
ปัจจัยความเสี่ยง 



เน่ืองจากบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
จัดต้ังข้ึนเพ่ือประกอบธุรกิจที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
เป็นหลัก (Holding Company) ดังนั้น ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนกับ
บริษัทฯ จึงเป็นความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย  
และ/หรือบริษัทร่วมในอนาคต ซึ่งสามารถวิเคราะห์ประเด็น 
ความเสี่ยง วิธีการป้องกัน และลดความเสี่ยง โดยสรุปได้ดังน้ี 

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือ
หุ้นในบริษัทอื่น

เน่ืองจากบรษิทัฯ มวัีตถุประสงค์ในการจดัตัง้เพ่ือไปลงทนุในบรษิทั
อืน่เป็นหลกั ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ โดยส่วนใหญ่จะมาจาก 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่เข้าลงทุน การตัดสินใจเลือกบริษัท
ที่จะเข้าลงทุนจึงมีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ มาก 
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) และ บริษัท 
ในเครือโรงพยาบาลวิมุต และไม่ได้มีการลงทุนเพ่ิมเติมในบริษัท
ย่อยอื่นและบริษัทร่วมในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ จะรับรู้ก�าไรและขาดทุนจากบริษัทย่อย ที่เข้าไปร่วมลงทุน
คอื บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัในเครอื 
โรงพยาบาลวิมุต หากบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงานที่ดีก็จะ
สามารถสร้างก�าไรให้กับบริษัทฯ แต่หากในทางกลับกัน หาก
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลการด�าเนินงานลดลงหรือขาดทุน
ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทฯ

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ข้ึนอยู่กับ
เงินปันผลที่ ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ 
เข้าไปลงทุน

เน่ืองจากบรษิทัฯ มวัีตถุประสงค์ในการจดัตัง้เพ่ือไปลงทนุในบรษิทั
อื่นเป็นหลัก นอกจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่จะขึ้นอยู่กับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนแล้วนั้น ความ
สามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังขึ้นอยู่กับนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมท่ีบริษัทฯ 
จะเข้าลงทุนอีกด้วย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัทย่อย  
2 บริษัท คือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ โรงพยาบาลวิมุต ดังนั้น ความสามารถในการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทฯ จะขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยท้ัง 2 เป็นหลัก ท้ังน้ีบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท มีนโยบาย 
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิจาก 
งบการเงินรวมของแต่ละบริษัท หลังจากหักทุนส�ารองต่างๆ  
ตามกฎหมายแล้ว

บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต คงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้แก่บริษัทฯ ได้ เพราะอยู่ระหว่างการลงทุน และก่อสร้าง 
โรงพยาบาลเพ่ือเปิดด�าเนินการ คาดว่าคงใช้เวลาอีก  1 - 2 ปี 
จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดด�าเนินการได้ และ
มีผลก�าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ ดังน้ัน ช่วงระหว่างน้ี 
รายได้และผลก�าไรจะมาจากบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ค่อนข้าง 
มั่นคง มีผลก�าไรสม�่าเสมอและมีผลการด�าเนินงานท่ีเติบโต 
อย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นบริษัทย่อยหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท้ังหมดของบริษัทฯ

ความเสีย่งจากการประกอบธรุกจิหลักของบริษทัย่อย 
ของบริษัทฯ  

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1.1) ความเส่ียงจากการสรรหาที่ดินเพื่อการพัฒนา 

- ความเสี่ยงจากการจัดหาและจัดซื้อท่ีดินได้ไม่เพียงพอกับ 
ความต้องการตามเป้าหมายหรือแผนธุรกิจ

ช่องทางเพ่ือให้ได ้ ท่ีดินที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการ 
มากท่ีสุด คือ นายหน้าท่ีดิน และอีกส่วนหน่ึงจะมาจากเจ้าของ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีน�ามาเสนอขายเอง พฤกษาฯ จึงได้ก�าหนดแผน
เชิงรุกเพ่ือท่ีจะกระตุ้นหรือจูงใจนายหน้าท้ังท่ีเป็นพันธมิตรเก่า
และนายหน้ากลุ ่มใหม่ๆ ให้เสาะหาและน�าที่ดินที่อยู่ในท�าเล
เป้าหมายมาเสนอให้เร็วและมากท่ีสุด ส่วนกรณีท่ีเจ้าของท่ีดิน 
น�ามาเสนอขายเองน้ันจะมกีารพัฒนากระบวนการให้มกีารคัดเลอืก  
และตัดสินใจให้เร็วข้ึน ทั้งน้ีไม่ว่าแหล่งที่มาของที่ดินจะได้มาจาก 
วิธีหรือช่องทางใด กระบวนการคัดเลือกและตัดสินใจซื้อที่ดิน 
ยังเน้นเรือ่งกระบวนการทีโ่ปร่งใส บรสิทุธ์ิ เป็นธรรมทัง้กับเจ้าของทีด่นิ  
รวมท้ังพฤกษาฯ ยังได้ก�าหนดมาตรการในการป้องกัน และขจัด
ปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ท่ีจะเป็นเหตุให้ต้นทุนท่ีดินสูงขึ้น 
ออกให้หมด



- ความเสี่ยงจากการตัดสินใจซื้อท่ีดินผิดพลาด อาทิ ท่ีดิน
ตาบอด ท่ีดินที่องค์ประกอบไม่เพียงพอต่อการขออนุญาต 
จดัสรรได้ ท่ีดนิทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อชมุชนระหว่างก่อสร้าง ฯลฯ 

