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2Q22 Key Highlights



2Q2022 PSH’s SNAPSHOT

อสังหาริมทรพัย์

>  หลังการแพร่ระบาด ความต้องการที่อยู่อาศัย
เพิ่มขึ้น มีมูลค่าตลาดคิดตามยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 
19%  

>  ยอดขายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน* โดยมีอัตราก าไร
เพิ่มขึ้นเป็น 32.4% 

>  ยอดขายรอโอน (backlog) มูลค่าราว 21,500 ล้าน
บาท ที่จะแปลงเป็นรายได้

* ไม่รวมรายได้จากการขายที่ดิน 643 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2022 

เฮลทแ์คร์

>  ViMUT Wellness ที่บางนา-วงแหวน ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และ Senera ViMUT Health Service ที่
ก าลังจะแล้วเสร็จ สร้างความแข็งแกร่งด้าน
Synergy ธุรกิจ และส่งเสริมแนวคิดการอยู่อาศัย
อย่างมีสุขภาพดี “Healthy Living with 
Pruksa”

CORPORATE VENTURE

>  การลงทุนใหม่ 5 กิจการ ใน

(1) PropTech
• Taronga (PropTech & sustainability-

focused fund )
• InvestaX (Token & Digital real estate 

solution)
• Pundai (Social Commerce)

(2)  HealthTech
• Naluri (การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน)
• Amili (การปลูกถ่ายไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร)

ผลการด าเนินงานทางการเงิน

>  รักษาสภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยอัตรา
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนต่ า (Net Gearing 
Ratio) ที่ 0.39x

การเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการภายใน 

> บรรลุเป้าในการบริหารจัดการเรื่องกระบวนการท างาน
ของผู้รับเหมาวัสดุก่อสร้าง ได้มากกว่า 10,400
ชั่วโมงการท างาน

การด าเนินงานดา้นความยัง่ยนื 

>  ลงทุนร่วมกับ กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง เพื่อด าเนินกิจการ
ด้านโซล่าร์เซลล์ ให้บริการลูกค้าได้กว่า 12,500 หลังคา
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 
126,000 ตัน ภายในระยะเวลา 5 ปี
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2Q22 RESULTS
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* Exc. Revenue contribution from land sale

ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2565
ยอดขาย ยอดโอน

ก าไรขัน้ตน้ ก าไรสทุธิ



สร้างสรรค์ฟงัก์ชั่น และพื้นที่ใช้สอยใน
บ้าน พร้อมนวัตกรรมต่าง ๆ รวมถึง 

Smart Home & IOT ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของลกูค้า 

ร่วมมือกับ วิมุต เพ่ือส่งมอบดีไซน ์และ
การอยู่อาศัยในบ้านอย่างมีสุขภาพดี 
ส าหรับทุกเพศ ทุกวัย ในครอบครัว  

ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีพลงังาน
ทางเลือก เพ่ือการใช้งานในครัวเรือน  

2

Lifestyle Disruption Health & Wellness Redefined Sustainable Development

“พฤกษา ลีฟวิ่งโซลูชัน่” รองรบั 3 เมกะเทรนด ์ ภายใต้แนวคดิ “Tomorrow. Reimagined.” รองรบัชวีติเพือ่วนันี ้และวนัพรุง่นี้



KEY HIGHLIGHT : ทาวน์เฮาส์

บางนา - วงแหวน
เดอะ คอนเนค 56

Customer Value

1. ทางเข้าออกหลายทางสู่ถนนใหญ่ ใกล้วงแหวนรอบนอกฝั่ง
ตะวันออก ตั้งอยู่ใน พฤกษา อเวนิว 

