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ที� PSH-CS 12/2560  

วนัที� 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

เรื�อง   แจ้งมติคณะกรรมการ ครั (งที� 2/2560 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

สิ�งที�สง่มาด้วย  สรุปสาระสําคญัโครงการร่วมลงทนุระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างของบริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากดั 
(มหาชน) (“PSH”) และบริษัทย่อย ครั (งที� 1 ปี 2560-2564 

 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที�ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั (งที� 2/2560 ซึ�งประชมุเมื�อวนัที� 16 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้มีมตสํิาคญั ดงันี ( 
1. มีมตอินมุตัิแต่งตั (งศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนที�

ในตาํแหน่งของนายสมประสงค์ บญุยะชยั ที�ยงัว่างอยู ่โดยให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งของ  
นายสมประสงค์ บญุยะชยั ที�ยงัคงเหลอือยู่ ทั (งนี ( โดยมีผลตั (งแต่วนัที� 16 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นต้นไป  

 

2.   มีมติอนมุัติงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ (นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งได้ผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

 
3.  มีมติอนมุตัิให้งดจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน

ปันผลประจําปี 2559 เนื�องจากบริษัทฯ ยงัมีผลขาดทนุสทุธิสาํหรับปีบญัชี 2559  
 
4.   มีมติแต่งตั (งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ�ง 

และแต่งตั (งกรรมการใหม่ ตามรายละเอียด ดงันี ( 
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 4.1   กรรมการที�ออกจากตาํแหนง่ตามวาระมีดงันี ( 
4.1.1  นายปิยสวสัดิK อมัระนนัทน์ 

4.1.2  นายเลอศกัดิK จลุเทศ 

4.1.3  นายปิยะ ประยงค์ 

4.1.4  นางรัตนา พรมสวสัดิK 
 

 4.2 อนมุติัแตง่ตั (งกรรมการที�ออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกวาระ
หนึ�ง จํานวน 3 ท่าน ดงันี (   
4.2.1  นายปิยสวสัดิK อมัระนนัทน์ 

4.2.2  นายปิยะ ประยงค์ 

  4.2.3  นางรัตนา พรมสวสัดิK 
 

  ทั (งนี ( เนื�องจากคณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อเห็นชอบ และมีมติ
อนมุติัตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของ
บริษัทฯ เป็นผู้ที�มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถและเป็นกําลังหลกัสําคัญที�ช่วยให้
บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด  
 

4.3   อนุมัติแต่งตั (งนายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต เข้าเป็นกรรมการแทนที�ในตําแหน่งของ             

นายเลอศักดิK จุลเทศ เพื�อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้

ก้าวหน้ายิ�งๆ ขึ (นไป 
 

อนึ�ง เพื�อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากับดแูลกิจการที�ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อ  
ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบตัิที�จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลที�พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที�จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที�กรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าตั (งแต่
วนัที� 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวนัที� 31 มกราคม 2560 นั (น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคล เพื�อเข้ารับการพิจารณารับ
เลอืกตั (งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด   

 
5.   มีมติอนมุตัิตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการรวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษในปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เสี�ยงระดบัองค์การ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวมถึงคณะกรรมการบริหาร ซึ�ง
ค่าตอบแทนดงักล่าวจะให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) เท่านั (น โดย
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กรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที�จะมสีทิธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ถือหุ้นด้วย เป็น
จํานวนเงินทั (งสิ (นไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาท) และเงินรางวลักรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 (โบนสั) 
ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3-0.5 ของจํานวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที�ประกาศจ่าย ทั (งนี ( ขึ (นอยู่กับตัวชี (วัดผลการดําเนินงานที�
กําหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดงันี ( 

 
 1.  ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี (ยประชุม 

1.1  กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที�ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  18,240,000 บาท 
1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ    3,240,000 บาท 
1.3  คณะกรรมการบริหารความเสี�ยงระดบัองค์การ     1,560,000 บาท 
1.4  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน     2,040,000 บาท 
1.5  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล       780,000 บาท 
1.6  คณะกรรมการบริหาร    2,040,000 บาท 
1.7  เงินผลประโยชน์พเิศษ     2.100,000 บาท 

 
2.  เงินรางวลักรรมการสาํหรับผลการดําเนินงานปี 2560 (โบนสั)  