การด�าเนินการเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากความเสี่ยง 
ดังกล่าว คือ การจัดให้มีทีมงานส�ารวจกายภาพของที่ดิน ท่ีมี
ความรู้ และประสบการณ์สูงในการออกส�ารวจตรวจสอบท่ีดิน
ทุกแปลงก่อนตัดสินใจซื้อ ร่วมกับการจ้างให้มีบริษัทประเมิน
ราคาอิสระภายนอกท�าการส�ารวจและประเมินราคา รวมถึง
การจัดจ้างให้มีการรังวัดสอบเขต ตรวจระดับดินและอื่นๆ  
อย่างรอบคอบรัดกุมท่ีสุด

นอกจากน้ี หากมีข้อสงสัยประเด็นความกว้างของเขตทาง หรือ 
ความเป็นสาธารณะ หรือประเด็นกฎระเบียบข้อห้ามของทาง
ราชการก็จะมีหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีในการติดต่อประสานงาน 
เพ่ือขอค�ารับรองจากหน่วยงานราชการต่างๆ อีกส่วนหน่ึง 
ครอบคลมุถึงเรือ่งผงัส ีแนวเวนคนื การเชือ่มทาง และประเดน็อืน่ๆ  
ที่เก่ียวข้องท้ังหมด

- ความเสี่ยงจากการซื้อที่ดินแพงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น หรือ
ซื้อที่ดินท่ีอยู่ในละแวกที่ไม่มีก�าลังซื้อ หรือมีความต้องการน้อย

ด้วยกระบวนการท่ีรัดกุมก ่อนตัดสินใจซื้อ กลุ ่มงานธุรกิจ 
จะท�าการเก็บข้อมูลการตลาด การวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได ้
ทางการลงทุน ศึกษาตลาดและคู่แข่ง เปรียบเทียบราคาตลาด

ประเภทที่อยู่อาศัย
เพดาน 

LTV ratio
LTV ratio  

ส�าหรับค�านวณสินทรัพย์เสี่ยง
Risk weight 

(RW)

กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายต�่ากว่า 10 ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยสัญญาท่ีหน่ึง ≤ 100% ท่ีอยู่อาศัยแนวสูง   ≤ 90% 
ท่ีอยู่อาศัยแนวราบ ≤ 95%

35%

กรณี LTV ratio เกินทีก่�าหนดข้างต้น 75%

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยสัญญาท่ีสอง 

- ผ่อนช�าระสินเชื่อเพ่ือที่อยู ่อาศัยสัญญาท่ีหนึ่งมาแล้ว 
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

≤ 90% ≤ 90%

35%
- ผ่อนช�าระสินเชื่อเพ่ือที่อยู ่อาศัยสัญญาท่ีหนึ่งมาแล้ว
น้อยกว่า 3 ปี

≤ 80% ≤ 80%

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาท่ีสามเป็นต้นไป ≤ 70% ≤ 70%

กรณีหลักประกันมีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยสัญญาท่ีหน่ึงหรือสัญญาที่สอง ≤ 80% ≤ 80% 35%

สินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัยตั้งแต่สัญญาท่ีสามเป็นต้นไป ≤ 70% ≤ 70% 35%

ของท่ีดินเป้าหมาย ราคาท่ีดินแปลงเปรียบเทียบราคาประเมิน
ราชการ และราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบในการท�ารายงานศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและ
ผ่านการตรวจสอบโดยฝ่ายการเงิน จึงเป็นการลดความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดความเสียหายจากการพัฒนาโครงการแล้วไม่สามารถขายได้
ตามแผนท่ีวางไว้หรือขาดทุนจากการพัฒนา

นอกจากน้ี กระบวนการสรรหาและจัดซื้อที่ดินจะกระท�า 
ในรูปของคณะกรรมการ อันประกอบด้วยผู ้บริหารระดับสูงที่
ช�านาญการทัง้ด้านท่ีดนิและการพัฒนาทีด่นิ ด้านธุรกิจ ด้านการเงนิ  
ด้านกฎหมาย และข้อก�าหนดของราชการ ด้านการควบคุม 
ความเสี่ยง และอื่นๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่าพฤกษาฯ สามารถ 
ซื้อที่ดินที่มีคุณภาพได้ในช่วงเวลา และจ�านวนแปลงที่เหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ตามแผนธุรกิจท่ีพฤกษาฯ ก�าหนดไว้ได้

1.2) ความเส่ียงจากผลของการเปล่ียนแปลงนโยบายการปล่อย
สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

ตามท่ี ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลสินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย และสินเชื่ออื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกับสินเชื่อ 
เพ่ือที่อยู่อาศัย (top-up) เป็นมาตรการ macroprudential โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ดูแลผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยให้สามารถ 
ซือ้บ้านได้ในราคาท่ีเหมาะสม (2) ยกระดบัมาตรฐานการพิจารณา
สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยของสถาบันการเงิน และ (3) เป็นมาตรการ
เชิงป้องกันเพ่ือดูแลความเส่ียงเชิงระบบ โดยสรุปได้ดังน้ี



จะเริ่มใช้บังคับกับสัญญาเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยท่ีมีผล ตั้งแต ่
วันท่ี 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป โดยจะยกเว้นกรณีท่ีมีสัญญา
จะซื้อจะขายก่อนวันท่ี 15 ตุลาคม 2561 เพ่ือลดผลกระทบต่อ 
ผู้ที่วางแผนซื้อที่อยู่อาศัยหรือผ่อนดาวน์อยู่ก่อนแล้ว

ส�าหรับที่อยู ่อาศัยประเภทแนวราบได้รับผลกระทบน้อยจาก
มาตรการดังกล่าว เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อบ้านหลังแรก 
(สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัยสัญญาที่หน่ึง) เพ่ือใช้ส�าหรับพักอาศัยและ
เป็นบ้านหลังแรกจริงๆ ส�าหรับท่ีอยู่อาศัยประเภทแนวสูงคงจะได้
รับผลกระทบบ้างส�าหรับท่ีอยู่อาศัยที่มีราคาต�่ากว่า 10 ล้านบาท 
ส่วนที่อยู่อาศัยระดับบนที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป อาจจะ
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีฐานะการเงินดี 
บางรายช�าระเป็นเงินสด และการขอสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยตั้งแต่
สัญญาที่สามเป็นต้นไปมีจ�านวนน้อย

