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สารจากประธานกรรมการ  
 

ปี 2564 ยงัเป็นอีกหน่ึงปีท่ีทั่วโลกยงัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ประเทศ

ไทยก็เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลง บริษัทฯ จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการ

ดาํเนินงานเพ่ือรบัสถานการณท่ี์เกิดขึน้เช่นเดียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ ทั่วโลก สาํหรบัในปี 2564 ไดว้างกลยุทธ ์A Year of Value 

เพื่อส่งมอบคุณค่าอย่างเข้าใจ เข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริง เริ่มตัง้แต่การปรบับิซิเนสโมเดล (Business Model) ใหม่ โดย

เนน้การพฒันาโครงการใหโ้ดนใจกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเซ็กเมน้ต ์(Segment) ใส่ใจและใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัท่ีลกูคา้

ใหค้วามสาํคญัในการเลือกบา้น หรือ Customer Value 8 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ทาํเล (Location) ท่ีดี เดินทางไดส้ะดวก ถูกใจ

ลกูคา้ (2) ฟังกช์ั่นบา้น (Home Function) ไดแ้ก่ พืน้ท่ีใชส้อยในบา้น การจดัวาง Function ต่างๆ ท่ีตรงกับ ความตอ้งการ

ของสมาชิกในบา้น (3) ส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการ (Project Facilities) ท่ีสอดคลอ้งกับการใชช้ีวิตของกลุ่มลกูคา้

ในแต่ละเซ็กเมน้ต ์(4) ความปลอดภัย (Security) จัดใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภัยท่ีจะสรา้งความอุ่นใจใหผู้อ้ยู่อาศยั

และสมาชิกในครอบครัว (5) การออกแบบบา้น (Design) นอกจากจะตอ้งมีความสวยงามและทันสมัยแล้ว ยังตอ้ง

สอดคลอ้งกบัการใชง้านในชีวิตประจาํวนัดว้ย (6) สภาพแวดลอ้มภายในโครงการ (Living Environment) สวยงาม  ดแูลว้

สบายตา สบายใจ (7) แบรนด ์(Brand) ไดแ้ก ่ชื่อเสียงของผูพ้ฒันาโครงการ ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีลกูคา้ใหค้วามสาํคญัมาก 

และจะช่วยสรา้งความมั่นใจใหล้กูคา้เลือกซือ้โครงการของเรา และขอ้สดุทา้ยไดแ้ก่ (8) การบริการ (Service) ใหบ้ริการท่ี

ประทับใจทั้งก่อนและหลังการขาย ส่ิงเหล่านีจ้ะช่วยส่งเสริมคุณภาพการใชช้ีวิตของลูกคา้ให้ดียิ่งขึน้ ซึ่งหลังจากไดม้ี      

การปรับบิสิเนสโมเดลให้ตรงใจและสรา้งคุณค่าเพ่ือลูกคา้แลว้ ทาํให้โครงการท่ีเปิดใหม่ไดร้ับการตอบรับเป็นอย่างดี 

ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมดา้นราคาและโปรโมชั่นท่ีจัดอย่างต่อเน่ือง ทาํให้ไดผ้ลตอบรับเป็นท่ีน่าพอใจและ

สามารถลดสินคา้คงคา้ง (Inventory) ลงไปไดเ้ป็นอย่างมาก 

 

นอกจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท่ีเกิดต่อเศรษฐกิจ ยังส่งผลกระทบให้เกิด                 

ความเปล่ียนแปลงของสงัคม และการใชช้ีวิตของคนในยคุนี ้การเกิดขึน้ของนวตักรรมและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี

ดิจิทลั และปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  ก็ยิ่งส่งผลใหโ้ลกหมนุเรว็ขึน้อย่างไม่เคยเป็นมากอ่น  ไลฟ์สไตลข์องคนเราเปล่ียนรูปแบบไป

อย่างเห็นไดช้ดั “บา้น” กลายมาเป็นพืน้ท่ีหลกัท่ีตอ้งรองรบัไลฟ์สไตลอ์นัแตกต่างและหลากหลายของสมาชิกในครอบครวั          

แต่ละคน ตัง้แต่ตื่นนอนไปจนถึงเขา้นอน  ดงันัน้เพ่ือรองรบัการใชช้ีวติวิถีใหม่ (New Normal) ของลกูคา้ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั   

บริษัทฯ ในฐานะผู้นาํในธุรกิจอสังหาริมทรัพยข์องไทย จึงไดม้ีการศึกษาเทรนดข์องโลกท่ีกาํลังเปล่ียนแปลง และใช  ้           

ความเชี่ยวชาญดา้นการพฒันาท่ีอยู่อาศยั และเตรียมความพรอ้มใหก้ับผูบ้ริโภค ใหส้ามารถรบัมือกับความเปล่ียนแปลง

ของโลกล่วงหน้า โดยจับ 3 แกนหลักของเทรนดโ์ลกท่ีส่งผลกระทบต่อการใชช้ีวิตของผู้คนในวันนีแ้ละอนาคต ไดแ้ก่         

(1) เทรนดก์ารใส่ใจดา้นสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Health & Wellness Redefined) โดยจะดึงความเชี่ยวชาญดา้น   

การดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลวิมุตเขา้มาเติมเต็มในส่วนนี ้ใส่ใจดูแลสุขภาพของลูกบา้นพฤกษาไดอ้ย่างครบวงจร       

(2) เทรนดไ์ลฟ์สไตลท่ี์เปล่ียนแปลงไป (Lifestyle Disruption)  ยกตัวอย่างเช่น แนวโนม้การทาํงานจากบา้นท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 

การใหค้วามสาํคัญกับการใชพื้น้ท่ีในบา้น การใชเ้ทคโนโลยีเก่ียวกับการเชื่อมโยงขอ้มูลต่าง ๆ หรือ Internet of Things 

(IoT) ผนวกใชใ้นชีวิตประจาํวนั และ (3) เทรนดร์กัษ์โลกและการสรา้งความยั่งยืน ท่ีจะช่วยลดกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

เพราะบรษิัทฯ เชื่อว่าการมีบา้นเป็นการลงทนุทัง้ชีวิต ไม่ใช่แค่เพ่ือการใชช้ีวิตในวนันี ้แต่ตอ้งถกูคิดเพ่ือชีวิตในวนั

พรุ่งนีด้ว้ย ซึ่งเป็นท่ีมาของทิศทางในการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไปของแบรนด ์ภายใตแ้นวคิด “พฤกษา ใส่ใจเพื่อทัง้ชีวิต 

“Tomorrow. Reimagined.” ซึ่งถือเป็นการใหค้าํมั่นสญัญาว่า บริษัทฯ ไม่หยุดท่ีจะคิดสรา้งสรรค ์พฒันาสินคา้และบรกิาร
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เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตของลูกคา้ทั้งในวันนีแ้ละวันข้างหน้า โดยในปีท่ีผ่านมา นอกจากการพัฒนาในดา้นสินคา้ 

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ เองแล้ว ยังได้มีการผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมผ่านความร่วมมือกับ

หลากหลายแบรนดช์ั้นนาํท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นผูน้าํความคิด (Thought Leadership)  ของแต่ละวงการ เพ่ือเขา้มา

เสรมิความแข็งแกรง่ใหเ้ห็นว่าบา้นแห่งอนาคตของบรษิัทฯ นัน้ไม่ใช่เพียงแค่ตอ้งมีความสะดวกสบาย ความปลอดภยั และ

มีนวัตกรรมสอดคลอ้งกับการใชช้ีวิตเท่านั้น แต่ตอ้งผนวกเขา้กับการออกแบบท่ีเขา้ใจทุกมิติของผูอ้ยู่อาศัยและรองรบั    

ไลฟ์สไตลท่ี์แตกต่างกนัเพ่ือใหท้กุวินาทีท่ีอยู่ในบา้นเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีสดุ  

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นสขุภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี (Health & Wellness Redefined) ซึ่งจะเป็นจุดแข็งของ  

บริษัทฯ ผ่านความร่วมมือกับ โรงพยาบาลวิมุต ในเครือพฤกษา ท่ีจะนาํความแข็งแกร่งจากสองวงการ ส่งเสริม             

ความเป็นอยู่ท่ีดีในดา้นการอยู่อาศยั และส่งเสรมิการมีสขุภาพท่ีดีทัง้ดา้นรา่งกายและจิตใจ ในปีท่ีผ่านมาโรงพยาบาลวิมตุ

ไดเ้ริ่มเขา้มาช่วยดูเร่ืองการออกแบบพืน้ท่ีหอ้งนอนท่ีรองรบัผูส้งูอายุ หรือจะเป็นทางสญัจรต่างๆ ท่ีรองรบัการใชง้านของ

รถเข็น พรอ้มมอบสิทธิพิเศษใหล้กูคา้พฤกษาเมื่อใชบ้ริการท่ีโรงพยาบาลวิมตุ นอกจากนี ้ไดเ้ริ่มก่อสรา้ง ViMUT Health 

Center ท่ีประกอบดว้ยศูนยด์ูแลผูสู้งอายุและคลินิกดูแลประชาชนบริเวณพืน้ท่ีหนา้โครงการในระแวกถนนสุขาภิบาล 2 

เพ่ือรองรบัไลฟ์สไตลข์องลกูบา้นพฤกษาท่ีอยู่ในโซน Pruksa Avenue ทัง้ 8 โครงการ รวมกว่า 1,700 หลงัคาเรือน และใน

ก้าวต่อไปของ  บริษัทฯ เรายังวางแผนเพ่ือต่อยอดความร่วมมือนีใ้ห้เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้        

ทั้งโครงการท่ีอยู่อาศัยผนวกการดูแลด้านสุขภาพกับโรงพยาบาลวิมุต เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้าให้

สะดวกสบายยิ่งขึน้  รองรบัวิถีชีวิตความตอ้งการไม่ใช่แค่วนันี ้แต่ยังตอบโจทยแ์ละสรา้งความสุขใหทุ้กชีวิตในวนัพรุ่งนี ้

เพ่ือการใชช้ีวิตท่ีดียิ่งขึน้ของทกุคนอย่างแทจ้รงิ   

  

 

 

 

  

นายปิยะ ประยงค ์

  ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

                             

a. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และเป้าหมาย 

วิสัยทัศนพ์ฤกษา 

พฤกษา ผูน้าํในการสรา้งสรรคค์ณุภาพชีวติการอยู่อาศยัอยา่งสมบรูณแ์บบ เพ่ือการเติบโตอยา่งยั่งยืน 
 

พันธกิจพฤกษา 

ทุ่มเท ใส่ใจในมาตรฐานคุณภาพสงูสดุ ทุกขัน้ตอน และเป็นผูน้าํในการคิดคน้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

เพ่ือใหเ้ราสามารถส่งมอบท่ีอยู่อาศยัท่ีดีท่ีสดุเพ่ือช่วยยกระดบัมาตรฐานคณุภาพความสขุท่ีแทจ้รงิของการใชช้ีวิตของ

คนไทยทกุคน พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดีใหก้บัสงัคมและชมุชน ใส่ใจดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 
 

เป้าหมายและกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจ 

1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ฐานรายไดใ้หม ่

2. เสริมสรา้งธุรกิจท่ีเกือ้หนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของแบรนดแ์ละความพึงพอใจ

สงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

3. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีสรา้งรายไดต้่อเน่ือง (Recurring Income) 

4. มุ่งพฒันาองคก์รท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย เพ่ือการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ  

1.2.1 ความเป็นมา  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2536 ดว้ยทุนจดทะเบียน

เริ่มแรก 50 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้บา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮา้ส ์และคอนโดมิเนียม โดยพฒันาโครงการ

ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในจังหวัดท่ีมีศักยภาพ โดยไดแ้ปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด เมื่อวันท่ี 27 

เมษายน 2548 และไดเ้ขา้ทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นครัง้แรกในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2548 ภายใต้

สัญลักษณ์ “PS” และเมื่ อวัน ท่ี  30 พฤศจิกายน 2559 ได้เ พิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน                    

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 บริษัทฯ เป็นผูป้ระกอบการรายแรกในประเทศไทยท่ีนาํเทคโนโลยีทนัสมยัจากต่างประเทศมาใชใ้นการก่อสรา้ง

ที่อยู่อาศัยและบริหารจัดการงานก่อสรา้งดว้ยตัวเอง ทาํให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานให้ไดม้าตรฐาน ควบคุม

ระยะเวลาการก่อสรา้งไดต้ามแผนงาน และบริหารตน้ทุนการก่อสรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสรา้งมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีประทับใจ 

ใหแ้ก่ลกูคา้ 

 

 

 

 

 



 รายงานประจำปี 2564  บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน)         5 

 
  1.2.2 พัฒนาการทีส่าํคัญในชว่ง 5 ปีทีผ่่านมา  
 

 ปี พัฒนาการทีส่าํคัญ 

2560  เพ่ือรกัษาความเป็นผูน้าํในธุรกิจอสังหาริมทรพัย ์และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา จึงวาง “กลยทุธ ์Pruksa 4.0” มุ่งเนน้การนาํนวตักรรมใหม่ๆ ใน 4 ดา้น ไดแ้ก ่1. Smart - Product  

พฒันาสินคา้เพ่ือเพ่ิมมลูค่า เช่น การออกแบบฟังกช์ั่นการใชง้านภายในบา้นใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกสบาย

มากขึน้ 2. Smart - Marketing  เนน้การทาํตลาดโดยใช ้Digital Marketing เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์

ของลกูคา้ในยคุดิจิทลั 3. Smart - Home Application พฒันา Home Service Application ท่ีรวบรวมบรกิาร

ต่างๆ แบบครบวงจร นอกเหนือจากบริการเร่ืองบา้น เช่น บริการลา้งรถ เสริมสวย ซกัรีด เป็นตน้  4. Smart –

Construction นาํนวัตกรรมการก่อสรา้งท่ีทันสมัยระดับโลกมาใชใ้นการก่อสรา้ง ไม่ว่าจะเป็น “นวัตกรรม

พฤกษา พรีคาสท”์ และ “นวัตกรรมการก่อสรา้งระบบอุตสาหกรรมคุณภาพ Pruksa REM” (Real Estate 

Manufacturing)   

 ดาํเนินงานตามหน่ึงกลยุทธ์หลักขององคก์ร คือ การขยายธุรกิจหลกัในอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย และขยาย

ฐานไปยังกลุ่มฐานลูกคา้รายไดใ้หม่ ในปีนีจ้ึงเริ่มเปิดโครงการในตลาดพรีเมียม โดยเปิด 5 โครงการ ไดแ้ก่ 

เดอะรีเซิรฟ์ ทองหล่อ, แชปเตอรว์นั ชายน ์บางโพ, เดอะรีเซิรฟ์ พหลโยธิน -ประดิพทัธิ์, เดอะรีเซิรฟ์ สขุมุวิท 61 

และ HOW พหลฯ – วิภาวด ี

 นําแบรนด์ The Reserve และ Privacy พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมอีกครั้ง เพ่ือต่อยอดความสาํเร็จ          

จากการเปิดขายแบรนดนี์ ้ในปีท่ีผ่านๆ มา และมีการพฒันาสินคา้แบรนดใ์หม่ เพ่ือขยายฐานลกูคา้ เจาะกลุ่ม

ทาวนเ์ฮา้สใ์นตลาดพรีเมียม โดยเปิดตัวแบรนด ์“HOW” ซึ่งเนน้กลุ่มลูกคา้รุ่นใหม่ ท่ีสนใจท่ีอยู่อาศัยแบบ 

Modern Luxury Shophouse 

  มีการปรบัโฉมแบรนดพ์ฤกษาใหม่ เพ่ือยกระดบัภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หท้นัสมยั มีสไตลม์ากยิ่งขึน้ ภายใต้

แนวคิด “Live Inspired” เป็นตน้แบบการใช้ชีวิตดว้ยตัวคุณเอง และมีการปรบัแนวทางการใช้ส่ือโฆษณา

ต่างๆ ใหม่ทัง้หมด   

 ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานอาคารเขียวจาก German Sustainable Building Council (DGNB) ซึ่งเป็น

สถาบนัท่ีดแูลเร่ืองการประเมินอาคารเขียวของประเทศเยอรมนี  โดยบรษิัทฯ  ไดร้บัรองบา้นตน้แบบ “พฤกษา 

พลสั เฮาส”์ ท่ีโครงการ เดอะแพลนท ์เอสทีค พฒันาการ โดย พฤกษา เรียลเอสเตท เป็นบรษิัทอสงัหารมิทรพัย์

รายแรกในเอเชียท่ีไดห้นงัสือรบัรองบา้นอนรุกัษ์พลงังานตามมาตรฐานสถาบนัระดบัโลกจากเยอรมนัในระดบั 

Platinum ซึ่งเป็นมาตรฐานสงูสดุของสถาบนั 

 ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับซีพี ออลล ์เพ่ือจัดตั้งรา้นอ่ิมสะดวก เซเว่น อีเลฟเว่นภายในโครงการทั้ง             

บา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮา้ส ์และคอนโดมิเนียม ของพฤกษาทกุโครงการในกลุ่มธุรกิจแวล ูเพ่ืออาํนวยความสะดวก

ใหก้ับลูกคา้ของพฤกษา โดยเปิดเซเว่น อีเลฟเว่น 3 โครงการแรก คือ พฤกษาวิลล ์92 อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ 

ดีไลท ์วงแหวนฯ-วชัรพล และซีนเนอร่ี ซ.แกว้อินทร ์25 

 รับมอบรางวัล “International Star for Quality Award 2017”  ประเภท Platinum ณ กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอรแ์ลนด ์ เน่ืองจากบริษัทฯ มีความโดดเด่นดา้นการส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รในเร่ืองคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นมืออาชีพ และมีผลงานเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง ถือเป็นเคร่ืองการันตีด้านคุณภาพ           

การก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัของพฤกษาในเวทีระดบัโลก 
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 เปิดตวัโครงการ Loyalty “พฤกษา แฟมิล่ี พรวิิเลจ” (Pruksa Family Privilege) มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษใน

เร่ืองการอยู่อาศยั ท่ีตอบโจทยท์กุไลฟ์สไตลใ์หก้ับลกูคา้ โดยจบัมือกับแบรนดช์ัน้นาํกว่า 108 แห่ง ทัง้ โรงแรม 

รีสอรท์ เฟอรนิ์เจอร ์ของแต่งบา้น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและรา้นอาหาร มอบส่วนลดสงูสดุถึง 70% และสิทธิพิเศษ

มากมาย   

 ไดร้บัรางวลัชมเชยองคก์รโปร่งใส “NACC Integrity Awards” ท่ีจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เน่ืองจากการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ต่อต้านการคอรัปชั่น และ

ตรวจสอบได ้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล   

 การพฒันาแบรนดสิ์นคา้ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทกุกลุ่ม แยกตามกลุ่มสินคา้ 

 ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 บรษิัทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้2 ชดุ รวม 5,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 ปี 9 เดือน 26 วนั

มูลค่า 2,400 ลา้นบาท และ 3 ปี 5 เดือน 28 วัน มูลค่า 2,600 ลา้นบาท ครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ในปี พ.ศ.

2562 และ พ.ศ. 2563 ตามลาํดบั 

 ในวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้1 ชุด มูลค่า 2,500 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี 5 เดือน        

5 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กู ้ในปี พ.ศ. 2563 

 ในวนัท่ี 19 กันยายน  พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไดอ้อกหุน้กู ้1 ชุด มลูค่า 2,000 ลา้นบาท 3 ปี 6 เดือน ครบกาํหนด

ไถ่ถอนหุน้กู ้ในปีพ.ศ. 2564 

2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตัง้บริษัท  พรอ้มปรบัเปล่ียนตราสัญลักษณ ์และปรบัโฉม      

แบรนดใ์หม่ พรอ้มกับนาํวิสยัทศันค์ุณทองมา ผูก้่อตัง้บริษัทฯ เขา้มาใชเ้ป็นแนวคิดการทาํงานของพนกังาน  

ทุกคน ในการมุ่งมั่นทุ่มเทใส่ใจในทุกรายละเอียดเพ่ือการส่งมอบบา้นท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด จึงออกมาเป็น     

แบรนดไ์อเดีย “PRUKSA ใส่ใจ...เพ่ือทั้งชีวิต” และใชต้ราสัญลกัษณใ์หม่มีความหมาย ท่ีสะทอ้นความเป็น

พฤกษาซ่อนอยู่ “ใบไมซ้อ้นใบไม ้คือความใส่ใจจากภายในสู่ภายนอก”   

 รับรางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาด “Pruksa ใส่ใจ...เพ่ือทั้งชีวิต” ประเภท Bronze Award จากสมาคม

การตลาดแห่งประเทศไทย จากความโดดเด่นของแคมเปญการตลาด ท่ีมีจุดเริ่มตน้มาจาก Brand Purpose 

ถ่ายทอดลงไปลกึถึงวฒันธรรมองคก์ร ในการใส่ใจส่งมอบบา้น ท่ีมีคณุภาพใหก้บัลกูคา้ 

 รบัรางวลัการนัตีคุณภาพระดบัเวทีนานาชาติ ในงาน Asia Pacific Property Award 2018 จาํนวน 3 รางวลั 

ใน 2 โครงการ คือ โครงการ “เดอะ รีเซิรฟ์ พหลฯ - ประดิพทัธ”์  และโครงการ “แชปเตอรว์นั อีโค รชัดา – หว้ยขวาง 

 เปิดตวัโครงการระดบัซุปเปอรล์กัซช์วัร่ีโครงการแรกของพฤกษา “เดอะรีเซิรฟ์ สาทร” ตัง้อยู่บนสาทร ซอย 3 

(สวนพล)ู  ในคอนเซ็ปต ์“Living at Your Own Pace in Sathorn’s New Luxury Residence”     

 ใชก้ารทาํการตลาดรูปแบบใหม่ (New Marketing Approach) โดยเนน้การใชส่ื้อดิจิตอลเพ่ือเขา้ตรงถึงกลุ่ม

ลกูคา้ท่ีมศีกัยภาพไดอ้ย่างรวดเรว็ และถือว่าประสบความสาํเรจ็เป็นอย่างมาก เช่น การเปิดตวัโครงการทาวนเ์ฮา้ส ์

“พฤกษาวิลล ์มิสทีน รามคาํแหง – วงแหวน” เปิดขายเพียง 2 วนั สามารถทาํสถิติปิดการขายเฟสแรก สรา้ง

ยอดขายไปกว่า 650 ลา้นบาท 

 โครงการ “The Tree ดินแดง - ราชปรารภ”  เปิดจองคอนโดมิเนียม Online ครัง้แรกของพฤกษา และสามารถ

ปิดการขายจาก Online Booking อย่างรวดเรว็ภายใน 10 นาที ทาํใหส้ามารถช่วยปิดการขายทัง้โครงการได ้ 

 รบัรางวลั Best Residential Award 2018 จากโครงการ “เดอะ รีเซิรฟ์ 61 ไฮดอ์ะเวย”์ จากการออกแบบดีไซน์

โครงการท่ีโดดเด่น เป็นแบรนดล์กัซช์วัร่ีท่ีมีเอกลกัษณ ์ตอบรบัไลฟ์สไตลก์ลุ่มลกูคา้ไฮเอนด ์
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 ส่งเสริมด้านการศึกษา ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ใน “โครงการความร่วมมือในการผลิตและพฒันากาํลงัคนดา้นอาชีวศึกษา” เพ่ือผลิต

และพัฒนากาํลังคนใหม้ีความรู ้ความเชี่ยวชาญทางดา้นงานก่อสรา้ง พรอ้มสรา้งเสริมประสบการณจ์าก    

การฝึกงานจรงิท่ีโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์

 รบัรางวลัการนัตีคณุภาพจากเวทีระดบัโลกในงาน International Property Awards 2018 - 2019 ณ กรุงลอนดอน 

ประเทศองักฤษ คือโครงการ “แชปเตอรว์นั อีโค รชัดา - หว้ยขวาง” โดยเป็น Regional Winner ในรางวลั Best 

Development Marketing Asia Pacific จากภาพรวมโครงการ คุณภาพการก่อสรา้ง สถาปัตยกรรมภายใน

และภายนอก พรอ้มส่ิงอาํนวยความสะดวกของโครงการ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดท้รงเสด็จพระราชดาํเนินเพ่ือทรงเปิดอาคาร Pearl 

Bangkok ซึ่งเป็นสาํนกังานใหญ่ของพฤกษาอย่างเป็นทางการ นบัเป็นพระมหากรุณาธิคณุอย่างหาท่ีสดุมิได ้

ยงัความปลาบปลืม้โสมนสัและเป็นสิริมงคลอนัสงูยิ่งแก่คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร  ตลอดจนพนกังานพฤกษา

เป็นลน้พน้ 
 

 รบัรางวัลสุดยอดองคก์รดีเด่นแห่งปี Thailand Top Company Awards 2019 ประเภท Top Management 

Award จากความเป็นเลิศในการกาํหนดกลยุทธ์การบริหารองคก์รใหส้ามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ใส่ใจเพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในดา้นท่ีอยู่อาศยัและบรกิารไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

 เปิดตวัแบรนดน์อ้งใหม ่CHAPTER คอนโดมิเนียมระดบัไฮเอนด ์ชูคอนเซ็ปต ์“Curated Living Experience” 

ท่ีพรอ้มมามอบประสบการณก์ารใชช้ีวติของคนรุน่ใหมท่ี่มีความแตกต่างไม่เหมอืนใคร บน 3 ทาํเล ไดแ้ก ่แชป

เตอร ์ทองหล่อ 25, แชปเตอร ์จฬุาฯ - สามย่าน และแชปเตอร ์เจรญินคร – รเิวอรไ์ซด ์

 ร่วมกับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดา้นอาชีวศึกษา จดัโครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa” สรา้งสมรรถนะ

ครูอาชีวศึกษาฝึกปฏิบตัิงานในสถานประกอบการ โดยจดัหลกัสตูรการเรียนการสอนสอดคลอ้งกับนโยบาย

ของรฐับาล และความตอ้งการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสรา้งในยคุ 4.0 ถ่ายทอดความรูค้วามเชี่ยวชาญ 

งานก่อสรา้ง รวมถึงนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพฤกษา เพ่ือพฒันาความรูใ้หค้รูอาชีวะ 

พรอ้มสรา้งเสริมประสบการณจ์ากการฝึกงานจริงท่ีโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์และกระบวนการก่อสรา้งบา้น

ดว้ย PRUKSA REM ท่ีไซตก์่อสรา้งโครงการต่างๆ ของบรษิัทฯ 

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

ระบบ AI Matching เพ่ือเลือกท่ีอยู่อาศยัใหต้รงใจกับความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มจดัทาํระบบการบริหาร

จดัการยนิูตซือ้ขาย บรหิารขอ้มลูต่างๆ ท่ีจะสามารถดงึขอ้มลูไดแ้บบ Real-Time ทกุท่ี ตลอด 24 ชม.   

(a) เพ่ิมช่องทางทางการขายใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคในยคุดจิิทลัมากขึน้ ดว้ยการเปิดตวั Pruksa Official Shop ท่ี 

Shopee  เพ่ือต่อยอดธุรกิจในช่องทางออนไลนใ์หพ้ฤกษาสามารถเขา้ถงึกลุ่มผูใ้ชง้านทั่วประเทศ ยกระดบั

อสงัหารมิทรพัยไ์ทยเขา้สู่อีคอมเมิรซ์อยา่งเต็มรูปแบบ   

 ตอกยํ้าความเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ เปิดตัวแคมเปญการตลาด “PRUKSA Living Tech”    

เทคโนโลยีเพ่ือท่ีอยู่อาศัยท่ีผสานกับนวัตกรรมทางธรรมชาติไว้อย่างลงตัว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจ            

2562 
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ความตอ้งการของลูกคา้และคนไทยอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมการอยู่อาศัยทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ Healthy 

เทคโนโลยีการอยู่อาศยัเพ่ือสขุภาพ Green เทคโนโลยีการอยู่อาศยัเพ่ือสงัคมส่ิงแวดลอ้ม Safety เทคโนโลยี

การอยู่อาศัยเพ่ือความปลอดภัย และ Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยให้คุณเชื่อมต่อแบบเรียลไทมเ์พ่ือ       

ความสะดวกสบายของคนยคุดิจิทลั   

 รบัรางวลัประกาศเกียรติคุณการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรกัษ์พลงังาน ประจาํปี 2562 จากการออกแบบ

คอนโดมิเนียมแบรนด ์The Tree ซึ่งผ่านเกณฑก์ารประเมินแบบอาคารและถูกรบัรองใหเ้ป็นอาคารอนุรกัษ์

พลังงานตามมาตรฐานการออกแบบอาคารดา้นพลังงาน Building Energy Code ท่ีกระทรวงพลังงานได้

กาํหนดไว ้จาํนวน 3 โครงการ คือ The Tree สขุุมวิท 71 – เอกมยั, The Tree จรญั 30 อาคาร A และ B และ 

The Tree ลาดพรา้ว 15  

 คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจําปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ                      

ดา้นเศรษฐกิจ ประเภทองคก์รขนาดใหญ่ จากสาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะท่ีพฤกษามีผลงาน

นวตักรรมท่ีสรา้งประโยชนใ์หก้บัเศรษฐกิจและสงัคมท่ีโดดเด่นหลากหลาย  

 คว้ารางวัลชนะเลิศ “ASA Real Estate Awards 2019” รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือคุณภาพชีวิต

ดีเด่น ประจาํปี 2562 ประเภทอาคารชุดพกัอาศยั ระดบัราคาตํ่ากว่า 10 ลา้นบาท ในโครงการ “แชปเตอรว์นั 

อีโค รชัดา – หว้ยขวาง” จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชปูถมัภ ์    

 แบรนด ์“พฤกษา” รบัรางวลัอนัทรงคุณค่าระดบัสากล World Branding Awards ในฐานะแบรนดแ์ห่งปี หรือ 

"Brand of the Year" ในระดบัชาติ สาขานกัพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ ซึ่งรางวลัอนัทรงเกียรติท่ีไดร้บัในครัง้นีถื้อ 

เป็นความสาํเรจ็ของ แบรนด ์โดยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความนิยม และการยอมรบัของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดพ์ฤกษา 

2563  รบัรางวลัชมเชยองคก์รโปรง่ใส ครัง้ท่ี 9 (NACC Integrity Awards) จากสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นท่ี

ประจกัษ์ ดว้ยการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั ร่วมกับการส่งเสริมการดาํเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรมในองคก์ร เพ่ือใหผู้บ้รหิารและพนกังานดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์มีจรยิธรรม และรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 รบัโล่ประกาศเกียรติคณุผูท้าํคุณประโยชนด์า้นการคุม้ครองผูบ้ริโภค จาก สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค (สคบ.)  โดยพฤกษาเป็นบริษัทอสังหาริมทรพัยร์ายแรกและรายเดียวท่ีไดร้บัรางวัลนี ้สะทอ้นถึง

เป้าหมายองคก์ร “พฤกษาใส่ใจ...เพ่ือทัง้ชีวิต” 

 ครัง้แรกในวงการอสังหาฯ จับมือพารท์เนอรร์ิ่เริ่มไอเดีย Pruksa Drive View บริการรับส่งลูกคา้เยี่ยมชม

โครงการทาวนเ์ฮาสพ์ฤกษาดว้ยรถยนตพ์รอ้มคนขบั อาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ถึงบา้นสาํหรบัลกูคา้ท่ี

ลงทะเบียนเขา้ชมโครงการทาวนเ์ฮาสพ์ฤกษา ผ่าน Facebook เพจ “เพ่ือนบา้น”  เพ่ือเขา้ถึงลกูคา้ทกุชอ่งทาง

ในยคุดิจิทลั 
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 เปิดตวัแคมเปญการตลาด “ความสขุทกุตารางนิว้ บนพืน้ท่ีท่ีใช่สาํหรบัคณุ” โดยตีโจทยเ์ทรนดค์วามตอ้งการท่ี

เปล่ียนไปของลูกคา้หลังสถานการณโ์ควิด-19 ดว้ยฟังกช์ันการอยู่อาศัยท่ียกระดับคุณค่าการใชช้ีวิตของ

ผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม ใหก้ารใชง้านบนพืน้ท่ีนัน้ๆ ใชง้านไดม้ากกว่าและ ‘ใช่’ มากกว่าท่ีเคย 

 เปิด “เดอะปาลม์ แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์” มูลค่า 1,800 ลา้นบาท บา้นเดี่ยวระดับพรีเมี่ยมท่ีสมบูรณแ์บบ         

ทุกฟังกช์ั่น ภายใตค้อนเซ็ปต ์A Reflection on your success บนทาํเลเชื่อมต่อถนนแจง้วฒันะ  มุ่งชิงส่วนแบ่ง

ตลาดกลุ่มลกูคา้ระดบับน 

 ร่วมกับ บริษัท แอทตา้ ออโตเ้ฮา้ส ์จาํกัด และ บริษัท เบนซต์ล่ิงชนั จาํกัด ผูจ้าํหน่ายเมอรเ์ซเดส-เบนซอ์ย่าง

เป็นทางการ  มอบสิทธิพิเศษเหนือระดับกับโปรแกรม “White Glove Experience” สาํหรบัลูกคา้โครงการ 

‘เดอะปาลม์’ บา้นเดี่ยวระดบัลกัชวัร่ีของพฤกษา  

 ร่วมกับ Grab ผู้นําแห่งวงการ Food Delivery ออกแคมเปญ “อยู่ฟรี 1 ปี พร้อมอ่ิมฟิน” ตอบโจทย์                

การอยู่อาศยัและไลฟ์สไตลก์ารใชช้ีวิตสาํหรบัผูบ้รโิภคยคุใหม่อย่างแทจ้รงิ มอบสิทธิพิเศษสาํหรบัลกูคา้ท่ีจอง

และโอนกรรมสิทธิ์บา้นเดี่ยวในเครือพฤกษาท่ีเขา้รว่ม ทัง้แบรนดภ์สัสร เดอะ แพลนท ์และ เนเชอรา่    

 ร่วมกับ ทีพีบีไอ ในโครงการ “วน” รณรงคใ์หลู้กบา้นแยกขยะพลาสติกเพ่ือนาํกลับมารีไซเคิลใหม่ นาํร่องท่ี

โครงการ พลัมคอนโด แจง้วัฒนะ สเตชั่น 1-3 และพลัมฯ มิกซ ์แจง้วัฒนะ เดอะแพลนท ์เอลิท พัฒนาการ 

และ เดอะ คอนเนค พฒันาการ 38 

2564  จัดงานมอบรางวัล Top Performance Broker Award 2020 หรือ สุดยอดโบรกเกอรด์ีเด่น เพ่ือมอบรางวัล

ให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพยท่ี์มีผลงานโดดเด่น ทาํยอดขายไดสู้งสุด ประจาํปี 2563 จาํนวน 6 รายทั้ง  

ตวัแทนอสงัหารมิทรพัยช์าวไทย และต่างชาติ 

  ไดร้บัการยกย่องดา้นการบริหารจดัการนํา้เสียจากสาํนกังานส่ิงแวดลอ้มภาคท่ี 6 โดยโครงการบา้นพฤกษา 

111 (รังสิต - บางพูน 2) ผ่านการประเมินในระดับเงิน  และโครงการบ้านพฤกษา 123 (พหลโยธิน-            

คลองหลวง) พรอ้มดว้ยนิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร หมู่บา้นพฤกษา 81 (พหลโยธิน – นวนคร) ผ่านการประเมิน

ในระดบัทองแดง ซึ่งพฤกษาเป็นบรษิัทพฒันาท่ีอยู่อาศยัแห่งเดียวท่ีไดร้บัประกาศเกียรติคณุครัง้นี ้  

 ศึกษาเทรนดค์วามเปล่ียนแปลงของโลก และความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภคยุคใหม่ พัฒนาแนวคิด 

“พฤกษาใส่ใจ...เพ่ือทั้งชีวิต Tomorrow. Reimagined.” สะท้อนความมุ่งมั่นในการสรา้งสรรคน์วัตกรรม     

การใช้ชีวิต ท่ีพรอ้มรองรับการเปล่ียนแปลงทั้งในวันนี ้และพรุ่งนี ้  พรอ้มเปิดตัว Pruksa Next  โครงการ 

Venture Building เพ่ือพัฒนานวัตกรรมฟังกช์ัน และบริการ การอยู่อาศยั ท่ีตอบโจทยแ์ละยกระดบัคุณค่า

การใชช้ีวิตของคนไทยในอนาคต เพ่ือเติมเต็มชีวิตการอยู่อาศยัท่ีดีขึน้ 

 รว่มกบั โคหเ์ลอร ์(KOHLER)  ผูน้าํระดบัโลกดา้นการออกแบบและผลิตสขุภณัฑแ์ละผลิตภณัฑต์่างๆ สาํหรบั

ห้องนํา้  ส่งมอบคุณภาพชีวิตระดับเวิลดค์ลาสในมุมส่วนตัวสุดพิเศษของบา้น ดว้ยการคัดสรรสุขภัณฑ์

มาตรฐานสากลจากแบรนดโ์คหเ์ลอร ์เพ่ือติดตัง้ในหอ้งนํา้ของบา้นเดีย่ว และทาวนเ์ฮาส ์แบรนดร์ะดบัไฮเอนด์

ของพฤกษา เช่น เดอะ ปาลม์ ภสัสร เดอะ แพลนท ์และพาทิโอ     
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 ร่วมกับ เอไอแอส รองรบัความเปล่ียนแปลงดา้นการใชเ้ทคโนโลยี (Technology Disruption) ออกแคมเปญ 

“โปรแรงขั้นสุด ชีวิตสนุกกว่า” มอบส่วนลด และโปรโมชั่นบา้น พรอ้มสิทธ์ิติดอินเตอรเ์น็ตผ่านเอไอเอส ไฟ

เบอร ์ และรบับรกิาร AIS PLAY เติมเต็มความบนัเทิงในบา้น ฟรีนานอีก 1 ปีดว้ย 

 แบรนด ์“บา้นพฤกษา” ประกาศรีแบรนดค์รัง้ยิ่งใหญ่ในรอบ 28 ปี ภายใต ้Concept  "บา้นหลงัเเรก เพ่ือชีวิตท่ี

ดีกว่า” (First home, better life) เพ่ือตอกยํา้ความเป็นผูน้าํอนัดบั 1 ของตลาดทาวนโ์ฮม ท่ีมุ่งมั่นส่งมอบบา้น

ท่ีตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพ่ือยกระดบัชีวิตทัง้ในวนันีแ้ละอนาคต พรอ้มปรบัโลโก ้และดงึผูเ้ชี่ยวชาญ

รว่มออกแบบบา้นใหม่  

 ร่วมกับ ‘หา้งเซ็นทรลัและโรบินสนั’ สนบัสนุนการซือ้สินคา้แบบปลอดภยัท่ีบา้น ในช่วงโควิด-19 จดัแคมเปญ 

“Central / Robinson at Pruksa” ภายใตค้อนเซปต ์“Bring you the best - ครบทุกส่ิงท่ีดีท่ีสดุ” มอบส่วนลด

พิเศษสาํหรบั “Pruksa Member” โดยเฉพาะ    

 ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง “ความรว่มมือการพฒันายา่นนวตักรรม (Innovation District) ของประเทศไทย” ใน

ฐานะสมาชิกของย่านอารีย ์ รว่มกบั  สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) พรอ้มเครือข่ายพนัธมติร

รวมทัง้หมด 18 องคก์ร รว่มกนัพฒันาย่านอารียใ์หเ้ป็นพืน้ท่ีย่านนวตักรรม  (Innovation District)   

 รบัรางวลั “Top 10 Developer Awards” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 11 จาก BCI Asia เป็นการรบัรางวลัสาํหรบั 2 ปีท่ี

ผ่านมา  ซึ่งรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2020  มอบให้ 4 โครงการของพฤกษา ได้แก่     

แชปเตอร ์ทองหล่อ 25  เดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย  เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอรเ์ชนจ ์ แชปเตอร ์จุฬา- 

สามย่าน และรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2021  มอบให้แก่  4 โครงการ คือ แชปเตอร ์

เจรญินคร-รเิวอรไ์ซด ์ เดอะ ไพรเวซี ่สขุมุวิท 101  เดอะ ปาลม์ แจง้วฒันะ-ชยัพฤกษ ์ ภสัสร ดอนเมือง-ธูปะเต

มีย ์

  ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย  ์จํากัด (มหาชน) และบริษัท ดิจิทัล เวนเจอรส์ จํากัด ยกเคร่ืองกระบวน          

การจดัซือ้จดัจา้งและชาํระเงินครบวงจร นาํเทคโนโลยีบล็อกเชน ในแพลตฟอรม์ B2P (Blockchain Solution 

for Procure-to-Pay) มาใชใ้นองคก์ร ยกระดบัประสิทธิภาพในทุกขัน้ตอนตัง้แต่ตน้นํา้ถึงปลายนํา้ ขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจดิจิทลั และช่วยประหยดัตน้ทนุ   

 ร่วมกับ ‘Samsung’ ดนัแนวคิดนวตักรรม ‘Smart Living – Smart Design – Smart Health – Smart Saving’   

มอบประสบการณก์ารอยู่อาศยัท่ีมคีณุภาพ สะดวกสบาย ทนัสมยั และปลอดภยัยิ่งขึน้ เติมเต็มความสมบรูณ์

แห่งการอยู่อาศยัอย่างครบวงจรเพ่ือการใชช้ีวิตของวนันีแ้ละพรุง่นีต้ามแนวคิด ‘Tomorrow. Reimagined.’ 

 ครั้งแรกของบ้านเดี่ยวพฤกษา เข้าถึงไลฟ์สไตล์ผู้บริหาร มอบบริบทใหม่แห่งการใช้ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบ        

ด้วย บริการ The Palm Concierge เลขาส่วนตัวด้านไลฟ์สไตลใ์ห้บริการ 24 ชั่วโมง ท่ีจะตอบทุกโจทย  ์    

ความตอ้งการสาํหรับกลุ่มลูกคา้ระดับไฮเอนดใ์นโครงการบา้นเดี่ยวหรูระดับไฮเอนทแ์บรนดเ์ดอะปาลม์              

(The Palm)  
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 เดินหนา้เจาะตลาดท่ีอยู่อาศยัสไตล ์New Normal รองรบัความเปล่ียนแปลงเพ่ือวนันีแ้ละวันพรุ่งนี ้ในดา้น 

Health & Wellness ผ่านการใส่ใจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ร่วมกับ ‘Pasaya’  เลือกใชผ้ลิตภัณฑส่ิ์งทอ

คณุภาพมาตรฐานระดบัโลก  มอบสขุภาพท่ีดีอย่างยั่งยืนเพ่ือลกูคา้ 

 รับรางวัลสุดยอดองคก์รดีเด่นแห่งปี Thailand Top Company Awards 2021 เน่ืองจากความเป็นเลิศใน    

การกาํหนดกลยุทธก์ารบริหารองคก์รใหส้ามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ใส่ใจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ทัง้ในดา้นท่ีอยู่อาศยัและบรกิารไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

 

 

1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา 

วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ภายใตช้ื่อ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยป์ระเภทบา้น

ทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว และอาคารชุด และมีการขยายกิจการอย่างต่อเน่ืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

 

1.3.1  บริษัทย่อย 

บรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มทุน แบ่งเป็น ภายในและภายนอกประเทศ (เฉพาะท่ีจดทะเบียนจดัตัง้บรษิัทฯ แลว้) 
 

ณ 31 ธันวาคม  2564 

ลาํดับที ่ ปีทีก่่อตั้ง ช่ือบริษัท / ร่วมทุน สถานที่ ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน   

ชาํระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

1 2548 เกสรก่อสรา้ง กทม. 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท - 100% 

2 2549 พทุธชาด เอสเตท กทม. 1,000 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท - 100% 

3 2549 พนาล ีเอสเตท กทม. 1,000 ลา้นบาท 800 ลา้นบาท - 100% 

4 2551 พฤกษา โอเวอรซี์ส ์ กทม. 600 ลา้นบาท 500 ลา้นบาท - 100% 

5 2552 
พฤกษา อินเตอร ์ 

เนชั่นแนล 
กทม. 1,000 ลา้นบาท 1,000 ลา้นบาท - 100% 

6 2552 พฤกษา อินเดีย เฮาสซ่ิ์ง 
บงักะลอร,์ 

อินเดีย 

เทียบเท่าที ่0.6 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบเท่าที่ 0.4 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบเท่าที ่19.6 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
100% 

7 2553 
พฤกษา อินเดีย  

คอนสตรคัชั่น 

บงักะลอร,์ 

อินเดีย 

เทียบเท่าที่ 0.03 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบเท่าที่ 0.02  

 ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบเท่าที ่0.09 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
100% 

8 2553 พฤกษา ลกัโซรา่ เฮาสซ่ิ์ง มมุไบ, อินเดีย 
เทียบเท่าที่ 1.2  

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบเท่าที่ 0.01   

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบเท่าที ่0.006 

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
50% 

9 2553 
เกสรคอนสตรคัชั่น 

สาขามลัดีฟส์ 1 
มลัดีฟส ์ - - - 100% 

10 2556 
พฤกษา เวียดนาม2 

 

ไฮฟง, 

เวียดนาม 

เทียบเท่าที่ 10  

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 

เทียบเท่าที่ 3.56  

ลา้นเหรียญสหรฐัฯ 
- 85% 
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หมายเหต ุ:  1 : เป็นสาขาของ บริษัท เกสรก่อสรา้ง จาํกดั 

      2 : การถือหุน้ใน บจ. พฤกษา เวียดนาม แสดงตามสดัสว่นการถือหุน้ตามขอ้ตกลงคือ 85:15 เม่ือมีการชาํระค่าหุน้ครบถว้นแลว้  

  3 : อยู่ระหว่างการชาํระบญัชี  

 

 

 

  

ลาํดับที ่ ปีทีก่่อตั้ง ช่ือบริษัท / ร่วมทุน สถานที่ ทุนจดทะเบียน 
ทุนจดทะเบียน   

ชาํระแล้ว 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

สัดส่วนการ

ถือหุ้น 

11 2556 
ธนะเทพเอ็นจิเนียริ่งแอนด ์

คอนสตรคัชั่น3
  

กทม. 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท - 51% 

12 2562 พฤกษา เวนเจอร ์วนั  กทม. 800 ลา้นบาท 720 ลา้นบาท - 99.99% 
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แผนภาพการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

  โดยปัจจบุนัมีการแบ่งการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในกลุ่มดงันี ้  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

                   

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ ์

  

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือท่ีอยู่อาศยั

ประเภท บา้นเดี่ยว/บา้นแฝด ทาวนเ์ฮา้ส ์และอาคารชุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการทุกพืน้ท่ีของกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล รวมถึงเขตศนูยก์ลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ในทาํเลท่ีมีศกัยภาพและการเจรญิเติบโตสงู และในปี 2553 บรษิัทฯ ได้

เริ่มเปิดขายโครงการในต่างจงัหวดั ไดแ้ก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงใหม่ และระยอง นอกจากนี ้บริษัทฯ 

ไดข้ยายสินคา้แนวราบและอาคารชดุไปในกลุ่มตลาดระดบัราคาสงู (พรีเมี่ยม) เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีอยู่อาศยั

ในระดบับน พรอ้มปรบัปรุงภาพลกัษณข์องแบรนดใ์หเ้กิดความชดัเจนในการบริหารของแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึน้ เพ่ือให้

ธุรกิจมีความยั่งยืนและการเติบโตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือรกัษาสถานะทางการเงนิท่ีมั่นคง  

 

 ปัจจุบนั บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) มีการแยกการประกอบธุรกิจหลกัเป็น 3 กลุ่มผลิตภณัฑ ์

ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑท์าวนเ์ฮา้ส ์กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยว กลุ่มผลิตภณัฑค์อนโด ซึ่งเป็นธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 

 

กลุ่มผลิตภัณฑท์าวนเ์ฮ้าส ์ 

กลุ่มผลิตภณัฑท์าวนเ์ฮา้ส ์มีโครงการท่ีเปิดขายแลว้ภายใตช้ื่อ (แบรนด)์ ดงันี ้

 

1.1 บ้านทาวนเ์ฮ้าส/์บ้านแฝด/อาคารพาณิชย ์

กลุ่มผลิตภัณฑท์าวนเ์ฮา้ส ์ไดด้าํเนินการก่อสรา้งพัฒนาโครงการบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์ภายใตต้ราสินคา้ต่างๆ และ

รูปแบบบา้นท่ีแตกต่างกันออกไป โดยพฒันาโครงการดว้ยความตอ้งการของลกูคา้มาพฒันา สรา้งสรรคค์ณุภาพชีวิต

การอยู่อาศยัอย่างสมบรูณแ์บบ และยั่งยืน 

โดยกลุ่มผลิตภณัฑท์าวนเ์ฮา้สเ์ป็นผูน้าํในกลุ่มระดบัราคา 1-5 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์บา้นพฤกษา พฤกษาวิลล ์

เดอะคอนเนค รวมถึงการขยายกลุ่มลกูคา้ในระดบัราคามากกว่า 5 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์พาทิโอ โดยเนน้กลุ่มลกูคา้ท่ี

ตอ้งการท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเองมิใช่เพ่ือการเก็งกาํไร ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดัท่ีมีศกัยภาพ 

กลุ่มผลิตภณัฑท์าวนเ์ฮา้ส ์มีสดัส่วนในตลาดทาวนเ์ฮา้ส ์คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 14 ของส่วนแบ่งตลาดท่ีอยูอ่าศยั

ทาวนเ์ฮา้ส ์และมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 43 ของรายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์ 

  

บ้านทาวนเ์ฮ้าส/์อาคารพาณิชย ์  

บา้นพฤกษา เดอะคอนเนค 

พฤกษาวิลล ์ พาทิโอ 
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กลุ่มผลิตภัณฑบ์้านเดี่ยว  

กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยว มีโครงการท่ีเปิดขายแลว้ภายใตช้ื่อ (แบรนด)์ ดงันี ้ 

 

กลุ่มเป้าหมายของสินคา้บา้นเดี่ยวคือ ลกูคา้ในกลุ่มระดบัราคา 3-15 ลา้นบาท โดยบริษัทฯ เป็นผูน้าํสินคา้บา้น

เดี่ยวในกลุ่มระดบัราคา 3-5 ลา้นบาท มีการแบ่งสินคา้ตามระดบัราคาภายใตแ้บรนดด์งัต่อไปนี ้เดอะแพลนท ์ระดบัราคา 

3-5 ลา้นบาท ภสัสร ระดบัราคา 5-10 ลา้นบาท และเดอะปาลม์ ระดบัราคามากกว่า 10 ลา้นบาท  

ดงันัน้ กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยวมีนโยบายท่ีมุ่งเนน้เร่ืองความเป็นเลิศดา้นผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหไ้ดบ้า้นท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยการเพ่ิมนวตักรรมต่างๆ เพ่ือใหไ้ดบ้า้นท่ีมีคณุภาพในราคาท่ีลกูคา้เขา้ถึงไดแ้ละระยะเวลาใน

ส่งมอบสินคา้ท่ีรวดเรว็  

นอกจากนี ้กลุ่มผลิตภัณฑบ์า้นเดี่ยวยงัไดม้ีการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดบา้นเดี่ยวในระดบัราคา 7-15 ลา้น

บาทมากขึน้ โดยปี 2564 ไดเ้ปิดตวัโครงการบา้นพรอ้มท่ีดิน ภายใตแ้บรนดเ์ดอะปาลม์ 1 โครงการ และจะขยายเพ่ิมเติม

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใน Segment บน 

กลุ่มผลิตภณัฑบ์า้นเดี่ยวมีสดัส่วนในตลาดบา้นเดีย่วและบา้นแฝด คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของส่วนแบ่งตลาด

ท่ีอยู่อาศยับา้นเดี่ยวและบา้นแฝด และมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 30 ของรายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์

 

กลุ่มผลิตภัณฑค์อนโด  

กลุ่มผลิตภณัฑค์อนโด มีโครงการท่ีเปิดขายแลว้ภายใตช้ื่อ (แบรนด)์ ดงันี ้ 

 

พฤกษา เรียลเอสเตท กลุ่มธุรกิจคอนโด ไดด้าํเนินการก่อสรา้งพฒันาโครงการคอนโด ภายใตแ้บรนดสิ์นคา้ต่างๆ 

โดยใชค้วามตอ้งการของลกูคา้มาพฒันาโครงการ เพ่ือสรา้ง Product Differentiation สอดคลอ้งกบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภค 

เพ่ือสรา้งสรรคค์ณุภาพชีวิตการอยู่อาศยัอย่างสมบรูณแ์บบและยั่งยืน  

โดยกลุ่มธุรกิจคอนโด มีการแบ่งสินคา้ตามระดับราคาภายใตแ้บรนดด์ังต่อไปนี ้ระดับราคา 1-2 ลา้นบาท  

ภายใตแ้บรนด ์พลมัคอนโด ระดบัราคา 2-5 ลา้นบาท ภายใตแ้บรนด ์เดอะทรี เดอะไพรเวซี ่แชปเตอรว์นั และระดบัราคา 5 

ลา้นบาทขึน้ไป ภายใตแ้บรนด ์เดอะ รีเซิรฟ์ และ แชปเตอร ์ 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งเนน้เร่ืองท่ีดินท่ีมีศกัยภาพ มีการบริหารสดัส่วนของคอนโดแนวราบ (Low Rise) 

และคอนโดสงู (High Rise) เพ่ือการบรหิารรายไดท้ัง้ระยะสัน้และระยะยาว  

กลุ่มผลิตภัณฑค์อนโด มีสัดส่วนในตลาดอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 5

ของส่วนแบ่งตลาดท่ีอยู่อาศยัอาคารชดุและมีสดัส่วนรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 20 ของรายไดอ้สงัหารมิทรพัย ์

 

บ้านเดี่ยว  

เดอะปาลม์ ภสัสร 

เดอะแพลนท ์  

คอนโด  

เดอะ ทรี เดอะ รีเซิรฟ์ 

เดอะ ไพรเวซี่ แชปเตอร ์

พลมั คอนโด แชปเตอรว์นั 
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โครงการปัจจุบนัของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย 145 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
 

2.2 โครงสร้างรายได้  
 

 บรษิัทฯ มีรายไดท้ัง้หมดมาจากธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยมีโครงสรา้งรายไดแ้ยกตาม

ประเภทผลิตภณัฑไ์ดด้งันี ้

ประเภท 

ผลิตภัณฑ ์

งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ทาวนเ์ฮา้ส ์(ไทย) 17,880 44.5 12,426 42.1 13,562 48.2 

บา้นเดีย่ว (ไทย) 7,783 19.4 5,868 19.9 5,925 21.0 

อาคารชดุ (ไทย) 14,137 35.2 10,769 36.4 7,916 28.2 

รวม 39,800 99.1 29,063 98.4 27,403 97.4 

อ่ืนๆ(1) 85 0.2 181 0.6 638 2.2 

รายได้อสังหาริมทรัพย ์ 39,885 99.3 29,244 99.0 28,041 99.6 

รายไดอ่ื้น 271 0.7 284 1.0 114 0.4 

รายได้รวมทัง้หมด 40,156 100.0 29,528 100.0 28,155 100.0 

  หมายเหต ุ: (1) อ่ืนๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายที่ดินเปล่าและรายไดจ้ากค่าก่อสรา้ง 

 

ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท

บ้านพฤกษา 29 11,071           22,514 4,183     8,267 257        663 4,440     8,930 6,631     13,583

พาทิโอ 10 1,843             7,763 1,178     4,362 60         395 1,238     4,757 605        3,006

พฤกษา ทาวน์ 4 1,360             4,268 753        2,252 59         219 812        2,471 548        1,797

พฤกษา วิลล์ 27 8,172             20,950 4,501     10,811 137        400 4,638     11,210 3,534     9,740

เดอะ คอนเนค 12 3,840             11,222 1,261     3,289 34         136 1,295     3,425 2,545     7,797

วิลเลต 1 390                944 287        674 5           15 292        689 98         255

ยอดรวมทาวน์เฮ้าส์ 83 26,676            67,661 12,163    29,655 552        1,828 12,715    31,483 13,961    36,179

ภัสสร 12 2,778             17,125 1,361     7,722 52         295 1,413     8,017 1,365     9,108

พฤกษา วิลเลจ 9 2,222             8,510 608        2,331 71         279 679        2,610 1,543     5,899

เดอะ ปาล์ม 3 384                4,389 106        1,077 13         209 119        1,286 265        3,103

เดอะ แพลนท์ 14 3,271             13,222 1,599     6,194 55         231 1,654     6,425 1,617     6,796

พฤกษา ทาวน์ 3 718                2,798 361        1,405 4           18 365        1,423 353        1,375

พฤกษา นารา 1 300                1,043 264        918 6           19 270        937 30         107

ยอดรวมบ้านเดี่ยว 42 9,673             47,087 4,299     19,647 201        1,051 4,500     20,698 5,173     26,389

พลัม คอนโด 5 2,084             3,844 645        1,010 633        1,144 1,278     2,153 806        1,691

เดอะไพรเวซี่ 3 1,705             6,717 265        810 511        2,190 776        3,000 929        3,717

เดอะ ทรี 5 2,259             8,666 614        1,682 633        2,458 1,247     4,140 1,012     4,526

ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจแวล)ู 13 6,048             19,227 1,524     3,502 1,777     5,791 3,301     9,293 2,747     9,934

แชปเตอร์วัน 4 1,522             10,495 294        1,320 955        7,250 1,249     8,570 273        1,925

เดอะ รีเซิร์ฟ 3 471                8,338 163        2,282 169        3,668 332        5,950 139        2,388

ยอดรวมอาคารชุด (ธุรกิจพรีเมียม) 7 1,993             18,833 457        3,602 1,124     10,917 1,581     14,520 412        4,313

โครงการที่กําลังจะปิด 154        328

ยอดรวมทั้งหมด 145 44,390            152,808 18,443    56,406 3,808     19,915 22,097    75,993 22,293    76,814

ส่วนที่รอการขาย
โครงการ ณ ธ.ค. 64

จํานวนโครงการที่

เปิดขาย

มูลค่าโครงการ รายได้ ยอดรอรับรู้รายได้ ยอดขาย
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2.3 การตลาดและการแข่งขนั 

 

2.3.1 นโยบายการตลาด 

 

นโยบายการตลาด  

ในปี 2564 ดว้ยการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดขึน้ โดยเฉพาะสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ยงัคง

ดาํเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง รวมถึงในประเทศไทยก็เช่นกนั จากสถานการณนี์ส้รา้งมาตรฐานการใชช้ีวิตรูปแบบใหม่ใหเ้กิดขึน้ 

อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ใช่แค่ผูบ้ริโภคท่ีมีการปรบัเปล่ียนพฤติกรรม แต่ธุรกิจต่างๆ ก็ตอ้งมีการปรบัตวัทัง้ในแง่ของ

รูปแบบธุรกิจ วิธีการทาํงาน รวมถึงสินคา้และบริการเพ่ือกา้วตามพฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคเช่นกัน บริษัทฯ ใน

ฐานะผูน้าํในธุรกิจอสงัหารมิทรพัยข์องไทย มองเห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้มาโดยตลอดผ่านกระบวนทรรศนท่ี์เกิดขึน้

จากสั่งสมประสบการณท่ี์ยาวนานในการดาํเนินธุรกิจอสงัหาริมทรพัยก์ว่า 28 ปี ไดม้องเห็นถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี

เกิดขึน้บนโลก รวมถึงเทรนดท่ี์มีความน่าสนใจและคาดว่าจะมีผลต่อการอยู่อาศยัและใชช้ีวิตของคนทั่วโลกในอนาคต 3 

เร่ืองหลักๆ ดว้ยกัน ไดแ้ก่ เร่ืองการใชช้ีวิต (Lifestyle Disruption) สุขภาพ (Health & Wellness Redefined) และความ

ยั่งยืน (Sustainability) 

 
การใช้ชีวิต (Lifestyle Disruption) ดว้ยโครงสรา้งทางประชากรศาสตรข์องประเทศไทยท่ีกา้วเขา้สู่การเป็น 

Aging Society ซึ่งผู้สูงอายุยุคใหม่มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างไปจากในยุคก่อนๆ และการท่ีบา้นกลายเป็นศูนยก์ลางของ

กิจกรรมเกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการทาํงาน พกัผ่อน ออกกาํลงักาย และอ่ืนๆ   

สุขภาพ (Health & Wellness Redefined) คนในยุคปัจจุบนัใส่ใจในเร่ืองสขุภาพมากกว่าท่ีเคย และเป็นในเชิง

ป้องกนั ไม่ใช่เกิดโรคแลว้จึงรกัษา แต่เป็นการใส่ใจดแูลตัง้แต่เน่ินๆ 

ความย่ังยืน (Sustainability) การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภาวะโลกรอ้นและปัญหาเร่ืองมลภาวะเป็นส่ิง

ท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอย่างยิ่ง ธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการอย่างตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว เพ่ือใหใ้ชท้รพัยากรต่างๆ 

อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ และรกัษาส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยั่งยืนในอนาคต 

 

บริษัทฯ ไดน้าํเทรนดค์วามเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ทั้ง 3 เทรนดนี์ม้าพัฒนาเป็นกลยุทธ์การส่ือสารและพัฒนา

โครงการต่างๆ ใหต้รงความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนัไป จึงไดม้ีการวางวางนโยบายและกลยุทธ์

ต่างๆ เพ่ือส่งเสรมิภาพลกัษณข์องแบรนดบ์รษิัทฯ และ การส่งเสรมิการขาย 
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จากวิสยัทศันข์องคณุทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ ท่ีว่าหวัใจสาํคญัของการทาํบา้นใหค้นอ่ืนอยู่มาจากใจท่ีอยากใหส่ิ้ง

ดีดี อยากจะใหล้กูคา้มีบา้นเป็นของตนเองเป็นบา้นท่ีเหมาะสมกบักาํลงัซือ้และท่ีสาํคญัตอ้งคณุภาพดี อยู่อย่างมีความสขุ 

ไรก้ังวล มาถ่ายทอดเป็น Brand Purpose ท่ีมาของ “PRUKSA ใส่ใจ.…เพ่ือทั้งชีวิต” และในปี 2564  พฤกษามองเห็น

ความทา้ทายท่ีจะเกิดขึน้รอบดา้น ดว้ยความใส่ใจ เราจึงออกแบบ และสรา้งสรรคใ์หทุ้กมิติของท่ีอยู่อาศยัพฤกษา ใหต้อบ

โจทย์ไม่ใช่แค่วันนี้ แต่ยังรองรับบริบทของชีวิตและส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนไปในวันพรุ่งนี้อีกด้วย ผ่านแคมเปญ 

“Tomorrow. Reimagined.” ดว้ยแนวความคิดท่ีว่าความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จรงิบนโลก ว่าพรุง่นีอ้าจเกิดส่ิงท่ีคุณ

คาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงแบบมหภาคอย่างเร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะ สภาพอากาศ  โรคระบาด หรือ 

Aging Society  หรืออาจจะเป็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงของชีวิตอย่างการ Work From Home การมีสมาชิกใหม่ของ

ครอบครวั แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ก็ตามคณุจะมีความพรอ้ม และมีคณุภาพชีวิตท่ีดีไดใ้นท่ีอยู่อาศยัท่ีพฒันาขึน้โดยพฤกษา 

เพราะเรามีการคิดคน้นวตักรรมการใชช้ีวติอยูต่ลอดเวลา เพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงทัง้ในวนันี ้และพรุง่นี ้เพ่ือทาํใหท่ี้น่ีคอื

ท่ีของคุณ โดยแนวความคิดของแคมเปญนีมุ้่งเนน้การสรา้งคุณค่าใหก้ับแบรนด ์เพราะในวนันีผู้บ้ริโภคไม่ไดม้องหาท่ีอยู่

อาศยัในมิติของความคุม้ค่าอีกต่อไป แต่มองไปถึงท่ีอยู่อาศยัท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของการใชช้ีวิต และคุณค่าของแบ

รนดท่ี์สะทอ้นความภาคภูมิใจเมื่อไดเ้ป็นเจา้ของอีกดว้ย เพ่ือเป็นแบรนดท่ี์มคีุณค่ากบัชีวิตของคนไทยอย่างแทจ้ริง หรือท่ี

เรียกว่าเป็น Value For Life 

 

  
 

แคมเปญ “Tomorrow. Reimagined.”  นี้ ถ่ายทอดเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงท่ีไม่คาดคิดผ่านส่ือต่างๆ

โดยเฉพาะส่ือดิจิตอลท่ีเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยกลยทุธห์ลกัในการแสดงใหเ้ห็นถึงเหตกุารณต์่างๆ 

ท่ีอาจไม่ไดค้าดคิดมาก่อน ทาํใหเ้ราตอ้งปรบัตวัในการใชช้ีวิต ในขณะท่ีท่ีอยู่อาศยัก็เพ่ิมความสาํคญั คนใชช้ีวิตท่ีบา้นมาก

ยิ่งขึน้ ก็ยิ่งตอ้งมีความพรอ้มในการปรับเปล่ียนการใชง้านเพ่ือสอดรับกับความตอ้งการของผู้อยู่อาศัยทั้งในวันนีแ้ละ

อนาคต 

 

โดยในแคมเปญนี ้ไดก้าํหนดกลยทุธใ์หต้อบโจทยเ์ทรนดก์ารเปล่ียนแปลงทัง้ 3 เทรนดด์งันี ้

เร่ืองการใช้ชีวิตทีเ่ปลี่ยนไป (Lifestyle Disruption)   

บริษัทฯ ไดม้ีการออกแบบพืน้ท่ีอเนกประสงคภ์ายในบา้นให้รองรับการใชง้านไดห้ลากหลายสาํหรับการทาํ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีแตกต่างของแต่ละคนภายในบา้น โดยคาํนึงความสะดวกสบายของผูอ้ยู่อาศยัเป็นสาํคญั ซึ่งการออกแบบ

นีย้งัเป็นการออกแบบนี ้นอกจากคาํนึงสภาพการณปั์จจุบนั ท่ีจากวิกฤติโควิดนัน้ทาํใหค้นใชเ้วลาการอยู่อาศยัในบา้นกนั
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มากขึน้ รวมถึงเป็นตัวกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคปรบัตัวเขา้หา และใชเ้ทคโนโลยีในชีวิตประจาํวันมากขึน้กว่าเดิม โดยเฉพาะ

พฤติกรรมในเร่ืองของการทาํงานท่ีบา้นและการเรียนออนไลน ์ บริษัทยังคาํนึงถึงการใชช้ีวิตในอนาคต การเติบโต การ

ขยายของครอบครวั การเพ่ิมขึน้ของสงัคมผูส้งูอาย ุท่ีมีความตอ้งการท่ีแตกต่างจากเดิม  รวมถึงมีการออกแบบโครงการทัง้

พืน้ท่ีส่วนกลางและพืน้ท่ีอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับหลักการ Universal Design ท่ีทาํให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ 

สามารถใชง้านไดอ้ย่างเท่าเทียม ทัง้เด็ก ผูส้งูอาย ุและคนพิการ 

เร่ืองสุขภาพ (Health & Wellness Redefined)   

จากการแพร่ระบาดของโควิดท่ีผ่านมาทาํให้คนเริ่มตระหนักไดว้่า ไม่มีอะไรท่ีจะสาํคัญไปมากกว่าเร่ืองของ

สขุภาพ ไม่ใช่แง่ของการรกัษาเพียงอย่างเดียว แต่คนยงัมองไปถึงการดแูลสขุภาพเชิงป้องกนั บา้นท่ีออกแบบการอยู่อาศยั

ท่ีดีดี ก็เป็นจดุเริ่มตน้ของสขุภาพท่ีดี พฤกษา ฯ จึงไดป้ระสานความรว่มมือกบัโรงพยาบาลวิมตุในหลากหลายดา้น โดยนาํ

แนวคิดดา้นสขุภาพหลายๆ อย่างจากโรงพยาบาลวิมตุิเสรมิเขา้ไปในการออกแบบบา้นและพืน้ท่ีส่วนกลางของพฤกษาใน

หลายๆ โครงการ   การบริการทางดา้นสุขภาพต่างๆ รวมถึงสิทธิพิเศษร่วมกับโรงพยาบาลวิมุตสาํหรับผูอ้ยู่อาศัยใน

โครงการของพฤกษา การใหบ้ริการปรกึษาแพทยอ์อนไลนเ์พ่ือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคในบุคปัจจุบนั รวมถึงสิทธิพิเศษ ซึ่งเป็น

กลยทุธทางการตลาดท่ีสรา้งความแตกต่างในตลาดอสงัหารมิทรพัยไ์ดเ้ป็นอย่างดี  

เร่ืองความย่ังยืน (Sustainability)  

เพราะพฤกษา ใส่ใจ... เพ่ือทัง้ชีวิต ความยั่งยืนในนิยามของเราจึงไม่ไดจ้าํกัดอยู่แค่เร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเพียงอย่างเดียว  

แต่เรามุ่งมั่นในการสรา้งสรรคน์วตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือส่งมอบบา้นท่ีมีคณุภาพและตอบโจทยท์ุกความตอ้งการใหก้บั

ทกุคน พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดีใหก้บัสงัคม ใส่ใจดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ใหท้กุองคป์ระกอบสามารถเติบโตรว่มกันอย่างยั่งยืน  

โดยเราแบ่งหลกัการดา้นความยั่งยืนออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

HEART to HOME เราใส่ใจในคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีของลกูบา้นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการติดตัง้โซล่า

เซลลใ์นส่วนกลางเพ่ือช่วยในการประหยดัพลงังาน รวมถึงกระบวนการก่อสรา้งท่ีมุ่งมั่นการลดมลภาวะ เพ่ือลดผลกระทบ

ต่อสขุภาพของคนไทยและ ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

HEART to EARTH ใส่ใจผลกระทบต่อผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มในทุกกระบวนการผลิต และใหค้วามสาํคญั

กบัการลดโลกรอ้น  ทกุโครงการมีการติดตัง้บ่อบาํบดันํา้เสียเพ่ือคดักรองของเสียและปรบัปรุงคณุภาพนํา้ ก่อนปล่อยออกสู่

ชุมชน นอกจากนี ้ท่ีผ่านมาพฤกษามีส่วนรว่มกบัชมุชน และไดด้าํเนินโครงการ “คลองสวยนํา้ใส” ซึ่งเป็นโครงการเพ่ือช่วย

รักษาและฟ้ืนฟูสภาพนํา้ในคลอง และปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในชุมชนรอบโครงการ ในปีนีพ้ฤกษายังมีแผนการท่ีจะ

ร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายในการดาํเนินโครงการชื่อ วน@ Pruksa โดยนาํขยะพลาสติกท่ีเป็นปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มใน

ระดบัโลกในสาํนกังานใหญ่ โรงงาน และโชวรู์มในเครือของพฤกษาทัง้หมด วนกลบัเขา้สู่กระบวนการรีไซเคิล โดยเริ่มจาก

การคดัแยกพลาสติกท่ีแหง้ สะอาด และยืดได ้เพ่ือนาํกลบัไปรีไซเคิลเป็นผลิตภณัฑท่ี์นาํกลบัมาใชซ้ ํา้ได ้

HEART to SOCIETY ใส่ใจสังคมผ่านการสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดี และสรา้งโอกาสใหก้ับผูท่ี้ตอ้งการโอกาส ใน

สงัคม ทัง้โครงการ “บา้นใส่ใจเพ่ือคนพิการ” โดยสรา้งและปรบัปรุงท่ีอยู่อาศยัของคนพิการใหม้ีความ แข็งแรง มั่นคง และ
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ปลอดภยั ตอบโจทยก์บัความเป็นอยู่ของผูพิ้การแต่ละคน และยงัมีการมอบโอกาสใหแ้ก่คนพิการผ่านโครงการจา้งงานคน

พิการในบรษิัทอยา่งต่อเน่ือง 

จากนโยบายการตลาดดังกล่าวนี้ เป็นส่ิงท่ียืนยันว่าเราจะไม่หยุดน่ิงท่ีจะพัฒนาท่ีอยู่อาศัยท่ีดีต่อสุขภาพ 

นวตักรรมเพ่ือการอยู่อาศยั สะดวกสบายต่อการใชช้ีวิต และยงัสรา้งความยั่งยืนใหก้ับผูอ้ยู่อาศยั ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม 