-   ในอตัราระหว่าง ร้อยละ 0.3-0.5 ของจํานวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที�ประกาศ
จ่าย ทั (งนี ( ขึ (นอยู่กบัตวัชี (วดัผลการดําเนินงานที�กําหนดไว้ 

 
6.   มีมติอนมุตัิแตง่ตั (งผู้สอบบญัชีสําหรับรอบเวลาบญัชีปี 2560 จาก บริษัท เคพีเอ็มจ ีภมิูไชย สอบ

บญัชี จํากดั (KPMG) มีรายชื�อดงันี ( 
  
(1)  นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4098 

และ/หรือ 
(2)  นายเจริญ ผู้สมัฤทธิKเลศิ     ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที� 4068 

และ/หรือ 
(3)  นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ                ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียนที� 5752 

 
 โดยในการพิจารณาแต่งตั (ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ  

อัตราค่าสอบบัญชีที�ได้มีการปรับลดลงจากการต่อรอง ประกอบกับประสบการณ์ของผู้ สอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ          
ไม่มีความสมัพนัธ์และไม่ได้มีส่วนได้เสยีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกับบคุคล
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ดังกล่าว กระบวนการสอบบญัชี รวมทั (งความต่อเนื�องในการตรวจสอบและผลการปฏิบติังานที�ผ่านมาอยู่ในระดบัที�น่าพอใจ 
นอกจากนี ( คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบในการกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 
5,868,900. บาท (ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นเงิน 5,795,000 บาท และของผู้สอบบญัชีอื�น
เป็นเงิน 73,900 บาท) 

 
7.   มีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 46,834,420 บาท (สี�สบิหกล้านแปดแสนสาม

หมื�นสี�พนัสี�ร้อยยี�สิบบาท) จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนหนึ�งหมื�น
เจ็ดพนัหกร้อยบาท) เป็น 2,226,383,180 บาท (สองพนัสองร้อยยี�สบิหกล้านสามแสนแปดหมื�นสามพนัหนึ�งร้อยแปดสิบบาท) 
โดยการตดัหุ้นสามญัที�ออกไว้เพื�อรองรับการทาํคําเสนอซื (อหลกัทรัพย์ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) จํานวน 
46,834,420 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

 
8.   มีมติอนมุตัิแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื�องทนุจดทะเบียนบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้อง

กบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ( 
 

ข้อความเดมิ 
 

“ข้อ e. ทนุจดทะเบยีนจํานวน 2,273,217,600 บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้าน 
สองแสนหนึ�งหมื�นเจ็ดพันหกร้อย
บาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,273,217,600 หุ้น (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้าน
สองแสนหนึ�งหมื�นเจ็ดพันหกร้อย
หุ้น) 

  มลูค่าหุ้นละ f บาท (หนึ�งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั 2,273,217,600 หุ้น (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้าน

สองแสนหนึ�งหมื�นเจ็ดพันหกร้อย
หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 
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ข้อความใหม่ 
 

“ข้อ e. ทนุจดทะเบยีนจํานวน 2,226,383,180 บาท  (สองพนัสองร้อยยี�สบิหกล้านสาม
แสนแปดหมื�นสามพันหนึ�ง ร้อย
แปดสบิบาท) 

 แบง่ออกเป็น 2,226,383,180 บาท  (สองพนัสองร้อยยี�สบิหกล้านสาม
แสนแปดหมื�นสามพันหนึ�ง ร้อย
แปดสบิหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ      f   บาท (หนึ�งบาท) 
 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั 2,226,383,180 บาท  (สองพนัสองร้อยยี�สิบหกล้านสาม

แสนแปดหมื�นสามพันหนึ�ง ร้อย
แปดสบิหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น ( - )” 

 
 9.  มีมติอนมุติัแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

เรื�อง วตัถปุระสงค์บริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ดงันี ( 
 

   ข้อความเดมิ 
 

  “ข้อ 34. ประกอบกิจการโรงแรม ที�พกัอาศยัชั�วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื�องดื�ม บาร์ 
ไนท์คลบั โบว์ลิ�ง อาบอบนวด สวนสนกุ สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื�น สถานที�
พกัตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายนํ (า สถานออกกําลงักาย เกมส์” 

 

 ข้อความใหม่ 
 

 “ข้อ 34. ประกอบกิจการโรงแรม ที�พกัอาศัยชั�วคราว ภัตตาคาร ร้านอาหารและเครื�องดื�ม บาร์
ไนท์คลับ โบว์ลิ�ง สวนสนุก สนามกอล์ฟ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื�น สถานที�พักตาก
อากาศ สนามกีฬา สระว่ายนํ (า สถานออกกําลงักาย เกมส”์ 
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 10. มีมติอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 5 ดงันี ( 
 