พฤกษาฯ ได้เตรียมการรองรับผลกระทบจากมาตรการก�ากับดูแล 
การปล่อยสนิเชือ่ของธนาคารพาณชิย์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่จะเริ่มใช้บังคับกับสัญญาเงินกู้เพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยท่ีมีผล ต้ังแต่
วันท่ี 1 เมษายน 2562 อาทิ การปรับระยะเวลาการผ่อนดาวน์ 
ให้นานข้ึน เปิดขายโครงการให้เร็วข้ึน รวมถึงการกระจายสินค้า
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มมากขึ้น นอกจากนี้ พฤกษาฯ มีการย่ืนค�าขอ
อนุมัติกู้เงินต่อธนาคารเพ่ือให้ความเห็นเบ้ืองต้น (Pre-Approval) 
เมื่อลูกค้าแสดงความจ�านงในการจองที่อยู่อาศัยและมีความ
ประสงค์จะขอกู้เงิน เพ่ือลดความเสี่ยงของทั้งลูกค้าและของ
พฤกษาฯ นอกจากนี้ พฤกษาฯ ยังมีท่ีอยู่อาศัยหลายระดับราคา
ให้เลือกค่อนข้างมาก ลูกค้ายังสามารถเลือกท่ีอยู่อาศัยท่ีมีราคา
ต�่าลงเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหรือนโยบายของธนาคารพาณิชย์
แต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลาด้วย

ปัจจบุนั พฤกษาฯ ได้จดัตัง้คณะท�างานเพ่ือตดิตามสภาวะเศรษฐกิจ 
และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงจาก
นโยบายของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง รวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า

ในการติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารและจัดหามาตรการในการ
สนับสนุนลูกค้าให้ได้รับสินเชื่ออย่างรวดเร็ว โดยมีพันธมิตรทั้ง
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรฐัให้ลกูค้าของพฤกษาฯ สามารถ
เลือกใช้บริการได้ถึง 13 แห่ง

1.3) ความเส่ียงจากภาวะการแข่งขันที่สูง

ปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันท่ีสูงข้ึน ซึ่งจะ
เหน็ได้ว่าบรษิทัผูพั้ฒนาอสงัหารมิทรพัย์หลายรายเปิดตัวโครงการ
ใหม่อย่างต่อเน่ือง รวมท้ังมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาด
เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ส่งผลให้อุปทานของ
อสงัหารมิทรพัย์เพ่ิมขึน้อย่างรวดเรว็ อกีทัง้ผูป้ระกอบการรายใหญ่
หลายรายมีการปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
อย่างเห็นได้ชัด โดยน�าเทคโนโลยีที่ ทันสมัยและนวัตกรรม 
ท่ีอยู่อาศัยมาเป็นตัวขับเคล่ือนในการด�าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้าง 
ความโดดเด่นและความแตกต่างในการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยในยุค
ปัจจุบัน รวมถึงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้ามากย่ิงขึ้น

พฤกษาฯ เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีอยู่ในตลาดมานาน มชืีอ่เสยีง 
ในการพัฒนาอสงัหารมิทรพัย์ทีไ่ด้รบัการยอมรบัและความไว้วางใจ 
ในกลุม่ผูบ้รโิภค โดยพฤกษาฯ พัฒนาท่ีดินในหลายท�าเล ตอบโจทย์ 
ไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่ของลูกค้าหลากหลายกลุ ่ม และเน้น
กระจายการพัฒนาไปในทุกระดับราคา จึงท�าให้พฤกษาฯ เข้าถึง 
กลุ่มลูกค้าได้กว้างมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ พฤกษาฯ ได้พัฒนา
คุณภาพการก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง โดยน�านวัตกรรมการควบคุม
คุณภาพบ้านและการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing 
(REM) หรืออาร์อีเอ็ม เข้ามาใช้เพ่ือควบคุมการก่อสร้างบ้าน 
โดยจะให้ผู้รับเหมาท�างานก่อสร้างเฉพาะในส่วนงานที่ตนเองมี
ความถนัดและเชี่ยวชาญ ซึ่งแน่นอนว่าบ้านท่ีก่อสร้างด้วยช่าง
ฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญย่อมมีคุณภาพและแข็งแรงทนทาน และ
ตลอดการก่อสร้างจะมี Quality Improvement Team คอยเข้าไป
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างในทุกขั้นตอน ร่วมด้วยทีม Quality 
Construction Service ท่ีจะเข้าไปตรวจสอบและจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการก่อสร้างก่อนท่ีลูกค้าจะเข้ามาตรวจ
รับบ้าน รวมท้ังน�าปัญหาท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และปรับ
กระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ควบคู่ไปกับ 
การออกแบบบ้านและพ้ืนท่ีโครงการที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความนิยมของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ส�าหรับงานด้านการขายและ
การตลาด มีการวางกลยุทธ์ New Marketing Approach  
ซึ่งเป็นการท�าการตลาดรูปแบบใหม่ ส�าหรับกลุ่มธุรกิจแนวราบ 
ท้ังบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ โดยเน้นการใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือเข้าตรง
ถึงกลุ่มลูกค้าท่ีมีศักยภาพได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้างกระแส
การรับรู้ได้เท่าทันคู่แข่ง โดยที่ผ่านมาถือว่าประสบความส�าเร็จ
เป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วยังสร้าง New Channel ในการขาย  
โดยไม่มีข ้อจ�ากัดรูปแบบการขายเพียงเฉพาะช่องทางเดิมๆ  