เพ่ือการเติบโตรว่มกนัทัง้ในวนันีแ้ละอนาคต 

 

2.3.2 สภาวะตลาดและสภาพการแข่งขัน 

 

สภาวะการโอนทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2564 

 

มลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิจากนิติบุคคล ของท่ีอยู่อาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใน 11 เดือนแรกของปี 

2564 ลดลงรอ้ยละ 12 (YoY) โดยมีมูลค่า 350,474 ลา้นบาท โดยลาดบา้นเดี่ยวเป็นประเภทเดียวท่ีมีมูลค่าการโอน

กรรมสิทธ์ิมากขึน้ มีมลูค่าโอนกรรมสิทธ์ิเพ่ิมขึน้ 3 มีมลูค่า 127,558 ลา้นบาท ส่วนทาวนเ์ฮา้ส ์มีมลูค่า 69,608 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 7  (YoY) ขณะท่ีในตลาดคอนโดมิเนียมมีมลูค่าโอนกรรมสิทธ์ิลดลงอย่างมาก 146,627 ลา้นบาท ลดลงรอ้ย

ละ 24 (YoY) โดยภาพรวมการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลดลง ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาการก่อสรา้งท่ีล่าชา้จากการ Lock down 

รวมถึงปัญหาสินเชื่อและภาวะหนีค้รวัเรือนท่ียงัคงสงู 

 

แผนภาพที ่1 : แสดงมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิแยกตามประเภทอยู่อาศยัในกรุงเทพและปรมิณฑลช่วง 11 เดือนแรกของปี 

2564 (ยอดโอนกรรมสิทธ์ิจากนิติบคุคล หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 

สภาวะตลาดทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 

 

ภาพรวมปี 2564 ของตลาดท่ีอยู่อาศยักรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมลูค่ายอดขายรวม 296,503 ลา้นบาท 

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10 (YoY) โดยเพ่ิมขึน้จากตลาดแนวราบเป็นหลกั โดยเฉพาะบา้นเดี่ยว ท่ีมียอดขายเพ่ิมขึน้ถึงรอ้ยละ 29 

(YoY) จากการขยายตัวของกลุ่มบา้นระดับราคา กลาง-บน และตลาดทาวนเ์ฮา้สท่ี์เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 2 (YoY)  ส่วนตลาด

คอนโดมิเนียมยงัชะลอตวัต่อเน่ือง ลดลงรอ้ยละ 2 (YoY)  
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ภาพของตลาดปี 2564 ท่ีผ่าน ไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากวิกฤติ COVID-19 ละลอกใหม่ รวมถึงปัญหาหนี้

ครวัเรือน และปัญหา NPL สินเชื่อท่ีอยู่อาศยัท่ีอยู่ในยระดบัสงู โดยยงัคงส่งผลกบัตลาดคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก ท่ีทาํ

ใหก้ลุ่มลกูคา้นกัลงทนุและต่างชาติหายไป รวมถึงส่งผลกระทบกบัความเชื่อมั่นในธุรกิจ ทาํใหผู้ป้ระกอบการต่างชะลอการ

เปิดโครงการใหม่ มี Supply ใหม่เขา้มากระตุน้ตลาดนอ้ยลงจากปีก่อน  ส่วนตลาดแนวราบมีแนวโนม้ท่ีดีกว่า โดยเฉพาะ

บา้นเดี่ยวบา้นแฝด ท่ีตลาดขยายตวัไดด้ี โดยปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหต้ลาดแนวราบลดลงนอ้ย ส่วนหน่ึงมากจากเป็นตลาดท่ี

พ่ึงพา Real Demand เป็นหลัก และกลุ่มผูป้ระกอบการายใหญ่ยังเชื่อมั่น และต่างยังเปิดโครงการใหม่เป็นจาํนวนมาก 

เพ่ือขยายธุรกิจท่ีอยู่ศยัแนวราบท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกว่าตลาดคอนโดมิเนียมในภาวะปัจจบุนั  

 

แผนภาพที ่2 : แสดงมูลค่าตลาด ทีข่ายได้ของทีอ่ยู่อาศัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลปี 2559 – 2564 

 

มลูค่าการเปิดโครงการใหม่ ของตลาดท่ีอยู่อาศยักรุงเทพและปริมณฑล ปี 2564 ลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย รอ้ย

ละ 2 โดยลดลงต่อเน่ืองจากปี 2563 จากผลของการชะลอการเปิดโครงการใหม่จากผูป้ระกอบการรายใหญ่ ทัง้จากความ

เชื่อมั่นในทิศทางตลาด และจากผลของการ Lock down  โดยภาพรวมตลาดแนวราบมีมลูคา้โครงการใหมล่ดลงรอ้ยละ 10 

และ 11 ในตลาดทาวนเ์ฮา้ส ์และบา้นเดี่ยวตามลาํดบั ส่วนคอนโดมิเนียมมีมลูค่าเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 21 จากการเปิดโครงการ

ใน Segment ระดบับนในช่วงตน้ปี แต่ยงัถือว่านอ้ยมากเมื่อเทียบกบั 2-3 ปีก่อนหนา้ 

จากตัวเลขโครงการเปิดใหม่ท่ีมีจาํนวนนอ้ย และยอดขายในปี 2564 ท่ีปรบัเพ่ิมขึน้ ส่งผลใหมู้ลค่าของหน่วย

เหลือขายในตลาดท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ปรบัลดลงไป โดย เฉพาะในตลาดบา้นเดี่ยวท่ีถือว่าระบายสินคา้ไดด้ีกว่าประเภท

อ่ืนๆ โดยมีมูลค่าสินค้าเหลือขายลดลงร้อยละ 9 ส่วนในตลาดทาวน์เฮ้าส์ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1 ขณะท่ีตลาด

คอนโดมิเนียม ท่ีมีมลูค่าหน่วยเหลือใกลเ้คียงกบัปี 2563 
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แผนภาพที ่3-4 : จาํนวนยูนิตเหลือขาย ของตลาดทีอ่ยู่อาศัยกรุงเทพและปริมณฑล ปี 2559 – 2564 

 
 

ตลาดทาวนเ์ฮ้าสใ์นกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตลาดทาวนเ์ฮา้สใ์นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 มีมูลค่า 69,457 ลา้นบาท ปรบัตัวเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 

2.2 (YoY) โดยตลาดเพ่ิมขึน้ไม่มากเมื่อเทียบกบับา้นเดี่ยว โดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ยงัคงรกัษา

ส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง ท่ีรอ้ยละ 17 มูลค่า 11,651 ลา้นบาท และเป็นผูน้าํตลาดทาวนเ์ฮา้สร์ะดบัราคาตํ่ากว่า 3 

ลา้นบาท  

ใน ตลาดทาวนเ์ฮา้สร์ะดับราคา 3-5 ลา้นบาท เป็นตลาดหลักท่ีมียอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8 ในปี 2564 โดยคิด

เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36 ของตลาดทาวนเ์ฮา้สท์ัง้หมด ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมียอดขายเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง ส่วนหน่ึงมาจากผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ยงัคงเปิดโครงการใหม่เขา้มากระตุน้ตลาดในระดบัราคานีค้่อนขา้งเยอะ ส่วนตลาดในระดบัราคารองลงมาท่ี 2-3 

ลา้นบาท มียอดขายลดลงรอ้ยละ 8  
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แผนภาพที ่5-6 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) ทาวนเ์ฮ้าส ์ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2560-2564 

 

  มูลค่าตลาด                                                         ยอดขาย (จาํนวนหน่วย) 

(ลา้นบาท)     (หน่วยขาย) 

 
ที่มา :สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกจิใหม่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

 

 

ตลาดบ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตลาดบา้นเดี่ยว (รวมบา้นแฝด) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2564 ภาพรวมมียอดขายเพ่ิมขึน้ต่อเน่ือง 

เน่ืองจากยงัมีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัของกลุ่มท่ีมีกาํลงัซือ้ และการผลกัดนัจากการเปิดโครงการใหม่ของผูป้ระกอบการ

รายใหญ่ๆ  โดยมีมลูค่ายอดขายรวม 127,966 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 29.7 (YoY) เพ่ิมขึน้ทัง้มลูค่า และจาํนวนยนิูต  

ในตลาดบา้นระดบัราคา กลาง-บน เป็นตลาดท่ีมีแนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีมลูค่าตลาด

เพ่ิมขึน้มากกว่าระดบัราคาอ่ืนๆ โดยบา้นระดบัราคา 7-15 ลา้นบาท มียอดขายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 27 (YoY) ขายได ้34,039 

ลา้นบาท และบา้นระดบัราคามากกว่า 15 ลา้นบาท มียอดขายเพ่ิมขึน้ถึงรอ้ยละ 98 (YoY) ขายได ้42,023 ลา้นบาท ส่วน

ใหญ่มาจากกลุ่มตลาด Luxury ของรายใหญ่ นอกจากนัน้ ในตลาดบา้นระดบัราคาท่ีตํ่ากวา่ 5 ลา้นบาท มีก็ยงัมียอดขายท่ี

เพ่ิมขึน้ จากตลาดบา้นแฝดในระดบัราคาท่ีจบัตอ้งไดง้่าย ในกลุ่มลกูคา้ท่ีกาํลงัซือ้จาํกดั 
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แผนภาพที ่7-8 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) บ้านเดี่ยว (รวมบ้านแฝด) ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ปี 2560-2564 

มูลค่าตลาด                                                         ยอดขาย (จาํนวนหน่วย) 

(ลา้นบาท)  (หน่วยขาย) 

 
ที่มา : สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

 

ตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ในปี 2564 มลูค่าตลาดคอนโดมิเนียมปรบัตวัลดลงต่อเน่ืองมาจากปี 2563 โดยลดลงรอ้ยละ 2.5 โดยตลาดไดร้บั

ผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรงต่อตลาดคอนโดมิเนียม ท่ีพ่ึงพาลกูคา้กลุ่มนัก

ลงทุน และกลุ่มลกูคา้ต่างชาติ ทาํใหย้อดขายในทุกระดบัราคาปรบัลดลง ยกเวน้ระดบัราคามากกว่า 7 ลา้นบาท ซึ่งเป็น

ตลาดเฉพาะกลุ่ม ทัง้นี ้บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบั 7 ท่ีรอ้ยละ 5 โดยมีมลูค่า

ยอดขายรวม 4,626 ลา้นบาท  

ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในกลุ่มลกูคา้ Real demand ในระดบัราคา ไม่เกิน 5 ลา้นบาท ปรบัลดลงต่อเน่ือง  

โดยคิดเป็นส่วนแบ่งรอ้ยละ 51 ของตลาดคอนโดมิเนียม แต่คาดว่าในปี 2564 นี ้ตลาดกลุ่มนีม้ีแนวโน้มท่ีจะกลับมา

ขยายตวัไดม้ากกว่าระดบัราคาอ่ืน จากการกระตุน้ตลาดของโครงการใหม่ๆจากรายใหญ่ ท่ีมีแผนกลบัเขา้มาเปิดใหม่ในปี

นีก้นัมากขึน้  
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แผนภาพที ่9-10 : มูลค่าตลาดและยอดขาย (จาํนวนหน่วย) คอนโดมิเนียม ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2560-

2564 

มูลค่าตลาด                                                         ยอดขาย (จาํนวนหน่วย) 

(ลา้นบาท) (หน่วยขาย) 

 
ที่มา :สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

 

 

สภาวะตลาดทีอ่ยู่อาศัยในต่างจังหวัด (5 จังหวัดใหญ่) 

 

ภาพรวมของตลาดท่ีอยู่อาศยัในจงัหวดัหลกั 5 จงัหวดัในปี 2564 ส่วนใหญ่ในจงัหวดัท่องเท่ียวหลกัปรบัตวัลดลง 

ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ชลบรีุ และภเูก็ต โดยมียอดขายลดลงรอ้ยละ 10, 5 และ 24 ตามลาํดบั โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัลดลงมา

จากตลาดคอนโดมิเนียม ส่วนในตลาดแนวราบ ตลาดยงัขยายตวัไดโ้ดยเฉพาะในตลาดบา้นเดี่ยว ใกลเ้คียงกับตลาดใน

พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการหดตวัของภาคธุรกิจท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นจงัหวัดท่ีตลาดท่ีอยู่อาศยัมียอดขายเพ่ิมขึน้มากในปี 2564 โดยเฉพาะในตลาดบา้น

เดี่ยว ซึ่งมากจากการเขา้มารุกตลาดของรายใหญ่อย่าง AP, FRASERS LH และ SUPALAI เป็นตน้ และต่างสรา้งยอดขาย

ไดค้่อนขา้งดี นอกจากนัน้ขอนแก่น เป็นจังหวดัท่ีมียอดโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมมากขึน้ดว้ย สวนทางกับจังหวดัอ่ืนๆเกือบทุก

จงัหวดั ซึ่งในปี 2564 นี ้คาดการณทิ์ศทางตลาดท่ีอยู่อาศยัในต่างจงัหวดั ว่าตลาดท่ีอยู่อาศยัแนวราบยงัมีโอกาสขยายตวั

ไดเ้ล็กนอ้ย ส่วนตลาดคอนโดมิเนียมยงัคงตอ้งรอสถานการณท่์องเท่ียวใหก้ลบัมาดีขึน้เพียงพอท่ีจะสรา้งความเชื่อมั่นให้

กลุ่มนกัลงทนุหนัมาสนใจอีกครัง้ 
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แผนภาพที ่11: แสดงมูลค่าตลาดทีอ่ยู่อาศัยใน 5 จังหวัดหลัก ปี 2560-2564 

มูลค่าตลาด 

(ลา้นบาท) 

 
ที่มา :สายงานกลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจใหม่, บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั(มหาชน) 

 

แนวโน้มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยปี์ 2565 

ตารางต่อไปนีส้รุปดชันีชีว้ดัหลกัของสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยในปี 2561-2565 

ข้อมูลสาํคัญของเศรษฐกิจไทย 2561 2562 2563 2564 2565F 

ผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) (ลา้นลา้นบาท) 16.21 16.87 15.55 15.71 16.24 

อตัราการขยายตวัของ GDP (YoY%) 4.20 2.30 -6.10 0.90 3.40 

อตัราเงินเฟ้อเฉล่ีย (รอ้ยละ) 1.10 0.70 -0.80 1.20 1.70 

อตัราดอกเบีย้นโยบาย (รอ้ยละ) 1.75 1.25 0.50 0.50 0.50 

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 1 ปี  

เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (รอ้ยละ) 
1.37 1.33 0.49 0.45 0.45 

อตัราดอกเบีย้กูย้ืมสาํหรบัลกูคา้ชัน้ด ี

เฉล่ีย 5 ธนาคารใหญ่ (MLR) (รอ้ยละ)  
6.28 6.08 5.36 5.42 5.42 

ค่าเงินบาทเฉล่ีย (บาทต่อดอลลารส์หรฐั) 32.32 31.04 31.29 31.98 32-33 

เงินสาํรองระหว่างประเทศรวม (พนัลา้นเหรียญดอลลารส์หรฐั) 204.90 222.90 255.60 245.90 245.90 

ที่มา: IMF, World Bank, Bloomberg, สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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เศรษฐกิจไทยปี 2564 เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.9 เทียบกับการลดลงรอ้ยละ 6.1 ในปี 2563 ดา้นการใช้จ่าย มูลค่า       

การส่งออกสินคา้ การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.8 รอ้ยละ 1.2 และรอ้ยละ 4.4 ตามลาํดบั 

ส่วนการใชจ้่ายของรฐับาล และการลงทนุภาครฐั ขยายตวัรอ้ยละ 2.3 และรอ้ยละ 4.8 ตามลาํดบั 

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2565 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิคาดว่าจะสามารถ

กลับมาขยายตวัไดใ้นช่วงรอ้ยละ 3.5-4.5 โดยไดร้บัแรงสนับสนุนจากการปรบัตวัดีขึน้ของอุปสงคภ์ายในประเทศ  และ    

การขยายตวัในเกณฑด์ีของการส่งออกท่ีคาดว่าขยายตวัท่ีรอ้ยละ 4.9 รวมถึงแรงขบัเคล่ือนจากการเบิกจ่ายงบประมาณ

ของภาครฐั อีกทัง้การบรโิภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 4.2 ตามลาํดบั โดยท่ีอตัราเงิน

เฟ้อทั่วไปเฉล่ียอยู่ในช่วงรอ้ยละ 1.7 และดลุบญัชีเดินสะพดัเกินดลุรอ้ยละ 1.0 ของ GDP 

 

ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในปี 2565  

1. เศรษฐกิจในปี 2565 มีแนวโน้มท่ีจะฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวของ 

อุปสงคภ์ายในประเทศ ตามสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีแนวโนม้ลดระดบัความรุนแรงลง 

สะทอ้นจากจาํนวนผูเ้สียชีวิตท่ีลดลง ประกอบกับผลจากการดาํเนินมาตรการเศรษฐกิจทั้งมาตรการทาง

การเงินและการคลังเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง และความคืบหนา้ของ    

การกระจายวคัซีน โดยคาดการณก์ารระบาดของโควิด-19 สายพนัธุ ์Omicron จะส่งผลกระทบโดยเฉพาะ

ในช่วงแรกของปี ทัง้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ 

2. สถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ในไทยปรบัดีขึน้ ประกอบกับภาครฐัผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การระบาด ส่งผลใหก้ารเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟ้ืนตวั โดยนโยบายการเปิดประเทศของ

ภาครัฐจะส่งผลให้ภาคท่องเท่ียวระหว่างประเทศฟ้ืนตัวอย่างช้าๆโดยคาดการณ์จํานวนนักท่องเท่ียว

ต่างชาติปี 2565 อยู่ท่ี 5.6 ลา้นคน จากปี 2564 ท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 0.28 ลา้นคน รวมถึงแรง

กระตุน้จากมาตรการภาครฐัท่ีออกมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือกระตุน้การบริโภคและรกัษาระดบัการจา้งงานของ

ธุรกิจ SMEs ซึ่งจะมีส่วนสาํคญัในการช่วยพยงุกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค 

3. การปรบัตวัดีขึน้ของอปุสงคภ์ายในประเทศ เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดภายในประเทศท่ีคล่ีคลาย

ลงสะทอ้นจากจาํนวนผูต้ิดเชือ้ รายใหม่และจาํนวนผูเ้สียชีวิตท่ีลดลง ประกอบกับการเร่งกระจายวคัซีนท่ีมี

ความครอบคลุมมากขึน้ ทาํใหร้ฐับาลสามารถผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง 

ช่วยสนบัสนุนการขยายตวัของการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน ขณะเดียวกัน การลงทนุของภาคเอกชนมี

แนวโนม้ขยายตวัไดต้่อเน่ืองในเกณฑด์ีตามการขยายตวัของภาคผลิตและการส่งออก 

4. แนวโนม้การฟ้ืนตัวของการส่งออกบริการตามการดาํเนินมาตรการเปิดประเทศและการปรบัตัวดีขึน้ของ

สถานการณ์การแพร่ระบาดทั้งในประเทศไทยและประเทศตน้ทางนักท่องเท่ียว โดยคาดว่ารายรับจาก

นักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2565 จะอยู่ท่ี 4.4 แสนลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2564 รอ้ยละ 238 ส่งผลให้

โดยรวมคาดว่าปรมิาณการส่งออกสินคา้และบรกิารในปี 2565 มีแนวโนม้เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.0  
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5. การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 4.6 ต่อเน่ืองจากรอ้ยละ 4.8 ในปี 2564 สอดคลอ้งกับการ

เพ่ิมขึน้ของกรอบรายจ่ายลงทุนภายใตก้รอบงบประมาณประจาํปี 2565 วงเงิน 624,340 ลา้นบาท และ

กรอบงบลงทุนรฐัวิสาหกิจในปี 2565 วงเงิน 468,833 ลา้นบาท โดยการลงทุนรวม คาดว่าจะขยายตวัรอ้ย

ละ 4.3 เทียบกับรอ้ยละ 4.4 ในปี 2564 โดยการลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตวัอย่างต่อเน่ืองรอ้ยละ 

4.2 เทียบกับรอ้ยละ 4.3 ในปี 2564 สอดคลอ้งกับแนวโนม้การฟ้ืนตวัของภาคการผลิตและการส่งออกตาม

การขยายตวัต่อเน่ืองของเศรษฐกิจและการคา้โลก 

 

ปัจจัยเสี่ยงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2565 

1. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัส 

(1)จาํนวนผูต้ิดเชือ้รายใหม่กลบัมาเพ่ิมขึน้ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มยโูรโซน อย่างไรก็ด ีแมจ้ะมีการ

กลายพนัธุข์องโควิด-19 สายพนัธุ ์Omicron แต่อตัราการเสียชีวิต และความรุนแรงของอาการป่วยนัน้ลดลง

จากไวรสัสายพันธุ์เดลตา้ (2)ความไม่แน่นอนดา้นประสิทธิภาพของวัคซีน ในการตอบสนองต่อการสรา้ง

ภมูิคุม้กนัโดยเฉพาะในกรณีท่ีมีการกลายพนัธุข์องไวรสัโควิด-19  

2. เงื่อนไขฐานะการเงินของภาคครวัเรือนและธุรกิจ โดยเฉพาะการเพ่ิมขึน้ของภาระหนีสิ้นภาคครวัเรือนและ

ภาคธุรกิจท่ีเพ่ิมขึน้ มากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด สะทอ้นจากสดัส่วนหนีค้รวัเรือนต่อ GDP ใน

ไตรมาสท่ีสองของปี 2564 อยู่ท่ีรอ้ยละ 89.3 เทียบกับรอ้ยละ 78.4 ในไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ขณะท่ี

สัดส่วนหนีท่ี้ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loans: NPLs) และสัดส่วนสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ 

(Special Mentioned Loans: SMLs) และภาระหนีสิ้นภาคเอกชนท่ีอยู่ในระดบัสงูจะเป็นอปุสรรคต่อการฟ้ืน

ตัวของอุปสงคภ์ายในประเทศ และความสามารถในการชาํระหนีใ้นระยะต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้

ตลาดแรงงานท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัเต็มท่ีเมื่อเทียบกบัช่วงก่อนระบาด 

3. ความยืดเยือ้ของปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก และการขาดแคลนแรงงานต่างดา้ว (1) ปัญหาขาดแคลนตูค้อน

เทรนเนอร ์การปิดท่าเรือของจีน รวมทัง้ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดกัเตอรห์รือชิปของโลก ส่งผลใหห่้วงโซ่การ

ผลิตสินคา้อุตสาหกรรมท่ีก่ียวเน่ืองทั่วโลกไดร้บัผลกระทบและส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของภาคการส่งออกของ

ไทย (2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างดา้ว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ีทาํใหต้อ้งเดินทางกลับ

ประเทศ จะส่งผลกระทบต่อภาคอตุสาหกรรมการผลิตและภาคการก่อสรา้งท่ีอาศยัแรงงานต่างดา้วเป็นหลกั 

4. ความผนัผวนของเศรษฐกิจ และการเงินโลก (1)ความไม่แน่นอนจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ท่ามกลาง

การกลายพนัธุข์องไวรสั ท่ีส่งผลใหก้ารแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเรว็และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ

ของวคัซีน (2)การดาํเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสาํคญัในระยะต่อไป ภายใตแ้รงกดดนั

ดา้นเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงในตลาดพันธบัตรของประเทศเศรษฐกิจหลัก 

(3)ความผันผวนของตลาดเงินรวมทั้งเงินลงทุนระหว่างประเทศ ภายใตค้วามไม่แน่นอนของสถานการณ์

การพร่ระบาด (4)ทิศทางการดาํเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลกั โดยเฉพาะนโยบายระหว่างประเทศ

ของสหรฐัฯและจีน (5)ความขดัแยง้ทางภมูิรฐัศาสตรแ์ละเสถียรภาพทางการเมือง ระหว่างประเทศต่างๆท่ีจะ

ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
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แนวโน้มตลาดทีอ่ยู่อาศัยปี 2565 

แนวโนม้ตลาดที่อยู่อาศยัในปี 2565 คาดว่าจะเป็นตลาดที่กลบัมาขยายตวัเพิ่มขึน้ไดใ้นกรอบรอ้ยละ 10 อีก

ครัง้ หลงัจากที่ตลาดหดตวัต่อเนื่องจากวิกฤติต่างๆ โดยในปีนีม้ีแนวโนม้ภาพรวมเศรษฐกิจที่จะกลบัมาดีขึน้ โดยมี

ตวัเลขคาดการณ ์GDP ท่ีมีโอกาสปรบัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3.4 และสถานการณ ์COVID-19 ท่ีคาดว่าจะดีขึน้ในปีนี ้จากการ

ขยายการฉีดวคัซีนไดท้ั่วถึงมากขึน้ รวมถึงคาดการณต์วัเลขจาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีมีโอกาสเพิ่มขึน้เป็น 7 ลา้นคน ทัง้นี ้

ถึงแมว้่าจะห่างจากตวัเลขสงูสดุท่ีผ่ามามาก แต่ก็เป็นทิศทางท่ีดีกับภาพรวมเศรษฐกิจ  

โดยตลาดยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัในตลาดบา้นเดี่ยวระดบัราคา กลาง-บน มากกว่า 7 ลา้นบาท และตลาด

ทาวนเ์ฮา้สในระดบัราคามากกว่า 3 ลา้นบาทเป็นหลกั จากกลุ่มลกูคา้ Real demand ท่ีมีกาํลงัซือ้และปัญหาสินเชื่อตํ่า 

รวมถึงตลาดสาํคญัท่ีจะทาํใหปี้ 2565 นีก้ลบัมาขยายตวัเพิ่มขึน้ไดเ้ยอะ มองว่าเป็นตลาดคอนโดมิเนียม ซึ่งแมว้า่ยงัคง

ขาดลกูคา้กลุ่มนกัลงทุนไป แต่ตลาดจะไดแ้รงกระตุน้ในกลุ่มลกูคา้ Real demand ภายในประเทศ จากโครงการใหม่ของ

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ ท่ีจะเขา้มามากขึน้ในปีนี ้  

 

2.4 การจัดหาผลติภัณฑห์รือบริการ (ทกุผลิตภัณฑ)์ 

 

2.4.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์

การจัดซือ้ทีด่ิน  

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความสนใจท่ีจะดาํเนินการก่อสรา้งและพฒันาท่ีดิน

บริเวณใดบริเวณหน่ึง บริษัทฯ จะดาํเนินการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการโดยสาํรวจสภาวการณข์องตลาดและ

สภาวะการแข่งขนัตลอดจนความตอ้งการของลกูคา้ในพืน้ท่ีเป้าหมายท่ีจะดาํเนินการพัฒนาโครงการ หลงัจากนัน้บริษัทฯ  

จึงจะดาํเนินการเจรจาซือ้ท่ีดินโดยดาํเนินการซือ้ท่ีดินจากเจา้ของท่ีดินหรือนายหนา้ขายท่ีดินโดยตรงเพ่ือดาํเนินการพฒันา

ต่อไป ซึ่งบรษิัทฯ จะเปรียบเทียบราคาท่ีดินกบัราคาประเมินหรือราคาตลาดเพ่ือใหแ้น่ใจว่าท่ีดินท่ีซือ้จะมีราคาท่ีไม่แพงเกินไป 

 

วัสดุก่อสร้าง 

 เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นผูบ้ริหารจดัการงานก่อสรา้งโครงการต่างๆ ดว้ยตวัเอง บริษัทฯ จึงเป็นผูด้าํเนินการจดัซือ้

วสัดุก่อสรา้งเอง โดยหลงัจากท่ีฝ่ายจดัซือ้ไดร้บัรายละเอียดของวสัดกุ่อสรา้งท่ีตอ้งการใชใ้นโครงการต่างๆ แลว้ ส่วนใหญ่

ฝ่ายจดัซือ้จะดาํเนินการติดต่อกบัผูผ้ลิตวสัดกุอ่สรา้งแตล่ะแห่งโดยตรงเพ่ือตรวจสอบราคาของวสัดกุอ่สรา้งท่ีจะซือ้ ซึ่งปกติ

บริษัทฯ จะไดส่้วนลดค่อนขา้งสงูเน่ืองจากซือ้วสัดุก่อสรา้งในปริมาณท่ีมาก เมื่อสามารถตกลงปริมาณของวสัดุก่อสรา้ง

และราคากับผูผ้ลิตไดแ้ลว้ บริษัทฯ จะสั่งซือ้วัสดุก่อสรา้งผ่านตัวแทนของผูผ้ลิตเพ่ือใหด้าํเนินการส่งวสัดุก่อสรา้งไปยงั

โครงการต่างๆ โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ จะมีระยะเวลาการจ่ายค่าวสัดุก่อสรา้ง (Credit Term) อยู่ในช่วงเวลาระหว่าง 30-60 

วนั นบัตัง้แต่ปี 2549 บริษัทฯ ไดล้ดความเส่ียงดา้นวสัดกุ่อสรา้งโดยเริ่มดาํเนินการเปล่ียนแปลงการจดัซือ้วสัดุหลกัในการ

ก่อสรา้งเช่น ปูนซีเมนต ์เหล็ก กระเบือ้ง สายไฟ ฯลฯ โดยเป็นการประมลูและตกลงราคาในระยะยาวเช่น 1 ปี หรือ 3-6 

เดือน จึงทาํให้บริษัทฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองของความผันผวนของราคาและการท่ีบริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้

จาํหน่ายวัสดุก่อสรา้งจึงสามารถสั่งซือ้วัสดุก่อสรา้งไดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการและไม่เคยมีปัญหาการขาดแคลนวสัดุ

ก่อสรา้งแต่อย่างใด ทัง้นี ้บรษิัทฯ มิไดพ่ึ้งพาผูจ้าํหน่ายวสัดกุ่อสรา้งรายใดรายหน่ึงเป็นพิเศษ รวมทัง้บรษิัทฯ ไดส้รา้งระบบ

การวางแผนความตอ้งการในการใชง้านของวสัดุหลกัท่ีสาํคญัทุกประเภทท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการขยายธุรกิจเพ่ือใหม้ั่นใจ
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ไดว้่าบริษัทฯ จะมีวสัดุเพียงพอต่อการใชง้านอย่างต่อเน่ืองและมีการวางแผนการสรรหาคู่คา้วสัดุทัง้รายหลกัและรายรอง

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการสรรหาและประเมินคู่ค้าเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและไดคู้่คา้ท่ีมี

ศักยภาพรองรบังาน โดยไดน้าํระบบ e-Auction เขา้มาใชเ้พ่ือใหเ้กิดการเสนอราคาท่ียุติธรรมต่อคู่คา้และใหไ้ดร้าคาท่ี

เหมาะสมอีกดว้ย 

 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

บริษัทฯ เป็นหน่ึงในผูด้าํเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรพัยเ์พียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถบริหารจดัการงานก่อสรา้งได้

ดว้ยตัวเอง โดยการดาํเนินโครงการบริษัทฯ จะเป็นผู้กาํหนดรูปแบบโครงการและรายละเอียดการออกแบบ ส่วนการ

ดาํเนินการก่อสรา้งโครงการ บริษัทฯ จะบริหารจดัการงานก่อสรา้งเองซึ่งจะแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ เช่น งานฐานราก งาน

ปนู งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานปพืูน้กระเบือ้งและงานหลงัคา เป็นตน้ โดยบริษัทฯ จะว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมคีวามชาํนาญ

เฉพาะดา้นเพ่ือรบัผิดชอบงานดงักล่าวและจะควบคมุการก่อสรา้งเองโดยการจดัส่งเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ อนัไดแ้ก่ วิศวกร

และผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง (Foremen) เขา้ไปตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามรูปแบบและมาตรฐานท่ีกาํหนด ทัง้นี ้ บรษิัทฯ จะเป็น

ผูจ้ดัหาวสัดกุ่อสรา้งเอง ทาํใหบ้รษิัทฯ สามารถบรหิารตน้ทนุการก่อสรา้งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เทคโนโลยีการผลิต 

บรษิัทฯ ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการก่อสรา้งบา้น ซึ่งในส่วนของทาวนเ์ฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยวจะใชร้ะบบแบบผนงั

สาํเรจ็รูปรบันํา้หนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) หรือ Precast Technology คือ การนาํวิธีการก่อสรา้งระบบ

โครงสรา้งผนังรบันํา้หนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูปมาใช ้ซึ่งนอกจากชิน้งานท่ีผลิตจากโรงงานท่ีทนัสมัยและได้

คณุภาพทัง้ความสวยงามและความแข็งแรงแลว้นัน้ ยงัสามารถช่วยใหก้ระบวนการก่อสรา้งเป็นไปไดอ้ย่างแม่นยาํ รวดเรว็ 

และลดขอ้ผิดพลาดท่ีเกิดจากการทาํงานในช่วงของการก่อสรา้งอนัเน่ืองมาจากฝีมือแรงงาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนแรงงานฝีมือในตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

บริษัทฯ ไดม้ีการขยายการนาํระบบ Fully Precast มาใชใ้นการก่อสรา้งบา้นแนวราบ ในกลุ่มธุรกิจทาวนเ์ฮา้ส ์

และกลุ่มธุรกิจบา้นเดี่ยว ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการก่อสรา้งไดเ้ป็นอย่างมาก รวมถึงจะไดสิ้นคา้ท่ีมีความแข็งแรง รูปแบบ

ท่ีสวยงามและคณุภาพดีมีคณุค่า สรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้สงูสดุ 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัและการก่อสรา้งสาธารณปูโภคต่างๆ ของโครงการจะอยู่ภายใตก้ารควบคมุของประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองกาํหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจดัทาํ

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซึ่งออกโดยอาศัยอาํนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ภายใตป้ระกาศดงักล่าวไดก้าํหนดใหบ้ริษัทท่ีมีการจัดสรรท่ีดินเพ่ืออยู่อาศัยหรือเพ่ือ

ประกอบการพาณิชยใ์นขนาดท่ีดินแปลงย่อยตัง้แต่ 500 แปลงขึน้ไป หรือเนือ้ท่ีเกินกว่า 100 ไร ่จะตอ้งมีการจดัทาํรายงาน

การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเสนอในขัน้ตอนของการขออนุญาตจดัสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดสรร
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ท่ีดิน และก่อนเริ่มการก่อสรา้งจะต้องยื่นรายงานดังกล่าวต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซึ่งในส่วนนีบ้รษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA Report) เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแลว้ 

โดยรายงานดงักล่าวไดจ้ดัทาํโดยบคุคลผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก 

 

โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ทุกโครงการ มีการจัดทาํรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA 

Report) โดยบุคคลผูเ้ชี่ยวชาญภายนอก และยื่นรายงานดงักล่าวต่อสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มก่อนเริ่มการก่อสรา้ง ซึ่งผู ้เชี่ยวชาญดา้นสิ่งแวดลอ้มจะทาํการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทาํประชาพิจารณ์

เพ่ือวิเคราะหผ์ลกระทบอนัเน่ืองมาจากโครงการตัง้แต่ช่วงก่อสรา้งและเปิดใชอ้าคาร กาํหนดมาตรการควบคมุส่ิงแวดลอ้ม 

และควบคุมการปฎิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ

ผูช้าํนาญการพิเศษจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ในส่วนของโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูป (Precast Concrete Factory) จะอยู่ภายใตก้าร

ควบคุมของพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 โดยบริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย 

มลพิษหรือส่ิงใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มซึ่งเกิดขึน้จากการประกอบกิจการโรงงานดังกล่าว โดยบริษัทฯ ไดม้ีการ

กาํหนดมาตรการควบคมุในเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อส่ิงแวดลอ้มเพ่ือเป็นการสรา้งความมั่นใจว่าบรษิัทฯ ดาํเนินการดว้ย

ความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมมลพิษ 3 ประเภทคือ (ก) นํา้เสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถูกควบคมุใหไ้หล

ไปท่ีบ่อตกตะกอนจากนัน้จะคดัแยกหินและทรายนาํกลบัไปใช ้ส่วนนํา้ก็นาํกลบัไปใชผ้ลิต ไม่มีการปล่อยนํา้เสียสู่ชุมชน

หรือท่ีสาธารณะ (ข) การควบคมุมลพิษทางอากาศไดม้ีการพ่นสเปรย ์พ่นนํา้ท่ีบรเิวณโรงผสมคอนกรีตทัง้ขณะเทหิน ทราย

เขา้กองสต็อกตลอดจนสเปรยน์ํา้ ขณะซักลา้งหิน ทราย เพ่ือเขา้สู่กระบวนการผสมคอนกรีต ป้องกันมิใหเ้กิดฝุ่ นรบกวน

ชุมชนขา้งเคียงและในโรงงาน นอกจากนีใ้นกระบวนการการผลิตยงัไดต้ิดตัง้เคร่ืองดูดฝุ่ น ตลอดจนมีเคร่ืองขดัทาํความ

สะอาดพืน้เพื่อลดฝุ่ นตกคา้งในอาคารสาํหรบัพืน้ที่ถนนภายในบริเวณโรงงานทัง้หมดไดม้ีการฉีดพรมนํา้ก่อนทาํการ

กวาดถนนเพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ น (ค) การควบคุมมลพิษทางเสียงจากการผลิต ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้

เครื่องทาํคอนกรีตใหแ้น่น โดยในปี 2551 บริษัทฯ ไดต้ิดตัง้แผ่นซบัเสียง (Noise Barrier) เพ่ือดดูซบัเสียงท่ีเกิดขึน้จากการ

ผลิตและต่อมาไดม้ีการสั่งซือ้เคร่ืองทาํคอนกรีตใหแ้น่นแบบใหมโ่ดยใชร้ะบบเขยา่ (Shaking System) แทนระบบเดิมท่ีเป็น

ระบบสั่น (Vibrating system) ซึ่งสามารถลดความเขม้ขน้ของเสียงลงไดอ้ย่างมาก นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดม้ีการตรวจวดั

ระดบัความดงัของเสียงทัง้ภายในบรเิวณโรงงานและชมุชนขา้งเคียงทกุปี 

 

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

แห่งแรกของไทยโดยนาํระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมาดาํเนินงานประกอบไปดว้ย (ก) ระบบการบรหิารจดัการ

นํา้ทิง้ของ Batching Plant และนํา้ท่ีใชล้า้งในกระบวนการผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสดจะมี

ค่าความเป็นด่างสูงทาํใหเ้ป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ จึงทาํบ่อตกตะกอนและนาํเคร่ือง Recycling Concrete มาใช้

เพ่ือนาํนํา้ท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแลว้กลบัไปใชห้มนุเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครัง้ ในส่วนของหินและ

ทรายท่ีถูกแยกออกมาก็สามารถนาํกลบัไปใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ทาํใหไ้ม่มีเศษวสัดเุหลือทิง้จากการผลิต 

(ข) ระบบป้องกันและกาํจดัฝุ่ นมีการติดตัง้เคร่ืองดกัฝุ่ น (Dust Collector) เคร่ืองทาํความสะอาดแบบขา้งพรอ้มระบบดูด
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ฝุ่ น (Shuttering cleaner with dust collector) เคร่ืองทาํความสะอาด pallet พรอ้มระบบดูดฝุ่ น (Cleaning pallet with 

dust collector) และเลือกใช ้Batching plant ระบบปิด (Tower plant) โดยมี Conveyor ลาํเลียงหินทรายซีเมนตใ์นระบบ

ปิดเพ่ือป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นจากหิน ทราย และฝุ่ นผงคอนกรีตท่ีอาจเกิดขึน้จากกระบวนการผลิต (ค) การป้องกนั

และลดผลกระทบดา้นเสียงในโรงงานโดยใชร้ะบบ Shaking System แทนระบบ Compacting System (เคร่ืองทาํคอนกรีต

ใหแ้น่น) ทาํใหไ้ม่เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน และชมุชนขา้งเคียง 

 

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

กระทรวงอุตสาหกรรมทัง้โรงงานท่ีลาํลกูกาและนวนคร พรอ้มทัง้ไดเ้ริ่มมีการนาํระบบ Solar Cell มาใชก้บัระบบแสงสว่าง

และระบบสบูนํา้เพ่ือทาํการ Reused นํา้สาํหรบัรดนํา้ตน้ไมด้แูลสวนในพืน้ท่ีโรงงาน เพ่ือลดการใชท้รพัยากรไฟฟ้าและใช้

ทรพัยากรนํา้อย่างคุม้ค่า 

 

ในปี 2559 โรงงานพฤกษาพรีคาสท ์ลาํลกูกา ไดน้าํระบบการบริหารจดัการนํา้ทิง้ของ Batching Plant และนํา้ท่ี

ใชล้า้งในกระบวนการผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษคอนกรีตสด บริษัทฯ จึงทาํบ่อตกตะกอนและนาํเคร่ือง 

Recycling concrete มาใชเ้พ่ือนาํนํา้ท่ีผ่านกระบวนการตกตะกอนแลว้กลบัไปใชห้มนุเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีต

อีกครัง้ในส่วนของหินและทรายท่ีถูกแยกออกมาก็สามารถนาํกลับไปใชเ้ป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครัง้ทาํใหไ้ม่มีเศษ

วสัดเุหลือทิง้จากการผลิตโดยลงทนุก่อสรา้งทัง้หมดประมาณ 20 ลา้นบาทซึ่งก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในเดือนธันวาคม 2559 
 

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

กระทรวงอุตสาหกรรมทั้งโรงงานท่ีลาํลูกกาและนวนคร ซึ่งทั้ง 2 โรงงานไดด้าํเนินการผลิตภายใตก้ารบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวน เพ่ือการพฒันาอย่างต่อเน่ือง พรอ้มกนันี ้ทางบรษิัทฯ ยงั

ไดจ้ดัทาํระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) สาํหรบัระบบบาํบดันํา้เสียของโครงการและสาํนกังานนิติบุคคล ซึ่ง

เป็นการใชพ้ลงังานสะอาดจากธรรมชาติโดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตยม์าทดแทนพลงังานไฟฟ้ารูปแบบเดิม เพ่ือสามารถลด

การใช้พลังงานไฟฟ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ีนโยบายท่ีจะนาํโครงการ

ดงักล่าวมาใชใ้นโครงการใหม่ทกุโครงการ  
 

ในปี 2561 โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์นวนคร ไดร้บัการรบัรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จาก

สถาบนันํา้และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือความยั่งยืนสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยถือเป็นโรงงานท่ีมีระบบบรหิารจดัการท่ีดี 

มีความปลอดภยั การใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า ก่อใหเ้กิดของเสียนอ้ยท่ีสดุ รวมทัง้มีความเกือ้กลูกบัสงัคมและ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยรอบ  
 

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

จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยถือเป็นองคก์รท่ีใหค้วามร่วมมือร่วมใจดาํเนินงานอย่างเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกดา้น

ของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
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2.5 การบริหารการผลิต  

• วตัถดุิบท่ีใชส่้วนใหญ่ คือ ปนูซีเมนต ์หิน เหล็ก ซึ่งหาซือ้ไดจ้ากผูผ้ลิตและจาํหน่ายในประเทศทั่วไป ตัง้แต่  ปี 

2549 เป็นตน้มา บรษิัทฯ ไดใ้ชก้ลยทุธค์ดัเลือกผูข้ายวสัดกุ่อสรา้งหลกั โดยวิธีจดัประกวดราคารายปี หรืออาจ

ประมลูราคา ตามความเหมาะสมเพ่ือใหบ้รษิัทฯ มีตน้ทนุค่าก่อสรา้งท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี 

• ส่วนผูร้บัเหมาแรงงานมีอยู่ในระบบของบรษิัทฯ ประมาณ 2,500 ราย   

• บริษัทฯ ไดพ้ฒันาความสมัพนัธก์ับผูร้บัเหมาในงานสาํคญั ซึ่งเป็นท่ีตอ้งการในตลาด เช่น งานถมดิน งานเสาเข็ม 

งานรบัเหมาก่อสรา้งอาคารใหเ้ป็นคู่คา้พนัธมิตร เพ่ือรองรบัการขยายตวัของบรษิัทฯ ตามแผนในอนาคต 

 

2.5.1 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านทาวนเ์ฮ้าส ์

         ในการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งบรษิัทฯ ไดแ้บ่งการบรหิารออกเป็น 2 ฝ่าย ไดแ้ก ่

• ฝ่ายบริหารงานก่อสรา้ง ซึ่งจะทาํหนา้ท่ีดูแลและดาํเนินการก่อสรา้งโครงการก่อสรา้งทุกโครงการใหเ้ป็นไป

ตามแผนและรูปแบบท่ีกาํหนด นอกจากนีย้ังทาํหนา้ท่ีดูแลค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหอ้ยู่ในงบประมาณท่ีกาํหนด 

รวมทัง้ติดต่อประสานงานกบัฝ่ายงบประมาณของบรษิัทฯ 

• ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งจะทาํหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพของบา้นแต่ละหลังท่ีสรา้ง

เพ่ือใหไ้ดม้าตรฐานตามท่ีกาํหนด 

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมฝ่ีายงานสนบัสนนุกลางในการบรหิารจดัการงานกอ่สรา้ง ซึ่งทาํหนา้ท่ีสนบัสนนุทัง้ในส่วน

ของบา้นทาวนเ์ฮา้สแ์ละบา้นเดี่ยว โดยฝ่ายสนบัสนนุดงักล่าวไดแ้ก่ 

• ฝ่ายสรรหาผูร้บัเหมาซึ่งจะทาํหนา้ท่ีหาผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและแรงงานเพ่ือช่วยในการ

ก่อสรา้งตามจาํนวนท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละโครงการ 

• ฝ่ายจดัซือ้ซึง่จะทาํหนา้ท่ีจดัซือ้วสัดท่ีุใชใ้นการก่อสรา้งเพ่ือสนบัสนุนใหก้ารบรหิารจดัการงานก่อสรา้งเป็นไป

อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ในปี 2556 บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัโครงสรา้งการบริหารจดัการ

ภายใน โดยโอนยา้ยฝ่ายสนบัสนนุดงัต่อไปนีไ้ปอยู่ภายใตก้ารบรหิารของแต่ละหน่วยธุรกิจ 

• ฝ่ายวิจยัและพฒันาซึง่จะทาํหนา้ท่ีในการนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาปรบัใชใ้นการออกแบบและการก่อสรา้ง 

• ฝ่ายวิศวกรรมซึ่งจะทาํหนา้ท่ีออกแบบและแกปั้ญหาทางเทคนิค  

• ฝ่ายพฒันาโครงการซึ่งจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงานและรว่มพฒันาการออกแบบท่ีอยู่อาศยัในโครงการต่าง ๆ 

 

การออกแบบบา้น  ในการออกแบบบา้นในแต่ละโครงการ ฝ่ายการตลาดและการขายจะประสานงานกับฝ่าย

พัฒนาโครงการเพ่ือกาํหนดแนวทางลักษณะและรูปแบบ (Conceptual Design) ของบา้นท่ีตอ้งการจะสรา้งในแต่ละ

โครงการ รวมถึงงบประมาณและเทคนิคในการสรา้งบา้น หลังจากนั้นฝ่ายพัฒนาโครงการจะมอบหมายให้สถาปนิก

ออกแบบโครงบา้นตามแนวทาง ลกัษณะและรูปแบบดงักล่าว เมื่อฝ่ายพฒันาโครงการเห็นว่าแบบโครงบา้นท่ีออกแบบโดย

สถาปนิกมีความเหมาะสมแลว้ สถาปนิกจะดาํเนินการออกแบบในส่วนท่ีเป็นรายละเอียด (Detailed Design) เพ่ือใหแ้บบ

บา้นมีความสมบรูณก์่อนท่ีบรษิัทฯ จะเริ่มดาํเนินการก่อสรา้ง 
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ในการก่อสรา้งบา้นทาวน์เฮา้ส ์บริษัทฯ จะแบ่งงานก่อสรา้งออกเป็นสายการผลิต (Production Line) แต่ละ

สายการผลิตจะสามารถก่อสรา้งบ้านทาวน์เฮ้าส  ์2 ชั้นได้ประมาณ 21 หลังต่อเดือน โดยในโครงการหน่ึงๆ อาจมี

สายการผลิตมากกว่าหน่ึงสายการผลิต ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับขนาดโครงการ บริษัทฯ จะส่งพนกังานของบริษัทฯ เขา้ทาํการดแูล

ควบคุมงานก่อสรา้งซึ่งจะมีประมาณ 10 คนต่อสายการผลิต ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการโครงการเป็นผูด้แูลโครงการ และจะมี

วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม และผูค้วบคุมงานก่อสรา้งเป็นผูดู้แลงานก่อสรา้งในแต่ละระดับขั้นของงาน รวมถึงดูแล

ควบคุมผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นท่ีบริษัทฯ ว่าจา้งเพ่ือเขา้ทาํงานท่ีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ เช่น งาน

เสาเข็ม งานฐานราก งานติดตัง้ชิน้ส่วนอาคาร งานหลังคา งานสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและประปา  ทั้งนี ้บริษัทฯ จะ

ว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและลกูจา้งรายวนัในจาํนวนท่ีบริษัทฯ เห็นสมควรในแต่ละสายการผลิต ใน

ระหว่างการก่อสรา้ง ฝ่ายควบคุมคุณภาพจะเขา้ตรวจสอบคุณภาพของบา้นเป็นระยะๆ รวมทัง้ตรวจสอบคุณภาพ เมื่อ

การก่อสรา้งบา้นเสรจ็สมบรูณก์่อนการเสนอขายหรือส่งมอบบา้นใหแ้ก่ลกูคา้ต่อไป 

 

บริษัทฯ สามารถสรา้งบา้นประเภทนีไ้ดใ้นราคาท่ีตํ่ากว่าผูป้ระกอบการอ่ืน แต่มีคุณภาพเทียบเท่ากนัและมีพืน้ท่ี

ใชส้อยมากกว่าบา้นในรูปแบบ ขนาดและทาํเลใกลเ้คียงกันท่ีสรา้งโดยผูป้ระกอบการรายอ่ืน โดยนอกเหนือจากการท่ี 

บริษัทฯ มีความสามารถในการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งไดเ้องดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ ยงัมีสาเหตุท่ีสาํคญัอีกประการหน่ึง 

อนัไดแ้ก่ การท่ีบริษัทฯ มีการใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีช่วยลดระยะเวลาการก่อสรา้ง ทาํใหป้ระหยดัตน้ทนุและค่าแรงงาน 

รวมถึงชิน้งานท่ีไดย้งัมีคุณภาพดี โดยใชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งบา้นดว้ยระบบโครงสรา้งผนังรบันํา้หนกัแบบหล่อในท่ี

ใชส้าํหรบับา้นในโครงการบา้นพฤกษา และใชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนังสาํเร็จรูปรับนํา้หนัก ซึ่งเป็นเทคโนโลยี          

ท่ีบรษิัทฯ ใชใ้นการก่อสรา้งบา้นเดี่ยวมาใชใ้นการก่อสรา้งบา้นในโครงการพฤกษาวิลลแ์ละเดอะคอนเนค  

 

โดยช่วงแรกการก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้สใ์ชเ้ทคโนโลยีการก่อสรา้งบา้นดว้ยระบบโครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบหล่อในท่ี

บริษัทฯ ไดซ้ือ้เทคโนโลยีการก่อสรา้งระบบผนังรบัแรงแบบหล่อในท่ีมาจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเทคโนโลยีนีเ้ราเรียกว่า 

Tunnel Technology โดยระบบนีจ้ะใชผ้นงัเป็นตวัรบันํา้หนกัแทนเสาและคาน ขัน้ตอนการก่อสรา้งเริ่มตัง้แต่การก่อสรา้ง

โดยประกอบติดตั้งแบบเหล็กผนัง และพืน้ชั้นบนในขั้นตอนเดียวกัน หลังจากนั้นจึงผูกเหล็กโครงสรา้งและทาํการเท

คอนกรีตพรอ้มกัน ทั้งผนังชั้นล่างและพืน้ชั้นบน ขั้นตอนต่อไปจึงสรา้งผนังชั้นต่อไป และติดตั้งโครงหลังคาให้ไดง้าน

ภายนอกท่ีสมบูรณใ์นระยะเวลาท่ีสัน้กว่าการก่อสรา้งทั่วไป (Conventional) เป็นอย่างมาก โดยใชก้ับการก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้ส์

ในโครงการ บา้นพฤกษา พฤกษาวิลลแ์ละเดอะคอนเนค 

 

ภายหลงั บรษิัทฯ ไดม้ีการก่อสรา้งโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเรจ็รูป ท่ีใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจาก

เยอรมนีมาใชก้บัการก่อสรา้งบา้นเดี่ยว เมื่อดาํเนินการผลิตไประยะหน่ึง สามารถบรหิารและควบคมุตน้ทุนท่ีเหมาะสม จึง

เริ่มนําเทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนังสาํเร็จรูปรับนํ้าหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ซึ่งเราเรียกว่า 

Precast Technology มาใชก้ับการก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้ส ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและชิน้งานมีคุณภาพท่ีดี เน่ืองจากมี

การควบคุมคุณภาพการผลิตชิน้งานมาจากโรงงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายปรบัเปล่ียนการก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้สจ์ากการ

ก่อสรา้ง Tunnel Technology มาเป็น Precast Technology ทัง้หมดกบัโครงการ บา้นพฤกษา พฤกษาวิลล ์เดอะคอนเนค 

และพาทิโอ 
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เทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านด้วยระบบการก่อสร้างแบบผนังสําเร็จรูปรับนํ้าหนัก (RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) หรือ Precast Technology โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้การบรหิารงานก่อสรา้งบา้นเดี่ยว 

 

2.5.2 การบริหารจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management) – บ้านเดี่ยว 

การบรหิารจดัการงานก่อสรา้งบา้นเดี่ยวจะเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบรหิารจดัการงานก่อสรา้งของโครงการ

บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์แต่สาํหรบัในส่วนการก่อสรา้งในแต่ละโครงการ บริษัทฯ จะแบ่งเจา้หนา้ท่ีรบัผิดชอบเป็นแต่ละโครงการ

แทนการแบ่งเป็นสายการผลิต เน่ืองจากโครงการบา้นเดี่ยวมีจาํนวนบา้นในการก่อสรา้งต่อโครงการนอ้ยกว่าของบา้น

ทาวนเ์ฮา้ส ์ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะส่งพนกังานของบรษิัทฯ เขา้ทาํการควบคมุดแูลงานก่อสรา้งประมาณ 30 – 40 คนต่อโครงการ

และจะว่าจา้งผูร้บัเหมาท่ีมีความชาํนาญเฉพาะดา้นและลกูจา้งรายวนัในจาํนวนท่ีบรษิัทฯ เห็นสมควรในแต่ละโครงการ 

 

เทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนงัสาํเร็จรูปรับนํ้าหนกั (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ในระยะแรก 

บรษิัทฯ ไดร้ว่มกบัสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ในการนาํวิธีการก่อสรา้งระบบโครงสรา้ง

ผนงัรบันํา้หนกัแบบคอนกรีตเสรมิเหล็กสาํเรจ็รูปหรือ เรียกสัน้ๆ ว่า “พรีคาสท”์ มาใช ้โดยการหล่อผนงัสาํเรจ็รูปรบันํา้หนกั

จะดาํเนินการในพืน้ท่ีของแต่ละโครงการ ต่อมาในปี 2547 ไดส้รา้งโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสาํเร็จรูป 

(Precast Concrete Factory) ขึน้โดยซื ้อเทคโนโลยีดังกล่าวจากประเทศเยอรมนีซึ่งใช้ระบบการผลิตแบบ Semi-

Automated Pallet Circulating System อันเป็นระบบการผลิตท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศไทยในขณะนั้น และได้ใช้

เทคโนโลยีการก่อสรา้งชนิดนีส้าํหรบัโครงการบา้นเดี่ยวแบบสองชัน้เน่ืองจากบา้นเดี่ยวจะมีรูปแบบผนงัท่ีหลากหลาย 

โดยบา้นหลังหน่ึงจะมีส่วนประกอบประมาณ 30 – 60 ชิน้เทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบนีเ้ป็นการหล่อชิน้งานแต่ละชิน้ใน

โรงงาน จากนัน้จึงขนส่งชิน้งานมาประกอบเป็นบา้นท่ีโครงการก่อสรา้ง 

 

 ทัง้นี ้จุดเด่นของเทคโนโลยีชนิดนี ้นอกจากจะมีจดุเด่นในทาํนองเดียวกบัจดุเด่นของเทคโนโลยีการก่อสรา้งบา้น

ดว้ยระบบโครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบหล่อในท่ี แลว้ยงัมีจุดเด่นอ่ืนๆ ท่ีสาํคญั ซึ่งรวมถึงการท่ีไม่ตอ้งเสียพืน้ท่ีคาน เสา 

ทาํใหม้ีพืน้ท่ีใชส้อยมากขึน้ ผนงัมีความตา้นทานไฟสงู มีความทึบเสียงมากกว่าการก่อสรา้งโดยใชอิ้ฐมอญหรืออิฐมวลเบา 

รวมถึงมีความตา้นทานการซึมนํา้สงูดว้ย นอกจากนีเ้ทคโนโลยีดงักล่าวมีค่าการบาํรุงรกัษาท่ีตํ่า เน่ืองจากเป็นโครงสรา้ง

สาํเรจ็และทาํใหผู้อ้ยู่อาศยัเสียค่าเบีย้ประกนัภยัตํ่า เน่ืองจากบา้นท่ีสรา้งเป็นโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก มีความสามารถ

ในการทนไฟสงู มีความแข็งแรงและมีความทนทาน การก่อสรา้งดว้ยระบบนี ้บริษัทฯ ไดศ้ึกษาและพฒันาร่วมกบัสถาบนั 

AIT จนสามารถตา้นทานแรงท่ีเกิดจากแผ่นดินไหวไดถ้ึงระดบั 7 รกิเตอร ์

 

บา้นท่ีก่อสรา้งดว้ยเทคโนโลยีนี ้จะสามารถก่อสรา้งไดภ้ายในระยะเวลา 30-45  วนั ซึ่งหากเป็นการก่อสรา้งดว้ย

วิธีการก่อสรา้งแบบทั่วไปแลว้จะใชร้ะยะเวลาประมาณ 180 วนั  

 

ในปี 2548 บรษิัทฯ มีโรงงานผลิตรัว้และเสาสาํเรจ็รูปโดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิตดว้ยระบบ Batterry Mold เพ่ือใช้

ผลิตรัว้และเสา โดยในกระบวนการผลิตจะมีการวางแบบเหล็กซึ่งควบคมุดว้ยระบบไฮโดรลิคในการดนัและถอดแบบเหล็กให้

ประกบและห่างออกจากกัน หลงัจากท่ีแบบเหล็กประกบกัน โดยมีระยะห่างตามท่ีตอ้งการแลว้จะมีการเทปูนลงในแบบเหล็ก 

หลงัจากนัน้จะถอดแบบเหล็กออก เพ่ือนาํรัว้และเสาสาํเรจ็รูปไปใชใ้นการก่อสรา้งบา้นต่อไป โรงงานดงักล่าวมีกาํลงัการผลิต
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สาํหรบัรัว้บา้นจาํนวน 12 หลงัต่อวนัและไดเ้พ่ิมการผลิตในส่วนเสาและรัว้บา้น รัว้โครงการของโครงการบา้นเดี่ยวและบา้น

ทาวนเ์ฮา้ส ์รวมถึงเสาโชว ์และ Parapet ของทาวนเ์ฮา้สอี์กดว้ย 

 

ในปี 2550 บริษัทฯ ไดเ้ขา้มาบุกตลาดคอนโดมิเนียม จึงไดม้ีนโยบายใหก้่อสรา้งโรงงาน PCF3 เพ่ือผลิตชิน้ส่วน

ผนงัภายนอกของคอนโดมิเนียม โดยผนงัภายในและโครงสรา้งหลกัยงัเป็นระบบก่อสรา้งระบบเดิม ต่อมาในปี 2553 ไดม้ี

นโยบายการก่อสรา้งระบบ Fully Precast ทาํใหก้าํลังการผลิตของ PCF3 ไม่เพียงพอ จึงไดก้่อสรา้งโรงงาน PCF4 เพ่ือ

รองรบังานคอนโดมิเนียม สาํหรบัโรงงาน PCF3 มีการดดัแปลงโรงงานไปผลิตพืน้ Pre-stress เพ่ือรองรบัแผนความตอ้งการ

บา้นเดี่ยวท่ีมากขึน้  

 

ปี 2553 บรษิัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดของบา้นเดี่ยวมากขึน้ ทาํใหก้าํลงัการผลิตของโรงงานท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ จึง

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

กลางเดือนธันวาคม 2553 โดยโรงงาน PCF5 สามารถผลิตบา้นได ้400 หลังต่อเดือน เมื่อรวมกับกาํลังการผลิตปัจจุบนั

ของโรงงาน PCF1 ทาํใหก้าํลังการผลิตบา้นรวมเป็น 640 หลังต่อเดือน โดยโรงงาน PCF5 ท่ีสรา้งใหม่เป็นโรงงานผลิต

แผ่นพรีคาสทท่ี์มีกาํลงัการผลิตสงูท่ีสดุในประเทศไทยในขณะนัน้ 

 

 ปี 2554 โรงงาน PCF4 และ โรงงาน PCF5 สามารถขยายความพรอ้มกาํลงัการผลิตใหเ้ต็มท่ีไดใ้นกลางปี 2554 

ต่อมาในช่วงปลายเดือนตลุาคม 2554 เกิดอทุกภยัครัง้ใหญ่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล แต่โรงงานสามารถป้องกนันํา้ท่วม

ในตวัโรงงานไวไ้ด ้แต่ตอ้งหยดุผลิตเน่ืองจากไม่สามารถขนส่งไปยงัโครงการได ้และโรงงานไดก้ลบัมาผลิตอีกครัง้ในเดือน

มกราคม 2555 

 

ปี 2556 ทางบริษัทฯ มีการปรบัเปล่ียนระบบก่อสรา้งทาวนเ์ฮา้ส ์จากระบบโครงสรา้งผนงัรบันํา้หนกัแบบหล่อในท่ี 

( Cast In Site Load Bearing Wall Structure)  ม า เ ป็ นร ะ บบ ผนังสํา เ ร็ จ รู ปรับ นํ้าห นัก  ( RC Load Bearing Wall 

Prefabrication) อีกทั้งมีส่วนแบ่งในตลาดบา้นเดี่ยวมากขึน้ ทาํใหค้รึ่งปีหลังโรงงาน PCF1-PCF5 ใชก้าํลังการผลิตเกิน

100% เพ่ือรองรบัการเติบโตของบริษัทตามแผนธุรกิจ จึงทาํใหม้ีแผนการก่อสรา้งโรงงานพรีคาสท ์PCF6 และPCF7 โดย 

บรษิัทฯ ไดซ้ือ้ท่ีดิน 130 ไรท่ี่นวนคร จงัหวดัปทมุธานี 

 

ปี 2557 บริษัทฯ ไดก้่อสรา้งโรงงานพฤกษาพรีคาสทแ์ห่งใหม่ขึน้ท่ีนวนครจาํนวน 2 โรงงานประกอบไปดว้ย

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

สาํเร็จรูปมีกาํลงัการผลิต 480 หลงัต่อเดือนเริ่มทาํการผลิตในเดือนกนัยายนและโรงงาน PCF7 เพ่ือผลิตพืน้คอนกรีตเสรมิ

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

กนัยายนและเริ่มผลิตตน้ปี 2558 

 

โรงงานพฤกษาพรีคาสทแ์ห่งใหม่ใชเ้ทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลกจากประเทศเยอรมนี ใชร้ะบบ

อตัโนมตัิและควบคุมดว้ยคอมพิวเตอรท์ุกขัน้ตอนการผลิต ทาํใหไ้ดช้ิน้งานท่ีมีคุณภาพสงูกว่ามาตรฐานทั่วไปอีกทัง้มีการ

นํา Robot มาใช้เพ่ือลดการใช้แรงงานและทาํให้ผลิตภาพ (Productivity) สูงขึน้นอกจากนี้ยังได้นําระบบ Concrete 

Recycling มาใชเ้พ่ือนาํนํา้ทิง้และเศษคอนกรีตจากการทาํงานกลับมาใชใ้นขบวนการผลิตอีกครัง้ พรอ้มทาํการแยก
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หินทรายนาํกลบัมาใชท้าํใหไ้ม่มีเศษวสัดุเหลือทิง้จากการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มและถือว่าเป็น Green Factory 

แห่งแรกของไทยท่ีนาํระบบนีม้าใชใ้นอตุสาหกรรมผลิต Precast Concrete 

ทางบริษัทฯ ไดข้ยายไปยงัตลาดทาํคอนโดมิเนียมมากขึน้จึงมีนโยบายใหใ้ชห้อ้งนํา้สาํเร็จรูปเพ่ือลดเวลาในการ

ก่อสรา้งและปรบัเปล่ียนโรงงาน PCF2 จากเดิมผลิตรัว้มาผลิตหอ้งนํา้สาํเร็จรูป ซึ่งเริ่มดาํเนินการผลิตในเดือนพฤษภาคม 

2557 มีกาํลงัการผลิตหอ้งนํา้สาํเรจ็รูป 4,000 ยนิูตต่อปี 

 

ปี 2558 โรงงาน PCF7 เริ่มผลิตในเดือนกุมภาพนัธท์าํใหก้าํลงัการผลิตรวมของโรงงานเป็น 1,120 หลงัต่อเดือน

หรือคิดเป็น 5.2 ลา้นตารางเมตรต่อปีถือว่าเป็นโรงงานท่ีมีกาํลงัการผลิตสงูท่ีสดุในประเทศ 

 

ปี 2559 บริษัทฯ มีการขยายโครงการก่อสรา้งคอนโดมิเนียมทัง้แนวราบและแนวสงูทาํใหค้วามตอ้งการหอ้งนํา้

สาํเร็จรูปมีปริมาณเพ่ิมมากขึน้ทางโรงงาน PCF2 จึงไดป้รบัปรุงกระบวนการผลิตทาํใหม้ีกาํลังการผลิตหอ้งนํา้สาํเร็จรูป

เพ่ิมขึน้เป็น 7,200 ยนิูตต่อปี 

 

ปี 2560 มีการปรบัเปล่ียนวิธีการก่อสรา้งจากพืน้ชั้นล่างเทในท่ี (Flat Slab) มาเป็นระบบ Precast พืน้ชั้นล่าง 

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

โรงงาน PCF7 และมีการปรบัเปล่ียนระบบการก่อสรา้งงานบนัไดของทาวนเ์ฮา้ส ์จากบนัไดโครงสรา้งเหล็กมาเป็นบันได

คอนกรีตสาํเรจ็รูป ทาํใหม้ีการเพ่ิม Product บนัไดมาผลิตท่ีโรงงาน PCF3 โดยมีกาํลงัการผลิต 900 ยนิูตต่อเดือน 

 

ปี 2561 จากการท่ีปรบัเปล่ียนระบบการก่อสรา้งพืน้ชั้นล่างเทในท่ี (Flat Slab) มาเป็นระบบ Full Precast มากขึน้

จาก 10% ในปี 2560 มาเป็น 65% ในปี 2561 ทาํใหโ้รงงานทาํการปรบัเปล่ียนไลนก์ารผลิตโรงงาน PCF1 มาทาํการผลิต 

Product Ground Beam (คานคอดิน) ควบคู่กับการผลิต Bearing Wall งานผนังบา้น รัว้หลังบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์และมีการ

เริ่มปรับเปล่ียนระบบการก่อสรา้งบันไดของบา้นเดี่ยว จากระบบการก่อสรา้งแบบบันไดเหล็กมาเป็นบันไดคอนกรีต

สาํเรจ็รูป ทาํใหม้ีการเพ่ิมผลิตภณัฑบ์นัไดบา้นเดี่ยว ทาํใหก้ารผลิตของโรงงาน PCF3 มีกาํลงัการผลิต 900 ยนิูตต่อเดือน    

 

ปี 2562 ทางโรงงาน พฤกษา พรีคาสท ์ไดน้าํระบบ Daily Management (DM) ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน

ประจาํวนัมาใชใ้นการบริหารการผลิต เพ่ือใหพ้นกังานรูห้นา้ท่ี และความรบัผิดชอบของตนเอง รบัรูเ้ป้าหมายร่วมกัน เพ่ือ

มุ่งมั่นทาํงานใหไ้ดต้ามเป้าหมาย ทาํใหส้ามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต และยกระดบัคณุภาพได ้

 

ปี 2563-2564 โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์ไดม้ีการศึกษาระบบการก่อสรา้ง เพ่ือบริหารตน้ทุนการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ โดยนาํเทคโนโลยีการผลิตระบบพืน้ Hybrid Slab มาใชง้านท่ีโรงงาน PCF3 และโรงงาน PCF7 โดยมีการ

ปรบัเปล่ียน Line การผลิต และทาํการติดตัง้เคร่ืองจกัรในเดือนกันยายน 2563 และเริ่มทาํการผลิตในปลายปี 2563 โดย

ระบบการผลิตใหม่จะทาํใหล้ดตน้ทนุการผลิต และลดแรงงานคนลงไปไดอ้ยา่งมาก 

 

จากสถานการณ ์COVID-19 ทาํใหย้อดขายลดลง โรงงานมีกาํลังผลิตเหลือ จึงมีนโยบายใหข้ายแผ่น Precast 

ใหก้บัลกูคา้ภายนอก โดยเริ่มส่งมอบ Precast ใหก้บัลกูคา้ภายนอกตัง้แต่เดือนมกราคม 2564 เป็นตน้มา 
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บริษัทฯ มีการปรบัเปล่ียนการก่อสรา้งคอนโดมิเนียมจากกอ่สรา้งเองเป็นการจา้งผูร้บัเหมาภายนอก ทาํใหค้วาม

ตอ้งการหอ้งนํา้สาํเร็จรูปลดลง ทางโรงงานจึงไดม้ีการปรบัเปล่ียนโรงงาน PCF2 มาผลิตบนัไดคอนกรีตสาํเร็จรูป เพ่ือไป

ทดแทนบนัไดเหล็กทัง้โครงการทาวนเ์ฮาส ์และบา้นเดี่ยว 

 

ตารางสรุปย่อของโรงงานพรีคาสท ์

ทีต้ั่ง โรงงาน ระบบการผลิต ผลิตภัณฑ ์ กาํลังการผลิตต่อเดือน 

ลาํลูกกา 

PCF1 

(Carrousel I) 

Semi-Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับา้น/คอนโด) 
700,000 ตร.ม. 

PCF2 - 
Stair (บนัได) 1,200 หลงั 

   

PCF3 

Pre-stressed Solid Slab  550,000 ตร.ม. 

Long Line System 

(พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง) 

Hollow Core Slab 

(พืน้สาํเรจ็รูปแบบภาพตดัขวางกลวง) 

 

 Ground Beam (คานคอดิน)  

PCF4 Battery Mould system 

Special Element (ชิน้งานพิเศษ)   

 400,000 ตร.ม. 

รัว้หลงับา้นทาวนเ์ฮา้ส ์

Ground Beam (คานคอดิน) 

 

 

PCF5 Fully Automated 

Carrousel System 

Bearing Wall  1,300,000 ตร.ม. 

(Carrousel II) (ผนงับา้น/คอนโด)  

 นวนคร PCF6 
Fully Automated  

Carrousel System 

Bearing Wall  

(ผนงับา้น/คอนโด) 

1,500,000 ตร.ม. 

  

PCF7 

Pre-stressed Solid Slab  800,000 ตร.ม. 