  ข้อความเดมิ  

"ข้อ j. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมลูค่าหุ้นเท่าๆ กัน และชําระค่าหุ้นเต็มมลูค่าหุ้นด้วยตวัเงิน

หรือทรัพย์สนิอื�นนอกจากตวัเงิน 

บริษัทมีสทิธิที�จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือหลกัทรัพย์อื�นใด
ก็ได้ ตามที�กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต" 

 

  ข้อความใหม่ 

"ข้อ j. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบชืุ�อผู้ ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมลูค่าหุ้นเท่ากัน 
และหุ้นทกุหุ้นของบริษัทต้องชําระค่าหุ้นเต็มมลูค่าหุ้นด้วยตวัเงินหรือทรัพย์สนิอื�นนอกจากตวัเงิน 

บริษัทมีสทิธิที�จะออกและเสนอขายหุ้น หุ้นบริุมสทิธิ หุ้นกู้  ใบสาํคญัแสดงสทิธิ หรือหลกัทรัพย์อื�นใด

ก็ได้ ตามที�กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์อนญุาต" 

  
ทั (งนี ( มติที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ข้อที� 2 – 10 จะนําเสนอต่อที�ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 เพื�อพิจารณาอนมุตัติ่อไป 
 
11.    มีมติอนมุัติการกําหนดวันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันพฤหสับดีที� 27 เมษายน 

2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบันยนั บอลรูม ชั (น 10 โรงแรมบนัยนัทรี เลขที� 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ( 
 

1.   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 
2559 

 
2.   พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัผลการ

ดําเนินงานในรอบปี 2559 
 
3.   พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ (นสดุ ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2559 
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4.   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ ประจําปี 2559 

 
5.   พิจารณาอนมุตัิแต่งตั (งกรรมการแทนกรรมการซึ�งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  
 
6.  พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 
 
7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั (งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจําปี 

2560 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 
 
8. พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน  46,834,420 บาท (สี�สบิหก

ล้านแปดแสนสามหมื�นสี�พนัสี�ร้อยยี�สิบบาท) จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,273,217,600 
บาท (สองพันสองร้อยเจ็ดสิบสามล้านสองแสนหนึ�งหมื�นเจ็ดพันหกร้อยบาท) เป็น 
2,226,383,180 บาท (สองพนัสองร้อยยี�สบิหกล้านสามแสนแปดหมื�นสามพนัหนึ�งร้อย
แปดสบิบาท) โดยการตดัหุ้นสามญัที�ออกไว้เพื�อรองรับการทําคาํเสนอซื (อหลกัทรัพย์ของ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) จํานวน 46,834,420 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 

 
 9. พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื�อง ทนุจด

ทะเบียนบริษัทฯ เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามวาระข้อ k  
 

 10.  พิจารณาอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 34 และแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสอืบริคณห์
สนธิ ข้อ 3 เรื�อง วตัถปุระสงค์ เพื�อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ  

    
  11. พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 5 
   

12.  พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
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อนึ�ง ตามที�บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2560 เป็นการล่วงหน้า ตั (งแต่วนัที� 1 ธันวาคม 2559 จนถึงวนัที� 31 มกราคม 2560 ทั (งนี ( เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการ
กํากบัดแูลกิจการที�ดีและแสดงถงึการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรายละเอียดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์ของบริษัทที� http://www.psh.co.th. นั (น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จึงไม่มีวาระเพิ�มเติมใดๆ จากผู้ ถือหุ้น 
 

12.     มีมติอนมุตัิกําหนดให้วนัจนัทร์ที� 6 มีนาคม 2560 เป็นวนัให้สิทธิผู้ ถือหุ้น (“Record Date”) ในการ
เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 โดยจะรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ�มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัองัคารที� 7 มีนาคม 2560 

 

13.  มีมติอนมุตัิการลงทนุในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสขุภาพ ซึ�งเป็นการลงทนุในธุรกิจใหม่   
ที�มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื�อง (Recurring Income) เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยโครงการแรกจะเป็นการลงทนุในธุรกิจสถานพยาบาลประเภทที�รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน พื (นที�บริเวณกรุงเทพมหานคร โดยมี
มลูค่าการลงทนุในโครงการแรกรวมประมาณ 4,900 ล้านบาท (“โครงการฯ”) ซึ�งรวมมลูค่าที�ดิน ค่าก่อสร้างอาคาร เครื�องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื�นๆ โดยบริษัทฯ มีรูปแบบในการดําเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยซึ�งจะจัดตั (งขึ (นใหม่ จํานวน         
2 บริษัท เพื�อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทไปยงัธุรกิจโรงพยาบาลและศนูย์บริการสขุภาพ ได้แก่ (1) บริษัทโฮลดิ (งซึ�งถือหุ้น
ในกลุ่มบริษัทดําเนินการที�ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล และ (2) บริษัทดําเนินการซึ�งประกอบธุรกิจโรงพยาบาล โดยมี
รายละเอยีด ดงันี ( 

  
บริษัทย่อยที� 1 

ชื�อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ โฮลดิ (ง จํากดั 
วนัที�จดทะเบยีนจดัตั (ง : ภายในไตรมาส 1 ปี 2560 
ประเภทธุรกิจ : เข้าถือหุ้น หรือลงทนุในบริษัทอื�น  
ทนุจดทะเบยีน : ทนุจดทะเบียนแรกตั (ง 5,000,000 บาท  

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทฯ ถือหุ้นจํานวน 499,997 หุ้น คดิเป็นสดัส่วน ร้อยละ 99.99 
แหลง่เงินทนุที�ใช้ : เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 
ลกัษณะที�เกี�ยวโยงกนั : ธุรกรรมนี (ไม่ใช่รายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทนุที� ทจ. 21/2551 
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บริษัทย่อยที� 2 

ชื�อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาลวิมตุติ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั 
วนัที�จดทะเบยีนจดัตั (ง : ภายในไตรมาส 1 ปี 2560 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงพยาบาล และ/หรือ ศนูย์บริการสขุภาพ 
ทนุจดทะเบยีน : ทนุจดทะเบียนแรกตั (ง 5,000,000 บาท 

แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 
โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทย่อยที� 1 ถือหุ้นจํานวน 499,997 หุ้น คดิเป็นสดัสว่น ร้อยละ 99.99 
แหลง่เงินทนุที�ใช้ : เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 
ลกัษณะที�เกี�ยวโยงกนั : ธุรกรรมนี (ไม่ใช่รายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด

ทนุที� ทจ. 21/2551 

 
 

 ดงันั (น โครงสร้างในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นดงันี ( 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ทั (งนี ( การเ ข้าทํารายการลงทุนดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที� ทจ.20/2551 เรื�องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที�มีนัยสําคัญที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ (ตามที�ได้แก้ไขเพิ�มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง การ

PSH 

บริษัทย่อยที� 1  
(บริษัท โรงพยาบาลวิมุตต ิโฮลดิ &ง จาํกัด) 

PS 

บริษัทย่อยที� 2 
(บริษัท โรงพยาบาลวิมุตต ิ 
อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกัด) 

ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์

99.99% 

99.99% 

97.90 % 
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เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที�ได้แก้ไข
เพิ�มเติม) (ซึ�งต่อไปนี (จะเรียกประกาศทั (ง 2 ฉบับนี (ว่า “ประกาศเรื�องการได้มาหรือจําหน่ายไป”) โดยเมื�อคํานวณขนาด
รายการโดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 จะมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากบัร้อยละ 7.39 ของ
มลูค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ ซึ�งเมื�อรวมกับรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์อื�นในรอบ 6 เดือนมีขนาดรายการตํ�ากว่าร้อยละ 15 
ดังนั (น จึงไม่ใช่รายการที�เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวกับการเข้าทํารายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ดงักลา่วต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

 14. มีมติอนมุตัิโครงการร่วมลงทนุระหว่างนายจ้างและลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั (งที� f ปี 
2560-2564 (Employee Joint Investment Program “EJIP” No.f, Year 2017-2021)  

  ทั (งนี ( บริษัทฯ จะนําเสนอโครงการ EJIP 2017-2021 ดังกล่าว เพื�อขอความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามประกาศสาํนกังานก.ล.ต. ที� สจ. 12/2552 เรื�อง การจดัทํา
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบญัชี ลงวนัที� 10 มิถนุายน 2552 ต่อไป 