ที่เคยใช้พนักงานในบริษัทมาเป็นการใช้ลูกค้าแนะน�ากันเองหรือ
บอกต่อผ่าน Pruksa Member ตลอดจนการซื้อขายผ่านนายหน้า 
มืออาชีพ (Agent) ซึ่งเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการสร้างยอดขาย
เพ่ิมข้ึนได้ ทุกองค์ประกอบดังกล่าวจึงผนึกก�าลังร่วมกันเพ่ือ
เป็นหัวใจส�าคัญที่ท�าให้บ้านของพฤษาฯ มีคุณภาพและแข็งแรง  
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ และ 
ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคมาจนถึงทุกวันนี้

1.4) ความเส่ียงเรื่องราคาต้นทุนการก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
ขาดแคลน

วัสดุก่อสร้างถือเป็นต้นทุนการก่อสร้างที่ส�าคัญ ราคาของวัสดุ
ก่อสร้างหลักมีการปรับราคาเพ่ิมขึ้นจากอุปสงค์และอุปทาน และ
สภาวะเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
และต้นทุนการขนส่งสูงขึ้น รวมท้ังต้นทุนท่ีดินที่สูงข้ึน จะท�าให้
พฤกษาฯ มีต้นทุนบ้านพร้อมท่ีดินสูงข้ึนตาม พฤกษาฯ อาจไม่
สามารถปรับราคาขายได้ในทันที หรือในกรณีที่สามารถปรับ 
ราคาขายให้สอดคล้องกับต้นทุนรวมท่ีสูงขึ้นดังกล่าว ก็อาจส่ง
ผลกระทบต่อปริมาณการขายและเหตุดังกล่าวจะมีผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินของพฤกษาฯ

พฤกษาฯ ใช้กลยุทธ์คัดเลือกผู ้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธี 
จัดประกวดราคาในกลุ่มวัสดุก่อสร้างหลักทั้งหมดเพ่ือให้พฤกษาฯ 
มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี และเพ่ือป้องกันปัญหา 
การขาดแคลนวัสดุ โดยเฉพาะวัสดุหลักที่มีความส�าคัญพฤกษาฯ 
มีนโยบายในการสร้างคู่ค้าพันธมิตร โดยมีการก�าหนดรูปแบบ
ตั้งแต่การคัดเลือก การดูแล การประเมินผล ตลอดจนแนวทาง
การด�าเนินงานร่วมกันท่ีชัดเจน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุม
รายงานการเปลีย่นแปลงราคาวสัดกุ่อสร้างหลกัเป็นประจ�าทุกเดือน  
พร้อมท้ังค�านวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพ่ือพิจารณา 
ปรับเปลี่ยนราคาขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน และจากนโยบาย
การสร้างบ้านพร้อมอยู่ (Ready to move in) แทนการสร้างบ้าน
เมื่อลูกค้าจอง ท�าให้พฤกษาฯ สามารถวางแผนการก่อสร้างและ 
การสั่งซื้อวัสดุได้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นการป้องกันการขาดแคลนวัสดุ
และความผันผวนของต้นทุนการก่อสร้างได้เป็นอย่างดี 

1.5) ความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างยังคงเป็นปัญหาใหญ่กับภาค
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะนี้ผู้ประกอบการหลายรายมีโครงการ 
ก่อสร้างเป็นจ�านวนมาก และภาครฐัได้ประกาศใช้กฎหมายแรงงาน
ต่างด้าวฉบบัใหม่ ซึง่มคีวามเข้มงวดมากข้ึน จงึท�าให้ผูป้ระกอบการ 
หลายรายประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ 
ในบางสาขา แม้กระท่ัง พฤกษาฯ ก็ประสบปัญหาดงักล่าวด้วยเช่นกัน  
หากพฤกษาฯ ไม่สามารถจดัหาผูร้บัเหมาท่ีมคีวามช�านาญเฉพาะด้าน  
และแรงงานท่ีมีฝีมือเข้าด�าเนินงานในโครงการของพฤกษาฯ ได้  

อาจท�าให้งานก่อสร้างล่าช้าไม่สามารถโอนบ้านให้แก่ผู ้ซื้อได้
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนดและอาจส่งผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง
ท่ีอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

พฤกษาฯ จึงได้คิดวิธีการก่อสร้างบ้านแนวราบ ซึ่งออกแบบให้มี
กระบวนการเป็นระบบตดิตัง้ ณ สถานทีก่่อสร้าง โดยมแีผ่นคอนกรตี
หล่อส�าเร็จ (Precast Concrete Panel) เป็นโครงสร้างหลักและ
พฤกษาฯ เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างหลักของโครงการต่างๆ 
ด้วยตัวเอง โดยมีวิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman)  
ของพฤกษาฯ ท�าหน้าท่ีควบคมุดแูลงานก่อสร้าง และว่าจ้างผูร้บัเหมา 
ทีม่คีวามช�านาญเฉพาะด้าน หรอืผูร้บัเหมาแรงงาน เพ่ือเข้าด�าเนนิ 
การก่อสร้างในแต่ละส่วนงาน เช่น งานฐานราก งานติดตั้งชิ้นส่วน
อาคาร งานปพ้ืูนกระเบือ้ง งานหลังคา และงานสี เป็นต้น โดยก่อสร้าง 
ภายใต้การควบคมุดแูลจากบคุลากรของพฤกษาฯ ในด้านอาคารชดุ  
เริ่มจากปี 2552 พฤกษาฯ ได้มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จ 
เป็นครั้งแรกในการก่อสร้างตึกสูงหรือคอนโดมิเนียม ตลอดจน 
สร้างพันธมิตรกับผู้รับเหมารายที่มีผลงานโดดเด่น คุณภาพสูง
เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงในการขยายก�าลังการผลิตหรือก่อสร้าง 
เพ่ือรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของพฤกษาฯ

นอกจากน้ี พฤกษาฯ ได้ศึกษานวตักรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 
ระบบบริหารจัดการงานก่อสร้างใหม่ๆ หรือการสรรหาวัสดุหรือ 
องค์ประกอบส�าเร็จรูป เช่น ห้องน�้าส�าเร็จรูป ซึ่งจะช่วยลดการ 
พ่ึงพิงแรงงาน ลดระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงเพ่ิมคุณภาพของ 
งานก่อสร้างให้ดีย่ิงขึ้น

1.6) ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความรู ้และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

พฤกษาฯ เป็นบริษัทที่มีการสร้างบ้านด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้าง
แบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก ซึ่งเป็นระบบการก่อสร้างแบบล่าสุด 
ซึง่ต้องมบีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ และมปีระสบการณ์เฉพาะด้าน  
เช่น ทีมพัฒนาธุรกิจ ทีมพัฒนาผลติภัณฑ์ นักออกแบบ ทมีก่อสร้าง 
ทีมขาย ทีมการตลาด โดยพฤกษาฯ มีการออกแบบระบบให้รักษา
และกระตุ้นให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการท�างาน เพ่ือให้
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ท้ังในต�าแหน่งงานปัจจุบัน และอนาคต 

พฤกษาฯ ได้ตระหนักถึงปัจจยัทางด้านบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ 
และเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเส่ียงดังกล่าว 
โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญให้ครบทุกส่วนงาน 
ส่งเสริมการโยกย้ายเพ่ือการพัฒนาข้ามสายอาชีพ เพ่ือให ้
สามารถท�างานทดแทนกันได้ รวมท้ัง พฤกษาฯ มีการก�าหนด
นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของ
พนักงานท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานท่ีมีความสามารถมีโอกาสให ้
ทุกคนเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยสร้างเครื่องมือและระบบ



เส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พร้อมทั้งมีระบบที่จะสนับสนุน 
สร้างความพร้อมเพ่ือให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเพ่ือการเติบโต
ในสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เช่น การฝึก 
อบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง การวางแผนผู้สืบทอด
ต�าแหน่ง (Succession Planning) การเลือ่นต�าแหน่ง (Promotion)  
การบรหิารคนเก่ง (Talent Management) Leadership Opportunity  
Matching (LOM) การพัฒนา ความสามารถด้านภาวะผู ้น�า 
(Leadership Competency) ทั้งนี้ พฤกษาฯ มีนโยบายในการ 
ให้สวัสดิการและรางวัลท่ีมีความเหมาะสมกับบุคลากรท่ีมี 
ความเชี่ยวชาญเหล่าน้ี ซึ่งส ่งผลให้พฤกษาฯ สามารถลด 
ความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ 

การพัฒนาบุคลากร

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ทัง้ในต�าแหน่งงานปัจจบุนั และอนาคต 
โดยพฤกษาฯ มี Model การพัฒนา 70:20:10 กล่าวคือ 

• 70 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning)
เป็นรปูแบบการพัฒนาทีเ่กิดจากประสบการณ์จากการท�างาน
และการคิดแก้ปัญหาผ่านการท�างานจริง ท้ังท่ีเกิดจาก
การท�างานประจ�าวัน หรืออาจมาจากการได้รับมอบหมาย
งานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ท�าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะ
หลายๆ อย่าง เพ่ือให้งานประสบความส�าเร็จ เช่น การเป็น
Project Leader ของโครงการ Innovation การเป็น Project
Leader ของโครงการ Improvement การเป็น Change
Agent การเป็นผู้น�าทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น

• 20 การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others)
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากทุกอย่างรอบตัว เช่น การสอนงาน
(Coaching) จากหัวหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ
(Feedback) จากผู้บังคับบัญชา พ่ีเลี้ยง หรือจากบุคคล
ที่เก่ียวข้องในการท�างาน การสังเกตผู ้อ่ืน (Observing)
การขอความคิดเห็นจากผู้อื่น (Peer Reviewing) การเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ต หรือในบางคร้ังก็สามารถใช้การประชุมทีม
เพ่ือที่จะได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่าน้ี
ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว

• 10 เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) เป็นการเรียนรู้
ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานท่ีเราคุ้นเคย เช่น การเรียนรู ้จาก
การเข้าอบรมสมัมนา ทัง้การอบรมในห้องเรยีน การอบรมเชงิ
ปฏิบัติการ (Workshop) การเข้าอบรมตามท่ีบริษัทก�าหนด
รวมทั้งการเข้าอบรมภายนอก

การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) 

บริษัทฯ มีการเตรียมความพร ้อมเรื่องผู ้สืบทอดต�าแหน่ง  
(Succession Planning) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ 
ผู ้ที่จะขึ้นด�ารงต�าแหน่ง ทั้งในกรณีที่มีต�าแหน่งว่างเพ่ิมเติม 
ในกรณทีีม่กีารขยายธุรกจิ และกรณีท่ีมผีูบ้รหิารต�าแหน่งทีส่�าคัญๆ  
ทีก่�าลงัจะว่าง อนัเกิดจากการโยกย้าย การลาออก หรอืการเกษยีณอายุ 
ของพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ในต�าแหน่งน้ันๆ โดยจะด�าเนินการ
ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา สรปุผลการพัฒนา และทบทวน 
แผนการพัฒนาปีละ 1 ครั้ง 