2. ฟังก์ชั่นปรับเปลี่ยนตามการใช้งานได้ส าหรับทุกเจนเนอเรชั่น 

3. พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง

4. พื้นที่เปิดขนาดใหญส่ าหรับการถา่ยเทอากาศธรรมชาติ  

5. คลับเฮ้าส์ และสระว่ายน้ า 

6. ระบบรักษาความปลอดภัย พร้อม CCTV 24 ชั่วโมง 

7. ใส่ใจ ดูแลทั้งก่อนและหลังการขาย 

8. สะอาดเป็นระเบยีบ แวดล้อมด้วยบรรยากาศในพื้นท่ีสีเขียว

9. โมเดิร์นสไตล์แห่งสีสันในแบบ Geometric Nordic

“THE CONNECT” ทาวน์โฮมสไตล์โมเดิร์น

Price Model & Cost Model
เชื่อมติด ชีวิตเมือง 

MODERN ART STYLE: COLOURFUL GEOMETRIC NORDIC

COMPACT HOUSE

SHADY PARK &
MULTI-SPORT AREA

FACILITY: CLUB HOUSE & 
SWIMMING POOL 

2 BATH 
@2nd FLOOR

WIDE LIVING 
SPACE

AIR FLOW



เหนือระดับกับที่สุดของฟังก์ชั่น 4 ห้องนอน 3 จอดรถ 
รองรับทุกไลฟ์สไตล์ ของชีวิต 

Location  ใจกลางรังสิต ติดถนนใหญ่ 
พรั่งพร้อมทุกความสะดวกสบายเพื่อคุณ

Living Environment
สภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่อาศัยใน พฤกษา รังสิต อเวนิว 
ร่มรื่น ปลอดภัย ภาคภูมิใจทุกการอยู่อาศัย 

KEY SUCCESS : บ้านเดี่ยว

9

• Sustainable development
โซล่าเซลล์ในพื้นที่ส่วนกลาง 

• Lifestyle disruption
รองรบัการตดิตัง้ EV charger

• Health
Passive & ออกแบบ Universal design
ร่วมมือกับ  บ้านหมอวิมุต

“Tomorrow. Reimagined.”



2Q22 RESULTS
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1H22 & 2H22 โครงการใหม่

โครงการแนวราม ครึ่งปแีรก  
8 โครงการ I Bt3,627 m

5 โครงการ I Bt2,884 m

2 โครงการ I Bt16 m

1 โครงการ I Bt727 m

โครงการแนวราบ ครึ่งปหีลงั 
20 โครงการ I Bt9,300 m

ท าเล : รังสิต อเวนิว  , บางนา อ่อนนุช , ฉลองกรุง 

คอนโดมเินยีม
3 โครงการ I Bt3,400 m

9 โครงการ I Bt2,100 m

2 โครงการ I Bt700 m

4 โครงการ I Bt3,600 m

3 โครงการ I Bt1,800 m

2 โครงการ I Bt1,100 m

2 โครงการ I Bt2,700 m

1 โครงการ I Bt700 m

ท าเล : รามอินทรา, เตาปูน, พระราม 2 



2Q22 RESULTS

ยอดขายรอโอน (Backlog) และ โครงการไฮไลท ์

ยอดขายรอโอนทัง้สิน้ I  Bt21.5 bn
(แปลงเปน็รายไดใ้นป ี2022  I  Bt20.0 bn)

ทาวนเ์ฮาส์
Bt3.2 bn

บ้านเดีย่ว
Bt2.3 bn

คอนโด
Bt16.0 bn
(2022  I  Bt14.4 bn)

11

บ้านพฤกษา ศรีนครินทร์-บางนา

84% อัตรายอดขาย

บ้านพฤกษา บางนา - ศรีวารี

74% อัตรายอดขาย

ภัสสร จตุโชต ิทางดว่นรามอนิทรา 

41%

อัตรายอดขาย



2Q22 RESULTS
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คอนโดมเินยีม 7  โครงการ จะก่อสรา้งแลว้เสรจ็
(มลูคา่โครงการทัง้หมด I Bt15.2 bn)

แชปเตอร ์เจริญนคร ริเวอรไ์ซด ์พลัม คอนโด รังสิต เฟรช เดอะ ไพรเวซี ่จตุจักร 

แชปเตอร ์จุฬา-สามยา่นเดอะ รีเซริฟ์ สุขุมวิท 61 พลัม คอนโด สุขุมวิท 62พลัม คอนโด พระราม 2

คอนโดมเินียม 7 โครงการ ก่อสร้างแล้วเสรจ็ในช่วงครึง่ปหีลงั 2022 



2Q22 RESULTS
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ธุรกิจเฮลท์แคร์

พร้อมรับความเปลีย่นแปลงหลงัการเกดิโรคระบาด  

ผลการด าเนินงานทางการเงิน เติบโตขึน้อยา่งรวดเรว็ 
(รายได้ +623% YoY)



OPD, 
44%

รายไดจ้ากกจิการโรงพยาบาล ในไตรมาส 2 
(+623% YoY)

Capacity
236 เตียง 

โรงพยาบาลวมิตุ 

Occupancy
78% *

Capacity

80 เตียง

โรงพยาบาลเทพธารนิทร ์

Occupancy

55% *

ViMUT Wellness

เปิดให้บริการ
สิงหาคม 2022

Key Highlights ผลการด าเนนิงานของวมิตุ ในไตรมาส 2 ปี 2022
2

Bt 203 m

COVID, 
22%

Bt 203 m

รายไดจ้ากบรกิารทางการแพทย ์
(ไม่รวมรายได้จาก COVID และการฉีดวัคซีน) 