 
 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 
       ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
       นายไพศาล รําพรรณ์ 
         เลขานกุารบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นายพรชลิต พลอยกระจ่าง E-mail: pornchalit_p@pruksa.com โทรศัพท์: 02-2980101 ต่อ 1699
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โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท พฤกษา โฮลดิ &ง จาํกัด (มหาชน) 
 

โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างบริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากดั (มหาชน) (“PSH”) และบริษัท
ย่อย ครั (งที� f (Employee Joint Investment Program “EJIP” No.f) ซึ�งเป็นไปตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ที�สจ.12/2552 ลงวนัที� 10 มิถนุายน 2552 เรื�องการจดัทํา
และเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการผู้บริหารและผู้สอบบญัชีโดย EJIP เป็นโครงการลงทุนซื (อหุ้นของ
พนักงานโดยสะสมเป็นรายงวดเพื�อเป็นผลตอบแทนให้กับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมี
รายละเอียดที�สําคญัของโครงการดงัตอ่ไปนี ( 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เป็นรูปแบบหนึ�งของการให้ผลตอบแทนแก่พนกังาน และผู้บริหารบริษัท 
2. สร้างความรู้สกึมีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ 
3. เป็นเครื�องมือสร้างแรงจงูใจในการปฎิบติังาน และรักษาบคุคลากรไว้กบับริษัทในระยะยาว 
 

บริษัทที�เข้าร่วมโครงการ  
บริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ดงันี ( 
1. บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 
2. บริษัท พนาลี เอสเตท จํากดั 
3. บริษัท พทุธชาด เอสเตท จํากดั 
4. บริษัท เกสร ก่อสร้าง จํากดั 

 

ระยะเวลาสมทบเงนิเข้าโครงการ   
ตั (งแตว่นัที� 1 มีนาคม 2560 -  28 กมุภาพนัธ์ 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี 
 

ระยะเวลาโครงการ (รวม Silent Period)   
ตั (งแตว่นัที� 1 มีนาคม 2560 -  28 กมุภาพนัธ์ 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี 
 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  
 พนกังาน และผู้บริหารของบริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยที�บรรจุเป็นพนกังานประจํา 
เป็นไปตามความสมคัรใจของผู้ ที�มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ทั (งนี (ต้องได้รับการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ 
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รูปแบบของโครงการ           
1. ในแต่ละเดือน ณ วนัที�บริษัทฯ จ่ายเงินเดือน บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานหรือผู้บริหารที�เข้าร่วม

โครงการในอตัราร้อยละ 3 ถึง 10 จากฐานเงินเดือน (Base Salary) ซึ�งมีความแตกต่างเป็นรายบุคคลโดยขึ (นอยู่กบั
ผลประกอบการของบริษัท ผลประกอบการของหน่วยงาน ผลการปฏิบัติงานตาม KPI และตําแหน่ง/ระดบั ของ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ จนกวา่จะสิ (นสดุระยะเวลาสมทบเงินเข้าโครงการ 

2. ในแตล่ะเดือน ณ วนัที�บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้แก่พนกังาน บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนกังานที�เข้าร่วม
โครงการในอตัราร้อยละ 100 ของเงินสะสมที�พนกังานจ่ายเข้าโครงการ 

3. ระยะเวลาการแจ้งความจํานงของผู้ เข้าร่วมโครงการ โดยผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความจํานงเข้าร่วม
โครงการ EJIP ในวนัที� 1-15 มีนาคม 2560 ทั (งนี (หากมีการเข้าร่วมโครงการในกรณีพิเศษจะต้องได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ และ/หรือบคุคลที�ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุม่ 

 
ตัวแทนดาํเนินการและกาํหนดการซื &อหุ้น   

บริษัทฯ ได้แต่งตั (ง บริษัทหลกัทรัพย์ทิสโก้ จํากดั เป็นผู้ ดําเนินการโครงการ EJIP และเป็นตวัแทน ในการซื (อ
ขายหลกัทรัพย์ที�ซื (อภายใต้โครงการ EJIP (หุ้นสามญัของบริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากดั (มหาชน) “PSH”) ในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวนัที�บริษัทจ่ายเงินเดือนให้กบัผู้ เข้าร่วมโครงการ (วนัโอนเงิน) ตวัแทนจะทําการซื (อหุ้น 
PSH ภายในวนัทําการถดัจากวนัโอนเงินในแตล่ะเดือน (วนักําหนดซื (อหุ้น) ตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื�อนไขที�กําหนด
ไว้ในข้อกําหนดและเงื�อนไขของโครงการที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. รวมทั (งจดัสรรหลกัทรัพย์ที�ซื (อใน
แตล่ะงวดไปยงับญัชีของพนกังานแตล่ะคน 

