
5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้อย่างสม�่าเสมอและทันเวลา
โดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านรายงานประจ�าปี (Annual Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและส่ือมวลชนต่างๆ 
บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้เก่ียวข้อง

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและมีนโยบายท่ีจะเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีถูกต้องเชื่อถือได้อย่างครบถ้วนสม�่าเสมอท่ัวถึง 
เพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและทันเวลาเช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นท่ีแสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชัดเจนและเป็นข้อมูลล่าสุดท่ีแสดงให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง 
(Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมทั้งการถือหุ้นของกรรมการ คู่สมรส/ผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรท่ียังไม่บรรลุ
นิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปี หมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร ด้วยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเก่ียวกับการดูแลสังคมและส่ิงแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis 
หรือ MD&A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน
ครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการ และนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการ 
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด

5.1 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี

บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการน�าหลักการดังกล่าวไปใช้พัฒนา 
องค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างย่ังยืน ไม่ว่าจะเป็นหมวด  
สทิธขิองผูถื้อหุ้น การปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติตามหลักการในหมวดต่างๆ 

โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนรวมของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ผู้บริหาร)

5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสัยทัศน์พฤกษา พันธกิจพฤกษา  
วัฒนธรรมพฤกษาและค่านิยมพฤกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

  วิสัยทัศน์พฤกษา

พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหน่ึงในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่อาศัยและก้าวข้ึนเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชียด้วยการสรรค์สร้างท่ีอยู่อาศัยที่มีคุณค่าเพ่ือทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุขความอบอุ่นและ 
ชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ วัน

  พันธกิจพฤกษา

เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกรายเติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่าเพ่ือชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว

  วัฒนธรรมพฤกษา

ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา ฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งท่ีลูกค้าต้องการ ฉันเพียรคิด 
พิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงาน ฉันเร่งลงมือปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้รับในส่ิงที่ปรารถนา ลูกค้ามีความสุข  
ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน

ของรายงานประจําปี 2560



  ค่านิยมพฤกษา

  “มุ่งม่ันเพื่อลูกค้า”

มุ่งมั่น ค้นหาและเข้าใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านท่ีมีคุณค่าและบริการที่ประทับใจ

  “สร้างนวัตกรรมท่ีสร้างสรรค์”

คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดท่ีเหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า

  “ท�างานร่วมมือร่วมใจเป็นทีม”

ร่วมมือร่วมใจท�างานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

  “มีวินัยปฏิบัติงาน”

มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

  “ยึดม่ันจริยธรรม”

ใจเราคิด เราพูด เรากระท�า เพ่ือประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย

5.3 ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค�าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน)

5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า (ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานท่ีไม่ใช่การเงิน)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง  
เพื่อให้ท่ีอยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายวิจัย 
การตลาดและศูนย์กลางการจัดการนวัตกรรมภายใน รวมทั้งได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพ่ือท�าการส�ารวจ วิจัย 
และวิเคราะห์เก่ียวกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละพ้ืนท่ี ตลอดจนศักยภาพของท�าเลท่ีต้ังโครงการในด้านสาธารณูปโภค 
ต่างๆ ซึ่งท�าให้บริษัทฯ มีฐานข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดที่อยู่อาศัยของผู้บริโภค ซึ่งรวมถึงบทบาท 
และรูปแบบที่อยู่อาศัย ท�าเลท่ีตั้งและระดับราคา ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าผลส�ารวจจากการวิจัยไปใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการ 
ใหม่ๆ ต่อไป 

ทั้งน้ี ในเรื่อง สัดส่วนทางการตลาดและ/หรือระดับความพึงพอใจของลูกค้าปี 2560 (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สรุปสภาวะ 
ตลาดที่อยู่อาศัยไทยปี 2560)

5.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด โครงสร้างการถือหุ้น)

5.7 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการด�าเนินธุรกิจ

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ปัจจัยความเส่ียง)

5.8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล)

5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing)

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การร้องเรียน)

5.10 ประวัติของคณะกรรมการ

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)

5.11 การระบุว่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คณะกรรมการ หมวด โครงสร้างการจัดการ และหมวด ประวัติกรรมการและผู้บริหาร)
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5.12 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา 
ค่าตอบแทน PSH ท�าหน้าท่ีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติเป็น 
ประจ�าทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและเทียบเคียงกับ 
อัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมชั้นน�าอ่ืนๆ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี  
2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.13 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (CEO) ไว้ ซึ่งมีขั้นตอน 
การพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ  
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหารสูงสุด (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

5.14 การเปิดเผยข้อมูลจ�านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2560 และ 2559)

5.15 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คณะกรรมการบริษัท เรื่อง การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการ)

5.16 การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่างกัน

(โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เรื่อง การท�ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการ 
ระหว่างกัน)

5.17 การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และ บุคคลที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ 
บริษัท โดยส่งข้อมูลส่วนได้เสียดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษัท และให้เลขานุการบริษัท จัดส่งส�าเนารายงานให้ประธานกรรมการ  
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานน้ัน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหาร 
ส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
และให้เลขานุการบริษัทจัดส่งส�าเนารายงาน (ฉบับแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน  
7 วันท�าการ นับแต่วันท่ีบริษัทได้รับรายงานนั้น

5.18 นโยบายการท�ารายการระหว่างกันท่ีส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่ส�าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการคือ บริษัทฯ จะเช่าอาคาร 
ส�านักงานใหญ่แห่งใหม่ (อาคาร Pearl Bangkok) จากบริษัท ที ซี ที จ�ากัด ซึ่งมีนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ 
ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ใช้เวลาเดินไม่เกิน 5 นาที

5.19 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้สอบบัญชีของ  บริษัทฯ และได้รับ 
ความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยค่าสอบบัญชีและ 
ค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด ค่าตอบแทนจาก 
การสอบบัญชี)

5.20 นโยบายการจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดต้ังและมอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ ้นนักวิเคราะห ์
หลักทรัพย์นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนท่ัวไปภาครัฐและผู้เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้พบผู้บริหาร 
ของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลท่ีให้เป็นข้อมูลท่ีได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ท้ังน้ี บริษัทฯ 
ได้เผยแพร่ข้อมูลส�าคัญของบริษัทฯ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ ์ 
(Investor Relations)

ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์นักลงทุนภาครัฐและผู้เก่ียวข้องสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับบริษัทฯด้านข้อมูลการลงทุน 
ได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศัพท์ (66) 2080 1739 ต่อ 49112
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