 
Long Bed System 

(พืน้คอนกรีตเสริมเหล็กอดัแรง) 

Hollow Core Slab 

(พืน้สาํเรจ็รูปแบบภาพตดัขวางกลวง) 

 

   Ground Beam (คานคอดิน)  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

                  

3.1 ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ   

บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) มีปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้และกระทบต่อธุรกิจ

หลกั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1.1) ความเสี่ยงอันเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย ์

จากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกอนัเน่ืองจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ระลอกใหม่ท่ีมี

ความรุนแรงตัง้แต่ช่วง เดือนธันวาคม 2563 ต่อเน่ืองถึงปี 2564 ส่งผลกระทบต่อทกุภาคส่วนทัง้เศรษฐกิจและสงัคม ผนวก

กับปัจจยัลบภายในประเทศจากปัญหาหนีค้รวัเรือนท่ียงัอยู่ในระดบัสงู อุปทานและอุปสงคข์องตลาดท่ีอยู่อาศยัหดตวัลง 

การประกาศมาตรการล็อคดาวนแ์ละปิดแคมป์ก่อสรา้ง เพ่ือควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบ

ต่อการดาํเนินธุรกิจทกุประเภท รวมถึงภาคอสงัหารมิทรพัย ์ 

ถึงแมภ้าวะเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตวัจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 แต่ดว้ยท่ีอยู่อาศยั

ยังคงเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีเป็นพืน้ฐานสาํคญั และยังคงมีอุปสงคอ์ยู่อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงเดินหนา้พัฒนาโครงการ

ใหม่ดว้ยความรอบคอบ โดยติดตามสถานการณส์าํคญัอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรบัแผนกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกับทิศทางของ

ตลาดและสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั โดยยงัคงมุ่งเนน้กลยุทธด์า้นการขายเจาะกลุ่มลกูคา้ท่ีเป็น Real Demand ซึ่งเป็น

กลุ่มท่ีตอ้งการซือ้บา้นเพ่ือการอยู่อาศยัอย่างแทจ้ริง และยงัใหค้วามสาํคญัในการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีปรบัตวัตาม

วิถีใหม่ของสงัคมแบบนิวนอรม์อล (New Normal) ทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาว เพ่ือยกระดบัการพฒันาสินคา้ นวตักรรม 

และการบริการ แบบบูรณาการในทุกมิติ รวมถึงมีการปรบัตวัเนน้การใชด้ิจิทลัมารเ์ก็ตติง้เพ่ิมมากขึน้ พรอ้มจดัแคมเปญ

ส่งเสริมการตลาดใหเ้หมาะสมกับไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกคา้ท่ีเปล่ียนแปลงไปดว้ยการสรา้งความร่วมมือ (Synergy) กับ

พันธมิตรหลากหลายวงการเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่ง เพ่ืออาํนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ท่ี

เปล่ียนไป นอกจากนีย้งัเนน้เพ่ิมช่องทางการเขา้ถึงลกูคา้ผ่านทางออนไลนใ์หค้รอบคลมุทกุช่องทางมากยิ่งขึน้ 

แต่อย่างไรก็ตาม  ทิศทางตลาดอสังหาฯ ยังคงตอ้งเฝ้าระวัง ถึงแมว้่าสถานการณ ์COVID-19 มีแนวโนม้ดีขึน้                       

มีความกา้วหนา้ในการฉีดวคัซีนและแนวทางการเปิดประเทศมากขึน้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจและสงัคมใน

อนาคต บริษัทฯ จึงยังคงความรอบคอบและความคล่องตวัในการปรบัแผนธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ ์ควบคุม

ค่าใชจ้่าย เรง่สรา้งยอดขาย ยอดโอน และเรง่ระบายสินคา้พรอ้มอยู่ (Inventory)  เพ่ือบรหิารสภาพคล่องใหม้ีประสิทธิภาพ 

ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนทางเศรษฐกิจและเหตกุารณท่ี์อาจคาดไม่ถึงซึ่งส่งผลกระทบต่อบรษิัทฯ ได ้

 

1.2) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 

การระบาดอย่างต่อเน่ืองของเชือ้ไวรสั COVID-19 ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั ส่งผลใหภ้าพรวมของ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีมาตรการในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว           

โดยมีการจดัทาํและปรบัปรุงแผน BCP (Business Continuity Plan) โรคระบาด เพ่ือปรบัใชใ้หเ้ขา้กับสถานการณปั์จจบุนั

ของบริษัทฯ  และนาํหลักทั้ง 7 ประการ ตามบทวิเคราะหข์อง McKinsey & Company มาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัตวั

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

          นอกจากนี ้ยงัไดก้าํหนดใหม้ีคณะทาํงานตอบสนองตอ่เหตกุารณฉ์กุเฉิน (Incident Response Team : IRT) เป็น

คณะทาํงานเพ่ือบริหารจัดการสถานการณ์เหตุฉุกเฉินในภาพรวมของบริษัทฯ จากโครงสรา้งดังกล่าวไดม้ีการแต่งตัง้
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ผู้บริหาร และตัวแทนจากหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน ซึ่งมีหน้าท่ีหลักสาํคัญท่ีจะตอ้งรายงานข้อมูลเพ่ือ 

ประกอบการตดัสินใจแกผู่บ้รหิารระดบัสงู รวมไปถึงการประเมิน และจดัการเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัทกุภาค

ส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนกังานและครอบครวัของพนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ ผูถื้อหุน้ ตลอดจนชมุชนและสงัคมในวงกวา้ง 

 

1.3) ความเสี่ยงจากการสรรหาทีด่ินเพื่อการพัฒนา 

- ความเสีย่งจากการจดัหาและจดัซือ้ทีด่นิไดไ้ม่เพยีงพอกบัความตอ้งการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ 

บริษัทฯ มีการกาํหนดช่องทางเพ่ือใหไ้ดท่ี้ดินท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาโครงการมากท่ีสดุ คือ นายหนา้ และอีก

ส่วนหน่ึงจะมาจากเจา้ของท่ีดินท่ีนาํมาเสนอขายเอง โดยบริษัทฯ ไดด้าํเนินการเชิงรุกอย่างต่อเน่ือง เช่น ส่ือสารและ

ประชาสมัพนัธผ่์านทาง Google, Facebook, Websites, และ Events เพ่ือท่ีจะเขา้ถึง กระตุน้ หรือจูงใจนายหนา้ทัง้ท่ีเป็น

พันธมิตรเก่าและนายหนา้กลุ่มใหม่ๆ ตลอดจนเจา้ของท่ีดินให้นาํท่ีดินในทาํเลเป้าหมายมาเสนอใหเ้ร็วและมากท่ีสุด         

ซึ่งทางบรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีระบบการรบัลงทะเบียนท่ีดินท่ีทนัสมยั หลากหลายช่องทาง อาทิ www.pruksa.com/land, Line,  

E-mail, Contact center 1739, และ Walk-in ช่วยใหง้่าย สะดวก รวดเร็วสาํหรบัผูเ้สนอขาย และส่งเสริมใหม้ีการนาํท่ีดิน

เขา้มาเสนอขายจาํนวนมาก นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการจดัการท่ีดินอย่างเป็นระบบ ทัง้ในเชิง IT Tools, 

Data Platforms, และ Operations  เพ่ือใชร้องรับฐานขอ้มูลท่ีดิน และเพ่ิมศักยภาพในการสรรหาท่ีดินไดอ้ย่างแม่นยาํ      

ตรงทาํเลเป้าหมาย และรวดเรว็เท่าทนัตามแผนธุรกิจ 

 

- ความเสี่ยงจากการตดัสินใจซือ้ที่ดินผิดพลาด อาทิ ที่ดินตาบอด ที่ดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขอ

อนญุาตจดัสรรได ้ทีด่นิทีอ่าจจะมีผลกระทบต่อชมุชนระหว่างก่อสรา้ง ฯลฯ  

บริษัทฯ มีการดาํเนินการเพ่ือป้องกนัปัญหาจากความเส่ียงดงักล่าว คือ จดัใหม้ีทีมงานสาํรวจกายภาพของท่ีดิน 

ท่ีมีความรู ้และประสบการณส์งูในการออกสาํรวจตรวจสอบท่ีดินทุกแปลงอย่างละเอียด เช่น การใชป้ระโยชนท่ี์ดินตาม

กฎหมายผงัเมือง การเชื่อมทาง การขออนญุาตจดัสรร การขออนุญาตก่อสรา้ง แนวเวนคืน และผลกระทบต่อชุมชนหรือ

ท่ีดินแปลงขา้งเคียง เป็นตน้ ท่ีสาํคญั คือ จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขประเด็นต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาโครงการใหเ้รียบรอ้ย

ก่อนตัดสินใจซือ้ท่ีดิน อาทิ ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเร่ืองทางจะมีทีมงานท่ีทาํหนา้ท่ีในการติดต่อประสานงานเพ่ือขอหนงัสือ  

รบัรองความเป็นสาธารณะและความกวา้งเขตทาง จากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งก่อน เป็นตน้ 

นอกจากนีพ้ฤกษาจดัใหม้ีการประเมินความเส่ียงในท่ีดินทุกแปลงทัง้ในเชิงกฎหมาย กายภาพ และธุรกิจ โดยมี

คณะกรรมการซึ่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพิ้จารณาความเส่ียง รว่มกบัจดัจา้งบรษิัทกฎหมายใหท้าํ Due Diligence  และ

ใหม้ีบริษัทประเมินราคาอิสระภายนอกทาํการสาํรวจ ประเมินราคา รวมถึงการจดัจา้งใหม้ีการรงัวดัสอบเขต ตรวจระดบั

ดินและอ่ืนๆ เพ่ือใหก้ารพิจารณาซือ้ท่ีดินนัน้มีความรอบคอบรดักมุท่ีสดุ 

  

- ความเสี่ยงจากการซือ้ที่ดินแพงเกินกว่าที่ควรจะเป็น หรือซือ้ที่ดินที่อยู่ในละแวกที่ไม่มีกาํลงัซือ้ หรือมีความ

ตอ้งการนอ้ย 

ดว้ยกระบวนการท่ีรดักมุก่อนตดัสินใจซือ้ กลุ่มงานธุรกิจจะทาํการเก็บขอ้มลูการตลาด การวิเคราะหศ์กึษาความเป็นไปได้

ทางการลงทุน ศึกษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินเป้าหมาย ราคาท่ีดินแปลงเปรียบเทียบราคาประเมินราชการ 

และราคาประเมินของผูป้ระเมินอิสระ เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบในการทาํรายงานศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการและผ่านการ

ตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายจากการพฒันาโครงการแลว้ไม่สามารถขายไดต้ามแผนท่ี

วางไวห้รือขาดทนุจากการพฒันาโครงการ 

http://www.pruksa.com/land
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นอกจากนี ้กระบวนการสรรหาและจัดซือ้ท่ีดินจะกระทาํในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดว้ยผู้บริหารระดบัสูงท่ี

ชาํนาญการทัง้ดา้นท่ีดินและการพัฒนาท่ีดิน ดา้นธุรกิจ ดา้นการเงิน ดา้นกฎหมาย และขอ้กาํหนดของราชการ ดา้นการควบคุม

ความเส่ียง และอ่ืนๆ ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถซือ้ท่ีดินท่ีมีคณุภาพไดใ้นช่วงเวลา และจาํนวนแปลงท่ีเหมาะสม เพ่ือให้

สามารถสรา้งรายไดต้ามแผนธุรกิจท่ีบรษิัทฯ กาํหนดไวไ้ด ้

 

1.4) ความเสี่ยงเร่ืองราคาต้นทุนการก่อสร้าง 

เน่ืองจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงการระงับมาตรการช่วยเหลือการส่งออกของสินคา้เหล็กใน

ประเทศจีน และปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของค่าเงินดอลลารส์หรฐั ปัญหาการส่งออกท่ีไดร้บัผลกระทบมา

จากการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ทาํใหใ้นปี 2564 แนวโนม้ของราคาเหล็กท่ีเป็นวสัดกุอ่สรา้งหลกัยงัคงปรบัตวั

สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองส่งผลกระทบใหบ้ริษัทฯ มีตน้ทุนบา้นพรอ้มท่ีดินสงูขึน้ตาม โดยบริษัทฯ อาจไม่สามารถปรบัราคาขาย

ไดใ้นทนัที หรือในกรณีท่ีสามารถปรบัราคาขายใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนรวมท่ีสงูขึน้ดงักล่าวก็อาจส่งผลกระทบต่อปรมิาณ

การขาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในภาพรวมของบรษิัทฯ  ซงึมีแผนบรหิารจดัการความเส่ียง ดงันี ้

• คดัเลือกผูข้ายโดยวิธีการประมลูราคาในกลุ่มวสัดกุ่อสรา้งหลกั เพ่ือใหม้ีตน้ทนุก่อสรา้งท่ีคงท่ีตลอดทัง้ปี 

• ประชมุรายงานการเปล่ียนแปลงราคาวสัดกุ่อสรา้งหลกัเป็นประจาํทกุเดอืน พรอ้มทัง้คาํนวณหาผลกระทบตอ่

ตน้ทนุขาย เพ่ือพิจารณาปรบัเปล่ียนราคาขายหรือจดัหาวสัดทุดแทน 

• สรา้งบา้นพรอ้มอยู ่(Ready to move in) เพ่ือใหส้ามารถวางแผนการก่อสรา้ง และการสั่งซือ้วสัดไุดล่้วงหนา้ 

• พิจารณาจดัทาํแผนรองรบัจดัหาวัสด ุหรือแหล่งการผลิต/นาํเขา้วัสดุทดแทน เพ่ือลดความเส่ียงจากการไม่

สามารถส่งมอบสินคา้ได ้เน่ืองมาจากมาตรการปิดเมืองในประเทศคู่คา้ หรือสาเหตอ่ืุนๆ 

 

1.5) ความเสี่ยงด้านการลงทุนในสินทรัพยแ์ละการบริหารโครงการ 

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในการสรรหาท่ีดินท่ีมีศกัยภาพและพฒันาโครงการใหม่ทุกปี เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขัน สรา้งความเติบโต และความยั่งยืนของธุรกิจในฐานะผูน้าํอสังหาริมทรพัย ์จึงใหค้วามสาํคัญกับการบริหาร

ความเส่ียงจากการลงทุนในสินทรพัยแ์ละการบริหารโครงการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯ กาํหนด และก่อใหเ้กิด

รายไดต้่อบริษัทฯ แต่ดว้ยสถานการณแ์พร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ท่ีเกิดขึน้ ทาํให้การลงทุนของ    

บรษิัทฯ ในปี 2564 มีความทา้ทา้ยเป็นอย่างมาก ทัง้ในเร่ืองการบรหิารจดัการสินทรพัยท่ี์มีอยู่ และการบรหิารโครงการใหม่

ท่ีอยู่ระหว่างพฒันาตามแผน  

บริษัทฯ จึงจัดให้มีเคร่ืองมือการประเมินความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนดา้นคุณภาพของสินทรัพย  ์(Quality 

Asset) และความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนในโครงการ (Project Risk) โดยกาํหนดเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงและแนว

ทางการวดัผลลพัธท่ี์ชดัเจน สอดคลอ้งกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธข์องบริษัท รวมถึงติดตามผลลพัธข์องการประเมิน

ความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าความเส่ียงอยู่ในระดับท่ียอมรับได  ้พรอ้มทั้งส่ือสารประเด็นความเส่ียงให้

ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบตัิงานรบัทราบ เพ่ือกาํหนดกลยุทธห์รือแนวทางในการบรหิารจดัการสินทรพัยแ์ต่ละประเภทท่ีชัดเจน 

และบรหิารโครงการก่อสรา้งใหอ้ยูภ่ายในเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนด 
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1.6) ความเสี่ยงจากการจัดหาเงนิทุนและสภาพคล่อง 

ในปี 2564 บริษัทฯ ยงัคงเผชิญกับสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุก

ภาคส่วน ทัง้ผูป้ระกอบการธุรกิจและลกูคา้ท่ีมีกาํลงัซือ้ลดลง จากภาวะดงักล่าวส่ิงสาํคญัท่ีบรษิัทฯ คาํนึงถึงคือ การบรหิาร

จัดการกระแสเงินสดท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจโดยไม่เกิดปัญหา โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจอย่าง

ระมัดระวังโดยคาํนึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสรา้งเงินทุนท่ีสามารถดาํรงอัตราส่วนทางการเงินท่ี

สาํคัญต่างๆ ใหอ้ยู่ระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงไดก้ับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คาํนึงถึงความสาํคญัในการบริหาร

ความเส่ียงโดยการกระจายแหล่งเงินกูจ้ากหลากหลายสถาบนัการเงิน และบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้และอตัรา

สกุลเงินต่างประเทศด้วยเคร่ืองมือประกันความเส่ียง (Hedging Tools) ท่ีเหมาะสมกับโครงสรา้งธุรกิจโดยมุ่งเน้น              

การกระจายความเส่ียงและตน้ทุนการเงินท่ีแข่งขันไดเ้ป็นหลกั เช่น การออกหุน้กูเ้พ่ือเสนอขายต่อนักลงทนุสถาบนัและ  

รายย่อย การออกตั๋วสญัญาใชเ้งนิระยะสัน้ และตั๋วแลกเงิน เพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชเ้งินทนุหมนุเวยีนทัง้ในระยะ

สัน้และระยะยาว  

นอกจากนีบ้ริษัทฯยังใหค้วามสาํคญักับระเบียบวินยัทางการเงิน (Financial Discipline) และมุ่งเนน้การรกัษา

ความสมัพนัธท่ี์ดีกับนกัลงทุนสถาบนัในตลาดทุนและตลาดเงินอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหน้กัลงทุนมีความมั่นใจและเชื่อถือใน

การดาํเนินงาน ซึ่งจากการติดตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาเงินทุนอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงมี

ความเชื่อว่าจะสามารถจดัหาเงินทนุเพ่ือการขยายธุรกิจในอนาคตไดอ้ย่างเพียงพอ ดว้ยตน้ทนุทางการเงินท่ีเหมาะสม 

 

1.7) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 เป็นตน้มา ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งชะลอ 

การเปิดโครงการใหม่ตามแผนการลงทุน โดยเฉพาะมาตรการของภาครฐัท่ีมีการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสรา้งเพ่ือป้องกนั         

การแพร่ระบาดของเชือ้ ส่งผลกระทบต่อรายได ้และเงินหมนุเวียนของบริษัทรบัเหมาในตลาดแรงงานทาํใหบ้างส่วนตอ้ง

ปิดตวัลง แรงงานต่างดา้วซึ่งเป็นแรงงานสาํคญัเดินทางกลบัประเทศตน้ทาง 

ภายหลงัท่ีมีการผ่อนคลายมาตรการ ทาํใหผู้พ้ฒันาในกลุ่มธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์รวมถึงบริษัทฯ ระดมแรงงงาน 

เพ่ือเร่งงานก่อสรา้งในส่วนของโครงการท่ีมีแผนจะส่งมอบหรือโอนกรรมสิทธ์ิ ทาํใหเ้กิดการแย่งชิงแรงงาน ความไม่สมดลุ

ในตลาดแรงงาน  และเกิดสภาวะของการขาดแคลนแรงงานในระบบ เน่ืองจากแรงงานต่างดา้วบางส่วนยังไม่สามารถ

เดินทางกลับมาทํางานในประเทศไทยได้  อีกทั้งแรงงานก่อสร้างท่ีเป็นคนไทยก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ภายในประเทศ โดยบรษิัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ และมีแผนบรหิารจดัการความเส่ียง ดงันี ้

• ปรบัแผนการผลิตบางส่วนท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาทดแทนแรงงาน เช่น การใชเ้ทคโนโลยี Fully Precast 

หรือแผ่นคอนกรีตสาํเรจ็รูป โครงสรา้งสาํเรจ็รูป หรือหอ้งนํา้สาํเรจ็รูป ในโครงการท่ีสามารถดาํเนินการได ้

• ประชุมหารือร่วมกับผูร้บัเหมา เพ่ือวางแผนในการบริหารจดัการแรงงานในแต่ละโครงการใหม้ีความเหมาะสม 

และไม่กระทบต่อแผนการส่งมอบโครงการ 

• กระจายงานก่อสรา้งโดยคาํนึงถึงความสามารถของผูร้บัเหมาแต่ละรายเป็นสาํคญั เช่น การจา้งเหมางานแบบ

เบ็ดเสรจ็ในการก่อสรา้งตกึสงู (Turnkey) หรือคอนโดมิเนียม  

• สรา้งพนัธมิตรกบัผูร้บัเหมารายท่ีมีผลงานโดดเด่น คณุภาพสงู และเพ่ือเป็นการลดความเส่ียงดา้นการขาดแคลน

แรงงานในการขยายกาํลงัการผลิตหรือก่อสรา้ง และรองรบัการขยายตวัอย่างกา้วกระโดดของบรษิัทฯ 

• ประสานงานกบัสาํนกังานประกนัสงัคม เพ่ือจดัหาวคัซีนใหก้บัผูร้บัเหมาท่ีเป็นคู่คา้ของบรษิัทฯ 
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1.8)  ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรทีมี่ความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ เป็นบริษัท ท่ีมีการสรา้งบา้นดว้ยเทคโนโลยีการก่อสรา้งแบบผนังสาํเร็จรูปรับนํา้หนัก ซึ่งเป็นระบบ          

การก่อสรา้งแบบล่าสุด ซึ่งต้องมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะดา้น เช่น ทีมพัฒนาธุรกิจ                

ทีมพฒันาผลิตภณัฑ ์นกัออกแบบ ทีมก่อสรา้ง ทีมขาย ทีมการตลาด โดยบรษิัทฯ มีการออกแบบระบบใหร้กัษาและกระตุน้

ใหบ้คุลากรมีความเชี่ยวชาญในการทาํงาน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมาย

ท่ีกาํหนดไว ้ทัง้ในตาํแหน่งงานปัจจบุนั และอนาคต   

บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถึงปัจจยัทางดา้นบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และเตรียมความพรอ้มในการรบัมือกบัความ

เส่ียงดงักล่าวโดยการพฒันาบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญใหค้รบทุกส่วนงานส่งเสริมการโยกยา้ยเพ่ือการพฒันาขา้มสาย

อาชีพ เพ่ือใหส้ามารถทาํงานทดแทนกนัได ้รวมทัง้ บรษิัทฯ มีการกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสรมิความกา้วหนา้

ทางอาชีพของพนกังานท่ีเปิดโอกาสใหพ้นกังานท่ีมีความสามารถมีโอกาสใหทุ้กคนเติบโตไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั โดยสรา้ง

เคร่ืองมือและระบบเสน้ทางการเติบโตในสายอาชีพ พรอ้มทัง้มีระบบท่ีจะสนับสนุน สรา้งความพรอ้มเพ่ือใหพ้นกังานได้

พฒันาตนเองเพ่ือการเติบโตในสายอาชีพควบคู่กบัการเติบโตทางธุรกิจขององคก์ร เช่น การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร

อย่างต่อเน่ืองทัง้การอบรมภายในท่ีบรษิัทจดัขึน้เอง และการฝึกอบรมภายนอกโดยสถาบนัท่ีมีความเชี่ยวชาญ การวางแผน

ผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) การเล่ือนตาํแหน่ง (Promotion) การบริหารคนเก่ง (Talent Management) 

Leadership Opportunity Matching (LOM) การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นํา (Leadership Competency) 

รวมทัง้การทาํ Board Mentoring สาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู เพ่ิมช่องทางการพฒันาพนกังานผ่านระบบ Online Training, 

Micro Learning  เพ่ือใหพ้นกังานสามารถเขา้เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองไดท้กุท่ี ทกุเวลาผ่านระบบ E-Learning  ทัง้นี ้บรษิัทฯ มี

นโยบายในการใหส้วัสดิการและรางวัลท่ีมีความเหมาะสมกับบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเหล่านี ้ซึ่งส่งผลใหบ้ริษัทฯ 

สามารถลดความเส่ียงดงักล่าวลงได ้

 

การพัฒนาบุคลากร 

บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรใหส้งูขึน้

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลเุป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทัง้ในตาํแหน่ง

งานปัจจบุนั และอนาคตโดยบรษิัทฯ มี Model การพฒันา 70:20:10 กล่าวคือ  

 

• 70% เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning)  เป็นรูปแบบการพฒันาท่ีเกิดจากประสบการณ์

จากการทาํงาน และการคิดแกปั้ญหาผ่านจากการทาํงานจรงิทัง้ท่ีเกดิจากการทาํงานประจาํวนั หรืออาจมา

จากการไดร้บัมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ทาํใหต้อ้งเรียนรูแ้ละฝึกทกัษะหลายๆ อย่าง เพ่ือให้

งานประสบความสาํเร็จ เช่น การเป็น Project Leader ของโครงการ Innovation การเป็น Project Leader 

ของโครงการ Improvement การเป็น Change Agent การเป็นผูน้าํทีมในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ เป็นตน้   

• 20% เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) เป็นการเรียนรูท่ี้เกิดจากทุกอย่างรอบตวั เช่น การ

สอนงาน (Coaching) จากหวัหนา้งาน การไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) จากผูบ้งัคบับญัชา พ่ีเลีย้ง 

หรือจากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งในการทาํงาน การสงัเกตผูอ่ื้น (Observing) การขอความคิดเห็นจากผูอ่ื้น (Peer 

Reviewing) การเรียนรูจ้ากผู้เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรูจ้ากจากอินเตอรเ์น็ต ( E-
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learning หรือ Micro Learning) หรือในบางครัง้ก็สามารถใชก้ารประชมุทีม เพ่ือท่ีจะไดเ้รียนรูซ้ึ่งกนัและกัน

ในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านีก้็ถือเป็นการเรียนรูจ้ากส่ิงรอบตวั  

• 10% เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) เป็นการเรียนรูท่ี้เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีเราคุน้เคย เช่น              

การเรียนรูจ้ากการเขา้อบรมสมัมนาทัง้การอบรมในหอ้งเรียน การอบรมเชิงปฎิบตัิการ (Workshop) การเขา้

อบรมตามท่ีบริษัทกาํหนด รวมทัง้การเขา้อบรมภายกับสถาบนัภายนอก การเรียนรูผ่้านหลกัสตูรออนไลน ์         

เป็นตน้  

 

การวางแผนผู้สืบทอดตาํแหน่ง (Succession Planning)  

  บรษิัทฯ มีการเตรียมความพรอ้มเร่ืองผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Succession Planning) เพ่ือเป็นการเตรียมความพรอ้ม

ของผูท่ี้จะขึน้ดาํรงตาํแหน่ง ทัง้ในกรณีท่ีมีตาํแหน่งว่างเพ่ิมเติมในกรณีท่ีมีการขยายธุรกิจ และกรณีท่ีมีผูบ้ริหารตาํแหน่งท่ี

สาํคญัๆ ท่ีกาํลงัจะว่าง อนัเกิดจากการโยกยา้ย การลาออก หรือการเกษียณอายขุองพนกังานท่ีปฏิบตัิงานอยู่ในตาํแหน่ง

นัน้ๆ โดยจะดาํเนินการติดตามความคืบหนา้ของการพฒันา สรุปผลการพฒันา และทบทวนแผนการพฒันาปีละ 1 ครัง้  

 

1.9) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามจากไซเบอร ์

จากปัจจยัภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสาํคญัอย่างยิ่งในการแข่งขนั และ

พัฒนาธุรกิจ อาทิเช่น การเขา้ถึงเทคโนโลยีของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลใหช้่องทางดิจิทลัมีบทบาทในการตดัสินใจเลือกซือ้ท่ีอยู่

อาศยัมากขึน้ โดยบรษิัทฯ ไดม้ีพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรบัต่อการการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัดงัต่อไปดงันี ้

• Big Data Project ท่ีรวบรวมขอ้มลูเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห ์และวางแผนการพฒันาโครงการ โดยนาํผลสาํรวจ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคมาวิเคราะหถ์ึงการตัง้ราคาขายบา้นและท่ีดิน แนวโนม้และศกัยภาพในอนาคต 

เป็นตน้ 

• การจาํลองภาวะเสมือนจริง หรือ  Virtual reality (VR) เพ่ือจาํลองภาพเสมือนจริงแบบ 360 องศา ใหล้กูคา้

สามารถเขา้เยี่ยมชมบา้น หรือหอ้งตวัอย่างไดใ้นรูปของการปรบัตวัแบบ New Normal เพ่ือลดความเส่ียงใน

การเดินทาง และเพ่ิมศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 

• Internet of Things (IoT) หรือการนาํเทคโนโลยีท่ีทาํใหอุ้ปกรณอิ์เล็กทรอนิกสต์่างๆ ส่งขอ้มลูถึงกันไดด้ว้ย

อินเทอรเ์น็ต เพ่ือสั่งการควบคุม เช่น การเปิด-ปิดไฟฟ้าจากทางไกลท่ีนาํมาใชใ้นโครงการ ทัง้ในตวับา้นของ

ลกูคา้เอง และพืน้ท่ีส่วนกลาง เป็นตน้ 

• การใชโ้ดรนในการติดตาม และถ่ายภาพทางอากาศ ซึ่งมีการนาํมาใชเ้พ่ือดูแลรกัษาความปลอดภยัภายใน

โครงการ 

นอกจากนี ้เพ่ือคาํนึงถึงความปลอดภัยของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หากเกิดภยัคุกคามทางไซเบอรท่ี์อาจ

ส่งผลกระทบทาํใหธุ้รกิจตอ้งหยุดชะงกัลง และเพ่ือความปลอดภยัของขอ้มลู บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการฝึกซอ้มแผนการกูค้ืน

ระบบงาน (Disaster Recovery Plan: DRP) เป็นประจาํอย่างต่อเน่ืองทุกปี เริ่มตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้มา เพ่ือใหเ้กิดความ

เชื่อมั่นในระบบรกัษาความปลอดภยัขอ้มลูสารสนเทศท่ีสาํคญั 
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1.10) ความเสี่ยงด้านกฎระเบยีบ และกฎหมาย 

1.10.1) ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจซึง่อยู่ภายใตก้ฎหมายทีเ่ข้มงวด 

ในการดาํเนินการธุรกิจตลอดมาบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ

ขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการมาโดยตลอด จึงมีความเชื่อมั่นว่าสินคา้ทุกประเภทของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย 

ไดร้บัอนุญาตจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง รวมถึงมีการปฏิบตัิตามคาํแนะนาํ หรือคาํสั่งของหน่วยงาน

ราชการ หรือองคก์รหน่วยงานกลางอ่ืนๆ จนเป็นท่ียอมรบัทัง้จากลกูคา้ และจากผูถื้อหุน้ดว้ยดีเสมอมา 

ทั้งนี ้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าในการดาํเนินธุรกิจนั้น ไดใ้ชห้ลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ทาํใหส้ามารถพฒันาสินคา้     

มีการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ ์หรือจดัจา้งผูร้บัจา้งท่ีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้บรษิัทฯ จึงมีความมั่นใจและไวว้างใจ

ว่าการมีหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เป็นไปเพ่ือรกัษาผลประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และเพ่ือผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั จึงไม่มี

ความเส่ียงทางกฎหมายจากการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด 

 

1.10.2) ความเสี่ยงจากการออกกฎระเบียบ และกฎหมายใหม่ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

- ความเสี่ยงจากผลของการเปลีย่นแปลงนโยบายการปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารพาณิชย์ 

ตามท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดหลักเกณฑ์การกาํกับดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยและสินเชื่ออ่ืนท่ี

เก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย (Top-up) เป็นมาตรการ Macroprudential โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยยกระดับ

มาตรฐานการปล่อยสินเชื่อบา้นใหอ้ยู่ในเกณฑท่ี์เหมาะสม ไม่กระตุน้ใหป้ระชาชนก่อหนีเ้กินตวั รวมถึงการเก็งกาํไรใน

ตลาดอสังหาริมทรัพยท่ี์เกินควร อันจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการกาํหนด

หลกัเกณฑ ์LTV สาํหรบัสินเชื่อบา้นสญัญาแรก โดยมีผลบงัคบัใชก้บัสญัญาเงินกูเ้พ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยัตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 

2562 ท่ีผ่านมา ส่งผลตลาดอสงัหารมิทรพัยล์ดลงโดยเฉพาะในกลุ่มคอนโด และเมื่อมีสถานการณแ์พรร่ะบาดไวรสัโคโรนา 

หรือ COVID-19 ยิ่งทาํใหต้ลาดอสงัหารมิทรพัยม์ีขนาดเล็กลง 

หลงัจากรฐับาลแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดไวรสั COVID-19 ดว้ยการล็อคดาวนป์ระเทศ และเร่งฉีดวคัซีนให้

ประชาชน ส่งผลใหจ้าํนวนผูต้ิดเชือ้ลดลง รฐับาลจึงมีนโยบายกระตุน้เศรษฐกิจในดา้นต่างๆ รวมถึงการมอบหมายให้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาในเร่ืองนโยบายการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทย ไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมากจากการแพร่ระบาด

ของไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ หรือ COVID-19 ซึ่งมีความยืดเยือ้ แมเ้ศรษฐกิจมีแนวโนม้ดีขึน้ จากการกระจายวคัซีน

ไดม้ากขึน้และแผนการเปิดเมือง ทัง้นีภ้าคอสงัหาริมทรพัยย์งัคงมีความเปราะบาง และซบเซาจากอุปสงคที์่อ่อนแอ 

ธปท. ประเมินแลว้ว่า ควรเรง่เพิ่มเม็ดเงินใหม่เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสงัหาริมทรพัยซ์ึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

จาํนวนมาก จึงนาํมาสู่การผ่อนคลายเกณฑก์ารกาํกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัและสินเชื่ออื่นท่ีเกี่ยวเน่ืองกับสินเชื่อ

เพ่ือท่ีอยู่อาศยั หรือมาตรการแอลทีวี (LTV) เป็นการชั่วคราว ซึ่งจะมีส่วนกระตุน้เศรษฐกิจ และสามารถหนุนจา้งงาน

เพ่ิมขึน้ สาํหรบัการผ่อนคลายมาตรการ LTV ครัง้นี ้มีดงันี ้    

1. กําหนดใหเ้พดานอตัราส่วนเงินใหส้ินเชื ่อต่อมลูค่าหลกัประกัน (LTV ratio) เป็น 100% กูไ้ดเ้ต็มมลูค่า

หลกัประกัน สาํหรบัสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศยั รวมสินเชื่ออื่นนอกเหนือจากเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยัและมีท่ีอยู่อาศยันัน้

เป็นหลกัประกันหรือสินเชื่อ Top-up แลว้ ทัง้กรณี บา้นมลูค่าหลกัประกันตํ่ากว่า 10 ลา้นบาท ตัง้แต่สญัญากู้

หลงัท่ี 2 เป็นตน้ไป และกรณีมลูค่าหลกัประกันตัง้แต่ 10 ลา้นบาทขึน้ไป ตัง้แต่สญัญากูห้ลงัท่ี 1 เป็นตน้ไป 
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2. การผ่อนคลายนีใ้หเ้ป็นการชั่วคราว สาํหรบัสญัญาเงินกูท่ี้ทาํสญัญาตัง้แต่วนัท่ี 20 ต.ค. 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธ.ค.

2565 โดย ธปท. คาดว่า การผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครัง้นี ้จะช่วยดึงเม็ดเงินใหม่เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ

ผ่านภาคอสงัหาริมทรพัยที์่มีความสาํคญัและมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มีสดัส่วน 9.8% ของผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ (GDP)  

มาตรการ LTV ท่ีผ่านมา จาํกัดการซือ้บา้น โดยเฉพาะบา้นท่ีตํ่ากว่า 10 ลา้นบาท และเกิน 10 ลา้นบาท สญัญา

ที่ 2-3 ขึน้ไป ใหกู้ไ้ม่ไดเ้ต็ม 100% เพราะภาคอสงัหาริมทรพัยข์ณะนัน้มีความรอ้นแรง  แต่ในช่วงเดือนตุลาคม 2564  

ธปท. ประเมินการเก็งกาํไรอยู่ในระดบัตํ่าและหลายส่วนมีวินยัดี ทาํใหค้วามกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ของ ธปท. 

มีค่อนขา้งนอ้ย การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยแ์ละธนาคารรฐัค่อนขา้งรดักุม ดงันัน้มีความเหมาะสมที่จะ

ปลดล็อก LTV เป็นการชั่วคราว ทัง้นี ้ธปท. จะมอนิเตอรม์าตรการอย่างใกลช้ิดว่าหลงัออกมาตรการไปแลว้มีสญัญาณ

การเก็งกาํไรเพ่ิมขึน้หรือไม่ หากมีความเสี่ยง ก็จะดาํเนินการปรบัเปลี่ยนมาตรการท่ีเหมาะสมทนัที โดยสรุปเกณฑใ์หม่

ตามตาราง ดงันี ้

 

 *ท่ีมา : เวปไซท ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

ในส่วนของภาครฐับาลไดอ้อกมาตรการกระตุน้อสงัหาฯ โดย  

1. ในช่วงท่ี ธปท. จาํกดั LTV ทางรฐับาลไดอ้อกมาตรการกาํหนดใหล้ดหย่อนคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน และ

จดทะเบียนจาํนองเหลือรอ้ยละ 0.01 สาํหรบักรณีการโอนและการจาํนองอสงัหารมิทรพัยท่ี์ดินพรอ้มอาคารท่ีอยู่

อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ย         

การจัดสรรท่ีดิน หรือท่ีดาํเนินการจัดสรรท่ีดินโดยทางราชการ หรือองคก์ารของรฐับาล ราคาซือ้ขายไม่เกิน 3          

ล้านบาท และวงเงินจาํนองไม่เกิน 3 ล้านบาท และกรณีการโอนและการจาํนองห้องชุดในอาคารชุด จาก

ผูป้ระกอบการท่ีขอจดทะเบียนอาคารชุด ราคาซือ้ขายไม่เกิน 3 ลา้นบาท และวงเงินจาํนองไม่เกิน 3 ลา้นบาท 

โดยใหม้ีผลตัง้แต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือวนัท่ี 3 กุมภาพนัธ ์2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 
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2564 เพ่ือสนับสนุนและบรรเทาภาระใหแ้ก่ประชาชนท่ีตอ้งการมีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงช่วยรกัษา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย ์และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับภาคอสังหาริมทรพัยใ์นสถานการณ ์    

การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั COVID-19 

2. เพ่ิมปรบัลดภาษีท่ีดิน มีการลดอตัราจดัเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งรอบปี 64 ลง 90% และใหจ้ดัเก็บจรงิเพียง 

10% ครอบคลมุท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใชป้ระโยชนเ์ป็นท่ีอยู่อาศยั ทาํการเกษตร ท่ีดิน

ว่างเปล่า และใชป้ระโยชนเ์ชิงพาณิชย ์อตุสาหกรรมหรืออ่ืนๆ 

3. ขยายเวลาราคาประเมินท่ีดิน   โดยใหข้ยายเวลาการใชบ้ญัชีราคาประเมินท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งทั่วประเทศของ

ปี 63 ต่อไปอีก 1 ปี มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ม.ค.64-31 ธ.ค.64 เพ่ือใหร้าคาประเมินสอดคลอ้งกับภาวะเศรษฐกิจ และ

ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วง COVID ตลอดจนสอดรับกับการใช้ พ.ร.บ. การประเมินราคา

ทรพัยสิ์นเพ่ือประโยชนแ์ห่งรฐั พ.ศ. 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างจดัทาํกฎหมายลกูเก่ียวกับหลกัเกณฑ ์รายละเอียดการ

ประเมินราคาทรพัยสิ์นท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งอยู่  ทั้งนีก้ารนาํบัญชีราคาประเมินท่ีดินเดิมมาใช ้สามารถช่วย

บรรเทาภาระค่าใชจ้่ายใหป้ระชาชนและภาคธุรกิจได ้เพราะราคาประเมินท่ีดินหากมีการปรบัขึน้จะส่งผลใหภ้าค

ธุรกิจ และประชาชนตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการโอนอสังหาริมทรัพย์สูงขึน้ เช่นเดียวกับจะถูกนําไปใช้

ประกอบการประเมินจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งอีกดว้ย โดยถา้ราคาสูงขึน้มากประชาชน ภาคธุรกิจท่ี

กาํลงัเดือดรอ้นจาก COVID-19 อยู่ก็จะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึน้  

4. การส่งเสรมิธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์ผ่านโครงการ “บา้นลา้นหลงั” ใหป้ระชาชนทั่วไปท่ีมีความตอ้งการมีท่ีอยู่อาศยั

เป็นของตนเอง สามารถขอสินเชื่อดอกเบีย้ตํ่าผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห ์ในการซือ้บา้นท่ีราคาซือ้ขายไม่เกิน 

1,200,000 บาทต่อหน่วย  โดยมุ่งเนน้กลุ่มผูม้ีรายไดน้อ้ยท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ์กลุ่มคน

วยัทาํงานหรือประชาชนท่ีกาํลงัเริ่มตน้สรา้งครอบครวั รวมถึงกลุ่มผูส้งูอาย ุ

จากการท่ีภาครฐัไดย้กระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสงูสุด 10 จังหวัด เพ่ือควบคุม

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยจาํกัดการเคล่ือนยา้ยและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลใหม้ีผูไ้ดร้บั

ผลกระทบในวงกวา้ง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลกูหนีท่ี้มีฐานะการเงินเปราะบางมาตัง้แต่การระบาดของ COVID-19

ระลอกก่อน และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพ่ือเยียวยาด้านรายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็น               

การช่วยเหลือท่ีตรงจุด  โครงการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกับภาคอสงัหาริมทรพัย ์คือ มาตรการพกัชาํระหนี ้ของธนาคารต่างๆ ท่ี

ใหก้บัลกูคา้ ซึ่งรวมถึงหนีจ้ากสินเชื่อบา้นดว้ย 

            ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ตระหนกัถึงความเดือดรอ้น

ของลูกหนีแ้ละเห็นความจาํเป็นเร่งด่วนในการใหค้วามช่วยเหลือดา้นการเงินเพ่ิมเติมใหแ้ก่ลูกจา้งและผูป้ระกอบการท่ี

ไดร้บัผลกระทบใหต้รงจุดและทันการณ ์จึงเห็นร่วมกันท่ีจะออกมาตรการเร่งด่วนดว้ยการพักชาํระเงินตน้และดอกเบีย้

ใหแ้ก่ลกูหนี ้SMEs และรายย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือนใหก้บัลกูหนีท่ี้ไดร้บัผลกระทบโดยตรง คือ ลกูหนีท้ัง้ท่ีเป็นนายจา้ง

และลกูจา้งในสถานประกอบการทัง้ในพืน้ท่ีควบคุมฯ และนอกพืน้ท่ีควบคุมฯ ท่ีตอ้งปิดกิจการจากมาตรการของทางการ 

เริ่มตัง้แต่งวดการชาํระหนีเ้ดือนกรกฎาคม 2564 เป็นตน้มา ทัง้นี ้เมื่อหมดระยะเวลาพกัชาํระหนีแ้ลว้ สถาบนัการเงินจะไม่

เรียกเก็บเงินตน้และดอกเบีย้ท่ีคา้งอยู่ในทนัที เพ่ือไม่ใหเ้ป็นภาระหนกักบัลกูหนี ้ธนาคารไดน้าํมาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติม

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

(Product program) โดยเฉพาะการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หส้อดคลอ้งกับปัญหาของลูกหนีแ้ต่ละกลุ่มไดอ้ย่างรวดเร็ว 

เพ่ือให้ลูกหนีทุ้กกลุ่มสามารถประคับประคองธุรกิจใหผ่้านพน้วิกฤตครัง้นีไ้ปได ้ทั้งนี ้การออก Product program เพ่ือ

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องแต่ละธนาคารนั้น จะมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกับปัญหาของลูกหนีแ้ต่ละราย แต่ละ

กลุ่ม และเป็นธรรมทัง้กบัลกูหนีแ้ละเจา้หนี ้เพ่ือใหก้ารช่วยเหลือไปสู่กลุ่มลกูหนีท่ี้เป็นเป้าหมายไดผ้ลอย่างแทจ้รงิ 

ส่วนของธนาคารรัฐและธนาคารพาณิชยใ์นช่วงท่ี ธปท. มีนโยบายจาํกัด LTV ในปี 2562 ธนาคารส่วนใหญ่

ปรบัเปล่ียนเกณฑเ์ฉพาะส่วนของ LTV และคงเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่ออ่ืนๆ เพ่ือรกัษายอดสินเชื่อไม่ใหล้ดลง แต่เมื่อ

เกิดสถานการณ ์COVID-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละภาระหนีข้องประชาชน มีผลใหอ้ตัราหนีเ้สีย (NPL) ของธนาคาร

สงูขึน้ หลายธนาคารมีการปรบัเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อเขม้งวดขึน้ ทัง้กรณีเฉพาะกลุ่มธุรกิจ กรณีภาพรวมทัง้หมด และ

กรณีตามระดบัราคาบา้น 

มาตรการรฐับาลในการช่วยธุรกิจอสงัหาฯ ปี 2563 ไดสิ้น้สดุลงแลว้ และมีการสนบัสนนุการเติบโตท่ีจาํกดัในกลุม่

บา้นราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท ทาํใหภ้าพรวมธุรกิจอสังหาฯ ยังคงชะลอตัวอยู่ ประกอบกับการเกิดวิกฤติการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสั COVID-19 ทาํใหต้อ้งมีการล็อคดาวนป์ระเทศในเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2563 ส่งผลใหก้าํลงัซือ้ของ

ลกูคา้ลดลง ธนาคารรฐับาลและธนาคารพาณิชยต์อ้งเร่งออกมตราการช่วยเหลือลกูคา้ในการพกัชาํระหนี ้ตามนโยบาย

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทาํใหช้ะลอการปล่อยสินเชื่อ และบางธนาคารมีการปรับความเขม้งวดในการพิจารณา

สินเชื่อมากขึน้ ในลูกคา้กลุ่มเส่ียง เช่น พนักงานและเจา้ของธุรกิจทัวร ์การท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบิน เป็นตน้ 

สาํหรบักลุ่มธุรกิจท่ีไม่ใช่กลุ่มเส่ียง ธนาคารส่วนใหญ่ก็ใหค้วามสาํคญักบัการตรวจสอบรายไดข้องลกูคา้ท่ีลดลงตามสภาพ

เศรษฐกิจท่ีถดถอย และอาจจะถกูลดรายไดล้งจากการทาํงานท่ีบา้น (Work From Home) 

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 หลังจากท่ีประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ไดใ้น

ระดบัหน่ึงแลว้ ธนาคารพาณิชยไ์ดผ่้อนคลายความเขม้งวดในการพิจารณาสินเชื่อมากขึน้ แต่หลายธนาคารก็ยงัคงเขม้ขน้

ตรวจสอบรายไดท่ี้แทจ้ริงของลูกคา้อยู่ และบางธนาคารจะไม่คาํนวณรวมรายไดท่ี้มาจากโบนัส เน่ืองจากคาดว่า ดว้ย

สภาพเศรษฐกิจในปีนี ้บริษัทส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการไม่ดี และไม่มีการจ่ายโบนสั บางธนาคารมีการลดทอนสดัส่วน

ในการคาํนวณรายไดอ่ื้นๆ จากเกณฑ์เดิม เช่น ปกติคาํนวณรายไดอ่ื้นๆ ท่ี 50 % ลดลงเหลือ 30 % บางธนาคารปรบั

สดัส่วนในการคาํนวณรายไดอ่ื้นๆ ลดลงในกลุ่มลกูคา้ท่ีรายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท/เดือน ส่งผลใหค้วามสามารถในการกู้

ของลกูคา้ลดลง และมีอตัราการปฏิเสธสินเชื่อเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(กลุ่มรายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท/เดือน) 

นอกจากนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทยยงัใหค้วามสาํคญักับการตรวจสอบเร่ืองสินเชื่อเงินทอน และการขายผ่าน

นายหนา้อสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งก่อใหเ้กิด NPL ท่ีสงูขึน้ ทัง้จากการท่ีลกูคา้ผูซ้ือ้ตอ้งการแค่เงินทอน และลกูคา้ท่ีถูกหลอกลวง

ใหซ้ือ้อสังหาริมทรพัยท่ี์ไม่มีคุณสมบัติในการกู ้แต่มีขบวนการตกแต่งบัญชีและเอกสารปลอมในการขอกู ้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจึงมีนโยบายให้ธนาคารพาณิชย์มีการตรวจสอบในเร่ืองดัวกล่าว ทั้งการตรวจสอบนายหน้าอสังหาฯ 

คณุสมบตัิลกูคา้ และการทอนเงินหลงัการโอนกรรมสิทธิ์ของบรษิัทอสงัหารมิทรพัย ์

จากสถานการณด์งักล่าว ทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบเพ่ิมขึน้ในกลุ่มแนวราบท่ีเป็นทาวนเ์ฮาส ์ท่ีราคาไม่เกิน    

3 ลา้นบาท เพ่ิมเติมจากเดิมท่ีกระทบมากในกลุ่มคอนโดมีเนียม เน่ืองจากลกูคา้มีกาํลงัซือ้ท่ีลดลง จากรายไดแ้ปรผนั เช่น    

โอที คอมมิชชั่น ท่ีลดลง หรือบางรายถกูปรบัลดเงินเดือน ในส่วนของคอนโดมีเนียมไดร้บัผลกระทบมากขึน้ในช่องทางการ

ขายผ่านนายหน้า ท่ีธนาคารจะเขม้งวดในการตรวจสอบทั้งคุณสมบัติของบริษัทนายหนา้ และคุณสมบัติของลูกคา้ท่ี
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นายหนา้หามา บางธนาคารมีนโยบายไม่รบัลกูคา้ท่ีขายผ่านนายหนา้ และบางธนาคารระงบัการปล่อยสินเชื่อในโครงการ

ท่ีมีนายหนา้ขายดว้ย 

บริษัทฯ มีนโยบายดา้นการใหบ้ริการสินเชื่อเพ่ือรองรับผลกระทบเหล่านี ้ โดยการใหลู้กคา้ท่ีสนใจซือ้บา้นทาํ      

การยื่นกูก้อ่นการจองซือ้ (Pre-Approve) เพ่ือไดว้งเงินสินเชื่อหรือรบัทราบปัญหาในการกูก้่อนการจองซือ้ สาํหรบัลกูคา้ท่ีมี

ปัญหาในการกูจ้ะมฝ่ีายขายหรือฝ่าย Customer Retention ท่ีมีความรูแ้ละประสบการณใ์นการแกไ้ขปัญหาใหค้าํแนะนาํ

ลกูคา้อย่างมืออาชีพ ในการแนะนาํลกูคา้เลือกธนาคารจะมีการแนะนาํโดยมีการวิเคราะหค์ุณสมบตัิของลกูคา้เทียบกับ

เงื่อนไขการพิจารณาของธนาคารพนัธมิตรมากกว่า 10 ธนาคาร (Bank Matching) โดยคาํแนะนาํจะมีการปรบัเปล่ียนให้

สอดคลอ้งกับระเบียบการพิจารณาสินเชื่อ ตามนโยบายของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือใหล้กูคา้มี

โอกาสไดร้บัการอนุมัติสินเชื่อไดว้งเงินและเงื่อนไขตามท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด และมีความร่วมมือกับสถาบันการเงิน 

Non Bank ในการให้บริการสินเชื่อสําหรับซือ้เฟอร์นิเจอร์หรือเป็นค่าตกแต่งบ้านก่อนการเข้าอยู่  นอกจากนี้ ยังมี              

การประสานงานกับโครงการคลินิกแกห้นี ้by SAM โครงการแกไ้ขหนีส่้วนบุคคลท่ีไม่มีหลักประกัน โดยบริษัท บริหาร

สินทรพัยส์ขุุมวิท จาํกัด ในการใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้ท่ีมีปัญหาหนีเ้สียบตัรเครดิต บตัรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบคุคล

ในการแกไ้ขสถานะหนีเ้สียใหก้ลบัมาเป็นปกติ 

ส่วนของการป้องกันสินเชื่อเงินทอนและการขายผ่านนายหนา้ บริษัทฯ มีส่วนงาน Broker Management ท่ีทาํ

หนา้ท่ีในการคดัเลือกนายหนา้ท่ีดี มีจรรยาบรรณ เขา้มาเป็นพนัธมิตร และมีการตรวจสอบผลการดาํเนินงานของนายหนา้

อย่างสมํ่าเสมอ หากพบปัญหาการทาํงานท่ีสุ่มเส่ียงจะมีมาตรการในการตกัเตือน จนถึงบอกเลิกสญัญาการเป็นพนัธมิตร 

และมกีารเจรจารว่มมอืกบัธนาคารในการกาํหนดกระบวนการตรวจสอบบรษิัทนายหนา้ และลกูคา้ท่ีนายหนา้หามา เพ่ือให้

ธนาคารมีความมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อใหบ้รษิัทฯ 

ในส่วนของแผนธุรกิจท่ีจะรองรบัความเส่ียงในดา้นกาํลงัซือ้ของลกูคา้กลุ่มรายไดน้อ้ยกว่า 30,000 บาท/เดือนนัน้ 

บริษัทฯ ไดม้ีแผนในการปรบั Portfolio ลดสดัส่วนในการขายสินคา้ท่ีราคาตํ่ากว่า 3 ลา้นบาทในแผนธุรกิจ 5 ปีของบริษทั 

และมแีผนในการปรบัสินคา้ในโครงการท่ีมีอยู่ เพ่ือใหร้าคาลดลงตรงกบักาํลงัซือ้ของลกูคา้ท่ีลดลง และเพ่ิมสดัส่วนในส่วน

ของบา้นเดี่ยว ท่ีกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดร้บัผลกระทบในดา้นรายไดน้อ้ยกว่า 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการสินเชื่อ ดว้ยการพัฒนาระบบการขอสินเชื่อ (Digital 

Mortgage) ร่วมกับธนาคารพันธมิตร ซึ่งระบบดังกล่าวจะช่วยใหลู้กคา้มึความสะดวกในการขอสินเชื่อ สามารถทราบ

สถานะการดาํเนินการของธนาคาร และผลการพิจารณาสินเชื่อไดอ้ย่างรวดเร็ว แม่นยาํ โดยเป็นการเชื่อมต่อขอ้มลูการกู้

สินเชื่อของลกูคา้ สถานะการดาํเนินงาน และผลการอนุมตัิจากระบบธนาคารมายงัระบบของบริษัทฯ โดยอตัโนมตัิ ซึ่งจะ

ครอบคลุมการขอข้อมูลเครดิตบูโรของลูกคา้ผ่านระบบ Digital Mortgage นีใ้นอนาคตดว้ย ทั้งนี ้ระบบการขอสินเชื่อ

ดงักล่าวจะพิจารณาสรา้งมาตรฐานการรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลใหป้ลอดภยั และนาํไปใชใ้หถ้กูวตัถปุระสงคต์ามคาํยินยอม

ท่ีเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลอนญุาตภายใตพ้ระราชบญัญัตคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ.2562 ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 

มิถนุายน 2565 

- ความเสี่ยงจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบคุคล (PDPA) 

การออกร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลบังคับใชอ้ย่างเป็นทางการในปี 2565 จากผลการ

เปล่ียนผ่านเขา้สู่ดิจิทลั และเพ่ือป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิในขอ้มูลส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของการรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลู (Data Security) เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการนาํขอ้มลูส่วนบุคคลไปใชใ้นทางมิชอบดว้ย

กฎหมาย รวมถึงเป็นการลดความเส่ียงจากภยัคกุคามจากไซเบอร ์โดยบรษิัทฯ มีแผนในการปรบัลดความเส่ียง ดงัต่อไปนี ้
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• ศกึษาขอ้กฎหมาย จดัอบรมใหค้วามรูเ้บือ้งตน้แก่ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน และแตง่ตัง้คณะทาํงานเพ่ือการ

บรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล ซึง่ประกอบไปดว้ยผูแ้ทนจากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งทาํงานรว่มกบับรษิัทท่ีปรกึษา 

• การจดัทาํ Data Mapping เพ่ือการเชื่อมโยงของขอ้มลู และการกาํหนดสิทธิ์ และระดบัชัน้ของการเขา้ถงึขอ้มลู

ในบรษิัทฯ  

• การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูใหส้อดคลอ้ง และเป็นไปตามรา่งพระราชบญัญัติคุม้ครองส่วนบคุคล โดย

กาํหนดแนวทางแกไ้ข และป้องกนั กรณีท่ีมีการรั่วไหลของขอ้มลูส่วนบคุคล หรือการใชข้อ้มลูส่วนบคุคลในทาง

ท่ีไม่ถกูตอ้ง หรืออาจทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อบรษิัทฯ 

 

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนเปลง พ.ร.บ. ภาษีทีด่ินและสิ่งปลกูสร้าง  

บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ผูพ้ฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือขาย ซึ่งมีทัง้ท่ีดินเปล่าเพ่ือรอการพฒันาและท่ีดินท่ีอยู่ระหว่าง

การพฒันาอยู่ในครอบครอง การเปล่ียนเปลง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง ท่ีเริ่มจดัเก็บภาษีตัง้แตปี่ 2563 ย่อมส่งผล

กระทบต่อตน้ทุนในการพัฒนาโครงการของบริษัทฯ ท่ีปรบัเพ่ิมขึน้ แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2564 จากสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท่ียังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้ง รฐับาลจึงมี

มาตรการปรบัลดภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งในอตัรารอ้ยละ 90 ของภาษีท่ีคาํนวณได ้ทาํใหผู้ป้ระกอบการอสงัหารมิทรพัย ์

รวมถึงบรษิัทฯ บรรเทาผลกระทบจากค่าใชจ้่ายดา้นภาษีท่ีเกิดขึน้ไดใ้นระดบัหน่ึง 

 

3.2 ปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ของบริษัท 
 

3.2.1 ความเสี่ยงจากการดาํเนินงานอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

เมื่อวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีสดุ คือ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุน้ใน  

บรษิัทฯ จาํนวน 2,193,104,190 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.23 ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯ ทัง้นีก้ลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่

ยงัคงสามารถท่ีจะควบคมุการลงมติผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีสาํคญัต่างๆ ท่ีกฎหมายหรือขอ้บงัคบัไดก้าํหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง

ขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ซึ่ง ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) คือ กลุ่มวิจิตรพงศพ์นัธุ ์

ซึ่งถือหุน้จาํนวน 1,653,906,603 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 75.57 ของทนุชาํระแลว้ทัง้หมดของ บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั 

(มหาชน) ทั้งนี ้กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ยงัคงสามารถท่ีจะควบคุมการลงมติผูถื้อหุน้ในเร่ืองท่ีสาํคญัต่างๆ ท่ีกฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบัไดก้าํหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

นอกจากนี ้นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายหน่ึงในกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ 

จาํกัด (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวน 1,318,190,000 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 60.23 ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดของ บริษัท 

พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) และยงัคงดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ที่บริหารกลุ่มและเป็นกรรมการผูมี้

อาํนาจลงนามของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) ดงันัน้ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง

เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้
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4. ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

        

 4.1.ทรัพยส์ินถาวรหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีทรพัยสิ์นถาวร มีมลูค่า

สุทธิทางบัญชี จาํนวน 3,119 ลา้นบาท และณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีทรพัยสิ์นถาวร มีมลูค่าสุทธิทางบัญชี จาํนวน 

3,247 ลา้นบาทตามลาํดบั ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม 

รายการทรัพยส์ินถาวร 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

1. ท่ีดินและอาคาร 1,925 1,932 

2. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์ 1,045 1,108 

3. เคร่ืองตกแตง่ตดิตัง้และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

 

89 

 

45 

4.  ยานพาหนะ 3 3 

5. งานระหวา่งก่อสรา้ง และเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณร์ะหว่างการติดตัง้ 

 

185 

 

31 

รวม มูลค่าสุทธิทางบัญช ี 3,247 3,119 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีภาระผูกพันโดยมีการนาํสินทรพัยแ์ละโครงการอสังหาริมทรพัยร์ะหว่าง  

การพฒันาไปเป็นหลกัประกนั ดงันี ้

 หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม 

รายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณข์องโรงงานแผ่น

คอนกรีตสาํเรจ็รูป 

1,086 1,043 

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 

(ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง) 

3,099 5,203 

รวม  4,185 6,246 

 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อซึ่งนาํสินทรพัยไ์ปคํา้ประกัน ซึ่งคํา้ประกันโดยบริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) ดงันี ้

(ก)  วงเงินกูย้ืมจากธนาคารจาํนวน 2,257 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

(ข)  วงเงินเบิกเกินบญัชีจาํนวน 50 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 
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(ค)  วงเงินหนังสือคํา้ประกันท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน 3,010 ลา้นบาทและ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐและ 65     

ลา้นอินเดียรูปีสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

(ง)   วงเงินตั๋วสญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยธนาคารจาํนวน  10,001 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

(จ)   วงเงินสินเชื่ออ่ืน  658 ลา้นบาทสาํหรบักลุ่มบรษิัทฯ 

 

4.2 สินค้าคงเหลือในโครงการต่างๆ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) มีสินคา้คงเหลือในโครงการต่างๆ (ไม่

รวมโครงการท่ียงัไม่ทาํการเปิดขาย และท่ีดินรอการพฒันา) จาํนวน 145 โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ลาํดับ ชื่อและที่ต้ังโครงการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

พืน้ทีข่าย

คงเหลือ 

ราคา

ประเมิน 

มูลค่า

ตาม

บัญช ี

มูลค่า

ตาม

บัญช ี

มูลค่า

ตาม

บัญช ี

ภาระผูกพัน 

(ไร่–งาน–

วา) 

ณ ธ.ค. 

2564 

ณ ธ.ค.  

2562 

ณ ธ.ค.  

2563 

ณ ธ.ค.  

2564 
ณ ธ.ค. 2564 

1 บา้นพฤกษา 80 (พทัยา) เป็นเจา้ของ 4-3-73.10 N/A 97.41 102.85 46.21 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

2 
บา้นพฤกษา 102 

(ศาลายา-บรมราชชนนี) 
เป็นเจา้ของ 7-0-50.70 N/A 137.04 194.01 64.31 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

3 

บา้นพฤกษา 114/4 

(เทพารกัษ์-เมืองใหม่ฯ 

โครงการ 3) 

เป็นเจา้ของ 12-2-83.40 N/A N/A N/A 124.77 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

4 
บา้นพฤกษา 114A 

(เทพารกัษ์-เมืองใหม่ฯ) 
เป็นเจา้ของ 0-2-17.70 N/A N/A N/A 11.02 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

5 
บา้นพฤกษา 120 (กันตนา-

กาญจนาฯ) 
เป็นเจา้ของ 5-0-5.90 N/A 170.07 185.97 58.68 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

6 
บา้นพฤกษา 121 

(สหพฒัน-์แหลมฉบงั (2)) 
เป็นเจา้ของ 3-1-95.50 N/A 141.11 140.31 36.95 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

7 
บา้นพฤกษา 122 (อมตะ-

บายพาส) 
เป็นเจา้ของ 6-0-85.50 N/A 132.91 142.59 71.86 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

8 
บา้นพฤกษา 129   

(อีสเทิรน์-ปลวกแดง) 
เป็นเจา้ของ 15-1-79.00 195.06 182.19 152.58 167.25 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

9 
บา้นพฤกษา 130  

(หนองจอก-สวิุนทวงศ)์ 
เป็นเจา้ของ 2-0-50.10 N/A 101.60 87.17 22.09 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

10 
บา้นพฤกษา 131  (รงัสิต-

วงแหวนฯ) 
เป็นเจา้ของ 16-1-75.70 237.90 286.61 273.94 198.00 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

11 
บา้นพฤกษา 132  (ลาํลกู

กา-วงแหวนฯ) 
เป็นเจา้ของ 12-1-1.30 165.29 226.27 205.47 130.05 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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ลาํดับ ชื่อและที่ต้ังโครงการ 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

พืน้ทีข่าย

คงเหลือ 

ราคา

ประเมิน 

มูลค่า

ตาม

บัญช ี

มูลค่า

ตาม

บัญช ี

มูลค่า

ตาม

บัญช ี

ภาระผูกพัน 

(ไร่–งาน–

วา) 

ณ ธ.ค. 

2564 

ณ ธ.ค.  

2562 

ณ ธ.ค.  

2563 

ณ ธ.ค.  

2564 
ณ ธ.ค. 2564 

12 
บา้นพฤกษา 134  (รงัสิต-

คลอง 7) 
เป็นเจา้ของ 8-3-96.00 N/A 130.07 100.44 73.13 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

13 
บา้นพฤกษา 135/2 

(พระราม 2) 
เป็นเจา้ของ 7-3-64.90 N/A N/A N/A 103.62 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

14 
บา้นพฤกษา 139  (หนอง

มน-ชลบรุี (3)) 
เป็นเจา้ของ 17-1-24.30 N/A 440.41 N/A 275.50 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

15 
บา้นพฤกษา 143  

(สขุมุวิท-บางป)ู 
เป็นเจา้ของ 4-3-60.00 N/A 351.56 N/A 95.49 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

16 
บา้นพฤกษา 145 (พระราม 

2) 
เป็นเจา้ของ 17-2-80.30 N/A N/A N/A 208.25 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

17 
บา้นพฤกษา 147 Rangsit 

Avenue 1 
เป็นเจา้ของ 4-0-22.70 N/A N/A N/A 67.85 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

18 
บา้นพฤกษา 148 Rangsit 

Avenue 2 
เป็นเจา้ของ 22-1-23.40 N/A N/A N/A 271.54 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

19 
บา้นพฤกษา 150  

(ประชาอทิุศ (2)) 
เป็นเจา้ของ 17-2-61.50 N/A 346.91 N/A 225.85 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

20 
บา้นพฤกษา 152 (หินกอง-

สระบรุี 1) 
เป็นเจา้ของ 12-2-46.40 N/A 152.31 N/A 86.64 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

21 
บา้นพฤกษา 153  (ถ.มะลิ

วลัย-์สนามบินขอนแก่น) 
เป็นเจา้ของ 24-2-87.40 N/A 326.39 N/A 303.45 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

22 
บา้นพฤกษา 154 (รงัสิต-

คลอง 5) 
เป็นเจา้ของ 15-3-50.90 N/A N/A N/A 150.92 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

23 
บา้นพฤกษา 155 (รงัสิต-

ธัญบรุี โครงการ 2) 
เป็นเจา้ของ 10-0-55.40 N/A 139.37 N/A 72.50 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

24 
บา้นพฤกษา 161 (ฉลอง

กรุง-ลาดกระบงั (3)) 
เป็นเจา้ของ 13-3-93.40 N/A N/A N/A 122.09 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

25 
บา้นพฤกษา 163 (นวนคร-

พหลโยธิน) 
เป็นเจา้ของ 22-0-33.60 N/A N/A N/A 151.96 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

26 
บา้นพฤกษา 165 (สขุมุวิท-

บางป ู(2)) 
เป็นเจา้ของ 23-1-75.60 N/A N/A N/A 262.99 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

27 
บา้นพฤกษา 167 (สขุ

สวสัดิ์-ประชาอทิุศ (2)) 
เป็นเจา้ของ 22-0-62.70 N/A N/A N/A 154.66 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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28 
บา้นพฤกษา 168 (ติวา

นนท-์รงัสิต (2)) 
เป็นเจา้ของ 20-3-7.10 N/A N/A N/A 202.31 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

29 
บา้นพฤกษา ราชพฤกษ์ 

345 
เป็นเจา้ของ 16-3-92.40 N/A 324.73 N/A 201.14 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

30 
พฤกษา วิลล ์8/1 (ดอน

เมือง) 
เป็นเจา้ของ 10-1-70.40 N/A 204.72 167.04 160.47 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

31 
พฤกษา วิลล ์71/2 (แหลม

ฉบงั) 
เป็นเจา้ของ 5-3-75.50 N/A 169.41 146.54 99.32 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

32 พฤกษา วิลล ์76 เป็นเจา้ของ 5-0-61.30 N/A 325.10 377.27 181.54 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

33 
พฤกษา วิลล ์86/1 (ศรี

ราชา-บ่อวิน) 
เป็นเจา้ของ 6-1-19.40 N/A 133.93 168.76 79.65 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

34 พฤกษา วิลล ์88 เป็นเจา้ของ 2-3-67.10 N/A 183.61 206.04 46.49 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

35 พฤกษา วิลล ์91/1 เป็นเจา้ของ 2-1-52.60 N/A 50.46 85.16 26.84 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

36 
พฤกษา วิลล ์91/3 

(ศาลายา ซอย 5/8) 
เป็นเจา้ของ 1-1-41.90 N/A 80.95 77.78 23.23 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

37 พฤกษา วิลล ์99 เป็นเจา้ของ 5-2-70.30 N/A 225.55 249.61 79.62 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

38 
พฤกษา วิลล ์101 (ถลาง-

เทพกษัตรีย)์ 
เป็นเจา้ของ 5-3-62.20 119.72 127.28 160.97 99.99 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

39 พฤกษา วิลล ์103 เป็นเจา้ของ 6-2-39.10 N/A 247.92 312.47 102.97 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

40 พฤกษา วิลล ์104 เป็นเจา้ของ 9-2-23.80 N/A 253.96 268.27 139.30 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

41 
พฤกษา วิลล ์105/3 (ราม

อินทรา-พระยาสเุรนทร ์2) 
เป็นเจา้ของ 0-1-42.00 N/A N/A N/A 3.43 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

42 
พฤกษา วิลล ์105/5 (ราม

อินทรา-พระยาสเุรนทร ์2) 
เป็นเจา้ของ 1-3-57.10 N/A N/A N/A 19.61 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

43 
พฤกษา วิลล ์106  

(รงัสิตคลองสอง) 
เป็นเจา้ของ 11-0-54.50 N/A 296.90 280.07 149.91 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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44 
พฤกษา วิลล ์107/5  

(ประชาอทิุศ) 
เป็นเจา้ของ 12-1-78.40 N/A 297.04 N/A 175.20 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

45 พฤกษา วิลล ์108 เป็นเจา้ของ 5-1-62.70 N/A 222.96 231.45 78.44 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

46 
พฤกษา วิลล ์109 

(รามคาํแหง วงแหวน) 
เป็นเจา้ของ 6-2-20.40 262.44 438.63 522.77 149.95 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

47 
พฤกษา วิลล ์110 

(ลาดกระบงั) 
เป็นเจา้ของ 8-2-30.10 258.53 321.52 232.35 185.08 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

48 พฤกษา วิลล ์111 (รงัสิต) เป็นเจา้ของ 15-0-43.10 216.16 272.60 258.50 199.83 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

49 

พฤกษา วิลล ์112 (กรุงเทพ

กรีฑา- 

วงแหวนฯ) 

เป็นเจา้ของ 17-3-18.20 N/A 775.33 N/A 544.47 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

50 
พฤกษา วิลล ์113  

(ติวานนท-์รงัสิต) 
เป็นเจา้ของ 3-1-63.40 N/A 207.02 186.18 71.69 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

51 
พฤกษา วิลล ์115 (ถ.

สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี) 
เป็นเจา้ของ 2-1-89.50 148.77 339.51 331.25 155.55 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

52 
พฤกษา วิลล ์116  

(เจา้ฟ้า-เทพอนสุรณ)์ 
เป็นเจา้ของ 8-1-53.40 N/A 260.87 N/A 202.75 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

53 
พฤกษา วิลล ์117  

(ทรพัยพ์ฒันา) 
เป็นเจา้ของ 12-0-46.40 N/A 365.30 N/A 184.50 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

54 
พฤกษา วิลล ์119/2 

(พหลโยธิน-รามอินทรา) 
เป็นเจา้ของ 1-2-9.70 N/A 155.54 N/A 54.73 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

55 
พฤกษา วิลล ์122/1  

(บางนา-หนามแดง) 
เป็นเจา้ของ 15-2-17.00 N/A N/A N/A 297.19 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

56 
พฤกษา วิลล ์123  

(บางนา-อ่อนนชุ) 
เป็นเจา้ของ 19-2-39.00 N/A N/A N/A 314.48 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

57 พฤกษา วิลเลจ 45 เป็นเจา้ของ 5-0-71.00 N/A 131.33 157.18 62.76 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

58 พฤกษา วิลเลจ 46 เป็นเจา้ของ 3-1-40.90 N/A 88.85 99.04 45.56 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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59 

พฤกษา วิลเลจ 49  

(เดอะ แพลนท ์ 

วงแหวนฯ-รงัสิต) 

เป็นเจา้ของ 46-0-17.90 N/A 381.30 381.57 392.52 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

60 

พฤกษา วิลเลจ 48  

(เดอะ แพลนท ์ป่ินเกลา้-

กาญจนาภิเษก) 

เป็นเจา้ของ 15-0-11.30 N/A 228.81 247.53 186.17 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

61 

พฤกษา วิลเลจ 50  

(เดอะ แพลนท ์กาญจนา

ภิเษก-บางใหญ่) 

เป็นเจา้ของ 24-3-15.70 N/A 279.33 279.84 219.08 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

62 
พฤกษา วิลเลจ 51 (เดอะ 

แพลนท ์รงัสิต-คลอง 5) 
เป็นเจา้ของ 27-2-35.70 N/A 181.25 179.57 171.79 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

63 พฤกษา วิลเลจ 52 เป็นเจา้ของ 5-3-53.70 N/A 134.26 N/A 60.38 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

64 

พฤกษา วิลเลจ 56 (เดอะ 

แพลนท ์ศรีนครินทร-์

เทพารกัษ์) 

เป็นเจา้ของ 40-2-60.10 N/A N/A N/A 407.43 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

65 

พฤกษา วิลเลจ 55 

(เดอะ แพลนท ์รามคาํแหง-

วงแหวน) 

เป็นเจา้ของ 14-1-93.10 N/A 440.14 N/A 346.11 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

66 
พฤกษาอเวนิว หนองมน-

ชลบรุี (A) 
เป็นเจา้ของ 0-1-32.40 N/A N/A N/A 6.40 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

67 
เดอะ คอนเนค บิซทาวน ์@

กรุงเทพฯ-ปทมุธานี 
เป็นเจา้ของ 1-2-53.70 58.25 N/A N/A 36.43 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

68 
เดอะ คอนเนค บิซทาวน ์@

บางนา-ศรีวารี 
เป็นเจา้ของ 1-2-24.80 N/A N/A N/A 23.69 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

69 
เดอะ คอนเนค บางนา- 

ศรีวารี (1) 
เป็นเจา้ของ 22-3-2.90 N/A N/A N/A 405.52 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

70 
เดอะ คอนเนค 38  

(รามอินทรา กม.8) 
เป็นเจา้ของ 12-1-43.60 N/A N/A N/A 166.97 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

71 
เดอะ คอนเนค 47  

(สวุรรณภมูิ 4) 
เป็นเจา้ของ 3-2-41.50 N/A 252.93 282.82 65.02 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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72 
เดอะ คอนเนค 49  

(แอท-รงัสิต) 
เป็นเจา้ของ 6-1-16.20 N/A 179.37 192.65 81.53 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

73 
เดอะ คอนเนค 50 

(กรุงเทพฯ-ปทมุธานี) 
เป็นเจา้ของ 14-1-44.60 241.54 273.96 265.28 212.17 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

74 
เดอะ คอนเนค 53  

(วงแหวน-พระราม 9) 
เป็นเจา้ของ 4-2-35.40 186.15 366.75 360.09 158.98 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

75 
เดอะ คอนเนค 57  

(ดอนเมือง สเตชั่น) 
เป็นเจา้ของ 23-1-36.60 N/A N/A N/A 461.04 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

76 
เดอะ คอนเนค 61  

(บางนา-ศรีวารี 2) 
เป็นเจา้ของ 28-2-18.00 N/A N/A N/A 506.74 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

77 
เดอะ คอนเนค 62  

(เพชรเกษม 69) 
เป็นเจา้ของ 20-0-14.60 N/A N/A N/A 426.72 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

78 
เดอะ คอนเนค 63  

@ทิพวลั-สเตชั่น 
เป็นเจา้ของ 11-1-48.90 N/A N/A N/A 251.25 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

79 พาทิโอ พหลโยธิน เป็นเจา้ของ 4-1-59.40 N/A 253.16 265.32 184.46 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

80 
พาทิโอ รามอินทรา 

โครงการ 1/1 
เป็นเจา้ของ 1-3-91.80 N/A 272.18 280.07 122.53 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

81 พาทิโอ บางนา-วงแหวน เป็นเจา้ของ 9-1-37.60 N/A 509.74 462.51 263.26 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

82 พาทิโอ รามคาํแหง เป็นเจา้ของ 1-0-23.10 N/A 149.39 134.77 46.45 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

83 
พาทิโอ ลาดกระบงั 

อ่อนนชุ/1 
เป็นเจา้ของ 3-2-36.80 135.85 321.21 326.12 112.75 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

84 
พาทิโอ ศรีนครินทร-์

พระราม 9 
เป็นเจา้ของ 5-0-9.40 N/A 354.54 369.48 213.75 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

85 พาทิโอ กลัปพฤกษ์-สาทร เป็นเจา้ของ 5-0-32.50 N/A N/A N/A 266.92 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

86 
พาทิโอ เรสซิเดนซ ์ 

รชัโยธิน 
เป็นเจา้ของ 4-0-40.20 N/A N/A N/A 313.71 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

87 
พาทิโอ งามวงศว์าน-

ประชาช่ืน 
เป็นเจา้ของ 2-3-0.90 N/A N/A N/A 135.09 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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88 พาทิโอ พระราม 2 เป็นเจา้ของ 3-3-32.40 171.95 161.62 186.09 126.19 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

89 
วิลเลต ไลท ์ 

(รตันาธิเบศร)์ 
เป็นเจา้ของ 5-1-83.20 N/A 251.47 237.25 141.68 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

90 
บา้นภสัสร 66 เพรสทีจ 

(บางนา-สวุรรณภมูิ) 
เป็นเจา้ของ 7-1-56.90 N/A 344.02 417.60 214.48 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

91 
บา้นภสัสร 78 (วงแหวน-

รามอินทรา) 
เป็นเจา้ของ 7-3-10.60 311.18 456.67 505.02 249.79 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

92 
บา้นภสัสร 82 เพรสทีจ 

(บางนา-วงแหวนฯ) 
เป็นเจา้ของ 14-3-45.40 496.48 508.92 482.28 297.84 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

93 

บา้นภสัสร 83 

(รามคาํแหง-ราษฎร์

พฒันา) 

เป็นเจา้ของ 16-3-70.40 468.43 492.37 474.96 323.24 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

94 
บา้นภสัสร 86 (ภสัสร

กรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ) 
เป็นเจา้ของ 13-3-40.30 N/A 603.57 N/A 441.43 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

95 
บา้นภสัสร 88 (พทุธ

มณฑลสาย 2-บางแวก) 
เป็นเจา้ของ 14-3-73.20 N/A 407.41 N/A 173.49 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

96 
บา้นภสัสร 96  

(ดอนเมือง-ธูปะเตมีย ์) 
เป็นเจา้ของ 23-2-15.10 N/A N/A N/A 377.18 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

97 
เดอะ แพลนท ์(หนองมน-

ชลบรุี)-พนาลี 
เป็นเจา้ของ 13-1-63.20 N/A 301.31 N/A 201.27 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

98 
เดอะ แพลนท ์(รงัสิตคลอง 

4-วงแหวน) 
เป็นเจา้ของ 19-1-41.10 314.15 249.38 244.75 176.74 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

99 เดอะ แพลนท ์รงัสิต เป็นเจา้ของ 21-0-0.00 N/A N/A N/A 280.06 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

100 
เดอะ แพลนท ์ 

บางนา-วงแหวน 
เป็นเจา้ของ 21-1-29.60 N/A N/A N/A 319.53 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

101 
เดอะ แพลนท ์CITI (วง

แหวน-ลาํลกูกาคลอง 5) 
เป็นเจา้ของ 13-3-85.60 N/A N/A N/A 141.16 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

102 
เดอะ แพลนท ์เชียงใหม่ 

มหิดล-เจริญเมือง 
เป็นเจา้ของ 16-0-36.10 N/A 203.35 210.57 185.03 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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103 
เดอะ แพลนท ์Simpls 

(พหลโยธิน-สายไหม) 
เป็นเจา้ของ 4-2-37.40 N/A 191.39 222.58 71.61 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

104 เดอะ แพลนท ์อยธุยา เป็นเจา้ของ 21-2-12.80 N/A 164.05 171.07 135.76 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

105 
เดอะ แพลนท ์พหลโยธิน 

รงัสิต 
เป็นเจา้ของ 4-0-47.70 N/A 134.53 141.71 48.30 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

106 
เดอะ แพลนท ์รงัสิต- 

คลอง 3 
เป็นเจา้ของ 5-1-92.80 N/A 177.66 170.26 49.60 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

107 
เดอะ แพลนท ์รงัสิต- 

คลองหลวง 
เป็นเจา้ของ 4-2-14.90 N/A 126.01 133.42 52.10 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

108 
เดอะ แพลนท ์ชยัพฤกษ์- 

วงแหวน 
เป็นเจา้ของ 26-0-28.50 N/A 318.49 N/A 264.03 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

109 
เดอะ แพลนท ์กรุงเทพฯ-

ปทมุธานี 
เป็นเจา้ของ 9-1-67.60 N/A 257.04 N/A 135.92 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

110 
เดอะ แพลนท ์พระราม 2-

เพชรเกษม 
เป็นเจา้ของ 12-1-1.90 N/A 204.44 199.55 158.97 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

111 
เดอะ แพลนท ์รงัสิต- 

คลอง 2 
เป็นเจา้ของ 8-2-3.90 N/A 176.60 172.61 98.87 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

112 
เดอะ แพลนท ์เทพารกัษ์-

บางนา 
เป็นเจา้ของ 13-3-69.90 N/A 171.97 172.60 111.62 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

113 
เดอะ แพลนท ์ถลาง- 

เทพกระษัตรี 
เป็นเจา้ของ 19-1-30.20 257.01 206.37 215.23 207.22 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

114 

เดอะ แพลนท ์และ 

เนเชอรา่ เทรนด ์ป่ินเกลา้

พทุธมณฑล 

เป็นเจา้ของ 17-2-46.20 N/A 260.98 280.49 198.06 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

115 

เดอะ แพลนท ์และ 

เนเชอรา่ เทรนด ์วงแหวน-

ลาํลกูกา คลอง 5 

เป็นเจา้ของ 5-2-4.00 N/A 154.69 206.81 78.19 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

116 
เนเชอรา่&เดอะแกลเลอรี่ 

พระราม 2-วงแหวน 
เป็นเจา้ของ 10-3-96.60 216.76 232.23 261.66 164.34 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

117 
เนเชอรา่ เทรนด ์ประชา

อทิุศ 90 
เป็นเจา้ของ 23-0-84.90 347.85 307.35 309.71 266.52 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 
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118 
บา้นภสัสร 51 (ป่ินเกลา้-วง

แหวน) 
เป็นเจา้ของ 9-3-34.40 N/A 253.10 268.87 138.04 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

119 
บา้นภสัสร 57 เพรสทีจ ป่ิน

เกลา้-เพชรเกษม 
เป็นเจา้ของ 19-2-62.00 N/A 451.45 445.97 330.56 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

120 
บา้นภสัสร 70  

(เกาะแกว้) 
เป็นเจา้ของ 3-3-25.20 N/A 154.77 169.95 57.21 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

121 
บา้นภสัสร 74 (เทพารกัษ์-

บางนา) 
เป็นเจา้ของ 25-3-48.00 N/A 272.66 256.02 196.83 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

122 
บา้นภสัสร 90 (รม่เกลา้-

รามคาํแหง) 
เป็นเจา้ของ 49-0-4.60 N/A 687.06 N/A 583.30 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

123 เดอะ ปาลม์ กะทู-้ป่าตอง เป็นเจา้ของ 16-3-35.30 389.04 347.23 337.06 357.69 
หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

124 
เดอะ ปาลม์ บางนา- 

วงแหวน 
เป็นเจา้ของ 21-0-1.30 N/A N/A N/A 453.00 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

125 
เดอะ ปาลม์ แจง้วฒันะ-

ชยัพฤกษ์ 
เป็นเจา้ของ 22-1-41.20 N/A N/A N/A 303.50 

หนงัสือคํา้

ประกนั 
มี 

126 เดอะทรี จรญัสนิทวงศ ์30 เป็นเจา้ของ 1,353.58 N/A 463.48 583.92 121.01 ไม่มี 

127 เดอะทรี พฒันาการ เป็นเจา้ของ 16,679.57 N/A 425.78 N/A 1,009.97 ไม่มี 

128 
เดอะทรี สขุมุวิท- 

พระราม 4 
เป็นเจา้ของ 12,148.10 N/A N/A N/A 486.72 ไม่มี 

129 เดอะทรี วิคทอรี โมนเูมนต ์ เป็นเจา้ของ 6,705.85 N/A N/A N/A 331.99 ไม่มี 

130 เดอะทรี หวัหมาก เป็นเจา้ของ 11,608.71 1,113.40 768.63 280.61 851.23 ไม่มี 

131 
เดอะไพรเวซ่ี เตาปูน 

อินเตอรเ์ชนจ ์เฟส1 
เป็นเจา้ของ 11,345.85 N/A 326.21 N/A 667.92 ไม่มี 

132 เดอะไพรเวซ่ี จตจุกัร เป็นเจา้ของ 25,342.00 1,322.52 950.27 903.14 1,328.64 ไม่มี 

133 เดอะไพรเวซ่ี สขุมุวิท 101 เป็นเจา้ของ 6,591.02 N/A 338.20 N/A 458.88 ไม่มี 

134 
พลมัคอนโด สะพานใหม่ 

สเตชั่น 
เป็นเจา้ของ 3,344.84 281.13 621.75 217.60 147.79 ไม่มี 

135 พลมัคอนโด สขุมุวิท 97/1 เป็นเจา้ของ 9,301.96 N/A N/A N/A 454.81 ไม่มี 

136 พลมัคอนโด รงัสิต เฟรซ เป็นเจา้ของ 13,622.16 N/A N/A N/A 121.49 ไม่มี 

137 
พลมัคอนโด พระราม 2 

เฟส 2.1 
เป็นเจา้ของ 6,760.25 N/A N/A N/A 86.10 ไม่มี 

138 พลมัคอนโด สขุมุวิท 62 เป็นเจา้ของ 6,304.75 N/A N/A N/A 125.34 ไม่มี 
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139 แชปเตอร ์ทองหล่อ 25 เป็นเจา้ของ 8,205.29 1,112.43 610.17 503.81 823.22 ไม่มี 

140 แชปเตอร ์จฬุา-สามย่าน เป็นเจา้ของ 7,551.34 N/A 297.41 N/A 474.33 ไม่มี 

141 
แชปเตอร ์วนั โฟลว ์ 

บางโพ 
เป็นเจา้ของ 7,819.26 1,482.33 381.32 257.32 446.42 ไม่มี 

142 
แชปเตอร ์เจริญนคร- 

ริเวอรไ์ซด ์
เป็นเจา้ของ 30,123.90 N/A 1,205.59 N/A 1,896.30 ไม่มี 

143 เดอะ รีเซิรฟ์ สขุมุวิท 61 เป็นเจา้ของ 1,821.05 N/A 1,155.78 904.25 278.03 ไม่มี 

144 
เดอะ รีเซิรฟ์ 61  

ไฮดอ์ะเวย ์
เป็นเจา้ของ 11,827.28 1,452.99 974.71 893.80 1,245.04 

สินเช่ือ

โครงการ 
มี 

145 เดอะ รีเซิรฟ์ สาทร เป็นเจา้ของ 8,706.44 2,069.94 858.82 727.01 1,408.95 ไม่มี 

หมายเหต:ุ ราคาประเมินมลูค่าโครงการในปี 2562 ประเมินมลูค่าโครงการโดยบรษิทั เอเจนซ่ี ฟอร ์เรียลเอสเตท แอฟแฟรส์ จาํกดั 

 

              

4.3 สินทรัพยท์ีไ่ม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน คือ ลิขสิทธ์ิซอฟแวร ์มีมลูค่า

สทุธิทางบญัชี รวมทัง้สิน้ 591 ลา้นบาทและ 465 ลา้นบาท ตามลาํดบั   
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

                     

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททาง

กฎหมายท่ียงัไม่ไดสิ้น้สดุ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรพัยข์องบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย

ท่ีมีจาํนวนสงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

 เพ่ือหลีกเล่ียงและป้องกนัมิใหม้ีการกระทาํใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงนาํไปสู่ขอ้พิพาททางกฎหมายมีการหา

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาจากข้อรอ้งเรียนท่ีไปสาํนักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือเป็นคดี     

ความ ดาํเนินการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อรอ้งเรียนไปสคบ.หรือข้อพิพาทท่ีอาจจะเป็นคดีความ และ

วิเคราะห ์รวมทัง้การอบรมใหค้วามรูท้างกฎหมายแก่บคุลากรภายในองคก์รใหเ้กิดความรู ้เพ่ือหลีกเล่ียงและป้องกนัไม่ให้

เกิดข้อพิพาททางกฎหมายท่ีอาจนําไปสู่การร้องเรียนต่อสคบ. และศาลเพ่ือภาพลักษณ์ท่ีดีของบริษัทตามหลัก        

บรรษัทภิบาล 
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6. การวิจัยและการพัฒนา 

                    

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในดา้นต่างๆ 

ในการสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้เสมอมา มุ่งเนน้ผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองแบบแผนการบริโภคท่ียั่งยืน และพัฒนา

คุณภาพบา้นใหย้กระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย ดว้ยการใส่ใจดา้นคุณภาพ สรา้งความแตกต่าง พรอ้มสรา้งสรรค์

นวัตกรรม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลกูคา้ โดยไดค้ิดคน้นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินคา้และทุก

ระดับราคาไม่ว่าจะเป็น บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ท่ีเนน้การเพ่ิมมลูค่าใหโ้ครงการท่ีอยู่อาศยัของ

บริษัทฯ ซึ่งใหม้ีความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดีไซน ์หรือฟังกช์ั่นการใชง้าน และไดก้าํหนด

เป็น Pruksa Quality Standard ใหม้ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันที่ไม่ไดม้องแค่เพียงความตอ้งการขั้นพืน้ฐานของ

ลูกคา้ แต่เราใส่ใจในทุกรายละเอียดแมจ้ะเป็นเพียงเร่ืองเล็กๆ ทาํใหลู้กคา้มั่นใจไดว้่าลูกคา้จะไดร้บับา้นท่ีมีคุณภาพ 
 

ในอดีตท่ีผ่านมานัน้ บริษัทฯ ไดท้าํการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง โดยมีทัง้

การพฒันาภายในบรษิัทฯ และพฒันารว่มกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีค่าใชจ้่ายในการวิจยัและพฒันา โดยประมาณ 0.5% 

ของรายได ้

 

ในปี 2562 บรษิัทฯ มีการพฒันารว่มกบัคู่คา้นัน้ โดยพิจารณาจากวสัดท่ีุมีผลกบัคณุภาพของผลิตภณัฑท่ี์ส่งมอบ

กบัลกูคา้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดยตรง  เช่น   

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

เป็นสีสตูรนํา้ไม่ส่งผลท่ีอนัตรายต่อสขุภาพและมีการสะทอ้นรงัสีความรอ้นไดด้ีขึน้ ใชง้านง่าย เพียงเปิดฝาแลว้ใชง้านได้

ทนัที ไม่ตอ้งผสมนํา้ และไม่ตอ้งทาสีรองพืน้ ทาํใหง้านออกมามีคณุภาพ 

2. ร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกัด (มหาชน) ผลักดนัและส่งเสริมการใช ้ปูน Hydrouric Cement    

ท่ีช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ในกระบวนการผลิต Cement โดยใช้กับพื ้นถนนในโครงการ ทําให้ลด                   

การปลดปล่อยCO2 ไดเ้ท่ากบั 1,960 ton CO2e หรือเปรียบเทียบกบัการปลกูตน้ไมเ้ท่ากบั 206,316 ตน้ 

3. พัฒนาวัสดุปิดรอยต่อแผ่นพรีคาสทร์่วมกับบริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอเอ เพน้ท ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ท่ีเรียกว่า Hybrid Epoxy ทาํใหม้ีความคงทนตลอดอายกุารใชง้าน 

 

ในส่วนการพฒันาแนวความคิดการออกแบบสินคา้และบรกิารใหเ้ขา้ถงึทกุความตอ้งการของผูบ้รโิภค บรษิัทฯ ได้

มีการนาํแนวคิด Customer Value โดยยึดคุณค่าท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั มาปรบัใชก้ับทุกภาคส่วนทั่วทัง้องคก์รเพ่ือให้

ลูกคา้ไดร้บับริการและท่ีอยู่อาศัยท่ีตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตของวันนีแ้ละอนาคต อีกทั้งยังมีการดาํเนินการวิจัยลกูคา้และ

ผูบ้ริโภคอย่างสมํ่าเสมอทัง้ในดา้นแบรนดอ์งคก์ร แบรนดผ์ลิตภณัฑ ์ตลอดจนดา้นการพฒันาผลิตภัณฑแ์ละบริการเพ่ือ

ครอบคลมุทกุประสบการณก์ารอยู่อาศยัอยา่งสมบรูณแ์บบ  

   

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดน้าํเทรนดก์ารเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกและผูบ้ริโภคมาปรบัใช้การออกแบบท่ี

อยู่อาศัย ที่คาํนึงถึงการอยู่อาศัย ไม่เฉพาะแต่ในวันนี  ้แต่ยังคาํนึงถึงการอยู่อาศัยในอนาคตอีกดว้ย ผ่านทาง

แนวความคิด “Tomorrow Reimagined” เป็นทิศทางใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ เพื่อนาํไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
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คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยเนน้ในเรื่องของ การดูแลสุขภาพที่ดี นวัตกรรมการใชช้ีวิตรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทยท์ุก     

การเปล่ียนแปลง และการสรา้งความยั่งยืนในทุกมิติ เพ่ือส่งต่อสู่อนาคตท่ีดี 

  

บริษัทฯ ยงัไดย้กระดบัการสรา้งสรรคน์วตักรรมอีกขัน้ โดยในเดือนสิงหาคม 2564 ไดจ้ดัตัง้โครงการ “PRUKSA 

NEXT” เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นักงานของ Pruksa จากทุกภาคส่วน ท่ีไดส้ัมผัสกับปัญหาในการอยู่อาศยัขอลลูกคา้ และมี

แนวคิดในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มาทาํงานร่วมกบั Start-up ในรูปแบบ Corporate Venture Building โดยมีเป้าหมาย

คือ การคิดโซลชูั่นท่ีตอบโจทยปั์ญหาของกลุ่มลกูคา้มากท่ีสดุ เพ่ือยกระดบัคณุค่าการใชช้ีวิตของคนไทยในอนาคตและเตมิ

เต็มชีวิตการอยู่อาศยัท่ีดีขึน้ ในขณะท่ีทางบริษัทฯ ก็สามารถสรา้งรายไดจ้ากโมเดลธุรกิจใหม่ หรือเพ่ิมรายไดจ้ากการต่อ

ยอดสินคา้และบรกิารเดิม เป็นผลใหเ้กิดกระบวนการพฒันานวตักรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้อย่างยั่งยืน 

 

ปัจจบุนัมีผลงานท่ีพฒันาขึน้จรงิดงันี ้  

- Pruksa Flex นวตักรรมบา้นท่ีสามารถปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีใชส้อยในบา้นไดต้ามความตอ้งการตาม Lifestyle ของ

ลกูคา้แต่ละคน   

- Askurp บริการท่ีช่วยใหก้ารซือ้และขายบา้นเป็นเร่ืองง่าย เพ่ือช่วยใหล้กูคา้สามารถขายบา้นหลงัเก่า ตลอดจน

หาช่วยหาบา้นหลงัใหม่ท่ีเหมาะสม  

- Zdecor บริการตกแต่งบา้นแบบครบวงจร ท่ีทาํใหเ้ร่ืองตกแต่งเป็นเร่ืองง่าย และสามาถควบคมุงบประมาณได้

ทัง้เฟอรนิ์เจอรแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

- ReadyFix บริการการดูแลบา้นครบวงจร ทัง้งานซ่อม แม่บา้น และการดูแลสวน ในราคาท่ีลกูคา้พอใจ เพ่ือลด

ความกงัวลใจดา้นคณุภาพและมาตรฐานของการบรกิาร 

 

โดยผลการดาํเนินงานภายในปี 2564 ของทัง้ 4 ผลงาน ไดช้่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของลกูคา้ไปแลว้กว่า 450  

คน และสรา้งรายไดร้วมประมาณ 11 ลา้นบาท 

 

จะเห็นได้ว่า ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาสรา้งสรรค์นวัตกรรม ท่ีครบถ้วนและ

ครอบคลุมทุกส่วน มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตน้จากการให้ความสาํคัญ “ใส่ใจ” ในทุกองคป์ระกอบมา        

โดยตลอด ซึ่งในปีนี ้นอกจาก “พฤกษา“ ท่ีมุ่งเนน้นวตักรรมเพ่ือการอยู่อาศยัในวนันีแ้ละอนาคต ทางบริษัทฯ ยงัมีในส่วน

ของ “วิมตุ” ท่ีจะมารว่มเสรมิในการคิดคน้นวตักรรมทางดา้นบรกิารสขุภาพ เพ่ือใหก้ารส่งมอบคณุภาพชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืน

ไดส้มบรูณแ์บบมากยิ่งขึน้ 
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7. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 
                

7.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัฯ 
 

ชื่อบรษิัท : บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภท 

บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และอาคารชดุ 
 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : 1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 

เลขทะเบียนบรษิัท : 0107548000307 
 

Home Page : www.pruksa.com 

โทรศพัท ์ : (66) 2080 1739 

โทรสาร : (66) 2080 1700 

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

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

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

 

7.2 ข้อมูลทั่วไปของบริษทัในเครือ 
 

(1) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่   :  1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประกอบธุรกิจ  :   พฒันาอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดีย่ว และอาคารชดุ 

เลขทะเบียนบรษิัท  :   0107548000307 

โทรศพัท ์   :   (66) 2080 1739  

โทรสาร    :   (66) 2080 1700 

Homepage  :   www.pruksa.com 
 

(2) สาํนักงานสาขาที ่1 

โรงงาน PS Precast (ลาํลกูกา) 

สถานท่ีตัง้โรงงาน  :   54/1 หมู่ 4 ถนนลาํลกูกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 

ประเภทธุรกิจ   :   โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาํเรจ็รูป 

โทรศพัท ์   :   (66) 2532 8124  

โทรสาร    :   (66) 2532 8123  

 

http://www.pruksa.com/
http://www.pruksa.com/
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(3) สาํนักงานสาขาที ่2 

โรงงาน PS Precast (นวนคร) 

สถานท่ีตัง้โรงงาน   :   69/5 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตาํบลคลองหน่ึง อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี 

ประเภทธุรกิจ   :   โรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาํเรจ็รูป 

โทรศพัท ์   :   (66) 2529 1164  

โทรสาร   :   (66) 2529 0876  
 

(4) บริษัท เกสรก่อสร้าง จาํกัด (บริษัทย่อย)  

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :   1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

     เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ   :    รบัเหมาและตกแตง่  

โทรศพัท ์   :   (66) 2080 1739  
 

(5) บริษัท พทุธชาด เอสเตท จาํกดั (บริษทัย่อย) 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :   1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 21 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

    เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ   :   พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

 โทรศพัท ์   :   (66) 2080 1739  
 

(6) บริษัท พนาล ีเอสเตท จาํกดั (บริษัทย่อย) 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :    1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 20 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

      เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

ประเภทธุรกิจ   :     พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

โทรศพัท ์   :     (66) 2080 1739 
 

(7) บริษัท พฤกษา โอเวอรซ์ีส ์จาํกัด (บริษัทย่อย) 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :     1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์อ็ก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

      เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ   :     ลงทนุในหุน้ 

โทรศพัท ์   :     (66) 2080 1739 
 

(8) บริษัท พฤกษา อนิเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (บริษทัย่อย) 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :     1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์อ็ก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ   :     พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นตา่งประเทศ 

โทรศพัท ์   :     (66) 2080 1739 
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(9) บริษัท พฤกษา อนิเดีย เฮาสซ์ิง่ จาํกัด (Pruksa India Housing Private Limited) (บริษทัย่อย)   

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :     Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers, 

Dr. M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka,      

Republic of India 

ประเภทธุรกิจ   :    พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอินเดีย 
 

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

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :    Ground Floor, No.61/1 Commercial Complex, Near Gokul Towers,     

Dr.M.S. Ramaiah Road, Gokula, Bangalore-560054 Karnataka,  

Republic of India  

ประเภทธุรกิจ   :    รบัเหมาก่อสรา้งในอินเดีย (อยู่ระหว่างจดทะเบียนปิดบรษิัท) 
 

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

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :     Soham House, Hari Om Nagar, Off. Eastern Express Highway, 

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

ประเภทธุรกิจ   :     พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นอินเดีย 
 

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

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :     Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc Canh, Cat Dai Ward,  

                       Le Chan District, Hai Phong, Vietnam 

 ประเภทธุรกิจ   :     พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นเวียดนาม 
 

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

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :     2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 

ประเภทธุรกิจ   :     พฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นมลัดีฟส ์
 

(14) บริษัท เกสร ก่อสร้าง จาํกัด สาขามัลดีฟส ์(บริษทัย่อย) 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  :     2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, Republic of Maldives 

ประเภทธุรกิจ   :     รบัเหมาก่อสรา้งและตกแต่ง 
 

(15) บริษัท พฤกษา เวนเจอร ์วัน จาํกัด 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่   :     1177 อาคารเพิรล์ แบงกค์อ็ก ชัน้ 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 

  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  

ประเภทธุรกิจ   :     พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย 

เลขทะเบียนบรษิัท บมจ.  :     0105562172568 

โทรศพัท ์   :     (66) 2080 1739  

โทรสาร    :     (66) 2080 1700 
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7.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอืน่ๆ   

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์ 

ชื่อบรษิัท    : บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : 93 อาคารสาํนกังานตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ : (66) 2009 9000  

โทรสาร  :  (66) 2009 9991 

 

นายทะเบียนหุน้กู ้

ชื่อบรษิัท :  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 

สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่  : 1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

เบอรโ์ทรศพัท ์ : 1572    

 

ผู้สอบบัญชี  

นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4098 และ / หรือ 

นายเจรญิ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 และ / หรือ 

นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5752  
 

บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชยสอบบญัชี จาํกดั  

ชัน้ 50-51 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์1 ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

โทรศพัท ์(66) 2677 2000 
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8. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถือหุ้น 

                            

8.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนแลว้จาํนวน 

2,232,682,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,232,682,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นทนุชาํระแลว้จาํนวน 

2,232,682,000 บาท (เป็นหุน้สามญัจาํนวน 2,232,682,000 หุน้)  

 

8.2 ผู้ถือหุ้น  

 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับที ่ รายชื่อผู้ถือหุ้น  

การถือหุน้ 

จาํนวนหุ้นทีถื่อ (หุน้) สัดส่วนการถือหุน้ 

(ร้อยละ) 

1. บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 2,193,104,190 98.23 

2. 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 

LIMITED 

19,496,100 0.87 

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 3,235,200 0.14 

4. นายประยทุธ เอือ้วฒันา 2,000,000 0.09 

5. บรษิัท โปรแวล ูจาํกดั 1,329,900 0.06 

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

7. นางสภุาพร จนัทรเ์สรีวิทยา 1,000,000 0.04 

8. นายสโุชติ ฉนัทว์ิภว 875,900 0.04 

9. นายสมิทธิ เก่งอนนัตส์กลุ 585,400 0.03 

10. นายชยัยนัต ์เอือ้วฒันา 520,000 0.02 

 รวม 10 อนัดับแรก 2,223,209,980 99.57 

  จากจาํนวนหุน้ทัง้หมด 2,232,682,000 100 

 

8.2.1 หุน้กู ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หุน้กูท่ี้ออกโดยบรษิัทฯ ไดค้รบกาํหนดไถถ่อนทัง้หมดแลว้ และไม่ไดอ้อกหุน้กูเ้พ่ิม 

 
 

8.3 ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

- ไม่ม-ี 
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8.4 นโยบายและการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ในอัตราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 

ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลงัจากการหกัทุนสาํรองต่างๆ ทัง้หมดแลว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร สาํหรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้

บริษัทฯ จากกาํไรสุทธิของบริษัทย่อย ทั้งนี ้การจ่ายเงินปันผลใหน้าํปัจจยัต่างๆ มาพิจารณาประกอบกัน ไดแ้ก่ ผลการ

ดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องของบริษัทย่อย การขยายธุรกิจและปัจจัยท่ีเก่ียวขอ้งในการ

บรหิารงานของบรษิัทย่อย 

 

นอกจากนี ้ในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เฉพาะกรณีจ่ายจากกาํไรสุทธิจากกิจการของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ 

ไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI ผูท่ี้ไดร้บัเงินปันผลดงักล่าวจะไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผล

ท่ีไดร้บัไปรวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษีเงินได ้และบรษิัทฯ ไม่มีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดงักล่าว 

 

เงนิปันผลทีบ่ริษัทฯ จ่ายให้แกผู้่ถือหุ้นมีดังนี ้

สาํหรบั 

ผลการดาํเนินงาน 

กาํไรสทุธิจากงบ

การเงินรวม 

(ลา้นบาท) 

กาํไรสทุธิส่วนท่ี

เป็นของบริษัท

ใหญ่ 

(ลา้นบาท) 

อตัรากาํไรสทุธิ

ต่อหุน้  

(งบการเงินรวม) 

เงินปันผล

ต่อหุน้ 

อตัรารอ้ยละของ

การจ่ายเงินปัน

ผล* 

วนัท่ีจ่าย 

เงินปันผล 

2564 2,859.21 2,859.21 1.28 1.07* 83.6 13 พ.ค. 2565 

2563 3,165.76 3,165.76 1.42 1.07 75.4 14 พ.ค. 2564 

2562 5,654.50 5,654.50 2.53 1.60 63.2 15 พ.ค. 2563 

2561 6,115.81 6,115.81 2.74 1.65 60.2 15 พ.ค. 2562 

2560 5,605.34 5,605.34 2.51 1.38 55.0 16 พ.ค. 2561 

2559 6,107.67 6,107.67 2.74 2.10 76.8 19 พ.ค. 2560 

2558 7,670.28 7,680.36 3.44 1.75 50.8 18 พ.ค. 2559 

2557 6,653.84 6,654.52 2.99 1.00 45.3 15 พ.ค. 2558 

2556 5,801.82 5,175.03 2.61 0.85 36.5 15 พ.ค. 2557 

2555 3,898.14 3,266.80 1.76 0.50 33.8 17 พ.ค. 2556 

หมายเหต:ุ  

*ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.07 บาท 

เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 2,389 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัที่ 7 กันยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท ทาํให้

คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.72 บาท เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 1,608 ลา้นบาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัประจาํปี

ผูถ้ือหุน้ของบริษัท ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 
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9. โครงสร้างการจัดการ 

                            

9.1 โครงสร้างการจดัการ 

 

โครงสรา้งองคก์รของบรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2564

สามารถแสดงไดด้งัแผนผงัต่อไปนี ้

 

โครงสร้างองคก์รบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารกลุ่ม

ธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ  

กลุ่มธุรกิจ 

ทาวนเ์ฮา้ส ์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

สายงานตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ  

กลุ่มธุรกิจ 

บา้นเดีย่ว 

กรรมการ

ผูจ้ดัการ  

กลุ่มธุรกิจ

คอนโดมิเนียม 



72       รายงานประจำปี 2564  บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

 
9.2 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย 

 

ปัจจบุนั โครงสรา้งการจดัการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิัท และ คณะจดัการพฤกษา เรียลเอสเตท 

(“คณะจดัการ หรือ REMC”)  ดงันี ้
 

 9.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี ้ในการดาํเนินกิจการนัน้

กรรมการตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ   ซึ่งมี

คณุสมบตัิตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง มีจาํนวน 6 ท่าน  ดงัรายชื่อต่อไปนี ้
 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายปิยะ ประยงค์  ประธานกรรมการ 

2. นายพรเทพ ศภุธราธาร   กรรมการ 

3. นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น  กรรมการ 

4. นายธีระ ทองวิไล กรรมการ 

5. นายภคัรนิ ทตัติพงศ ์ กรรมการ 

6. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ กรรมการ 

7. นางอรนชุ อิติโกศิน(1)  กรรมการ 

8. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ์(2) กรรมการ 

9. นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์(3) กรรมการ 

หมายเหต:ุ    (1) นางอรนชุ อิติโกศิน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 

(2) นางสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากเกษียณอาย ุตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 

(3) นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 

เลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท ไดแ้ก่ นายไพศาล ราํพรรณ ์ตาํแหน่งเลขานกุารบรษิัท 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษทั 

 

 กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายปิยะ ประยงค ์หรือ นายพรเทพ ศุภธราธาร หรือ นายอุดมศกัดิ์ 

แยม้นุ่น ลงลายมือชื่อรว่มกบั นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์หรือ นายธีระ ทองวิไล หรือ นายภคัรนิ ทตัติพงศ ์รวมเป็นสองคน

และประทบัตราสาํคญัของบรษิัทฯ 
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บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 

 

 ประธานกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีแสดงบทบาทของผูน้าํและเป็นผูค้วบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิัทและการ

ประชมุผูถื้อหุน้ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนมีส่วนรว่มในการประชมุ และมีโอกาสใน

การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ รวมทัง้ยงัมีบทบาทสาํคญัในการใหค้วามช่วยเหลือ แนะนาํ สอดส่อง

ดแูลและสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร รวมทัง้มีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชมุ การแสดงความ

คิดเห็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ รวมถึงการร่วมพิจารณาอย่างรอบคอบในเร่ืองท่ีอาจขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนเ์พ่ือใหม้ีความถกูตอ้งโปรง่ใส 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 

1. ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค ์ขอ้บังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดร้บัอนุมัติจาก         

ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดร้ับมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ การทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันและการซือ้ หรือขายสินทรพัย ์ท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้  

2. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ คู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานของบริษัทฯ บริษัทย่อย รวมทัง้ เปิดเผยใหร้บัทราบ 

กาํหนดใหป้ฏิบตัิตามและติดตามใหม้ีการปฏิบตั ิ

3. พิจารณาอนมุตัินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาํเนินงาน กลยุทธท์างธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี

ของบรษิัทฯ 

4. พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีกาํหนดในพระราชบญัญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ

ขอ้บงัคบั และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบรษิัทว่าง

ลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

5. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการอิสระตาม

กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

รวมถึงประกาศขอ้บังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ต่อไป 

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบ

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอก

พรอ้มทัง้ กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร 

8. พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

9. พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ได ้ 
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10. แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบ

อาํนาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้ 

11. พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิ

จากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนมุตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

และ/หรือประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

12. พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ

ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

13. พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบรษิัทฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํเชน่นัน้ 

และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 

ใหค้ณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้โดยรองประธานกรรมการมีหนา้ท่ีตาม

ขอ้บงัคบัในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย ทัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทฯ จะตอ้งประชมุกนัอย่างนอ้ย 3 เดือนต่อ

ครัง้  

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัทนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบ

อาํนาจ หรือมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ

รายการท่ีตน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ยกเวน้เป็น

การอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑท่ี์ประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนมุตัิไว ้

 

องคป์ระกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 

องคป์ระกอบและการแต่งตัง้ถอดถอน หรือพ้นจากตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ นั้นจะมีกาํหนดไวใ้นขอ้บังคับ 

บรษิทัฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

1.  ในการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหม้ีคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดย

กรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

2.  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้ กรรมการบรษิัท ตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

     (1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

     (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

 ก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

     (3) บคุคลท่ีไดร้บัคะแนนสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

 หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั

 เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
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3.  ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน

 กรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกับ

ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทฯ นัน้ให้

จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง

 กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกได ้

4.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้น จะมีผลนับแต่วันท่ี

 ใบลาออกไปถึงบรษิัทฯ 

5.  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย

กว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 

9.2.2 คณะจัดการ 

คณะจดัการของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้จาํนวน 9 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นายปิยะ ประยงค ์ ประธานกรรมการ 

2. นายธีระ ทองวิไล กรรมการ 

3. นายภคัรนิ ทตัติพงศ ์ กรรมการ 

4. นายอรชิยั ลลิตกลุานนัท ์(4) กรรมการ 

5. นายพรเทพ ศภุธราธาร กรรมการ 

6. นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น กรรมการ 

7. นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ กรรมการ 

8. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ กรรมการ 

9. นายสมภพ สนัติวฒันกลุ กรรมการ 

10. นางอรนชุ อิติโกศิน (1) กรรมการ 

11; นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ์ (2) กรรมการ 

12. นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์(3) กรรมการ 

หมายเหต:ุ  (1) นางอรนชุ อิติโกศิน ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 

 (2) นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์พน้จากตาํแหน่งกรรมการ เนื่องจากเกษียณอาย ุตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 

 (3) นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการ ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 

 (4) นายอริชยั ลลิตกลุานนัท ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะจดัการ โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565  

 

เลขานกุารคณะจดัการ ไดแ้ก ่นางสาวกมลศรี อศัวภากร ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่าย Business& Operation Strategy 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะจัดการ  

คณะจดัการ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการบรหิาร และกาํกบัดแูลการทาํงานของกลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท ใน

การกาํหนดกลยทุธ ์และแผนธุรกิจประจาํปี และบริหารจดัการใหธุ้รกิจบรรลเุป้าหมายทัง้ทางดา้นการเงิน ประสิทธิภาพ
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การทาํงาน และความยั่งยืนขององคก์รในดา้นต่างๆ โดยคณะจดัการ จะตอ้งรายงานความคืบหนา้และการดาํเนินงานให้

คณะกรรมการบรหิาร บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) ทราบ 

 

7.2.3 คณะผู้บริหาร 

 

คณะผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิารซึ่งมคีณุสมบตัติามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 

และตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มี

จาํนวน 17 ท่าน ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

หมายเหต ุ: ผูบ้ริหาร (ตามนิยาม ก.ล.ต.) หมายถึง กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารสี่รายแรกนบัต่อจากกรรมการผูจ้ดัการ

ลงมา ผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากับผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายที่สี่ทุกราย และใหห้มายรวมถึงผูด้าํรงตาํแหน่งในระดบั

บริหารในสายงานบญัชีและการเงิน ที่เป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป หรือเทียบเท่า 

1. นางอรนชุ อิติโกศิน ลาออกจากการเป็น กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวสงู ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2564 

2. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์พน้จากการเป็น ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชี เนื่องจากเกษียณอาย ุตัง้แต่วนัที่             1 

กรกฎาคม 2564 

ชื่อ ตาํแหน่ง 

1. นาย ปิยะ ประยงค ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร บรษิัทพฤกษาเรียลเอสเตท   

2. นายภคัรนิ ทตัติพงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 

3. นายธีระ ทองวิไล กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจทาวนเ์ฮา้ส ์  

4. นายอรชิยั ลลิตกลุานนัท์ (4) รกัษาการ กรรมการผูจ้ดัการ กลุม่ธุรกิจบา้นเดีย่ว  

5. นายสมชาย ตณัฑพฤกษ์ผล ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบา้นพฤกษา 1 

6. นายวิโรจน ์เสรีศิรขิจร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบา้นพฤกษา 2 

7. นายพิเชษฐ วิจิตรชาํนาญ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฤกษาวิลล ์1 

8. นางธนสัสรณ ์พลธนธรณ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานเดอะคอนเนค 

9. นายคมกรชิ หงษ์ดิลกกลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานคอนโดมิเนียม 4 

10. นางสาวปัทมา ปิยะมณีพร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานคอนโดมิเนียม 5 

11. นายวสนัต ์สกุสี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานควบคมุการบรหิารโครงการ กลุ่มธุรกิจ

คอนโดมิเนียม 

12. นายทวีศกัดิ ์บญุขจร ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานพฤกษาพรีคาสท ์

13. นายอนวุฒัน ์ต่อนี ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานก่อสรา้ง 4 

14. นายชาญมน ูสมุาวงศ ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายกฎหมาย 

15. นายฤชวุฒัน ์พฤกษ์วรุณ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานจดัสรรและพฒันาท่ีดิน 

16. นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน์  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการเงิน 

17. นางสาวจินตนา อินทรีย ์ ผูบ้รหิารสงูสดุ สายงานบญัช ี

18. นางอรนชุ อิติโกศิน(1) กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวสงู  

19. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ์(2)  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัช ี       

20. นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน์(3)  กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจบา้นเดี่ยว  
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3. นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์ลาออกจากการเป็น กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจบา้นเดี่ยว ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 

4. นายอริชยั ลลิตกลุานนัท ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็น รกัษาการ กรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มธุรกิจบา้นเดี่ยว ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2565 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารจะรบัผิดชอบดูแลเร่ืองการดาํเนินกิจการ และ/หรือ การบริหารงานประจาํวันของ

บรษิัทฯ 

2.  ประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายในในเร่ืองบญัชีการเบิกจ่ายเงินใดๆ ของบริษัทฯ หากตรวจพบ หรือมีขอ้

สงสยัว่าไม่เป็นไปตามนโยบายของบรษิัทฯ 

3.  จัดโครงสรา้งองคก์รและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามแนวทางท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนดให ้

โดยครอบคลุมทั้งเร่ืองการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจา้งและการเลิกจา้งพนักงานของบริษัทฯ ท่ีไม่ใช่

คณะผูบ้รหิารหรือผูบ้รหิารระดบัสงู โดยจะเป็นผูม้ีอาํนาจแทนบรษิัทฯ ท่ีจะลงนามในสญัญาจา้งแรงงาน 

4.  มีอาํนาจพิจารณาอนุมตัิการใชจ้่ายเงินเพ่ือการลงทุน หรือการดาํเนินงานต่างๆ การกูย้ืม หรือการขอสินเชื่อ

ใดๆ จากสถาบนัการเงิน การใหกู้ย้ืมเงิน ตลอดจนการเขา้เป็นผูค้ ํา้ประกัน เพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของ

บรษิัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 

5.  มีอาํนาจอ่ืนๆ ซึ่งจาํเป็นในการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

6.  เขา้รว่มพิจารณาเก่ียวกบังบประมาณของบรษิัทฯ กบัคณะกรรมการบรษิัทฯ 

7.  เจรจา พิจารณา เอกสารสญัญาเก่ียวกบัการดาํเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ใหค้าํแนะนาํและขอ้เสนอแนะ

ในเร่ืองดงักล่าวเพ่ือใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือผูม้ีส่วนรบัผิดชอบในเร่ืองนัน้ๆ พิจารณากลั่นกรองและ

หาขอ้สรุป 

8.  มอบหมายใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึง หรือหลายคนกระทาํการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนตามท่ีเห็นสมควรได ้โดยการ

มอบอาํนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนงัสือมอบ

อาํนาจให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท หรือประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

 

ทัง้นี ้การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นการ

มอบอาํนาจท่ีทาํใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตน หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ (ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามท่ีขอ้บังคับของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยของบรษิัทฯ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีมีเงื่อนไขปกติธุรกิจท่ีมีการกาํหนด

ขอบเขตท่ีชดัเจน 

 

9.2.3 เลขานุการบริษัท 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้ เลขานุการบรษิัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีดแูลการประชมุของคณะกรรมการบริษัท การ

ประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกาํกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลท่ีดี 
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นอกจากนีย้งัส่งเสรมิใหเ้ลขานกุารบรษิัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรู ้เพ่ือเป็นการเพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงาน

อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายไพศาล ราํพรรณ์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 9 

พฤษภาคม 2551 โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานกุารบรษิัทปรากฎในเอกสารแนบ 1 

 

ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1.  จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองให้เป็นไปตามกฎหมาย

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละชดุและขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดี (Best Practices) 

2.  แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ใหผู้บ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งทราบและติดตามการปฏิบตัติาม

มติและนโยบาย 

3.  ให้คาํปรึกษาและข้อเสนอแนะเบือ้งตน้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองในประเด็นท่ี

เก่ียวกับขอ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการกาํกับดแูลกิจการและติดตามใหม้ี

การปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการบรษิัท 

4.  บนัทึกรายงานการประชมุผูถื้อหุน้และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้และท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

5.  ดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานกาํกับดูแลใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารของบรษิัทฯ 

6.  ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบสิทธิตา่งๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบรษิัทฯ 

7.  เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือ ผูบ้ริหารและเอกสารสาํคญัอ่ืนๆ เช่น ทะเบียน

กรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและรายงาน

ประจาํปีของบรษิัท รวมถึงหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.  ดแูลใหห้น่วยงานเลขานกุารบรษิัทเป็นศนูยก์ลางของขอ้มลูองคก์ร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือ          จด

ทะเบียนนิติบคุคล บรคิณหส์นธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ ฯลฯ 

9.  ใหค้าํแนะนาํและคาํปรกึษาในการเขา้รบัตาํแหน่งของกรรมการบรษิัทท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

10. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดาํเนินการเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และ 2654 

ชื่อ 
คณะกรรมการบรษิทั คณะจดัการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 

1 นายปิยะ  ประยงค ์ 5/5 9/9 52/52 51/51 

2 นายพรเทพ ศภุธราธาร 5/5 9/9 50/52 50/51 

3 นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น 5/5 9/9 52/52 51/51 

4 นายธีระ ทองวิไล 5/5 5/5 52/52 19/19 

5 นายภคัรนิ ทตัติพงศ ์ 5/5 5/5 50/52 19/19 

6 นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน์(1) 5/5 - 52/52 38/39 

7 นางสาวองัคณา ลิขิตจรรยากลุ - - 51/52 47/51 

8 นายสมภพ สนัติวฒันกลุ - - 52/52 39/39 

9 นางอรนชุ อิติโกศิน(2) 1/1 5/5 15/18 18/19 

10 นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ์(3) 2/3 9/9 23/26 37/39 

11 นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน์(4) 2/3 - 40/40 19/19 

 

หมายเหต ุ (1) นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 

(2) นางอรนชุ อิติโกศิน ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะจดัการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2564 

 (3) นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์พน้จากตาํแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะจดัการ เน่ืองจากเกษียณอาย ุตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 

(4) นายสมบรูณ ์ทรงพพิฒัน ์ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท เมื่อวนัท่ี 25 ธันวาคม 2563 และลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท และ 

กรรมการคณะจดัการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2564 และ วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ตามลาํดบั 
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รายงานคณะกรรมการบริษัท 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา เป็นท่ีทราบดีว่าสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงชะลอตัวและตอ้งเผชิญกับปัจจยั

เส่ียงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ          

โควิด-19 (COVID-19) ส่งผลและนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของสังคม ธุรกิจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) ดว้ยเหตุนีบ้ริษัทฯ จึงจาํเป็นตอ้งเร่งเสริมสรา้งความแข็งแกร่งใหก้ับองคก์รในทุกๆ ดา้นเพ่ือใหส้ามารถ

ดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เน่ือง โดยปี 2564 บรษิัทฯ ไดม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยมีวตัถปุระสงค์

เพ่ือติดตามการดาํเนินงานและอภิปรายปัญหาสาํคญัต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ การวางแผน

รบัมือกับเหตุการณต์่างๆ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 การนาํ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช ้ เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ กา้วทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอย่าง

รวดเร็ว รวมถึงการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ือง ฯลฯ ทั้งนี ้ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดเ้ปิดโครงการใหม่ รวมจาํนวน 31 

โครงการ แบ่งเป็นบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์23 โครงการ บา้นเดีย่ว 5 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ   

ในปี 2564 แมบ้ริษัทฯ จะไดร้บัผลกระทบจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของ COVID-19 รวมทั้งมาตรการการออกสินเชื่อท่ีเขม้งวดของธนาคารพาณิชย ์ซึ่งมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ท่ีอยู่

อาศยั และกาํลงัซือ้ของลกูคา้ อย่างไรก็ตาม กรรมการ ผูบ้ริหาร แและพนกังานทุกคนไดบ้ริหารธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั 

และไดท้าํการปรบักลยทุธก์ารบรหิารงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรบัตวัใหท้นักบัสถานการณท์างการตลาดท่ีผนัผวน ดงันี ้

1. ปรบัปรุงกระบวนการพฒันาสินคา้ และบรกิารใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ จากผลการศกึษาเชิงลกึ

เร่ือง Customer Value  

2. ปรบัแผนการเปิดโครงการโดยคดัเลือกเปิดโครงการเฉพาะท่ีเป็นกลุ่ม High Potential เท่านัน้  

3. วางแผนในการบรหิารสินทรพัยด์ว้ยการระบายสินคา้คงคา้งใหม้ีปริมาณนอ้ยลง เพ่ือเพ่ิมกระแสเงินสดใหก้ับ

บรษิัทฯ 

4. ปรบัปรุงกลยทุธก์ารบรหิารราคาขายของสินคา้ใหร้บัมือไดก้บัสภาวะการแข่งขนัในแต่ละทาํเล  

5. ลงทุนพัฒนาต่อยอดงานการใช  ้AI & Machine Learning ผ่านการสรา้ง Prescriptive Analytics System 

สาํหรบัการแนะนาํสินคา้ และการยื่นกูซ้ือ้บา้นของลกูคา้  

6. นาํระบบ Streamline มาใชใ้นการทาํงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานบน Digital Platform อย่างมือ

อาชีพเพ่ือพฒันาการทาํงานภายในของบริษัทฯ ใหม้ีความเชื่อมโยงถึงกันดว้ยขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง แม่นยาํ และ

เป็นขอ้มลูชดุเดียวกนัทัง้ระบบ โดยพฒันาระบบ IT ใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการทาํงาน ช่วยลดความซํา้ซอ้น 

ส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้มีการนาํ Business Intelligence Report (BI Report) มาสนบัสนนุ

การวิเคราะหท์าํเลท่ีดินท่ีดีเพ่ือการสรา้งโครงการ และการผลิตสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้มาก

ยิ่งขึน้  

7. พฒันาการสรา้งนวตักรรม และธุรกิจใหม่ในรูปแบบของ Venture Building Program  

8. จดัตัง้ทีมงานเพ่ือพิจารณาดาํเนินงานดา้น Asset Investment โดยเฉพาะ  

9. กําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง เพ่ือให้การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ มีกรอบการปฏิบัติงานใน

กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีชัดเจน และสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลักขององคก์ร และมี    

การส่ือสารใหพ้นกังานทราบ 
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10. โครงการความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมตุ ในการใหสิ้ทธิพิเศษสาํหรบัลกูบา้นทุกโครงการเมื่อมาใชบ้ริการ

ด้านสุขภาพท่ีโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งทาํให้บ้านพฤกษามีความแตกต่างและมีคุณค่ากับลูกบ้านมากกว่า

โครงการอสงัหารมิทรพัยอ่ื์นๆ 

จากการท่ีบริษัทฯ ให้ความสาํคัญกับการดาํเนินธุรกิจอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการทางการเงิน และ       

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย และเน้นยํา้ถึงความสาํคัญของการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่าง

ต่อเน่ือง รวมทัง้การดาํเนินงานดว้ยความมุ่งมั่นของบรษิัทฯ ในปีท่ีผ่านมามีผลทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงันี ้   

1. รางวลัองคก์รโปร่งใส ครัง้ท่ี 10 (NACC Integrity Awards) จากสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ ดว้ยการ

กาํหนดนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั รว่มกบัการส่งเสรมิการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองคก์ร   

2. THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 เป็นรางวัลสุดยอดองคก์รดีเด่นแห่งปี ประเภท “อุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรพัย”์ จากความเป็นเลิศในการกาํหนดกลยุทธก์ารบริหารองคก์รใหส้ามารถเติบโตอย่างยั่งยืน พรอ้ม

ใส่ใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นท่ีอยู่อาศยัเพ่ือสรา้งคุณค่าชีวิตรองรบัวันนีแ้ละวนัพรุ่งนีไ้ด้

อย่างดีเยี่ยม จดัโดย นิตยสาร Business+ รว่มกบัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

3. BCI ASIA Top 10 Developer Awards 2021 จาก BCI ASIA จากแนวคิดการสร้างบ้านด้วยความใส่ใจใน

รายละเอียดในทุกๆ ดา้น อาทิ ดา้นการออกแบบ รวมไปถึงการพฒันาโครงการแบบยั่งยืน ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัรางวัล “Top 10 Developer Awards” มาอย่างต่อเน่ืองตลอด 11 ปี 

โดยในปี 2564 มีโครงการของบรษิทัฯ ไดร้บัมอบรางวลั ดงันี ้

- โครงการแชปเตอร ์เจรญินคร-รเิวอรไ์ซด ์

- โครงการเดอะ ไพรเวซี ่สขุมุวิท 101 

- โครงการเดอะ ปาลม์ แจง้วฒันะ-ชยัพฤกษ ์

- โครงการภสัสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย ์

4. บรษิัทฯ ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ               

ในไตรมาส 3 ประจาํปี 2564 ในต่ออายกุารรบัรองครัง้ท่ี 2 (CAC - Recertification) 

ในปี 2565 จะยงัคงเป็นอีกปีหน่ึงท่ีมีความทา้ทายในการบริหารธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งกรรมการ และผูบ้ริหาร 

ไดม้ีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือรบัมือกับสถานการณด์ังกล่าวไวใ้นหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของการบริหาร

สินทรพัย ์และบา้นพรอ้มขายของโครงการ การปรบักระบวนการจดัซือ้ท่ีดินเพ่ือคดัเลือกซือ้ท่ีดินศกัยภาพสงูเขา้สู่องคก์ร 

การใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาช่องทางการขายผ่านช่องทาง Online และพนัธมิตรเพ่ิมเติม รวมถึงการปรบัปรุงกระบวน

การดาํเนินงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ตลอดจนการแสวงหาและพฒันา

ธุรกิจใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือเสรมิสรา้ง Recurring Income ใหแ้ก่บรษิัทฯ เป็นตน้ 

จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาของบริษัทฯ สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการทุ่มเทแรงกาย แรงใจของกรรมการ ผูบ้ริหาร 

และพนกังานทกุคน ในการท่ีจะทาํใหธุ้รกิจของบริษัทฯ มีความเจริญเติบโตและมั่นคงอย่างต่อเน่ือง พรอ้มทัง้ยงัคงมุ่งมั่น

สรา้งผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวใหเ้ป็นท่ียอมรบัสาํหรบัผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัท 

ขอขอบคุณผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย อาทิเช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คู่คา้ สถาบนัการเงิน องคก์รภาครฐั ภาคเอกชน รวมทัง้พนกังาน     
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ท่ีมีส่วนร่วมเป็นพลังสาํคัญในการขับเคล่ือนให้บริษัทฯ ประสบความสาํเร็จอย่างต่อเน่ือง และขอใหค้าํมั่นว่า บริษัทฯ       

จะมุ่งมั่นสรา้งสรรคสิ์นคา้และบริการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ คิดค้นพัฒนานวัตกรรมท่ีตอบโจทย์รูปแบบ         

การดาํเนินชีวิตสมยัใหม่อย่างต่อเน่ือง และร่วมสรา้งคุณค่าท่ียั่งยืนใหก้ับลกูคา้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดี

ใหก้ับสงัคมและชุมชน ดว้ยการใส่ใจดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ารกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งการเติบโตร่วมกัน

อย่างยั่งยืน 

 

 
            

     นายปิยะ ประยงค ์

               ประธานคณะกรรมการบรษิัท 

             24 มกราคม 2565 
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9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

9.3.1. ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

 

 1) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร 

 

 - ไม่มี - 

 

2) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

 

 บรษิัทฯ จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารของ บรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

ลักษณะค่าตอบแทน 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

จาํนวน

(ท่าน) 

จาํนวนเงนิ 

(บาท) 

เงินเดือน / ค่าแรง 21 60,160,998 11 72,571,345 13 99,894,485 

โบนสั(1) 21 4,299,662 11 12,319,130 13 23,187,757 

เงินสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 21 5,235,097 11 7,027,134 13 9,372,388 

เงินสมทบประกนัสงัคม 21  52,200 11 64,650 13 100,500 

เงินไดอ่ื้นๆ 21 12,086,251 11 63,496,881 13 12,472,744 

รวม 21 81,834,208 11 155,479,140 13 145,027,874 

 

หมายเหตุ  : (1) บริษัทฯ จ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานครึง่ปีแรกจะจ่ายเดือนสิงหาคม ส่วนผลงานครึง่ปีหลงัจะจ่ายในเดือน

กมุภาพนัธปี์ถดัไป โดยยอดที่รายงานในปี 2564 ยงัไม่รวมโบนสัครึง่ปีหลงัของปี 2564 

 

9.4 บุคลากร 

 

   1) จาํนวนพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีพนกังาน ทัง้สิน้จาํนวน 1,619 คน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

สาํนกัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม 36 

สาํนกัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่มธุรกิจ พฤกษาเรียลเอสเตท 85 

กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 235 

กลุ่มธุรกิจทาวนเ์ฮา้ส ์ 544 

กลุ่มธุรกิจบา้นเดีย่ว 288 

สายงานการเงินกลุ่ม 84 
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บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จาํนวนพนักงาน 

สายงานจดัซือ้จดัจา้ง และซพัพลายเชนกลุ่ม 248 

สายงานทรพัยากรบคุคลกลุ่ม 40 

สายงานการตลาดองคก์รกลุ่ม 32 

สายงานเทคโนโลยีกลุ่ม 27 

รวม 1,619 

 

2) การเปลี่ยนแปลงจาํนวนพนักงานทีส่าํคัญในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา (ไม่รวมผู้บริหาร) 

 

ณ สิน้ 31 ธันวาคม  2564 2563 2562 2561 2560 

จาํนวนพนกังานทัง้สิน้ (คน) 1,619 1,809 2,908 3,155 3,387 

 

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานทีส่าํคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

 

 บริษัทฯ มีขอ้พิพาททางดา้นแรงงานเป็นรายกรณีบุคคล เช่น การเลิกจา้งพนักงานอันเน่ืองมาจากการทุจริต     

ต่อหนา้ท่ีจาํนวน 6 คน ซึ่งพนกังานไดฟ้้องรอ้งคดีต่อศาลแรงงาน แต่ปัจจบุนัคดีดงักล่าวไดถ้ึงท่ีสดุแลว้ นอกจากขอ้พิพาท

แรงงานเป็นรายกรณีบุคคลดังกล่าวแลว้ บริษัทฯ ไม่มีลูกจ้างรวมตัวกันเพ่ือยื่นข้อเรียกรอ้งอันก่อใหเ้กิดเป็นขอ้พิพาท

ทางดา้นแรงงานตามพระราชบญัญัติแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ 2518 

 

9.5 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน 

1) ค่าตอบแทนรวม 
 

พนกังานของบริษัทฯ จะไดร้บัผลประโยชนค์่าตอบแทนในลกัษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั เงินสบทบ

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ นอกจากนีพ้นักงานของบริษัทฯ ยังไดร้บัสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น การหยุดพักผ่อนประจาํปี     

การลาเพ่ือรบัราชการทหาร การลาคลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ เงินช่วยเหลือสาํหรบับา้นพกั การรกัษาพยาบาล 

การศึกษาบุตร เป็นตน้ สาํหรบัปีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ค่าตอบแทนรวมของ

พนกังานของบรษิัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่ สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินเดือนรวม 1,049,292,550 1,257,339,700 

เงินรางวลัพิเศษ(1) 105,477,193 213,387,406 

เงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 76,549,952 96,463,518 

เงินสมทบประกนัสงัคม 9,999,675 16,303,284 

ค่าล่วงเวลา 20,943,300 10,686,029 

ค่าตอบแทนอ่ืน 216,550,144 530,681,896 

รวม 1,478,812,814 2,124,861,833 
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หมายเหตุ  : (1)   บริษัทฯ จ่ายโบนสั ปีละ 2 ครัง้ ผลงานครึง่ปีแรกจะจ่ายเดือนสิงหาคม ส่วนผลงานครึง่ปีหลงัจะจ่ายในเดือนกมุภาพนัธ ์

ปีถดัไป โดยยอดที่รายงานในปี 2564 ยงัไม่รวมโบนสัครึง่ปีหลงัของปี 2564 

 

2) กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพในปี 2543 ตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 2530 โดย บริษัทฯ สมทบเงินจาํนวนรอ้ยละ 5-10 ของเงินเดือนของพนักงานเขา้

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ (โดยคาํนวณตามอายงุานของพนกังานแต่ละราย) ซึ่งพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเขา้กองทนุ

ไดใ้นอตัราเริ่มตน้ รอ้ยละ 5 สงูสดุ แต่ไม่เกินรอ้ยละ 15 ของเงินเดือนของพนกังาน  

 

อายุงาน (นับจากวันเข้างาน) อัตราสะสมส่วนของพนักงาน อัตราสมทบส่วนของบริษทัฯ 

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

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

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

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

ตั้งแต่ 7 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 10, 12, 15 10% 

 
 

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัท (PDC) เพ่ือทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย การตัดสินใจ 

กาํหนดทางเลือกเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาพนักงาน รวมทั้งการสรา้งกระบวนการท่ีจะดูแลพนักงานทุกคนร่วมกัน โดยถือ

เสมือนว่าพนกังานทกุคนคือทรพัยากรของบรษิัทฯ และสรา้งใหเ้กิดความเป็นธรรมในการดแูลพนกังาน 

บริษัทฯ ดาํเนินการเร่ืองการ Coaching and Feedback ผลงานโดยหัวหน้างานเพ่ือพัฒนาทักษะให้พรอ้ม

สาํหรบัการ และมี Board Mentoring สาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสูง โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํการ

บริหารงาน สําหรับพนักงานทุกคน บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในทั้งแบบ Class Room Training, Virtual Online 

Training และเพ่ิมช่องทางการพฒันาพนกังานผ่านระบบ Online Training, Micro Learning เพ่ือใหพ้นกังานสามารถเขา้

เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผ่านระบบ E-Learning  รวมทั้งการส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอกกับ

สถาบนัท่ีมีความเชี่ยวชาญเพ่ือพฒันาความสามารถในการทาํงาน และสาํหรบัพนกังานใหม่มีระบบพ่ีเลีย้ง (Mentoring) 

สาํหรบัพนกังานใหม่เพ่ือเป็นท่ีปรกึษา และคอยใหค้วามช่วยเหลือในการทาํงานเบือ้งตน้  

 รวมทัง้ส่งเสริมใหพ้นกังานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานอย่างซื่อสตัยส์จุริต และจะตอ้งเก็บรกัษา

ขอ้มลูของบรษิัทฯ ไวเ้ป็นความลบั 
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10. การกาํกับดูแลกิจการ 

                            

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคญั และปฏิบัติตามหลักการกาํกับดแูล

กิจการท่ีดีท่ีมีมาตรฐานสากล และสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

หลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ท่ีออกโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์โดยเล็งเห็นว่า การดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี จะเป็นระบบบริหารจัดการท่ี

ก่อใหเ้กิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสรา้งผลตอบแทน และเพ่ิมมูลค่าระยะยาวใหก้ับผูถื้อหุน้ รวมถึงสรา้งความ

เชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย และสนบัสนนุ ส่งเสรมิความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิัทฯ ใหเ้จรญิเติบโต และนาํไปสู่

การพฒันาท่ียั่งยืนต่อไป  

 

คณะกรรมการมีการจดัทาํและอนุมัตินโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งจัดใหม้ีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ

สาํหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน ฯลฯ เพ่ือเป็นแนวทางให้กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัยึดถือปฏิบตัิ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสนบัสนนุจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจท่ีดี บรษิัทฯ จึงจดั

ใหม้ีการทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํ รวมถึงติดตามพฒันาการดา้นการ

กาํกบัดแูลกิจการ และแนวปฏิบตัิท่ีดีทัง้ภายในประเทศ และระดบัสากล จากองคก์ร หรือบรษิัทชัน้นาํต่างๆ เพ่ือใหน้โยบาย 

และการดาํเนินการต่างๆ ทนัสมยั และสอดคลอ้งกับเป้าหมาย และกลยุทธก์ารดาํเนินงานของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

รวมทัง้จดัใหม้ีการติดตามการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งตามนโยบาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจดงักล่าวดว้ย เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และนาํมาซึ่งความสาํเร็จในการ

ดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป     

 

บริษัทฯ จดัใหม้ีการอบรมเร่ือง การกาํกับดแูลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมพฤกษา (Ethics) และการ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัแก่พนกังานท่ีปฏิบตัิงานเดิม และพนกังานเขา้ใหม่ตัง้แต่เริ่มตน้การเขา้ทาํงาน  ซึ่งพนกังานทุก

คนจะตอ้งผ่านการอบรม และผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พรอ้มลงนามรบัทราบ และยึดถือปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครดั โดยถือเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของ “ระเบียบขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิัทฯ” รวมทัง้ จดัใหม้ีการทดสอบหลกัสตูร 

CG เพ่ือสรา้งความตระหนักรูเ้ร่ือง จรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้         

ซึ่งการดาํเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ            

ท่ีคาํนึงถึงผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยในปี 2564 บรษิัทฯ จดัใหม้ีการอบรมและจดัทาํเนือ้หาใน

รูปแบบ E – Learning ผ่านการดูวีดีโอ พรอ้มภาพประกอบและเสียงบรรยาย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณก์ารแพร่

ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจบุนั  

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีการจดักิจกรรม CG STRONG DAY ประจาํปี 2564 โดยการจดักิจกรรมในรูปแบบใหม่ผ่าน

ทาง Google Meet รบัชมทางหนา้จอ Notebook หรือ Smartphone ของพนกังาน โดยกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ

บริษัทฯ และ รศ.ดร.มาณี ไชยธีราณุวฒัศิริ ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ ปปช. และผูค้ิดคน้ STRONG MODEL ไดก้ล่าว

บรรยายและใหข้อ้คิดกับพนกังาน ทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ

บรษิัทฯ ตลอดจนเล็งเห็นถึงความสาํคญัในดา้นการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี รณรงคแ์ละสรา้งจิตสาํนึก รวมถึงเสรมิสรา้งองค์
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ความรูด้า้นคุณธรรม จริยธรรม การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน และมุ่งเน้นให้พนักงานคิดวิเคราะห์ในการนาํหลัก 

STRONG Model มาร่วมแสดงความเห็น และสามารถนําหลักการดังกล่าวมาประยุกตใ์ช้ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฎิบตัิงานของตน เพ่ือสรา้งความตระหนกัรูแ้ก่บุคลากรทั่วทัง้องคก์ร รวมทัง้ จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธข์่าวสาร กิจกรรม 

จริยธรรม การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี กรณีศึกษา การแจง้เบาะแส การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น ตลอดจนประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้บ้รหิาร และพนกังานเล็งเห็นถึงความสาํคญัผ่านช่องทางประชาสมัพนัธรู์ปแบบต่างๆ อาทิเช่น 

Employee Communication (“EC News”), Digital Signage, Screen Desktop, Group Line รวมถึงการรวบรวมขอ้มูล 

ความรู ้และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงาน CG ผ่านทาง Google Site ท่ีหน่วยงานจดัทาํขึน้ โดยผูบ้รหิาร และพนกังาน

สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านทาง Link, QR Code และข่าวประชาสัมพันธ์ เ พ่ือส่งเสริมให้เกิดแนวคิดตามหลัก               

ธรรมาภิบาลในการทาํงานท่ีควรปฏิบัติ และหลักคุณธรรมกับการทาํงาน ตลอดจนช่องทางการรอ้งเรียน แจง้เบาะแส       

ขอความเป็นธรรม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy โดยการแจง้นโยบายไม่สนับสนุนการใหสิ้นบน 

สินนํา้ใจ ใหผู้ป้ระกอบการ คู่คา้ นายหนา้ สถาบนัการเงิน หน่วยงานราชการ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ทราบผ่านช่องทาง 

Digital Signage และช่องทางอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง และ เพ่ือใหม้ีหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบดแูลในเร่ืองเหล่านีโ้ดยตรง บริษัทฯ 

ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานกาํกับการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) โดยใชช้ื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า ฝ่ายกาํกับดูแลกิจการและ

กาํกบัการปฏิบตัิงาน  (“หน่วยงาน CG”)   มีหนา้ท่ีหลกัดา้น Corporate Governance และ Compliance    

 

การดาํเนินการต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นถึงการมีหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสในการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีคาํนึงถึงผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทัง้นี ้นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“PSH”) ไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคัญของจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจเป็นอย่างยิ่งและเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดการดา้นความยั่งยืนขององคก์ร รวมทั้งไดเ้ชิญชวนให้ผู้บริหารและ

พนกังานของกลุ่มบริษัทพฤกษา เห็นถึงความสาํคญัดงักล่าว และไดใ้หค้าํแนะนาํแก่พนกังานในงาน CG STRONG DAY 

2021 ทั้งนี ้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การมีหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) จะช่วยสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เจริญกา้วหนา้และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยอยู่

บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิงานดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม มีคุณภาพ ในการบริหารจดัการธุรกิจ คาํนึงถึงบทบาทหนา้ท่ี

ความรบัผิดชอบ มีระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางสอดคลอ้งกับหลกัธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นหวัใจในการบรรลเุป้าหมายพืน้ฐานท่ี