 
เงื�อนไขการถือครองหลักทรัพย์ 

พนักงานที�เข้าร่วมโครงการจะต้องปฎิบัติตามเงื�อนไขการห้ามจําหน่ายจ่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่าง
เคร่งครัด นบัตั (งแตว่นัแรกที�เริ�มโครงการ EJIP  จนสิ (นสดุโครงการตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ( 
ผู้ เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้นของบริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากดั (มหาชน) ที�ซื (อสะสมในโครงการแตล่ะปีได้ในปีถดัไป
ดงันี ( 
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 - ปีที�ซื (อสะสม ไมส่ามารถขายหุ้นได้ทั (งจํานวน 
 - ปีถดัไป  สามารถขายได้จํานวนร้อยละ 100 ของจํานวนหุ้นของปีที�ซื (อสะสม 
 

หุ้นที�ซื &อในรอบปี
โครงการ 

วันที�* และจาํนวนหุ้นที�สามารถขายหรือโอนจากบัญชี EJIP 
G มี.ค. 2561 G มี.ค. 2562 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2564 

หุ้นที�สะสมในปีที� 1 
(มี.ค. �� - ก.พ. �f) 

ร้อยละ 100    

หุ้นที�สะสมในปีที� 2 
(มี.ค. �f - ก.พ. ��) 

 ร้อยละ 100   

หุ้นที�สะสมในปีที� 3 
(มี.ค. �� - ก.พ. ��) 

  ร้อยละ 100  

หุ้นที�สะสมในปีที� 4 
(มี.ค. �� – ก.พ. �e) 

   ร้อยละ 100 

*กรณีวนัที�ที�ระบขุ้างต้น ตรงกบัวนัหยดุทําการของตวัแทน วนัที�ดงักลา่ว จะเลื�อนเป็นวนัทําการถดัไป 
 
เงื�อนไขการออกจากโครงการ 
 

เงื�อนไขการออกจากโครงการ การดาํเนินการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

กรณีผู้ เข้าร่วมโครงการลาออกจาก
โครงการแตย่งัคงเป็นพนกังานของ
บริษัทฯ อยู่ 

- ให้หุ้นทั (งหมดตกเป็นกรรมสิทธิKของพนกังาน 
- ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องคืนเงินให้แก่บริษัทฯ ตามยอดเงินที�บริษัท
สมทบภายใน 30 วนั คิดเฉพาะจํานวนหุ้นที�ยงัคงอยู่ในเงื�อนไขการถือ
ครองหุ้น (Silent Period) 
- บริษัทฯ มีหน้าที�ต้องแจ้งยอดเงินในส่วนที�บริษัทสมทบทั (งหมดกับ
ผู้ เข้าร่วมโครงการภายใน 15 วนั นบัตั (งแตว่นัที�เข้าเงื�อนไขนั (น 

กรณีผู้ เข้าร่วมโครงการลาออกจาก
บริษัท 

กรณีที�บริษัทฯ เลิกจ้าง 

กรณีผู้ เข้าร่วมโครงการเกษียณอาย ุ
ทพุพลภาพหรือเสียชีวิต 

- ให้หุ้นทั (งหมดตกเป็นกรรมสิทธิKของพนกังาน 

เงื�อนไขข้างต้นเป็นไปตามเงื�อนไขในสญัญาระหวา่งบริษัทฯผู้ เข้าร่วมโครงการ และตวัแทนดําเนินการ 
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 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหารกลุ่ม และ/หรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารกลุ่มเป็นผู้ กําหนดเงื�อนไขและข้อตกลงต่างๆ ในสัญญาระหว่างบริษัทฯ ผู้ เข้าร่วมโครงการ และ
ตวัแทนดําเนินการ เพื�อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการ EJIP ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ (ง จํากดั (มหาชน) และบริษัท
ย่อย โดยไมข่ดัตอ่กฎหมาย ตวัแทนดําเนินการ และประกาศของสํานกั ก.ล.ต.  
 
 ทั (งนี ( บริษัทฯ จะดําเนินการนําเสนอข้อกําหนดและเงื�อนไขของโครงการเพื�อขอความเห็นชอบจากสํานกังาน 
ก.ล.ต.ตอ่ไป   
 