Future Leader Program 

เป็นโครงการท่ีพฤกษาฯ ด�าเนินการเพ่ือจะรับ Future Leader 
(Management Trainee) เพ่ือสรรหาผู้บริหารระดับ Manager 
ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีอาจจะขาดแคลนได้ในอนาคต หรือเป็น
ทักษะท่ีจะเป็นท่ีต้องการในอนาคต โดยโครงการจะเปิดรับสมัคร
ส�าหรับผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ไม่จ�ากัดสาขา 
โดยโครงการจะคัดเลือกบุคคลที่มีศักยภาพ และมีสมรรถนะสูง 
และสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการเป็นผู้บริหารในองค์กร โดยจะมีระบบการพัฒนา 
หลากหลายรปูแบบท้ังการฝึกอบรม Classroom training, Seminar  
การสอนงานและการ Coach จากผู้บริหาร รวมถึงการพัฒนา
ผ่านการมอบหมาย Project ส�าคัญของหน่วยงานโดยตลอด 
ระยะเวลา 3 ปี พนักงานจะมีพ่ีเลี้ยง (Mentor) คอยแนะน�า
และดูแลเพ่ือช่วยเตรียมความพร้อมท่ีจะรับผิดชอบในต�าแหน่ง 
ผู้บริหารต่อไป 

ทุนต้นกล้าพฤกษา 

เป็นโครงการของบริษัทฯ ท่ีสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน  
เพ่ือสร้างความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์กับคู่แข่งทางธุรกิจ ในด้าน
การสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ โดยมีการมอบทุนต้ังแต่ปี 2557 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

• ให้ทุนนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวม 10 ทุนต่อปี

• ทุนละ 50,000 บาทต่อปีการศึกษา จ�านวน 2 ปีการศึกษา
(ปี 3 และ ปี 4)

• นักศึกษาจะได้รับการฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษา
ที่พฤกษาเพ่ือเรียนรู้งาน

• หลังเรียนจบพฤกษาจะรับเข้าเป็นพนักงานของบริษัท

จนถึงปัจจุบัน มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนต้นกล้าพฤกษาแล้วทั้งสิ้น  
38 คน



1.7) ความเส่ียงจากการประกอบธุรกิจซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมาย 
ที่เข้มงวด

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจ
ในลักษณะเป็น Holding Company โดยการถือหุ้นใน

ก) บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (“พฤกษาฯ”) ตั้งแต่ปี 2559  
ซึ่งมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด  
จ�าหน่ายแก่ประชาชนท่ัวไป และ

ข) บจ. โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง (“วิมุต โฮลดิ้ง”) ซึ่งมีธุรกิจหลัก 
คือการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาล  
ด้วยการเข้าถอืหุ้นใน บจ. โรงพยาบาลวมิตุ อนิเตอร์เนชัน่แนล  
(“วิมุต อินเตอร์ฯ”) 

ในการด�าเนินการธุรกิจตลอดมา พฤกษาฯ ได้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของ 
หน่วยงานราชการมาโดยตลอด จงึมคีวามเชือ่มัน่ว่าสนิค้าทกุประเภท 
ของพฤกษาฯ เป็นไปตามกฎหมาย ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ราชการทีเ่ก่ียวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงมกีารปฏิบติัตามค�าแนะน�า 
หรือค�าสั่งของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรหน่วยงานกลางอื่นๆ 
จนเป็นท่ียอมรับทั้งจากลูกค้า และจากผู้ถือหุ้นด้วยดีเสมอมา

ทั้งน้ี บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เช่ือมั่นว่าในการ
ด�าเนินธุรกิจของพฤกษาฯ น้ัน ได้ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ท�าให้สามารถพัฒนาสินค้า มีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือจัดจ้าง
ผู้รับจ้างท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัท พฤกษา  
โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) จงึมคีวามมัน่ใจและไว้วางใจว่า การมหีลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของพฤกษาฯ เป็นไปเพ่ือรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เอง และเพ่ือผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ จึงไม่มีความเสี่ยง
ทางกฎหมายจากการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด 

1.8) ความเส่ียงจากภาวะวิกฤตต่างๆ อันส่งผลต่อความ 
ไม่ปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง

เน่ืองจากธุรกิจหลักของพฤกษาฯ เป็นการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัย 
ประเภททาวน์เฮ้าส์ บ้านเดีย่ว และอาคารชดุจดัจ�าหน่าย ซึง่สิง่ส�าคญั 
ที่ต้องค�านึงถึงในการด�าเนินธุรกิจ คือความปลอดภัยและอุบัติเหตุ 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน ในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 
ส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณ
ค่ามิได้ อย่างไรก็ตาม พฤกษาฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญ 
ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยต ่อชี วิตและทรัพย ์สินของ
พนักงานเป็นอย่างมาก โดยส่งเสริมให้มีการสร้างความตระหนักรู้  
(Awareness) เรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานผ่านการ 
ฝึกอบรมพนักงานในทุกส่วนงานของพฤกษาฯ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติงานท่ีโครงการก่อสร้างและผู้รับเหมา  

พฤกษาฯ ได้จัดให้มีเจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจเพ่ือสุ่มตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เกิดความ
ปลอดภัย การจัดหาอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จ�าเป็น รวมถึง
การก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Management)  
ให้ครอบคลุมการก่อสร้างในแนวราบของพฤกษาฯ และได้การรบัรอง 
มาตรฐานระบบบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 
(OHSAS18001: 2007) ในโครงการแนวสงู จงึมัน่ใจได้ว่าพฤกษาฯ 
มีการดูแลในเรื่องความปลอดภัยอย่างเป็นมาตรฐานสากล