สาํคญัยิ่ง  

 

จากการท่ีบรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัและปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีมีมาตรฐานสากลและสอดคลอ้ง

กับนโยบายของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การดาํเนินงานดว้ยความมุ่งมั่นของบรษิัทฯ ในปีท่ีผ่านมามีผลทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัรางวลัต่างๆ ดงันี ้   

1. รางวลัองคก์รโปรง่ใส ครัง้ท่ี 10 (NACC Integrity Awards) จากสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์ ดว้ยการ

กาํหนดนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั รว่มกบัการส่งเสรมิการดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองคก์ร   

2. THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2021 เป็นรางวัลสุดยอดองคก์รดีเด่นแห่งปี ประเภท “อุตสาหกรรม

อสงัหาริมทรพัย”์ จากความเป็นเลิศในการกาํหนดกลยทุธก์ารบรหิารองคก์รใหส้ามารถเติบโตอย่างยั่งยืน พรอ้ม
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ใส่ใจและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นท่ีอยู่อาศัยเพ่ือสรา้งคุณค่าชีวิตรองรบัวนันีแ้ละวนัพรุง่นีไ้ด้

อย่างดีเยี่ยม จดัโดย นิตยสาร Business+ รว่มกบัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

3. BCI ASIA Top 10 Developer Awards 2021 จาก BCI ASIA จากแนวคิดการสร้างบ้านด้วยความใส่ใจใน

รายละเอียดในทุกๆ ดา้น อาทิ ดา้นการออกแบบ รวมไปถึงการพฒันาโครงการแบบยั่งยืน ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัรางวัล "Top 10 Developer Awards" มาอย่างต่อเน่ืองตลอด 11 ปี 

โดยในปี 2564 มีโครงการของบรษิทัฯ ไดร้บัมอบรางวลั ดงันี ้

- โครงการแชปเตอร ์เจรญินคร-รเิวอรไ์ซด ์

- โครงการเดอะ ไพรเวซี ่สขุมุวิท 101 

- โครงการเดอะ ปาลม์ แจง้วฒันะ-ชยัพฤกษ ์

- โครงการภสัสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย ์

4. บรษิัทฯ ไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองโครงการแนวรว่มปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ          

ในไตรมาส 3 ประจาํปี 2564 ในต่ออายกุารรบัรองครัง้ท่ี 2 (CAC - Recertification) 

 

ทัง้นี ้หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัทฯ มีเนือ้หาแบ่งเป็น 7 หมวดไดแ้ก ่

1) คณะกรรมการบรษิัท 

2) สิทธิของผูถื้อหุน้ 

3) การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 

4) บทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

5) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

6) การควบคมุภายในและการบรหิารความเส่ียง 

7) ปรชัญาและจรรยาบรรณ 

 

บริษัทฯ ไดส่้งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยไดม้ีการส่ือสารหลกัการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจผ่านทางคู่มือจรรยาบรรณ EC New ตูส่ื้อประชาสมัพนัธร์ะบบภาพดิจิตอล (Digital 

Signage) Group Line ของพนกังาน รวมถึงการรวบรวมขอ้มลู ความรู ้และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งของฝ่ายกาํกบัดแูลกิจการ

และกํากับการปฏิบัติงาน (“หน่วยงาน CG”) ผ่านทาง Google Site ท่ีหน่วยงานจัดทาํขึน้ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

(www.pruksa.com) หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์เร่ือง บรรษัทภิบาล เพ่ือใหค้ณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทฯ 

รบัทราบถึงหลกัการดงักล่าวและถือปฏิบตัิตามอย่างตอ่เน่ืองและติดตามผลการปฏิบตัิงาน คือ การปฏิบตัิงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กับเร่ืองใด ก็จะตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และเร่ืองท่ีมีความสาํคญัจะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุด

ต่างๆ เช่น คณะกรรมการบรษิัท หรือคณะจดัการ เป็นตน้ 
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1) คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยบคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถเป็นท่ียอมรบั และมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนด

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายของบรษิัทฯ มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ทัง้หมดของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบรษิัทฯ 

เพ่ือประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสาํคญัใน

การกาํกับดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจไดว้่าผู้บริหารบริษัทฯ ไดมุ้่งมั่นสู่การดาํเนินงานท่ีเป็นเลิศอย่าง

ต่อเน่ืองโดยคาํนึงถึงสภาวะของความเส่ียง อีกทัง้ ยงัมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสยัทศัน ์และพนัธกิจขององคก์ร ซึ่งเป็น

เป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงติดตาม และดูแลใหบ้ริษัทฯ ประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้โดยกาํหนดใหม้ีการทบทวนวิสยัทศัน ์และพนัธกจิเป็นประจาํ เพ่ือใหแ้น่ใจว่า การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ เป็นไป

ตามเป้าหมาย เพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืนตามแผนท่ีกาํหนดไว ้

 

1.1 การจัดทาํนโยบายกาํกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  

 คณะกรรมการบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงความสาํคัญของการดาํเนินธุรกิจท่ีก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์ูงสุดแก่ผูถื้อหุน้

อย่างเป็นรูปธรรม โดยการไดม้าซึ่งความสาํเรจ็นัน้ตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัท

ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัท

ฯ โดยไดเ้ปิดเผยไวใ้นเว็บไซตข์องบริษัทฯ ท่ี www.pruksa.com หมวด บรรษัทภิบาล รวมทั้งกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนท่ีจะตอ้งรบัทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบตัิตามนโยบายการ

กาํกบัดแูลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งบรษิัทฯ มีวิธีการติดตามการปฏิบตัิตามคู่มือดงักล่าว โดยจดัใหม้ีการ

อบรม/สมัมนาใหแ้ก่พนกังานในองคก์รทุกคนและภายหลงัจากการอบรม/สมัมนาแลว้ ไดก้าํหนดใหม้ีการทาํแบบทดสอบ

ในภาคปฏิบตัิ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนกังานมีความรู ้ความเขา้ใจอย่างแทจ้ริงถึงวิธีปฏิบตัิท่ีถกูตอ้ง ในกรณีมีเหตกุารณเ์กิดขึน้

จริง ซึ่งในกรณีท่ีพนักงานมีขอ้สงสัยประการใดก็จะเปิดโอกาสใหซ้กัถามและแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันเพ่ือความ

เขา้ใจท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 

 

1.2 วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทไดม้ีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสัยทัศน  ์พันธกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมของบริษัทฯ 

เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เป็นท่ี

ยอมรบัของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง ซึ่งทาํใหบ้ริษัทฯ เจริญกา้วหนา้ ไดร้บัความเชื่อถือ และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กิจการอย่าง

ยั่งยืน และมีการทบทวนในทุกๆ รอบปีบัญชี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณแ์ละสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

รวมทัง้ติดตามใหก้ารดาํเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างสอดคลอ้งกับวิสัยทัศน ์ทิศทาง และกลยุทธ์การดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ  (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หมวด วิสัยทัศน ์พันธกิจ วัฒนธรรมและค่านิยม

พฤกษา) 

 

1.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

กรรมการบรษิัทตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจาํกัด และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

และตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ ซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะ

อทิุศความรู ้ความสามารถและปฏิบตัิหนา้ท่ีใหบ้รษิัทฯ ได ้
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1.4 วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

จาํนวนปีทีด่าํรงตาํแหน่งในแต่ละวาระ 

นโยบายกาํกับดูแลกิจการท่ีดีกาํหนดใหก้รรมการบริษัทฯ ดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปีในท่ีนีห้มายถึง

ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของปีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้และการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในปีถัดไปและเมื่อครบ

กาํหนดออกตามวาระก็อาจไดร้บัการพิจารณาจากผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นกรรมการต่อไปไดอี้ก 

  

จาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกันของกรรมการ 

 บริษัทฯ เห็นว่ากรรมการของบริษัทฯ ทุกคน ซึ่งไดร้บัการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่างเป็นกรรมการท่ี

ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติหนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมาและหากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ยงัคงใหค้วามไวว้างใจ โดยเลือกตัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุิดงักล่าวเป็นกรรมการของบรษิัทฯ ก็ย่อมจะตอ้ง

เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ ไม่ไดม้ีการกาํหนดจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจน 

 อย่างไรก็ตาม กฎบตัรคณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัทพน้จากตาํแหน่งเมื่อมีอายุครบ 72 ปี โดย

ในกรณีนีใ้หพ้น้จากตาํแหน่งกรรมการบรษิัทนบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบรษิัทฯ    

 

  1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 การกาํหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

 คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดวนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท และผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ทกุปีและแจง้ใหก้รรมการ

ทุกคนทราบกาํหนดการดงักล่าว เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชมุไดอ้ย่างพรอ้มเพรียงกัน ทัง้นีใ้นการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุ้น กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือเลือกเร่ืองเขา้วาระการ

ประชมุดว้ย 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระการประชุมหลัก ไดแ้ก่ เร่ืองประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ เร่ืองสืบ

เน่ืองจากการประชมุครัง้ก่อน เร่ืองเพ่ือทราบ เร่ืองเพ่ือพิจารณา/อนมุตัิ และเร่ืองอ่ืนๆ 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี วาระการประชมุหลกั ไดแ้ก่ พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึง

กิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา พิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินกาํไรและการ

จ่ าย เงิน ปันผล พิจารณาเ ลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ และกําหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี และกิจการอ่ืนๆ 

 

  การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ/การได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า 

 บริษัทฯ จดัส่งเอกสารประกอบการประชมุใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชมุ โดย

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิน้ 5 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเกินกว่ารอ้ยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทัง้หมดท่ีจดัในรอบปีท่ีผ่านมาและกรรมการแต่ละคนมี

สดัส่วนของการเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของการประชมุทัง้ปี ในกรณีท่ีไม่ไดม้ีการประชมุทกุเดือน บรษิัทฯ จะ

ส่งรายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในเดือนท่ีไม่ไดม้ีการประชุมเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษัท

สามารถกาํกับ ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทันเหตุการณ ์(โปรดดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมในหมวด การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการในรอบปี 2564 และ 2563) 
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 ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะจัดการจะแจง้มติของท่ี

ประชุมใหค้ณะกรรมการ และฝ่ายจดัการรบัทราบอย่างรวดเร็ว เพ่ือฝ่ายจดัการจะไดน้าํความเห็นและขอ้เสนอแนะของท่ี

ประชมุไปดาํเนินการต่อในทนัที โดยเลขานกุารบรษิัทและเลขานกุารคณะจดัการจะติดตามความคืบหนา้ว่า ฝ่ายจดัการได้

ดาํเนินการตามความเห็นและขอ้เสนอแนะหรือไม่ และนาํมารายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการ 

เพ่ือพิจารณา หรือรบัทราบต่อไป 

 

 องคป์ระชุมขั้นตํ่าขณะทีค่ณะกรรมการบริษัทจะลงมติ 

 บริษัทฯ กาํหนดนโยบายว่า ในขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมี

กรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

 

1.6 การวางแผนกลยุทธข์องบริษัทฯ และการนําไปปฏิบัติ 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุปี คณะกรรมการจะรว่มกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธป์ระจาํปี

ล่วงหนา้ 5 ปี โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการไดร้ว่มกนัพิจารณาแผนงานการวางแผนกลยทุธป์ระจาํปี 2565-2569 

และภายหลงัจากนัน้คณะกรรมการก็จะติดตามว่า ฝ่ายจดัการไดน้าํแผนงานการวางแผนกลยุทธด์งักล่าวไปปฏิบัติตาม

หรือไม่ โดยฝ่ายจัดการจะต้องรายงานเร่ืองแผนงานการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวให้ท่ีประชุมคณะจัดการ และ

คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจาํ ซึ่งในการประชุมแต่ละคณะจะกาํหนดไว้เป็นวาระ เร่ือง รับทราบผลการ

ดาํเนินงานประจาํเดือน รายงานความคืบหนา้การดาํเนินธุรกิจ และทบทวนแผนกลยุทธร์ายไตรมาส เพ่ือท่ีประชมุคณะ

จัดการ และคณะกรรมการบริษัท จะไดต้ิดตามผลการดาํเนินงานและใหข้อ้เสนอแนะในเร่ืองท่ีเห็นว่าฝ่ายจัดการควร

ปรบัปรุง/แกไ้ขต่อไป 

 

1.7 คณะจัดการ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีคณะจดัการ ขึน้เพ่ือแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะจดัการมีหนา้ท่ีกาํหนด

นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์แผนการดาํเนินงาน งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพ่ือ

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ ควบคุมดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอือ้ต่อ

สภาพธุรกิจ พรอ้มใหค้าํปรึกษา แนะนาํ การบริหารจดัการแก่ผูบ้ริหารระดับสูง อนุมัติการใชจ้่ายเงินเพ่ือการลงทุน การ

จดัทาํธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน การซือ้ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพ่ือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัท

ฯ กาํหนดโครงสรา้งองคก์รและการบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ กาํกบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ รวมทัง้กลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเวน้งานท่ีอยู่ภายใตห้นา้ท่ีความรบัผิดชอบ และ/

หรือเป็นอาํนาจของคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน 

 

 1.8 การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 

 บริษัทฯ มีนโยบายเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารท่านนัน้ 

เพ่ือตอบขอ้ซักถาม พรอ้มใหข้อ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติม รวมทั้งจะไดม้ีโอกาสใหค้ณะกรรมการบริษัทรูจ้กัผูบ้ริหารระดบัสงู 

สาํหรบัประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานดว้ย 
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1.9 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีระเบียบวิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน บริษัทฯ ได้จัดทาํกฎบัตรของ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเนือ้หาในกฎบตัรจะแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ซึ่งมีการทบทวนปรบัปรุงอยู่เสมอ อาทิเช่น หมวด

วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบและคณุสมบตั ิวาระการดาํรงตาํแหน่ง อาํนาจหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ การประชมุ องคป์ระชมุ

และการรายงาน โดยรายละเอียดเปิดเผยอยู่ในเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ท่ี www.pruksa.com 

 

 1.10 การปฐมนิเทศกรรมการ และผู้บริหารเข้าใหม่ / การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ และ

ผู้บริหาร 

เพ่ือใหก้รรมการ และผูบ้รหิารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่มีความรูค้วามเขา้ใจในขอ้มลูทางธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเร็วท่ีสดุ บริษัทฯ จดัใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการ และผูบ้รหิารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ ทัง้นี ้เพ่ือท่ีกรรมการ 

และผูบ้ริหารท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่จะไดร้บัทราบถึงขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ และขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ขอ้มลู

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างเพียงพอก่อนปฏิบตัิหนา้ท่ี  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายส่งเสริมใหก้รรมการ และผูบ้ริหารจะไดร้บัการอบรมและพัฒนาความรู้

อย่างต่อเน่ืองทัง้ภายในและภายนอก เช่น การเขา้รบัการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัสตูรอ่ืนๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงาน

ภาครฐัและเอกชน รวมทัง้การศึกษาดงูาน ณ สถานท่ีจริง เช่น โครงการก่อสรา้งของบริษัทฯ ณ โครงการต่างๆ การศึกษาดูงาน ณ 

โรงงานพรีคาสท ์และนอกจากนัน้ยงัสาํรวจความคิดเห็นของกรรมการ และผูบ้ริหารเพ่ิมเติมว่า กรรมการ และผูบ้ริหารแต่ละคน

ตอ้งการจดัใหม้ีการอบรมและพฒันาความรูท้ัง้ในประเทศและต่างประเทศในดา้นใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่เพ่ือช่วยใหค้ณะกรรมการ 

และผูบ้รหิารสามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีและกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การอบรมหลกัสตูร หรือเขา้รว่มกิจกรรมสมัมนาในปี 2564 

ในรอบปี 2564 ท่ีผ่านมากรรมการของบริษัทฯ ไดเ้ข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาเพ่ือ

เพ่ิมพนูความรูใ้นการปฏิบตัิงาน จาํนวน 1 คน คือ  

 

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม / สัมมนา 
ชั่วโมงทีอ่บรม / 

สัมมนา 
สถาบัน 

นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ CFO 1. E-learning CFO's 

Orientation for New lPOs 

 

2. TLCA CFO Professional 

Development “How 

finance leaders are 

adapting within the new 

normal” 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(4-5 มิถนุายน 2564) 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(15 กรกฎาคม 2564) 
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ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง หลักสูตรทีอ่บรม / สัมมนา 
ชั่วโมงทีอ่บรม / 

สัมมนา 
สถาบัน 

3. TLCA CFO Professional 

Development “ESG 

Integration in Sustainable 

Investing” 

4. TLCA CFO Professional 

Development 

   “ESG related Financial 

Innovation” 

2 

 

 

 

2 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(21 กนัยายน 2564) 

 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(14 ธันวาคม 2564) 

  รวม (ชม.) 18  

 

 1.11 การอบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีก่รรมการ 

 บรษิัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุใหก้รรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มฝึกอบรมท่ีจดัขึน้สาํหรบักรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดย

กรรมการบริษัทไดเ้ขา้รบัการอบรมหลกัสตูรต่างๆ ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึ่งมีรายละเอียด

ดงันี ้

1. Director Certification Program (DCP)  

2. Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 

3. Financial Statements for Directors (FSD) 

 

 1.12 นโยบายการควบคุมภายใน / การบริหารความเสี่ยง 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อนโยบายดา้นการควบคมุภายใน (Internal Control Policy) และการบรหิารความเส่ียง 

(Risk Management Policy) คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“PSH”) มีหนา้ท่ีสอบทาน

ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพ่ือมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและ

เหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ โดยนาํกรอบแนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบ

แนวทางบรหิารจดัการความเส่ียง (Enterprise Risk Management : ERM) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของฝ่ายจดัการในการพฒันา

ใหร้ะบบการควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียงมีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด 

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง) 

 

1.13 การจัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีและเปิดเผยถึงระบบควบคมุภายในและระบบบริหารความเส่ียงของบรษิัทฯ โดย

กาํหนดเป็นแนวทางในการจดัการกับความเส่ียง (Key Risk) ใหค้รอบคลมุถึงองคก์ร ซึ่งมีการพิจารณาและทบทวนระบบ 

หรือประเมินประสิทธิภาพอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และในทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบว่าระดบัความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ทัง้นี ้

รวมถึงการให้ความสาํคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหนา้และระบบผิดปกติทั้งหลาย โดยคณะกรรมการบริษัท หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบ PSH ไดใ้หค้วามคิดเห็นท่ีมีต่อความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในและการบริหารความ
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เส่ียงของบริษัทฯ ไวใ้นรายงานประจาํปีดว้ย (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การควบคุมภายในและการบริหาร

จดัการความเส่ียง) 

 

1.14 ความคิดเหน็ทีมี่ต่อความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและระบบบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัทฯ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเส่ียงของ

บรษิัทฯ ว่าบรษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการดแูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ   

 

1.15 แนวทางในการจัดการกับความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการกาํกบัการบริหารความเส่ียง PSH ทาํหนา้ท่ีในการใหข้อ้เสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการ

กาํหนดกรอบและแนวทางใหม้ีการจดัการและดูแลเก่ียวกับความเส่ียงอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ริหาร

ไดใ้ห้ความสาํคัญกับการบริหารความเส่ียง โดยกาํหนดให้มีการประเมินปัจจัยความเส่ียงและระบบป้องกัน เพ่ือลด

ผลกระทบท่ีอาจมีต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการ Business Continuity 

Management (BCM) ขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและกาํกับดูแลระบบบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจใหบ้ริษัทฯ 

สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง และลดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในดา้นต่างๆ เมื่อเกิดเหตขุดัขอ้ง โดยจดัหาท่ีปรกึษาท่ี

มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญเขา้มาดาํเนินโครงการ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวดการ ควบคุมภายในและ

การบรหิารจดัการความเส่ียง) 

 

1.16 หน่วยงานกาํกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 

 บริษัทฯ จัดตัง้หน่วยงานกาํกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ขึน้ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2557 โดยใชช้ื่อ

เรียกภายในบริษัทฯ ว่า ฝ่ายกํากับดูแลกิจการและกํากับการปฏิบัติงาน  (“หน่วยงาน CG”)  ซึ่งมีหน้าท่ีหลักดา้น 

Corporate Governance และ Compliance โดยภารกิจของหน่วยงานมีดงันี ้

(1) กาํกบัดแูลกิจการท่ีดีมีความสอดคลอ้งกบัวสิยัทศันแ์ละพนัธกิจขององคก์ร โดยแสดงใหเ้ห็นถึงการมีระบบบรหิาร

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน ผูม้ี

ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

(2) จดัใหม้ีโครงสรา้งและกระบวนการของความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ เพ่ือสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนั นาํไปสู่ความเจริญเติบโตและเพ่ิมมลูค่าใหก้ับผูถื้อหุน้ในระยะยาว โดยคาํนึงถึงผูม้ี

ส่วนไดเ้สียอ่ืน 

 

 1.17 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในขึน้ โดยมีนายเปรมศักดิ์ วัลลิกุล ตาํแหน่ง รักษาการผูช้่วย

กรรมการผู้จัดการสายงานตรวจสอบภายในและกํากับการปฏิบัติงาน เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (โปรดดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผูบ้ริหาร) และเพ่ือให้การทาํงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบ

ภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการตรวจสอบ PSH ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ PSH ไดม้ีส่วน

ในการใหค้วามเห็นในเร่ืองต่างๆ เช่น การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน การทาํรายการระหว่างกัน การ
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พิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน การดแูลดา้นการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย 

และขอ้สรุป/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาํเนินการต่างๆ โดยรวม   
 

1.18 นโยบายความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน ์

คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกับความขดัแยง้ในดา้นผลประโยชนข์องผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ทั้งในระดับองคก์รธุรกิจ และในระดับบุคคลากรของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งการกาํหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับรายการผลประโยชน์ท่ีขัดแยง้ และการกาํหนดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลในเร่ือง

ดงักล่าวอย่างครบถว้น  

 

ในกรณีท่ีกรรมการบริษัท รวมทัง้ผูบ้ริหารคนหน่ึงคนใดมีส่วนไดส่้วนเสียกับผลประโยชนข์องเร่ืองท่ีกาํลังมีการ

พิจารณา ก็จะไม่เขา้รว่มประชมุ หรืองดออกเสียงในวาระนัน้ๆ  

 

นโยบายความขดัแยง้ทางดา้นผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

(1) พนกังานตอ้งหลีกเล่ียงการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชนส่์วนตวัและผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในการติดต่อ

กบัคู่คา้และบคุคลอ่ืนใด 

(2) การท่ีพนักงานไปเป็นกรรมการ หรือท่ีปรึกษาในบริษัท องคก์ร หรือสมาคมทางธุรกิจอ่ืน จะตอ้งไม่ขดัต่อ 

ประโยชนแ์ละการปฏิบตัิหนา้ท่ีโดยตรง  

(3) ไม่เขา้เป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจตดัสินใจ หรือผูบ้ริหารในกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะ

เดียวกนักบับรษิัทฯ แต่ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยทนัที 

(4) ระหว่างท่ีปฏิบตัิงานใหบ้ริษัทฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏิบตัิงานแลว้ พนกังานจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลู

ท่ีถือว่าเป็นความลบัของบรษิัทฯ เพ่ือประโยชนแ์ก่ผูใ้ดทัง้สิน้ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูอิเล็กทรอนิกส ์ขอ้มลูการเงิน 

ขอ้มลูการปฏิบตัิงาน ขอ้มลูธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบรษิัทฯ และอ่ืนๆ 

(5) ในกรณีท่ีพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมี

ผลประโยชน ์หรือก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางธุรกิจต่อบริษัทฯ จะตอ้งแจง้ใหผู้บ้ังคบับญัชาทราบเป็นลาย

ลกัษณอ์กัษร 

(6) พนักงานจะตอ้งไม่กูย้ืมเงินจากคู่คา้ท่ีบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ย ยกเว้นสถาบันการเงิน เน่ืองจากอาจมี

อิทธิพลต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะตวัแทนบรษิัทฯ 

(7) หลีกเล่ียงการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกับกิจกรรมท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษัทฯ หรือก่อ

ภาระผกูพนัทางการเงินในรูปแบบใดๆ กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับรษิัทฯ หรือพนกังานของบรษิัทฯ 

(8) หา้มพนกังานจ่ายเงิน หรือทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ แก่ผูใ้ดโดยไม่ไดร้บัอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจ 

(9) พนกังานทกุคนตอ้งอทิุศตนและเวลาใหแ้ก่กิจการของบรษิัทฯ อย่างเต็มท่ี ในกรณีมีความจาํเป็นตอ้งทาํงาน

อ่ืนเพ่ือเพ่ิมพนูรายได ้หรือเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ื์นนอกเวลาทาํงาน งานนัน้ตอ้ง 

9.1 ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบรอ้ย และศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

9.2 ไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องบรษิัทฯ 

9.3 ไม่ประกอบกิจการท่ีเป็นการแข่งขนั หรือมีลกัษณะเดียวกนักบับรษิัทฯ 

9.4 ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบรษิัทฯ 
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9.5 ไม่เป็นการนาํความลบัของบรษิัทฯ ไปใช ้

9.6 ไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่องานในหนา้ท่ีของตน 

  1.19 ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเก่ียวกับการทาํงานของฝ่ายจัดการ เพ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ และผูถื้อหุน้ โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย

จดัการอย่างชดัเจน (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

บรษิัทและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร) 

 

  1.20 อาํนาจอนุมัติของคณะกรรมการ  

  นอกเหนือจากกฎหมายและขอ้บังคับกาํหนดไวแ้ลว้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอาํนาจอนุมัติเร่ืองต่างๆ ตามท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการบรษิัทดงันี ้

(1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซื่อสตัยส์จุริต รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดร้บั

อนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้กอ่นการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมติท่ีประชมุผู ้ถือ

หุ้น การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซื ้อหรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนด เป็นตน้ 

(2) กาํกับดูแลกิจการใหม้ีการปฎิบัติงานอย่างมีจริยธรรม เช่น จัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ คู่มือ

จรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมทั้งเปิดเผยให้รับทราบ 

กาํหนดใหป้ฏิบตัิตามและตดิตามใหม้ีการปฏิบตั ิ

(3)     พิจารณาอนุมัตินโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณ

ประจาํปีของบรษิัทฯ 

(4) พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มท่ีกาํหนดในพระราชบญัญัติบรษิทั

มหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง

ประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรม

การบรษิัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระ 

(5) พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตอ้งหา้มของกรรมการอิสระ

ตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระของบรษิัทฯ ต่อไป 

(6) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน รวมถึงประกาศขอ้บังคับและ/หรือ

ระเบียบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

(7) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท หรือ

บคุคลภายนอก พรอ้มทัง้กาํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการบรหิาร 

(8)   พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 
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(9)   พิจารณากาํหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัทฯ ได ้

(10)  แต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดใหด้าํเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจ

มอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขอาํนาจนัน้ๆ ได ้

(11)  พิจารณาอนุมัติการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เวน้แต่รายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้บั

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

(12) พิจารณาอนุมตัิการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เวน้แต่รายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้ ทัง้นี ้ในการพิจารณาอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนและ/หรือ

ประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(13) พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกาํไรพอสมควรท่ีจะทาํ

เช่นนัน้และรายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป 

 

  1.21 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร) 

   ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่

สามารถเปิดเผยได ้ซึ่งมีหลกัเกณฑพิ์จารณาจากผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดาํเนินงานตามนโยบายท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทฯ จะนาํส่งผลการประเมินดังกล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน PSH เพ่ือนาํไปประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารต่อไป 

 

  1.22 นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

  การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) ทั้งระยะสัน้และระยะยาว บริษัทฯ มีขั้นตอนการ

พิจารณาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH เป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑ์

และนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รวมทัง้ประเมินผลการทาํงานดว้ย โดยจะพิจารณา

จากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชีว้ัดผลงานหลัก (KPI) ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การ

ดาํเนินงานตามนโยบายท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การปฏิบัติหนา้ท่ีให้สอดคลอ้งกับการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดี และแนวปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ รวมทั้ง พฤติกรรมภาวะผูน้าํ (Leadership Competency) ทั้งนี ้เพ่ือให้

สามารถจงูใจและรกัษาบุคลากรสาํคญัใหท้าํงานกับบรษิัทฯ ต่อไปในระยะยาว (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และหมวดค่า ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร)  

 

 1.23 โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารไว้ โดยโครงสร้าง

ค่าตอบแทนดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร)  
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  1.24 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

 ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูทัง้ท่ีเป็นรูปแบบตวัเงินและมิใช่ตวัเงินนัน้ คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน PSH จะเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม และมีความเชื่อมโยงกับผลการ

ดาํเนินงานของบรษิัทฯ ผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน และมีอตัราเทียบเคียงไดก้บับรษิัทชัน้นาํในธุรกิจเดียวกนั 

หรือนอกกลุ่มธุรกิจ เพ่ือจงูใจและรกัษาบคุคลากรท่ีมีคณุภาพใหท้าํงานกบับรษิัทฯ ในระยะยาว   

 

ค่าตอบแทนอื่นๆ 

นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินแลว้ คณะกรรมการบริษัทยังไดก้าํหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนใน

รูปแบบอ่ืนๆ อาทิเช่น กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ, สวัสดิการเพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยั และการไดร้บัส่วนลดพิเศษในกรณีท่ีซือ้บา้น

เดียว บา้นทาวนเ์ฮา้ส ์หรือคอนโดมิเนียมของบรษิัทฯ ฯลฯ 

    

  1.25 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

  คณะกรรมการไดก้าํหนดและเปิดเผยบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการไว ้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน

หมวด บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิัท) 

 

  1.26 การเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก/ผู้ตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบ PSH มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้และเลิกจา้งผูส้อบบญัชีภายนอก 

เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งมีบทบาทหนา้ท่ีในการเสนอแต่งตัง้ โยกยา้ยและเลิกจา้งผูต้รวจสอบ

ภายในของบรษิัทฯ อีกดว้ย 

 

 1.27 การกระทาํผิดกฎระเบียบของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

 บรษิัทฯ มนีโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้สอดคลอ้ง

กับบรรทัดฐานทางจริยธรรมท่ียอมรับของสังคมโดยรวม โดยมีคณะกรรมการบริษัททาํหน้าท่ีในการกาํกับดูแลการ

ปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีการ

กระทาํผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บังคับใดๆ ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งแต่อย่างใด 

 

  1.28 การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารสูงสุด  

  บรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีการจดัทาํแผนสืบทอดงานในตาํแหน่งผูบ้รหิารสงูสดุ (Sucession Plan) โดยจะมีการเตรียม

บคุคลเพ่ือท่ีจะเป็นผูสื้บทอดตาํแหน่ง (Sucessor) และมีการเตรียมความพรอ้มในดา้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะจาํเป็น

ท่ียงัขาดอยู่ และแผนพฒันารายบุคคล รวมทัง้ยงัตอ้งพิจารณาควบคู่กับผลการปฏิบตัิงาน วิสยัทศัน ์และประสบการณท่ี์

เหมาะสมกบับริษัทฯ เพ่ือสืบทอดงานในตาํแหน่งดงักล่าว ในกรณีท่ีผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ 

โดยการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้

ถือหุน้พิจารณาอนมุตัิใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป 
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 1.29 หลักเกณฑแ์ละกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงใหม่  

ในกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ว่างลง บริษัทฯ มีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูอย่างโปร่งใส คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH จะทาํหนา้ท่ีในการ

พิจารณาสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงูคนใหม่ โดย พิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์

ในการทาํงาน ทักษะจาํเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหาระดับสูง ไม่จาํกัดเพศ พรอ้มอุทิศเวลาเพ่ือ

ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายและหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ทั้งนี ้ ในการแต่งตั้ง

กรรมการของบรษิัทฯ นัน้ ส่วนหน่ึงจะพิจารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความหลากหลาย

ในโครงสรา้งของคณะกรรมการและจดัทาํ Board Skill Matrix เพ่ือกาํหนดคุณสมบตัิของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดย

พิจารณาจากทักษะจาํเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น หากบริษัทฯ       

มีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจใหม่ท่ีนอกเหนือจากธุรกิจเดิมท่ีดาํเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จาํเป็นตอ้งสรรหาผูม้ี

คณุสมบตัิและประสบการณใ์หต้รงกบัธุรกิจใหม่ท่ีบรษิัทฯ จะดาํเนินการต่อไป เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแลว้แตก่รณี ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการของบรษิัทฯ  

 

1.30 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

บรษิัทฯ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสมจงูใจพอท่ีจะรกัษากรรมการท่ีมีคณุภาพไว ้ซึ่งแบ่งเป็น

สองส่วน คือ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH 

เป็นผูพิ้จารณากลั่นกรองเป็นรายปีและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ กรรมการท่ีเป็น

ผูบ้รหิารจะไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารเท่านัน้ ค่าตอบแทนผูบ้รหิารแต่ละท่านจะเชื่อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของ

บรษิัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารแต่ละท่าน 

 

1.31 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในนิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่นของผู้บริหารระดับสูง 

  ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทตอ้งไม่ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการในนิติบคุคล หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีอยู่นอกกลุ่มธุรกจิ  

เวน้แต่จะไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH เป็นกรณีไป 

 

 1.32 การเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก 

 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ไม่ไดเ้ป็นพนกังาน หรือหุน้ส่วนของบริษัทสอบ

บญัชีภายนอกท่ีบรษิัทฯ ใชบ้รกิารอยู่แต่อย่างใด 

  1.33 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้ผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมายและ

กฎเกณฑต์่างๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบและดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติ

คณะกรรมการ โดยบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูและบทบาทหนา้ท่ีของเลขานกุารบรษิัทไวแ้ลว้ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมใน

หมวด เลขานกุารบรษิัท และหมวด ประวตัิของเลขานกุารบรษิัท) 

 

1.34 การเข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

 บริษัทฯ ยึดมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสัตย ์โปร่งใส และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการทุจริต จึงไดป้ระกาศ

เจตนารมณเ์ป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั (Collective Action Coalition) และ
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ปัจจบุนัไดร้บัการต่ออายกุารรบัรองเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) เป็น

ครัง้ท่ี 2 ในไตรมาส 3 ประจาํปี 2564  รวมทัง้ในปี 2564 บรษิัทฯ ยงัไดร้บัรางวลัองคก์รโปรง่ใส ครัง้ท่ี 10 (NACC Integrity 

Awards) จากสาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดมั่นธรรมาภิบาล

องคก์รอย่างต่อเน่ือง มผีลงานเป็นท่ีประจกัษ์ ดว้ยการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั รว่มกบัการส่งเสรมิการ

ดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองคก์ร   

 

 บริษัทฯ มีนโยบายรณรงคใ์ห้พนักงาน ผู้บริหาร ต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชัน โดยแสดงให้เห็นว่าการทุจริตมีผล

รา้ยแรงต่อคุณภาพบา้น การใหบ้ริการลกูคา้ และการดาํเนินงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ซึ่งพนกังานคนใดท่ีพบเบาะแสการ

ทุจริต การคอรร์ปัชนั การมีส่วนไดเ้สียในงาน หรือการเรียกรอ้งค่าตอบแทน สามารถรอ้งเรียน/แจง้เบาะแส/ขอความเป็น

ธรรมได ้ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าพนักงานมีส่วนสาํคัญในการช่วยขับเคล่ือนองคก์รตามหลักธรรมาภิบาล ดังนั้น พนักงานท่ี

รอ้งเรียน/แจง้เบาะแส จนนาํมาสู่การลงโทษในกรณีการทุจริตคอรร์ปัชนันัน้ ผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัเงินรางวลัมลูค่าสงูสดุ 

30,000 บาท ต่อเคส พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณความดีจากผูบ้ริหารระดบัสงู ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายปกปิดขอ้มลูของผู้

แจง้เบาะแสโดยเก็บเป็นความลบัและมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสไม่ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้นอีกดว้ย 

 

 นอกจากนีใ้นช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงกลางเดือนมกราคม 2565 บริษัทฯ จดัใหม้ีการประชาสมัพนัธน์โยบาย 

No Gift Policy โดยทาํเป็นจดหมายถึงผู้ประกอบการ คู่คา้ นายหน้า สถาบันการเงินและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และ

ประชาสมัพนัธผ่์านช่องทาง Digital Signage และผ่านช่องทางอ่ืนๆ อย่างต่อเน่ือง  

   

 1.35 การไม่กระทาํผิดด้านการทุจริต/กระทาํผิดจริยธรรม การกาํกับดูแลกิจการและชื่อเสียงในทางลบ 

 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไม่มีการกระทาํผิดดา้นการทจุรติ (Fraud) หรือ

กระทาํผิดจรยิธรรม (Penalty) หรือกระทาํการใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ไม่มีผูบ้ริหารลาออกเน่ืองจากประเด็นเร่ืองการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีชื่อเสียงในทางลบอันเน่ืองมาจากความลม้เหลวในการทาํหนา้ท่ีสอดส่องดูแลของ

คณะกรรมการแต่อย่างใด 
 

2) สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 2.1 สิทธิขั้นพืน้ฐานของผู้ถือหุ้น 

 บรษิัทฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ หรือไม่ไดล้ะเลยต่อการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดค้าํนึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานของผูถื้อหุน้

ไดแ้ก่สิทธิในการซือ้ ขาย หรือโอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่อย่างอิสระ สิทธิการไดร้บัส่วนแบ่งในผลกาํไร เงินปันผลอย่างเท่า

เทียมกัน สิทธิในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนั สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการมอบ

ฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชมุผูถื้อหุน้ 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการท่ีตอ้งการได้

อย่างแทจ้ริง สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และสิทธิในการออกเสียงแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบ

บญัชี และไม่ไดกี้ดกนั หรือสรา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนั รวมทัง้หากมีขอ้ตกลง
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ระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders Agreement) ท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อบริษัทฯ หรือผูถื้อหุน้รายอ่ืน บริษัทฯ จะ

เปิดเผยใหท้ราบโดยทนัที 

 

 2.2 สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ 

 ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ มีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการทกุรูปแบบ ทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ท่ีไม่ใช่ตวัเงนิ เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชมุ โบนสั/บาํเหน็จ และสิทธิประโยชนพิ์เศษอ่ืนๆ เช่น สวสัดิการประกนักลุม่ ฯลฯ 

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิเป็นประจาํทกุปี  

บริษัทฯ มีนโยบาย วิธีการ และหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนในการพิจารณาค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการก่อนนาํเสนอ

เร่ือง ค่าตอบแทนใหผู้ถื้อหุน้พิจารณา คือ พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคยีง

กับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไร

ของบรษิัทฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน PSH และคณะกรรมการบรษิัทก่อน

นาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

 

2.3 การประชุมผู้ถือหุ้น 

2.3.1 นโยบายการกาํหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมเพื่ออาํนวยความสะดวก และส่งเสริม

ให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม 

การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ซึ่งจะจดัขึน้ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัปิดบญัชีงบดลุประจาํปี บริษัทฯ จะ

กาํหนดวนั เวลาและสถานท่ี ท่ีจะจดัประชุม ซึ่งมีความพรอ้มท่ีจะอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุ่ม ซึ่ง

รวมถึงผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ โดยมีนโยบาย คือ จะไม่จดัประชุมในวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ์ วนัหยุดทาํการของธนาคารพาณิชย ์และจะเริ่มประชุมในช่วงเวลา 8.30 – 16.00 นาฬิกา อีกทัง้ยงัเปิดโอกาส

ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนสามารถส่งใบลงทะเบียน หรือหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ เพ่ือรบัลงทะเบียนล่วงหนา้ รวมทัง้จะจดั

ประชุมในเขตกรุงเทพฯ หรือท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ของสาํนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วม

ประชมุไดง้่าย และจะมีการใหข้อ้มลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยมีคาํชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละ

วาระ หรือประกอบมติท่ีขอตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือวิสามญัผูถื้อหุน้ หรือในเอกสาร

แนบวาระการประชมุ โดยไม่มีการจาํกดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บรษิัทฯ สามารถเรียก

ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ไดห้ากคณะกรรมการบรษิัทเห็นความจาํเป็น หรือสมควร 

  ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 14.00-

15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถเดินทางมาเขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากอยู่ในย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีการ

คมนาคมสะดวกและใกลร้ะบบขนส่งสาธารณะ ไดแ้ก่ รถไฟฟ้าบีทีเอส รวมทัง้ในการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อ

หุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแผนท่ีของสถานท่ีประชุม ซึ่งแสดงรายละเอียดการเดินทางอย่างชัดเจน และบริษัทฯ ยังได้

ประสานงานกับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนกัลงทุนสถาบนัเพ่ือใหจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงับริษัทฯ ล่วงหนา้เพ่ือตรวจสอบความ

ถกูตอ้งก่อนวนัประชมุ และอาํนวยความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
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2.3.2 การบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะ 

บริษัทฯ บริการติดอากรแสตมป์ในหนงัสือมอบฉันทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบรกิาร 

ณ จดุตรวจเอกสารลงทะเบียน เพ่ืออาํนวยความสะดวก และลดภาระการจดัหาอากรแสตมป์ของผูถื้อหุน้ 

 

 2.4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัทฯ แสดงใหเ้ห็นถึงการมีกลไกในการป้องกันการครอบงาํกิจการท่ีจะทาํให้ฝ่าย

จดัการ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุใชเ้ป็นเกราะป้องกนัตนเอง ในกรณีท่ีมีการบรหิารงานอย่างขาดประสิทธิภาพ หรือไม่โปรง่ใส 

เช่น ไม่มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบรษิัทฯ ไม่มีโครงสรา้งการถือหุน้แบบปิรามิดในกลุ่มของบรษิัทฯ  

 

 2.5 การดาํเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

2.5.1 การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน 

ในการเขา้รว่มประชมุ ผูถื้อหุน้ควรนาํเอกสารท่ีใชแ้สดงตวัเพ่ือเขา้รว่มประชมุ อาทิ บตัรประจาํตวัประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรบัมอบฉันทะจากบุคคลธรรมดา จะตอ้งนาํหลักฐานของผูม้อบฉันทะมาแสดงดว้ย อาทิ 

หนงัสือมอบฉนัทะ และสาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือในกรณีท่ีรบัมอบฉนัทะจากนิติบคุคลในฐานะ

เป็นผูแ้ทน จะตอ้งนาํหลกัฐานของผูม้อบฉนัทะมาแสดงดว้ย อาทิ หนงัสือมอบฉนัทะ และหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติ

บคุคล ท่ีมีการรบัรองสาํเนาท่ีถกูตอ้ง โดยบรษิัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดล่้วงหนา้ก่อนเวลา

ประชมุ 

สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ บรษิัทฯ จดัใหม้ีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบารโ์คด้ (Barcode) ท่ีแสดงถึง

เลขทะเบียนของผูถื้อหุน้แต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะ เพ่ือใหข้ัน้ตอนการลงทะเบียน

เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจัดใหม้ีจุดตรวจเอกสารกรณีรบัมอบฉันทะจากบุคคลอ่ืนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมแทนดว้ย โดยมี

เจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดรบัลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมไม่นอ้ยกว่าหน่ึง

ชั่วโมง 

 

2.5.2 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ 

บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัตอ่การประชมุผูถื้อหุน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทจะเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ โดยประธาน

กรรมการบริษัทจะทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ นอกจากนี ้ผูบ้ริหารสงูสดุของบรษิัทฯ และผูส้อบบญัชีภายนอก หรือ

ตวัแทน จะเขา้รว่มประชมุดว้ยเพ่ือรบัฟังความคิดเห็น และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้โดยพรอ้มเพรียงกนั 

สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เน่ืองจากขอ้จาํกัดในเร่ืองจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมอันมีผลมา

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19  บรษิัทฯ จึงกาํหนดใหก้รรมการเขา้รว่มประชมุเท่าท่ีจาํเป็นเท่านัน้ โดยมี

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี ้

1. นายปิยะ ประยงค ์  ประธานกรรมการ 

2. นายอดุมศกัดิ์ แยม้นุ่น  กรรมการบรษิัท 

3. นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์ กรรมการบรษิัท  

4. นายธีระ ทองวิไล  กรรมการบรษิัท  
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 2.5.3 การกาํหนดวาระการประชุม 

ในการประชมุผูถื้อหุน้ กรณีท่ีวาระการประชมุวาระใดมีหลายรายการ บริษัทฯ จะกาํหนดวาระการประชมุไวเ้ป็น

เร่ืองๆ อย่างชดัเจน และจดัใหม้ีการลงมติเป็นแต่ละรายการ เช่น วาระเลือกตัง้กรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

บรษิัทฯ หลีกเล่ียงการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดก้าํหนดไวล่้วงหนา้ในการประชมุผูถื้อหุน้ เหตเุพราะการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ 

ท่ีจะตอ้งมีการลงมติโดยไม่ไดก้าํหนดไวใ้นวาระการประชมุเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชมุโดยในปี 

2564 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มีการเพ่ิมวาระอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชมุใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

 

2.5.4 ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 

บริษัทฯ จัดใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระ หรือ ผูถื้อหุน้ หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ เขา้ร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีและวิสามญัผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยใหท่ี้ประชมุทราบพรอ้มบนัทึกไวใ้น

รายงานการประชมุ  

 

  2.5.5 การแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน และการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความ 

 คิดเหน็ 

ในการประชุมผู้ถือหุน้ บริษัทฯ จะชีแ้จงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนใหผู้้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการ

ประชุมตามวาระ โดยแยกอธิบายวิธีการนบัคะแนนของผูท่ี้มาประชมุดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะ โดยใหม้ีการใชบ้ตัร

ลงคะแนนเสียง สาํหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ทั้งนี ้ในการ

ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้

บตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการท่ีตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้ริง และระหว่างการประชุมจะ

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือซกัถามโดยใหเ้วลาอย่าง

เหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบรษิัทฯ จะนบั 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน

ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูช้ีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก นอกเหนือจากการออกเสียงในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ 

 

 2.5.6 การใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

 บริษัทฯ สนนัสนุนใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงทัง้ในวาระหลกัทั่วไปตามกฎหมาย และวาระท่ีสาํคญั เช่น การ

ทาํรายการเก่ียวโยง การทาํรายการไดม้า หรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์ฯลฯ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้

โตแ้ยง้ในภายหลงั 

 

2.5.7 การบันทกึรายงานการประชุม  

บริษัทฯ บันทึกการแจง้วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน การใช้บัตรลงคะแนน ให้ผูถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มการ

ประชมุ ตลอดจนรายชื่อ พรอ้มตาํแหน่งของกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ กรรมการท่ีลาประชมุ และคาํถาม คาํตอบ คาํชีแ้จง 

ความคิดเห็น มติท่ีประชมุในแต่ละวาระ โดยแบ่งเป็นจาํนวนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และแจง้จาํนวนบตัร

เสีย (ถา้มี) ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรในรายงานการประชุมอย่างละเอียด เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดร้บัทราบ

และสามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการบริษัทในการประชุมผูถื้อหุน้แต่ละครัง้ ทัง้นี ้กรณีท่ีกรรมการบริษัท

คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระการประชุมเร่ืองใด กรรมการคนนัน้จะตอ้งไม่อยู่ในท่ีประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเวน้การออกเสียงเลือกตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ 
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2.6 การจ่ายเงนิปันผล 

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาํปีของบริษัทฯ โดยจะตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชมุผู้

ถือหุน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ มีกาํไรและไม่มียอดขาดทุน

สะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลนัน้จะแบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 

 

 ทัง้นี ้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 

(โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 22 มกราคม 2559) ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมของบรษิัทฯ หลงัจากหกัเงินสาํรองตามกฎหมาย 

โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บรษิัทฯ จะคาํนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

 

นอกจากนี ้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลก็อาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป ทัง้นีเ้งินกาํไร

ส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายเงินปันผลตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือส่วนท่ีเหลือจากการจ่ายปันผลระหว่างกาลใหจ้ดัสรรเป็น

เงินสาํรองต่างๆ ไดต้ามแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร หรือจดัสรรเป็นทุนสาํรองเพ่ือเป็นเงินกองทุนของบริษัทฯ 

ต่อไป บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันท่ี

คณะกรรมการบริษัทลงมติ ในกรณีท่ีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทฯ จะมีหนงัสือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ และ

แจง้การจ่ายปันผลในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 

2.7 การแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ PSH เป็นผูพิ้จารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท

นาํเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ และกาํหนดค่าสอบบญัชี ทัง้นี ้บรษิัทฯ มีนโยบายคดัเลือกผูส้อบ

บัญชี โดยการเปิดให้สาํนักงานสอบบัญชีชั้นนําท่ีให้บริการในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชีให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ PSH ไดพิ้จารณาคดัเลือก   

 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสาํนกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตอ้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สีย

ใดๆ กบับรษิัทฯ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

 

3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

บริษัทฯ รบัผิดชอบใหม้ีการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทุกราย ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยดว้ย 

โดยผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยจะไดร้บัการคุม้ครองสิทธิจากการกระทาํท่ีเป็นการเอาเปรียบทัง้ทางตรงและทางออ้มของผูถื้อหุน้ท่ีมี

อาํนาจควบคุม เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัการปฏิบตัิและปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้บริษัทฯ ยงัใหส้ิทธิ

แก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง โดยบรษิัทฯ มีหุน้ประเภทเดยีว คือ หุน้สามญั 
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3.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1.1 การมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนแทนแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บริษัทฯ จะอาํนวยความสะดวกโดยการส่งหนังสือ

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

ในการมอบฉันทะ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถจดัเตรียมไดอ้ย่างถูกตอ้งและไม่เกิดปัญหาในการเขา้ร่วมประชุมของผูร้บัมอบ

ฉันทะ ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึง

เสียง โดยกรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะตามแนวทางท่ีอธิบายไวใ้นรายละเอียด วิธีการมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ จัดส่งให้

พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุ ซึ่งจะเห็นว่าบรษิทัฯ ไม่ไดก้าํหนดเงื่อนไขท่ียุง่ยากต่อการมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชมุแทน 

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ  ข .  และแบบ  ค .  ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.pruksa.com หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ/์ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

3.1.2 การส่งหนังสือนัดประชุม 

 ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ระบุใหก้ารจัดส่งหนังสือนัดประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 7 วันล่วงหนา้ก่อน การ

ประชุมผูถื้อหุน้ แต่ในทางปฏิบตัิ บริษัทฯ มีนโยบายจดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มเอกสารประกอบการประชมุ ใหผู้ถื้อหุน้ 

ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมอาจเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กับ

สถานการณ์และความพรอ้มในแต่ละปี แต่จะไม่ช้ากว่าระยะเวลาท่ีกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กาํหนด ทั้งนี ้ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีระยะเวลาในการพิจารณาเก่ียวกบัวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียด

ท่ีเพียงพอท่ีจะใชป้ระกอบการตดัสินใจ ทัง้นี ้แต่ละเร่ืองจะมีการระบุไวอ้ย่างชดัเจนว่า เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งมีการระบุถึงวัตถุประสงค  ์และเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม และมี

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทในเร่ืองดงักล่าวดว้ย  

 

3.2 รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ ไม่มีรายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีเป็นการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เชน่ การ

ใหกู้ย้ืมเงิน การคํา้ประกันสินเชื่อแก่บริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของตนเองแต่อย่างใด นอกจากนัน้บริษัทฯ ก็ไม่มีการใหกู้ย้ืม 

หรือคํา้ประกนัเงินกูต้ามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีเป็นไปตามสญัญารว่มทนุอีกดว้ย 

 

3.3 การเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิัทฯ มีนโยบายในการเก็บรกัษาความลบั การเก็บรกัษาขอ้มลู และการใชข้อ้มลูภายในท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษร

และมีการแจง้นโยบายดงักล่าวใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในองคก์รถือปฏิบตัิ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีมาตรการท่ีจะ

สรา้งความมั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเป็นท่ีรับทราบและปฏิบัติตาม โดยกาํหนดให้มีการจัดงาน CG STRONG DAY 

ประจาํปี 2564 ขึน้เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนศึกษา เรียนรู ้และทาํความ

เขา้ใจจรรยาบรรณของบริษัทฯ นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี นโยบายป้องกันการใชข้อ้มูลภายใน และยึดถือเป็น

หลักการและแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเคร่งครัดตลอด

ระยะเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ี และกาํหนดใหม้ีการลงนามรบัทราบ และยึดถือปฏิบตัิไวท้กุคน 
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นโยบายป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 

ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัใหห้มายถึงขอ้มลูท่ีมิใช่ขอ้มลูสาธารณะ หรือขอ้มลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชน หรือตกอยู่

ในมือคู่แข่งแลว้ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบรา้ยแรงต่อบรษิัทฯ รวมทัง้ขอ้มลูท่ีคู่คา้และลกูคา้ใหไ้วแ้ก่บรษิัทฯ ทกุประเภท 

1. บริษัทฯ มีการกาํหนดชัน้ความลบัของขอ้มูลและการปฏิบตัิเพ่ือรกัษาความลับ โดยเอกสารสาํคญัและขอ้มูลท่ี

เป็นความลับจะตอ้งไดร้บัการดูแลดว้ยวิธีการเฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของ

ขอ้มลู 

2. บริษัทฯ ตอ้งรกัษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลับ ตอ้งไม่เปิดเผยความลับของ

ลูกคา้ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นขอ้บังคบัโดยกฎหมายใหเ้ปิดเผย 

โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวตัถปุระสงคท์างการฟ้องรอ้งคดี หรือคณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิใหม้กีารเปิดเผย 

3. ในการว่าจา้งบุคคลท่ีเคยทาํงานกบัคู่แข่งทางการคา้ หรือรฐับาลมาก่อน บริษัทฯ ตอ้งคน้หาและศึกษาขอ้ตกลง

การรกัษาความลบัท่ีบคุคลนัน้เคยทาํไวก้บัคู่แข่งทางการคา้ หรือรฐับาลมาก่อนบรษิัทฯ และตอ้งไม่กระทาํการใด

เพ่ือใหบุ้คคลนัน้กระทาํการอนัเป็นการผิดขอ้ตกลงกับคู่แข่งทางการคา้ หรือรฐับาล อนัจะก่อใหเ้กิดการฟ้องรอ้ง

ดาํเนินคดีตามมา 

 

3.4 การทาํรายการเกี่ยวโยงกัน 

 ในกรณีท่ีมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลู หรือขออนุมตัิจากผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนทาํรายการบริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกับชื่อและความสมัพนัธข์อง

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน รายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการ นโยบายการกาํหนดราคาและมลูค่าของรายการ รวมทัง้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ PSH และคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับรายการดังกล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่าง

ชดัเจน และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักล่าวตอ้งกระทาํอย่างยตุิธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ (Fair 

and at arms’ length) โดยในปี 2564 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่ไดท้าํรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืน และ/หรือไม่ปฏิบตัิตาม

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้

บริษัทฯ ไม่มีโครงสรา้งแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการทาํรายการเก่ียวโยงกนัในลกัษณะท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน ์คือ 

เมื่อพิจารณาระดับของการทาํรายการไม่ว่าจะเป็นรายได ้หรือรายจ่ายจะนอ้ยกว่ารอ้ยละ 25 โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ รวมทัง้ 

บรษิัทฯ ไม่ไดป้ฏิบตัิฝ่าฝืนหลกัเกณฑก์ารซือ้ขายสินทรพัยแ์ต่อยา่งใดดว้ย 

 

 3.5 การทาํรายการทีเ่กี่ยวโยงกันในปี 2564 
 ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการทาํรายการกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน จาํนวน 2 รายการ (โปรดดูรายละเอียด

เพ่ิมเติมในหมวด รายการระหว่างกนั)    

 

4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียกลุ่มต่างๆ และไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบัติไวใ้นจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใดๆ ของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ทัง้ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหาร 

ลกูคา้ คู่แข่ง คู่คา้-คู่สญัญา เจา้หนี ้ชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้มจะไดร้บัการดแูลและไดเ้สรมิสรา้งความรว่มมือกนัระหวา่ง

ผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหนา้ท่ี ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ิจการของบริษัทฯ ดาํเนินไปดว้ยดีมีความมั่นคงและ

ตอบสนองผลประโยชนท่ี์เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 
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 4.1 การกาํหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 4.1.1 คณะกรรมการได้กาํหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้น: บรษิัทฯ มุ่งมั่นเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ เหตเุพราะตระหนกัดีว่าผูถื้อหุน้ คือ เจา้ของกิจการ 

ดังนัน้ในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสรา้งความพึงพอใจสูงสุดใหก้ับผูถื้อหุน้โดยคาํนึงถึงการ

เจรญิเติบโตของมลูค่าบรษิัทฯ ในระยะยาวดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทัง้ดาํเนินการเปิดเผย

ขอ้มลูอย่างโปรง่ใสและเชื่อถือไดต้่อผูถื้อหุน้โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 (1)  ปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

 (2)  นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะขอ้มลูทางการเงิน การบญัชีและ

รายงานอ่ืนๆ โดยสมํ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

 (3)  รายงานใหผู้ถื้อหุน้ทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโนม้ในอนาคตของบรษิทัฯ ทัง้ในดา้นบวกและ

ดา้นลบ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มลูสนบัสนนุ และมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

 (4)  ไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้น โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิัทฯ ซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อ 

  สาธารณะ หรือดาํเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับ

องคก์ร 

 (5)  ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนัในการประชมุผูถื้อหุน้ 

 

พนักงาน: บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรอันมีค่าสูงสดุและเป็นปัจจัยสาํคญัสู่ความสาํเร็จใน

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดมุ้่งพฒันาเสริมสรา้งวฒันธรรมและบรรยากาศการทาํงานท่ี

ดี รวมทัง้ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม รบัฟังความคิดเห็นโดยอิสระของพนกังาน และปฏิบตัิต่อพนกังาน

ดว้ยความสุภาพและใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ส่วนการว่าจา้ง หรือแต่งตัง้และโยกยา้ย

พนักงานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของความเหมาะสมกับตาํแหน่งงานเป็นสาํคัญ และถือปฏิบัติต่อ

พนกังานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คาํนึงถึงเพศ สญัชาติ เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อท่ีแตกต่างกัน 

โดยมุ่งเนน้หลกัความเป็นธรรมและการใชท้รพัยากรบคุคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ เป็นเกณฑ์

ในการพิจารณา 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของพนักงาน และ

กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานใหม้ีความปลอดภัยต่อชีวิต 

ร่างกายและทรพัยสิ์นของพนกังานอยู่เสมอ โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่าง

เครง่ครดั  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกจิ และผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พนกังานทุกคนจะไดร้บัการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกในเร่ืองของเพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนาและความเชื่อท่ี

แตกต่างกนั ทัง้นี ้จะพิจารณาจากความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปีและการวดัผลการปฏิบตัิงาน
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ตาม Balanced Scorecard โดยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯ จัดให้กับพนักงาน มี

ดงัตอ่ไปนี ้ 

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ค่าเช่าบ้าน  กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวท่ี

โรงพยาบาล การมอบของขวัญในพิธีมงคลสมรส การใหทุ้นการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณี

เสียชีวิต และพวงหรีดเพ่ือเคารพศพในกรณีพนกังาน คู่สมรส บิดา มารดา ของพนกังานเสียชีวิต   

- ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจาํปี การประกันสุขภาพ

ประกนัอบุตัิเหต ุและประกนัชีวิตกลุ่มของพนกังาน  

- สวสัดิการซือ้ท่ีอยู่อาศยั เช่น การไดร้บัส่วนลดพิเศษกรณีซือ้บา้น ทาวนเ์ฮา้ส ์คอนโดมิเนียมของ

บรษิัทฯ 

- กองทุน เช่น กองทุนสาํรองเลีย้งชีพเพ่ือเป็นการเก็บออมและสรา้งหลกัประกนัใหแ้กพ่นกังานและ

ครอบครวั โดยการสะสมเงินเขา้กองทุนจะขึน้อยู่กบัความสมคัรใจและอายุงานของพนกังาน โดย

อตัราเงินสมทบของบรษิัทฯ อยู่ระหว่างรอ้ยละ 5-10 กองทนุประกนัสงัคม และกองทนุเงินทดแทน

กรณีเจ็บป่วย/ไดร้บัอบุตัิเหตเุน่ืองจากการทาํงาน 

- ค่าตอบแทนจงูใจ เช่น ค่าคอมมิชชั่น เงนิรางวลัตอบแทนจงูใจรายไตรมาส โบนสั และค่าตอบแทน

จงูใจระยะยาว (LTI) 

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น  ค่าโทรศัพทป์ระจาํเดือน เคร่ืองแบบเพ่ือใส่ปฏิบัติงาน รางวัลสาํหรบั

พนกังานท่ีมีอายงุานครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยดุพกัผ่อนประจาํปี การลาเพ่ือกิจธุระจาํเป็น การ

ลาเพ่ือรบัราชการทหาร การลาคลอดบตุร  ของขวญัในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ 

  

นอกจากนัน้บรษิัทฯ ยงัมีแนวปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบัพนกังาน เน่ืองจากบรษิัทฯ เล็งเห็นว่าการใหค้วามสาํคญั

กบัพนกังาน ถือเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมอนัดบัแรกท่ีบรษิัทฯ พึงกระทาํ เพราะการท่ีพนกังานมีความสขุในการทาํงาน 

จะสะทอ้นออกมาในรูปของผลงานท่ีมีคณุภาพและความยั่งยืนขององคก์ร โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 

 (1) ความเป็นส่วนตัว 

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถู้กล่วงละเมิดจากการใช ้การเปิดเผย 

หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทาํงาน หรือ

ขอ้มลูส่วนตวัอ่ืนๆ ไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของ หรือ

บุคคลอ่ืนใด ทัง้นีก้ารล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามหนา้ท่ีโดย

สจุรติ หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนข์องส่วนรวม  

1.1 คุม้ครองขอ้มลูส่วนตวัของพนกังานท่ีอยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดแูลรกัษาของ

บรษิัทฯ 

1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาํไดต้่อเมื่อไดร้บั

ความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ัน้ 

1.3 จาํกัดการเปิดเผยและการใชข้อ้มลูส่วนตวัของพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ เท่าท่ี

จาํเป็น 
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1.4 การขอขอ้มลูส่วนบคุคลจะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู และใชข้อ้มลูส่วน

บคุคลเท่าท่ีจาํเป็นและตามวตัถปุระสงคเ์ท่านัน้ เวน้แต ่กฎหมายใหอ้าํนาจดาํเนินการได ้

 (2) ความเสมอภาคและโอกาสทีเ่ท่าเทยีม 

 2.1  บรษิัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 

  2.2  บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย

คาํนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตาํแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณแ์ละ

ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นแก่งาน โดยไม่มีขอ้กีดกันเร่ืองเพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา และ

ความเชื่อท่ีแตกต่างกนั  

 2.3   บริษัทฯ กาํหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพ

และลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯในการจ่าย

ค่าตอบแทน 

  2.4   บริษัทฯ โดยหน่วยงาน Pruksa Academy จะสนันสนุนใหพ้นกังานไดร้บัการฝึกอบรม

และพฒันาเพ่ือการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน ทัง้การอบรม/สมัมนาท่ีบรษิัทฯ 

จัดขึน้ภายใน และการอบรมสัมมนา/กับหน่วยงานภายนอก เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า 

“พนกังานพฤกษา” คือ ทรพัยากรท่ีสาํคญัท่ีสดุของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งพฒันา

พนกังานทุกตาํแหน่งใหม้ีความรูแ้ละทกัษะท่ีพฒันาต่อยอดไม่มีวนัสิน้สดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ได้กําหนดให้มีศูนย์รวมการเรียนรู ้และจัดทาํเว็บไซต์ชื่อ Pruksa Academy โดยมี

วัตถุประสงค ์เพ่ือเป็นการยกระดับความรู ้ทักษะ ความสามารถของพนักงาน และ

พฒันาการทาํงานอย่างมืออาชีพ โดยพนกังานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเขา้ถึงระบบ

การฝึกอบรมไดอ้ย่างสะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่าน PC, Notebook, Tablet และ Smart 

phone รวมทั้งการ Update นโยบาย หรือสาระความรูใ้หม่ๆ ท่ีน่าสนใจ ผ่านช่องทาง 

Line และจดัทาํเนือ้หาใหเ้ป็น Micro Learning สรุปนโยบาย สาระ ความรู ้เพ่ือเป็นอีก

ช่องทางท่ีน่าสนใจ และเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกคนไดม้ีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

เพ่ือใหส้ามารถรบัผิดชอบงานในบทบาทหนา้ท่ีท่ีสงูขึน้ต่อไป  

   

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน (Classroom Training 

และ Virtual Online Training) จํานวน 31 หลักสูตร รวม 79 รุ่น และ E-Learning 

จํานวน 30 หลักสูตร รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public 

Training) จาํนวน 16 หลักสูตร รวม 16 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ 

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง และ

ผูบ้ังคับบัญชาระดับสูง ไดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งครอบคลุมทุกสายอาชีพ 

เฉล่ีย 8.95 ชั่วโมงต่อคน แบ่งเป็นพนกังานหญิงเฉล่ีย 9.10 ชั่วโมงต่อคน และพนกังาน

ชายเฉล่ีย 8.76 ชั่วโมงต่อคน โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-

House Training) เฉล่ียท่ีรอ้ยละ 95.86 และใชง้บประมาณในการพฒันาบคุคลากรเป็น

จํานวน 5 ล้านบาท โดยหลักสูตรท่ีบริษัทฯ ได้จัดขึน้สาํหรับพนักงานเข้าใหม่และ

พนกังานท่ีปฏิบตัิงานเดิมมีดงันี ้
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ประเภทพนักงาน หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

1. พนักงานใหม่ หมวดวิชาสาํหรบัพนกังานใหม ่ 1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจดัสอนเรื่อง 

- แนะนาํองคก์ร ผูบ้ริหาร Pruksa Business 

Knowledge Leadership สวสัดิการพนกังาน 

- การกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี การต่อตา้นการ

ทจุริตคอรร์ปัชนั 

- จริยธรรมพฤกษา (Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ 

- การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั 

2. ระบบประเมินผลงาน 

3. CSR 

4. การใชง้านระบบ ESS MSS 

5. Corporate IT System 

6. ความปลอดภยัในการทาํงานก่อสรา้งทั่วไป 

2. พนักงานทีป่ฏิบัติงานเดิม หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ 1. เทคนิคการปิดการขายขัน้สงู 

2. Live Content & Scale up Line 

3. Marketing สาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู 

4. Pruksa Project One 

5. กฎหมายสคบ. สาํหรบัพนกังานขาย 

6. การประเมินความเสีย่ง โครงการก่อสรา้ง 

7. LAP System for LAP 

8. LAP System for SBU/BU 

9. I- Construction  

10. I - Erection  

11. Site Digital Master Plan  

 หมวดวิชาดา้นคณุภาพและ 

ความปลอดภยั 

1. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีว 

อนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหนา้งาน 

3. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบับริหาร 

4. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั ระดบัเทคนิค 

 หมวดพฒันาตนเองและบริหารจดัการ  1. Train The Trainer 

2. Top Management Program (Innovation) 

3. Streamline สาํหรบัพนกังานธุรกิจเฉพาะ 

4. Streamline สาํหรบักลุ่ม SBU/BU 

5. Streamline หวัขอ้ I - Construction สาํหรบั

กลุ่มพนกังานก่อสรา้ง 

6. Streamline หวัขอ้ I - Erection สาํหรบักลุ่ม

พนกังานก่อสรา้ง 
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ประเภทพนักงาน หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

7. Streamline หวัขอ้ Site Digital Master 

Plan สาํหรบักลุ่มพนกังานก่อสรา้ง 

8. Streamline หวัขอ้ Customer Data 

Cleansing 

9. Streamline หวัขอ้ การใชง้านระบบ K2 

เรื่อง Material request 

10. Streamline หวัขอ้ การใชง้านระบบ K2-P7 

ส่ วนข อ ง  Land Purchase, Land Contract, 

Land Transfer 

 

 2.5   บริษัทฯ ตระหนกัว่า การส่ือสารท่ีดีจะนาํมาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพนัธอ์ันดีใน

การทาํงานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมใหพ้นกังานไดร้บัแจง้ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องอยู่

เสมอตามโอกาสและความเหมาะสม 

 2.6   บริษัทฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะ และรอ้งทุกขใ์นเร่ืองคบั

ข้องใจเก่ียวกับการทาํงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะไดร้ับการพิจารณาอย่างจริงจังและ

กาํหนดวิธีการแกไ้ข เพ่ือใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทุกฝ่ายและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีในการ

ทาํงานรว่มกนั 

(3) การล่วงละเมิด 

 3.1   ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนใหเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและพนกังานไม่พึงกระทาํ

การใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

 3.2   พนกังานตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด หรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ

รา่งกาย อนาจาร และรวมถึงการกระทาํใดๆท่ีมีลกัษณะเป็นการดถูกู เหยียดหยาม หรือ

ทาํใหบ้คุคลอ่ืนดอ้ยค่าในเร่ืองเก่ียวกบัเชือ้ชาต ิศาสนา สถาบนั เพศ อาย ุความบกพรอ่ง

ทางดา้นรา่งกายหรือจิตใจ หรือความเชื่อของบคุคล ฯลฯ  

  3.3   ใหเ้กียรติและเคารพสิทธิ หนา้ท่ี และความคิดเห็นของบคุคลอ่ืน   

 นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  

   บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการพัฒนาพนักงานท่ีชดัเจน โดยปัจจุบันมีการดาํเนินการ

พัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบเพ่ือใหเ้หมาะสมกับพนักงานในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผูบ้ริหาร

ระดับสูงจะไดก้ับการ Mentoring โดยคณะกรรมการบริษัท PSH ในการให้คาํปรึกษา แนะนําการ

บริหารงาน  สาํหรบัพนักงานทุกคน บริษัทมีการจัดฝึกอบรมภายในทั้งแบบ Class Room Training, 

Virtual Online Training และเพ่ิมช่องทางการพัฒนาพนักงานผ่านระบบ Online Training, Micro 

Leaning เพ่ือให้พนักงานสามารถเข้าเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองไดทุ้กท่ีทุกเวลา ผ่านระบบ E-Learning  

รวมทั้งการส่งบุคลากรของบริษัทฯ และพนักงานในเครือไปอบรมภายนอกกับสถาบันท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเพ่ือพฒันาความสามารถในการทาํงาน และสาํหรบัพนกังานใหม่มีระบบพ่ีเลีย้ง (Mentoring) 

สาํหรบัพนกังานใหม่เพ่ือเป็นท่ีปรกึษา และคอยใหค้วามช่วยเหลือในการทาํงานเบือ้งตน้   โดยบรษิัทฯ 
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ไดจ้ดัใหส้ายงานทรพัยากรบุคคลเป็นผูด้แูลพนกังาน เพราะตระหนกัว่าพนกังานเป็นสินทรพัยท่ี์คุม้ค่า

กบัการลงทนุ  โดยมีวิธีการพฒันาท่ีหลากหลาย อาทิ  

 (1)    การจัดทาํวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa 

Value) และกาํหนดลกัษณะดา้นภาวะผูน้าํ (Leadership Competency) เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางใน

การปฏิบตัิของคนทัง้องคก์ร 

(2)   การเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนไดม้ีพฒันาตนเองผ่านการจดัทาํแผนพฒันารายบุคคลประจาํปี 

(Individual Development Plan) ผ่าน Model การพัฒนา 70:20:10 โดย 70 เ รียนรู ้จากการ

ปฏิบตัิจริง (Experiential Learning) 20 การเรียนรูจ้ากส่ิงรอบตวั (Learning from Others) และ 

10 เรียนรูใ้นหอ้งเรียน (Formal Learning)  

(3)   ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจาํปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติจริง การสรา้งวัฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหนา้งานอย่างเป็นระบบ 

ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพ่ีเลีย้ง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการ

มอบหมายงานท่ีใหพ้นักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงไดแ้ละมีกรอบการดาํเนินงานท่ีเป็นนโยบาย

ชดัเจน ซึ่งทัง้หมดนีเ้อือ้ใหห้วัหนา้งาน และพนกังานสามารถวางแผนเพ่ือรบัการพฒันารว่มกนัได้

อย่างเหมาะสม 

(4)  การจดั Talent & Succession Planning โดยมีการกาํหนด Talent โดยมีหวัหนา้งานร่วมกับสาย

งานทรพัยากรบุคคล เพ่ือระบุผูท่ี้มีความสามารถสงู (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน

และคุณลักษณะส่วนบุคคลท่ีมีศักยภาพ ทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดทาํแผนทดแทนตาํแหน่งงานสาํหรบัผูบ้ริหารระดบั

ฝ่ายขึน้ไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการกาํหนดทัง้ Talent และ Successor นัน้ ยงั

คาํนึงถึงความจาํเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะหเ์ป้าหมายเชิงกลยุทธร์ะยะยาวขององคก์รร่วมดว้ย 

ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ ดาํเนินการคดักรองผูท่ี้จะมาทดแทนตาํแหน่งงานสาํหรบัผูบ้ริหารระดบั

ฝ่ายขึน้ไป ไดต้ามแผนท่ีกาํหนดไว ้ 

 (5)  การจัด Board Mentoring สาํหรับผู้บริหารระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัท PSH เป็นผู้ให้

คาํปรกึษา ชีแ้นะ แนะนาํจากประสบการณข์องคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือเป็นการใหค้าํปรกึษาใน

การบรหิารงาน และเป็นแนวทางใหผู้บ้รหิารระดบัสงูนาํไปประยกุตใ์ชก้บัส่วนงานของตนเอง   

(6)  สนับสนุนใหพ้นักงานทราบเสน้ทางการเติบโต (Career Path) ท่ีชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่า

ตาํแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไร และมีการกาํหนดความรู ้ทกัษะ และตวัวดัผล

งานของตาํแหน่งถัดไป เพ่ือให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ตลอดจน

กาํหนดวิธีการปฏิบตัิงาน และวิธีการพฒันาตนเอง เพ่ือใหส้ามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพท่ีได้

ตัง้ไว ้

(7)  สาํรวจความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์รอย่างสมํ่าเสมอปีละ 1 ครัง้ โดยผลการสาํรวจดงักล่า

วจะถกูนาํมากาํหนดแผนงานรว่มกนัทัง้องคก์ร ในการท่ีจะเพ่ิมระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อ

องคก์รใหม้ากยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรม แผนงานท่ีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ืองและบรรจเุป็นส่วนหน่ึง

ของตวัชีว้ดัผลงานของผูบ้รหิารดว้ย 
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นโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทยีมกัน   

  การพฒันาตนเอง พนกังานทุกคนจะตอ้งวางแผนการพฒันาตนเองร่วมกับผูบ้งัคบับญัชา  ใน

การกาํหนดแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการพฒันา

ตนเอง การวางแผน/การกาํหนดการเติบโตตามสายอาชีพท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณา

จากจุดแข็ง และจุดอ่อนท่ีตอ้งพฒันาของพนกังาน เพ่ือนาํมากาํหนดเป็นแผนพฒันารายบคุคล โดยใช้

หลกัในการพฒันาแบบ 70-20-10 คือ 

 (1) มอบหมายหนา้ท่ีงานท่ีทา้ทาย ท่ีมุ่งเพ่ือการพฒันา (Experiential Learning) ในอตัราส่วน  

70% ซึ่งพนกังานจะไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์รเพ่ือเตรียมความพรอ้มในการเขา้รบังาน

ดังกล่าว การมอบหมายงานนี้เป็นไปเพ่ือพัฒนาทักษะภาวะผู้นํา ผู้เข้าร่วมโครงการมี

บทบาทหลักในการทาํความเข้าใจ ความคาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของงาน 

ความสาํเรจ็ ส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู ้และวิธีการนาํส่ิงท่ีเรียนรูไ้ปใช ้รวมถึงวิธีการวดัผลสาํเรจ็ 

  (2) จัดใหพ้นักงานไดร้บัคาํแนะนาํจากผูบ้ริหารระดับสูง หรือผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น มีพ่ี

เลีย้ง (Coaching & Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือการ

ประชุมทีม รวมถึงการเขา้ร่วมสังเกตการณใ์นท่ีประชุมต่างๆ เพ่ือจะไดเ้รียนรูจ้ากผูอ่ื้น ใน

อตัราส่วน 20% 

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

อตัราส่วน 10% 

 

  โดยกําหนดแผนการพัฒนารายบุคคลเป็นประจําทุกปี และระบุตาํแหน่งงานท่ีมีความประสงคท่ี์

อยากจะทาํ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวรว่มกับผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือกาํหนดทิศทางในการพฒันาตนเอง

สาํหรับการเข้าดาํรงตาํแหน่งในอนาคต ทั้งการโอนย้ายตาํแหน่งในระดับเดียวกัน หรือการเล่ือน

ตาํแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   

 

นโยบายทีจ่ะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 บรษิัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน โดยมแีนวทางการจดัการดา้น

สิทธิมนษุยชน คือ  

(1) การสรรหา บริษัทฯ ยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจา้ง เพ่ือคัดเลือกบุคคลและ

ว่าจ้างให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตาํแหน่งงาน 

คณุวฒุิทางการศกึษา ประสบการณ ์และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นแก่งาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบตัิ หรือ

กีดกนัในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย นอกจากนัน้ บรษิัทฯ จะไม่

มีการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานเกณฑ ์หรือแรงงานบังคับอย่างเด็ดขาด อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดป้ฏิบัติตาม

กฎหมายเร่ือง การจา้งคนงานพิการโดยมีการจา้งงานคนพิการทาํงานในบริษัทฯ ทุกๆ ปี และยงัมีการ

จ้างงานเหมาบริการให้ผู้พิการท่ีไม่สามารถเดินทางมาทํางานในบริษัทฯได้ให้ทํางานช่วยเหลือ

สาธารณประโยชนใ์นเขตภมูิลาํเนาของผูพิ้การโดยบรษิัทฯ จ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ผูพิ้การแทน 

(2) การปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย บรษิัทฯกาํหนดใหม้ีจรรยาบรรณเก่ียวกบัความเสมอภาคและ

โอกาสท่ีเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง คู่คา้ หรือ
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คู่สญัญาในการประกอบธุรกิจกบับรษิัทฯ โดยจะปฏิบตัติ่อทกุคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 

รวมทัง้สิทธิเสรีภาพส่วนบคุคล ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถ้กูละเมิดจากการใช ้การเปิดเผยหรือการ

ถ่ายโอนขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสขุภาพ ประวตัิการทาํงาน หรือขอ้มลูส่วนตวัอ่ืนๆ ไป

ยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่เจา้ของ หรือบุคคลอ่ืนใด เวน้แต่ไดก้ระทาํไป

ตามหนา้ท่ีโดยสจุรติ หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชนข์องส่วนรวม โดยหากบคุคลใดไม่ไดร้บัความ

เป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธ์ิ บรษิัทฯเปิดโอกาสใหบุ้คคลนัน้สามารถรอ้งเรียนขอความเป็นธรรมผ่าน

ช่องทางต่างๆได ้ เพ่ือใหท้กุคนมั่นใจว่าจะไม่ถกูละเมิดสิทธิส่วนบคุคล 

นอกจากนัน้ บรษิัทฯเห็นว่าการล่วงละเมิดทางเพศตอ่ผูป้ฏิบตัิงาน ผูร้ว่มงาน หรือบคุคลอ่ืนใด

ไม่ว่าจะเป็นเพศใด เป็นการกระทาํท่ีไม่เหมาะสมและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น บริษัทฯจึงได้

กาํหนดใหค้วามผิดเก่ียวกบัการล่วงเกิน หรือคกุคามทางเพศเป็นความผิดวินยัอย่างรา้ยแรง 

(3) การปฏิบตัิต่อคู่คา้ บริษัทฯไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคญัในดา้นสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับ

ความเสมอภาคในการจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่คา้ และคู่สัญญา โดยมีการแข่งขันบนพืน้

ฐานขอ้มลูท่ีเท่าเทียมกัน นอกจากนัน้คู่คา้ คู่สญัญา จะตอ้งไม่ละเมดิสิทธิมนุษยชน หรือกระทาํการใด

ท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายดว้ย เช่น การใชแ้รงงานเด็ก การใชแ้รงงานต่างดา้วท่ีผิดกฎหมาย เป็นตน้ 

 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์โดยประสงคท่ี์จะใหม้ีการสรา้งสรรค ์นาํเสนอ

และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการ

ดาํเนินงานดงันี ้

 (1)  ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใตเ้งื่อนไขท่ีเป็นธรรมและ

มุ่งมั่นท่ีจะยกระดับมาตรฐานใหสู้งขึน้อย่างต่อเน่ืองและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสาร

ขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบรกิารอย่างครบถว้น ถกูตอ้งและไม่บิดเบือนขอ้เท็จจรงิ  

         (2)   ใหข้อ้มูลเก่ียวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณแ์ก่ลูกคา้ 

เพ่ือใหล้กูคา้มีขอ้มลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไมม่ีการกล่าวเกินความเป็นจรงิ ทัง้ในการ

โฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอ่ืนๆ กับลกูคา้ อนัเป็นเหตุใหล้กูคา้เกิดความเขา้ใจผิด

เก่ียวกบัคณุภาพ ปรมิาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา้หรือบรกิาร 

 (3)  ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว และจัดใหม้ีระบบ และช่องทางการ

ติดต่อ หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสินคา้และบรกิารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 

ชั่วโมง ผ่าน www.pruksa.com และ Pruksa Contact Center 1739 

 (4)  รกัษาขอ้มลูและความลบัของลกูคา้ โดยไม่นาํขอ้มลูไปใชใ้นทางท่ีมิชอบ เวน้แต่เป็นขอ้มลูท่ี

ตอ้งเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

(5)    มีการสาํรวจความพึงพอใจของลกูคา้เป็นประจาํ เพ่ือวดัระดบัความคาดหวงัและความพึง

พอใจของลูกคา้ และนาํผลการสาํรวจมาวิเคราะห ์เพ่ือทาํการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการใหต้รงตามความคาดหวงัของลกูคา้ รวมทัง้ปรบัปรุงกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน 

หรือการแจง้ปัญหาของลกูคา้ เพ่ือสรา้งความพึงพอใจของลกูคา้ในระยะยาวต่อไป 
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คู่แข่ง : บรษิัทฯมุ่งดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยโ์ดยประสงคท่ี์จะประสบความสาํเรจ็อย่างยั่งยืน 

และดาํรงความเป็นบริษัทฯชั้นนาํในธุรกิจภายใตก้ารแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่

ผกูขาด หรือกาํหนดใหคู้่คา้ตอ้งขายสินคา้ของบรษิัทฯเท่านัน้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขนัทางการคา้ 

โดยใชว้ิธีการใดๆ ใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูของคู่แข่งขนัอย่างผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม โดยมีหลกัการ

ปฏิบตัิตวัต่อคู่แข่งทางการคา้ ดงันี ้

 (1) ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีด ี

 (2)   ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม เพ่ือผลประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 

  (3)   ไม่กล่าวหาในทางรา้ย หรือมุ่งทาํลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการคา้ 

(4)   ไม่รว่มในการทาํสญัญา หรือขอ้ตกลง อนัอาจจะมีผลใหเ้กิดการขจดัคู่แข่งขนัทางการ

คา้อย่างไม่สมเหตสุมผล 

 

  คู่ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่คา้ตามหลักธรรมภิบาล (CG) ในการ

ดาํเนินการสรรหาคัดเลือกคู่คา้ การจัดซือ้ และจัดจ้างผู้รบัเหมา จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทท่ี

ปรกึษา ท่ีเปิดโอกาสใหคู้่คา้ ผูข้าย ผูร้บัจา้ง ผูใ้หเ้ช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่คา้ ทุกรายเขา้มาประมลูงาน 

หรือเสนอราคากบับรษิัทฯดว้ยความโปรง่ใส ยตุิธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกบัคู่คา้ทกุราย  

 

ในกรณีท่ีคู่คา้ไดร้บัการติดต่อจากผูบ้ริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะท่ีเป็นการ

เรียกรอ้งค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชนอ่ื์นใด เวน้แต่การใหโ้ดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดย

ทางตรง หรือทางออ้ม เพ่ือใหคู้่คา้ไดม้าซึ่งประโยชนท์างธุรกิจของตนเป็นการตอบแทน หรือในกรณีท่ีคู่

คา้เห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่คา้ของบริษัทฯไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมกับคู่คา้ หรือเป็น

การขจัดคู่แข่งทางการคา้ บริษัทฯขอความร่วมมือใหคู้่คา้แจง้ใหบ้ริษัทฯทราบทันที พรอ้มเสนอแนะ

แนวทางปรบัปรุง เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจดัซือ้ จดัจา้งแก่คู่คา้ทุกราย ซึ่งบริษัทฯจะ

ใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองแก่คู่คา้ทกุรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

 

การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

1. บริษัทฯประสงค์ท่ีจะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ

ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 มีการแข่งขนับนขอ้มลูท่ีเท่าเทียมกนั 

1.2 มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา 

1.3 จดัทาํรูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม 

1.4 จัดใหม้ีระบบการจัดการ และติดตามเพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา 

อย่างครบถว้น และป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 

1.5 จ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาํระเงินท่ีตกลงกนั 
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2. บริษัทฯมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรกัษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถปุระสงค์

ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีคุม้ค่ากับมลูค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมี

ความเชื่อถือซึ่งกนัและกนั 

3. หา้มผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนรบัผลประโยชนใ์ดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่คา้และคู่สญัญาไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม 

4. ออกหนังสือแจง้แก่นายหนา้ คู่คา้ และสถาบันการเงินต่างๆ ว่าบริษัทฯงดรบัของขวญั ของกาํนลั 

และมนีโยบายไม่รบังบสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด 

5. ไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งในการจดัซือ้จัดหากับคู่คา้ หรือคู่สัญญาท่ีมีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่นเป็น

ครอบครวัหรือญาติ หรือท่ีตนเป็นเจา้ของ หรือหุน้ส่วน 

6. ไม่เปิดเผย หรือใชข้อ้มลูท่ีไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้จดัหาเพ่ือประโยชนส่์วนตวัหรือผูอ่ื้น 

 

วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า 

บริษัทฯมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่คา้ เพ่ือประเมินความเส่ียง กาํหนดแผนการ

แกไ้ข ประเมินผลภายหลังดาํเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคาํนึงถึงคุณภาพ การส่งมอบ การ

บริการและความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงข้อกําหนดขั้นตํ่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมาย

ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรฐานการจดัการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

เป็นตน้ 

 

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของคู่ค้า 

1. จรรยาบรรณดา้นธุรกิจ 

 บริษัทฯมุ่งเนน้การปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดว้ย

ความซื่อสตัยส์จุริต มีจริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครดั สามารถตรวจสอบได ้และจะไม่ทาํการใดๆ อนัเป็นวิธีท่ี

ทุจริตคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ แต่จะดาํเนินการใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้ และบริการท่ีมีคณุภาพ ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ

ต่อบรษิัทฯ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย โดยกาํหนดใหม้ีการดาํเนินการดงันี ้

 1.1 การรกัษาความลบัระหว่างกนั 

 1.2 ละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และ/หรือผลประโยชนท์บัซอ้น 

 1.3 ละเวน้การละเมิดสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา 

 1.4 กาํหนดชอ่งทางการรบัเร่ืองรอ้งเรียน 

 1.5 การมีส่วนรว่มในการพฒันาและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

2. จรรยาบรรณดา้นสิทธิมนษุยชนและแรงงาน 

  บรษิัทฯสนบัสนนุและเคารพหลกัการดา้นสิทธิมนษุยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมทัง้

หมั่นตรวจตราดูแลมิใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดว้ย
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การยอมรบัหลกัปฏิบตัิท่ีเป็นประโยชนต์่อสงัคมโลก เช่น หลกัสิทธิมนษุยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

และกาํหนดให ้

2.1 คู่คา้ ตอ้งใหค้วามเคารพต่อสิทธิมนษุยชน คาํนึงถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์ความเท่าเทียมกนั ไม่

ว่าจะเป็นเพราะความแตกต่างทางเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ การศกึษา ความพิการ และมีการ

ปฏิบตัิต่อพนกังานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย 

2.2 คู่คา้ ตอ้งไมม่ีการบงัคบัใชแ้รงงานโดยท่ีพนกังานของตนไม่สมคัรใจ 

2.3 คู่คา้ ตอ้งไม่จา้งแรงงานเด็กท่ีอายุไม่ถึงเกณฑต์ามท่ีกฎหมายกาํหนด และตอ้งจดัใหแ้รงงานไดร้บั

ความคุม้ครองตามท่ีกฎหมายกาํหนดทกุประการ 

2.4 คู่คา้ ตอ้งจ่ายค่าจา้งและผลประโยชนอ่ื์นใดท่ีพนกังานของตนพึงไดร้บัอย่างถูกตอ้ง เป็นธรรม ตรง

ตามกาํหนดเวลา 

2.5 คู่ค้า ต้องไม่ให้พนักงานของตนทํางานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายกําหนด หากมีความ

จาํเป็นตอ้งใหท้าํงานล่วงเวลา จะตอ้งเป็นไปตามความสมคัรใจ 

 

 3.  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

บรษิัทฯใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัิงานท่ีคาํนึงถึงมาตรฐานการบรหิารจดัการดา้นคณุภาพ ความ

ปลอดภยั และอาชีวอนามยัอย่างต่อเน่ือง กาํหนดและทบทวนนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั และ 

อาชีวอนามยั รวมถึงแนวปฏิบตัท่ีิดีเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน โดยท่ี 

3.1 คู่คา้ จะตอ้งจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหม้คีวามปลอดภยั และมีสขุอนามยัใหแ้ก่

พนกังานของตน รวมถงึจดัหาอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบคุคลใหแ้ก่พนกังานของตนอย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 

3.2 กรณีเกิดสถานการณฉ์กุเฉินคู่คา้จะตอ้งเตรียมพรอ้มต่อสถานการณฉ์กุเฉิน โดยจะตอ้งกาํหนดใหม้ี

การประเมินสถานการณ ์มาตรการการจดัการดา้นผลกระทบ แผนการเตอืนภยั และจดัใหม้ีการ

อบรมใหแ้ก่พนกังานอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม 

3.3 คู่คา้ จะตอ้งมีนโยบายในการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มอยา่งชดัเจน และมีความมุง่มั่นในการใชท้รพัยากร

ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและเหมาะสม 

3.4 คู่คา้ จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ย ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีบงัคบัใช้

อย่างเครง่ครดั 

3.5 คู่คา้ จะตอ้งมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการตดิตัง้ระบบกาํจดั และจดัการของเสีย การปล่อย

มลพิษทัง้ทางอากาศ บนดิน และการระบายนํา้ทิง้ท่ีเหมาะสม ปลอดภยั โดยจดัใหม้ีการเฝา้ระวงั 

ควบคมุ และตรวจสอบ คณุภาพอยู่เสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจวา่ของเสียและผลิตผลจากการผลิตท่ีปล่อย

ออกสู่ส่ิงแวดลอ้มจะไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษใดๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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 4.  จรยิธรรมและการปฏิบตัติามกฎหมาย 

 4.1 คู่คา้ ตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยคณุธรรม จรยิธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

 4.2 คู่คา้ ตอ้งดาํเนินธุรกจิโดยปราศจากการใหสิ้นบนในทกุรูปแบบ 

 4.3 คู่คา้ ตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

  4.4 คู่คา้ ตอ้งมีการจดัทาํบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกิจอยา่งถกูตอ้ง และครบถว้น 

 4.5 คู่คา้ ตอ้งปกป้องขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลกูคา้ 

 

ความสัมพันธก์ับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จึงใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริง รายงานท่ีถูกตอ้ง ปฏิบัติตามพนัธ

สญัญา การเจรจาแกไ้ขปัญหาเพ่ือหาทางออกท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รวมทัง้

หลีกเล่ียงสถานการณท่ี์ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้

1) พนักงานตอ้งรกัษาความลับท่ีไดร้บัจากคู่คา้ เช่น ขอ้มูลราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและขอ้มลู

ผลิตภณัฑ ์จะเปิดเผยไดต้่อเมื่อไดร้บัอนญุาต (Respect the Confidentiality of Information) 

2) พนักงานตอ้งทาํการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพ่ือใหม้ั่นใจไดถ้ึง

ความยุติธรรมในการแข่งขนั และไม่สอบ หรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึ่งเป็นการ

กระทาํท่ีฉอ้ฉล กล่าวคือ เปิดเผยราคาของคู่คา้รายท่ี 1 เพ่ือใหคู้่คา้รายท่ี 2 สูร้าคา แลว้นาํราคาใหม่

ของคู่คา้รายท่ี 2 ไปต่อรองกบัคู่คา้รายท่ี 1 เพ่ือใหเ้สนอราคาตํ่ากว่า เป็นตน้  

3) พนกังานตอ้งรกัษาความสมัพนัธก์บัคู่คา้ในเชิงธุรกิจดว้ยความเสมอภาค ไม่เรียกรอ้ง ไม่รบัทรพัยสิ์น 

หรือผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

4) พนกังานตอ้งปฏิบตัิต่อคู่คา้ทกุรายอย่างเสมอภาคและยตุิธรรม เช่น ไดร้บัแจง้ข่าวการประกวดราคา

เหมือนกนัและในเวลาเดียวกนั 

5)  พนักงานต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนคู่ค้าให้เสนอราคา หรือเข้าประกวดราคา 

(Transparency in Criteria of Invitation to Tender) เพ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมกับคู่คา้ทุก

ราย 

6) พนกังานตอ้งมีความโปรง่ใสในการใชว้ิธีการพิจารณาราคาท่ีคู่คา้ส่งเขา้ประกวด (Transparency in 

Evaluating Bids) และสามารถชีแ้จงไดว้่าพิจารณาการประกวดราคาตามหลกัเกณฑอ์ย่างไร และ

คู่คา้รายใดชนะการประกวดราคา (Transparency in Evaluating the Successful Supplier) 

7) พนกังานตอ้งป้องกันขอ้มลูความลบัของบริษัทฯ ขณะดาํเนินการติดต่อธุรกิจกับคู่คา้อย่างเครง่ครดั 

โดยตอ้งรักษาข้อมูลต่างๆ ท่ีไดร้ับจากผู้เสนอราคา หรือเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไวเ้ป็น

ความลบั ไม่เปิดเผยใหผู้อ่ื้นทราบ 

8) พนักงานตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีมีต่อคู่คา้อย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขได ้จะรีบแจง้ใหคู้่คา้ทราบล่วงหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหาโดยใชห้ลกั

ของความสมเหตสุมผล 

9) บรษิัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่คา้ โดยจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชนแ์ละความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ในดา้น

ชื่อเสียงและภาพพจนข์องบรษิัทฯ ต่อสายตาของบคุคลภายนอกดว้ย 
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10) พนกังานผูด้าํเนินการจดัหาจะตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง ชดัเจน ครบถว้นแก่คู่คา้ดว้ยวิธีการท่ีเปิดเผย

และใหโ้อกาสแก่คู่คา้อย่างเท่าเทียมกนั 

11) พนกังานผูด้าํเนินการจดัหาควรรบัฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะใดๆ ท่ีคู่คา้รอ้งเรียน หรือแนะนาํ

เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน 

12) พนกังานตอ้งเจรจาต่อรองบนพืน้ฐานของความสมัพนัธเ์ชิงธุรกิจเป็นธรรมทัง้สองฝ่ายเปิดเผยและมี

หลกัฐาน 

 

การร้องเรียน 

1. การแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

กรณีท่ีพบว่า ผูบ้ริหาร พนกังาน เจา้หนา้ท่ี และ/หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่าง

ใดอย่างหน่ึง ซึ่งส่อไปในทางทจุรติ ไม่เป็นธรรม หรือเรียกรอ้งค่าตอบแทนดงักล่าว คู่คา้ทกุรายสามารถ

แจง้ใหบ้รษิัทฯ ทราบทนัทีผ่านช่องทาง ดงัต่อไปนี ้

• ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ PSH และ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารกลุ่ม PSH (Group CEO) 

บรษิัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

อาคารเพิรล์ แบงกค์็อก ชัน้ 23 เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

• ระดบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทกุระดบั  

• Website : www.psh.co.th หรือ www.pruksa.com (หัวข้อ: รอ้งเรียน แจ้งเบาะแส เร่ือง การ

ทจุรติและคอรร์ปัชนั) 

• E-mail : cg@pruksa.com 

• Line ID : @pruksacg  

• โทรศพัท ์: 1739  

  

นอกจากผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนจะมีส่วนสาํคญัในการช่วยองคก์รแลว้ ผูแ้จง้ขอ้รอ้งเรียนยงัจะไดร้บั

เงินรางวลัมลูค่าสงูสดุ 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณความดีจาก

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) อีกดว้ย 

 

2. มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ จะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

2.1 ผู้รอ้งเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกท่ีจะไม่เปิดเผย

ตนเองได ้หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะทาํใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่

หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทาํใหบ้ริษัทฯสามารถรายงานความคืบหนา้ ชีแ้จงขอ้เท็จจริงให้

ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดส้ะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึน้ 

http://www.psh.co.th/
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2.2 ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง บริษัทฯจะไม่เปิดเผย ชื่อตัว ชื่อ

สกุล ท่ีอยู่ ภาพ หรือขอ้มลูอ่ืนใดท่ีสามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้และดาํเนินการสืบสวนว่า มีมลูความ

จรงิเพียงใดหรือไม่ 

2.3 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนตอ้งเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็น โดยคาํนึงถึง

ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รอ้งเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ แหล่งท่ีมาของขอ้มลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.4 กรณีท่ีผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่

ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย ผู้ร ้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงสามารถรอ้งขอใหบ้ริษัทฯ กาํหนดมาตรการคุม้ครองตามความเหมาะสม 

หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้รอ้งเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริงไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดความเดือดรอ้น

เสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ท่ีไดร้ับความเดือดรอ้นเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ

เสียหายดว้ยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

  

 เจ้าหนี:้ บรษิัทฯ กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัเจา้หนี ้โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขคํา้ประกนั การ

บริหารเงินทุน และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชาํระหนีไ้วอ้ย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจา้หนีท้างการคา้ หรือ

เจา้หนีส้ถาบันการเงิน โดยไม่ใหม้ีการผิดนัดชาํระหนี ้รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจา้หนีก้าํหนด

อย่างเครง่ครดั ดงันี ้

1. ชาํระหนีค้ืนต่อเจา้หนีต้รงต่อเวลาตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดเพ่ือมิใหเ้กิดการผิดนดัชาํระหนี ้

2. ในการชาํระหนี ้เงินกูย้ืม ดอกเบีย้และความรบัผิดชอบในหลักประกัน หรือการคํา้ประกันต่างๆ 

บรษิัทฯ ยึดมั่นในสญัญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั 

3. เมื่อมีเหตุสาํคญัอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสาํคัญและอาจกระทบต่อหนีท่ี้ตอ้ง

ชาํระ บรษิัทฯ จะบรหิารเงินทนุโดยจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบเพ่ือรว่มกันหาวิธีป้องกัน หรือแกไ้ข เพ่ือ

ไม่ใหเ้กดิความเสียหาย 

4. ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเจา้หนีก้าํหนดอย่างเครง่ครดั 

 

  นอกจากนี ้เพ่ือรกัษาความเชื่อมั่นต่อเจา้หนี ้บรษิัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการ

เงินทนุใหม้ีโครงสรา้งทางการเงินท่ีเหมาะสม มีการส่ือสารกบัเจา้หนีถ้ึงสถานะของธุรกจิอยา่ง

สมํ่าเสมอ และมุง่มั่นในการรกัษาความสมัพนัธท่ี์ดีกบัเจา้หนี ้

 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บรษิทัฯ ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

ใหค้วามสาํคัญต่อการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทฯ 
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โดยเฉพาะ ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตบ้รรษัทภิบาลท่ีดีมาอย่างต่อเน่ือง และไดป้รบัเปล่ียน

รูปแบบการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มุ่งสู่การพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) โดยนาํความเชี่ยวชาญจาก Core Business มาช่วยยกระดบั

คณุภาพชีวิตของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงชุมชนและสงัคมใหม้ีชีวิตท่ีดีอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึน้ โดยได้

กาํหนดเป็น Roadmap การพัฒนาท่ียั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ท่ีมีกรอบการดาํเนินการเป็น

ระยะเวลา 5 ปี ภายใตก้ารดาํเนินการ 3 ดา้นหลักๆ คือ 1. ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี 

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

แก่ผู้ท่ีต้องการโอกาส (Heart to Society) และยังได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มตามนโยบายการพฒันาท่ียั่งยืนของบรษิัทฯ สู่เป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืนในระดบัประเทศ

และสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) ผ่านโครงการต่างๆ ท่ีสาํคัญๆ เช่น โครงการ

บ้านใส่ใจเพ่ือคนพิการ By Pruksa ท่ีร่วมกับเครือข่ายในชุมชน จังหวัดขอนแก่น และเชียงใหม่ 

ดาํเนินการสรา้งและปรบัปรุงท่ีอยู่อาศัยของคนพิการเพ่ิมเติมจากปีท่ีผ่านมา และจา้งงานคนพิการ

ทาํงานท่ีบริษัทฯ และท่ีองคก์รใกลบ้า้น เพ่ือช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้อย่างยั่งยืน   

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การพฒันาท่ียั่งยืน)  

 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

บริษัทฯ ดาํเนินการส่งเสริมความปลอดภยัใหแ้ก่พนกังาน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบตัิเหต ุการบาดเจ็บ และการ

เจ็บป่วยในการทาํงาน และควบคุมความไม่ปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยไดก้าํหนดนโยบาย

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของพนกังาน และถ่ายทอด

ไปยงัพนกังานทกุระดบั ดงันี ้ 

1.  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภยัในการทาํงาน เป็นหนา้ท่ีรบัผิดชอบอนัดบัแรกของพนกังานทกุคนทุกระดบัและ

ตอ้งใหค้วามรว่มมือปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ่ื้น  

2.  บริษัทฯ มีเจตนารมณใ์นการดาํเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

3.  บริษัทฯ จัดใหม้ีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู ้ความสามารถในดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

รวมทัง้เสรมิสรา้งจิตสาํนึกใหแ้ก่พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างสมํ่าเสมอ 

4.  บรษิัทฯ จะสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากร อาทิ บคุลากร เคร่ืองมืออปุกรณป้์องกนั และอ่ืนๆ ใหเ้พียงพอ

เหมาะสม รวมถึงการรกัษาไวซ้ึ่งสขุภาพอนามยัท่ีดี อีกทัง้การดูแลป้องกันอุบตัิการณแ์ละโรคท่ีเกิดจากการ

ทาํงานของพนกังานทกุคน 

5.  บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการดาํเนินงานดา้นชีวอนามยัและความปลอดภัย เพ่ือการพฒันาปรบัปรุง

อย่างต่อเน่ือง 

 

การท่ีบริษัทฯให้ความสําคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัยภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ดว้ยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคม ท่ีจะร่วมกา้วเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและ
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ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯจึงไดด้าํเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสงัคมอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการดาํเนิน

ธุรกิจภายใตค้วามรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้ 

1.  มุ่งมั่นสนับสนุนใหก้ารดาํเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ความ

ปลอดภัย และข้อกําหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น การจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือวิเคราะหป์ระเมินผลกระทบ และกาํหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ก่อนก่อสรา้งโครงการ ระหว่างการ

ก่อสรา้งโครงการ และช่วงดาํเนินโครงการ ซึ่งการดาํเนินงานทัง้ 3 ระยะ ครอบคลมุองคป์ระกอบ

ทางส่ิงแวดลอ้มและคณุค่าต่างๆ ดงันี ้

 -  ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น คณุภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความ 

สั่นสะเทือน การพงัทลายของดิน คณุภาพนํา้ 

-  ทรพัยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ เช่น ระบบบาํบดันํา้เสีย ระบบนิเวศวิทยาสงัคมเมือง 

-  คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์เช่น นํา้ใช ้นํา้เสีย การระบายนํา้ การป้องกันนํา้ท่วม การ

จดัการขยะมลูฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกนัอคัคีภยั 

-  คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสขุภาพ สงัคม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 

2.  กาํหนดใหค้วามปลอดภยัในการทาํงานถือเป็นหนา้ท่ีรบัผิดชอบอนัดบัแรกในการปฏิบตัิงานของ

พนกังานทกุคน 

3.  กาํหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งกระทาํตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผูน้าํ อบรม ฝึกสอน จูงใจ

ใหพ้นกังานปฏิบตัิงานดว้ยความปลอดภยั 

4.  กําหนดให้พนักงานทุกคนตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจน

ทรพัยสิ์นของบรษิัทฯ เป็นสาํคญัตลอดเวลาท่ีปฏิบตัิงาน 

5.  กาํหนดใหพ้นักงานทุกคนตอ้งดูแล ทาํความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยในพืน้ท่ีท่ี

ปฏิบตัิงานของตนเองอยู่เสมอ 

6.  มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยท่ีช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตสาํนึกของ

พนกังานใหเ้กิดความปลอดภยัในการทาํงาน 

7.  มุ่งมั่นสนบัสนุนใหม้ีการทบทวน ปรบัปรุง และพฒันาระบบการบริหารงานความปลอดภยัอย่าง

ต่อเน่ือง 

8.  มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการตรวจ ติดตามและควบคุมการปล่อย

และการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจดัการของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเพ่ือรกัษาแหล่ง

ทรพัยากรธรรมชาติ 

9.  ใชท้รพัยากรและพลงังานใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกนัมลภาวะทางนํา้ อากาศ ของเสีย 

และมลภาวะอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ  ให้ส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและชมุชน 

 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยนาํระบบการจดัการอาชีว 

อนามยัและความปลอดภยัมาประยกุตใ์ชใ้นบรษิัทฯ  โดยในปี 2564 บรษิัทฯ ไดน้าํกฎเหล็กดา้นความปลอดภยัมาควบคมุ

งานท่ีมีความเส่ียงสูงทั้งแนวสูง แนวราบ และโรงงาน รวมทั้งนาํระบบ Safety Report Online ในการรายงานผ่านมือถือ
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) 

เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั 

กรรมการและเลขานกุาร 

กรรมการผูแ้ทนนายจา้ง 

ระดบับงัคบับญัชา 

กรรมการผูแ้ทนลกูจา้ง 

ระดบัปฏิบตัิการ 

และสรุปเป็น Safety Management Performance เพ่ือเป็นการ Monitor ระบบความปลอดภัยในภาพรวม  ส่งผลให้

มาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานเป็นมาตรฐานเดียวกนัถูกตอ้งตามหลกับริหารจดัการและกฎหมาย ดงันัน้ จะเห็น

ไดว้่า บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในเร่ืองความปลอดภัย โดยมีกระบวนการควบคุมทุกส่วนงานทั้งบา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮา้ส ์

และคอนโดมิเนียม   

 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (คปอ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ซึ่งมาจากการ

แต่งตัง้ (ระดับบังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตัง้ของสมาชิกในองคก์ร (ระดับปฏิบัติการ) รวมจาํนวนทั้งสิน้ 21 คน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

มีบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน เพ่ือป้องกนั

และลดการเกิดอุบตัิเหตุ การประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตเุดือดรอ้นราํคาญ อนัเน่ืองจากการทาํงานหรือ

ความไม่ปลอดภยัในการทาํงานเสนอต่อผูบ้รหิาร 

 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การทาํงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทาํงานต่อผู้บริหารเพ่ือความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงาน 

ผูร้บัเหมา และบคุคลภายนอก ท่ีเขา้มาปฏิบตัิงาน หรือเขา้มาใชบ้รกิารในสถานประกอบการ 

3. ส่งเสรมิสนบัสนนุกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของบรษิัทฯ 

4. พิจารณาขอ้บงัคบัและคู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทัง้มาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการ

ทาํงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อผูบ้รหิาร 

5. สาํรวจการปฏิบตัิการดา้นความปลอดภัยในการทาํงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายท่ีเกิดขึน้ใน

บรษิัทฯ อย่างนอ้ยเดือนละหน่ึงครัง้ 
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6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภยัในการทาํงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ

อบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในดา้นความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเสนอ

ความเห็นต่อผูบ้รหิาร 

7. วางระบบการรายงานสภาพการทาํงานท่ีไม่ปลอดภยัใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพนกังานทกุคนทกุระดบัตอ้งปฏิบตัิ 

8. ติดตามผลความคืบหนา้เร่ืองท่ีเสนอต่อผูบ้รหิาร 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาํปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

คณะกรรมการเมื่อปฏิบตัิหนา้ท่ีครบหน่ึงปี เพ่ือเสนอต่อผูบ้รหิาร 

10. ประเมินผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของบรษิัทฯ 

11. ปฏิบตัิงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานอ่ืนตามท่ีผูบ้รหิารมอบหมาย 

 

การดาํเนินการป้องกันโรค COVID-19 

 จากสถานการณ ์COVID-19 ปัจจุบนับริษัทมีการดาํเนินงานเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบแก่พนกังานโดยมีการ

แจกหนา้กากอนามยัใหก้บัพนกังานทุกคน มีมาตรการ WFH และจดัเจลแอลกอฮอลล์า้งมือประจาํจุดต่างๆ ทัง้สาํนกังาน

บริษัทฯ สาํนกังานขาย และโครงการก่อสรา้ง และมีการจดัใหม้ีจุดสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้พืน้ท่ี และใหม้ีการเวน้

ระยะทางสังคม สาํหรบัคู่คา้มีการกาํหนดมาตรการคัดกรองกับคู่คา้ท่ีทาํงานกับบริษัท รวมถึงจัดใหม้ีการตรวจหาเชือ้ 

COVID-19 กับแรงงานท่ีจะเขา้มาทาํงานกับบริษัทฯ และมีการกาํหนดแผนฉุกเฉินเพ่ือรบัมือกับสถานการณ ์COVID-19 

รวมถึงการจดัหาวคัซีนใหแ้ก่พนกังาน และผูร้บัเหมาใหไ้ดร้บัวคัซีนอย่างนอ้ย 2 เข็ม และ มีการตรวจ  ATK ก่อนเริ่มงานทกุ 

14 วนั โดยมีการปฏิบตัิตามนโยบายภาครฐัอย่างครบถว้น 

 

 
 

 

การดาํเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

1. บรษิัทฯ มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมตา่งๆ ในองคก์ร เพ่ือควบคมุและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดขึน้ไมใ่หส่้งผลต่ออนัตรายทางรา่งกาย โรคต่างๆ และสภาพจติใจของพนกังาน 

2. บรษิัทฯ ไดม้ีการประเมินความสอดคลอ้งกฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั 

3. บรษิัทฯ ไดน้าํระบบ Safety Management Performance เพ่ือติดตามการดาํเนินงานดา้นความ

ปลอดภยัของโครงการก่อสรา้งแนวราบ เพ่ือดแูนวโนม้ดา้นความปลอดภยั 

4. บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้บคุลากรถ่ายทอดความรูค้วามปลอดภยัในการทาํงานท่ีโครงการก่อสรา้ง 
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5. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการอบรมพนกังานผ่านรูปภาพดว้ยส่ือ OPL (One Point Lesson) 

6. บรษิัทฯ มีการตรวจสอบการทาํงานอย่างสมํ่าเสมอผ่านการทาํ Site Walk โดยผูบ้รหิารโครงการเป็น

ผูน้าํตรวจ 

7. บรษิัทฯ มีประชมุความปลอดภยัทกุเดือน เพ่ือแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัท่ีเกิดขึน้ในโครงการก่อสรา้ง 

8. บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํแคมป์คนงานมาตรฐาน เพ่ือใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐาน

เหมือนกนัทกุโครงการก่อสรา้ง และยงัเป็นโครงการตวัอยา่งสาํหรบัศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอก 

9. บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํกฎ ระเบียบ ความรูต้า่งๆ ดา้นความปลอดภยั และมาตรฐานการทาํงาน แปลเป็น

ภาษาต่างๆ รวม 4 ภาษา เพ่ือใหแ้รงงานชาวตา่งชาติสามารถทาํความเขา้ใจ 

10. บรษิัทฯ จดัทาํชมุชนสมัพนัธก์บัพืน้ท่ีรอบโครงการ เพ่ือใหเ้กดิทศันคติท่ีดีต่อชมุชน และสนบัสนนุ

ช่วยเหลือชมุชน 

11. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบความพรอ้มใชง้านของเคร่ืองจกัร อปุกรณ ์เคร่ืองมือ เพ่ือใหเ้กิดความ

ปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยสิ์น 

12. บรษิัทฯ มีการส่ือสารดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในหลายช่องทาง อาทิ SMS E-Mail และ

บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ใหก้บัพนกังานและบคุคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. บรษิทัฯ มีการฝึกอบรมใหค้วามรูก้บัพนกังาน เพ่ือใหท้ราบหลกัการท่ีถกูตอ้งในการปฏิบตัิงานใน

ลกัษณะงานตา่งๆ การสวมใส่อปุกรณป้์องกนัอยา่งถกูวิธี ตัง้แต่เริม่งาน และทบทวนอย่างต่อเน่ือง 

14. บรษิัทฯ มีการซอ้มรบัเหตฉุกุเฉินในสถานการณต์า่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ เพ่ือใหพ้นกังานเขา้ใจในขัน้ตอน

การดาํเนินงาน วิธีการแจง้ วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหนา้ท่ี 

15. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนกังาน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีบรษิัทฯ ได้

กาํหนดไวห้ากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินยั 

16. บรษิัทฯ มีการสอบสวนอบุตัิการณท่ี์เกิดขึน้ทกุครัง้ เพ่ือหาสาเหตท่ีุแทจ้รงิของอบุตัิการณน์ัน้ๆ และเขา้

ไปดาํเนินการควบคมุใหต้รงจดุ ป้องกนัการเกดิซํา้ 

17. บรษิัทฯ มีการทบทวนการจดัการโดยผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือใหม้ั่นใจในระบบบรหิารจดัการอาชีวอนามยั

และความปลอดภยัมคีวามเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล 

18. บรษิัทฯ มีการใหค้วามรูก้บัพนกังาน (Safety Talk) ท่ีปฏิบตัิงานในโครงการ มกีารจดัทาํ Training 

Need ตามกจิกรรมท่ีมีความเส่ียง ครอบคลมุทกุกิจกรรม 

19. บรษิัทฯ มีการตรวจสอบสารเสพติดพนกังานและผูร้บัเหมาจากหน่วยงานภายนอกอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือ

ป้องกนัความเส่ียงต่ออาชญากรรม และการกระทาํผิดต่อกฎหมาย 

20. บรษิัทฯ มีการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มทัง้ในสาํนกังานและโครงการเพ่ือคอยตดิตามสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงานใหเ้หมาะสมกบัพนกังาน 

21. บรษิัทฯ ประสานงานกบัโรงพยาบาลในการส่งตวัพนกังานเขา้รกัษาทนัทีท่ีประสบอบุตัิเหตหุรือเจบ็ป่วย 
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22. บรษิัทฯ มีการติตตามคณุภาพอากาศท่ีส่งผลต่อพนกังานทกุวนัเพ่ือแจง้เตือนการปฏิบตัิตวัของ

พนกังาน รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณในการแจกหนา้กากกนัฝุ่ นขนาดเล็กใหก้บัพนกังาน 

23. บรษิัทฯ จดัทาํมาตรการลดฝุ่ นขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบต่อชมุชนโดยการสเปรยน์ํา้ปกคลมุแหล่งกาํหนิด

ฝุ่ นและจดัเก็บส่ิงท่ีอาจส่งผลกระทบอยู่เสมอ 

24. บรษิัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร และอปุกรณใ์นการทาํงานเป็นประจาํทกุสปัดาห ์และมีการติด

สติกเกอร ์(Tag) เป็นหลกัฐานผ่านการตรวจสอบ 

   

ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติงานตาม

มาตรฐานครบถว้นและมีการปฏิบตัิตรงกนัทกุภาคส่วน จึงมีการกาํหนดระเบียบปฏิบตัิงานเชิงนโยบาย ดงันี ้

1. นโยบายการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการก่อสรา้งในแนวสงู

เป็นนโยบายเพ่ือกําหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานแนวสูง

ครอบคลุมการทาํงานทั้งในส่วนของพนักงานบริษัทฯ ผูร้บัเหมา ผูค้วบคุมงาน ท่ีปรึกษา และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง 

2. นโยบายการดาํเนินงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสรา้งใน

แนวราบเป็นนโยบายเพ่ือกําหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทาํงาน

แนวราบครอบคลมุการทาํงานทัง้ในส่วนของพนกังานบรษิัทฯ ผูร้บัเหมา และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. นโยบายการดาํเนินการเมื่อเกิดอบุตัิเหตจุากการทาํงาน เป็นนโยบายเพ่ือกาํหนดมาตรฐานระเบียบการ

ดาํเนินงาน เมื่อมีอบุตัิเหตจุากการทาํงาน การรายงานอบุตัิเหต ุการสอบสวนอบุตัิเหต ุการป้องกนัแกไ้ข

เพ่ือไม่ใหเ้กิดซํา้ 

4. นโยบายอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบคุคล เป็นนโยบายเพ่ือกาํหนดมาตรฐานอปุกรณป้์องกนัภยัส่วน

บคุคล (PPE) ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัในบรษิัทฯ ครอบคลมุทกุกิจกรรมท่ีปฏิบตัิงาน 

5. ระเบียบขอ้บงัคบัมาตรการเพ่ือความปลอดภยัสาํหรบัผูร้บัจา้งก่อสรา้งโครงการ เป็นเอกสารประกอบ

สญัญา (TOR) โดยระบุระเบียบปฏิบตัิดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัสาํหรบัผูร้บัเหมาท่ีรบัจา้ง

ก่อสรา้งใหก้บับรษิัทฯ ตอ้งปฏิบตัิตาม  

6. แผนการจัดการความปลอดภัยประจาํโครงการ เป็นคู่มือวิธีการบริหารจดัการดา้นอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยัในโครงการ 

7. การประเมินและรับรองมาตรฐาน Safety Certify สําหรับแนวราบ เป็นมาตรฐานแนวทางการ

ดาํเนินงานระบบ Safety ในโครงการก่อสรา้งแนวราบ 

8. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในแนวราบ เป็นมาตรฐานวิธีการปฎิบัติงานสาํหรบั

ผูร้บัเหมาเพ่ือความปลอดภยัในแนวราบ 

9. ประกาศบริษัทฯ เร่ือง มาตรการในการดาํเนินงานดา้นความปลอดภัยท่ีมีความอันตรายสูง เก่ียวกับ

ไฟฟ้า และเคร่ืองจกัร เป็นมาตรการควบคมุการทาํงานท่ีมีความเส่ียงสงู 

10. มาตรฐานตูไ้ฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสรา้ง เป็นมาตรฐานตูไ้ฟฟ้าในบรษิัทฯ ใหท้กุโครงการใช้

มาตรฐานเดียวกนั 
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11. ประกาศคณะกรรมการความปลอดภยัอาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) เร่ือง กฎ

เหล็ก ดา้นความปลอดภยั เป็นประกาศเพ่ือเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานสาํหรบังานท่ีมคีวามเส่ียงสงู 

12. นโยบายความปลอดภยัในการทาํงานสาํหรบัผูร้บัเหมา เป็นนโยบายมาตรฐานการทาํงานของ

ผูร้บัเหมาท่ีปฏิบตัิงานใหบ้รษิัทฯ 

13. นโยบายในการรบัมือฝุ่ นท่ีส่งผลกระทบต่อพนกังาน และโครงการก่อสรา้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินงานกรณีค่าฝุ่ นเกินมาตรฐาน 

14. ประกาศบรษิัทฯ เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั เป็นแนวทางในการดาํเนินงานดา้นความ

ปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานของพนกังานซึ่งจะมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม 

15. ประกาศบรษิัท เร่ืองมาตรการป้องกนัและเฝา้ระวงัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 จากแรงงานต่าง

ดา้ว 

16. ระเบียบขอ้บงัคบัเพ่ือคดักรองเชือ้ COVID-19 ของแรงงานท่ีเขา้มาปฏิบตัิงานท่ีโครงการ/โรงงาน 

 

การควบคุมการปฏิบตัิงานให้เกิดความปลอดภัย 

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบตัิงานในกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความเส่ียงสงู ไม่ว่าจะเป็นงานความรอ้น (Hot Work) 

งานท่ีสงู (High Work) งานท่ีอบัอากาศ (Confined Space) และงานอ่ืนๆ โดยมีขอ้บงัคบัสาํหรบัการปฏิบตัิงานท่ีชัดเจน 

ในปัจจุบนัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบังานอยู่ 46 ประเภทกิจกรรมท่ีดาํเนินงานในบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน 

แต่ละประเภทอย่างสมํ่าเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชดัเจน ดงันี ้

1. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการสวมใส่ PPE 

2. กฎระเบียบความปลอดภยัการทาํงานของแม่บา้น 

3. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการป้องกนัไฟไหม ้

4. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานบนท่ีสงู 

5. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานในท่ีอบัอากาศ 

6. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการป้องกนัการตกหลมุ 

7. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัความรอ้น 

8. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชลิ้ฟทโ์ดยสาร 

9. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัเคร่ืองมือไฟฟ้า 

10. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการยกและเคล่ือนยา้ยส่ิงของ (Office) 

11. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการจดัการทางเดิน 

12. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุจราจร 

13. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการควบคมุยานยนต ์

14. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชน้ั่งรา้น 

15. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานขดุเจาะ Footing 

16. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใช ้Caissons 

17. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใช ้Pile Driving 

18. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใช ้Bored Pile 

19. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้อปุกรณไ์ฟฟ้า 
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20. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัสายพาน โซ่ สลิง 

21. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบั Mobile Crane 

22. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบั Hoists 

23. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัสารเคมีอนัตราย 

24. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุเสียง 

25. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุฝุ่ น 

26. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุขยะอนัตราย 

27. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการควบคมุถนนในพืน้ท่ีกอ่สรา้ง 

28. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้โครงสรา้งเหล็ก 

29. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานกบัเคร่ืองตดัไม ้

30. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการรือ้ถอน 

31. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานขดุเจาะ (เข็มเจาะ) 

32. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานโดยใชเ้คร่ือง Vibro 

33. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้ Tower Crane 

34. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการติดตัง้ Precast 

35. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานรงัสี 

36. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชค้อมพิวเตอร ์(Office) 

37. กฎระเบียบเร่ืองการควบคมุสารเสพติดและแอลกอฮอล ์(Office) 

38. กฎระเบียบความปลอดภยักรณีไฟไหมอ้าคารสงู (Office) 

39. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการป้องกนัแผ่นดินไหวบนอาคารสงู (Office) 

40. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการใชเ้คร่ืองถา่ยเอกสาร (Office) 

41. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการป้องกนัสนึาม ิ

42. กฎระเบียบความปลอดภยัสาํหรบัการทาํงานใน Office 

43. แผนการจดัการความปลอดภยัประจาํโครงการ (Project Safety Plan) 

44. ระเบียบขอ้บงัคบัมาตรการเพ่ือความปลอดภยัสาํหรบัผูร้บัจา้งก่อสรา้ง 

45. ระเบียบขอ้บงัคบัมาตรการเพ่ือความปลอดภยัในแนบราบ 

46. มาตรการความปลอดภยังานความเส่ียงสงู และบทลงโทษ 
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การดาํเนินงานเม่ือเกดิอบุัตกิารณ ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษทัฯ 

 

 
 

การป้องกนัความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทาํงาน 

บริษัทฯ จัดให้มีทีมแพทยจ์ากโรงพยาบาลชั้นนาํ มาตรวจสุขภาพประจาํปีให้กับพนักงานทุกระดับทั้งฝ่าย

ปฏิบตัิการและผูบ้ริหาร เพ่ือใหม้ีอาชีวอนามยัท่ีดีในการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้การลดความเส่ียงต่อโรคและความเส่ียงต่อ

การไดร้ับอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทาํงาน เป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน จึงมีการกาํหนดมาตรการการดูแลท่ี

เหมาะสมครอบคลมุกบัทกุสภาพการทาํงานของพนกังาน ดงันี ้

1. บรษิัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงตามกิจกรรมการทาํงานท่ีพนกังานสมัผสั 

2. ไซตง์านก่อสรา้ง พนกังานในโรงงาน ท่ีอาจไดร้บัผลกระทบอันเกิดจากฝุ่ นละออง เสียงดงั เส่ียงต่อการเป็น

โรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ จดัใหม้ีการตรวจสขุภาพก่อนเริ่มงาน จดัเตรียมหนา้กากป้องกันอนัตราย

จากฝุ่ นละออง และจดัใหม้ีอปุกรณป์ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ เป็นตน้ 

3. บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียงดว้ยแพทย์อาชีวเวชศาสตรท์ุกปีเพ่ือติดตาม

ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และกาํหนดแนวทางแกไ้ขป้องกนั 
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การป้องกันอันตรายในงานทีมี่ความเสี่ยงสูง  

บรษิัทฯ มีการควบคมุกิจกรรมการทาํงานท่ีมีความเส่ียงสงู ดงันี ้ 

1. ผู้บริหารลงพื้นท่ีเพ่ือตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆทุกไตรมาสเพ่ือเป็นการสร้าง 

Leadership ดา้นความปลอดภยัและประเมินความปลอดภยัในโครงการก่อสรา้งต่างๆ 

2. ดา้นไฟฟ้าไดม้ีการออกแบบระบบไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสรา้ง ตูไ้ฟฟ้าชั่วคราวมีระบบตดัไฟฟ้าอัตโนมัติ 

ELCB ในการป้องกนักระแสไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน และออกแบบระบบไฟฟ้าบา้นพกัอาศยัของคนงานให้

ปลอดภยัในการพกัอาศยั จดัทาํมาตรฐานในการซ่อมบาํรุงระบบไฟฟ้าโดยนาํระบบ log out มาใชง้าน 

3. งานความเส่ียงสงูอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ดา้นการทาํงานบนท่ีสงู งานเก่ียวกบัความรอ้น งานท่ีอบัอากาศ และงานขดุเจาะได้

มีการกาํหมดมาตรฐานใหใ้ชร้ะบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการทาํงานใหเ้กิดความปลอดภยัตัง้แต่

ก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบตัิงาน และหลงัปฏิบตัิงาน เพ่ือเป็นมาตรฐานความปลอดภยัท่ีใชท้ัง้องคก์ร   

4. การตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียง เป็นการตรวจสอบเพ่ือคอยติดตามกิจกรรมการทาํงานมีการส่งผลต่อสขุภาพ

หรือไม่ 

5. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการทาํงานและมีการกําหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความ

ปลอดภยั โดยบงัคบัทัง้องคก์รและคู่คา้ ซึ่งคู่คา้จะเป็นเอกสารแนบทา้ยสญัญาจา้ง 

 

ความปลอดภัยการใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ ์และสารเคมี 

1. บริษัทฯ มีการเลือกวตัถุดิบท่ีไม่เป็นอันตรายต่อลกูคา้และผูป้ฏิบตัิงาน เช่น เลือกใชว้สัดุและเฟอรนิ์เจอรท่ี์ไม่มี

สารระเหยท่ีเป็นมลพิษ (VOCs) จาํพวก Formaldehyde 

2. บริษัทฯ มีการควบคุมการจดัเก็บสารเคมีท่ีใช ้โดยมีการจาํแนกประเภทสารเคมี และมีการใหค้วามรูพ้นกังาน

เก่ียวกับ Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีต่างๆ มีป้ายบ่งชีช้ดัเจน ตามระเบียบปฏิบตัแิละมาตรฐานของ

บรษิัทฯ 

3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพ่ือเป็นการตรวจสอบให้ไดว้ัตถุดิบท่ีได้

มาตรฐานตามท่ีบรษิทัฯตอ้งการ 

 

การฝึกอบรมเพือ่สร้างจิตสาํนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอ้ม 

ในปี 2564 เพ่ือเพ่ิมความตระหนักและสรา้งจิตสาํนึกใหก้ับพนักงาน บริษัทฯ จัดใหม้ีการฝึกอบรมดา้นความ

ปลอดภัยและอาชีวอนามยั 5 หลักสูตร โดยเนน้การจดัอบรมออนไลน ์(Online) เพ่ือใหม้ั่นใจว่าพนกังานรวมถึงบุคคลท่ี

เก่ียวข้องไดร้ับความรู ้ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการทาํงาน จากศูนยฝึ์กอบรมท่ีขึน้ทะเบียนกับ

กระทรวงแรงงานและผูผ่้านการอบรมจะไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรอง โดยมีหลกัสตูรจดัฝึกอบรมดงันี ้

1. จิตสาํนึกความปลอดภยัในการทาํงาน 

2. เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัระดบัหวัหนา้งาน (จป.หวัหนา้งาน) 

3. เจา้หนา้ท่ีระดบับรหิาร (จป.บรหิาร) 

4. เจา้หนา้ท่ีระดบัเทคนิค (จป.เทคนิค) 

5. กฎเหล็กดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน   
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การสร้างจิตสาํนึกความปลอดภัยให้กับพนักงานและคู่ค้า  

บรษิัทฯ จดัฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะความรูค้วามสามารถดา้นอาชวีอนามยัและกฎเหล็กความปลอดภยัในการทาํงาน

ท่ีมีความเส่ียงสงูใหก้บัพนกังานและคู่คา้ เพ่ือสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างถกูตอ้งและปลอดภยั เพ่ือลดความสญูเสียท่ีอาจ

เกิดขึน้ไดใ้นอนาคต  

 

นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพ 

โรงงานพฤกษาพรีคาสท ์นวนคร และลาํลกูกา มีกิจกรรมท่ีลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสขุภาพ ดงันี ้

1. การคัดแยกขยะและกาํจดัตามระบบอุตสาหกรรม เพ่ือสามารถนาํขยะท่ี Reuse และ Recycle ไดน้าํไปใช้

ประโยชนต์่อ 

2. การลดใชก้ระดาษ โดยใชร้ะบบจดัเก็บเอกสารดว้ยคอมพิวเตอร ์และการนาํกระดาษมา Reuse ใช ้2 หนา้ 

3. การจดัทาํสวนสขุภาพ และการปลกูตน้สนตามแนวรอ่งระบายนํา้ 

4. ระบบไฟแสงสว่างท่ีใชร้ะบบอตัโนมตัิในการเปิด-ปิดไฟ ในสาํนกังานในลาน Stock ไฟถนน และลานจอดรถ 

5. ลดความเขม้ของไฟส่องสว่างในจุดท่ีไม่มีผูป้ฏิบัติงาน โดยการลดวัตต ์และเปล่ียนชนิดของหลอดไฟจาก 

High Bay เป็น LED เพ่ือประหยดัการใชพ้ลงังาน 

6. ลดจาํนวนเท่ียวขนส่งแผ่น Precast เกิดจากการ Improve Pack ชิน้งาน 

7. กาํหนดใหร้ถบรรทกุขนส่งสินคา้ดบัเคร่ืองยนตต์ลอดเวลาในการ Load แผ่นพรีคาสท ์

8. ใหใ้ชจ้กัรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใชร้ถยนตส่์วนตวั 

9. ติดฟิล์มกรองแสงภายในสาํนักงานเพ่ือลดความรอ้นจากภายนอก เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น 

เคร่ืองปรบัอากาศ 

 

การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ มีจาํนวนพนกังานผ่านการอบรมเกินรอ้ยละ 50 ของพนกังานทัง้หมด ซึ่ง

มากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนดและมกีารซอ้มรบัเมือเหตฉุกุเฉิน ควบคูก่นัไป โดยมีการซอ้มการแจง้เหตฉุกุเฉินอย่างสมํ่าเสมอ 

เพ่ือลดความเส่ียงหากเกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน พนกังานสามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม พรอ้มรบักบั

สถานการณท่ี์เกิดขึน้ 

  

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

บรษิัทฯไดจ้ดัทาํแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ประกอบดว้ย 

1. แผนการตรวจตรา 

2. แผนการอบรม 

3. แผนการรณรงค ์

4. แผนการดบัเพลิง 

5. แผนการอพยพหนีไฟ 

6. แผนบรรเทาทกุข ์
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 ในปี 2564 บริษัทฯ มีพนักงานท่ีผ่านการอบรมดับเพลิงขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 50 ซึ่งสูงกว่าท่ีกฎหมายกาํหนดไวแ้ละ

บรษิัทฯ จดัตัง้ทีมอพยพหนีไฟประจาํชัน้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 

1. ผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ (Emergency Commander) ทาํหนา้ท่ี 

1. เป็นผูต้ดัสินใจใหอ้พยพเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

2. เป็นผูแ้จง้หวัหนา้ทีมอพยพและสมาชิก (พนกังาน) ในทีมใหอ้พยพไปสู่ทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) 

3. หวัหนา้ทีมอพยพ 1 (Floor warden I) ทาํหนา้ท่ี 

1. ปฏิบตัิตามคาํสั่งผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ 

2. ใหค้วามรูก้บัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 

3. เป็นผูน้าํสมาชิก (พนกังาน) ในทีมอพยพตามทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟนาํไปสู่จดุรวมพล 

4. ตรวจนบัรายชื่อสมาชิก ณ จดุรวมพล ว่ามีติดคา้งหรือไม ่

5. รายงานผลต่อผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 

6. หวัหนา้ทีมอพยพ 2 (Floor warden II) ทาํหนา้ท่ี 

1. รายงานผลต่อผูบ้รหิารอพยพประจาํชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 

2. ใหค้วามรูก้บัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 

3. สมาชกิประจาํทีม ทาํหนา้ท่ี 

1. ปฏิบตัิตามแนวทางการอพยพฉกุเฉินอย่างเครง่ครดั 

2. อพยพไปสู่จดุรวมพล 

3. รายงานตวัต่อหวัหนา้ทีมอพยพ 
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คุณสมบัติของหัวหน้าทมีอพยพ 1 และ 2 มีดังนี ้

1. สามารถระงบัเหตเุพลิงไหมเ้บือ้งตน้ได ้(ผ่านการอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้) 

2. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บในเบือ้งต้นได ้(ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ

ช่วยเหลือชีวิตเบือ้งตน้) 

โดยบรษิัทฯ ไดซ้อ้มอพยพหนีไฟประจาํปี เพ่ือใหพ้นกังานรูว้ิธีการปฏิบตัิตวัเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน รูจ้กัทางหนีไฟของชัน้ท่ี

ตนเองปฏิบตัิงาน รวมถึงผูบ้ริหารอพยพ และ หวัหนา้ทีมอพยพ 1 และ 2 ไดท้าํการซอ้มการปฏิบตัิหนา้ท่ี รวมถึงเป็นการ

ทดสอบระบบรบัเหตุฉุกเฉินของอาคาร ทัง้ทางหนีไฟอาคาร ระบบรบัเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ และมีส่ือวิดิทศันเ์พ่ือใหพ้นกังาน

และผูม้าติดต่อบรษิัทฯ สามารถเขา้ใจและปฏิบตัิตามได ้
 

 

มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉนิ  

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

จะนาํออกมาใชไ้ดส้ะดวก มีสญัลกัษณช์ดัเจนเพ่ือความสะดวกและรวดเรว็ เมื่อเวลาจาํเป็น 

2.  จดัใหม้ีระบบไฟฉกุเฉินและป้ายทางออกฉกุเฉินนาํทางกรณีเกดิเหต ุ

3.  จดัใหม้ีไฟฉายสาํรองติดอยู่บรเิวณทางออกฉกุเฉินทกุจดุ 

4.  จดัใหม้ีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจดุตา่งๆ 

5.  จดัใหม้ีทางหนีไฟท่ีเหมาะสม สะดวกใหพ้นกังานหนีไฟไดโ้ดยรวดเรว็เมื่อเกดิไฟไหม ้

6.  จดัใหม้ีสญัญาณเตือนไฟ/ควนั อตัโนมตัิติดตัง้ไวท้กุหอ้ง ถา้เป็นไปได ้

7.  มีเคร่ืองดบัเพลิงท่ีเหมาะสม พรอ้มใชต้ิดตัง้ไวใ้นบรเิวณท่ีจดัเก็บสารเคมี และ/หรือ เชือ้เพลิง 

8.  มีป้ายหา้มสบูบหุร่ีหรือใชไ้ฟ ติดตัง้ไวใ้นบรเิวณสถานท่ีเก็บสารเคมี/เชือ้เพลิง 

9.  สายไฟฟ้าท่ีใชใ้นสาํนกังาน และในสถานท่ีเก็บเชือ้เพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุม้ฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้า

สากลกาํหนด 

10. มีการตรวจสอบความพรอ้มใชอ้ปุกรณร์บัเหตอุย่างสมํ่าเสมอ 

11. จดัใหม้ีหวัหนา้ทีมอพยพประจาํจดุตา่งๆ กรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

12. จดัใหม้ีการจดัฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ตน้ประจาํทกุเดือน เพ่ือใหพ้นกังานสามารถใชอ้ปุกรณร์บัเหตเุป็นและ 

ถกูตอ้ง 

13. จดัใหม้ีการซอ้มรบัเหต ุการปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจาํทกุปี 

 

บรษิัทฯ ไดน้าํผลจากการเก็บสถติิการเกดิอบุตัิเหตใุนทกุๆ ปี มาเป็นหน่ึงในแผนการพฒันาท่ีสาํคญัท่ีมุ่งมั่นท่ีจะ

ลดการเกิดอบุตัเิหตใุหเ้ป็นศนูย ์(Zero Accident) เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตในการทาํงานของพนกังาน ซึ่งเป็นส่ิงท่ีบรษิัทฯ 

ใส่ใจและใหค้วามสาํคญัเสมอ 
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สรุปสถิติการเกดิอบุัติเหตุจากการทาํงาน ปี 2560 -  2564 

 

 
 

จากขอ้มลูสถิติอบุตัิเหตขุองพนกังานในปี 2564 จะเห็นไดว้่าอบุตัิเหตรุา้ยแรงถึงขัน้เสียชีวิตลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

และอัตราการบาดเจ็บลดลงอัตรายังคงท่ี และ อัตราวันขาดงานยังคงท่ีเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา และ I.F.R. สูงกว่าปีท่ี    

ผ่านมา แต่ถา้เทียบแนวโนม้สถิติยอ้นหลงั 5 ปีมีแนวโนม้ลดลงอย่างมีนยัยะ 

 

4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 บรษิัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงคใ์นเร่ืองของการประหยดั

พลงังาน การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และการนาํทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ โดยกาํหนดใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ี

ตอ้งช่วยกนัควบคมุและสาํนึกในการใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า ใหค้วามรว่มมือและสนบัสนนุการนาํทรพัยากรธรรมชาติท่ี

ใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ลดปริมาณของเสียต่างๆ เพ่ือป้องกัน หรือลดการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทัง้ 

ส่งเสริมใหพ้นักงานทุกคนรูถ้ึงคุณค่าของการใชท้รพัยากรเพ่ือใหน้าํมาซึ่งการใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนส์งูสดุ เช่นการใชก้ระดาษสองหนา้ การปิดแอรแ์ละปิดไฟช่วงพกัเท่ียง การเปิดไฟเฉพาะจดุท่ีตอ้งการใชง้าน การ

เดินขึน้ลงบนัไดในชัน้ท่ีไม่สงู การใชร้ถรว่มกนัในทางเดียวกนั ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยปลกูฝังใหเ้ป็นค่านิยมส่วนตวัและ

นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัของครอบครวั 

 

 4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็น

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การปกป้องทรพัยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของบรษิัทฯ เพ่ือมิใหข้อ้มลูรั่วไหล 
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2. การใชร้ะบบคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนกังานท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอรต์อ้งลงลายมือชื่อ

รบัรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลใด หรือบรษิัทฯ ใดๆ ท่ีไดร้บัการคุม้ครองโดยลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการ

คา้ สิทธิบตัร หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาอ่ืนๆ หรือกฎหมาย หรือขอ้บงัคบัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั ซึ่งรวมไป

ถึงติดตัง้ หรือเผยแพร่ ผลิตภณัฑซ์อฟตแ์วรเ์ถ่ือน หรือซอฟตแ์วรท่ี์ไม่ไดร้บัอนุญาตอย่างถูกตอ้งใหก้ับทาง

บรษิัทฯ 

3. ไม่นาํทรพัยสิ์นทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตัว หรือเพ่ือประโยชนข์อง

บคุคลอ่ืนโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

4. พนกังานตอ้งเคารพ และไม่นาํผลงานซึ่งเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนไปใช้

โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของ  

 

4.4 นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน และห้ามจ่ายสินบน 

บรษิัทฯ มีนโยบายต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชนั และหา้มจ่ายสินบนทกุรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การให้ และรับของขวัญ ของกาํนัล หรือผลประโยชนอ์ื่นใด 

1.1 หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคลในครอบครวั รบัของขวญั ของกาํนลั หรือผลประโยชน์

อ่ืนใด แก่คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนผูบ้ังคับบญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพ่ือนรว่มงาน 

1.2  การใหข้องขวัญ ของกาํนัล หรือผลประโยชน์อ่ืนใด แก่ลูกคา้ คู่คา้ ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ กรณีท่ีมีตราสญัลกัษณข์องบริษัทฯ การใหต้ามประเพณีนิยม เทศกาล 

หรือกรณีเพ่ือส่งเสริมการขาย สรา้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดงความยินดี แสดง     

ความขอบคุณ การตอ้นรบั แสดงความเสียใจ การใหค้วามช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม 

สามารถทาํได ้

(2) การเลีย้งรับรอง/รับเลีย้งรับรอง 

หา้มมิใหม้ีการเลีย้งรบัรอง/รบัเลีย้ง กรณีท่ีเป็นรูปแบบท่ีมีเจตนาเพ่ือสรา้งอิทธิพล มีผลต่อการตดัสินใจ

ทางธุรกิจ หรือเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ขัดต่อกฎระเบียบ เขา้ข่ายติดสินบน เวน้แต่เป็น     

การเลีย้งเพ่ือติดต่อทาํความรูจ้กั ใหค้วามรู ้แลกเปล่ียนประสบการณ ์เลีย้งรบัรองเน่ืองจากการปฏิบตัิ

หนา้ท่ี ตามความเหมาะสม และไม่ฟุ่ มเฟือยเกินสมควร 

 

4.5  นโยบายการสรรหาทีด่ิน 

 บริษัทฯ ดาํเนินนโยบายการสรรหาท่ีดิน โดยกาํหนดให้ทุกกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได ้และพิจารณาคท่ีดินในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกกระบวนการ โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดร้วบรวม

ขอ้มลูท่ีครบถว้นและผ่านการตรวจสอบก่อนนาํเสนอใหค้ณะจดัการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณา ตามอาํนาจดาํเนินการจากมลูค่าโครงการท่ีนาํมาพฒันา 
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กระบวนการสรรหาท่ีดิน ประกอบดว้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการพิจารณาอนมุตัิซือ้ท่ีดิน 

 บริษัทฯ ดาํเนินการสาํรวจ และจัดทาํรายงานกายภาพท่ีดินอย่างละเอียด เพ่ือตรวจสอบว่า ท่ีดินแปลง

เป้าหมายสามารถนาํไปพฒันาโครงการไดโ้ดยไม่ติดเงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการท่ีกาํกบัดูแลการ

พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์รวมทั้งกาํหนดให้มีการสาํรวจส่ิงแวดลอ้มและชุมชนรอบขา้ง โดยคาํนึงถึง

สภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่อาศยั และความปลอดภยัของลกูคา้เป็นสาํคญั  

 

 ในส่วนของมุมมองเชิงธุรกิจ บริษัทฯพิจารณาซือ้เฉพาะท่ีดินเกรดเอ ในทาํเลศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั และความสามารถในการพฒันาโครงการท่ีไดผ้ลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนี้

