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นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

“พฤกษา โฮลดิ้ง จะยังคงมุ่งมั่น
ดำาเนินธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับ
การพัฒนาและตอบแทนสังคม 
ภายใต้หลักจริยธรรมและการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี ”
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สารจากประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
G4-DMA (Economic Performance), G4-DMA (Indirect Economic Impacts), G4-EC8, G4-1

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 
มุ่งดำาเนนิธรุกจิเพือ่การเจรญิเตบิโตอย่าง
มั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม ควบคู ่ไปกับ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยบรษัิทฯ ได้
นำาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช มาปรับใช้ในการดำาเนินธุรกิจ 
ในกระบวนการทำางานต่างๆ ให้อยู่บน
หลักของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม 
ส่งเสริมและพฒันาบคุลากรทกุระดบัของ 
บริษัทฯ ให้ทำางานโดยยดึหลักธรรมาภบิาล   
ใช้ปัญญาในการทำางานเพือ่คดิสร้างสรรค์ 
สินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีให้กับ
ลูกค้า พร้อมไปกับการสร้างความสมดุล
ระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจ ให้มีความ
สมดุลกับการรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ อยู่ร่วมกับ
สงัคม ด้วยความเกือ้กลูกนั เพือ่ให้เตบิโต
อย่างยั่งยืนแท้จริง

ในด้านเศรษฐกิจ ปี 2559 บรษิทัฯ มกีาร
สร้างและส่งมอบบ้านกว่า 20,000 ยูนิต 
สร้างงานและก่อให้เกิดการเติบโตแก่
ธรุกจิทีเ่กีย่วข้องจำานวนมาก โดยบรษัิทฯ 
ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ตลอดทัง้ห่วงโซ่กระบวนการทำางานตัง้แต่
การซื้อที่ดิน จนกระท่ังส ่งมอบการ
บริหารงานให้กับนิติบุคคลฯ โดยเน้นให้
มกีารพฒันาคูค้่า และพนัธมติรทางธรุกจิ 
และในปี 2559 ได้มีการกำาหนดเป็น
นโยบายในด ้านการต ่อต ้านทุจริต
คอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด 

สำาหรับด ้านสังคมและสิ่ งแวดล ้อม 
บรษิทัฯ ยงัคงสานต่อโครงการด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ทีท่ำามาอย่างต่อเนือ่ง 
เช่น ด้านการศกึษา ภายใต้ “โครงการทนุ
พฤกษา” ท่ีมอบให้แก่เยาวชนตั้งแต่
ระดับประถมศึกษา ถึงระดับอุดมศึกษา 
และป ี  2559 ยังขยายไปยังระดับ
อาชีวศกึษา และมกีารรเิริม่โครงการใหม่ๆ 
เช่น “โครงการพฤกษาชวนน้องสร้าง
คณุค่าเพือ่สังคม” “โครงการความร่วมมอื 
เพือ่สร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม”  
ทีร่่วมกบัคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และด้านสังคม ภายใต้
โครงการ “Pruksa Caring : Green 
Living Healthy 2016” ตรวจสขุภาพฟร ี
ให้กับลูกค้า  และประชาชนทั่วไป ซึ่ง
ดำาเนินต่อเนื่องเป็นปีท่ี 14 โครงการ 
“พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต” ดำาเนิน
การต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เป็นต้น

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ได้เข้าไปมส่ีวนร่วมกบั
ภาครัฐ ในโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ 
สร้างงาน สร้างอาชีพคนพกิาร”  และเข้า
ร่วมโครงการกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อ 
ขับเคลื่อนแนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อ
สังคมสำาหรับผู้สูงอายุ 

ผลลัพธ ์แห่งการมุ ่งมั่นในด้านความ 
รบัผดิชอบต่อสงัคม  ทำาให้บรษิทัฯ ได้รับ
รางวลัต่างๆ ในปี 2559 หลายรางวัล จาก
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น
รางวัล BEST HERO FACTOR ที่มีความ

โดดเด่นด้าน CSR, รางวัลดีเด่นของ 
EIT-CSR Awards 2016, รางวัล  
Thailand Sustainability Investment 
และรายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้
รับรางวัล Recognition ต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 4 และได้รับคัดเลือกให้อยู่ในกลุ่ม
หลักทรัพย์ ESG100 ในฐานะองค์กรที่มี
การดำาเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อีกด้วย 
รางวัลอันทรงคุณค่าเหล่านี้ เป็นเครื่อง
พิสูจน์การดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการ
สร้างสรรค์สังคม

พฤกษา โฮลดิ้ง จะยังคงมุ่งม่ันดำาเนิน
ธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาและ
ตอบแทนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรม
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดไป
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AFEO Honorary 
Member Award

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้

รับรางวัล AFEO Honorary 

Member Award จาก ASE-

AN Federation of Engineer-

ing Organization (AFEO) ใน

ฐานะท่ี เป็นผู้ นำ าองค์กรที่ มี

บทบาทสำาคัญ เป็นผู้มีความ

รู้ ความเชี่ยวชาญ และได้

ทำาคุณประโยชน์ด้านวิศวกรรม

แก่สังคม และประเทศชาติ

มาอย่างต่อเนื่อง ณ ประเทศ

ฟิลิปปินส์

Sustainability Re-
port Award 2016

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน) รับรางวัล

รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 

2559 (Sustainability Report 

Award 2016) ต่อเนื่องเป็นปี

ที่ 4 จาก CSR Club สมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย โดยการ

สนับสนุนของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาด หลักทรัพย์และสถาบัน

ไทยพัฒน์ ที่ดำาเนินการเปิดเผย

ข้อมูลด้าน ESG ในรูปแบบ

รายงานความยั่งยืน อันเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

EIT-CSR Awards 
2016 

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 

จำากัด (มหาชน) รับโล่รางวัล 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี EIT-

CSR Awards 2016 ประเภท

รางวัลดีเด่น จาก วิศวกรรม

สถานแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ์
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AFEO Honorary 
Member Award

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้
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Sustainability Re-
port Award 2016
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ข้อมูลด้าน ESG ในรูปแบบ
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ประโยชน์ต่อผู้ลงทุน
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รางวัลและเกียรติยศ
G4-15

EIT-CSR Awards 
2016 CRE8 

รับโล่รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  
EIT-CSR Awards 2016 ประเภทรางวัล
ดเีด่น จาก วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย
พิจารณาจากผลงานการดำาเนินงาน 
ด ้านความรับผิดชอบต ่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมขององค์กร ประกอบด้วย 
ด้านการออกแบบและการจดัการก่อสร้าง 
อาคารสถานที่ เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัของผูใ้ช้บรกิาร ด้านการบรหิาร
จัดการและธรรมาภิบาลในองค์กรเพื่อ
ประโยชน ์ต ่อสาธารณะ และด ้าน
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

3Investors’ Choice 
Awards 2016

1

รับรางวัล Investors’ Choice Awards 
2016 ในฐานะที่ทำาคะแนนผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการจัดประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้เต็ม 100 คะแนน ต่อเนือ่ง 
กันถึง 4 ปีซ้อน โดยรางวัลเกียรติยศนี้
สะท้อนถึงการให้ความสำาคัญในการ 
เปิดเผยข้อมูลและให้ความสำาคัญกับ 
ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทยีมกนัตามเกณฑ์ของ
การเป็นบริษัทจดทะเบียน และถือเป็น 
การช่วยยกระดับคะแนนธรรมาภิบาล
ของตลาดทุนไทยให้เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล

Certificate of ESG100 
Company CRE8

2

รบั Certificate of ESG100 Company 
จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่ได้รับ 
คัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่ม 
หลกัทรัพย์ ESG100 ประจำาปี 2559 จาก
บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 621 บริษัท 
ด้วยผลการดำาเนินงานที่โดดเด่นด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Envi ronmental ,  Social  and  
Governance: ESG) ตดิต่อกนัเป็นปีที ่2 



6 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559

AFEO Honorary 
Member Award

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้รับรางวัล 
AFEO Honorary Member Award จาก 
ASEAN Federation of Engineering 
Organization (AFEO) ในฐานะท่ีเป็น
ผู้นำาองค์กรที่มีบทบาทสำาคัญ เป็นผู้มี
ความรู ้  ความเชี่ยวชาญ และได้ทำา 
คุณประโยชน์ด้านวิศวกรรมแก่สังคม 
และประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง ณ 
ประเทศฟิลิปปินส์

4 Collective Action 
Against Corruption 
(CAC)

เป ็น 1 ใน 39 บริษัท ที่ ได ้รับใบ
ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตโดยความสมัครใจ 
(Co l lec t i ve  Ac t ion  Aga ins t  
Corruption) หรือ CAC ซึ่งบริษัทฯ ให้
ความสำาคัญด้านการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสตามหลกัธรรมาภบิาล และ
มจีดุยนืทีช่ดัเจนในการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม

5 BEST HERO FACTOR 
CRE8

ได้รับการจัดอันดับเป็น “BEST HERO 
FACTOR” จากผลการสำารวจ Thailand’s 
Most Admired Company 2016 ของ
นิตยสาร Monograph ที่จัดให้เป็น
องค์กรท่ีมีความโดดเด่นในด้าน CSR  
โดยมี คะแนน สู ง สุด ในก ลุ ่ ม ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ 

6
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Thailand Sustainability  
Investment 2016 CRE8

International Quality 
Crown Award 2016

เป็นบรษิทัหน่ึงเดยีวในประเทศไทย ทีไ่ด้
รับรางวัล “International Quality 
Crown Awards 2016” ครั้งท่ี 30 
ประเภท Gold จาก Business Initiative 
Directions (B.I.D.) ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีให้
ความสำาคญัและมุง่เน้นด้านคณุภาพและ
นวัตกรรม ณ กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ

8 9

ได้รับคัดเลือกให้อยู ่ในรายชื่อบริษัท 
จดทะเบียน Thailand Sustainability 
Investment 2016 หรือ “หุ้นยั่งยืน” 
เพือ่เป็นทางเลอืกสำาหรบันกัลงทนุท่ีต้อง 
การลงทนุในหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีน ที่
มีความโดดเด่น ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และบรรษทัภบิาล (ESG) และยงัเป็นการ
สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีการ
ดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน โดยคำานึงถึง 
ผู ้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุมทั้งด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม

Sustainability Report  
Award 2016 CRE8

รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำาปี 
2559 (Sustainability Report Award 
2016) ประเภท Recognition ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของ
สำานกังานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย ์
และตลาดหลักทรัพย ์และสถาบัน 
ไทยพฒัน์ ทีด่ำาเนนิการเปิดเผยข้อมลูด้าน 
ESG ในรูปแบบรายงานความยั่งยืน  
อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

7
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Thailand Top  
Company Awards 
2016 

รางวัลสถานประกอบ
กิจการต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยระดับจังหวัด

ใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น”

รบัรางวลัสดุยอดองค์กรสำาหรบัพนกังาน 
แห่งปี (Thailand Top Company 
Awards 2016) ประเภท “Employee 
Of The Year Award” จากมหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย และนติยสาร Business+ 
ที่ คั ด เลื อกจากผลการดำ า เนินงาน 
ยอดเยีย่มในกลุ่มบรษิทัทีม่คีวามโดดเด่น
ในการดำาเนนิงานด้านการให้ความสำาคัญ
กับพนักงาน ทั้งด้านสวัสดิการ การฝึก
อบรม การเห็นคุณค่าของพนักงาน รวม
ถึงโอกาสการเติบโตในอาชีพ

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับ
รางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบ
ด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด” จาก 
กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา  
ได้รับใบรับรอง “สถานประกอบกิจการดีเด่น” จากผูว่้าราชการจงัหวดัปทมุธานี 
ท่ีโรงงานฯ ได้ดำาเนินงานตามโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

11 12

13

รางวลั “โครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ ดเีด่น 
ประจำาปี 2559”

รับรางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ดี
เด่น ประจำาปี 2559” จากศูนย์ข้อมลูวจิยั
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้
เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นมาก
ที่สุดถึง 4 โครงการ คือ โครงการ พลัม
คอนโด พหลโยธิน 89, คอนโดเลต มิสท์ 
พระราม 9, ฟิวส์ จันทน์ – สาทร และ
บ้านพฤกษา 74/3 (ศรีนครินทร์ – 
เทพารักษ์) 

10



9บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559

Thailand Kaizen 
Award 2016

บ้านจัดสรรอนุรักษ์ พลังงานดีเด่นปี 2559 
รบัรางวลับ้านจดัสรรอนรุกัษ์พลงังานดเีด่น จากโครงการประกวดบ้านจดัสรรอนรัุกษ์ 
พลงังานดเีด่นปี 2559 จัดโดยกรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนรัุกษ์พลังงาน (พพ.) 
จำานวน 3 รางวัล ได้แก่
1. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ด้านสภาพแวดล้อม แบบบ้าน CV56 The 

forest โครงการ DELIGHT แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
2. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน DV56 The Arise โครงการ DE-

LIGHT แอทซีน วัชรพล-จตุโชติ
3. บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น แบบบ้าน Plus House

Editor’s Choice 
Awards 2016

รับรางวัล Golden Award 2016 จาก
ผลงาน I-Inspection โปรแกรมตรวจรบั
บ้านอัจฉริยะ และรางวัล Silver Award 
จากผลงาน Clamp ติดตั้งผนัง Precast 
ในการประกวด Thailand Kaizen 
Award 2016 จากสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

14

17

16BCI Asia Top 10  
Developers 
Awards 2016

รบัรางวลั “BCI Asia Top 10 Developers 
Awards 2016” จาก BCI ASIA และ
นิตยสาร FuturArc ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6 
ซ่ึงเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ทีม่ผีลงานการออกแบบ
โครงการท่ีโดดเด่นและมีคุณภาพ โดย
โครงการคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ ได้
รับรางวัล 3 โครงการ ได้แก่ เดอะทรี  
รโิอ บางอ้อ  สเตชัน่, เดอะทรี เอลแิกนซ์ 
ติวานนท์ และพลัมคอนโด เอ็กซ์ตร้า 
พระราม 2