ส�าหรบัด้านการรบัมอืกับกรณีเกิดเหตุฉกุเฉินหรอืภาวะวิกฤตต่างๆ 
พฤกษาฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเน่ืองโดย
ยึดตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO และ ERM Framework 
ซึ่งในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ 
เป้าหมายตามแผนธุรกิจ และก�าหนดมาตรการในการควบคุม
ความเส่ียงอย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาระบบการบรหิารจดัการ
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
System: BCMs) เพ่ือรับมือกับความเสี่ยงด้านการหยุดชะงัก
ของกระบวนการท�างานท่ีส�าคัญ โดยมีการวิเคราะห์และจ�าลอง
สถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง 
และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency 
Response Plan: ERP) ร่วมกับแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity Plan: BCP) ให้กับพนักงานท่ีปฏิบัติงาน
อยู่ท่ีโครงการก่อสร้าง เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับเหตุวิกฤตต่างๆ  
ทีอ่าจจะเกิดข้ึน จากองค์ประกอบท้ังหมดนีจ้งึมัน่ใจได้ว่า พฤกษาฯ 
มคีวามตระหนกัและให้ความส�าคญัในเรือ่งความปลอดภยัต่อชวิีต
และทรัพย์สินของพนักงานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการปฏิบัต ิ
ทุกส่วนงาน และเตรียมพร้อมส�าหรับรับมือกับเหตุฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤตต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย่างทันท่วงที 

1.9) ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน องค์กรต่างๆ 
ล้วนเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายบริบท อันส่ง 
ผลกระทบต่อการด�าเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก เทคโนโลยี 
จงึมบีทบาทส�าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะการน�า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือรองรับความ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที และสามารถลดความเสียหาย  
หรอืผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ได้ นอกจากนี ้การเข้าถึงเทคโนโลยีของ 
ผูบ้รโิภค  ส่งผลให้ช่องทางดจิทัิลมบีทบาทในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ 
ที่อยู่อาศัยมากขึ้น พฤกษาฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากประเด็นดังกล่าว อาทิ ความล้าสมัยของ
เทคโนโลยี ซึง่มผีลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ  
(Globalization) การใช้ Software ท่ียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  
เนื่องจากการขาดความรู ้ความเข้าใจในการท�างานของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานของ Software มีความซับซ้อน



เกินไป ท�าให้ไม่สามารถดงึข้อมลูมาใช้งานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
(IT Literacy) ความไม่มเีสถียรภาพของเครอืข่ายและระบบ Server  
ซึ่งมีผลต่อการน�าข้อมูลในระบบมาใช้งานและการจัดเตรียม
อุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมในการสนับสนุน หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ความปลอดภัยของข้อมลู  
และระบบจัดการข้อมูล รวมถึงการรับมือจากการถูกโจมตีทาง 
Cyber หรือ Social media ที่จะส่งผลให้ระบบการด�าเนินการหลัก 
ของธุรกิจได้รับความเสียหายหรือหยุดชะงัก (Cyber Threat) 
ประกอบกับระบบข้อมลู และการท�างานของพฤกษาฯ มหีลายระบบ 
ท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แต่ข้อมูลเหล่านั้นยังไม่มีการรวบรวมจัดท�า 
เป็นระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างอัตโนมัติ  
(Big Data) การน�าข้อมลูในระบบมาวิเคราะห์ยังคงต้องใช้บคุลากร
ในการด�าเนินการท่ีค่อนข้างมาก  

ท้ังนี้ เพ่ือให้มุมมองภาพรวมของระบบสารสนเทศเชื่อมโยง และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบรษิทัมากข้ึน รวมถึงความสามารถในการ
ป้องกันความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในประเด็น 
ดงักล่าว พฤกษาฯ จงึได้มกีารจดัท�าโครงการ Streamline Process 
and Digitization โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับความต้องการ  
(Requirement) ในการด�าเนินกระบวนการทางธุรกิจ (Business 
Process) และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีค�านึงถึง
การท�างานร่วมกันของทุกระบบที่ใช้ในพฤกษาฯ ให้มี System  
Integration ทีเ่หมาะสม น�ามาซึง่กระบวนการท�างาน และฐานข้อมลู 
ทีเ่ชือ่มประสาน (Synchronization) อย่างเพียงพอให้เกิดศกัยภาพ
สงูสดุ โดยสามารถแบ่งความส�าคญัของกระบวนงานออกเป็น 2 ส่วน  
ประกอบด้วย

• ส่วนแรก Opportunity Exploration คือ การน�าเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้งาน เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ซึง่ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการศกึษาถึงผลด ีผลเสยี
และโอกาสในการน�าเทคโนโลยีดังกล่าวมาปรับใช้ให้เกิด
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทองค์กร

• ส่วนทีส่อง Operation Excellence คอื การท�างานของส่วนงาน
Operation ซึ่งจะต้องพัฒนาให้มีความย่ังยืนมากขึ้น ท้ังใน
ส่วนของ Front Office และ Back Office รวมถึงการจัดท�า
Data Security Management ภายใต้การมุง่เน้นกระบวนการ
บริหารจดัการองค์รวมในรปูแบบ IT Base เพ่ือให้ข้อมลูมคีวาม
ปลอดภัย สามารถรักษาความลับของระบบงาน และข้อมูล
(Security)

พร้อมกันน้ี พฤกษาฯ ได้มีการติดตามประเด็นความเส่ียงดังกล่าว 
ผ่านดัชนี้ชี้วัด (Key Risk Indicators: KRIs) และแผนการจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือรายงานให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์การรับทราบอย่างต่อเนื่องตามรอบการรายงานผล  
(2 เดือนต่อครั้ง) รวมถึงสรุปประเด็นสถานะความเส่ียงท่ีส�าคัญ 

เพ่ือน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจ�าทุกไตรมาส 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์
ความเส่ียงท่ีท�าให้ระบบงานเสียหาย หรือไม่สามารถเข้าใช้งานได้  
อันจะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงักลง พฤกษาฯ ได้จัดให้มี
การฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบงาน (Disaster Recovery Plan: 
DRP) เป็นประจ�าอย่างต่อเน่ืองทุกปี ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นมา 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล
สารสนเทศท่ีส�าคัญ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้มีความ
สามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเน่ืองของบริษัทฯ ต่อไป