ยงัใหค้วามสาํคญักับการซือ้ท่ีดินใหส้อดคลอ้งกับแผนธุรกิจระยะยาว เพ่ือควบคุมและรกัษา Portfolio ของกลุ่ม

ธุรกิจทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว และคอนโดมิเนียม ใหอ้ยู่ในสัดส่วนท่ีสมดุลย ์และเติบโตไดอ้ย่างเหมาะสมตาม

สภาวะทางการตลาด   

 

 4.6 นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงานบริษัทฯ ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทาง

ทุจริตและผิดหลักธรรมาภบิาลต่อการซือ้ขายทีด่ินของบริษัทฯ 
  

 นิยามการปฏิบัติตนของเจา้ของท่ีดิน นายหนา้ และพนักงาน ท่ีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรร

มาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดินของบรษิัทฯ  

 

การรับลงทะเบียน

ทีดิ่น 

ผูเ้สนอขายส่งขอ้มลู

ท่ีดินผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น เว็บไซต ์

อีเมล ์ไลน ์ฯลฯ และ

บนัทึกเขา้สู่ระบบ

ฐานขอ้มลูของบริษัท 

การคัดกรองที่ดิน 

คดักรองท่ีดินตาม 

ทาํเลเป้าหมายของบริษัท 

 

การประเมินศักยภาพ 

ทีดิ่น 

วิเคราะหด์า้นการตลาด 

ภาวะการแข่งขนั 

ตลอดจนกายภาพท่ีดิน 

และกฎหมายท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 

โครงการ 

การเจรจาต่อรองราคา 

และเงื่อนไข 

เจรจากับเจา้ของท่ีดิน 

ผูถื้อกรรมสิทธิ์ โดยเงือนไข 

และราคาท่ีตกลง 

ยินยอมรว่มกันระหว่าง 

ผูซื้อ้ (บริษัทฯ) และผูข้าย 

การนําเสนอทีดิ่นเพ่ือ 

พิจารณา 

นาํเสนอท่ีดินอย่างนอ้ย 

3-5 แปลงต่อการนาํเสนอ 

เพื่อเปรียบเทียบราคา 

และความเป็นไปไดใ้นการ 

พฒันาโครงการโดยนาํเสนอ 

ต่อคณะจดัการ 

คณะกรรมการบริหาร 

และคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาอนมุตัิตาม 

อาํนาจดาํเนินการ 
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1. การบวกราคาท่ีดินเพ่ิมจากราคาท่ีเจา้ของท่ีดินตอ้งการขาย 

2. การเพ่ิมราคาท่ีดินโดยไม่มีเหตผุล 

3. การซือ้ท่ีดินตดัหนา้บรษิัทฯ โดยใชข้อ้มลูภายใน และนาํมาขายในราคาท่ีสงูขึน้ 

4. การนาํขอ้มลูภายในท่ีสาํคญัของบรษิัทฯ ไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 

5. การปิดบงัขอ้เท็จจรงิของแปลงท่ีดิน 

6. การให ้หรือใชข้อ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัแปลงท่ีดินอนัเป็นเท็จแก่บรษิัทฯ 

7. การแอบอา้งชื่อบรษิัทฯ เพ่ือใชใ้นการติดต่อเจา้ของท่ีดิน 

8. การเสนอใหสิ้นบน ส่ิงตอบแทนแก่ผูบ้รหิาร และพนกังานบรษิัทฯ 

9. พนักงานท่ีมีส่วนร่วมกับเจา้ของท่ีดิน หรือนายหนา้ ในขอ้ใดขอ้หน่ึงดังกล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ ถือว่ามีความผิด

รา้ยแรง และเป็นการทจุรติต่อหนา้ท่ี 

10. การปฏิบตัิการอ่ืนๆ อนัเป็นการส่อไปในทางทจุรติและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ท่ีดินของบรษิัทฯ  

  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรบัรูว้่าบริษัทฯไม่สนบัสนุนใหม้ีการดาํเนินธุรกิจกับเจา้ของท่ีดินและนายหนา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีส่อไป

ในทางทจุรติและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ท่ีดินของบรษิัทฯ 

2. เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานรบัทราบถึงพฤติกรรม การกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อ

การซือ้ขายท่ีดินของบรษิัทฯ 

3. เพ่ือใหผู้บ้ริหารและพนกังานทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิ เมื่อพบพฤติกรรม การกระทาํท่ีส่อไปในทางทุจริตและ

ผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดิน 

4. เพ่ือใหบ้ริษัทฯ สามารถใหค้วามเป็นธรรมแก่เจา้ของท่ีดิน นายหนา้ และพนกังาน ท่ีดาํเนินการซือ้ขายท่ีดินอย่าง

สจุรติ โปรง่ใส 
 

หลกัการและเหตผุล 

เพ่ือหลีกเล่ียงและป้องกันมิให้มีการกระทาํใดๆ ท่ีอาจเข้าข่ายหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการท่ีเจา้ของท่ีดิน นายหนา้ หรือพนกังาน ผูบ้ริหาร มีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตและ

ผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกาํหนดให้มีนโยบายดา้นการจัดการ

พฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทจุริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดินของบริษัทฯ ขึน้ เพ่ือใหผู้ท่ี้มีส่วนได้

เสียทกุฝ่ายรบัทราบ และนาํไปปฏิบตัิเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั อนัเป็นการสนบัสนนุการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

ขอบเขต 

นโยบายฯ นีค้รอบคลมุผูเ้ก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. เจา้ของท่ีดิน 

2. นายหนา้ 

3. ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ  รวมทัง้บรษิัทในเครือ 
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 ขัน้ตอนการปฏิบตัิ 

 แนวทางการปฏิบตัิเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์า้งตน้ จึงกาํหนดใหม้ีมาตรการดงันี ้

1. ผูบ้รหิารตอ้งเป็นตวัอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามนโยบายฯ นี ้

2. ผูบ้รหิารมีหนา้ท่ีส่ือสารใหพ้นกังานรบัทราบว่า บรษิัทฯ ไม่สนบัสนนุใหม้ีการดาํเนินการทางธุรกิจกบัเจา้ของท่ีดิน 

และ/หรือนายหนา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทจุรติและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายท่ีดินของบรษิัทฯ 

3. ผูบ้ริหาร และพนักงานบริษัทฯ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานใหฝ่้ายธรรมาภิบาลของบริษัท (Corporate Governance) 

รับทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมตามท่ีระบุในนโยบายนี ้สามารถแจง้ผ่านช่องทางการแจง้

เบาะแสของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ 

-  Website : www.psh.co.th หรือ www.pruksa.com (หัวข้อรอ้งเรียน แจ้งเบาะแส เร่ืองการทุจริตและ      

คอรร์ปัชนั) 

-  E-mail : cg@pruksa.com 

-  Line : Line ID : @pruksacg 

- โทรศพัท ์084-875-4784 

-  ไปรษณีย ์: ส่งถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) หรือ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) (“PSH”) หรือ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม PSH 

(Group CEO) อาคารเพิรล์ แบงก์ค็อก ชั้น 23 เลขท่ี 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 10400 

4. กรณีมีการตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้พบว่าเจา้ของท่ีดิน หรือนายหนา้มีพฤติกรรมตามคาํนิยามขา้งตน้ ใหเ้ป็น

หนา้ท่ีผูบ้รหิารของหน่วยงานสรรหาท่ีดินนาํเสนอคณะกรรมการจดัซือ้ท่ีดินพิจารณาอนมุตัิการ Blacklist โดยเรว็ 

5. ในกรณีท่ีเจา้ของท่ีดิน หรือนายหนา้ พบว่าผูบ้ริหาร หรือพนกังานมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางทุจริตและผิดหลัก

ธรรมาภิบาล สามารถแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแสของบริษัทฯ ขา้งตน้ไดเ้ช่นกัน โดยเมื่อไดร้บัแจง้แลว้ 

บรษิัทฯ จะจดัตัง้คณะทาํงาน เพ่ือตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ และดาํเนินการตามระเบียบบรษิัทฯ ต่อไป 

6. กรณีสงสยัว่า พนกังาน หรือผูบ้ริหารมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต มีส่วนไดเ้สีย หรือปฏิบตัิงานผิดขัน้ตอนอนั

อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไดร้ับความเสียหายต่อการซือ้-ขายท่ีดิน ให้คณะกรรมการแจง้ไปยังฝ่ายบุคคลและ

ผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน ใหด้าํเนินการพกังาน เพ่ือการสอบสวนพนกังานผูน้ัน้ หรือจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน

ตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจรงิตามระเบียบของบรษิัทฯ ต่อไป 

7. หากพบว่า ผูบ้ริหารและพนกังานมีการดาํเนินการขดัต่อนโยบายฯ นี ้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดวินัย และใหเ้ป็น

หนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งพิจารณาตามระเบียบรษิัทฯ ต่อไป  

 

 4.7 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต       

คอรรั์ปชัน 

 บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคัญเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชันมาโดยตลอด โดยได้กําหนดนโยบายและ

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพ่ือเป็นแนวทางให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตระหนกัถึงการปฏิบตัิ

หน้าท่ีดว้ยจิตสาํนึกในการยึดถือความซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยปราศจากการทุจริตคอรร์ัปชัน หรือการ

แสวงหาผลประโยชนใ์นหนา้ท่ีโดยมิชอบ โดยไดร้บัการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกาํหนดใหม้ีการ

ทบทวนความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอ้ปฎิบตัิจากองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประจาํทุกปี รวมถึงการประกาศถอ้ยแถลง

mailto:cg@pruksa.com
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ประกอบนโยบายและมาตรการต่อตา้นทจุรติใหผู้บ้รหิารและพนกังานไดร้บัทราบและถือเป็นขอ้ปฎิบตัิงานอีกดว้ย บรษิัทฯ

ยงัมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว เพ่ือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงการติดตามและการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้ังมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงาน

เปิดเผยรายการขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือป้องกันมิใหใ้ชต้าํแหน่งหนา้ท่ีไปแทรกแซง การใชดุ้ลพินิจในกระบวนการ

ตดัสินใจต่างๆ ซึ่งอาจทาํใหเ้กิดการละทิง้คณุธรรมในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง ความโปรง่ใส 

และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชนส่์วนรวมได ้

 

จากการใหค้วามสาํคญั และยึดมั่นในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัอย่างจริงจงั มีผลทาํใหบ้ริษัทฯ ไดร้บัการ

ต่ออายกุารรบัรองเป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) เป็นครัง้ท่ี 2 ในไตรมาส 3 

ประจาํปี 2564 ส่วนรางวลัอ่ืนๆ ดา้นการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง บมรษิัทฯ ไดร้บัรางวลัองคก์รโปรง่ใส ครัง้ท่ี 10  

(NACC Integrity Awards) จากสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีผลจาก

การยึดมั่นธรรมาภิบาลองคก์รอย่างต่อเน่ือง มีการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชนั รวมทัง้มีการส่งเสริมการ

ดาํเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองคก์ร 

   

 4.8 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรั์ปชัน 

  บรษิัทฯ จดัใหม้ีการบรหิารความเส่ียงเพ่ือป้องกนัการทจุรติ และประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะหค์วามเส่ียงของการ

ดาํเนินธุรกิจ กาํหนดระดับความสาํคัญของความเส่ียง และมาตรการท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงท่ีประเมินได ้พรอ้มทั้ง

ติดตามความกา้วหนา้ของแผนจดัการความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ  รวมทัง้ยงักาํหนดใหม้ีกระบวนการในการประเมินความ

เส่ียง โดยการประเมินความเส่ียงในกระบวนการหลกัท่ีอาจมีความเส่ียงและผลกระทบท่ีสาํคญักบัธุรกิจ รวมถึงความเส่ียง

ในกระบวนการทาํงานท่ีมีโอกาสเกิดการทจุรติสงู และจดัทาํแผนบรหิารจดัการและควบคมุภายใน เพ่ือไม่ใหเ้กิดการทจุริต

คอรร์ปัชนัภายในองคก์ร 

 

 4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกํากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

คอรรั์ปชัน 

 บริษัทฯ ไดป้ระเมินความเส่ียงเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการก่อสรา้ง รวมไปถึงการส่งมอบบา้น 

และอาคารชุด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑห์ลักของบริษัทฯ โดยมีการกาํหนดและติดตามตัวชีว้ดัดา้นความเส่ียงท่ีสาํคญักับธุรกิจ 

โดยเฉพาะในกิจกรรมการทาํงานงานหลกั (Core Process) ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นมาตรฐานไวใ้นระเบียบคู่มือปฏิบตัิ (Work 

Instruction) อีกทัง้เปิดช่องทาง Website และ Call Center ในการรอ้งเรียนจากผูบ้ริโภค พนกังาน ประชาชน และภาครฐั 

ฯลฯ รวมทัง้ มีเคร่ืองมือในการควบคมุ และมีกระบวนการในการจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ โดยมีการรายงานความ

เส่ียงไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส และมีการขยายขอบเขตและสรา้งเครือข่ายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน โดย

สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ใหคู้่คา้ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมโครงการ CAC SME Certification ของ

โครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดการทจุรติและคอรร์ปัชนั

ตลอดสายโซ่อปุทาน 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการประกาศใชน้โยบายการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนั จาํนวน 3 ฉบบั เพ่ือเป็นแนวทางให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยจิตสาํนึกท่ีดี โดยปราศจากการทุจริตคอรร์ปัชัน หรือการแสวงหา

ผลประโยชนโ์ดยมิชอบ ไดแ้ก ่
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(1) มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั 

(2) ระเบียบการแจง้เบาะแส การรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทจุรติและคอรร์ปัชนั 

(3) ระเบียบการใหข้องขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง และผลประโยชนอ่ื์น 

 

4.10 การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อตา้น

การทุจริตของบริษัทฯ 

 บริษัทฯไดจ้ดัอบรมใหค้วามรูใ้นหัวขอ้ จริยธรรมของพฤกษา นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อตา้นการทุจริต

ใหแ้ก่พนกังานทกุคน โดยเริ่มตน้ตัง้แต่เขา้ทาํงานกบับรษิัทฯ เพ่ือเป็นการป้องกนัการทจุรติภายในองคก์ร โดยภายหลงัจาก

การจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน ยงัไดม้ีการส่ือสารและประชาสมัพนัธใ์นประกาศต่างๆ เก่ียวกับคู่มือจรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ ระเบียบการแจง้เบาะแส ขั้นตอนการรอ้งเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอรร์ปัชนั มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั 

ระเบียบการให ้การรบัของขวญั ของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง หรือผลประโยชนอ่ื์นใด ข่าวกรณีการปฏิบตังิานโดยทจุรติและ

ผลการลงโทษ ซึ่งข้อมูลไดม้ีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีทัศน์ ผ่าน Digital Signage และเผยแพร่ผ่าน Website, 

Screen Desktop, Employee Communication (EC News), Group Line ภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมและ

ใหค้วามรูอ้ย่างสมํ่าเสมอแก่พนกังาน ดงันี ้

1. อบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethics) สาํหรบัปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่ และทุกคนจะตอ้งผ่านการ

อบรม และผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัทราบในคู่มือจรรยาบรรณท่ีไดร้บัแจกใน

วนัแรกของการเขา้มาเป็นพนกังานบรษิัทฯ  

2. การอบรมพนกังานในโครงการ CG Knowledge Sharing (Zone Visit) ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดจ้ดัการอบรม

ในรูปแบบ Site Visit New Normal เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบัน บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํการอบรม

พนักงานเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการบรรยายโดยวิทยากรผ่านทาง Google Meet และรูปแบบ E-

Learning ให้ความรูโ้ดยการจัดทาํ VDO ภาพเคล่ือนไหว ประกอบเสียงบรรยาย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใน

โครงการ ตัง้แต่ระดับ Foreman Site Engineer รวมทั้งพนักงานธุรการ ไดร้บัทราบและปฏิบัติใหถู้กตอ้ง

ตามหลกัธรรมาภิบาล และกฎหมาย  

3. จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG เพ่ือสรา้งความตระหนักรูเ้ร่ือง จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลใหแ้ก่

ผูบ้รหิารและพนกังานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

4. จดักิจกรรม CG Day เป็นประจาํทกุปี      

5. ส่ือสารถึงประเด็นปัญหาการทจุรติและการลงโทษใหก้ับผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือเป็นกรณีศกึษาโดยเป็น

ทัง้การป้องกนัและป้องปรามมิใหพ้นกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

 

 4.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 

  บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นธุรกิจหลกั และมีนโยบายท่ีจะมุ่งพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์

เพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกิจและสงัคม รวมทัง้อนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม และตระหนกัถึงความสาํคญัของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจาก

การดาํเนินธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดท่ีตอ้งผลกัดนัใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัถึงการดูแล เอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม

รอบตัว โดยให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการดาํเนินธุรกิจท่ีไม่ทาํลายระบบนิเวศน์ทั้งทางตรงและ
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ทางออ้ม แก่พนกังานทุกคนทัง้ท่ีสาํนกังานใหญ่ โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์และและสาํนกังานโครงการของบริษัทฯ รวมทัง้

ยงัมีการเผยแพรค่วามรูเ้ร่ือง การดแูลส่ิงแวดลอ้มแก่นิสิต นกัศกึษา และองคก์รท่ีสนใจดว้ย  

หน่วยงาน Pruksa Academy ซึ่งดแูลรบัผิดชอบในเร่ือง การอบรมสมัมนาใหก้บัพยกังานโดยเฉพาะ ไดจ้ดัอบรม/

สัมมนา และสนันสนุนพนักงานใหอ้บรมกับสถาบนัภายนอกในหลักสูตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่พนักงาน เพ่ือนาํไปใช้

สนบัสนนุการทาํงาน และเสรมิสรา้งความรูข้องตนเองใหม้ากยิง่ขึน้ โดยหลกัสตูรเร่ือง ส่ิงแวดลอ้มก็เป็น 1 ในหวัขอ้ท่ีบรษิัท

ฯ ใหค้วามสาํคญั   

  

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดส่้งเสริมใหพ้นกังานทุกคนมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนความยั่งยืนขององคก์ร โดยการจดั

อบรมใหค้วามรู ้หลักสูตร Pruksa Sustainability Development ในรูปแบบ E-Learning ใหก้ับพนักงานใหม่ เพ่ือเรียนรู ้

นโยบาย การพฒันาอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ ดว้ยการนาํธุรกิจหลกั (Core Business) ของบรษิัทฯ ผนวกกบัความเชี่ยวชาญ

และทรัพยากรของบริษัทฯ สรา้งสรรคน์วัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือส่งมอบบา้นท่ีมีคุณภาพและตอบโจทยท์ุกความ

ตอ้งการใหก้ับทุกคน โดยมุ่งใหค้วามใส่ใจใน 3 ดา้นหลักๆ ไดแ้ก่ (1) ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดี (Heart to 

Home) เพ่ือส่งมอบท่ีอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพให้กับลูกค้า (2) ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Heart to Earth) ในทุก

กระบวนการผลิต เพ่ือลดภาวะโลกรอ้น (3) ใส่ใจสังคมและใหโ้อกาสท่ีดี (Heart to Society) เพ่ือสรา้งคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการโอกาสในสงัคม 

 

4.12 การร้องเรียน 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีช่องทางท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/รอ้งเรียน ในเร่ืองท่ีอาจทาํใหเ้กิด

ความเสียหายต่อบรษิัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนดงันี ้

 

(1) การแจง้ขอ้รอ้งเรียน 

  หากพนักงาน หรือผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มพบเห็นการกระทาํท่ีสงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือ

การไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามขอ้สงสยั หรือรอ้งเรียน หรือแจง้ต่อผูร้บัผิดชอบ 

ดงัตอ่ไปนี ้
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(2) กระบวนการตดิตาม และแนวทางการจดัการใหม้ีการปฏิบตัติามจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

รบัเรื่องรอ้งเรยีน 

โดยจะแยก

ออกเป็น

ประเภทต่างๆ 

ตรวจสอบ

ขอ้มลู

เบือ้งตน้ 

สอบ

ขอ้เทจ็จรงิ 

ตดัสนิ

ความผดิ

วนิัย 

ลงโทษวนิัย สื่อสาร ชดใช้

ค่าเสยีหาย-

ดําเนินคด ี

รายงานผลต่อ 

คณะกรรมการบรรษทัภิ

บาล และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปิดเคส 

 

(3) มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบ ผูร้อ้งเรียน หรือผูท่ี้ใหค้วาม

ร่วมมือในการตรวจสอบ จะไดร้ับความคุม้ครองตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กาํหนดไว้ (โปรดดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คู่คา้ คู่สญัญา เร่ือง การรอ้งเรียน) 
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 4.13 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ กาํหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานท่ีสอดคลอ้งกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว และมีการกาํหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คุณวฒุวิิชาชีพ 

ความรูค้วามสามารถ และผลการปฏิบตัิงานเป็นสาํคญั โดยไม่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการ

กาํหนดโครงสรา้งเงินเดือนตามค่างาน  และกาํหนดให้มีการทบทวนโครงสรา้งเงินเดือน การพิจารณาปรับเงินเดือน

พนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานเป็นรายปี เพ่ือรักษา

ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการจา้งงานเมื่อเทียบกบับรษิัทฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนเพ่ือรกัษาพนกังานให้

ทาํงานกบับรษิัทฯ ในระยะยาวไดต้่อไป 

นอกจากนั้น เพ่ือสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ทั้งในระยะสัน้และระยะยาว 

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

Competency มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายโบนสัตามผล

ประกอบการของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานปีละ 2 ครัง้ และไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารจดัสรรโบนสัใหม้ีความเชื่อมโยงผลการ

ดาํเนินงานตามเป้าหมายของบรษิัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน 

สาํหรบันโยบายค่าตอบแทนพนกังานในระยะยาว บริษัทฯ ไดส่้งเสริมการออม เพ่ือใหพ้นกังานมีความมั่นคงใน

ชีวิตหลงัเกษียณจากการทาํงาน โดยจดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลีย้งชพีสาํหรบัพนกังานทกุระดบั นอกจากนีย้งัมีค่าตอบแทนจงู

ใจระยะยาวสาํหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (Long Term Incentive) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัเป้าหมายระยะยาวของบรษิัทฯ ให้

สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทัง้ การสรา้งความรูส้ึกมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของกิจการ โดยมี โครงการสะสม

หุน้สาํหรบัพนกังานบรษิัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) อีกดว้ย 

 

4.14 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่ไดด้าํเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค 

การแข่งขนัทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม 

 

4.15 การถูกดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกับดูแล 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดด้าํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนิน

ธุรกิจ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไม่ไดถ้กูดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลแต่อย่างใด 

 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ 

และเชื่อถือไดอ้ย่างสมํ่าเสมอและทนัเวลาโดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านรายงานประจาํปี (Annual Report) ในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ และส่ือมวลชนต่างๆ รวมทัง้จดัใหม้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธเ์พ่ือเป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ

กบัผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้ง   

 

สาํหรบัการเปิดเผยขอ้มลูท่ีไม่ใช่ขอ้มลูทางดา้นการเงิน บริษัทฯใหค้วามสาํคญัและมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าว โดยใหค้วามสาํคญักับความถูกตอ้ง สมบูรณ ์และครบถว้นเพ่ือทาํใหเ้กิดความน่าเชื่อถืออย่างสมํ่าเสมอ ทั่วถึง 
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เพียงพอและทนัเวลาต่อการตดัสินใจของนกัลงทนุ เช่น โครงสรา้งของกลุ่มบริษัท โครงสรา้งผูถื้อหุน้ท่ีแสดงถงึผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมและสัดส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยอย่างครบถว้นชัดเจนและเป็นขอ้มูลล่าสุดท่ีแสดงใหผู้ใ้ช้

ขอ้มูลสามารถทราบถึงผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งนโยบายการกาํกับดูแล

กิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง นโยบายเก่ียวกับการดูแลสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผูส้อบบญัชี คาํอธิบายและการวิเคราะห์

ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนใดท่ีผูส้อบบญัชี

ใหบ้ริการ บทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะจัดการ จาํนวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีท่ี

ผ่านมา การฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ

ผูบ้รหิารระดบัสงู โดยการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

 

5.1 การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

บริษัทฯใหค้วามสาํคญักับการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งยึดถือเป็นขอ้พึงปฏิบตัิตามแนวทางการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯสรา้งความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและสรา้งคุณค่าให้

กิจการอย่างยั่งยืน ตลอดจนใหเ้ป็นท่ียอมรบัและน่าเชื่อถือสาํหรบัผูถื้อหุน้และผูค้นรอบขา้งตามความมุง่หวงัของภาคธุรกจิ   

ผูล้งทนุ ตลาดทนุ และสงัคมโดยรวม นอกจากนัน้บรษิัทฯยงัดแูลใหฝ่้ายจดัการนาํหลกัการดงักล่าวไปใชพ้ฒันาองคก์รและ

โครงการของบรษิัทฯ เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อบรษิัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ โดยบรษิัทฯ มีเจตนารมณอ์นัแน่วแน่ใน

การปฏิบตัิตามหลกัการในหมวดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวด สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน การ

คาํนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใสและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

 

5.2 วัตถุประสงค/์เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 

บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้บา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮา้ส ์และคอนโดมิเนียม โดยพฒันาโครงการ ทัง้

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในจังหวัดท่ีมีศักยภาพ และยังเป็นผู้ประกอบการรายแรกในประเทศไทยท่ีนาํ

เทคโนโลยีทนัสมยัจากต่างประเทศมาใชใ้นการก่อสรา้งท่ีอยู่อาศยัและบรหิารจดัการงานก่อสรา้งดว้ยตวัเอง ทาํใหส้ามารถ

ควบคุมคุณภาพของงานใหไ้ดม้าตรฐาน ควบคุมระยะเวลาการก่อสรา้งไดต้ามแผนงาน และบริหารตน้ทุนการก่อสรา้งได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ มุ่งพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมการก่อสรา้งมาอย่างต่อเน่ือง 

เพ่ือส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพและบริการท่ีประทบัใจใหแ้ก่ลกูคา้ โดยบริษัทฯไดก้าํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมายระยะยาว

ของบรษิัทฯ ซึ่งสะทอ้นออกมาเป็นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าหมาย และกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ ดงันี ้  

 

วิสัยทัศน ์

พฤกษา ผูน้าํในการสรา้งสรรคค์ณุภาพชีวิตการอยู่อาศยัอย่างสมบรูณแ์บบ เพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

  

พันธกิจ 

ทุ่มเท ใส่ใจในมาตรฐานคณุภาพสงูสดุ ทุกขัน้ตอน และเป็นผูน้าํในการคิดคน้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง

เพ่ือใหเ้ราสามารถส่งมอบท่ีอยู่อาศยัท่ีดท่ีีสดุเพ่ือช่วยยกระดบัมาตรฐานคณุภาพความสขุท่ีแทจ้รงิของการใชช้วีติ

ของคนไทยทกุคน พรอ้มสรา้งโอกาสท่ีดีใหก้บัสงัคมและชมุชน ใส่ใจดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ติบโตรว่มกนัอย่าง

ยั่งยืน 
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เป้าหมายและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

1.  ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ฐานรายไดใ้หม ่

2.  เสริมสรา้งธุรกิจท่ีเกือ้หนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรพัยเ์พ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งของแบรนดแ์ละความพึงพอใจ

สงูสดุใหก้บัลกูคา้ 

3.  ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีสรา้งรายไดต้่อเน่ือง (Recurring Income) 

4.  มุ่งพฒันาองคก์รท่ีมีความเป็นมืออาชีพ มีบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย เพ่ือการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 

 

ค่านิยมพฤกษา 

“มุ่งม่ันเพื่อลูกค้า” 

มุ่งมั่น คน้หา และเขา้ใจเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของทกุกลุ่มลกูคา้ดว้ยบา้นท่ีมีคณุค่าและบรกิารท่ีประทบัใจ 

 “ร่วมมือร่วมใจทาํงานเป็นทมี” 

รว่มมือรว่มใจทาํงานเป็นทีม เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพ่ือใหเ้กิดผลงานประทบัใจลกูคา้ 

“สร้างนวัตกรรมทีส่ร้างสรรค”์ 

คิดสรรคส์รา้งนวตักรรม เพ่ือสรา้งสรรคสิ์นคา้และบรกิารชัน้ยอดท่ีเหนือความคาดหมายและประทบัใจลกูคา้ 

“มีวินัยปฏิบัติงาน” 

มีวินยัในการปฏิบตัิงาน ใหแ้ลว้เสรจ็ทนัเวลา ตรงตามแผนงานดว้ยผลงานท่ีมีคณุภาพ 

“ยึดม่ันจริยธรรม” 

ใจเราคิด เราพดู เรากระทาํ เพ่ือประโยชนล์กูคา้ เป็นธรรมและเป็นประโยชนแ์ก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 

 

5.3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คาํอธิบายการวิเคราะหฐ์านะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน) 

 

5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ทีม่าติดต่อ (ตัวชีว้ัดผลการดาํเนินงานทีไ่ม่ใช่การเงนิ)  
บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการสรา้งความพึงพอใจใหก้ับลกูคา้และผูท่ี้มาติดต่อทุกท่าน จึงใหค้วามสาํคญักับการ

พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการอย่างต่อเน่ือง โดยมีฝ่าย Corporate Customer Relationship Management เป็นฝ่ายท่ี

บรหิารจดัการจดัเกบ็ขอ้มลูของลกูคา้และผูท่ี้มาตดิตอ่ในแตล่ะขัน้ตอนท่ีมีการติดตอ่กบับรษิทัฯ และประเมินความพึงพอใจ

ในขัน้ตอนต่างๆ ท่ีเป็นขัน้ตอนสาํคญัแบบอตัโนมตัิ โดยผลการประเมินจะถกูรายงานใหผู้บ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งทราบแบบ 

Real Time ทาํใหส้ามารถวิเคราะหแ์ละวางแผนปรบัปรุงเพ่ือตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้

ไดด้ียิ่งขึน้อย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

ดว้ยวิสยัทศันข์องบรษิัทฯ ท่ีมุ่งมั่นเพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ บรษิัทฯ จึงใหค้วามสาํคญัและใส่ใจในการ

บริหารจดัการเพ่ือความพึงพอใจของลกูคา้และผูท่ี้มาติดต่อ ซึ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีสาํคญัยิ่ง โดยมีการประเมินความพึง

พอใจในขัน้ตอนหลกัๆ ท่ีสาํคญั 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ เมื่อลกูคา้ หรือบคุคลทั่วไปเยี่ยมชมโครงการ เมื่อลกูคา้โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อ

ลกูคา้โอนกรรมสิทธ์ิครบ 6 เดือน เมื่อลกูคา้มีการขอใชบ้ริการซ่อมแซม/แกไ้ขปัญหา และเมื่อมีการส่งมอบสาธารณูปโภค

โครงการใหแ้ก่นิติบคุคล ดงันี ้ 
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ขั้นตอน วิธีการประเมิน 

1. ความพึงพอใจต่อการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลู

และการเยี่ยมชมโครงการ 

ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพ่ือใหล้กูคา้และผูต้ิดต่อทาํการ

ประเมินความพึงพอใจ หลงัจากเขา้เยี่ยมชมโครงการแลว้ 1 ชั่วโมง  

2.ความพึงพอใจลกูคา้เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิ ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพ่ือใหล้กูคา้ทาํการประเมิน

ความพึงพอใจ เมื่อโอนกรรมสิทธ์ิแลว้ 1 วนั 

3. ความพึงพอใจของลกูคา้หลงัโอนกรรมสิทธิ์ 

6 เดือน 

ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพ่ือใหล้กูคา้ทาํการประเมิน

ความพึงพอใจ หลงัจากท่ีไดโ้อนกรรมสิทธิ์ไปแลว้ 6 เดือน  

4. ความพึงพอใจของลกูคา้ดา้นบรกิารและ

คณุภาพการซ่อมแซม 

ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพ่ือให้ลูกคา้ทาํการประเมิน

ความพึงพอใจ หลงัจากเจา้หนา้ท่ีไดซ้่อมแซม หรือแกไ้ขปัญหาตามท่ี

ลกูคา้แจง้ไวเ้รียบรอ้ยแลว้  

5. ความพึงพอใจลกูคา้ตอ่การบรหิารจดัการส่ง

มอบสาธารณปูโภคโครงการใหแ้ก่นิติบคุคล 

ส่ง E-mail และ SMS หรือโทรติดต่อ เพ่ือให้ลูกคา้ทาํการประเมิน

ความพึงพอใจ เมื่อมีการส่งมอบสาธาณูปโภคโครงการให้แก่นิติ

บคุคล 

 

ภาพรวมองคก์ร    

บริษัทฯ ไดน้าํผลคะแนนความพึงพอใจของลกูคา้ในแต่ละช่วงเวลาดงักล่าวมาวิเคราะหแ์ละทาํการปรบัปรุงกระ

บวนการจดัการขอ้รอ้งเรียน/แจง้ปัญหาของลกูคา้อยู่ตลอดเวลา เพ่ือสรา้งความพึงพอใจใหก้บัลกูคา้ในปีต่อไปใหด้ียิ่งขึน้  

และสาํหรบัผลการดาํเนินการในปี 2564 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของลกูคา้และผูท่ี้ติดต่ออยู่ท่ีรอ้ยละ 92.75  

เพ่ิมขึน้จากปี 2563 ซึ่งมีคะแนนความพึงพอใจท่ีรอ้ยละ 90.13 

 

การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบริการ 

ในปี 2562 – 2564 บริษัทฯ ไดพ้ฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการเพ่ือทาํใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจมาก

ขึน้ ไดแ้ก่  

1. การพฒันาแบบบา้น Universal Design เพ่ือรองรบัความตอ้งการของลกูคา้ในสงัคมไทยท่ีกาํลงัจะกา้วสู่การ

เป็นสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณภ์ายในปี 2567 โดยไดม้ีการศกึษาความตอ้งการ และความจาํเป็นของการใช้

งานพืน้ท่ีส่วนต่างๆ ในบา้นของลกูคา้ก่อนการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑเ์ป็นอย่างดี 

2. การนาํนวตักรรม Internet of Thing (IoT) มาใชใ้นโครงการหมู่บา้น และคอนโดมิเนียม ทัง้ภายในส่วนของตวั

บา้น หรือหอ้งชุดพักอาศัย และในส่วนของพืน้ท่ีส่วนกลาง เช่น ระบบกลอ้งอ่านทะเบียนรถเขา้โครงการ, 

CCTV Safety Screen, Barrier gate & Night gate, ระบบ Magnetic Sensor และ Motion Sensor เป็นตน้ 

3. การพัฒนาทีมบริการหลังการขายของโครงการใหม้ีการสอบถามแนะนาํบริการกับลูกคา้ท่ีเขา้อยู่แลว้ เพ่ือ

สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้ และจดัทาํจดหมายประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง แจง้ความคืบหนา้เก่ียวกบั

การใชพื้น้ท่ีส่วนกลาง การใชป้ระโยชนส์าธารณูปโภค ส่วนกลางร่วมกัน เพ่ือสรา้งสงัคมน่าอยู่ รวมทั้งจัด

ประชาสมัพนัธก์ารทาํกิจกรรม CRM ในแต่ละโครงการเพ่ิมเติมเพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหว่างโครงการ

และลกูคา้ 

4. การพฒันาการใหบ้ริการหลงัจากจดัตัง้นิติบุคคล (สาํหรบัแนวราบ) หรือประชุมใหญ่สามญัครัง้ท่ี 1 (สาํหรบั

อาคารชุด) โดยการแนะนาํคณะกรรมการ ในการบริหารจดัการนิติบุคคล และจัดใหม้ีกิจกรรมหลัก ปีละ 4 
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ครัง้ เพ่ือสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีภายในโครงการและบริษัทฯ รวมทัง้กาํหนดมาตรฐานความรบัผิดชอบ และ 

การอบรม Outsource เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และนาํเสนอคณะกรรมการ   

5. การพฒันากลุ่มธุรกิจบรกิารใหม่ เพ่ือส่งมอบ Living Solution ใหก้บัลกูบา้น เช่น ธุรกิจการดแูลบา้นหลงัการ

ขาย ทัง้งานซ่อมแซม งานสวน หรือบรกิารแม่บา้น คือธุรกิจ Ready Fix หรือ บรกิารการออกแบบและตกแต่ง

บ้านครบวงจร คือธุรกิจ ZDecor ตลอดจน บริการ Pruksa Flex ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ีให้ลูกบ้านสามารถ

ออกแบบ Function บา้นท่ีจะซือ้ไดเ้อง โดยธุรกิจทัง้สอง และบริการดงักล่าว ถูกพฒันาขึน้ภายใตโ้ครงการ 

Pruksa Next ซึ่งเป็น Venture Building Program ภายในบรษิทัฯ 

6. การใหบ้ริการสิทธิพิเศษแก่ลกูบา้น (Privilege) โดยการเสนอบริการพิเศษท่ีมอบใหเ้ฉพาะลกูคา้พฤกษาเพ่ือ

ตอบโจทยก์ารใชช้ีวิตในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นบริการดา้นสขุภาพ  ไลฟทส์ไตล ์การเดินทาง การจบัจ่ายใช้

สอยต่างๆ  โดยมอบการบริการฟรี หรือส่วนลดพิเศษจาก partner ท่ีไดร้บัการคดัสรรมาอย่างดี และยงัมีการ

สรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้โดยการสรา้งกิจกรรม CRM ผ่านช่องทางโซเชี่ยลต่างๆ อีกดว้ย 

 

5.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

 

 5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด โครงสรา้งการถือหุน้) 

 

5.7 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการดาํเนินธุรกิจ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ปัจจยัความเส่ียง) 

 

5.8 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

 

5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาํผิด (Whistle Blowing) 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การรอ้งเรียน) 

 

5.10 ประวัติของคณะกรรมการ 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

  

5.11 การเปิดเผยหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น

รายบุคคล 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน PSH ทาํหนา้ท่ีพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้

อนุมตัิเป็นประจาํทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับขอบเขตหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการ

และเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัและอตุสาหกรรมชัน้นาํอ่ืนๆ  
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5.12 นโยบายและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทฯไดก้าํหนดนโยบายและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนสาํหรบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (CEO) และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูไว ้ซึ่งมีขัน้ตอนการพิจารณาอย่างโปรง่ใส โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานและผล

ประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดว้ยปัจจัยในการประเมินผลงานหลายดา้น เช่น ตัวชีว้ดัผลงานหลัก Key 

Performance Indicators (KPIs) ซึ่งสอดคลอ้งกับภารกิจและเป้าหมายขององคก์ร ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯและผล

การปฏิบัติงานดา้นการเงินซึ่งสอดคลอ้งกับภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และสมรรถภาพในการทาํงาน 

(Competency) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือสาํหรบัประเมินความสามารถของผูป้ฏิบัติงานเชิงพฤติกรรม และนาํผลการดาํเนินงาน

ตามท่ีกาํหนดเป็นกลยทุธท์ัง้ 4 มมุมอง ไดแ้ก่ มมุมองดา้นการเงิน (Financial Perspective) มมุมองดา้นลกูคา้ (Customer 

Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Intrernal Process Perspective) และมุมมองดา้นการเรียนรูแ้ละเติบโต 

(Learning and Growth Perspective) มาเป็นตัวชี ้วัดในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบ BSC 

(Balanced Scorecard) เป็นตน้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารสูงสุด 

(ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร)  

 

5.13 การเปิดเผยข้อมูลจํานวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการแต่ละคน 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการในรอบปี 2564 และ 2563) 

 

5.14 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีทีผ่่านมา 

(โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คณะกรรมการบรษิัท เร่ือง การอบรมและพฒันาความรูก้รรมการ) 

 

5.15 การเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการระหว่างกัน 

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั เร่ือง การทาํรายการเก่ียวโยงกนั 

และรายการระหว่างกนั) 

 

5.16 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ มีนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของตนเอง คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกัน

ฉันทส์ามีภรรยา และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สียดงักล่าวไปยังเลขานุการบริษัท 

และใหเ้ลขานุการบริษัท จดัส่งสาํเนารายงานใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ PSH ทราบภายใน 7 

วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลในแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ใหก้รรมการ

และผูบ้รหิารส่งแบบแจง้รายงานการมีส่วนไดเ้สีย (ฉบบัแกไ้ข) ใหแ้ก่เลขานกุารบรษิัททราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ี

มีการเปล่ียนแปลงและใหเ้ลขานุการบริษัทจดัส่งสาํเนารายงาน (ฉบบัแกไ้ข) ใหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบ PSH ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีบรษิัทไดร้บัรายงานนัน้ 
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5.17 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษัทฯไดว้่าจา้งผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติท่ีไดร้บัการยอมรบั  และไดร้บัความเห็นชอบจาก

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยค่า

สอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีจ่ายใหก้ับบริษัทผูส้อบบัญชีไวใ้นรายงานประจาํปีแลว้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน

หมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี) 

 

5.18 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ ์

บริษัทฯไดจ้ดัตัง้และมอบหมายใหห้น่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธเ์ป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผูถื้อ

หุน้ นกัวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทั่วไป ภาครฐั และผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดย

กาํหนดทิศทางดา้นนกัลงทุนสมัพนัธอ์ย่างชดัเจน เพ่ือใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสใหพ้บผูบ้ริหารของบรษิัทฯ 

ไดต้ามความเหมาะสมภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ว่าขอ้มลูท่ีใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะแลว้ ทัง้นี ้บริษัทฯไดเ้ผยแพร่

ขอ้มลูสาํคญัของบรษิัทฯ  ผ่านทางเว็บไซต ์www.pruksa.com หวัขอ้นกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations)  

  

ทั้งนีผู้ถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลักทรพัย ์นักลงทุน ภาครฐั และผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับ

บริษัทฯ ดา้นขอ้มลูการลงทุนไดท่ี้ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศพัท ์(66) 2080 1739 

ต่อ 49110 และ 49114 

 

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีครอบคลุมทุกดา้น ทั้งดา้นการเงิน การ

ปฏิบตัิงาน การดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและการบรหิารความเส่ียง 

 

1. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

 บรษิัทฯ กาํหนดใหม้ีการสอบทานและรายงานเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน โดยผูบ้รหิารท่ีรบัผิดชอบและให้

มีการตรวจสอบภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีจดัตัง้เป็นอิสระรบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ

ควบคุมการบริหารงานภายในบริษัทฯ ใหม้ีความมั่นใจว่า ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งปฏิบตัิตามระเบียบปฏิบตัิ รวมทัง้

คู่มือแจกแจงอาํนาจดาํเนินการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครดั โดยผูบ้ริหารท่ีเป็นหัวหนา้ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(Head of Internal Audit) คือ นายเปรมศกัดิ์ วิลลิกลุ (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวตัิกรรมการและผูบ้รหิาร) 

 

2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยพิจารณาจากทัง้ปัจจยัภายในและ

ปัจจยัภายนอกใหม้ีความเส่ียงคงเหลืออยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และยอมรบัได ้โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหม้ี

การสอบทานปัจจัยความเส่ียงในทุกๆ ด้านอย่างสมํ่าเสมอ ครอบคลุมถึงความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk)                           

ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) ความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเส่ียงดา้นการลงทนุและ

บริหารโครงการ (Investment and Project Risk) และความเส่ียงดา้นการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ กฎหมาย (Compliance 

Risk)  รวมถึงกระบวนการการสอบทานใหค้รอบคลมุถึงการพิจารณาเก่ียวกับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และระดบัความ

รุนแรงของผลกระทบ การกาํหนดมาตรการในการป้องกันและจดัการความเส่ียง การกาํหนดผูร้บัผิดชอบ ตลอดจนการ



150       รายงานประจำปี 2564  บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

 

กาํหนดเก่ียวกบัมาตรการในการรายงานและการติดตามเพ่ือการประเมินผล โดยมีผูบ้ริหารสายงานบรหิารความเส่ียง คือ 

นางกมลรตัน ์คารวมิตร ปฏิบตัิหนา้ท่ีเลขานกุารคณะกรรมการกาํกบัการบรหิารความเส่ียง   

 

7) ปรัชญาและจรรยาบรรณ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณท่ี์ชัดเจนท่ีจะเสริมสรา้งใหผู้บ้ริหารและพนักงานทุกคน มีมาตรฐานความประพฤติเป็น

แนวทางเดียวกนัภายใตส้ภาพธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปบรษิัทฯ จึงไดป้ระกาศ “คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ” เพ่ือเป็นแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบตัิควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัและระเบียบของกลุ่มบรษิัท ภายใตก้รอบจรยิธรรม คณุธรรม ความซื่อสตัย ์ใน

วิถีทางท่ีสรา้งสรรคเ์ท่าเทียมกนั โดยครอบคลมุถึงความปลอดภยัของสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม การต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชนั การต่อตา้นการใหสิ้นบน การเก่ียวขอ้งกับการเมือง ความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใด การเคารพกฎหมาย 

และหลกัสิทธิมนุษยชน โดยพนกังานทุกคนจะไดร้บัคู่มือจรรยาบรรณ พรอ้มตอ้งลงนามรบัทราบและถือปฏิบตัิ และมีการ

จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิความตระหนกัรูเ้ร่ืองจรรยาบรรณอย่างต่อเน่ือง โดยกาํหนดใหห้น่วยงานทรพัยากรบคุคลทาํหนา้ท่ี

รบัผิดชอบในการส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ ดว้ยความเขา้ใจยอมรบัและศรทัธามาตัง้แต่ปี 2549  

บริษัทฯ ไดม้ีการอบรมและทาํวีดีทศัน ์(VDO) เพ่ือเผยแพร่และส่งเสริมใหม้ีการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณของ

บริษัทฯ และไดม้ีการเผยแพร่ผ่านส่ือต่างๆ ภายในบริษัทฯ ใหพ้นักงานรบัทราบ รวมทั้งจดัใหม้ีการฉายใหพ้นกังานใหม่

รบัทราบในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยบริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณใหส้อดคลอ้งกบัวิวฒันาการ

ของบริษัทฯ รวมทั้ง มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ โดยในการปรบัปรุง หรือ 

ทบทวน คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วฒันธรรม ค่านิยมของบริษทัฯ และพิจารณา

ใหม้ีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้บ้รหิารและพนกังานมีจดุมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

 

การกาํกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 

บรษิัทฯ มีนโยบายและวิธีการดแูลผูบ้รหิารในการนาํขอ้มลูภายในของบรษิัทฯ ไปใชเ้พ่ือประโยชนส่์วนตนดงันี ้

1. นโยบายการเก็บรักษาความลับ การเก็บรักษาขอ้มูล และการใช้ข้อมูลภายใน 

บุคลากรทุกระดบัขององคก์รมีหนา้ท่ีตอ้งทราบถึงขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูเพ่ือปกป้องขอ้มลู

อนัเป็นความลบัและปฏิบตัิตามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือป้องกันไม่ใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าว 

ขอ้มลูท่ีเป็นความลบัใหห้มายถึงขอ้มลูท่ีมิใชข่อ้มลูสาธารณะ หรือขอ้มลูท่ีหากเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตกอยู่

ในมือคู่แข่งแลว้ย่อมก่อใหเ้กิดผลกระทบรา้ยแรงต่อบรษิัทฯ รวมทัง้ขอ้มลูท่ีคู่คา้และลกูคา้ใหไ้วแ้ก่บรษิัทฯ ทกุประเภท  

1. บริษัทฯ มีการกาํหนดชัน้ความลบัของขอ้มูลและการปฏิบตัิเพ่ือรกัษาความลับ โดยเอกสารสาํคญัและขอ้มูลท่ี

เป็นความลับจะตอ้งไดร้บัการดูแลดว้ยวิธีการเฉพาะท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของ

ขอ้มูล ซึ่งขอ้มูลเหล่านีอ้าจแบ่งลาํดับชัน้ความลับเป็นหลายลาํดบัตามความสาํคัญ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้

ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี ้การใชข้้อมูลภายในร่วมกันตอ้งอยู่ในกรอบของหน้าท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีตนไดร้บัมอบหมายเท่านัน้ 
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2. บริษัทฯ ตอ้งรกัษา และปกปิดขอ้มลูผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั เวน้แต่

เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย โดยเป็นการเปิดเผยเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือ

คณะกรรมการบรษิัทอนมุตัิใหม้ีการเปิดเผย 

3. ในการว่าจา้งบุคคลท่ีเคยทาํงานกบัคู่แข่งทางการคา้หรือรฐับาลมาก่อน บริษัทฯ ตอ้งคน้หา และศึกษาขอ้ตกลง

การรกัษาความลับท่ีบุคคลนัน้เคยทาํไวก้ับคู่แข่งทางการคา้หรือรฐับาลก่อนมาทาํงานกับบริษัทฯ และตอ้งไม่

กระทาํการใดเพ่ือใหบ้คุคลนัน้กระทาํการอนัเป็นการผิดขอ้ตกลงกบัคู่แข่งทางการคา้ หรือรฐับาล อนัจะก่อใหเ้กิด

การฟ้องรอ้งดาํเนินคดีตามมา 

4. การเปิดเผยขอ้มลูความลบัต่อสาธารณชนตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม  ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มอาจจะเป็นผูต้อบเองในกรณีท่ีขอ้มูลมีนัยสาํคญัมาก หรืออาจมอบหมายใหผู้ร้บัผิดชอบ

เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่สาธารณะ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีผูท้าํหนา้ท่ีเผยแพร่ขอ้มูลแก่สาธารณชน ซึ่งรบัผิดชอบงานดา้นนัก

ลงทุนสัมพันธ์และการติดต่อกับหน่วยงานดา้นการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยจะประสานงานกับหน่วยงาน

ภายในท่ีเป็นเจา้ของขอ้มลู 

5. บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคาํถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอกอ่ืนใด เวน้แต่จะมีหนา้ท่ีหรือไดร้บั

มอบหมายใหต้อบคาํถามเหล่านั้น หากไม่มีหนา้ท่ีหรือไดร้บัมอบหมายบุคลากรจะปฏิเสธการแสดงความเห็น

ต่างๆ ดว้ยความสภุาพ 

 

2. การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพวิเตอรแ์ละข้อมูลสารสนเทศ 

เพ่ือให้การปฏิบัติตามนโยบายเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอรแ์ละขอ้มลูสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้

1. จาํกัดการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยให้รบัรูไ้ดเ้ฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และ

เปิดเผยต่อพนกังานของบริษัทฯ ตามความจาํเป็นเพียงเท่าท่ีตอ้งทราบเท่านัน้ และแจง้ใหพ้นกังานทราบว่าเป็น

สารสนเทศท่ีเป็นความลบัและมีขอ้จาํกดัในการนาํไปใช ้

2. จดัระบบรกัษาความปลอดภยัในท่ีทาํงานเพ่ือป้องกนัการเขา้ถึงและการใชแ้ฟ้มขอ้มลูและเอกสารลบั 

3. เจ้าของขอ้มูลท่ียังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนจะตอ้งกาํชับผู้ท่ีเก่ียวข้องใหป้ฏิบัติตามขั้นตอนการรกัษาความ

ปลอดภยัโดยเครง่ครดั 

4. บริษัทฯ จะมีนโยบายการใชง้านระบบคอมพิวเตอรแ์ละระบบขอ้มลูสารสนเทศ และมีการปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่

ตลอดเวลาตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเป็นจาก กฏหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ของหน่วยงานท่ี

กาํกับดูแล รวมถึงการเปล่ียนแปลงจากกระแสการใชเ้ทคโนโลยี เช่น SOCIAL MEDIA ท่ีเปล่ียนไป และการ

พฒันาเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในบรษิัทฯ เอง 

5. บรษิัทฯ มีระบบควบคมุต่างๆ ตามมาตรฐานสากล เช่น กาํหนดชื่อผูใ้ชง้านและรหสัส่วนตวัในการเขา้ระบบต่างๆ 

ของบริษัทฯ ตามบทบาทและหนา้ท่ีในการใชง้านระบบต่างๆ และขอบเขตในการปฏิบตัิท่ีเชื่อมโยงถึงอาํนาจใน

การอนมุตัิ ท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํงานต่างๆ ของบคุคลนัน้ในบรษิัทฯ 
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3. มาตรการลงโทษ 

หากมีการกระทาํการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างตน้ บริษัทฯ จะดาํเนินการทางวินัยเพ่ือพิจารณา

ลงโทษตามสมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ ตักเตือนดว้ยวาจา ตักเตือนดว้ยหนังสือ ตัดค่าจา้ง พักงาน เลิกจา้งและดาํเนินคดีใน

กรณีท่ีมีการกระทาํผิดกฎหมาย 

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี

 

เปรียบเทียบค่าสอบบญัชีปี 2560 – 2564 ท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชยสอบบญัชี จาํกดั 

สาํหรบัการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

หน่วย : บาท 

รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 

ค่าสอบบญัชีบรษิทั ฯ และ บรษิทัย่อยในประเทศไทย 3,700,000 

 

3,700,000 

 

3,700,000 

 

 3,550,000  3,550,000 

ค่าสอบบรษิัทย่อยในต่างประเทศ* - - - -    514,478 

ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ 114,500 114,500   114,000 122,700       23,955 

รวม 3,814,500 3,814,500 3,814,000 3,672,700 4,188,433 

*ค่าสอบบญัชีของต่างประเทศขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนในขณะนัน้ 

 

นอกจากนี ้ยงัมคี่าบรกิารอ่ืน ๆ ดงันี ้

1. บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

หน่วย : บาท 

รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 

รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI 300,000 108,070 1,070,000 535,000 535,000 

 

2. บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ท่ีปรกึษาธุรกิจ จาํกดั 

หน่วย : บาท 

รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 

ตรวจสอบตามวิธีท่ีตกลงกนัเร่ืองรายรบัรายจ่าย

กองทนุของโครงการท่ียงัไม่โอนนิติบคุคล - - - - - 

ตรวจสอบการตัง้หนีแ้ละจ่ายเงินเพ่ือซือ้ท่ีดิน

และการจดัซือ้จดัจา้ง 
- - - - - 

Technology Assessment for the year 2016 - - - - - 

สอบทานผลประเมิน   

Anti-Corupption 
- - 347,750 - - 

โครงการบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 

(Business Continuity Management : BCM) 
- - - - - 
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รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 

กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและทาํงบประมาณ 

BOQ 
- - - - - 

การจดัทาํ Purchase order - - - - - 

โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รสายงานบญัชี

และการเงิน 
- - - - - 

ระบบควบคมุภายในขบวนการบรหิาร

ค่าตอบแทน 
- - - - - 

ตรวจสอบ  Accountability - - - - 674,100 

ตรวจสอบ IT System Integration - - - - 203,300 

ค่าท่ีปรกึษาเพ่ือประเมินและสอบทานสิทธิ์ใน

การเขา้ถงึฟังกช์ั่นงานท่ีสาํคญัของกระบวนการ

เงินเดือนและบคุคลบนระบบงาน SAP ERP 

- 380,000 - - - 

รวม - 380,000 347,750 - 877,400 

 

3. บรษิัท สาํนกัภาษี เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จาํกดั  

หน่วย : บาท 

รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 

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

 

 4. บรษิัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภมูิไชย จาํกดั 

หน่วย : บาท 

รายการ 2564 2563 2562 2561 2560 

ค่าจดัทาํสญัญาบรษิัท 2,057,398 784,300 - - - 

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

  จาํกดั เป็นคนละนิติบคุคลกบั บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั และขอบเขตงานที่ใหค้าํปรกึษาดงักล่าวไม่ซํา้ซอ้นกบั 

  งานดา้นการสอบบญัชี 

  



154       รายงานประจำปี 2564  บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

 

11. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

              

11.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกัด 

(มหาชน) มุ่งดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน สรา้งความพึงพอใจสงูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม มุ่งสู่การเป็นองคก์ร

ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development) ท่ีจะช่วยสรา้งคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางดา้น

ส่ิงแวดลอ้ม และช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของคนในสงัคม ภายใตก้ารกาํกับดูแลกิจการ และการมีธรร

มาภิบาลท่ีดี ไปพรอ้มๆ กับการร่วมเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดบัประเทศและ

สากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ดว้ยการนาํ Core Business ของบริษัทฯ ผนวกกับความเชี่ยวชาญ

และทรพัยากรของบรษิทัฯ สรา้งสรรคน์วตักรรมและเทคโนโลยี เพ่ือส่งมอบบา้นท่ีมีคณุภาพและตอบโจทยท์กุ             ความ

ตอ้งการใหก้บัทกุคน โดยมุ่งใหค้วามใส่ใจใน 3 ดา้นหลกั ๆ ไดแ้ก ่

 

Heart to Home 

ใส่ใจคณุภาพชวีิตและความเป็นอยู่ท่ีด ี

เพ่ือส่งมอบท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพ

ใหก้บัลกูคา้ 

Heart to Earth 

ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ในทกุกระบวนการผลิต เพ่ือลด

โลกรอ้น 

Heart to Society 

ใส่ใจสงัคมและใหโ้อกาสท่ีด ี

เพ่ือสรา้งคณุภาพชวีิตท่ีดใีหก้บั 

ผูท่ี้ตอ้งการโอกาสในสงัคม 

 

เป้าหมายและกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจ 

1. ขยายธุรกิจหลกัในอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขาย และขยายฐานไปยงักลุ่มลกูคา้ฐานรายไดใ้หม ่

2. เสรมิสรา้งธุรกจิท่ีเกือ้หนนุกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือเพ่ิมความแข็งแกรง่ของแบรนดแ์ละความพึงพอใจสงูสดุ

ใหก้บัลกูคา้ 

3. ขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจใหม่ท่ีสรา้งรายไดต้่อเน่ือง (Recurring Income) 

4. มุ่งพฒันาองคก์รท่ีมีความเป็นมอือาชีพ มีบรรษัทภิบาลท่ีดี มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วน

ไดเ้สีย เพ่ือการเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืน 

 

11.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

11.2.1 ห่วงโซค่ณุค่าของธุรกจิ 

9 กระบวนการปฏิบตัิงานทีมี่คณุภาพของบริษัท 
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Process 

P0 Strategic Plan, Business Plan, Land and Resource Allocation and Monitoring 

กระบวนการแผนงานกลยทุธอ์งคก์ร การจดัสรรทรพัยากรครอบคลมุแผนระยะสัน้และระยาว การตดิตามการ

ดาํเนินงาน และปรบัปรุงใหเ้หมาะสมกบัสถานการณต์ลาดอยา่งตอ่เน่ือง 

P1 Financial, Project Budget & Control 

กระบวนการควบคมุการเงนิระดบับรษิัทฯ ควบคมุงบประมาณโครงการใหส้อดคลอ้งแผนกลยทุธอ์งคก์รและสภาพ

ตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็  

P2 Land Acquisition: เจรจาตอ่รองราคาซือ้ทีด่นิ และอนุมัติซือ้ทีด่ิน 

กระบวนการซือ้ท่ีดินทาํเลดี มศีกัยภาพ เพ่ือใหเ้ป็นทรพัยสิ์นท่ีเพ่ิมมลูค่าและมคีณุคา่แก่ผูอ้ยู่อาศยั  

P3 Business Development, Product Design, & Permission 

กระบวนการออกแบบบา้นและโครงการใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการลกูคา้ (Customer Value) มีฟังกช์นัครบถว้น

เพ่ือการอยู่อาศยัท่ีมีคณุภาพ เลือกใชว้สัดท่ีุใชง้านไดส้ะดวก คุม้ค่า ดแูลรกัษาง่าย สวยงาม มีอายใุชง้านยาวนาน  

P4 Procurement & Sourcing: ประมูล สรรหา และคัดเลือกผู้รับเหมาประเภทต่างๆ 

กระบวนการคดัเลือกผูร้บัเหมาหรือซพัพลายเออรท่ี์มีสินคา้ตรงตามการออกแบบ มีบรกิารก่อนและหลงัการขายท่ีดี 

มีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธีิ Bidding หรือ e-Auction เพ่ือใหล้กูคา้ซือ้บา้นท่ีมีคณุภาพในราคาสมเหตสุมผล 

P5 Mock up House Construction & Sales Office: ก่อสร้างสาํนักงานขายและบ้านตวัอย่าง 

กระบวนการเริ่มพฒันาและก่อสรา้งโครงการช่วงแรก การถมดิน งานสาธารณปูโภค การสรา้งบา้นตวัอยา่ง บรษิัทฯ 

เนน้การทาํงานใหต้รงตามแผนงาน ดแูลการก่อสรา้งของโครงการไม่ใหเ้กดิความเดือดรอ้นแก่ชมุชนรอบดา้น  

P6 Marketing and Sale กระบวนการทาํตลาดและงานขาย 

กระบวนการใชส่ื้อโฆษณาใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค  

P7 Construction and Transfer: กอ่สร้างบ้านและสาธารณูปโภคโครงการ และโอนกรรมสิทธิ ์

กระบวนการระหวา่งก่อสรา้งโครงการ บรษิัทฯ จะควบคมุดแูลผลกระทบท่ีอาจเกิดแก่ชมุชนรอบดา้น ทัง้เร่ืองเสียง 

การระบายนํา้ รวมถึงฝุ่ นละอองจากการก่อสรา้ง 

P8 After Sales Service & Property Management: การบริการหลังการขายการ สร้างความสัมพันธท์ีด่กีับ

ลูกค้า และการบริหารนิติบคุคลบ้านจดัสรร 

บริษัทฯ กาํหนดมาตรฐานการซ่อมแซมไวอ้ย่างชดัเจน ทัง้เร่ืองคุณภาพและเวลาท่ีใชใ้นงานแต่ละประเภท (SLA) 

ถือเป็นระเบียบท่ีตอ้งปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั บา้นทกุหลงัท่ีมีรายการแจง้ซ่อมจะไดร้บัการบนัทึกเขา้ระบบเพ่ือจดัเก็บ

เป็นขอ้มลูการดาํเนินงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง  

ในส่วนการบริหารและดูแลหมู่บา้นตั้งแต่ก่อนเริ่มเข้าอยู่อาศัยหลังแรก-ระหว่างอยู่อาศัย-ส่งมอบแก่นิติบุคคล    

บริษัทฯ จะมีหน่วยงานเฉพาะสาํหรับดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ อันได้แก่ ระบบไฟส่องสว่าง          

การระบายนํา้ ความสะอาดในโครงการ ถนน สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

P9 Meeting & Process Monitoring Alignment for Continuous Improvement 

ทบทวนกระบวนการทาํงานในแต่ละขัน้ตอน และปรบัปรุงการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ     

การประกวด Innovation Awards และ Improvement Awards ซึง่มีหน่วยงาน Innovation Center เป็น

ผูด้าํเนินการ 
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11.2.2 ผูม้ีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหาร ลกูคา้ เจา้หนี ้ตลอดจน

สาธารณชนและสงัคม จึงกาํหนดแนวปฏิบตัิไวใ้นจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจว่า สิทธิตามกฎหมาย

ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับผูม้ีส่วนไดเ้สียจะไดร้บัการดูแลอย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังไดเ้สริมสรา้งความร่วมมือ

ระหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหนา้ท่ี เพ่ือใหก้ิจการของบริษัทฯ ดาํเนินไปดว้ยดี มีความมั่นคง และ

ตอบสนองผลประโยชนท่ี์เป็นธรรมแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษทัฯ 

ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่แขง่ คูค่า้ คู่สญัญา 

11.3 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

ดว้ยตระหนกัดีว่าบรษิัทฯ คือส่วนหน่ึงของสงัคม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บรษิัทฯ จึงมุ่งมั่นดาํเนินธุรกิจภายใต้

นโยบายดา้นการพฒันาท่ียั่งยืนเพ่ือการมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดยคาํนึงถึงการสรา้งคุณค่าใหก้ิจการ ควบคู่กับการพฒันา

ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากโครงการต่าง ๆ ท่ีช่วยสรา้งเสริมประโยชนข์องสงัคม ชุมชน 

และส่ิงแวดลอ้มซึ่งเกิดขึน้อย่างสมํ่าเสมอและเป็นรูปธรรม ทัง้ท่ีดาํเนินการเองและรว่มมือกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน 

ชมุชน เป็นตน้ 

ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ไดใ้หค้วามเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ่นในพืน้ท่ีท่ี

บริษัทฯ เข้าไปดาํเนินธุรกิจ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมดว้ยดีเสมอมากับกิจกรรมของชุมชนโดยรอบ เช่นเดียวกับนโยบาย       

การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ท่ีคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั และไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบัในดา้นดงักล่าว

อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาํนึกและความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือช่วยลดการสรา้ง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึง  

 มากไปกว่านัน้ บริษัทฯ ยงัเนน้ยํา้เร่ืองการป้องกันอุบตัิเหตุและการควบคุมการปล่อยของเสียใหอ้ยู่ในเกณฑค์่า

มาตรฐานท่ีกฏหมายกาํหนด หากเมื่อใดก็ตามท่ีเกิดเหตุการณซ์ึ่งมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน ชีวิตและทรพัยสิ์น    

อนัเน่ืองมาจากการดาํเนินงานของบริษัทฯ การปรบัตวัตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และใหค้วามร่วมมืออย่าง

เต็มท่ีกบัเจา้หนา้ท่ีภาครฐัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือส่ิงท่ีบรษิัทฯ ยึดมั่นและดาํเนินการดว้ยความตัง้ใจจรงิ 

 

การจัดการทรัพยากร 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ใชเ้ทคโนโลยี “Precast ” ก่อสรา้งบา้นระบบโครงสรา้ง

ผนังรับนํ้าหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป ทําให้ได้ชิ ้นงานท่ีมีคุณภาพ แข็งแรง สวยงาม ทันสมัย ช่วยให้

กระบวนการก่อสรา้งมีความแม่นยาํ รวดเร็ว ลดขอ้ผิดพลาดจากฝีมือแรงงาน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ 

เป็นตน้ 

โดยมีโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์ลาํลกูกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์นวนคร เป็นโรงงานผลิตชิน้ส่วนคอนกรีตเสริม

เหล็กสาํเรจ็รูป ดาํเนินการและปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ โรงงาน พ.ศ. 2535 โดยไดก้าํหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุม
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การปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไวอ้ย่าง

ครบถว้น จึงกล่าวไดว้่าโรงงานทัง้สองแห่งเป็น “Green Factory” ท่ีดาํเนินงานดว้ยระบบการผลิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

อย่างยั่งยืน 

การใช้วัสด ุ

ในปี 2564 โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์มีนโยบายการจัดซือ้จัดจา้งวัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเลือกใช้

สารเคมีทดแทนหรือเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าสารเคมีท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้

ปนูซีเมนตอ์ย่างนอ้ยรอ้ยละ 2 ต่อคิวคอนกรีต 

การใช้นํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์ลาํลกูกา มีรางระบายนํา้รอบโรงงานและบ่อกกัเก็บนํา้จากธรรมชาติ เพ่ือนาํนํา้มาใชร้ด

นํา้ตน้ไม้ ลา้งถนน และใช้ในกระบวนการผลิต คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 ของปริมาณการใช้นํา้ทั้งหมด ทาํให้ประหยัดค่า

นํา้ประปา 206,400 บาท/ปี 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์นวนคร ติดตัง้ระบบ Sprinkler รดนํา้ตน้ไม ้ขดุบ่อดินบรเิวณสวนสขุภาพเพ่ือกกัเก็บนํา้

จากธรรมชาติ และติดตัง้ระบบสูบนํา้อัตโนมัติ เพ่ือดูดนํา้ในบ่อดินมาใชใ้นกระบวนการผลิต คิดเป็นรอ้ยละ 18.5 ของ

ปรมิาณการใชน้ํา้ทัง้หมด ทาํใหป้ระหยดัค่านํา้ประปา 233,600 บาท/ปี 

การใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ Solar Cell 

พฤกษาฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความใส่ใจต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ท่ี

ส่งผลใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น (Global Warming) จึงมีนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลังงานแสงอาทิตยอ์ย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2564 ไดต้ิดตั้งโซลารเ์ซลล ์(Solar cell) บริเวณพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ ไดแ้ก่ สาํนักงานนิติบุคคล คลับเฮาส ์ไฟ

สวนสาธารณะ และบ่อบาํบดันํา้เสีย ภายในโครงการทาวนเ์ฮาส ์บา้นเดี่ยว และคอนโดมิเนียม จาํนวน 74 โครงการ  

การจัดการของเสียทีเ่กิดจากทีพ่กัอาศัย 

โครงการ วน@PRUKSA 

พฤกษาฯ ใส่ใจเร่ืองการลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโครงการท่ีอยู่อาศยั ซึ่งก่อใหเ้กิดมลพิษและเป็นหน่ึงใน

สาเหตท่ีุทาํใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น (Global Warming) จึงรว่มมือกบับรษิัท ทีพีบีไอ จาํกดั (มหาชน) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 พรอ้ม

ผนึกกาํลังกับพันธมิตรดา้นส่ิงแวดลอ้มอีก 18 บริษัท ขับเคล่ือนการเปล่ียนขยะพลาสติก “วน” กลับใช้ซ ํา้ ณ อาคาร 

PEARL BANGKOK และโครงการทาวนเ์ฮา้ส ์บา้นเดี่ยว คอนโดมิเนียม รวม 17 โครงการ โดยเชิญชวนใหล้กูบา้นรว่มคดั

แยกถงุและฟิลม์พลาสติกท่ีแหง้ สะอาด ยืดได ้นาํมาใส่ถงัคดัแยกเพ่ือรวบรวมส่งรีไซเคิลต่อไป 
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โครงการ คลองสวยนํา้ใส 

พฤกษาฯ ใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบา้นและชุมชนท่ีอาศัยใกลล้าํคลองรอบโครงการ The Plant รังสิต- 

คลอง 5 ดาํเนินการขดุลอกคคูลองปรบัปรุงคณุภาพแหล่งนํา้ และจดัเก็บขยะในลาํคลอง เพ่ือสรา้งชมุชนน่าอยู่รว่มกนั 

การปฏิบัตติามกฏหมายและขอ้กาํหนดด้านสิ่งแวดลอ้ม 

พฤกษาฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคับดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั โดยใหค้วามสาํคญักับการจดัทาํ 

“รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม” หรือ EIA Report (Environmental Impact Assessment: EIA) สําหรับ

โครงการท่ีอยู่อาศัย รายงานต่อสาํนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตาม

กฎหมายภายใตพ้ระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

ในปี 2564 ไม่มีโครงการท่ีตอ้งขออนุมัติจัดทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเพ่ิมเติมจากปี 2563 

โดยบริษัทฯ ยังคงใหค้วามสาํคัญและรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการท่ีกาํหนดไวอ้ย่างต่อเน่ือง สาํหรบัโครงการท่ี

ไดร้บัอนุญาตแลว้และไม่มีเหตกุารณก์ารไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม จากการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

การลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคารบ์อนตํ่า 

พฤกษาฯ ตระหนกัถึงปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และ “ก๊าซเรือนกระจก” คือสาเหตสุาํคญัของการเกิด

ภาวะโลกรอ้นและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ดว้ยเหตุนี ้โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์จึงดาํเนินการจดัเก็บขอ้มลู

ปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากกิจกรรมภายในองคก์ร เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางหรือมาตรการใน     

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององคก์รอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2564  

ในปี 2564 โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์ลาํลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท ์นวนคร ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (Greenhouse Gas: GHGs) จากอปุกรณ ์กระบวนการ และขัน้ตอนการดาํเนินธุรกิจของพฤกษาฯ โดยมีเป้าหมาย

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ลดการปล่อย GHGs โดยลดปรมิาณการใชแ้ก๊สหงุตม้ และลดจาํนวนการใชง้านรถประจาํตาํแหน่ง 

ระยะท่ี 2 ลดการปล่อย GHGs โดยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

ระยะท่ี 3 ลดการปล่อย GHGs โดยลดจาํนวนเท่ียวขนส่งแผ่นพรีคาสท ์

 

3.4 การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม และชุมชน 

การจ้างงาน 

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลกัจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการสรรหาและว่าจา้งพนกังานเขา้มาขบัเคล่ือนความสาํเรจ็

