
5) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทฯ  มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอเชื่อถือได้

อย่างสม ่าเสมอและทนัเวลาโดยเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ผ่านรายงานประจ าปี (Annual Report) ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
และส่ือมวลชนต่างๆ บริษัทฯ จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อเป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ เก่ียวข้อง   

 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัและมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมลูทัง้ด้านการเงินและไม่ใช่การเงินท่ีถกูต้องเชื่อถือได้อย่าง
ครบถ้วนสม ่าเสมอทัว่ถึงเพียงพอต่อการตดัสินใจของนกัลงทุนและทนัเวลาเช่น โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ ถือ
หุ้นท่ีแสดงถึงผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคมุและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยอย่างครบถ้วนชดัเจนและเป็นข้อมลู
ล่าสดุที่แสดงให้ผู้ ใช้ข้อมลูสามารถทราบถึงผู้ ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ของบริษัทฯ อย่างชดัเจน รวมทัง้การถือ
หุ้นของกรรมการ คู่สมรส/ผู้อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารไว้ใน
รายงานประจ าปี หมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร ด้วยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย
ด้านการบริหารความเส่ียง นโยบายเก่ียวกบัการดแูลสงัคมและส่ิงแวดล้อม รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบญัชี ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and 
Analysis หรือ MD&A) ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ
คณะจดัการ จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีที่ผ่านมา การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชพีของ
คณะกรรมการ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู โดยการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศได้
ปฏิบตัิตาม กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

5.1 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ เล็งเห็นและให้ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้ยึดถือเป็นข้อพึงปฏิบตัิตามแนวทางการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมัน่ต่อนกัลงทุนและสร้าง
คณุค่าให้กิจการอย่างยัง่ยืน ตลอดจนให้เป็นท่ียอมรับและน่าเชื่อถือส าหรับผู้ ถือหุ้น และผู้คนรอบข้างตามความมุ่งหวงัของ
ทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม นอกจากนัน้บริษัทฯ ยังดูแลให้ฝ่ายจดัการน าหลักการดงักล่าวไปใช้
พฒันาองค์กรและโครงการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างยัง่ยืน ไม่ว่าจะ
เป็นหมวด สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย
ข้อมลูและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีเจตนารมณ์อนัแน่วแน่ในการปฏิบตัิตาม
หลกัการในหมวดต่างๆ  

 

5.2 วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ก าหนดวตัถปุระสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษทัฯ ไว้ โดยสะท้อนออกมาเป็นวิสยัทศัน์พฤกษา พนัธ

กิจพฤกษา วฒันธรรมพฤกษา และค่านิยมพฤกษา โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

วิสยัทศัน์พฤกษา 
พฤกษามุ่งมัน่ที่จะเป็นแบรนด์อนัดบัหนึ่งในใจลกูค้าในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศยัและก้าวขึน้เป็น 1 ใน 10
แบรนด์ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชียด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศยัที่มีคุณค่าเพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัส
ความสขุความอบอุ่นและชีวิตที่ดีขึน้ในทกุๆ วนั 



 
พนัธกิจพฤกษา 
เรามุ่งมัน่ช่วยเหลือลกูค้าทกุรายเติมเต็มทกุความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านท่ีมีคณุค่าเพื่อชีวิตเป่ียมสขุทกุครอบครัว 
 

วฒันธรรมพฤกษา 
ฉนัมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลกูค้า ให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนา ฉนัมีสมาธิ ฉนัมีสติระลกึถึงส่ิงที่ลกูค้าต้องการ 
ฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชดัวิธีปฏิบตัิงาน ฉันเร่งลงมือปฏิบตัิงานให้ลกูค้าได้รับในส่ิงที่
ปรารถนา ลกูค้ามีความสขุ ฉนัมีความสขุ ฉนัภมูิใจในผลงานของฉนั 
 