15

โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น 
ของ บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้
รับรางวัล Editor’s Choice Awards  
2016 ประเภทโครงการคอนโดมิเนียมที่ 
คุ้มค่าที่สุดแห่งปี จากสื่อออนไลน์ด้าน
อสังหาริมทรัพย์ Think of Living โดย
เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านทำาเล การออกแบบโครงการ การ
จัดวางผังสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ
และความคุ้มค่า
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์
พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ช้ันนำาของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่ 
หลากหลาย เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำาเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

พันธกิจ
พฤกษา โฮลดิง้ มุง่มัน่ช่วยเหลอืลูกค้าเตมิเตม็ความฝัน ด้วยการส่งมอบความสขุ และรปูแบบการดำาเนนิชวีติ 
ที่ทันสมัย เพื่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ค่านิยม

เกี่ยวกับ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
G4-56

Customer Focus
มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า

มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วย

บ้านที่มีคุณค่า และบริการที่ประทับใจ

Collaboration
ร่วมมือร่วมใจทำางานเป็นทีม

ร่วมมือร่วมใจทำางานเป็นทีม  
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อให้เกิด 

ผลงานประทับใจลูกค้า

Creative Innovation 
สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์

คิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์
สินค้า และบริการชั้นยอดที่เหนือความ

คาดหมายและประทับใจลูกค้า

Discipline
มีวินัยปฏิบัติงาน

มีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ 
ทันเวลา ตรงตามแผนงานด้วยผลงาน 

ที่มีคุณภาพ

Ethics
ยึดมั่นจริยธรรม

ใจเราคิด เราพูด เรากระทำา  
เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและ
เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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บริษัท พฤกษา 
เวียดนาม จำากัด 

บริษัท เกสร ก่อสร้าง 
จำากัด สาขามัลดีฟส์

(บริษัทย่อย)

Hoang Huy 
Commercial

บริษัท พฤกษา- 
เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง  

จำากัด

มัลดีฟส์

เป้าหมาย บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) G4-1

โครงสร้างการถอืหุน้ของ บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จำากัด (มหาชน) และบริษทัในเครือ
G4-7, G4-9, G4-17

ขยายธุรกิจหลักใน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย และขยายฐานไป
ยังกลุ่มลูกค้าฐาน 
รายได้ใหม่

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง  จ�ากัด 
(มหาชน)

* ชื่อเดิม บริษัท พฤกษา - โมฮัน มูธา เรียลเอสเตท จำากัด 

(ร่วมทุน 

15.15 : 84.85)

(เชนไน) (บังกาลอร์) (มุมไบ)

(ร่วมทุน 80:20)

80%100%

100% 100% 100% 100% 100%

50% 50% 50% 50%

85%

50%

(ร่วมทุน50:50)

(ร่วมทุน85:15)

50%

50%

15%

50%

84.85%15.15%

20%

ขยายการลงทุนไปยัง
ธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้
ต่อเนื่อง 
(Recurring Income)

เสริมสร้างธุรกิจที่
เกื้อหนุนกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
เพิ่มความแข็งแกร่ง
ของแบรนด์ และ
ความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า

ขยายตลาดธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ไป
ยังต่างประเทศ

มุ่งพัฒนาองค์การที่
มีความเป็นมือ
อาชีพ เพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท พนาลี  
เอสเตท จำากัด

Mohan Mutha 
Exports

บริษัท โมฮัน มูธา  
ไลฟ์สเปซ จำากัด*

บริษัท พฤกษา 
อินเดีย คอนสตรัคชั่น 

จำากัด 

บริษัท พฤกษา 
ลักโซร่า เฮาส์ซึ่ง 

จำากัด

Luxora Projects 
Private Limited

บริษัท พุทธชาด  
เอสเตท จำากัด

บริษัท พฤกษา 
โอเวอร์ซีส์ จำากัด

บริษัท พฤกษา 
อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด

บริษัท พฤกษา  
โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส 

จำากัด

ประเทศไทย

อินเดีย

เวียดนาม

มัลดีฟส์

บริษัท เกสรก่อสร้าง 
จำากัด

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จ�ากัด (มหาชน)

98%

บริษัท พฤกษา 
อินเดีย เฮาส์ซิ่ง

จำากัด 
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ชื่อบริษัท Address (สถานที่ตั้ง) ประเภทธรุกจิ (Type of Business) G4-8

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 
G4-3, G4-7

เลขที่ 979/88 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 28 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 G4-5

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด 
(มหาชน)

เลขที่ 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อย (Subsidiaries) G4-17

1. บริษัท เกสรก่อสร้าง จำากัด เลขที่ 979/95 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 29 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

รับเหมาและตกแต่ง

2. บริษัท พุทธชาด  เอสเตท จำากัด เลขที่ 979/99 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 30 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. บริษัท พนาลี เอสเตท จำากัด เลขที่ 979/97 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 30 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จำากัด เลขที ่979/100 อาคารเอสเอม็ทาวเวอร์ ชัน้ 30 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

ลงทุน

5. บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำากัด

เลขที่ 979/98 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 30 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

ลงทุน

6. บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส 
จำากัด

เลขที่ 979/84 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

ให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือ 
หรือสาขาของตนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ (ROH)

7. บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง 
จำากัด 

Ferns Icon, Unit No. 7, 1st Floor,  
Doddanekundi Village, Next to Akme 
Ballet, Marathahalli Outer Ring Road, 
Bangalore-560 037 Karnataka, Republic 
of India

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

8. บริษัท พฤกษา อินเดีย  
คอนสตรัคชั่น จำากัด 

Ferns Icon, Unit No. 7, 1st Floor,  
Doddanekundi Village, Next to Akme 
Ballet, Marathahalli Outer Ring Road, 
Bangalore-560 037 Karnataka, Republic 
of India

รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย
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ชื่อบริษัท Address (สถานที่ตั้ง) ประเภทธรุกจิ (Type of Business) G4-8

9. บริษัท เกสรก่อสร้าง จำากัด  
(สาขามัลดีฟส์)

2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, 
Republic of Maldives

รับเหมาและตกแต่ง

บริษัทร่วมทุน (Joint Ventures)

1. บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซ่ิง 
จำากัด

2nd Floor, HDC Building, Hulhumale, 
Republic of Maldives

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในมัลดีฟส์

2. บรษัิท  โมฮนั มธูา  ไลฟ์สเปซ จำากดั 
ชื่อเดิม (บริษัท พฤกษา-โมฮันมูธา 
เรียลเอสเตท จำากัด) 

Brooklyn Business Centre, 6th Floor West 
Wing, 103-105, Poonamallee High Road, 
Chennai-600085 Tamil Nadu, India

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

3. บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮาส์ซึ่ง 
จำากัด 

Soham House, Hari Om Nagar, Off.  
Eastern Express Highway, Mulund (East), 
Mumbai - 400081,Maharashtra, India

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย

4. บริษัท พฤกษา เวียดนาม จำากัด Unit A, 8th Floor, No.116 Nguyen Duc 
Canh, Cat Dai Ward, Le Chan District, Hai 
Phong, Vietnam

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม
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แนวทางการทำารายงาน G4-15, G4-32

บรษิทัฯ ดำาเนนิงานและเปิดเผยข้อมลูการดำาเนนิงาน ตามกรอบ
การรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ G4 
กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง การเปิดเผยระดับของ
การรายงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (‘In accordance’ Criteria)  
ในแบบหลัก (Core) รวมถึงการนำาเสนอการดำาเนินงานของ 
บรษิทัฯ ทีส่อดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืในระดบั
โลก ปี 2573 (Sustainable Development Goals 2030)  
หรอื SDGs

ขอบเขตการรายงาน G4-6, G4-23

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) กำาหนดเนื้อหาและ 
กรอบการรายงานตามประเด็นสาระสำาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ครอบคลุมธุรกิจท่ี
ดำาเนินงานในประเทศไทย ประกอบด้วย บริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ใน
ประเภท ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม โรงงานพฤกษา 
พรีคาสท์ และหน่วยธุรกิจสนับสนุน

ประเด็นทีมี่สาระสำาคญัของ บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ 
จำากดั (มหาชน) G4-19, G4-25

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดกรองและ 
จัดลำาดับความสำาคัญของประเด็นต่างๆ และนำามาวิเคราะห ์
โดยมุมมองที่มีนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม และสังคม เทียบกับมุมมอง อิทธิพลต่อการ
ประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาตาม
ลำาดับความสำาคัญ และผลกระทบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ  
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ในแต่ละกลุ่ม

เก่ียวกับรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ประจำาปี 2559
G4-18

G4-28, G4-30, G4-33

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ บริษัท พฤกษา 
โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) จัดทำาต่อเนื่องเป็นรายปี  
โดยฉบับน้ีเป ็นปีที่  8 แสดงเน้ือหาครอบคลุม 
ผลการดำาเนนิงานด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดย
การเปิดเผยรายละเอยีดและข้อมูลในรายงานฉบบัน้ี  
ได้รับการให้ความเชื่อม่ันจากหน่วยงานภายนอก 
และช่องทางในการเผยแพร่รายงาน ได้จัดทำาเป็น  
CD-ROM เพื่อส ่งให ้กับผู ้ถือหุ ้น พร ้อมกับ 
รายงานประจำาปี 2559 และนำาเสนอผ่านทางเว็บไซต์  
www.pruksa.com/csr ซ่ึงจะเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัทฯ สามารถติดตามผลการดำาเนินงาน 
ที่มีความสำาคัญระหว่างปีได้ตลอดเวลา รวมถึง 
ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลในอดีตที่เคยนำาเสนอใน
รายงานฉบับก่อนๆ เพื่อดูพัฒนาการความย่ังยืน
ของบริษัทฯ 
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กราฟแสดงประเด็นสาระส�าคัญ (Material Aspects) ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) G4-19 

ประเด็นที่มีสาระส�าคัญของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

ประเดน็ความย่ังยนื 
ทีม่สีาระส�าคญัตาม 
แนวทาง GRI G4-19

ขอบเขตที่มี
สาระส�าคัญ
ต่อภายใน

องค์กร G4-20

ขอบเขตที่มี
สาระส�าคัญ
ต่อภายนอก
องค์กร G4-21

หัวข้อที่น�าเสนอในรายงาน หน้า

ด้านเศรษฐกิจ

1. ผลเชิงเศรษฐกิจ ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น

- การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 35-39

2. ข้อปฏบิตัใินการจดัซือ้จดัจ้าง ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

คู่ค้า - นโยบายการบริหารและกลยุทธ์งานจัดซื้อจัดจ้าง 42

ด้านสิ่งแวดล้อม

3. นำ้า ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ชุมชน - การบริหารจัดการนำ้า 56-57

4. นำ้าทิ้งและของเสีย ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ชุมชน - การบริหารจัดการนำ้าทิ้ง
- การบริหารจัดการของเสียที่เหลือจาก

กระบวนการผลิต

58
58

5. ผลิตภัณฑ์และบริการ ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ลูกค้า - ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่อง

91-94
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- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ผลิตภัณฑ์)

-  การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และ
บริการ

-  การสื่อสารการตลาด
-  การต้านทุจริต

-  สุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค้า

-  กลไกการร้องทุกข์
ต่อผลกระทบทาง
สังคม

นำ้าทิ้งเเละของเสีย

กลไกการร้องทุกข์ ต่อข้อปฏิบัติ
ทางสิ่งแวดล้อม

แรงงานเกณฑ์
และแรงงานบังคับ

การประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
ของผู้ส่งมอบ

ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

กลไกการร้องทุกข์ 
ข้อปฎิบัติแรงงาน

นำ้า
การจ้างงาน

 - การฝึกอบรมและ
- การให้ความรู้
-  นโยบายสาธารณะ
-  ชุมชนท้องถิ่น

ภาพรวม
(ด้านสิ่งแวดล้อม)

ความหลากหลายและโอกาส 
แห่งความเท่าเทียม

ความเสื่อมโทรมของที่ดิน
การปนเปื้อน และการ
ฟื้นฟู

- เสรีภาพในการร่วม
สมาคมเจรจาต่อรอง

-  การไม่เลือกปฏิบัติ
-  แรงงาน / ฝ่ายบริหาร

ความสัมพันธ์

-  อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- แรงงานเด็ก

- ผลเชิงเศรษฐกิจ
-  การปฏิบัติตามกฎหมาย (สังคม)
-  ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ผลิตภัณฑ์และบริการ

บทบาทในตลาด

วัสดุ

พลังงาน

กลไกการร้องทุกข์ด้านสิทธิ
มนุษยชน

การประเมิน (สิทธิมนุษยชน)

แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
(สิทธิมนุษยชน)

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

มลอากาศ
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ประเดน็ความย่ังยนื 
ทีม่สีาระส�าคญัตาม 
แนวทาง GRI G4-19

ขอบเขตที่มี
สาระส�าคัญ
ต่อภายใน

องค์กร G4-20

ขอบเขตที่มี
สาระส�าคัญ
ต่อภายนอก
องค์กร G4-21

หัวข้อที่น�าเสนอในรายงาน หน้า

6. กลไกการร้องทุกข์ต่อ 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ชุมชน - การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

- จำานวนรายการที่มีผลกระทบทางสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ปี 2559

59

59

ด้านสังคม

7. การจ้างงาน ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

พนักงาน - การบริหารจัดการแรงงานที่มีคุณค่า 62-64

8. การฝึกอบรมและการให้
ความรู้

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

พนักงาน - การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความ
ก้าวหน้าทางอาชีพ

76-77

9. กลไกการร้องทุกข์ต่อ 
ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

พนักงาน - แนวทางการปฏิบัติตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 20

10. ชุมชนท้องถิ่น ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ชุมชน - การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อ 
ความยั่งยืน

79-90

11. การต้านทุจริต ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

พนักงาน 
ลูกค้า  

คู่ค้า หน่วย
งานราชการ 

- นโยบายมาตรการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชั่น 
และห้ามจ่ายสินบน