ใหก้ับบริษัทฯ โดยกระบวนการคดัเลือกบุคคลเพ่ือมาดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ในองคก์ร จะมุ่งดาํเนินการดว้ยความเป็นธรรม 
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เคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรีของทุกคน ไม่มีการกีดกนัเร่ืองเพศ อายุ เชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว ความบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย 

หรือค่านิยมทางการเมือง แต่จะคาํนึงถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของตาํแหน่งงานควบคู่ไปกับคุณวุฒิทางการศึกษา 

ประสบการณ ์ความรู ้ความสามารถ และความประพฤติทางดา้นศีลธรรมอนัดีเป็นสาํคญั 

บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การมีอาชีพและหนา้ท่ีการงานโดยสจุริต เป็นความมั่นคงในชีวิตและครอบครวั

ของพนกังาน ดงันัน้รูปแบบการจา้งงานของบรษิัทฯ จึงเป็นการจา้งโดยไม่มีกาํหนดระยะเวลาแน่นอนตามความหมายของ

พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินธุรกิจ จึงมีการจา้งงานในลกัษณะ

สญัญาจา้ง 1 ปีอยู่บา้ง เช่น การจา้งงานพนกังานชั่วคราวเขา้มาสนบัสนุนงานดา้นคดีความในช่วงเวลาท่ีมีปริมาณงาน

กฎหมายจาํนวนมาก นอกจากนี ้ดว้ยมุ่งหวงัอยากใหผู้พิ้การมีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่างยั่งยืน  

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ เคารพหลักการดา้นสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลท่ีไดร้บั

ผลกระทบ เช่น พนักงาน เด็ก สตรี ผูพิ้การ คู่คา้ และแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีความเส่ียงต่อการดาํเนินงานท่ีละเมิดสิทธิ

มนษุยชนทัง้ในกิจกรรมทางธุรกิจของบรษิัทฯ โดยตรง รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งในห่วงโซ่คณุค่าของธุรกิจดว้ย 

บริษัทฯ กาํหนดช่องทางการรอ้งทุกขต์่อขอ้ปฏิบัติดา้นแรงงานอย่างชัดเจน เพ่ือรบัการรอ้งเรียนจากผูบ้ริหาร 

พนักงาน  โดยพรอ้มใหค้วามเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และใหก้ารคุม้ครองกับพนักงานท่ีรอ้งทุกขต์่อขอ้ปฏิบัติดา้นแรงงาน

ตามท่ีกาํหนด ข้อรอ้งเรียนทุกเร่ืองจะไดร้ับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล หรือ

คณะกรรมการท่ีบริษัทฯ แต่งตัง้ขึน้ โดยจะรายงานเร่ืองรอ้งเรียนดงักล่าวใหก้บัคณะกรรมการพฒันาบุคคลระดบับรษิัทฯ 

ทราบ และเก็บข้อมูลไวเ้ป็นความลับ อีกทั้งเพ่ือดาํรงไวซ้ึ่งการเป็นบริษัทท่ีมีหลักธรรมาภิบาล ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

โปรง่ใส ปราศจากการทจุรติและคอรร์ปัชนัทกุรูปแบบ ทัง้กบัพนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ ผูร้บัเหมา ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีภาครฐัหรือ

เอกชน บรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดใหม้ีขัน้ตอนการแจง้ขอ้รอ้งเรียน การสอบสวนขอ้เท็จจรงิ การลงโทษทางวินยั รวมถึงมาตรการ

ป้องกนัแกไ้ขปัญหา เพ่ือใหเ้ป็นธรรมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายดว้ย 

การจ้างงานผู้พกิารและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

ในปี 2564 บริษัทฯ ยังสนับสนุนใหค้นพิการทาํงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามทักษะความสามารถของแต่    

ละคน โดยเป็นไดท้ัง้กาํลงัสนบัสนุนในการจดัเตรียมเอกสาร บนัทึกขอ้มลู หรือเดินส่งเอกสารตามหน่วยงาน ดงัเช่น ท่ีโรงงาน 

พรีคาสท ์มีคนพิการทาํหนา้ท่ีบันทึกขอ้มลู แลกบัตรคนเขา้-ออกและจดหมายเขา้-ออกของโรงงาน เป็นตน้ (พฤกษาฯ มีคน

พิการท่ีเป็นพนักงานชั่วคราว จาํนวน 6 คน และมีคนพิการท่ีสามารถปฏิบัติงานในตาํแหน่งพนักงานประจาํ จาํนวน 1 คน)   

โดยจ่ายค่าตอบแทนตามตาํแหน่งงานและลกัษณะงานเป็นสาํคญัโดยมิไดน้าํเหตคุวามบกพรอ่งดา้นรา่งกายมาเป็นผลใหจ้่าย

ค่าตอบแทนตํ่าลงแต่อย่างใด นอกจากนี ้พฤกษาฯ ยังไดส้นับสนุนการจา้งงานผูพิ้การจาํนวน 10 คน ทาํงานเพ่ือสาธารณะ

ประโยชนใ์กลก้บัท่ีพกัอาศยัของผูพิ้การเองในจงัหวดัขอนแก่นอีกดว้ย 
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การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพพนักงาน 

บริษัทฯ ใส่ใจส่งเสริมให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถ สอดคลอ้งตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดี เป็นคนทาํงานท่ีมีคุณภาพ และท่ีสาํคัญ มีทัศนคติท่ีดีต่อบริษัทฯ เพ่ือรักษาพนักงานท่ีมี

ความสามารถใหอ้ยู่กบัองคก์รไปนาน ๆ ส่งผลใหบ้รษิัทฯ เติบโตกา้วหนา้อย่างยั่งยืน ทัง้ยงัเป็นการเตรียมความพรอ้มของ

พนกังานใหส้ามารถเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางเร่ืองการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ทัง้จากการสาํรวจและวิเคราะหค์วามจาํเป็น

ของพนกังานในแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของพนกังานใหส้งูขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้

สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทัง้ในตาํแหน่งงานปัจจบุนัและอนาคต 

โดยบรษิัทฯ มีโมเดลการพฒันา 70:20:10 กล่าวคือ  

70% เรียนรูจ้ากการปฏิบตัิจรงิ (Experiential Learning)  

20% เรียนรูจ้ากส่ิงรอบตวั (Learning from Others) 

10% เรียนรูใ้นหอ้งเรียน (Formal Learning) 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรูค้วามสามารถของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้

พนกังานทุกคนจดัทาํแผนการพฒันาตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ร่วมกับผูบ้งัคบับญัชา 

เพ่ือกาํหนดกิจกรรมการพฒันาศกัยภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรมหลกัสตูรสาํคญั รบัมอบหมายโครงการพิเศษระยะ

สั้น การโค้ช การเรียนรูด้ ้วยตนเอง การสอนแนะจากคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Mentoring) เป็นตน้ อันจะเป็น

ประโยชนต์่อความกา้วหนา้ทางอาชีพของพนกังานและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององคก์ร ในปี 2564 พนักงานไดจ้ดัทาํ

แผนการพฒันาตนเองครบถว้นรอ้ยละ 100 

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ประจาํปี 

 2564 โดยมีเนือ้หาของรายงานครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสงัคม อย่างละเอียด 

โดยท่านสามารถศกึษาขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้เว็บไซตข์องบรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ จาํกดั (มหาชน) 

www.psh.co.th หรือ สแกน QR CODE  

  

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

        

12.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

 

 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายในและการ

บรหิารจดัการความเส่ียง โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ฯ ซึ่งเป็นบรษิัทแม่ของบริษัทฯ          

มีหนา้ท่ีสอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เพ่ือมุ่งเนน้ใหร้ะบบการควบคมุ

ภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจ โดยนํากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน 5 

องคป์ระกอบตามมาตรฐานสากลของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) มาประยุกตใ์ชก้ับการดาํเนินงานขององคก์ร คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเส่ียง การ

ควบคุมการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และระบบการติดตาม โดยใหผู้บ้ริหารร่วมทาํการประเมิน

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทพฤกษาฯ จากนัน้นาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทพฤกษา 

โฮลดิง้ฯ เพ่ือพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ก่อนเขา้รายงาน ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทพฤกษา โฮลดิง้ฯ ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในแลว้ มีความเห็นว่า ระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ฯ และบริษัทย่อยมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีระบบการ

ควบคมุภายในทัง้ 5 องคป์ระกอบอยา่งครบถว้น ไดแ้ก่ 

 

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
 

  บริษัทฯ ไดจ้ัดสภาพแวดลอ้มและโครงสรา้งองคก์รท่ีเอือ้อาํนวยใหร้ะบบการควบคุมภายในดาํเนินไปตามท่ี 

บริษัทฯ มุ่งหวังรวมถึงการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจน และชี ้วัดผลได้ โดยผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัิงานของพนกังาน โดยในปี 2564 บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ฯ ซึ่งเป็นบริษัท

แม่ของบริษัทฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทพฤกษา โฮลดิง้ฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ย่างครบถว้น นอกจากนัน้ ยงัไดจ้ดัใหม้วีนั CG Day อย่างต่อเน่ืองเป็น

ประจาํทกุปี โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือส่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน ไดด้าํเนินกิจกรรมรว่มกนั และเนน้

ยํา้ใหเ้กิดการตระหนกัถึงความสาํคญัของการมหีลกัธรรมาภิบาล มีความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ท่ีคาํนึงถึง

ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ พนกังาน และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย  

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 

  บริษัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการกาํกับการบริหารความเส่ียงทาํหนา้ท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นต่อนโยบาย            

กลยทุธ ์และแนวทางในการกาํกบัความเส่ียงท่ีครอบคลมุถึงความเส่ียงประเภทต่างๆ ท่ีสาํคญั และเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ตลอดจนการกาํหนดระดบัความเส่ียงและดชันีชีว้ดัความเส่ียงท่ีสาํคญัอย่างเหมาะสม 

รวมทั้งใหค้วามเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้และแนวทางการกาํหนดมาตรการควบคุม หรือแผนจัดการความเส่ียง 
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ของฝ่ายจดัการเพ่ือใหม้ั่นใจว่าความเส่ียงจะไดร้บัการจดัการใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้ตลอดจนกาํหนดโครงสรา้งองคก์ร

ใหม้ีการสนับสนุนการกาํกับดูแลความเส่ียงท่ีดี (Risk Governance) และสนบัสนุนใหม้ีการปรับปรุง พัฒนาระบบการ

บรหิารความเส่ียงในทกุระดบัทั่วทัง้องคก์รอย่างต่อเน่ือง ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท พฤกษา โฮลดิง้ฯ และผูบ้รหิารไดต้ระหนกั

ถึงความสาํคญัของการบรหิารความเส่ียงต่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์รทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือใหก้ารเติบโต

ขององคก์รเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใตส้ภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงตลอดเวลา   

 

 โดยสายงานบริหารความเส่ียง ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานดา้นการบริหารความเส่ียงต่อ คณะกรรมการกาํกบั

การบริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัทรบัทราบเป็นประจาํอย่างสมํ่าเสมอ สาํหรบัในปี 

2564 ไดม้ีการดาํเนินการในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น ปรับปรุงเคร่ืองมือ และนาํเสนอตัวชีว้ัดความเส่ียง ให้ครอบคลุมการ

ประเมินความเส่ียงท่ีสาํคัญของกลุ่มบริษัทฯ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้น

ปฏิบตัิการ ความเส่ียงดา้นการลงทุนและบริหารโครงการ และความเส่ียงดา้นกฎระเบียบ กฎหมาย นอกจากนีย้งัจดัใหม้ี

กระบวนการประเมินและวิเคราะหค์วามเส่ียง รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใหม่ในอนาคต ตลอดจนติดตามสถานะของ

ความเส่ียงผ่านดัชนีชีว้ัดความเส่ียง (Key Risk Indicator: KRIs) และแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือใหก้าร

ดาํเนินงานบรรลเุป้าหมายและลดผลกระทบเชิงลบท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกาํหนดกรอบ

และแผนการดาํเนินงานโครงการ Incident Management ในการจัดเก็บความเสียหายดา้นปฏิบัติการท่ีเกิดขึน้จาก

กระบวนการ คน ระบบ และปัจจยัภายนอก  ตลอดจนพฒันาระบบ Incident Management and Compliance Tracking 

เพ่ือใชส้าํหรบัจัดเก็บขอ้มูล และวิเคราะหค์วามเส่ียงใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ นอกจากนีไ้ดจ้ดัทาํแผนการบริหารจดัการ

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : BCMs) โดยโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสรา้งจดั

ให้มีการจาํลองสถานการณแ์ละฝึกซอ้มแผนการจัดการ เหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan :ERP) ร่วมกับแผน

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อย่างสมํ่าเสมอ 

 

การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
 

 บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุม โดยนาํระบบการบริหารงานและประเมินผลทั้งองคก์ร (Balanced Scorecard) 

และดัชนีวัดความสาํเร็จ (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและควบคุมต่อเน่ืองมา    

โดยตลอด มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ เพ่ือตรวจสอบซึ่งกนัและกนั บรษิัทฯ มีคู่มือการปฏิบตัิงาน ซึ่งใชเ้ป็นกรอบ

ในการกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและลดความเส่ียงต่อความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากกิจกรรมการดาํเนินงานของหน่วยงานต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไดท้าํการปรบัปรุงอาํนาจ

ดาํเนินการของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน เพ่ือใชใ้นการกาํหนดขอบเขต และวงเงิน

อนมุตัิตามอาํนาจหนา้ท่ีในแต่ละระดบัอย่างชดัเจน ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดความคล่องตวัและมีการควบคมุท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

 โดยในปี 2564 บริษัทฯ ยงัคงใหค้วามสาํคญัต่อการจดัใหม้ีช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนเพ่ือขอความเป็นธรรมท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียภายนอกสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนผ่านระบบได ้โดยมั่นใจว่าขอ้มลูการ

รอ้งเรียนจะไดร้บัการดแูลรกัษาเป็นความลบัไม่รั่วไหลไปสูบุ่คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง นอกจากนีเ้พ่ือใหม้ีการปฏิบตัิอย่างถกูตอ้ง
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และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบบรษิัทฯ มีการกาํหนดวิธีการและการสอบทานท่ีชดัเจนเพ่ือใหแ้น่ใจว่า บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม

กฎหมายและขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง มีมาตรการท่ีรดักุมเหมาะสมในกรณีท่ีบริษัทฯ มีการทาํธุรกรรมกับผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กรรมการ ฯลฯ เพ่ือป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน ์เช่น ตอ้งผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยผูไ้ม่มีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้ 

รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามมาตรฐานการบญัช ี

 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

 บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบขอ้มลูอย่างต่อเน่ือง โดยจัดใหม้ีระบบขอ้มูลและช่องทางการ

ส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และทันเวลา เพียง

พอท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูทางการเงนิหรือขอ้มลูอ่ืน ระบบดา้นการส่ือสารภายในนัน้บรษิัทฯ ไดใ้หข้อ้มลู

ข่าวสารท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานท่ีเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ ์โดยพนักงานทุกคนไดร้บัขอ้มูลข่าวสารผ่านระบบ 

อิเล็กทรอนิกสต์่าง ๆ ของบริษัทฯ ระบบการส่ือสารกับบุคคลหรือองคก์รภายนอกนัน้ บริษัทฯ มีระบบการติดต่อส่ือสารท่ีมี

การใหข้อ้มูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ (www.pruksa.com) รวมทั้งจัดส่งรายงานการดาํเนินงานใหส้ถาบนั

ต่างๆ ตามระเบียบท่ีกาํหนด 

 บริษัทฯ มีระบบควบคุมการรบัส่ง หรือนาํขอ้มลูเขา้สู่ระบบ มีการแบ่งแยกงานและกาํหนดผูม้ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบ 

และอาํนาจของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับสารสนเทศการส่ือสารอย่างชดัเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนด

สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มลู ไดเ้ฉพาะผูม้ีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเท่านัน้ 
 

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
  

 บรษิัทฯ มีระบบการติดตามผลการดาํเนินงาน โดยผูบ้รหิารในแต่ละสายงานไดเ้ปรียบเทียบผลการดาํเนินงานกับ

เป้าหมายท่ีกาํหนดอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือปรบัเปล่ียนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมไดอ้ย่างทันท่วงที ผ่านคณะกรรมการบริหาร          

ซึ่งมีการประชมุเป็นประจาํทกุเดือน  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหม้ีกระบวนการสอบทานโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน เพ่ือประเมินและปรบัปรุง

ประสิทธิผลของระบบควบคมุ การบรหิารความเส่ียง และการกาํกบัดแูลอย่างเป็นระบบ ผ่านแผนการตรวจสอบประจาํปีท่ี

ไดร้ับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ฯ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในไดน้าํเสนอผลการ

ตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกเดือน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี

ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะใหบ้รษิัทฯ นาํไปปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
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13. รายการระหว่างกัน 

 

ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ มีการทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้       

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่า 

พืน้ที่ในอาคาร Pearl 

Bangkok จาํนวนพืน้ที่ 

10,543 ตารางเมตร ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที 

จาํกดั เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 

100.1 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการ  10,543 ตารางเมตร 

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

1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 2566 โดยอัตรา

ค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าและ

ค่าบ ริการที่ ใกล้เคียงกับราคาตลาด และใน    

เ ง่ือนไขที่ ไ ม่แตกต่างจากที่บ ริษัทฯ  เข้าทํากับ

บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราค่าเช่าพืน้ที่และ

ค่าบริการที ่บริษัทฯ ใหเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 

รายการที่ 2 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท  ได้

เรียกเก็บค่าบริการในการ

จดัทาํสญัญา 

0.05 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ได้

เรียกเก็บค่าบริการในการจดัทาํสญัญาใหก้บั  บริษทั 

ที  ซี  ที  จํ า กั ด  ซึ่ ง ถื อ หุ้ น โ ด ย  น า ย ท อ ง ม า                   

วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย

เป็นรายการเกี่ยวกบัสินทรพัยแ์ละบริการ และขนาด

ของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของ

มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งอยู่ในอาํนาจอนมุตัิ

จากฝ่ายจดัการ  

         

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ มีการทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้        

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่า 

พืน้ที่ในอาคาร Pearl 

Bangkok จาํนวนพืน้ที่ 

19,797 ตารางเมตร สญัญา

ใหม่พืน้ที่เช่าและบริการ 

10,543 ตารางเมตร ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที 

จาํกดั เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 

140.4 

 

สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 19,797 ตารางเมตร  

ระยะเวลาตามสัญญา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 

2560 - 31 ตุลาคม 2563  ต่อสัญญาเช่าพืน้ที่และ

บริการ 10,543 ตารางเมตร ระยะเวลาตามสญัญา 

3 ปี เร่ิมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 31 ตุลาคม 

2566 โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวเป็น

อตัราค่าเช่าและค่าบริการที่ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯ เขา้ทาํกบั

บุคคลภายนอก โดยเทียบกับอตัราค่าเช่าพืน้ที่และ

ค่าบริการที ่บริษัทฯ ใหเ้ช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 
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บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 2 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท  ได้

เรียกเก็บค่าบริการในการ

จดัทาํสญัญา 

0.11 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) ได้

เรียกเก็บค่าบริจการในการจัดทําสัญญาให้กับ 

บริษัท ที ซี ที จํากัด ซึ่งถือหุ้นโดย นายทองมา   

วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย

เป็นรายการเกี่ยวกบัสินทรพัยแ์ละบริการ และขนาด

ของรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 0.03 ของ

มลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งอยู่ในอาํนาจอนมุตัิ

จากฝ่ายจดัการ  

 

ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มกีารทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

 (ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา    

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

 

กรรมการบริษัทฯ 

และผูถ้ือหุน้ของ

บริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เช่า 

พืน้ที่ในอาคาร Pearl 

Bangkok จาํนวนพืน้ที่ 

19,797 ตารางเมตร ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี ที 

จาํกดั เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 

149.6 

 

สัญญาเช่าพื้นที่และบริการ 19,797 ตารางเมตร  

ระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี เร่ิมตัง้แต่ 1  พฤศจิกายน 

2560 - 31 ตุลาคม 2563 โดยอัตราค่า เ ช่าและ

ค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่

ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่าง

จากที่บริษัทฯ เขา้ทาํกับบุคคลภายนอก โดยเทียบ

กับอตัราค่าเช่าพืน้ที่และค่าบริการที่ บริษัทฯ ใหเ้ช่า

กบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน 

 

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มกีารทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1. 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

กรรมการบริษัท 

พฤกษา โฮลดิง้ 

จาํกดั (มหาชน) 

ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัท เช่า พืน้ที่ในอาคาร 

Pearl Bangkok ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี 

ที จาํกดั เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 

153.1 สัญญาเช่าพืน้ที่และบริการ 18,362 ตารางเมตร 

ระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี เร่ิมตัง้แต่  1 พฤศจิกายน 

2560 - ตุล า ค ม 2563 โด ยอัต รา ค่ า เ ช่ า แ ล ะ

ค่าบริการดงักล่าวเป็นอตัราค่าเช่าและค่าบริการที่

ใกล้เคียงกับราคาตลาด และในเง่ือนไขที่ ไ ม่

แตกต่างจากที่บริษัทฯ เขา้ทาํกับบุคคลภายนอก 

โดยเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่และค่าบริการที่

บริษัทฯ เช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน  
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธ์

กับบริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 2. 

บริษัท ที ซี ท ีจาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

กรรมการบริษัท  

พฤกษา โฮลดิง้ 

จาํกดั (มหาชน) 

ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ของบริษัทฯ 

กลุ่มบริษัท พฤกษา ไดแ้ก่ 

บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 

บริษัท พนาลี เอสเตท 

จาํกดั บริษัท พทุธชาด 

เอสเตท จาํกดั และบริษัท 

เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั ได้

จ่ายค่างานบริการออกแบบ 

Interior อาคารสาํนกังาน 

Pearl Bangkok 

4.4 กลุ่มบริษัท พฤกษา ได้แก่ บริษัท พฤกษา เรียล

เอสเตท จาํกัด (มหาชน) บริษัท พนาลี เอสเตท 

จาํกัด บริษัท พุทธชาด เอสเตท จาํกัด และบริษัท 

เกสร ก่อสร้าง จํากัด  ได้จ่ายค่างานบริการ

อ อ ก แ บ บ  Interior อ า ค า ร สํา นั ก ง า น  Pearl 

Bangkok ใหก้บั บริษัท ที ซี ที จาํกดั ซึ่งถือหุน้โดย 

นายทองมา   วิจิตรพงศพ์นัธุ ์ 

รายการดงักล่าวขา้งตน้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยง

กัน โดยเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรพัยแ์ละบริการ 

และขนาดของรายการดังกล่าวน้อยกว่า รอ้ยละ 

0.03 ของมูลค่าสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งอยู่ใน

อาํนาจอนมุตัิจากฝ่ายจดัการ 

 

ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บรษิัทฯ มกีารทาํรายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั จาํนวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธกั์บ

บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการที่ 1. 

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์

กรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ เช่า พืน้ที่ในอาคาร

หลกัสี่พลาซ่า ชัน้ 10 ซึ่ง

เป็นกรรมสิทธิ์ของ นาย

ทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์เพ่ือ

ใชเ้ป็นศนูยฝึ์กอบรม

ส่วนกลาง 

2.9 สญัญาเช่าและบริการพืน้ที่ 425.68 ตารางเมตร 

ตัง้แต่ 1 ตลุาคม 2556 - 30 กนัยายน 2558 และ

ต่อสญัญาถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ในอตัรา

เดือนละ 268,148 บาท 

โดยอตัราคา่เช่าและค่าบริการดงักลา่วเป็นอตัรา

ค่าเช่าและค่าบริการที่ใกลเ้คยีงกบัราคาตลาด 

และในเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากที่บริษทัฯ เขา้ทาํ

กบับคุคลภายนอก โดยเทียบกบัอตัราค่าเช่าพืน้ที่

และคา่บริการทีบ่ริษัทฯ เช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน  

รายการที่ 2. 

นายทองมา วิจิตรพงศพ์นัธุ ์

กรรมการบริษัทฯ  บริษัท เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั 

ไดซื้อ้ที่ดินแปลงพฒันาการ 

32 เนื่องจากปัจจบุนัที่ดิน

แปลงนีมี้สภาพเป็น

ทางเขา้-ออก อีกเสน้ทาง

หนึ่งที่เป็นประโยชนอ์ย่าง

มากกบัลกูคา้ในกลุ่ม

โครงการพฒันาการ 

2.0 บริษัท เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั ซือ้ที่ดินแปลงพฒันาการ 

32 พืน้ที่ 0-1-55 ไร ่จาํนวนเงิน 1,998,381.25 

บาท (รวมภาษีและค่าธรรมเนียมโอน)  ราคา

ประเมิน 3,797,500 บาท จากนายทองมา วิจิตร

พงศพ์นัธุ ์เนื่องจากปัจจบุนัที่ดินแปลงดงักล่าวมี

สภาพเป็นทางเขา้-ออก อีกเสน้ทางหนึ่งที่เป็น

ประโยชนอ์ย่างมากกบัลกูคา้ในกลุ่มโครงการ

พฒันาการ 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน ์

ความสัมพันธกั์บ

บริษัทฯ 

ลักษณะของรายการและ

ความจาํเป็น 

มูลค่าของ

รายการ 

เก่ียวโยงกัน 

(ล้านบาท) 

ราคาและรายละเอียด 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดย

เป็นรายการเกี่ยวกบัสินทรพัยแ์ละบริการ และ

ขนาดของรายการดงักล่าวนอ้ยกวา่ รอ้ยละ 0.03 

ของมลูค่าสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิ ซึ่งอยู่ในอาํนาจ

อนมุตัิจากฝ่ายจดัการ 

 

รายการที่ 3. 

บริษัท ที ซี ที จาํกดั                           

(ถือหุน้โดย นายทองมา  

วิจิตรพงศพ์นัธุ)์ 

กรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ และกลุ่ม

บริษัท เช่า พืน้ที่ในอาคาร 

Pearl Bangkok ซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที ซี 

ที จาํกดั เพ่ือเป็นอาคาร

สาํนกังาน 

55.7 สญัญาเช่าพืน้ที่และบริการ 18,362 ตารางเมตร 

ระยะเวลาตามสญัญา 3 ปี  เร่ิมตัง้แต่ 1 

พฤศจิกายน 2560 - 31 ตลุาคม 2563 โดยอตัราคา่

เช่าและคา่บริการดงักลา่วเป็นอตัราค่าเช่าและ

ค่าบริการที่ใกลเ้คียงกบัราคาตลาด และใน

เง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากที่บริษัทฯเขา้ทาํกบั

บคุคลภายนอก โดยเทียบกบัอตัราคา่เช่าพืน้ที่

และคา่บริการทีบ่ริษัทฯเช่ากบัผูใ้หเ้ช่ารายอ่ืน  

 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกนั 

 

กรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนม์ีส่วนได้

ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ กําหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ PSH 

(“คณะกรรมการตรวจสอบ”) จะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการ และความเหมาะสมทางดา้นราคา

ของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาํเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการ

เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณา

รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกดิขึน้ บรษิัทฯ จะจดัใหผู้เ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั

รายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเ้ชี่ยวชาญดงักล่าวจะถูกนาํไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถื้อหุน้

ตามแต่กรณี โดยกรรมการผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดงักล่าว อีกทั้ง จะมีการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ 
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14. ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 

                             

14.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 

รายชื่อผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขทะเบียน วนัท่ีรายงาน สาํหรบัปีสิน้สดุ 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 19 ก.พ. 2563 31 ธ.ค. 2562 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 18 ก.พ. 2564 31 ธ.ค. 2563 

นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ์ 4098 17 ก.พ. 2565 31 ธ.ค. 2564 

 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักล่าวขา้งตน้สงักดั บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

 

งบการเงินของบรษิัทฯ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม  2562  2563  และ 2564 ไดผ่้านการตรวจสอบและออก

รายงานผูส้อบบัญชีโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ซึ่งมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะ

การเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 ผลการดาํเนินงาน

รวม และกระแสเงินสดรวม สาํหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกัน และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

15.2 ตารางสรุปงบการเงนิ  

 

งบการเงินของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย 

 

งบการเงินปี 2562 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงนิรวม) 

งบการเงินปี 2563 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2563  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (งบการเงนิรวม) 

งบการเงินปี 2564 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564  - วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 (งบการเงนิรวม) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                          

                                                          (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,732.7 2.0 1,294.4 1.7 3,208.4 4.7 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั – 

  บรษิัทใหญ่ - - - - - - 

ตน้ทนุในการไดม้าซึ่งสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ –  

   หมนุเวียน 163.0 0.2 319.8 0.4 472.4 0.7 

อสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย 76,464.2 89.9 67,380.3 88.7 57,462.9 84.6 

เงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดิน  842.1 1.0 451.2 0.6 408.3 0.6 

เงินจา่ยล่วงหนา้ค่าสินคา้ 490.8 0.6 676.6 0.9 541.0 0.8 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 240.4 0.3 209.5 0.3 123.7 0.2 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 79,933.2 94.0 70,331.8 92.6 62,216.7 91.6 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
  

  

เงินลงทนุในการรว่มการคา้ 107.5 0.1 107.5 0.1 - - 

ตน้ทนุในการไดม้าซึ่งสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ -   

  ไม่หมนุเวียน 301.2 0.4 249.3 0.3 9.0 - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 729.0 0.8 735.5 1.0 1,390.8 2.0 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 3,358.3 3.9 3,246.9 4.3 3,118.8 4.6 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - - 595.4 0.8 472.3 0.7 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 410.9 0.5 465.2 0.6 591.5 0.9 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 24.4 0.1 7.0 0.0 23.1 - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 211.0 0.2 191.4 0.3 131.0 0.2 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,142.3 6.0 5,598.2 7.4 5,736.5 8.4 

รวมสินทรัพย ์ 85,075.5 100.0 75,930.0 100.0 67,953.2 100.0 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                    

 (หน่วย: ลา้นบาท)  

งบแสดงฐานะการเงนิ 

 รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนีส้นิหมุนเวียน             

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,000.0 7.1 1,500.0 2.0 4.4 - 

เจา้หนีก้ารคา้- บรษิัทอ่ืน 2,191.2 2.6 1,277.2 1.7 1,322.9 1.9 

เจา้หนีอ่ื้น - บรษิัทใหญ่ 27.4 - 63.4 0.1 2.8 - 

เจา้หนีค้่าซือ้ท่ีดิน 1,663.6 2.0 522.9 0.7 - - 

ส่วนของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายในหน่ึงปี - - 114.5 0.2 110.1 0.2 

เงินกูย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่าย -  

บรษิัทใหญ่ 16,120.1 18.9 19,828.9 26.1 16,018.7 23.6 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถงึ  

    กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - 100.0 0.1 400.0 0.6 

หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถงึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7,100.0 8.3 2,000.0 2.6 - - 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา - หมนุเวยีน 1,555.6 1.8 1,394.7 1.8 2,099.7 3.1 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจา่ย 515.5 0.6 251.5 0.3 271.9 0.4 

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 4,153.8 4.9 3,837.1 5.1 3,707.6 5.4 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 39,327.2 46.2 30,890.2 40.7 23,938.1 35.2 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
  

  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - 957.0 1.3 457.0 0.7 

หุน้กูร้ะยะยาว 2,000.0 2.4 - - - - 

หนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - - 484.1 0.6 372.1 0.5 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา - ไม่หมนุเวียน 1,230.8 1.5 966.5 1.3 35.9 0.1 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนสาํหรบั 

   ผลประโยชนพ์นกังาน 427.5 0.5 357.5 0.5 380.1 0.5 

ประมาณการความเสียหายจากคดีความ 23.9 - 20.6 - 41.9 0.1 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 3,682.2 4.4 2,785.7 3.7 1,287.0 1.9 

รวมหนีส้ิน 43,009.4 50.6 33,675.9 44.4 25,225.1 37.1 
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)                                                                                                                                  

                                                           (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด วันที ่

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น              

ทนุเรือนหุน้              

ทุนจดทะเบียน  2,232.7 - 2,232.7 - 2,232.7 - 

ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 2,232.7 2.6 2,232.7 2.9 2,232.7 3.3 

ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,828.2 2.1 1,828.2 2.4 1,828.2 2.7 

กาํไรสะสม   
  

  

    จดัสรรแลว้   
  

  

   ทนุสาํรองตามกฎหมาย 228.5 0.3 228.5 0.3 228.5 0.3 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 37,894.1 44.5 38,090.8 50.2 38,538.8 56.7 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผถื้อหุน้ (108.1) (0.1) (116.8) (0.2) (90.7) (0.1) 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษทั 42,075.4 49.4 42,263.4 55.6 42,737.5 62.9 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ (9.3) - (9.3) - (9.3) - 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้  42,066.1 49.4 42,254.1 55.6 42,728.2 62.9 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 85,075.5 100.0 75,930.0 100.0 67,953.3 100.0 
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 งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่  

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

รายได้             

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 39,885.2 99.3 29,244.4 99.0 28,040.7 99.6 

รายไดอ่ื้น 271.1 0.7 283.2 1.0 114.3 0.4 

รวมรายได้ 40,156.3 100.0 29,527.6 100.0 28,155.3 100.0 

ค่าใช้จ่าย   
  

  

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย*์ 25,780.5 64.6 19,937.5 68.2 19,875.8 70.9 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 3,285.4 8.2 2,110.1 7.2 2,137.9 7.6 

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 3,681.5 9.2 3,171.1 10.7 2,251.6 8.0 

ตน้ทนุทางการเงิน 230.9 0.6 310.4 1.1 293.1 1.0 

รวมค่าใช้จ่าย 32,978.3 82.1 25,529.1 86.5 24,558.4 87.2 

ส่วนแบ่งขาดทนุของการรว่มคา้ท่ีใช ้

  วิธีส่วนไดเ้สีย (0.4) - - - - - 

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 7,177.6 17.9 3,998.5 13.5 3,596.6 12.8 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ (1,523.1) (3.8) (832.7) (2.8) (737.4) (2.6) 

กาํไรสาํหรับปี 5,654.5 14.1 3,165.8 10.7 2,859.2 10.2 
 

หมายเหต:ุ * อตัราส่วนในงบกาํไรขาดทนุแสดงเป็นรอ้ยละของรายไดร้วม ยกเวน้ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยแ์สดงเป็นรอ้ยละของรายไดจ้ากการ  

                   ขายอสงัหาริมทรพัย ์
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งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ) 

                                                                                                                                                            (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่  

31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 

จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  จาํนวน  ร้อยละ  

รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ใน 

  กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง 

   ค่างบการเงิน (28.7) - (8.7) - 26.1 - 

รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว ้

  ในกาํไรหรือขาดทนุในภายหลัง (28.7) - (8.7) - 26.1 - 

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน 

  กาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั       

ผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าใหม่ของ 

  พนกังานท่ีกาํหนดไว ้ 90.2 - (27.4) - - - 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภท 

   ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั  (18.0) - 5.5 - - - 

รวมรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว ้

   ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง 72.2  (21.9)  -  

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่-สุทธิจากภาษ ี 43.5 - (30.6) - - - 

การแบ่งปันกาํไร  

ส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ 5,654.5 - 3,165.8 - 2,859.2 - 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนวจควบคมุ - -  - -  - -  

กาํไรสาํหรับปี 5,654.5   3,165.8   2,859.2   

กาํไรต่อหุน้ 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 2.53 -  1.42 -  1.28 -  

กาํไรต่อหุน้ปรบัลด - -  - -  - -  
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งบกระแสเงนิสด  

                                                                                                                 (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 

2562 2563 2564 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กาํไรสาํหรบัปี 5,654.5 3,165.8 2,859.2 

ปรบัรายการทีก่ระทบกาํไรเป็นเงนิสดรบั (จา่ย)  
 

 

(กลบัรายการ) ค่าเผ่ือผลขาดทนุของอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย (7.3) 22.7 46.3 

ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 450.0 446.8 393.1 

(กาํไร) ขาดทนุจากการจาํหน่ายอปุกรณ ์ (0.7) 79.7 (1.0) 

ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - - 0.3 

กาํไรจากการจาํหน่ายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ - (67.0) (45.0) 

กาํไรจากการยกเลิกสญัญาของหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - (9.8) (0.4) 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (35.9) (10.9) 32.6 

(กลบัรายการ) ประมาณการความเสียหายจากคดีความ (24.0) 19.6 35.1 

ส่วนแบ่งขาดทนุของการรว่มคา้ท่ีใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 0.4 - - 

กลบัรายการส่วนแบ่งขาดทนุของการรว่มคา้ท่ีใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย (0.4) - - 

ตน้ทนุทางการเงิน 230.9 310.4 293.1 

ภาษีเงินได ้ 1,523.1 832.8 737.5 

รวม 7,790.6 4,790.1 4,350.8 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์และหนีส้นิดาํเนนิงาน  
 

 

ตน้ทนุในการไดม้าซึ่งสญัญาท่ีทาํกบัลกูคา้ (464.1) (104.9) 87.6 

อสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย (3,771.7) 9,666.4 9,104.2 

เงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดิน 726.5 390.9 42.9 

เงินจา่ยล่วงหนา้ค่าสินคา้ (188.4) (185.9) 135.7 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 150.1 30.9 85.8 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 11.2 19.6 60.3 

เจา้หนีอ่ื้น –บรษิัทใหญ่ (79.6) 36.0 (60.6) 

เจา้หนีก้ารคา้ –บรษิัทอ่ืน (92.6) (913.9) 45.6 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 

 

                                                                                                                                (หน่วย: ลา้นบาท) 

งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ  

2562 2563 2564 

เจา้หนีค้่าซือ้ท่ีดิน (1,090.9) (1,140.7) (522.9) 

หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญา 97.4 (425.2) (225.5) 

หนีสิ้นหมนุเวียนอ่ืน 250.8 (253.7) (105.6) 

ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวยีนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 79.6 (91.8) 22.6 

เงินสดใชไ้ปในกจิกรรมดาํเนินงาน 3,418.9 11,817.8 13,020.9 

ภาษีเงินไดจ้า่ยออก (1,638.9) (1,077.2) (739.7) 

จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ (25.4) (23.0) (13.7) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,754.6 10,717.6 12,267.5 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุในการรว่มคา้ - - 107.5 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ (294.5) (248.1) (98.0) 

เงินสดรบัจากการขายอปุกรณ ์ 4.0 9.1 15.5 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สินทรพัยไ์ม่มตีวัตน (139.1) (121.1) (188.3) 

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (0.6) (24.3) - 

เงินสดรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ - 124.2 540.3 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษิัทใหญ่ - - - 

เงินสดรบัชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิัทใหญ่ - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (430.2) (260.2) 377.0 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ    

ตน้ทนุทางการเงินจา่ย (973.8) (602.8) (728.8) 

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบรษิัท (3,840.2) (2,947.1) (2,411.3) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากบรษิัทใหญ่ 11,694.2 15,321.6 9,554.5 

เงินสดจา่ยเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะสัน้จากบรษิัทใหญ่ (1,877.9) (11,932.0) (13,322.5) 

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 400.0 (4,500.0) (1,495.6) 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 1,057.0 - 

เงินสดจา่ยเพ่ือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - - (200.0) 

เงินสดจา่ยเพ่ือชาํระหุน้กูร้ะยะยาว (6,400.0) (7,100.0) (2,000.0) 

เงินสดจา่ยชาํระหนีสิ้นตามสญัญาเชา่ - (192.4) (126.8) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (997.7) (10,895.7) (10,730.5) 
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งบกระแสเงนิสด 
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ  

2562 2563 2564 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 326.7 (438.3) 1,914.0 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,406.0 1,732.7 1,294.4 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 1,732.7 1,294.4 3,208.4 

 

รายการทีมิ่ใช่เงนิสด:    

เจา้หนีค้่าอปุกรณเ์พ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 21.9 (40.3) (3.7) 

รบัโอนอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุจาก 

   อสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย - สทุธิ (5.1) (10.3) (1,154.0) 

รบัโอนอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุจาก 

   ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์ - สทุธิ (31.6) (30.0) - 

 

15.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

ประจาํปี   2562 2563 2564 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY RATIO)        

อตัราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.03 2.28 2.60 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.05 0.31 0.45 

อตัราส่วนการหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 0.35 0.28 0.32 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย วนั 1,050 1,317 1,146 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 

(PROFITABILITY RATIO)      

อตัรากาํไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 35.36 31.82 29.12 

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน รอ้ยละ 18.58 14.73 13.87 

อตัรากาํไรสทุธิ รอ้ยละ 14.08 10.72 10.16 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ รอ้ยละ 13.74 7.51 6.73 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

(EFFICIENCY RATIO)      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์  รอ้ยละ  8.95 5.35 5.41 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ เท่า 0.49 0.37 0.39 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ  

(FINANCIAL POLICY RATIO)      

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 1.02 0.80 0.59 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เท่า 0.74 0.58 0.39 

อตัราการจ่ายเงินปันผล*  รอ้ยละ  63.24 75.35 83.59 
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หมายเหต ุ: * - เงินปันผลสาํหรบัปี 2562 ไดร้บัอนุมตัิใหจ่้ายเงินปันผลในอัตรา 1.60 บาทต่อหุน้จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563 ในวันที่ 19 

มิถนุายน 2563 

- เงินปันผลสาํหรบัปี 2563 ไดร้บัอนุมตัิใหจ่้ายเงินปันผลในอัตรา 1.07 บาทต่อหุน้จากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 ในวันที่ 23 

เมษายน 2564 

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 

1.07 บาท เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 2,389 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2564 ในอตัราหุน้ละ 

0.35 บาท ทาํใหค้งเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.72 บาท เป็นจาํนวนเงินทัง้สิน้ 1,608 ลา้นบาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการอนุมัติ

จากที่ประชมุสามญัประจาํปีผูถ้ือหุน้ของบริษัท ซึ่งจะจดัขึน้ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 

 

คาํนิยามของอตัราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (LIQUIDITY RATIO)  

อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรพัยห์มนุเวยีน / หนีสิ้นหมนุเวยีน (เท่า) 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน / หนีสิ้นหมนุเวียน (เฉล่ีย) (เท่า) 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทนุขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) (เท่า) 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย = 365 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ (วนั) 

   

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (PROFITABILITY RATIO) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ = กาํไรขัน้ตน้ / รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (รอ้ยละ) 

อตัราส่วนกาํไรจากการดาํเนินงาน = กาํไรจากการดาํเนินงาน / รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (รอ้ยละ) 

อตัรากาํไรสทุธิ = กาํไรสทุธิ / รายไดร้วม (รอ้ยละ) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = กาํไรสทุธิ / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เฉล่ีย) (รอ้ยละ) 

   

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)  

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

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ = รายไดร้วม / สินทรพัยร์วม (เฉล่ีย) (เท่า) 

   

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (FINANCIAL POLICY RATIO) 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หนีสิ้นรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อ

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

= หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ / ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

(เท่า) 

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

  

 

หมายเหต:ุ * คาํนวณจากงบการเงินรวม 
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15. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

                             

ในการอ่านคาํอธิบายและบทวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน นกัลงทนุควร

ศกึษาขอ้มลูทางการเงินและงบการเงินรวมของบรษิัทฯ ท่ีไดร้บัการตรวจสอบหรือสอบทานแลว้ รวมทัง้หมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน และขอ้มลูท่ีนาํเสนอไวใ้นเอกสารฉบบันี ้ขอ้มลูทางการเงนิท่ีแสดงไวใ้นตารางภายใตห้วัขอ้นีเ้ป็นขอ้มลูภายใต้

งบการเงินรวมประจาํปีและงบการเงินรวมระหว่างกาล การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินต่างๆ เป็นการใชข้อ้มลูเฉล่ีย

จากงบแสดงฐานะการเงนิซึ่งเป็นการคาํนวณจากงบการเงินรายปีของบรษิัทฯ 

 

15.1  ผลการดาํเนินงาน 
 

ภาพรวมผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมา  

บริษัทฯ เป็นผูด้าํเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์อกชนประเภทบา้นเดี่ยว บา้นทาวนเ์ฮา้สแ์ละอาคารชุด และ

เป็นผูน้าํตลาดบา้นทาวนเ์ฮา้ส ์สาํหรบัผูท่ี้มีรายไดร้ะดบัตํ่าถึงปานกลาง โดยบรษิัทฯ เป็นหน่ึงในผูป้ระกอบการธุรกิจพฒันา

อสงัหารมิทรพัยเ์พียงไม่ก่ีรายท่ีมีการบรหิารจดังานการก่อสรา้งดว้ยตวัเอง ทาํใหส้ามารถบรหิารตน้ทนุการก่อสรา้งไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ประกอบกับมีการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการก่อสรา้ง เช่น ระบบ REM (Real Estate 

Manufacturing) ซึ่งเป็นระบบการก่อสรา้งบา้นท่ี บริษัทฯ เป็นผูพ้ฒันาโดยประยุกตใ์ชแ้นวคิดจากกระบวนการผลิตแบบ

อตุสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการก่อสรา้งสงูสดุ ช่วยพฒันาคณุภาพการก่อสรา้งบา้น โดยสรา้งความชาํนาญใหแ้ก่

ผู้รับเหมาในงานแต่ละประเภท จึงช่วยให้สรา้งบา้นไดอ้ย่างมีคุณภาพท่ีดีสมํ่าเสมอ ดว้ยประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยร่น

ระยะเวลาในการก่อสรา้ง ช่วยในการบริหารจดัการบุคลากร โดยควบคุมแรงงานท่ีจะเขา้ทาํงานในแต่ละขัน้ตอน และลด

การทาํงานท่ีซํา้ซอ้น ส่งผลใหบ้ริษัทฯ สามารถใช ้กลยุทธ์ทางดา้นราคาในการกาํหนดราคาขายท่ีอยู่อาศัยท่ีสรา้งดว้ย

ตน้ทุนท่ีตํ่ากว่าผู้ประกอบการรายอ่ืน เมื่อเทียบกับท่ีอยู่อาศัยในรูปแบบ ขนาด และทาํเลท่ีใกลเ้คียงกัน ดว้ยกลยุทธ์

ทางดา้นราคาขายและการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยู่เสมอ ทาํใหบ้ริษัทฯ ยงั

สามารถครองใจผูบ้รโิภคตลอดมาและส่งผลใหม้ียอดจองซือ้ใหม่และมีรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
 

 หน่วย : ลา้นบาท 

 สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 

   เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ 2563 

เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ 2564 

เพ่ิม(ลด)

ร้อยละ   2562 

ยอดจองซือ้ใหม่สทุธิ 35,601 (29.7) 21,968 (38.3) 25,428 15.8 

รายไดร้วม 40,156 (10.9) 29,528 (26.5) 28,155 (4.6) 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 5,654 (7.5) 3,166 (44.0) 2,859 (9.7) 

กาํไรสทุธิ - ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 5,654 (7.5) 3,166 (44.0) 2,859 (9.7) 

 

หมายเหต:ุ * ยอดจองสทุธิหมายถึงยอดจองใหม่ลบดว้ยจาํนวนยกเลิกของยอดจองเดิม / ยอดขายและรายไดปี้ 2563 เป็นยอดสทุธิหลงั 

                   หกัโปรโมชั่น 
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รายได้รวมของบริษทัฯ 

 หน่วย : ลา้นบาท 

ประเภทผลิตภัณฑ์(1) 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ทาวนเ์ฮา้ส ์(ไทย) 17,880 44.5 12,426 42.1 13,562 48.2 

บา้นเด่ียว (ไทย) 7,783 19.4 5,868 19.9 5,925 21.0 

อาคารชดุ (ไทย) 14,137 35.2 10,769 36.4 7,916 28.2 

รวม 39,800 99.1 29,063 98.4 27,403 97.4 

อื่นๆ (2) 85 0.2 181 0.6 638 2.2 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย ์(3) 39,885 99.3 29,244 99.0 28,041 99.6 

รายไดอ้ื่น 271 0.7 284 1.0 114 0.4 

รายได้รวมทัง้หมด 40,156 100.0 29,528 100.0 28,155 100.0 

หมายเหต:ุ (1) หมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562-2564 บริษัทฯ นาํเสนอรายได้จาํแนกตามส่วนงาน ซึ่งเป็นการจาํแนกรายไดต้าม

โครงสรา้งองคก์รและการบริหารงาน ในขณะที่ขอ้มลูตามตารางดา้นบนเป็นการจาํแนกตามประเภทผลิตภณัฑ ์

 (2) อ่ืนๆ ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายที่ดินเปล่า 

                  (3) รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์เป็นยอดสทุธิหลงัหกัโปรโมชั่น 

 

สําหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 39,885 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 271 ลา้นบาท รวมรายไดเ้ท่ากบั 40,156 ลา้นบาท 

 
สาํหรบัผลประกอบการของปี 2562 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได ้39,885 ลา้นบาท ลดลง 5,016 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 11.2 เมื่อเทียบกบัปีก่อน เป็นผลมาจากมาตรการ LTV ท่ีมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 เม.ย. 2562 

 

สําหรับปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 29,244 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 284 ลา้นบาท รวมรายไดเ้ท่ากบั 29,528 ลา้นบาท 

 
สาํหรบัผลประกอบการของปี 2563 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสงัหาฯ มีรายได ้29,244 ลา้นบาท ลดลง 10,641 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 26.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน  เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และทัง้โลกชะลอตวั 

ซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นหลัก และ มาตรการ LTV ใหม่ท่ีมีผลบังคับใช้วันท่ี            

1 เม.ย. 2562 

 

สําหรับปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขาย

อสงัหารมิทรพัยเ์ท่ากบั 28,041 ลา้นบาท และรายไดอ่ื้น 114 ลา้นบาท รวมรายไดเ้ท่ากบั 28,155 ลา้นบาท 
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สาํหรบัผลประกอบการของปี 2564 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได ้28,041 ลา้นบาท ลดลง 1,203 ลา้น

บาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 4.1 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

ค่าใช้จ่าย 

 

ตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัย์และกาํไรขัน้ตน้ 

 

รายการ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ 39,885 100.0 29,244 100.0 28,040 100.0 

ตน้ทุนขายอสงัหาริมทรพัย ์ 25,780 64.6 19,938 68.2 19,876 70.9 

กาํไรขั้นต้น 14,105 35.4 9,306 31.8 8,164 29.1 

หมายเหต:ุ รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นยอดสทุธิหลงัหกัโปรโมชั่น 

 

สาํหรับปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากับ 25,780 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 64.6 ของ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ในขณะท่ีตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยข์องปีก่อนเท่ากบั 28,815 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

64.2 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 5,016 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 

11.2 สาํหรบัรอ้ยละตน้ทุนขายต่อรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ เป็นผลมาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัยปี์ 2562 แสดงรายได้

สทุธิหลงัหกัค่าส่งเสรมิการขายตามมาตรฐานบญัชี TFRS 15 ส่งผลให ้รอ้ยละตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยส์งูกว่าปีก่อน 

 

สาํหรับปี 2563 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากับ 19,938 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 68.2 ของ

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ในขณะท่ีตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัยข์องปีก่อนเท่ากบั 25,780 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 

64.6 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 10,641 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 

26.7 ทาํใหอ้ตัราตน้ทนุขายสาํหรบัปี 2563 เพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

 

สาํหรับปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากับ 19,876 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 70.9 ของ

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์ในขณะท่ีตน้ทนุขายอสงัหาริมทรพัยข์องปีก่อน เท่ากับ 19,938 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 68.2 ของรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  

  

ค่าใชจ้า่ยในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายโฆษณา 1,092 33.2 462 21.9 537 25.1 

ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธิ์ 1,655 50.4 1,195 56.6 1,168 54.6 

ค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 486 14.8 435 20.6 411 19.3 

ค่าใชจ่้ายในการประชาสมัพนัธ ์ 52 1.6 18 0.9 22 1.0 

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 3,285 100.0 2,110 100.0 2,138 100.0 

สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อ

รายได้รวม 
8.2 7.1 7.6 

 

ค่าใชจ้า่ยในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2562 2563 2564 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นักงาน 2,277 61.9 1,941 61.2 1,416 62.9 

ค่าท่ีปรกึษา 198 5.4 144 4.6 64 2.8 

ค่าเช่า 325 8.8 104 3.3 112 5.0 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 106 2.9 315 9.9 208 9.2 

อื่นๆ 775 21.0 667 21.0 452 20.1 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 3,681 100.0 3,171 100.0 2,252 100.0 

สัดส่วนร้อยละค่าใช้จ่ายในการขายต่อ

รายได้รวม 
9.2 10.7 8.0 

 

สาํหรบัปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายยอดรวมเท่ากับ 3,285 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 1,111 

ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 25.3 ค่าใชจ้่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากับ 3,681 ลา้นบาท ลดลง 287 ลา้นบาท 

หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 7.2 
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สาํหรบัปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายยอดรวมเท่ากบั 2,110 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 1,175 

ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 35.8 ค่าใชจ้่ายในการบริหารมียอดรวมเท่ากับ 3,171 ลา้นบาท ลดลง 510 ลา้นบาท 

หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 13.9 

 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายยอดรวมเท่ากบั 2,138 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกับปีก่อน ค่าใชจ้่ายใน

การบรหิารมียอดรวมเท่ากบั 2,252 ลา้นบาท ลดลง 919 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 29.0 

 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

 
สาํหรบัปี 2562 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 231 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.6 ของรายไดร้วม เป็น

สดัส่วนใกลเ้คียงกบัปี 2561 

 

สาํหรบัปี 2563 บรษิัทฯ มีตน้ทนุทางการเงินเท่ากบั 310 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.1 ของรายไดร้วม เพ่ิมขึน้ 

79 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อน จากหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้เป็นหลกั 

 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินเท่ากับ 293 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1.0 ของรายไดร้วม เป็น

สดัส่วนใกลเ้คียงกบัปี 2563 

 

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.39 และอตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้หกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากับ 0.32 ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ีดีจากการบริหารจดัการหนีสิ้นของ

บรษิัทท่ีมีประสิทธิภาพไดอ้ย่างต่อเน่ือง  

 

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดข้องบริษัทฯ ประกอบดว้ยภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี บริษัทฯ มีค่าใชจ้่าย

ภาษีเงินในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 จาํนวน 1,523 ลา้นบาท 833 ลา้นบาท และ 737 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น

รอ้ยละ 3.8 รอ้ยละ 2.8 และรอ้ยละ 2.6 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั 

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี 2562 เท่ากับ 1,523 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3.8 ของรายไดร้วม เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2561  

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี 2563 เท่ากับ 833 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.8 ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 

2562  

 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี 2564 เท่ากับ 737 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 2.6 ของรายไดร้วม ลดลงจากปี 

2563  
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กาํไรสทุธิ 

 

จากผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาขา้งตน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกาํไรสุทธิ ในปี 2562 ปี 2563 และปี 2564 

จาํนวน 5,654 ลา้นบาท 3,166  และ 2,859 ลา้นบาทตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 14.1 รอ้ยละ 10.7 และรอ้ยละ 10.2 ของ

รายไดร้วม ตามลาํดบั 

 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2562 เท่ากับ 5,654 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 14.1 ของรายไดร้วม และกาํไรของปีก่อน 

เท่ากับ 6,116 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.6 ของรายไดร้วม โดยบริษัทมีกาํไรลดลง 462 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.6 

มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง  

 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2563 เท่ากับ 3,166 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.7 ของรายไดร้วม และกาํไรของปีก่อน 

เท่ากับ 5,654 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 14.1 ของรายไดร้วม โดยบริษัทมีกาํไรลดลง 2,488 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

44.0 มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง  

 

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2564 เท่ากับ 2,859 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10.2 ของรายไดร้วม และกาํไรของปีก่อน 

เท่ากับ 3,166 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.7 ของรายไดร้วม โดยบริษัทมีกาํไรลดลง 307 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.7 

มาจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง 

 

โครงสรา้งเงนิทนุ 

 

บริษัทฯ ใชเ้งินทุนสาํหรบัพฒันาโครงการจากการออกหุน้กู ้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน รวมถึงผลกาํไรท่ีเกิดขึน้

ในแต่ละรอบดาํเนินงาน เพ่ือใชใ้นการลงทุนโครงการและเป็นเงินทุนหมนุเวียนภายในกิจการ อัตราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ต่อทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.39 และอัตราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้หักเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากบั 0.32 ซึ่งเป็นอตัราส่วนท่ีดีขึน้มาโดยตลอดจากการบริหารจดัการหนีสิ้นของบรษิัทฯ ไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

ค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบัการวจิยัและพฒันา 

 

บริษัทฯ ไดพ้ัฒนาปรบัปรุงสินคา้และบริการท่ีดี สามารถส่งมอบใหล้กูคา้ตามความตอ้งการไดทุ้กระดับ จึงมี

นโยบายส่งเสริมการคิดคน้นวัตกรรมต่างๆ ในองคก์ร เพ่ือปรบัปรุงกระบวนทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพและสรา้งความพึง

พอใจใหก้ับลูกคา้ ตัวอย่างเช่น การนาํนวัตกรรมการก่อสรา้งท่ีทนัสมัยระดบัโลก “Pruksa Precast” ผลิตแผ่นคอนกรีต

สาํเร็จรูป ท่ีนาํมาใชใ้นการก่อสรา้งบา้นในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ “Pruksa REM” (Real 

Estate Manufacturing) ซึ่งเป็นระบบการก่อสรา้งบา้นคุณภาพแบบอุตสาหรรม การนาํระบบ “Pruksa BIM” (Building 

Information Modeling) มาช่วยในการออกแบบและบรหิารจดัการขอ้มลูต่างๆ สาํหรบัการประมาณราคา การบริหารงาน

ก่อสรา้ง และบริษัทฯ มีการพฒันาภายในของบริษัทฯ โดยนาํ “Pruksa Living Tech” ท่ีเกิดมาจากการเขา้ใจ Insight ของ

ลกูบา้นและคนไทยอย่างแทจ้รงิมาตอบโจทยเ์ทคโนโลยีการอยู่อาศยัท่ีทาํใหช้ีวิตคนไทยดีขึน้    
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 “PRUKSA Living Tech” เกิดจากการผสมผสานนวตักรรมสองมมุคือธรรมชาติและเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกนั โดย

มีองคป์ระกอบครอบคลมุ 4 เร่ืองของความ “ใส่ใจ” การอยู่อาศยัคือ 

1. Healthy เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพือ่สุขภาพ เป็นนวตักรรมท่ีพฒันาขึน้มาเพ่ือส่งเสรมิใหค้นไทยมีสขุภาพการ

อยู่อาศยัท่ีด ี

2. Green เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม นวตักรรมนีพ้ฒันาขึน้มาดแูลสงัคมส่ิงแวดลอ้มสาํหรบั

คนไทย ทาํใหส้งัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบตวัคนไทยนัน้ดี ซึ่งเป็นอีกทางของการทาํใหคุ้ณภาพการอยู่อาศยั

ของคนไทยดีขึน้ และยงัส่งผลมายงัเร่ืองการดแูลส่ิงแวดลอ้มและโลกของเราตามลาํดบั   

3. Safety เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีพัฒนาขึน้มาเพ่ือ

ยกระดบัระบบความปลอดภยัสาํหรบัลกูบา้นของพฤกษาฯ  

4. Smart เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายเชื่อมต่อเทคโนโลยี จากโลกยุคปัจจุบันท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของผูบ้ริโภคก็เปล่ียนไปมาก เทคโนโลยีต่างๆ เขา้มาเป็น

หน่ึงในปัจจยัสาํคญัการใชช้ีวิต พฤกษาฯ เขา้ใจและพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ทั้งนีใ้นปี 2564 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะ

การเงินของบรษิัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

 

15.2 ฐานะทางการเงนิ 

 

สินทรัพย ์

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีสินทรพัยร์วม 85,075 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 4,572 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 5.7 

จาก ณ สิน้ปี 2561 โดยสิน้ปี 2562 มีเงินสดเพ่ิมขึน้ 327 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขายเพ่ิมขึน้ 4,504 ลา้น

บาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.3 โดยหลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของท่ีดินและท่ีดินพรอ้มบา้นพรอ้มขาย 5,566 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีสินทรพัยร์วม 75,930 ลา้นบาท ลดลง 9,145 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.7 จาก 

ณ สิน้ปี 2562 โดยสิน้ปี 2563 มีเงินสดลดลง 438 ลา้นบาท และอสงัหาริมทรพัยพ์ัฒนาเพ่ือขายลดลง 9,084 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 11.9 โดยหลกัมาจากการลดลงของท่ีดินและท่ีดินพรอ้มบา้นพรอ้มขาย 5,611 ลา้นบาท และ จากการ

ลดลงของมลูค่าอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันา 5,441 ลา้นบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีสินทรพัยร์วม 67,953 ลา้นบาท ลดลง 7,977 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.5 จาก 

ณ สิน้ปี 2563 โดยสิน้ปี 2563 มีเงินสดเพ่ิมขึน้ 1,914 ลา้นบาท และอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขายลดลง 9,917 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 14.7 โดยหลกัมาจากการลดลงของท่ีดินและท่ีดินพรอ้มบา้นพรอ้มขาย 3,271 ลา้นบาท และ จากการ

ลดลงของมลูค่าอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันา 8,950 ลา้นบาท 
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หนีส้นิ 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 หนีสิ้นรวมเพ่ิมขึน้ 2,715 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.7 จาก ณ สิน้ปี 2561 มา

จากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึน้ 400 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบริษัทใหญ่

เพ่ิมขึน้ 9,818 บาท ขณะท่ีมีการชาํระคืนหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระ 6,400 ลา้นบาท และ เจา้หนีค้่าซือ้ท่ีดินลดลง 1,091 ลา้น

บาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หนีสิ้นรวมลดลง 9,333 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 21.7 จาก ณ สิน้ปี 2562 มาจาก

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลงสทุธิ 3,443 ลา้นบาท การชาํระคืนหุน้กูท่ี้ถงึกาํหนดชาํระ 7,100 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หนีสิ้นรวมลดลง 8,451 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25.1 จาก ณ สิน้ปี 2563 มาจาก

เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินลดลงสทุธิ 1,696 ลา้นบาท การชาํระคืนหุน้กูท่ี้ถงึกาํหนดชาํระ 2,000 ลา้นบาท และเจา้หนีค้่า

ซือ้ท่ีดินลดลง 523 ลา้นบาท บาท เงินกูย้ืมระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายจากบรษิัทใหญ่ลดลง 3,810 บาท 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 1,858 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.6 จากสิน้ปี 2561 ซึ่ง

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้มาจากผลการดาํเนินงานของปี 2562 เท่ากบั 5,654 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 188 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 0.5 จากสิน้ปี 2562 ซึ่ง

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้มาจากผลการดาํเนินงานของปี 2563 เท่ากบั 3,166 ลา้น 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีส่วนของผูถื้อหุน้เพ่ิมขึน้ 475 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.1 จากสิน้ปี 2563 ซึ่ง

ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้มาจากผลการดาํเนินงานของปี 2564 เท่ากบั 2,859 ลา้น 

 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาํปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ปีละ 2 ครัง้ ในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 

จากกาํไรสุทธิของผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุนสาํรองต่างๆ ทั้ง

หมดแลว้ ทัง้นีส่้วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองและสามารถจ่ายเงินปันผลคืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุปี แสดงให้

เห็นถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินท่ีแข็งแกรง่  

 

งบกระแสเงนิสด 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มยีอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ 327 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2561 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มยีอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลง 438 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2562 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มยีอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้ 1,914 ลา้นบาท จาก ณ สิน้ปี 2563 
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การเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในปี 2562 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน 

 

สาํหรบัปี 2562 มีกระแสเงินสดไดม้าจากจากการดาํเนินงาน 1,754 ลา้นบาท โดยมีรายการปรบัปรุงท่ีไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 450 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจ้าํนวน 231 ลา้นบาทและ 

1,523 ลา้นบาท เป็นตน้ และกระแสเงินสดลดลงจากอสงัหารมิทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย 3,772 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่า

สินคา้เพ่ิมขึน้ 188 ลา้นบาท เงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดนิลดลง 726 ลา้นบาท หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาเพ่ิมขึน้ 97 ลา้นบาท อีกทัง้มี

ภาษีเงินไดจ้่ายออกจาํนวน 1,639 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 1,754 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

ในระหว่างปี 2562 มีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์จาํนวน 294 ลา้นบาท และลงทุนในสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนจาํนวน 139 ลา้นบาท เป็นการลงทนุในดา้นของซอฟแวรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทาํงานดา้น

ต่างๆ ขององคก์ร และภายในปีมีเงินสดรบัจากการขายอุปกรณจ์าํนวน 4 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2562 มีเงินสดสุทธิใชไ้ปใน

กิจกรรมลงทนุจาํนวน 430 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 

ในระหว่างปี 2562 มีเงินกูย้ืมระยะสัน้เพ่ิมขึน้จาํนวน 400 ลา้นบาท โดยเงินท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินดงักล่าวเพ่ือ

นาํมาชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 6,400 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 3,840 ลา้น

บาท และจ่ายตน้ทนุทางการเงิน 974 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2562 มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงนิจาํนวน 997 ลา้นบาท 

 

การเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในปี 2563 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน 

 

สาํหรบัปี 2563 มีกระแสเงินสดไดม้าจากจากการดาํเนินงาน 10,718 ลา้นบาท โดยมีรายการปรบัปรุงท่ีไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 447 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจ้าํนวน 310 ลา้นบาทและ 

833 ลา้นบาท เป็นตน้ และกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้จากอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย 9,666 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่า

สินคา้เพ่ิมขึน้ 186 ลา้นบาท เงินมดัจาํค่าซือ้ท่ีดนิลดลง 391 ลา้นบาท หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาลดลง 425 ลา้นบาท อีกทัง้มี

ภาษีเงินไดจ้่ายออกจาํนวน 1,077 ลา้นบาท ส่งผลใหม้ีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากับ 10,718 ลา้น

บาท 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

ในระหว่างปี 2563 มีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์จาํนวน 248 ลา้นบาท ลงทุนในสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

จาํนวน 121 ลา้นบาท เป็นการลงทุนในดา้นของซอฟแวรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทาํงานดา้นต่างๆ 

ขององคก์ร และลงทนุในอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุจาํนวน 24 ลา้นบาท และภายในปีมีเงินสดรบัจากการขายอุปกรณ์

จาํนวน 9 ลา้นบาท เงนิสดรบัจากการขายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุจาํนวน 124 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2563 มีเงินสดสทุธิ

ใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุจาํนวน 260 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 

ในระหว่างปี 2563 มีเงินกูย้ืมระยะยาวเพ่ิมขึน้จาํนวน 1,057 ลา้นบาท โดยเงินท่ีไดจ้ากการจดัหาเงินดงักล่าว

เพ่ือนาํมาชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 7,100 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 2,947 

ลา้นบาท และจ่ายตน้ทนุทางการเงิน 603 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2563 มีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 10,896 

ลา้นบาท 

 

การเพิม่ขึน้และลดลงของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดในปี 2564 มีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

 

กระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน 

 

สาํหรบัปี 2564 มีกระแสเงินสดไดม้าจากจากการดาํเนินงาน 12,268 ลา้นบาท โดยมีรายการปรบัปรุงท่ีไม่ใช่เงิน

สด อาทิเช่น ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 393 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินไดจ้าํนวน 293 ลา้นบาทและ 

738 ลา้นบาท เป็นตน้ และกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้จากอสงัหาริมทรพัยพ์ฒันาเพ่ือขาย 9,104 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่า

สินคา้ลดลง 138 ลา้นบาท หนีสิ้นท่ีเกิดจากสญัญาลดลง 226 ลา้นบาท อีกทัง้มีภาษีเงินไดจ้่ายออกจาํนวน 740 ลา้นบาท 

ส่งผลใหม้ีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานเท่ากบั 12,268 ลา้นบาท 

 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการลงทนุ 

 

ในระหว่างปี 2564 มีการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์จาํนวน 98 ลา้นบาท ลงทุนในสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

จาํนวน 188 ลา้นบาท เป็นการลงทุนในดา้นของซอฟแวรแ์ละระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาการทาํงานดา้นต่างๆ 

ขององคก์ร และภายในปีมีเงินสดรบัจากการขายอปุกรณจ์าํนวน 16 ลา้นบาท เงินสดรบัจากการขายอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือ

การลงทุนจาํนวน 540 ลา้นบาท เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในการร่วมคา้ 107 ลา้บาททาํใหปี้ 2564 มีเงินสดสทุธิ

ไดม้าจากกิจกรรมลงทนุจาํนวน 377 ลา้นบาท 
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 

ในระหว่างปี 2564 มีการชาํระคืนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดไถ่ถอนจาํนวน 2,000 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 200 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 2,411 ลา้นบาท จ่ายตน้ทุนทางการเงิน 

729 ลา้นบาท และ เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงสุทธิ 1,496 ลา้นบาท ทาํใหปี้ 2564 มีเงินสดสทุธิใชไ้ปใน

กิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 10,731 ลา้นบาท 
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หมายเหต ุ:    / = กรรมการ    X = ประธานกรรมการ     // = กรรมการคณะจดัการ 

(1)   นางอรนชุ อิติโกศิน ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการคณะจดัการ ตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 2564 

(2)   นางสาวสภุรณ ์ตรีวิชยพงศ ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการคณะจดัการ กรรมการบริษัท เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั 

บริษัท พนาลี เอสเตท จาํกดั บริษัทพทุธชาด เอสเตท จาํกดั บริษัท พฤกษา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั  บริษัท พฤกษา โอเวอร์

ซีส ์จาํกดั และบริษัท พฤกษา เวนเจอร ์วนั จาํกดั ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 

(3)  นายสมบรูณ ์ทรงพิพฒัน ์ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบริษัท และ กรรมการคณะจดัการ ตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 และ 

วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 ตามลาํดบั

(4)  นางสาวพรภทัร องนิธิวฒัน ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท พนาลี เอสเตท จาํกดั และบริษทัพทุธชาด เอสเตท จาํกดั 

ตัง้แต่วนัที่ 2 กรกฎาคม 2564   

(5) นายภคัริน ทตัติพงศ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท พฤกษา อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั และบริษทั พฤกษา โอเวอรซี์ส ์

จาํกดั ตัง้แต่วนัที่ 2 กรกฎาคม 2564   

(6)  นางสาวจินตนา อินทรีย ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท เกสร ก่อสรา้ง จาํกดั บริษัท พฤกษา เวนเจอร ์วนั จาํกดั ตัง้แต่

วนัที่ 2 กรกฎาคม 2564    

(7)  นายธีระ ทองวิไล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท พทุธชาด เอสเตส จาํกดั ตัง้แต่วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

(8) นายอริชชยั ลลิตกลุานนัท ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการในคณะจดัการ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565   
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เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น  

 

โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น ขอ้มลูทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ขอ้ “สินคา้คงเหลือในโครงการต่างๆ” 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงิน

รวมของบริษัทฯ รวมถึงขอ้มลูทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ี

รบัรองทั่วไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัอย่างเพียงพอ

ใน   หมายเหตปุระกอบงบการเงินและไดผ่้านการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตท่ีเป็น

อิสระ          งบการเงินจึงสะทอ้นฐานะทางการเงิน รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย กระแสเงินสดรวมท่ีเป็นจรงิของบรษิัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีและดาํรงไวซ้ึ่งระบบบริหารความเส่ียง และระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี 

ประ สิทธิผลเพ่ือใหม้ั่นใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่า ขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้งครบถว้นและเพียงพอท่ีจะดาํรงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น

ของบรษิัทฯ และเพ่ือใหท้ราบจดุอ่อน เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเส่ียงจากการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคญั 

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระกาํกับดูแลงบ

การเงินและประเมินระบบการควบคุมภายในใหม้ีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ีความมั่นใจไดว้่ามีการบันทึกขอ้มูลทางบัญชีถูกตอ้ง 

ครบถว้นอย่างเพียงพอ ทันเวลาและป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแ้ลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถ

สรา้งความเชื่อมั่นอย่างมีเหตผุลต่อความเชื่อถือไดข้องงบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 นายปิยะ ประยงค ์

ประธานคณะกรรมการบรษิัท 
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