ค่านิยมพฤกษา 
“มุ่งม่ันเพื่อลูกค้า” 
มุ่งมัน่ ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทกุกลุ่มลกูค้าด้วยบ้านท่ีมีคณุค่าและบริการท่ีประทบัใจ 
 “ร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีม” 
ร่วมมือร่วมใจท างานเป็นทีม เป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั เพื่อให้เกิดผลงานประทบัใจลกูค้า 
“สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์” 
คิดสรรค์สร้างนวตักรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชัน้ยอดที่เหนือความคาดหมายและประทบัใจลกูค้า 
“มีวินัยปฏิบัติงาน” 
มีวินยัในการปฏิบตัิงาน ให้แล้วเสร็จทนัเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงานท่ีมีคณุภาพ 
“ยึดมั่นจริยธรรม” 
ใจเราคิด เราพดู เรากระท า เพื่อประโยชน์ลกูค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
 

5.3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด ค าอธิบายการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผล
การด าเนินงาน) 
 

5.4 ระดับความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ติดต่อ (ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงนิ)  
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และผู้ติดต่อ จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ผลิตภณัฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่าย Corporate Customer Relationship Management เป็นฝ่ายที่บริหาร
จัดการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าในแต่ละขัน้ตอน ท่ีมีการติดต่อกับบริษัทฯ โดยพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจใน
ขัน้ตอนต่างๆ ที่เป็นขัน้ตอนส าคญัแบบอตัโนมตัิ และผลการประเมินจะถูกรายงานให้ผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องทราบแบบ 
Real Time ท าให้สามารถวิเคราะห์ และวางแผนปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกับลกูค้า
ให้ดียิ่งขึน้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเพื่อเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย  
บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัและใส่ใจในการบริหารจดัการเพื่อความพึงพอใจของลกูค้า และผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่
ส าคัญยิ่ง โดยมีการประเมินความพึงพอใจในขัน้ตอนหลักๆ ที่ส าคัญ 5 ขัน้ตอน ตัง้แต่ลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ โอน
กรรมสิทธ์ิ ไปจนถึงการบริการหลงัการส่งมอบการบริหารงานให้นิติบคุคลฯ ดงันี ้
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ขัน้ตอน วิธีการประเมิน 
1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมลู
และการเยี่ยมชมโครงการ 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลูกค้า และผู้ติดต่อท าการประเมิน ความพึง
พอใจ หลงัจากเข้าเยี่ยมชมโครงการแล้ว 1 วนั กรณีไม่มีการประเมิน
ผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่ก าหนด Contact Center 
จะติดต่อลกูค้า และผู้ติดต่อ เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจต่อไป  

2. ความพึงพอใจของลกูค้าที่โอนกรรมสิทธ์ิ  ส่ง E-Mail และ SMS  ให้ลกูค้าท าการประเมิน ความพึงพอใจ หลงัจาก
วนัโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 1 วนั  
กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะติดต่อลกูค้า เพื่อท าการประเมินความพึง
พอใจต่อไป 

3. ความพึงพอใจของลกูค้าหลงัโอนกรรมสิทธ์ิ 
3 เดือน 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลกูค้าท าการประเมิน ความพึงพอใจ หลงัจาก
ท่ีได้โอนกรรมสิทธ์ิไปแล้ว 3 เดือน  
กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะติดต่อลกูค้า เพื่อท าการประเมินความพึง
พอใจต่อไป 

4. ความพึงพอใจของลกูค้าด้านบริการและ
คณุภาพการซ่อมแซม 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลกูค้าท าการประเมินความพึงพอใจ หลงัจาก
เจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาตามที่ลกูค้าแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว  
กรณีไม่มีการประเมินผ่าน E-Mail และ SMS ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด Contact Center จะติดต่อลกูค้า เพื่อท าการประเมินความพึง
พอใจต่อไป 