สัดส่วน รายได ้
5 อันดบัแรก

ยา 
การผ่าตัด 

การตรวจสุขภาพ
หัวใจ

เบาหวาน

โรงพยาบาลวิมุตผ่าน การรับรองคุณภาพจากสถาบันสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA ขั้นที่ 2 หลังจากเปิดให้บริการเพียง 1 ปี โดยในไตรมาส 2  ยังคงขยาย
บริการทางด้านสุขภาพเพิ่มเติม ด้วยทีมแพทย์ และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางที่ล้ าสมัย เพื่อช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย 

*From 100 functional bed in 2022

*จากเตียงที่ใช้งาน 60 เตียง ในปี 2022

IPD + others, 
56%

Non-COVID,
78%

Senera ViMUT
Health Service

Opening
4Q’22



ครึ่งปแีรก 2022 : ปีแห่งการเพิ่มความสามารถในการรกัษาที่ซบัซอ้น
2

>  ได้รับการรับรองคณุภาพจาก
สถาบันสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน) HA ขั้นที่ 2  หลังจากเปิด
ให้บริการเพียง 1 ปี

>  CMI 1.3  ซึ่งเป็นความสามารถใน

การรักษาโรคที่มีความซับซ้อน เช่น 
มะเร็งล าไส้ มะเร็งทรวงอก & การรักษาด้วยคีโม, 
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง การผ่าตัดสมอง การ
ผ่าตัดท าทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (CABG) เป็น
ต้น 

> เป็น โรงพยาบาลส่งเสรมิการใชย้า
อย่างสมเหตผุล ในระดับ “ดีเลิศ” 

>  ปฎิบัติงานภายใต้นโยบายคุ้มครอง
ส่วนบุคคล (PDPA)

>  รายไดเ้ตบิโต ตามเทรนด์
ของการดูแลสุขภาพเชิง
ป้องกัน และ เทรนด์ผู้สูงวัย  

>  ให้บริการครอบคลุม    
ตั้งแต่การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี  ไปจนถึงการดูแล
ผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติ  

>  บริหารจดัการดา้นตน้ทนุไดด้ี
หลังการควบรวมกับ 
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
สามารถแชร์ทรัพยากรที่
สามารถใช้งานร่วมกันได้ ทั้ง
ด้านการจัดซื้อยา และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
รวมถึงระบบ tele-
radiology พร้อมเทคโนโลยี 
AI

>  ประสบความส าเร็จอย่าง
สูง โดยสร้าง ผลงานดา้น
ดิจิทัล ที่มีจ านวนดาวน์
โหลด และ อัตรา 
engagement สูง

10M
clicks



2

ViMUT’s Multi-Platforms: ใช้ประโยชนจ์ากทรพัยากรในเครือขา่ยจากแต่ละแพล็ตฟอรม์ 

ขยายเครือข่ายทางการแพทย์ 
>  โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน 
>  โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
>  บ้านหมอวิมุต 
>  ViMUT Wellness @ บางนา-วงแหวน              
>  ViMUT Wellness @ SENERA

Healthy Living with Pruksa
>  เนอร์สซ่ิง โฮม และ คลีนิค ที่โครงการ
ของพฤกษา

HEALTHCARE NETWORKSขยายเครือข่ายทางการแพทย์

Healthy Living with Pruksa

Digital Health

การลงทุนเพื่อ
อนาคต

ขยายสู่ธุรกิจอื่น ๆ 



Trusted Community Health Center
“หมอประจ าบ้าน พยาบาลประจ าตวั”

ViMUT Wellness @ บางนา-วงแหวน : สร้างชุมชนสขุภาพด ีด้วยบรกิารแบบ Health-to-Home 
2

ศูนย์ฟืน้ฟแูละดแูลสขุภาพส าหรับครอบครัวและผูส้งูอายุ
4 ชั้น ขนาด 50 เตียง

NURSING HOME       WELLNESS        OPD CLINIC     HOME SERVICES

บริการด้านการฟื้นฟูสุขภาพ 
รวมถึงการดูแล
> ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
> มาเช้าเย็นกลับ 

> แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 
ที่ปรับให้เหมาะสมกับทุก
ช่วงวัย
> กายภาพบ าบัด
> พัฒนาการเด็ก
> ธาราบ าบัด
> กิจกรรมบ าบัด

> ทีมแพทย์ พยาบาล และทีมงานคุณภาพที่มี
ความช านาญให้บริการฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ
ถึงบ้าน
> เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
> ปุ่มฉุกเฉินที่บ้าน เชื่อมต่อกับบริการฉุกเฉิน
( ViMUT life link)

> ตรวจรักษาโรคทั่วไป 
โรคเรื้อรัง 
> ตรวจสุขภาพ
> ตรวจเลือด
> ฉีดยา ฉีดวัคซีน
> ท าแผล ล้างแผล
> ปรึกษาแพทย์ออนไลน์