30-33

12. นโยบายสาธารณะ ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

พนักงาน  
ผู้บริหาร 

ลูกค้า คู่ค้า 
ชุมชน  
ผู้ถือหุ้น

- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 2

13. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ด้านสังคม)

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ชุมชน - การบริหารจัดการแรงงานที่มีคุณค่า
- การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ
- ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

62-64
65-66
67-75

14. กลไกการร้องทุกข์ต่อ 
ผลกระทบทางสังคม

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ชุมชน - แนวทางการปฏิบัติตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
- การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ

ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

24-25
59
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ประเดน็ความย่ังยนื 
ทีม่สีาระส�าคญัตาม 
แนวทาง GRI G4-19

ขอบเขตที่มี
สาระส�าคัญ
ต่อภายใน

องค์กร G4-20

ขอบเขตที่มี
สาระส�าคัญ
ต่อภายนอก
องค์กร G4-21

หัวข้อที่น�าเสนอในรายงาน หน้า

15. สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ลูกค้า - ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

91-99

16. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
และบริการ

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ลูกค้า - มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (P9-10) 98

17. การสื่อสารการตลาด ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ลูกค้า - การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (การใช้สื่อ
โฆษณาและตลาดในทางที่เคารพและส่งเสริม
สิทธิเด็ก) 

- มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (P9)

78

98

18. การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ด้านผลิตภัณฑ์)

ทุกธุรกิจใน
ประเทศไทย

ลูกค้า ชุมชน - ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ต่อเนื่อง

91-99

ช่องทางการติดต่อ กรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ G4-31

แผนก CSR บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
โทร.0 2298 0101 E-mail : csr@pruksa.com
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

G4-25

ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำานึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบทบาทและนำ้าหนักที ่
แตกต่างกนัออกไป โดยคำานึงถงึผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ รวมถงึผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเรียงลำาดับความ
สำาคัญจากมากไปน้อย ดังนี้

G4-24

พนักงาน / 
ผู้บริหาร

ผู้มีส่วนได้
เสียภายใน

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

คู่แข่ง

ผู้ถือหุ้น

ชุมชนและสังคม

เจ้าหนี้

คู่ค้า คู่สัญญา

ลูกค้า
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แนวทางการปฏิบัติตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วน 
ได้เสีย
ภายใน
G4-24

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27

การสื่อสารและช่องทาง
G4-26

พนักงาน/
ผู้บริหาร

• บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำารง
ตำาแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำานึงถึง
คณุสมบตัขิองแต่ละตำาแหน่งงาน คณุวฒิุทางการ
ศกึษา ประสบการณ์และข้อกำาหนดอืน่ๆ ทีจ่ำาเป็น
แก่งาน โดยไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ 
ศาสนา

• บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว โดยจะพจิารณาจากความ
สามารถในการทำากำาไรในแต่ละปี และการวดัการ
ปฏิบัติตาม Balanced Scorecard 

• การจดัสวสัดิการของพนกังาน อาทิ กองทนุสำารอง
เลี้ยงชีพ, สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย, กองทุน
ประกันสังคม, Fitness & Sport Club, กองทุน
เงนิทดแทนกรณเีจบ็ป่วย/ได้รบัอบุตัเิหตเุนือ่งจาก
การทำางาน, ของเยี่ยมเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่
โรงพยาบาล, เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ, เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อ
เคารพศพ

• บรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาสภาพ
แวดล้อมการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต 
ทรพัย์สนิของพนกังานอยูเ่สมอ และยดึมัน่ปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

• บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็น
ผูท้ีม่คีวามสามารถและมแีนวทางการพฒันา เพือ่
ให้พร้อมทีจ่ะปฏบิตังิานในหน้าทีข่องตนเองอย่าง
สมบรูณ์ครบถ้วนและยงัมแีนวทางพฒันาเพือ่การ
เติบโตก้าวหน้าในตำาแหน่งงาน

• บริษัทฯ มีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 
เรื่อง การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทจะยึดหลัก
จริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือ
เพศ โดยจะพจิารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่
รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป  รวมทั้งไม่มีการใช้
แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ

• ผลประโยชน์ค่าตอบแทนใน
ลักษณะเงินเดือน

•  ค่าล่วงเวลา 
• การขึ้นเงินเดือน 
• โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
• เงินรางวัลตามผลงาน 
• ค่าคอมมิชชั่น
• เงินสมทบกองทุนสำารอง 

เลี้ยงชีพ
• กองทุนประกันสังคม
• การหยุดพักผ่อนประจำาปี 
• การลาเพื่อรับราชการทหาร 
• การลาคลอดบุตร 
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
• การให้ทุนการศึกษาบุตร
• สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
• Fitness & Sport Club
• กองทุนเงินทดแทน กรณี

เจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุ
เนื่องจากการทำางาน

• ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้อง
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล

• เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีด
เพื่อเคารพศพ

• การมอบของขวัญในโอกาส
พนักงานเข้าพิธีมงคลสมรส 

• นโยบายมอบเงินรางวัลให้
กับพนักงานที่มีอายุครบ  
10 ปี และ 20 ปี

• Intranet
• Pruksa Newspaper: 

ส่งถึงพนักงาน วันๆละ 
2 รอบ

• Digital Signage:  
เพื่อสื่อสารภายใน
สำานักงาน

• E-mail, SMS
• Application Line : 

Pruksa Engagement 
• การประชุม /  

การจัดงาน เพื่อพบปะ
ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน
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ผูม้ส่ีวน 
ได้เสยี

ภายนอก
G4-24

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27

การสื่อสารและช่องทาง
G4-26

ลูกค้า • บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจ ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ 
นำาเสนอและบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่
ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม 

• ส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คีณุภาพ ตรงตาม
มาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและมุ่งมั่นที่
จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
จริงจัง รวมทั้งเปิดข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
และบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืน
ข้อเท็จจริง

• ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้ามข้ีอมลูเพียงพอในการตัดสนิใจ โดยไม่มกีาร
กล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา หรือใน
การสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้
ลกูค้าเกดิความเข้าใจผดิเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ 
หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

• ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเรว็ และจัดให้มรีะบบ และช่องทางการตดิต่อ 
หรือข้อร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้าและ
บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นำา
ข้อมลูไปใช้ในทางทีม่ชิอบ เว้นแต่เป็นข้อมลูทีต้่อง
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบท
บังคับของกฎหมาย

• จัดทำาสรุปผลการสำารวจ
ความพึงพอใจของลูกค ้า 
พร้อมรายงานถึงผู ้บริหาร
และผู้ที่เก่ียวข้องเพื่อนำาผล
มาวิเคราะห์และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง 

• จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความ
สมัพนัธ์ทีดี่กบัลูกค้า เช่น การ
จัดโครงการ Pruksa Caring 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่
ลูกค้า 

• โทรศัพท์ : Pruksa 
Contact Center 
1739

• www.pruksa.com
• Live Chat 
• Facebook :  

Pruksa Family Club
• อีเมล์ :  

cc@pruksa.com
• จดหมาย : ถึง ฝ่าย

สื่อสารองค์กร บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท 
จำากัด (มหาชน)
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ผูม้ส่ีวน 
ได้เสยี

ภายนอก
G4-24

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27

การสื่อสารและช่องทาง
G4-26

คู่ค้า • บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลัก 
ธรรมภิบาล (CG) ในการดำาเนินการสรรหา การ
จัดซื้อ และจัดจ้างผู้รับเหมา  ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า 
ทกุรายเข้ามาประมลูงาน เสนอราคางานจ้างเหมา 
เสนอราคาขาย หรือรับงาน กับบริษัทด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้า
ทุกราย ในกรณีที่คู ่ค ้าได ้รับการติดต ่อจาก 
ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ ในลักษณะที่
เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน 
หรือประโยชน์ใด เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา 
ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้
มาซึ่ งประโยชน ์ทางธุรกิจของตนเป ็นการ
ตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการ
สรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทไม่เป็นไปโดย
โปร่งใส ไม่เป็นธรรม หรือเป็นการขจัดคู่แข่ง
ทางการค้า คู่ค้าสามารถแจ้งให้บริษัททราบทันที 
พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซ้ือจัดจ้างแก ่
คู่ค้าทุกราย ซ่ึงบริษัทจะให้ความเป็นธรรม และ
คุ้มครองแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่า
เทียม

• บริษั ทฯ  มุ ่ งหมายที่ จะพัฒนาและรั กษา
สัมพันธภาพท่ียั่งยืนกับคู ่ค ้าและคู ่สัญญาที่มี
วตัถปุระสงค์ชดัเจนในเรือ่งคณุภาพของสนิค้าและ
บริการที่คุ ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้าน
เทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

• ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัผลประโยชน์
ใดๆ จากคู่ค้า ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดหากับคู่ค้า ท่ีมี
ความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว หรือ
ญาติ หรือตนที่เป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน

• ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ
จัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น 

• มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่า
เทียมกัน

• มีหลักเกณฑ์ในการประเมิน
และคดัเลือกคูค้่าและคู่สัญญา

• จัดทำารูปแบบสัญญาที่ 
เหมาะสม

• จดัให้มรีะบบการจดัการ และ
ติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่ามีการ
ปฏบิตัติามเงือ่นไขของสัญญา
อย่างครบถ้วน และป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดหา

• จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญา
ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการ
ชำาระเงินที่ตกลงกัน

• โทรศัพท์ : Pruksa 
Contact Center 
1739

• www.pruksa.com/
whistleblowing- 
disclosure

• อีเมล์ :  
cc@pruksa.com

• Line ID : @pruksacg
• การจัดประชุมพบปะ

ระหว่างคู่ค้ากับผู้
บริหารของบริษัทฯ
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ผูม้ส่ีวน 
ได้เสยี

ภายนอก
G4-24

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27

การสื่อสารและช่องทาง
G4-26

เจ้าหนี้ • บริษัทกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
เจ้าหน้ี โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขคำ้าประกัน การ
บริหารเงินทุนและกรณีท่ีเกิดการผิดนัดชำาระหนี้
ไว้อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนีท้างการค้า หรอื
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิ โดยไม่ให้มกีารผดินดัชำาระ
หนี ้รวมถึงการปฏบิติัตามเงือ่นไขทีเ่จ้าหนีก้ำาหนด
อย่างเคร่งครัด

• ชำาระหนีค้นืต่อเจ้าหนีต้รงต่อ
เวลาตามเงื่อนไขที่กำาหนด
เพื่อมิให้เกิดการผิดนัดชำาระ
หนี้

• ในการชำาระหน้ี เงินกู ้ยืม 
ดอกเบีย้และความรบัผดิชอบ
ในหลักประกัน หรือการ 
คำา้ประกนัต่างๆ บรษิทัยดึมัน่
ในสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ 
ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

• เ มื่ อมี เ หตุ สำ า คัญอั นอาจ
กระทบต่อสถานะการเงิน 
โดยมีนั ยสำ าคัญและอาจ
กระทบต่อหนี้ที่ต ้องชำาระ 
บริษัทจะบริหารเงินทุน โดย
จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบเพื่อ
ร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือ
แก ้ไขเพื่อไม ่ให ้ เกิดความ 
เสียหาย

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่
เจ ้ าหน ้ าที่ กำ าหนดอย ่ า ง
เคร่งครัด 

• โทรศัพท์ : Pruksa 
Contact Center 
1739

• www.pruksa.com
• Facebook :  

Pruksa Family Club
• Line ID : @pruksacg
• อีเมล์ :  

cc@pruksa.com
• จดหมาย : ถึง ฝ่าย

สื่อสารองค์กร บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท 
จำากัด (มหาชน)
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ผูม้ส่ีวน 
ได้เสยี

ภายนอก
G4-24

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27

การสื่อสารและช่องทาง
G4-26

ชมุชนและ
สังคม

• บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับชุมชนและสังคมโดย
รอบ และกำาหนดนโยบายด้านความรับผดิชอบต่อ
สังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
ให้คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานทกุ
คนยดึถอืปฏบิตั ิเพือ่ให้มีการดำาเนนิการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดทุกกระบวนการ (CSR 
in Process) และท่ัวท้ังองค์กร ควบคู่กันไปกับ
การดำาเนนิธรุกจิภายใต้ความรบัผดิชอบต่อชมุชน
และสังคมโดยรวม (CSR after Process) 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้าน
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม

• มีนโยบายในการประกอบ
ธุ รกิจ โดยคำ านึ งถึ งสภาพ 
สิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญและ
ปฏิบัติตามกฎหมายและ 
ข้อบงัคับเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม
ที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

• มนีโยบายการดำาเนนิงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) อย่างชดัเจนและยดึถอื
ปฏิบัติกันภายในองค์กร

• ส ่ ง เสริมให ้พนักงานของ
บริษัทมีจิตสำานึกและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม

• เคารพต่อขนมธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมของ
แต่ละท้องถิน่ในทกุประเทศที่
บริษัทเข้าไปดำาเนินธุรกิจ

• ดำ า เ นินกิจกรรมเ พ่ือร ่ วม
สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ 
เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทต้ังอยู่มี
คุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ทั้ งที่
ดำาเนนิการเองและร่วมมอืกบั
หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการ
ศกึษา องค์กรไม่แสวงผลกำาไร 
และชุมชน

• ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กับชุมชนโดยรอบใน
พื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำาเนิน
ธุรกิจอยู่ ตามควรแก่กรณี

• ดำาเนินการป้องกันอุบัติเหตุ 
ควบคมุการดำาเนนิงาน ตลอด
จนควบคุมการปล่อยของเสีย
ให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

• โทรศัพท์ : Pruksa 
Contact Center 
1739

• www.pruksa.com/
whistleblowing- 
disclosure

• www.youtube.com/ 
PruksaFamilyClub

• อีเมล์ :  
cc@pruksa.com

• Line ID : @pruksacg
• จดหมาย : ถึง ฝ่าย

สื่อสารองค์กร บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท 
จำากัด (มหาชน)



25บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559

ผูม้ส่ีวน 
ได้เสยี

ภายนอก
G4-24

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27

การสื่อสารและช่องทาง
G4-26

• ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่
มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อัน
เนื่องมาจากการดำาเนินงาน
ของบริษัท โดยให้ความร่วม
มืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่
ภาครั ฐและหน ่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น • ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจดำาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง 
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

• นำาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบ
การ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและ 
รายงานอื่นๆ โดยสมำ่าเสมอและครบถ้วนตาม
ความเป็นจริง

• รายงานให้ผูถ้อืหุน้ทราบอย่างเท่าเทยีมกนัถงึแนว
โน้มในอนาคตของบริษัทท้ังในด้านบวกและ 
ด้านลบ ซ่ึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้  
มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ืน่ โดยใช้
ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือดำาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
องค์การ

• จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปีตามมาตรฐาน AGM 
Checklist

• เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มวาระการประชุม เสนอ
ชื่อกรรมการและส่งคำาถาม
เกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม

• บริการติดอากรแสตมป์ใน
หนังสือมอบฉันทะให ้แก ่
ผู ้รับมอบฉันทะที่ เข ้าร ่วม
ประชุม โดยไม่คิดค่าบรกิาร ณ  
จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน 
เพื่อลดภาระการจัดหาอากร
แสตมป์ของผู้ถือหุ้น

• การประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี

• รายงานประจำาปีของ 
บริษัทฯ

• รายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของ 
บริษัทฯ

• www.pruksa.com
• จดหมาย : ถึง 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม บริษัท 
พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด 
(มหาชน) หรือ 
ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง 
จำากัด (มหาชน)
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ผูม้ส่ีวน 
ได้เสยี

ภายนอก
G4-24

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย G4-27

การสื่อสารและช่องทาง
G4-26

คู่แข่ง • บริษัทฯ มุ่งดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
และดำารงความเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจภายใต้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย
การแข่งขนัทางการค้าอย่างเสร ีและเป็นธรรม ไม่
ผูกขาด หรือกำาหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของ
บริษัทเท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแข่งขัน
ทางการค้า โดยใช้วิธีใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของ 
คู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบ
กติกาของการแข่งขันที่ดี

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความ
ลับของคู ่แข ่งทางการค ้า  
ด้วยวิธีการไม่สุจริต หรือไม่
เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์
ในการดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั

• ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรอืมุง่
ทำาลายชื่อ เสียงแก ่คู ่แข ่ ง
ทางการค้า

• ไม่ร่วมในการทำาสัญญา หรือ
ข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้
เกดิการขจดัคูแ่ข่งขนัทางการ
ค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

• โทรศัพท์ : Pruksa 
Contact Center 
1739

• www.pruksa.com/
whistleblowing- 
disclosure

• อีเมล์ :  
cc@pruksa.com

• Line ID : @pruksacg
• จดหมาย : ถึง 

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม บริษัท 
พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด 
(มหาชน) หรือ
ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท 
พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด 
(มหาชน)
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การบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยวิสัยทัศน์ของ พฤกษา โฮลดิ้ง ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำาของประเทศไทย บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญในการบริหาร
จัดการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าได้มีการติดต่อกับ
บริษัทฯ ตั้งแต่การให้บริการข้อมูลโครงการตลอดไปจนถึงการบริการหลังการส่งมอบการบริหารงานให้นิติบุคคลฯ ดังนี้

ขั้นตอน วิธีการประเมิน

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมูลและ 
การเยี่ยมชมโครงการ (CS1)

ลูกค้าประเมนิความพงึพอใจผ่านระบบ Customer Relation Management 
(CRM) จากแท็บเล็ตของโครงการได้ทันทีหลังจากการเยี่ยมชมโครงการ

2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานขาย
เกี่ยวกับการทำาจองและการทำาสัญญา (CS2)

ลูกค้าประเมนิความพงึพอใจผ่านระบบ Customer Relation Management 
(CRM) จากแท็บเลต็ของโครงการในวนัทีล่กูค้าจองหรอืทำาสญัญาจะซือ้จะขาย

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการเก่ียวกับการโอน
กรรมสิทธิ์และรับมอบที่อยู่อาศัย (CS3)

ลกูค้าประเมนิความพงึพอใจ จากแท็บเลต็ของโครงการในวนัทีล่กูค้ารบัมอบ
กุญแจบ้าน

4. ความพึงพอใจต่อการเข้าอยู่อาศัยหลังโอน 
กรรมสิทธ์ไปแล้ว 3 เดือน (CS4)

Pruksa Contact Center 1739 โทรหาลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
หลังจากที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 3 เดือน

5. ความพึงพอใจต่อการแจ้งซ่อมหรือข้อร้องเรียน  
(CS5)

Pruksa Contact Center 1739 โทรหาลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ 
หลังจากทีเ่จ้าหน้าทีไ่ด้ซ่อมแซมหรอืแก้ไขปัญหาตามทีลู่กค้าแจ้งไว้เรยีบร้อยแล้ว

6. ความพึงพอใจต่อการมอบกรรมสิทธิให้ 
คณะกรรมการหมู่บ้านหรือนิติบุคคล (CS6)

Pruksa Contact Center 1739 โทรหาลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ
ลูกค้าและคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุด หลังจากที่มีการ 
จัดตั้งนิติบุคคลหรือมีการรับมอบสาธารณูปโภคไปแล้ว และประเมินอย่าง 
ต่อเนื่องในปีที่ 3,5,7 และ 10 ปี

Consumer Touch Point

การโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์

ทำาเล, แบบบ้านและ
โครงการ, พนักงาน

ขาย, ราคา

ลูกค้าเยี่ยมชม
โครงการ

ลูกค้าทำาสัญญา

พนักงานขาย, CS เก็บข้อมูลโดยใช้ Tablet  
(Visual Questionnaire (VQ) & Salekit)

เก็บข้อมูลโดย Call Center

ลูกค้ารับ 
มอบกุญแจบ้าน

ลูกค้า
โอน 3 เดือน

ลูกค้า
แจ้งซ่อม

จัดตั้งนิิบุคคล

พนักงานขาย,  
การทำาสัญญา

คุณภาพ, บริการ
ตรวจรับบ้าน/ 
สินเชื่อ/โอน 

การดูแลโครงการ, 
ความปลอดภัย, 
บริการซ่อมแซม, 

Life Time Service

การดูแล
โครงการ,หลังการ
โอนให้นิตบุคคล

หาข้อมูล

การวัดความพึงพอใจ

เยี่ยมชมโครงการ ตัดสินใจซื้อ โอนบ้าน เข้าอยู่อาศัย จัดตั้งนิติบุคคล

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6
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ความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้า G4-PR5

จากผลการดำาเนนิการในปี 2559 พบว่าคะแนนความพงึพอใจโดยรวมของลกูค้าเพิม่ขึน้อยูท่ี ่89.3% ซึง่สงูกว่าปี 2558  2.3% เมือ่พจิารณา
ออกเป็นเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเริ่มหาข้อมูลจนถึงโอนกรรมสิทธิ และช่วงหลังจากโอนกรรมสิทธิไปแล้ว พบว่าในช่วงของการเริ่มหาข้อมูล
ไปจนถงึการโอนกรรมสทิธมิคีะแนนความพึงพอใจอยูท่ี ่98.5% สงูกว่าปีท่ีผ่านมา 2.9% ในขณะทีช่่วงหลังจากการโอนกรรมสิทธมีิคะแนน
ความพึงพอใจรวมอยู่ที่ 79.7% ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.6% จากปี 2558 

G4-PR1

CS1 - CS3 CS4 - CS6 CS1 - CS6
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ระดับ ามพงพอ จ
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การกำากับดูแลกิจการ

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

การเงินและการลงทุน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ธุรกิจใหม่

ฝ่ายกำากับ 
ดูแลกิจการ

คณะกรรมการส่วนปฎิบัติการ

คณะกรรมการพัฒนาบุคคล

กลุ่มธุรกิจพฤกษา 
เรียลเอสเตท

กลุ่มธุรกิจพฤกษา 
เรียลเอสเตท – พรีเมียม

ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

โครงสร้างองค์กร G4-17, G4-34
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นโยบายมาตรการต่อต้านการทุจริต 
การคอร์รัปชั่น และห้ามจ่ายสินบน 
G4-DMA (Anti-Corruption)

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพือ่ให้มาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงได้กำาหนดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ ดังนี้
- กำาหนดและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- อนุมัติและทบทวนแนวทางปฏิบัติสำาหรับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปชั่น
- กำากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่

มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ ดังนี้
- สอบทานให้บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทในกลุ่มของ 

บริษัทฯ มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีหน้าที่ ดังนี้
- ส่งเสริมสนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- ทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ข้อบงัคับ และ
ข้อกำาหนดของกฎหมาย

ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการขึ้นไป มีหน้าที่ ดังนี้
- ควบคมุและกำากบัให้มกีารนำามาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่

ไปปฏิบัติได้จริง สามารถระบุความเสี่ยง ตรวจสอบ และ
บริหารจัดการให้มีมาตรการที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และทันเวลา

- สนับสนุนการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งบุคลากรเพ่ือให้
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขององค์กรบรรลุผล

พนักงาน  มีหน้าที่ ดังนี้
- ทำาความเข้าใจและปฏบิตัติามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชัน่  

รวมถึงมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี) และเข้าร่วมการฝึกอบรมตามที่
บริษัทฯ กำาหนด

- แจ้งเบาะแสทนัทเีมือ่พบเห็น หรอืสงสยัว่าจะมกีารคอร์รปัชัน่ 
ให้ความร่วมมือในการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับ 
ข้อสงสัยในการกระทำาการคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
องค์กร (Collective Action Coalition) และได้รับการรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัได้เชญิ ผูร้บัเหมา ผูผ้ลติ ผูจ้ดัจำาหน่าย และ
คู่ค้าร่วมธุรกิจ เข้าร่วมลงนามในคำารับรองต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ภายในองค์กร เพื่อรับทราบนโยบายของบริษัทฯ ในการให้ 
ความสำาคัญและปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ที่มี
มาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจที่ดี อีกทั้งยังมุ่งเน้นต่อต้านการทุจริต การรับสินบน และ
การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศ สร้างความไม่เป็น
ธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการดำาเนิน
ธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นท่ี
ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ รวมท้ังทำาให้ผู ้ที่มีส ่วน
เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขาดความเช่ือม่ันต่อองค์กร 
บริษัทฯ จึงถือเป็นหลักการท่ีสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจที่จะไม่
สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลท่ีมีส่วนร่วมกับการ
แสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
จากการใช้อำานาจหน้าที่โดยมิชอบ
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- พนักงานต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องคอร์รัปช่ันไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการหรือ 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะ
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่มีกระบวนการหลักซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อการคอร์รัปชั่น เช่น งานจัดซ้ือจัดจ้าง, สินเชื่อ,  
งานด้านการขาย, การพนักงาน, งานสนับสนุนและงานด้าน
การลงทุน

หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้าที่ ดังนี้
- ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัตงิานว่าเป็นไปอย่างถกูต้อง 

ตรงตามนโยบาย มาตรการ  ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่
เกีย่วข้อง เพือ่ให้มัน่ใจว่ามรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 
และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานก�ากับกฎระเบียบและข้อบังคับ มีหน้าที่ ดังนี้
- ให ้คำาปรึกษาและข้อแนะนำาเกี่ยวกับการต่อต ้านการ

คอร์รัปชั่น
- กำากับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการเผยแพร่ให้ความ

รู้เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยว

เนื่องกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

หน่วยงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ ดังนี้
- พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น และ

จัดให้หน่วยงานภายในองค์กรประเมินความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชั่น

- สรุปประเมินความเสี่ยงนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร

- รวบรวมมาตรการ แนวทางควบคมุความเสีย่งด้านคอร์รปัชัน่ 
ที่ฝ่ายงานพิจารณา และทบทวนความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น 
อย่างน้อยทุก 3 ปี

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลกลาง มีหน้าที่ดังนี้
- บริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
- จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม 

และบทลงโทษที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติด ้านการต ่อต ้าน
คอร์รัปชั่น

- ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติในแนวทางต่อต้านการ
คอร์รัปช่ัน รวมทั้งหลีกเล่ียงการกระทำาที่อาจเข้าข่ายการ
คอร์รัปชั่น

หน่วยงานปฏิบัติการบัญชีรับจ่ายและภาษี มีหน้าที่ดังนี้
- บันทึก เก็บรักษาข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ

บัญชีรับจ่ายและภาษี
- ดำาเนินขั้นตอนการปฏิบัติงานทางการเงินการบัญชีให้

สอดคล้องกับหลักมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับรองทั่วไป
- ดำาเนนิการควบคุมการเบกิค่าใช้จ่ายตามระเบยีบ และข้ันตอน 

การปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่าย คู่มืออนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
ดำาเนินงาน และสอดคล้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น

หน่วยงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ มีหน้าที่ดังนี้
- ส่ือสาร เผยแพร่ นโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่และ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสำานึกในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ปราศจากการคอร์รัปชั่น

- การส่ือสารและรายงานต่อสาธารณชนเก่ียวกับการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ

กรอบการควบคุม

1. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ ได้มีการกำาหนดระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการจัด
แบ่งภาระหน้าที่ตามโครงสร้างบังคับบัญชาและมีการอนุมัติ
ดำาเนินการอย่างมีขั้นตอน โดยกระบวนการปฏิบัติงานจะมี
ระบบควบคุมภายใน กระบวนการสอบทานและควบคุมให้
สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึงพนักงานทุกคนต้อง
ดำาเนินงานตามระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและ 
ข้อกำาหนดของบริษัทฯ

2.  แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้กำาหนดข้ันตอน และแนวทางป้องกันความเสี่ยง
ต่อการคอร์รัปชั่น ตามรูปแบบการคอร์รัปชั่นหลักๆ ดังนี้

2.1 การให้และรับสินบน
- ห้ามมใิห้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั

เรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่จูงใจให้
ปฏิบตั ิหรอืละเว้นการปฏิบตัหิน้าทีใ่นทางทีม่ชิอบ 
หรอือาจทำาให้บรษิทัฯ เสยีประโยชน์อนัชอบธรรม

- กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุระดบัพงึละเว้น
การเสนอ หรือให้ประโยชน์  หรือทรัพย์สินใดแก่
บคุคลภายนอกเพือ่จงูใจให้ผู้นัน้กระทำา หรือละเว้น
การกระทำาที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ตำาแหน่งหน้าที่ของตน
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2.2 การให้หรือรับของขวัญ ของก�านัล การเลี้ยงรับรอง
ทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่น
- ห้ามพนกังานให้ หรอืรบัสิง่ของ หรอืประโยชน์ใดๆ 

จากคูค้่าหรอืผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่
เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณาและปรึกษาผู้บังคับ
บญัชาต้นสงักัดเพือ่ขอคำาแนะนำาตามความเหมาะสม

- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค 
พันธบตัร หุน้ ทองคำา อญัมณ ีอสงัหารมิทรพัย์ หรอื
สิ่งของในทำานองเดียวกัน

- ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าที่เหมาะสมใน
โอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอาร่ี 
เครื่องเขียนท่ีมีลักษณะเป็นของชำาร่วยในวันขึ้น 
ปีใหม่ ถือเป็นกรณีที่สามารถยอมรับได้

- หากพนักงานได้รับของขวัญ และ/หรือสิ่งของอื่น
ใดที่พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท  
(สามพนับาท) ให้แจ้งผูบ้งัคบับญัชาต้นสงักดัทราบ
และส่งคืน หรือพิจารณาดำาเนินการส่งมอบ 
คณะกรรมการจดัสรรของขวญั ยกเว้นของทีเ่น่าเสยี
ได้ หรือมีอายุจำากัด

- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเล้ียง
รบัรองในลกัษณะทีเ่กนิกว่าเหตคุวามสมัพนัธ์ปกติ
จากบคุคลอืน่ทีมี่ธรุกิจเกีย่วข้องกับงานของบรษิทัฯ

2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง
- บริษัทฯ ไม่ช่วยเหลอืหรือให้การสนบัสนุนการเมอืง

แก่พรรคการเมอืง กลุม่การเมือง หรอืนกัการเมอืง 
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม รวมถงึไม่ให้ใช้ทรพัย์สิน
ใดๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำาเนินการดังกล่าว

2.4 การบรจิาคเพือ่การกศุล การสาธารณประโยชน์ และ
การให้เงินสนับสนุน
- การบริจาคเงิน หรือทรัพย์สินเพื่อการกุศล การ

สาธารณประโยชน์ และการให้เงินสนับสนุนต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และไม่
ขัดต่อศีลธรรม รวมทั้งไม่เป็นการกระทำาการใดๆ 
ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม

- การให้หรือรับเงิน หรือทรัพย์สินบริจาคเพื่อการ
กศุลหรอืเงนิสนบัสนนุนัน้ ต้องไม่ได้ถูกนำาไปใช้เพือ่
เป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล และการให้เงิน
สนับสนุน ให้ปฎิบัติตามระเบียบขั้นตอน การ
ปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ 
บริษัทฯ และคู่มืออำานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการ

ดำาเนนิงานทีบ่รษิทัฯ กำาหนด ทัง้นีก้ารเบกิจ่ายต้อง
ระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจ
สอบได้ในกรณทีีม่ข้ีอสงสัยทีอ่าจส่งผลกระทบทาง
กฎหมาย ให้ขอคำาปรึกษาจากฝ่ายกฎหมายอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือในเรื่องที่มีความสำาคัญ
อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายจัดการ

3. การหมุนเวียนการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน
บรษิทัฯ จะสนบัสนนุให้มกีารหมนุเวยีนการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
พนกังานท่ีรบัผดิชอบงานทีม่คีวามเส่ียงต่อการคอร์รปัชัน่ เช่น 
หน่วยงานจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น

4. แนวทางในการติดตาม/ประเมนิผลการปฏิบัติตามนโยบาย
การต่อต้านการทุจริตคอรร์รัปชั่น
บรษิทัฯ มวีธิกีารทีท่ำาให้คนท้ังองค์กรมส่ีวนร่วมกับการปฏบิตัิ
ตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น อบรม/ฉายวดิทัีศน์  
(Video) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยการ
สำารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จัดให้มีการติดตามและประเมินความเส่ียง โดย
กำาหนดไว้ในไว้อย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีก
ทั้งเปิดช่องทางในการร้องเรียนจากพนักงาน ประชาชนและ
ภาครัฐ ฯลฯ

นอกจากน้ี ได้มีการออกนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น จำานวน 3  ฉบับ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยจิตสำานึกที่ดี โดย
ปราศจากการทจุรติคอร์รปัชัน่หรอืการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ ได้แก่ 
- มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น PO-Q-GRC-003
- ระเบยีบการแจ้งเบาะแส การร้องเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ

และคอร์รัปชั่น  PO-Q-GRC-004
- ระเบยีบการให้ของขวญั ของกำานลั การเลีย้งรบัรอง และ

ผลประโยชน์อื่น PO-Q-GRC-005

6. การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ จัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่ดูแล หรือ
เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและส่ง
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บคุลากรไปอบรมภายนอก ซึง่จดัโดยหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาค
รัฐและเอกชน โดยจัดให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชั่นแก่
พนกังานต้ังแต่เริม่ต้นการเข้าทำางานและมกีารอบรมพนักงาน
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในรูปของ Video และ 
Billboard ตลอดจนประกาศและคูม่อืจรรยาบรรณทางธรุกจิ 
ระเบยีบการแจ้งเบาะแส การร้องเรยีนเก่ียวกบัการทจุรติและ
การคอร์รัปชั่น ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของกำานัล 
การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น/มาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมและให้ความรู้อย่าง
สมำ่าเสมอแก่พนักงาน ดังนี้
• มีการบรรจุอบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) 

สำาหรับปฐมนเิทศพนักงานเข้าใหม่ และทกุคนจะต้องผ่าน
การอบรมและผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดงักล่าว พร้อม
ลงนามสัตยาบันในคู่มือจรรยาบรรณท่ีได้รับแจกในวัน
แรกของการเข้ามาเป็นพนักงานบริษัทฯ  สำาหรับในปี 
2559 ที่ผ่านมามีพนักงานเข้าใหม่ จำานวน 697 คน และ
ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 100 %

• บรษิทัฯ จดัให้มกีารทดสอบหลกัสตูร CG เพือ่สร้างความ
ตระหนักรู ้ เรื่องจรรยาบรรณและธรรมภิบาลให้แก ่
ผู้บริหารและพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• บริษัทฯ จัดกิจกรรม CG DAY เป็นประจำาทุกปี โดยได้รับ
ความร่วมมอืเป็นอย่างดจีาก กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน
สำานกังานใหญ่ พนกังานประจำาโรงงานพฤกษา พรคีาสท์ 
และพนักงานประจำาโครงการต่างๆ 

• บรษัิทฯ ได้มกีารส่ือสารให้พนกังานรบัทราบและตระหนกั
ถงึความสำาคญัของธรรมาภบิาล การทุจรติคอร์รัปชัน่ โดย
สื่อสารบทความหรือช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง

• บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริตและ
การลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นกรณี
ศกึษาโดยเป็นทัง้การป้องกนัและป้องปรามมใิห้พนกังาน
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ

แนวทางการแจ้งเบาะแส / ข้อร้องเรียนการ
คอร์รัปชั่น

พนกังานต้องไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย เมือ่พบเหน็หรอืทราบว่ามกีาร
ปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบคำาสั่งของบริษัทฯ หรือเห็นการ 
กระทำาที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสัยว่าเป็นการกระทำาท่ีเป็นการ
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับ
บัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบข้อมูลดังกล่าว ท้ังนี้หากม ี
ข้อสงสยัหรอืข้อซกัถาม สามารถขอคำาปรกึษาผูบ้งัคับบญัชา หรอื
สอบถามจากฝ่ายกำากับดูแลกิจการ

Website
www.pruksa.com (หัวข้อร้องเรียน แจ้ง
เบาะแส ขอความเป ็นธรรม ถึงประธาน
กรรมการ บริษทัฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

แจ้งโดยตรงที่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธาน
กรรมการบรหิาร/ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงาน
ตรวจสอบ/ผู้บังคับบัญชา

ทางไปรษณีย์
ส่งถึง ประธานกรรมการบริหารและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) หรือ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
พฤกษา โฮลดิง้ จำากดั (มหาชน)  อาคารเอสเอม็ 
ทาวเวอร์ ชั้น 28 เลขที่ 979/83 ถ.พหลโยธิน 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์   
Contact Center 1739

E-mail       
cg@puksa.com

Line ID
 @pruksacg

ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน เพื่อรับการร้อง
เรียนจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า โดยมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเป็นผู ้พิจารณาจัดการตามกระบวนการของ 
บริษัทฯ พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และคุ้มครอง
พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่
กำาหนดไว้ในนโยบายรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)  
ทัง้นีท้างบรษิทัฯกำาหนดให้รางวลัผูม้ส่ีวนร่วมต่อต้านการทุจรติใน
การแจ้งเบาะแสให้กับบริษัทฯ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจาก 
CEO ด้วย





35บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559

174 โครงการ

47,173 
ลานบาท

44,414
ลานบาท

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง ยอดขายรวม
G4-9

31,184
ลานบาท

3,224
ลานบาท

1,627
ลานบาท

3,235
ลานบาท

89
ลานบาท

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

ต้นทุนการ
ดำาเนินงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการ
พนักงาน

เงินที่ชำาระแก่
เจ้าของเงินทุน

เงินที่ชำาระเเก่รัฐ การลงทุนในชุมชน

รายได้

จำานวนโครงการที่เปิด 
ในปี 2559

G4-8

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  ประกอบ รกิจหลัก
โดยการ ือหน นบริษัทอื่น (  ) ่งจะลงทน นบริษัทท่
ประกอบ รกิจพัฒนาอ ังหาริมทรัพย พ่อ าย ละ รกิจท่ม าม ามาร
นการ รางราย ดอย่าง ่อ นื่อง (  ) ท่มั่น ง ละยั่งยืน
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การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
G4-DMA (Economic Performance)

G4-13, G4-22

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ได้จัดตั้งขึ้นตามแผนการปรับโครงสร้างกิจการของ 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) ซึ่ง
บริษัทได้มีการทำาคำาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) โดยการ
แลกเปล่ียนกับหุ้นสามัญของบริษัท เม่ือวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2559 มีผลทำาให้บริษัท พฤกษา  
เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการครั้งนี ้
ถือเป็นการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
ดงัน้ันบริษทัได้จัดทำางบการเงินรวม  โดยรวมงบการเงิน 
ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) 
เสมือนว่าได้มีการรวมกิจการตั้งแต่ต้นปี 2559

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลงบการเงินรวมของ บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) สำาหรับปี 2558 (ก่อนการ
ปรบัโครงสร้างกิจการ) เพือ่เป็นข้อมลูในการเปรยีบเทยีบ ณ วนัท่ี 
 25 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัได้สรปุจำานวนหุน้สามญัของบรษัิท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) ที่รับซื้อได้ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 97.90 ของจำานวนหุน้สามญัทีอ่อกแล้วของบรษิทั พฤกษา 
เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) ภายหลังจากการทำาคำาเสนอ 
ซือ้หลกัทรพัย์เสรจ็สิน้ หุน้สามญัของบรษิทัได้เข้าเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทยในวันที่  
1 ธนัวาคม 2559 แทนหุน้สามญัของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท 
จำากัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน

มูลค่าทางเศรษฐกิจ ปี 2559
G4-9, G4-EC8, G4-DMA (Market Presence), G4-DMA (Economic 

Performance), G4-DMA (Indirect Economic Impacts), G4-8

สำาหรับปี 2559 บริษัทมียอดขายรวม 44,414 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
2,029 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับยอดขายปี 
2558 ซึ่งมียอดขายรวมเท่ากับ 42,385 ล้านบาท ในปี 2559 มี
การเปิดโครงการใหม่จำานวน 69 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ 
(Project value) 59,712 ล้านบาท เมื่อเทียบกับโครงการที่เปิด
ใหม่ปีก่อน จำานวน 44 โครงการ มูลค่าโครงการรวม (Project 
Value) เท่ากับ 44,579 ล้านบาท โดยในปี 2559 เน้นที่การเปิด
โครงการของกลุ่มทาวน์เฮาส์จำานวน 50 โครงการ มูลค่ารวม 
33,586 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว 10 โครงการ มูลค่า 9,763  
ล้านบาท และ คอนโดมิเนียมจำานวน 9 โครงการ มูลค่า 16,363 
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ล้านบาท มีรายได้รวมเท่ากับ 47,173 ล้านบาท ลดลง 4,265 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปีก่อน ประกอบ
ด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จำานวน 46,926 ล้านบาทและรายได้อื่นจำานวน 247 ล้านบาท สาเหตุสำาคัญส่วนหนึ่งที่รายได้ลด
ลงจากปีก่อนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีค่อนข้างชะลอตัว ประกอบกับมาตรการของรัฐบาลสำาหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่สิ้นสุดไปใน
ไตรมาส 2/2559 ทำาให้ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 กลุ่มผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำาหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์
G4-PR3

รายได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ทาวน์เฮ้าส์ 23,529 23,023 506 2.2

บ้านเดี่ยว 9,413 10,135 (722) (7.1)

อาคารชุด 13,849 17,236 (3,387) (19.6)

ต่างประเทศ 129 278 (149) (53.6)

รวม 46,920 50,672 (3,752) (7.4)

อื่นๆ * 6 568 (562) (98.9)

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 46,926 51,240 (4,314) (8.4)