5. ความพึงพอใจในการดแูลลกูค้าหลงั ส่ง
มอบการบริหารให้แก่นติิบคุคลฯ 
 

ส่ง E-Mail และ SMS ให้ลกูค้าท าการประเมินความพึงพอใจ หลงัจาก
ที่มีการจดัตัง้นิติบุคคลฯ หรือมีการรับมอบสาธารณูปโภคจากพฤกษา
แล้ว 
    

 

ภาพรวมองค์กร 
จากผลการด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 พบว่าคะแนนความพึงพอใจโดยรวมของลกูค้าอยู่ที่  ร้อยละ 91.17 ซึ่งสงู

กว่าปี พ.ศ. 2561 ที่มีคะแนนความพึงพอใจรวมอยู่ที่ ร้อยละ 87.04 โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.13 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการน า
ผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ในปีที่ผ่านมา มาท าการปรับปรุงกระบวนการท างาน และตัง้เป้าหมายให้ผลการ
ประเมินเพิ่มขึน้   

 

5.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด ลกัษณะการประกอบธุรกิจ) 

 

 5.6 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด โครงสร้างการถือหุ้น) 
 



5.7 ความเสี่ยงหลัก (Key Risk) ในการด าเนินธุรกิจ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด ปัจจยัความเส่ียง) 
 

5.8 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด นโยบายการจ่ายเงินปันผล) 

 

5.9 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing) 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด การร้องเรียน) 

 

5.10 ประวัติของคณะกรรมการ 
(โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร) 

 

 5.11 การเปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น
รายบุคคล 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน PSH ท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
อนุมตัิเป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
และเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัและอตุสาหกรรมชัน้น าอื่นๆ  

 

5.12 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 
บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไว้ ซึ่งมี

ขัน้ตอนการพิจารณาอย่างโปร่งใส โดยจะพิจารณาจากคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานและผลประกอบการโดยรวม
ของบริษัทฯ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัติ่อไป (โปรดดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 
หมวด การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารสงูสดุ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) และหมวด ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร) 

 

5.13 การเปิดเผยข้อมูลจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการแต่ละคน 

(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2562 
และ 2561) 

 

5.14 การเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมา 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด คณะกรรมการบริษัท เร่ือง การอบรมและพฒันา

ความรู้กรรมการ) 
 

5.15 การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการระหว่างกัน 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั เร่ือง การ

ท ารายการเก่ียวโยงกนั และรายการระหว่างกนั) 
 
 



5.16 การรายงานการมีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมลูส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์

สามีภรรยา และ บคุคลที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมลูส่วนได้เสียดงักล่าวไปยงัเลขานกุารบริษัท และให้
เลขานุการบริษัท จดัส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ PSH ทราบภายใน 7 วนัท า
การ นบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูลในแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการ
และผู้บริหารส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย (ฉบับแก้ไข) ให้แก่เลขานกุารบริษัททราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัที่
มีการเปล่ียนแปลงและให้เลขานุการบริษัทจดัส่งส าเนารายงาน (ฉบบัแก้ไข) ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบ PSH ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 
 

5.17 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ สอบบัญชีของ  

บริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้
เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบริษัทผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี) 

 

5.18 นโยบายการจัดตัง้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทฯ ได้จดัตัง้และมอบหมายให้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นตวัแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ ถือ

หุ้นนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป ภาครัฐและผู้ เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย
ก าหนดทิศทางด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์อย่างชดัเจน เพื่อให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้พบผู้บริหารของบริษัทฯ 
ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ว่า ข้อมลูที่ให้เป็นข้อมลูที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯได้เผยแพร่
ข้อมลูส าคญัของบริษัทฯ  ผ่านทางเว็บไซต์ www.pruksa.com หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations)  

  
ทัง้นีผู้้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน ภาครัฐและผู้ เก่ียวข้องสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเ ก่ียวกับ

บริษัทฯ ด้านข้อมลูการลงทุนได้ที่ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ทาง Email: ir@pruksa.com หมายเลขโทรศพัท์ (66) 2080 1739 
ต่อ 49112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