ขยายเครือข่ายทาง
การแพทย์

Healthy Living with Pruksa

Digital Health

การลงทุนเพ่ืออนาคต

ขยายสู่ธุรกิจอื่น ๆ 

ONLINE HEALTHCARE PLATFORMS

Healthy Living with Pruksa
>  บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 

การลงทุนเพื่ออนาคต
>  นัลลูรี (ผู้ให้บริการสุขภาพแบบดิจิทัลเชิงป้องกัน)

>  Amili (ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหาร ) 

ViMUT’s Multi-Platforms: ขยายบรกิารด้านสขุภาพผา่นแพลตฟอรม์ดจิทิลัและนวตักรรม

Digital Health
>  ViMUT Application
>  Smart Hospital                        

(ร่วมกับ AIS)

ขยายสู่ธุรกิจอื่น ๆ 
> ร่วมทุนกับพันธมิตรชั้นน า
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ViMUT App: ทุกอยา่งทีค่ณุตอ้งการดา้นสขุภาพและความเปน็อยูท่ีด่ ีเพียง คลิกเดยีว !

Key Features

> ลงทะเบียนล่วงหนา้

> ท าการนัดหมายด้วยตวัเอง 

> แจ้งเตือนการนัดหมาย 

> ขออนุมัติประกันล่วงหน้า 

> คิว และติดตามข้ันตอน

> เชื่อมโยงกับแอฟพลิเคชั่น

โรคเบาหวาน 

2

>  แจ้งเตือนการทานยา
>  บันทึกสุขภาพส่วนบุคคล
(การตรวจสุขภาพออนไลน์ ,ผล Lab , ผลการเอ็กซเรย์ )

>  บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 

>  จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนกิส ์

>  แพ็คเกจ และโปรโมชั่น  

> ร้านวิตามิน และสินค้าอื่นๆ 
+43%

เติบโตจากป ี2021



ทิศทางการเตบิโต ต่อความเปลี่ยนแปลงหลังเกดิโรคระบาด
2

>  ขยาย จ านวนผูป้ว่ยตา่งชาต ิ
ด้วยบรกิารหลากหลายชอ่งทาง  
( เอเจนซ่ี ,Outreach clinic, ปรึกษา
แพทย์ออนไลน์ , smart assistant, etc.)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยชาวจีน 
สิงคโปร์ และ CLMV 

>  ขยายจ านวนเตียงจาก100 
เป็น 130 ในปีหน้า ตาม
จ านวนการผ่าตัด และ
ผู้ป่วยในที่สูงขึ้น  

>  การลงทุน แบบ Outbound
และ บริษัทรว่มทุน  เพื่อน า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยทาง
การแพทย์ที่ล้ าสมัย เข้ามาใช้
ในการขยายแพลตฟอร์มต่าง 
ๆ ของวิมุต  

>  เชื่อมโยง ViMUT
Application กับ
แพลตฟอรม์ดจิทิัลของ
พันธมิตร เช่น บริษัทประกนั

อี คอมเมิร์ซ เพื่อรองรับ
บริการด้านดิจิทัลให้ครบวงจร 

+30%
CN

+37%
SG

+27%
CLMV



ข้อมูลการน าเสนอชุดนี้จัดท าข้ึนโดย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ข้อมูลการน าเสนอชุดนี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ ในอนาคต ซ่ึงอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามกลยุทธ์การบริหารงาน ความเชื่อมั่น และการคาดการณ์ ดังนั้น บริษัทฯ ไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือ ความเหมาะสมของข้อมูลที่ปรากฏในข้อมูลการน าเสนอชุดนี้ ข้อมูลที่ปรากฏใน การน าเสนอชุดนี้ไม่ถือว่าเป็น
การให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอ หรือเชื้อเชิญ เพื่อการลงทุน ผู้รับข้อมูลจึงควรพิจารณาข้อมูลจากข้อมูลการน าเสนอชุดนี้และจากแหล่งข้อมู ลอื่นอย่างรอบคอบ และโปรดใช้ดุลยพินิจของท่านสอบทานข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ก่อนตัดสินใจในการท า
ธุรกรรมใด ๆ ทั้งนี้ ผู้รับข้อมูลห้ามน าข้อมูลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ปรากฏในรายงานนี้ไปใช้โดยไม่มีอ านาจ ท าซ้ า หรือแจกจ่าย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะท าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏในข้อมูล
การน าเสนอชุดนี้ ได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในเนื้อหาหรือการใช้ความเห็นหรือข้อความใด ๆ ในข้อมูลการน าเสนอชุดนี้