2. ธุรกิจโรงพยาบาล

การด�าเนินธุรกิจของโครงการโรงพยาบาลวิมุต ภายใต้บริษัท  
โรงพยาบาล วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (“วิมุต อินเตอร์ฯ”) 
ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ 
ด�าเนินงานของวิมุต อินเตอร์ฯ โดยปัจจัยเส่ียงต่อไปนี้เป็นเพียง
ประเด็นส�าคัญบางประการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิมุต อินเตอร์ฯ  
และก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังนี้  
ปัจจัยเส่ียงท่ีระบุไว้ได้อ้างอิงจากข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และ
การคาดการณ์ในอนาคตเท่าท่ีสามารถระบุได้ แต่ในอนาคต
อาจมีปัจจัยเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ เน่ืองจากปัจจัยแวดล้อมของ 
วิมุต อินเตอร์ฯ ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของวิมุต อินเตอร์ฯ ในอนาคตได้

2.1) ความเส่ียงจากการก่อสร้างของโครงการที่อาจคาดเคล่ือน 
จากแผนการที่ก�าหนดไว้

วิมุต อินเตอร์ฯ ได้ก�าหนดแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์การเติบโต 
ในการลงทุนก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลซึ่งมีมูลค่าการลงทุน
ท้ังหมด 4.9 พันล้านบาท โดยเริ่มก่อสร้างแล้ว และมีก�าหนด
แล้วเสร็จในปี 2563 ทั้งน้ี อาจมีความเสี่ยงที่ก�าหนดการก่อสร้าง 
แล้วเสร็จล่าช้าไปกว่าแผนการท่ีวางไว้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ 
ผลการด�าเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของวิมุต อินเตอร์ฯ ได้ 

จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึ้น วิมุต อินเตอร์ฯ จึงได้มี
การว่าจ้างผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการออกแบบอาคารและควบคุมการก่อสร้าง 
โรงพยาบาล เพ่ือประมาณการระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการด�าเนิน
การก่อสร้าง รวมถึงการพิจารณาจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัย 
ในระยะที่เริ่มมีการก่อสร้างอาคาร เพ่ือรองรับความเสี่ยงจาก
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว และ
พิจารณาการก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างผู ้รับเหมาหลัก 
(Main Contractor) โดยก�าหนดค่าปรับจากการท�างานล่าช้า  
เพ่ือให้สามารถเรียกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได้ กรณีที่ก่อสร้าง 
ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาท่ีก�าหนด 



2.2) ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจให้บริการทางการแพทย์

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจให้บริการทางการแพทย์ มีแนวโน้ม
การแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึน จากการท่ีผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด 
มกีารควบรวมกิจการอย่างต่อเน่ือง ท�าให้มข้ีอได้เปรยีบเรือ่งต้นทุน
การรักษา รวมถึงช่องทางการบริการที่หลากหลาย นอกจากการ
แข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับเดียวกันแล้ว ยงัต้องแข่งขัน
กับการขยายการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐ เช่น คลินิกพิเศษ
นอกเวลา ซึ่งอาจส่งผลต่อการดึงฐานลูกค้าของวิมุต อินเตอร์ฯ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ และเพ่ิมขีดความ
สามารถในการแข่งขัน วิมุต อินเตอร์ฯ จึงได้มีการวางกลยุทธ์ 
และแผนพัฒนาธุรกิจ เพ่ือเป็นโรงพยาบาลชั้นน�า โดยการลงทุน
ในอุปกรณ์การแพทย์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
การศึกษาข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ในการน�าเทคโนโลยีมาใช้ 
ยกระดับสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ ให้ครอบคลุมท้ังด้าน  
Clinical และ Healthcare Facility services เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพ และขยายการให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง  
รวมถึงการพิจารณาน�าระบบการรับรองคุณภาพระดับสากลจาก
สถาบัน Joint Commission International Accreditation (JCI)  
มาปรับใช้ตั้งแต่การวางรากฐานในการก่อสร้าง เพ่ือตอกย�้าความ
มุ่งมั่นในการเป็นโรงพยาบาลท่ีให้มาตรฐานการรักษาระดับสากล 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถานการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลยังมีแนวโน้ม 
การเติบโตที่ดี ประชากรในพ้ืนที่ยังมีความต้องการบริการทาง 
การแพทย์อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้สามารถรองรบัความต้องการบรกิาร 
ที่หลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็ว วิมุต  
อินเตอร์ฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาได้

2.3) ความเส่ียงจากการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล

การให้บริการทางการแพทย์ จะต้องพ่ึงพาบุคลากรทางการแพทย์
และพยาบาลในสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งปัจจุบันสามารถผลิต
ได้ในจ�านวนจ�ากัด นอกจากนี้ปัจจุบันผลกระทบจากการขยายตัว
ของธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์ ท�าให้เกิดความต้องการ
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ และประสบการณ์เข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่ง
บุคลากรดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาความรู้  
ความสามารถท่ีเหมาะสม วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีความเส่ียงท่ีจะ
ขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพเหล่านี้จากความต้องการท่ีเพ่ิมขึ้นของ
โรงพยาบาลรัฐบาล และเอกชนในอนาคต

วิมุต อินเตอร์ฯ จึงมีการพิจารณาการร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ ที่มีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในการให้ 
ทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ แก่นิสิต นักศึกษาเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ท่ีต่อเน่ือง และน�าความรู้ท่ีได้มาใช้กับการท�างาน
ร่วมกับองค์กรในอนาคตภายหลังจบการศึกษา นอกจากน้ียังได้ม ี
การพิจารณาก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับผู ้ประกอบการรายอื่นในกลุ ่มธุรกิจ 
โรงพยาบาลเอกชน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถลดผลกระทบ 
ด้านลบในปัจจัยเส่ียงดังกล่าวลง 