หมายเหตุ * อื่นๆประกอบด้วยรายได้จากการขายที่ดินเปล่าและรายได้จากค่าก่อสร้าง

สำาหรับรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 เท่ากับ 46,926 ล้านบาท ลดลง 4,314 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.4 สัดส่วนของ
รายได้อาคารชุดลดลงมากท่ีสุดโดยลดลงจำานวน 3,387 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.7 สาเหตุหนึ่งเนื่องจากช่วงไตรมาส 4/2559 
โครงการอาคารชุดของบริษัทหลายโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างจึงยังไม่มีการรับรู้รายได้ ในขณะที่ช่วงไตรมาส 4/2558 โครงการ
อาคารชุดมีการสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ในช่วงปลายปี สำาหรับบ้านเดี่ยวมียอดรายได้เท่ากับ 9,413 ล้านบาท ลดลง 722 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 7.1 แต่อย่างไรก็ตามรายได้จากผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์จำานวน 23,529 ล้านบาท ยังเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำานวน 506 
ล้านบาท และยังเป็นสัดส่วนรายได้ที่มากที่สุดของบริษัท

บริษัทมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี 2559 เท่ากับ 6,069 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.9 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็นกำาไรของบริษัทใหญ่
เท่ากับ 5,940 ล้านบาท และกำาไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมเท่ากับ 128 ล้านบาท
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ปี 2559 G4-9, G4-PR3

โครงการ ณ ธ.ค. 59 จ�านวน

โครงการ

ที่เปิดขาย

มูลค่าโครงการ รายได้ ยอดรอรับรู้รายได้ ยอดขาย ยอดส่วนที่เหลือ 

G4-9

ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท ยูนิต ล้านบาท

บ้านพฤกษา 29  10,858 21,354  4,342 8,406  270 599  4,612 9,005  6,246 12,349

พาทิโอ 4  897 3,872  297 1,196  14 68  311 1,264  586 2,608

พฤกษา ไลท์ 2  505 1,060  324 670  22 49  346 718  159 342

พฤกษา ทาวน์ 14  4,300 11,911  1,911 4,483  95 366  2,006 4,849  2,294 7,063

พฤกษา วิลเลต 2  325 837  123 275  14 51  137 326  188 511

พฤกษา วิลล์ 36  10,214 26,672  3,791 9,190  464 1,454  4,255 10,644  5,959 16,028

เดอะ คอนเนค 12  3,303 10,559  1,356 3,926  43 122  1,399 4,048  1,904 6,511

เดอะ แพลนท์ 2  763 2,927  447 1,650  32 125  479 1,774  284 1,152

วิลเลต 3  1,163 3,566  740 2,391  17 67  757 2,458  406 1,108

ภัสสร 1  18 87 0 0  18 87  18 87 0 0

ยอดรวมทาวน์เฮาส์ 105  32,346 82,846  13,331 32,187  989 2,987  14,320 35,174  18,026 47,672

ภัสสร 11  3,015 13,364  1,262 5,015  153 808  1,415 5,822  1,600 7,541

พฤกษา ปูริ 1  189 813  149 616  1 4  150 620  39 193

พฤกษา วิลเลจ 10  2,470 9,585  1,310 4,974  133 555  1,443 5,528  1,027 4,057

เดอะ ปาล์ม 2  299 3,588  162 1,994  7 113  169 2,107  130 1,481

เดอะ แพลนท์ 15  3,344 15,831  1,324 6,684  230 1,192  1,554 7,875  1,790 7,955

พฤกษา ทาวน์ 4  696 3,204  293 1,253  31 158  324 1,410  372 1,793

พฤกษา นารา 1  300 1,023  146 525  - 0  146 525  154 498

ยอดรวมบ้านเดี่ยว 44  10,313 47,407  4,646 21,059  555 2,829  5,201 23,889  5,112 23,519

แชปเตอร์วัน 2  2,428 7,362 0 0  742 2,495  742 2,495  1,686 4,867

ฟิวส์ 3  2,323 6,387  1,702 4,455  22 70  1,724 4,525  599 1,862

พลัม คอนโด 12  19,664 26,987  7,926 8,504  5,440 9,926  13,366 18,430  6,298 8,557

ไพเวซี่ 2  576 1,130  461 876  41 78  502 954  74 177

เดอะ ทรี 4  3,469 9,546  1,581 3,996  1,356 3,806  2,937 7,802  532 1,744

เออร์บาโน่ 2  578 3,389  186 1,393  178 923  364 2,316  214 1,073

ยอดรวมอาคารชุด 25  29,038 54,801  11,856 19,223  7,779 17,299  19,635 36,522  9,403 18,279

โครงการทีก่ำาลงัจะปิด  81 317

ยอดรวมทั้งหมด 174  71,697 185,055  29,833 72,470  9,404 23,432  39,156 95,584  32,541 89,470
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ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ประจำาปี 2559

รายละเอียดทางเศรษฐกิจ จ�านวน (ล้านบาท)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value generated)

· รายได้ (Revenues)                               47,173 

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง (Direct economic value distributed)

· ต้นทุนการดำาเนินงาน (Operating costs)                               31,184 

· ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน (Employee wages and benefits)                                 3,224 

· เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน (Payments to providers of capital)                                 1,627 

· เงินที่ชำาระแก่รัฐ (Payments to government) G4-EC1                                 3,235 

· การลงทุนในชุมชน (Community Investment) G4-EC7                                       89 

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม (Economic value retained)                                 7,814 

หมายเหตุ  เงินที่ชำาระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำานวน 1,478 ล้านบาท, ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,548 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอน 209 

ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3,235 ล้านบาท

ที่มา : งบการเงินรวมประจำาปี 2559 และรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2559 

นโยบายบัญชีสำาหรับภาษีเงินได้ของบริษัท G4-EC1

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจบุนัและภาษีเงนิได้รอการตดับญัช ีภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนั
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการ
ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

• ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณ
จากกำาไรหรือขาดทนุประจำาปีทีต้่องเสยีภาษ ีโดยใช้อตัราภาษี
ที่ประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน  
ตลอดจน การปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกับรายการในปีก่อนๆ

• ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บันทึกโดยคำานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่าง
มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิ และจำานวนทีใ่ช้เพือ่
ความมุง่หมายทางภาษ ีภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะไม่ถกูรบัรู้ 

เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพย์
หรือหนีสิ้นในครัง้แรกซ่ึงเป็นรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธรุกจิและ
รายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทาง
ภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการใน
อนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึง
ผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัท
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระ
หนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ส้ินรอบระยะเวลาที่
รายงาน 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่า
จะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่
รายงาน 
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• การก�าหนดมลูค่าของภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษัทต้องคำานึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษี
ทีไ่ม่แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษทีีต้่องจ่ายเพิม่ขึน้ และ
มีดอกเบี้ยที่ต้องชำาระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ 
ค้างจ่ายเพยีงพอสำาหรบัภาษเีงนิได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึง่เกิด
จากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการ
ตคีวามทางกฎหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี การ
ประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน 
และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเก่ียวกับเหตุการณ์ใน
อนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะทำาให้กลุม่บรษิทัเปลีย่นการตดัสนิ
ใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ 
การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้ 
รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหัก
กลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันหรือ
หน่วยภาษีต่างกนั สำาหรบัหน่วยภาษต่ีางกนัน้ันกจิการมคีวาม
ตั้งใจจะจ่ายชำาระหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่าย
ชำาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพือ่เสยีภาษใีนอนาคตจะมี
จำานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว
ดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ 
ทกุวนัทีร่ายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใช้จริง

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทได้ดำาเนินการชำาระภาษีเงินได้นิติบุคลและ
ภาษอีืน่ทีเ่กีย่วข้องตามข้อกำาหนดของกรมสรรพากรอย่างถกู
ต้อง

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
G4-2, G4-EC2

ความเสี่ยงขององค์กรเป็นสิ่งที่ท้าทายสำาหรับผู้บริหาร เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ
อย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทฯ จึงมีแผนบริหารจัดการอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยกำาหนดกลยุทธ์และมีแผนการดำาเนินการ เพื่อลด
ผลกระทบทางลบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม และพัฒนาสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญในการกำากับดูแล
กิจการและสนับสนุนส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามที ่
ตั้งเป้าหมายไว้ การบริหารจัดการความเส่ียงจะทำาให้ธุรกิจมอง
เห็นโอกาส ปัญหา และอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถ
เตรียมแผนรองรับ หรือปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในเชิงรุก 
และเชิงรบัได้อย่างทันท่วงท ีและเพือ่บรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิ
ขึ้นให้อยู่ในระดับที่ลดลงหรือยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยง 
ที่รัดกุม เป็นการสร้างความม่ันใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น หรือ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีอกีทางหนึง่ การบรหิารความเสีย่งน้ันจงึนบัเป็นส่วน
สนับสนุนในการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ  
ให้ความสำาคัญต่อนโยบายด้านการควบคุมภายใน (Internal 
Control Policy) และการบรหิารความเสีย่ง ( Risk Management  
Policy) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้น
ให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับ 
การดำาเนินธุรกิจ โดยนำากรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุม
ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of  
Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission) 
มาใช้ปรับปรุงพัฒนาควบคู ่กับกรอบแนวทางบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง (Enterprise Risk Management : ERM) เพื่อเป็น
เครือ่งมอืของฝ่ายจดัการในการพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน
และบริหารจัดการความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

เช ่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
นโยบายทางการเงิน การคลังของรัฐ 
ความรนุแรงของการแข่งขนั นโยบาย
ด้านแรงงานต่างด้าว การเปลีย่นแปลง
ของคู่ค้าทางธุรกิจ ฯลฯ

เช่น โครงการก่อสร้างล่าช้า ปัญหา
การควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้
มาตรฐาน การร้องเรียนจากชุมชน
รอบข้าง ระบบสารสนเทศ ขาด
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารและพนักงาน
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ

เช่น ความไม่เพียงพอของแหล่ง 
เงินทุน ต้นทุนทางการเงินสูงข้ึน 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูง อัตราผล
ตอบแทนผู้ถือหุ้นตำ่า ฯลฯ

เช่น การดำาเนนิการทีข่ดัต่อกฎระเบยีบ 
หรือกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ 
โดยขาดความระมัดระวัง ขาดการ
ป้องกันการทุจริตในองค์การ ข้อ
พิพาททางกฎหมายกับลูกค้า ฯลฯ

1. ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์  

(Strategic Risk) 

2. ความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติงาน 

(Operation 
Risk)

3. ความเสี่ยง 
ด้านการเงิน 
(Financial Risk) 

4. ความเสี่ยงด้าน 
กฎระเบยีบ กฎหมาย 
(Compliance 
Risk) 

โครงสร้างการบรหิารความเสีย่งในปี 2559 ทีผ่่านมา มกีารแต่งตัง้ 
กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทดแทนกรรมการท่านท่ีลาออก 
1 ท่าน โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 6 ท่าน เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
จำานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระ จำานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็น 
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยในขณะเดียวกัน โดยมี ดร.ประสาร 
ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์กร จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ  
ทุกเดือน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีกำากับดูแลการบริหารความเส่ียงตาม
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ และรายงานการดำาเนนิงานด้านการบรหิารความเสีย่งให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2559 คณะกรรมการฯ จัด
ให้มีการประชุมท้ังสิ้น 12 ครั้ง 
และรายงานการดำาเนินงานให้
คณะกรรมการบรษัิทรับทราบทกุ
ไตรมาส โดยสรุปการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญของการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กร ดังนี้

คณะกรรมการฯ
จัดให้มีการ

ประชุมทั้งสิ้น 

12 ครั้ง

- ให้ข้อเสนอแนะต่อการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์และ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
จัดทำากรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Framework) อย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนมากขึ้น 
โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากล รวมถึงให้ความเห็นชอบใน
การกำาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และแนวทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อเป็นกรอบการ 
ดำาเนินงานและพิจารณาตัดสินใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง
องค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมท้ัง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร
ให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเส่ียง
และตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำาคัญ (KRI : Key Risk Indicator) 
ทีจ่ะส่งสญัญานให้บรษิทัรบัทราบล่วงหน้าถงึความเสีย่งท่ีจะ
เกิดขึ้น เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะ
สมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นใหม่ และให้คำาเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ยกตัวอย่าง
เช่น ความเสีย่งด้านกฎหมายข้อบงัคบัแรงงานต่างด้าว ความ
เสี่ยงด้านการจัดสรรทรัพยากร (Assets Allocation)  
ซึง่นำาไปใช้สนบัสนนุการกำาหนดกลยทุธ์ระยะยาวขององค์กร
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- รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและ 
คณะกรรมการตรวจสอบ

  
โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร มีการ
กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเน่ือง 
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนไป โดยมีการประชุมของ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กรเป็นประจำาทกุเดอืน 
เพื่อพิจารณาความเสี่ยงท่ีสำาคัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงที  
ซึ่งทำาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดี สามารถทำาให้
บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนด สร้างมูลค่า
เพิม่ให้แก่ ผูถ้อืหุน้ และผูท้ีมี่ส่วนได้เสียของบรษิทัฯ ได้อย่างยัง่ยนื

ความคุ้มค่า (Value of Money)
คูค้่าและพนกังาน จะต้องคำานงึถงึต้นทนุ คณุภาพ และผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากการจัดซ้ือจัดจ้างทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต โดยให้มีการเปรยีบเทยีบทางเลอืกต่างๆ พร้อมปัจจยั
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการตลาด, ด้านการเงิน,  
ด้านเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม มาประกอบการพิจารณา ซึ่งไม่
ได้ถือราคาตำ่าสุดในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างเสมอไป ทั้งนี้จะขึ้น
อยู ่กับคะแนนของความคุ ้มค่าในงาน (Value Score) ใน
กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่จะยึดถือเป็นสำาคัญ

G4-DMA (Anti-competitive Behavior)

คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency)
คู่ค้าและพนักงาน จะต้องดำาเนินขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
เปิดเผย และจะต้องเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายสามารถเข้ามา
แข่งขันได้อย่างเป็นธรรม โดยคำานึงถึงคุณสมบัติและความ
สามารถในการรบังานของกลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้าเป็นหลัก มกีาร
เปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้เสีย ผู้เช่ียวชาญ และฝ่ายทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากทางบรษิทัฯ ได้มโีอกาสรบัทราบข้อมลูในการจดัซือ้จดัจ้างได้
อย่างเพียงพอ และเสมอภาคกันในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผลการ
พจิารณาคดัเลอืกจะต้องแจ้งให้ผู้บรหิาร และ/หรอื คณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้าง ที่ถูกแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and  
Effectiveness)
พนกังานจะต้องพจิารณาถงึความต้องการในการจัดซือ้จดัจ้างให้
ชดัเจน โดยคำานงึถงึสภาวะตลาดในด้านต่างๆ ขณะนัน้ว่ามทิีศทาง
เป็นอย่างไร ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์และจัดทำา 
แผนงานเพือ่ใช้ในการกำาหนดเป้าหมายในการคดัเลอืกว่า วธิกีาร
จัดซ้ือจัดจ ้างรูปแบบใดเป ็นประโยชน์และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะนั้นมากที่สุด รวมทั้งมีการประเมินผลการ 
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อนำาผลที่ได้ไป
ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น

ความรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จของงาน (Accountability)
พนักงานจะต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อมาตรฐานจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งคำานึงถึงความถูกต้อง การใช้
อำานาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อ
ผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดย
ประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
ของหน่วยงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

นโยบายการบริหารและกลยุทธ์ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง
G4-DMA (Procurement Practices)

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน G4-12

บรษัิทฯ มุง่มัน่ให้ความสำาคญัต่อการวางยทุธศาสตร์การบรหิารงาน 
จดัซือ้จดัจ้าง และด้านการบรหิารห่วงโซ่อปุทาน ทีมุ่ง่เน้นคณุภาพ
สนิค้าและบรกิาร โดยกำาหนดให้มกีระบวนการบรหิารความเส่ียง
ที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแลกิจการ 
เพื่อกำาหนดแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
โดยคำานึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้า และบริการ 
ทีไ่ด้รบั รวมถึงข้อกำาหนดตามกฎหมาย และระบบจดัการคณุภาพ
ต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและบริการ รวมทั้งความไว้
วางใจของผูมี้ส่วนได้เสยีในการดำาเนนิการต่างๆ ขององค์กร มกีาร
จัดทำาจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (Pruksa - 
Supplier Sustainable Code Of Conduct) สำาหรับ 
คู่ค้า และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Pruksa 
Purchaer Code Of Conduct) สำาหรับพนักงาน เพื่อให้ทั้งคู่ค้า
และพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเนื้อหา
และขอบเขตของแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้าน จริยธรรมใน
การดำาเนนิธรุกจิ สทิธมินษุยชน อาชวีอนามยัด้านความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 4 ประการดังนี้
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ด้านการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า 
G4-DMA (Procurement Practices)

บริษัทฯ คำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
การกำากับดูแลกิจการของคู่ค้า จากการวิเคราะห์ความสำาคัญ 
และการประเมนิความเสีย่งของคูค้่า ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่

• การวิเคราะห์การใช้จ่าย (Spend Analysis) ครอบคลุมทุก 
กลุม่งานจดัซือ้จดัจ้าง การใช้จ่ายของคูค้่าทกุราย ทีม่ยีอดการ 
ใช้จ่ายสูง (Top Spender)

G4-HR5, G4-DMA (Child Labor), G4-DMA (Supplier Human 

Rights Assessment) 

• การประเมนิความเสีย่งของการดำาเนนิงานด้านการกำากบัดแูล
กิจการของคู่ค้า (Risk Asssessment) มุ่งเน้นการระบุความ
เสี่ยงต่อความย่ังยืนขององค์กรในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
เช่น จำานวนแหล่งทีม่าของสนิค้าและบรกิารทีม่อียู,่ ผลกระทบ 
ทีม่ต่ีอกระบวนการจดัซ้ือจัดจ้าง, การใช้แรงงานเดก็,  ผลกระทบ 
ต่อการซื้อวัตถุดิบที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

• การวิเคราะห์ความสำาคัญของคู่ค้า (Critical Analysis) ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้
- Partner มคีวามเส่ียงสูง และมคีวามสำาคญัสงู (High Risk 

High Expenditure)
- Leverage มีความเสี่ยงตำ่า และมีความสำาคัญสูง (Low 

Risk High Expenditure)
- Risk มีความเส่ียงสูง และมีความสำาคัญตำ่า (High Risk 

Low Expenditure)
- Shop มีความเสี่ยงตำ่า และมีความสำาคัญตำ่า (Low Risk 

Low Expenditure)

• การจัดทำามาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้า  
(Mitigation Measures) พิจารณาจากผลการประเมินความ
เส่ียงและการวิเคราะห์ความสำาคัญของคู่ค้า เพ่ือช่วยให้
บรษิทัฯ มคีวามพร้อมในการรบัมอืกบัคูค้่าทีม่คีวามเส่ียงและ
ความสำาคัญสูง โดยมีมาตรการหลักๆ ดังนี้
- คู่ค้าหลัก (Strategic Partner, Marjor/ Preferred 

Supplier) หมายถงึ คูค้่าทีม่ยีอดการใช้จ่ายสงูและมคีวาม
เสี่ยงในระดับสูงมากหรือสูง สินค้าทดแทนยาก และอยู่
ในกลุม่ของชิน้ส่วนหรอือปุกรณ์ทีส่ำาคญั โดยจะถอืว่าคูค้่า
เหล่านีจ้ัดอยู่ในกลุ่ม High Risk Tier ที่จะต้องได้รับการ

ตรวจสอบทุกปี มีการเยี่ยมชมพื้นที่และสัมภาษณ ์
ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งน้ี คู่ค้า ดังกล่าวต้องกำาหนด
แผนและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงและความ
รนุแรงทีอ่าจเกิดขึน้ รวมทัง้ต้องมแีผนการตรวจสอบเพือ่
การดำาเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของ 
คูค้่า เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ สามารถบรหิารจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

- คู่ค้ารอง (Regular Supplier) หมายถึง คู่ค้าที่มียอด 
การใช้ปานกลางหรือตำ่าและความเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลางหรอืตำา่ หรอืไม่ได้อยูใ่นกลุม่ High Risk Tier จะต้อง
ผ่านการประเมินคู่ค้า (Supplier Evaluation) หรือการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติอย่าง
ยั่งยืนของคู่ค้า และผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่
เกีย่วข้อง ได้แก่ หน่วยงาน Sourcing, Sbu, Specialist, 
Grc เป็นต้น

Spend Analysis

Risk Assessment

Critical Analysis

Mitigation Measure

•  Analyse supplier’s spend for all categories

•  Assess suplire’s responsibility for environmental, 
socila and good governance

•  Define supplier’s criticality base on high expenditure 
and level of risk

•  Define mitigation measure base on expenditure and 
level of risk
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ด้านการบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า 
G4-DMA (Procurement Practices)

บริษัทฯ กำาหนดมาตรการบรหิารจดัการคูค้่าเพือ่ให้การดำาเนนิงาน 
ของคูค้่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกำาหนด สามารถตอบสนองความ
ต้องการสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย สามารถรักษา
คุณภาพของสินค้า บริการ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า
และกลุ่มบริษัทฯ รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความตระหนักแก ่
คู่ค้าถึงจุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้า
อย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ความมั่นคงทาง
ธุรกิจ และความเชื่อถือได้ของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของบรษิทัฯ ได้เป็นอย่างด ีโดยมกีารบรหิารจดัการ
คู ่ค ้าประกอบด้วย การจัดทำาทะเบียนคู ่ค ้า (Approved  
Vendor List : AVL / Qualified Vendor List : QVL) เพื่อ 
คัดเลือกคู ่ค ้าที่มีศักยภาพร ่วมธุรกิจโดยใช ้แบบสอบถาม  
(Request For Information : RFI) และการประเมินศักยภาพ
ของคู่ค้าเบื้องต้น (Pre-Qualification Form) ในการประเมิน
ศักยภาพของคู่ค้า ทั้งทางด้านความพร้อมของการบริการ กำาลัง
การผลติ การขนส่ง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 
มาตรฐานอตุสาหกรรม และคู่ค้าจะต้องสามารถดำาเนนิธรุกจิตาม
แนวทางการปฏบิตัอิย่างยัง่ยืนของบรษิทัฯ เพื่อให้มั่นใจว่าคูค้่าที่
ผ่านการคัดเลือกมีศักยภาพเพียงพอในการบริหารงานและ
สามารถเชื่อถือได้ การบริหารจัดการทะเบียนคู่ค้าอยู่ภายใต ้
การกำากับดูแลของคณะกรรมการทะเบียนคู่ค้า และคณะทำางาน
ทะเบียนคู่ค้า

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งมอบ
สินค้า บริษัทฯ ได้กำาหนดเงื่อนไขในข้อกำาหนด (TOR) ให้การ
ดำาเนนิการของคูค้่าต้องเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องและมกีาร
ควบคมุดแูลให้คูค้่าปฏบิตัติามสญัญาท่ีตกลงกนัไว้ โดยเฉพาะงาน
ทีม่คีวามเสีย่งในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการจัดทำาโครงการประเมิน 
ความเสี่ยงของงานที่เก่ียวข้องกับผู ้รับเหมา (Contractor  
Management) เพ่ือพจิารณาคัดเลอืกผูร้บัเหมาทีม่ศัีกยภาพ หาก
คู่ค้าได้คะแนนไม่ผ่านตามที่กำาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา 
คัดเลือก

ด้านการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมิน
ความเสีย่ง กำาหนดแผนการแก้ไข ประเมนิผลภายหลงัดำาเนนิการ
แก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยคำานึงถึงคุณภาพ/ปริมาณ/ความ
ปลอดภัยในการผลิตและส่งมอบตามข้อกำาหนดเบื้องต้นของ 
บริษัทฯ รวมถึงข้อกำาหนดขั้นตำ่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น

จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง 
G4-DMA (Procurement Practices)

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
ของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล 
ยึดถือเป็นกรอบจริยธรรมและหลักในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็น
สำาคัญ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมและยุติธรรมแก่คู่ค้าของบ
ริษัทฯ ทุกราย การจัดซื้อจัดจ้างนี้ให้รวมถึงการจัดจ้าง การเช่า 
การให้บริการอื่นใดกับทางบริษัทฯ ด้วย

นิยามและขอบข่าย

ระเบียบนโยบายการบริหารและกลยุทธ์งานจัดซื้อจัดจ้างฉบับนี้ 
ให้มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและดำาเนินธุรกิจกับ
ทางบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทฯ ซึ่งประเภทการจัดซื้อจัดจ้างได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ได้แก่
1. กลุ่มงานจดัซือ้จดัจ้างทางวศิวกรรม (Engineering Sourcing)
2. กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้างทางสถาปัตยกรรม (Architecture 

Sourcing)
3. กลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป (Indirect Sourcing)

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง

การดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ผู้มีอำานาจที่ได้รับการ 
แต่งตั้งในการพิจารณาอนุมัติเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ตาม
อำานาจและระยะเวลาทีก่ำาหนด ถ้ามเีหตทุีท่ำาให้การรายงานล่าช้า
ให้เสนอต่อคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบอำานาจพิจารณาขยาย
เวลาแล้วแต่กรณี ได้แก่
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- คณะกรรมการการเปิดซองสอบราคา
- คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
- คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ (4 ฝ่าย)
- คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (คจจ.)
- คณะจัดการ (TMC)
- คณะกรรมการบริหาร (ExCom)
- คณะกรรมการบริษัท (BOD : Board of Director)

จรรยาบรรณ

พนักงานที่ปฏิบัติหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า 
“พนกังาน” จะต้องยดึถอืและต้องปฏบิตัติามจรรยาบรรณนีอ้ย่าง
เคร่งครัด ดังนี้
1. พนักงานต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ
2. พนักงานต้องรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน และผู้ที่

เกี่ยวข้อง
3. พนักงานต้องทำาการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์  

เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่รายจ่ายที่ได้จ่ายไป
4. พนักงานต้องแสวงหาความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ เทคโนโลยี 

สภาวการณ์ของตลาด และกระบวนการผลิต
5. พนักงานต้องทำาการซื้อขายโดยซื่อสัตย์และจริงใจ
6. พนกังานต้องต้อนรบัคูค้่าทัง้ภายในและภายนอกอย่างสุภาพ
7. พนักงานต้องยอมรับพันธกรณีของตนและผู้อื่น
8. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการโดยไม่เป็นธรรม
9. พนักงานต้องให้คำาปรึกษาและช่วยแนะนำาผู้ซื้อ
10. พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วย

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน อันเน่ืองมาจากกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงานให้ความสำาคัญต่อผลประโยชน์ที่ตนจะ
ได้รับมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการปฏิบัติที ่
ตอบสนองซึ่งกันและกันในเชิงธุรกิจ รวมถึงการใช้อำานาจหน้าท่ี
ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในฐานะผู้ซ้ือไปเรียกรับ 
ผลประโยชน์อืน่ใดจากผูข้าย เช่น ผลประโยชน์อืน่ใดทีม่ผีลกระทบ 
ต่อการตดัสินใจของพนกังานเกีย่วกบัการคดัเลอืกผูข้าย การคดัเลอืก 
สนิค้า และ/หรอืบรกิาร หรอืการต่อรองเพือ่สรปุผลการส่ังซือ้กบั
บริษัทผู้ขาย

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การรบัของขวญัหรอืของกำานลัทีม่มีลูค่าเกนิกว่า 1,000 บาท 
จากผู้ขาย ถอืเป็นความไม่เหมาะสมและพนกังานไม่พงึปฏบิตัิ

2. พนกังานต้องไม่แสดงนยั หรอืเจรจา หรอืรบัสนิบนจากผูข้าย
ไม่ว่าในรูปแบบใด และ/หรือประโยชน์อื่นใด

3. สินค้าตัวอย่างที่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต้องส่งคืนผู้ขาย เมื่อ
กระบวนการจัดซ้ือ/จัดหาเสร็จสิ้นลง เว้นผู้ขายแจ้งว่าไม่มี
ความจำาเป็นที่จะต้องส่งคืนเนื่องจากมูลค่าตำ่าหรือเป็นสินค้า
ตัวอย่างที่ใช้แล้วหมดไป

ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
G4-EN27 , G4-DMA (Procurement Practices)

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อมทีบ่รษิทัฯ ได้ประกาศไว้ และทีอ่าจมปีระกาศฯ เพิม่เตมิ
ในอนาคตระหว่างดำาเนินการทำางธุรกิจด้วยกัน พนักงานจะต้อง

1. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขายกับฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา 
และ/หรือฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ และ/หรือสำานัก
คุณภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสมำ่าเสมอ ใน
งานที่เกี่ยวข้องกับข้อกำาหนดหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือการบริการพร้อมกับติดตามการประเมินผลกระทบทาง
สงัคมและส่ิงแวดล้อมและต้องดำาเนนิการทกุวถิทีางเพือ่ให้ได้
มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นอย่างยั่งยืน
G4-HR6

2. ติดต่อกับผู้ขายที่รักษาจรรยาบรรณเชิงการค้า ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่าง
สมำ่าเสมอ หลีกเลี่ยงผู้ขายที่ประกอบธุรกิจโดยปราศจาก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น กดขี่แรงงาน จัดสรรสภาพการ
ทำางานไม่ดี ไม่รับรู้สิทธิของพนักงานลูกจ้าง มีพฤติกรรมฮั้ว
ในการประมูล ดำาเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใส เปิดเผยความลับ
ทางการค้า นำาเสนอราคาตำา่กว่าทนุเพือ่ตดัราคาผูข้ายรายอืน่
อย่างไม่ยุติธรรม มีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริต คอรัปชั่น เป็นต้น

3. แจ้งผูข้ายเพือ่ให้ความร่วมมอืหรอืร่วมกบัผูข้ายในการดำาเนนิ
กจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ในการทำาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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ความสัมพันธ์กับคู่ค้า G4-DMA (Procurement Practices)

บรษัิทฯ ตระหนกัถึงการปฏิบตัต่ิอคูค้่าอย่างเป็นธรรม โดยต้ังอยูบ่น 
พืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย บรษิทัฯ 
จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา 
การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. พนักงานจะต้องรักษาความลับที่ได้รับจากผู้ขาย เช่น ข้อมูล
ราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะเปิด
เผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต

2. พนักงานจะต้องทำาการเรียกสอบราคา, เปรียบเทียบราคา, 
คุณภาพ, เงื่อนไขต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ถึงความยุติธรรมใน
การแข่งขัน และไม่สอบหรือประกวดราคาแบบ “Covert 
Auctions” ซึง่เป็นการกระทำาทีฉ้่อฉล กล่าวคอื เปิดเผยราคา
ของผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้ผู้ขายรายที่ 2 สู้ราคา แล้วนำาราคา
ใหม่ของผูข้ายรายที ่2 ไปต่อรองกบัผูข้ายรายท่ี 1 เพือ่ให้เสนอ
ราคาตำ่ากว่า เป็นต้น

3. พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงธุรกิจด้วย
ความเสมอภาค ไม่เรยีกร้อง ไม่รบัทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์ 
ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้ขายทุกรายอย่างเสมอภาคและ
ยุติธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่าวการประกวดราคาเหมือนกันและ
ในเวลาเดียวกัน

5. พนกังานจะต้องมคีวามโปร่งใสในการเชญิชวนผู้ขายให้เสนอ
ราคาหรือเข้าประกวดราคา เพือ่ให้เกิดการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม
กับผู้ค้าทุกราย

6. พนักงานจัดซื้อต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิธีการพิจารณา
ราคาทีผู่ข้ายส่งเข้าประกวด และสามารถชีแ้จงได้ว่าพจิารณา
การประกวดราคาตามหลักเกณฑ์อย่างไรและผู้ขายรายใด
ชนะการประกวดราคา

7. พนักงานจะต้องป้องกันข้อมูลความลับของบริษัทฯ ขณะ
ดำาเนนิการตดิต่อธรุกิจกบัผูข้ายอย่างเคร่งครดัโดยต้องรกัษา
ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือเข้าร่วมประกวด
ราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

8. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่
สามารถปฏบิติัตามเงือ่นไขได้ จะรบีแจ้งให้คูค้่าทราบล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของ
ความสมเหตุสมผล

9. บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องคำานึงถึงประโยชน์
และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงและภาพ
ลักษณ์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

10. พนกังานผูด้ำาเนนิการจดัหา จะต้องให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง ชดัเจน 
ครบถ้วนแก่คู่ค้าด้วยวิธีการที่เปิดเผยและให้โอกาสแก่คู่ค้า
อย่างเท่าเทียมกัน

11. พนักงานผู้ดำาเนินการจัดหาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะใดๆ ทีคู่่ค้าร้องเรยีนหรอืแนะนำาเพือ่ปรบัปรุงแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

12. เจรจาต่อรองบนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจท่ีเป็น
ธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผยและมีหลักฐาน

การปฏิบัติหน้าที่ G4-DMA (Procurement Practices)

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเป็นธรรม เพื่อผลการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดย
มีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. พนกังานจะต้องปฏิบตัหิน้าทีด้่วยความเป็นมอือาชพี ยุตธิรรม 
และปฏิเสธข้อเสนอหรือข้อแนะนำาที่ไม่เหมาะสมเพ่ือแลก
เปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วนตนในการดำาเนินกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

2. การจดัซือ้จดัจ้างผ่านบริษทัเครอืญาต ิเพือ่นสนทิ หรอืบรษิทั
ทีพ่นกังานมคีวามสัมพนัธ์เชงิทนุ และ/หรอืเป็นหุน้ส่วนฯ โดย
นิตินัย และ/หรือพฤตินัยกับผู้ขาย พนักงานจะต้องแจ้งให ้
ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้
พนักงานผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

3. ผูบ้รหิารตามอำานาจการจดัซือ้จดัจ้าง ต้องใช้ดลุยพนิจิในการ
ให้คำาปรกึษา คำาแนะนำา และรบัฟังความคิดเหน็ของผูป้ฏบิตังิาน

4. ผู้บรหิารตามอำานาจการจดัซือ้จัดจ้างจะต้องควบคมุ ตรวจสอบ 
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบ
ว่ามกีารปฏบิตัผิดิจรรยาบรรณ ต้องดำาเนนิการสอบสวนและ
พิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน

5. พนกังานต้องสนับสนนุให้มกีารจดัซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิาร
จากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย หรือบริษัทในเครือ หรือ
บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

6. พนักงานต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอย่างมีระบบ  
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการควบคุมที่รัดกุมและปรับ
เปล่ียนวธิกีารให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงทางธรุกิจการ
ค้าตลอดเวลา
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แนวทางการปฏิบติัอย่างย่ังยืนของคู่ค้า 
G4-DMA (Procurement Practices)

บรษัิทฯ มุง่มัน่ในการดำาเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม ถกูต้องตาม
กฎหมาย และตามหลักบรรษทัภบิาล ควบคูไ่ปกบัการดแูล ส่งเสรมิ 
สนบัสนนุต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม เพือ่ให้เกดิความสมดุลในทกุๆ 
ด้านร่วมกัน เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้เผยแพร่
นโยบายนี้ และสนับสนุนส่งเสริมให้คู่ค้านำาหลักการดังกล่าวไป
ปฏิบัติ เพื่อขยายผลออกไปสู่สังคมในวงกว้างด้วย ดังนั้น เพื่อให้
มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้จัดทำาคู่มือฉบับนี้ขึ้น 
เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้คูค้่านำาไปปฏบิตั ิทัง้นี ้หากคูค้่าของบรษิทัฯ 
ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับคู่มือฉบับนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ดำาเนินการใดๆ กับคู่ค้า ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า

1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ
บรษัิทฯ มุง่เน้นการปฏิบตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
มจีริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครดั สามารถตรวจสอบได้ และ
จะไม่ทำาการใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ แต่
จะดำาเนินการให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ก่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มส่ีวน
ได้เสียทุกฝ่าย โดยกำาหนดให้มีการดำาเนินการดังนี้

1.1 การรักษาความลับระหว่างกัน
1.2 ละเว้นการกระทำาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
1.3  ละเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
1.4  กำาหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
1.5  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อ

สังคม

2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแล
มิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ และกำาหนดให้

2.1  คู่ค้า ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน คำานึงถึง
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา 
เพศ การศึกษา ความพิการ และมีการปฏิบัติต่อ
พนักงานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล 
และกฎหมาย

2.2 คูค้่า จะต้องไม่มกีารบงัคบัใช้แรงงานโดยทีพ่นกังานของ
ตนไม่สมัครใจ

2.3  คูค้่า จะต้องไม่จ้างแรงงานเดก็ท่ีอายไุม่ถงึเกณฑ์ตามท่ี
กฎหมายกำาหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายกำาหนดทุกประการ G4-DMA 

(Child Labor)

2.4 คู่ค้า จะต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อ่ืนใดที่
พนักงานของตนพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตรง
ตามกำาหนดเวลา

2.5 คู่ค้า จะต้องไม่ให้พนกังานของตนทำางานเป็นเวลานาน
เกินกว่ากฎหมายกำาหนด หากมีความจำาเป็นต้องให้
ทำางานล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให ้ความสำาคัญต ่อการปฏิบัติงานที่คำานึงถึง 
มาตรฐานการบริหารจดัการด้านคณุภาพ ความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง กำาหนดและทบทวนนโยบาย
คณุภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยั รวมถงึแนวปฏบิตัิ
ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่

3.1 คูค้่า จะต้องจดัเตรยีมสภาพแวดล้อมในการทำางาน ให้
มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของ
ตน รวมถงึจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้
แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

3.2  กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน คู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อม
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะต้องกำาหนดให้มีการ
ประเมินสถานการณ์ มาตรการการจัดการด้าน 
ผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจัดให้มีการอบรมให้
แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

3.3 คู่ค้า จะต้องมีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ชัดเจน และมีความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด
และเหมาะสม

3.4 คูค้่า จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมทีบ่งัคบัใช้อย่างเคร่งครดั
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3.5 คู่ค้า จะต้องมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการติดตั้ง
ระบบกำาจัด และจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทั้ง
ทางอากาศ บนดิน และการระบายนำ้าทิ้งที่เหมาะสม 
ปลอดภัย โดยจัดให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจ
สอบ คุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้ม่ันใจว่าของเสียและ
ผลติผลจากการผลติทีป่ล่อยออกสูส่ิง่แวดล้อมจะไม่ก่อ
ให้เกิดมลพิษใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

4.1 คู่ค้า จะต้องดำาเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

4.2  คูค้่า จะต้องดำาเนนิธรุกิจโดยปราศจากการให้สนิบนใน
ทุกรูปแบบ

4.3  คูค้่า จะต้องดำาเนนิธรุกจิด้วยการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม
4.4  คู่ค้า จะต้องมีการจัดทำาบัญชีที่เก่ียวข้องกับการทำา

ธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
4.5  คู่ค้า จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

การตระหนักด้านความเสี่ยง  
G4-EC2, G4-DMA (Procurement Practices)

เพือ่ให้พนกังานทีด่ำาเนนิกจิกรรมการจัดซ้ือจดัจ้าง ได้ตระหนกัถงึ
ความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการและ
นำามาปฏบิตัอิย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง อนัจะส่งผลให้กจิกรรม
การจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาก้าวหน้าและลดความเสียหายหรือ 
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้
กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน (Functional 
Risk Assessment) ข้ึนตามลำาดบักระบวนการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Process) ดังนี้

บทกำาหนดโทษ G4-DMA (Procurement Practices)

ผูม้อีำานาจหรอืหน้าทีด่ำาเนนิการตามระเบยีบนี ้หรอืผูห้นึง่ผูใ้ดจะ
ต้องกระทำาการด้วยความรดักมุ เปิดเผย โปร่งใส ส่งเสริมให้มกีาร
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ประหยัดเงินงบประมาณ เกิดความคุ้มค่า 
มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความรับผดิชอบต่อผลสำาเรจ็ของ
งานเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ หากกระทำาการใดๆ โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทำาการโดยมี
เจตนาทุจริต หรือกระทำาการโดยปราศจากอำานาจที่นอกเหนือ
อำานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออำานวยแก่ผู้เข้าร่วมเสนอ
ราคาให้มกีารขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถอืว่าผูน้ัน้
กระทำาผดิวนัิยตามระเบยีบของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ภายใต้ 
หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถ้าการกระทำามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุทำาให้บริษัทฯ  
เสียหายอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างตำ่าโดยการให้ออกจาก
การเป็นพนักงานของบริษัทฯ

2. ถ้าการกระทำาเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้
ลงโทษอย่างตำ่าโดยการตัดเงินเดือน

3. ถ้าการกระทำาไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย แต่มี
มลูเหตทุีม่าของปัญหา ให้ลงโทษโดยการว่ากล่าวตกัเตอืนเป็น
ลายลักษณ์อักษร

การลงโทษทางวินัยตามข้อ 1) และ 2) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทำา 
หลุดพ้นจากความรบัผิดในทางแพ่ง และ/หรอื ความผิดทางอาญา 
(ถ้ามี)

Objective Setting

Risk Treatment

Communication  
& 

Consultation

Risk 
AssessmentMonitoring

& Review
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นโยบายการสรรหาที่ดิน G4-DMA (Land Degradation, Contamination and Remediation), CRE7

บริษัทฯ ดำาเนินนโยบายการสรรหาที่ดิน โดยกำาหนดให้ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และดำาเนินการ
พจิารณาคดัเลอืกท่ีดนิในรปูแบบของคณะกรรมการในทกุกระบวนการ โดยทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องได้รวบรวมข้อมลูทีค่รบถ้วนและผ่าน
การตรวจสอบก่อนนำาเสนอให้คณะกรรมการจัดซื้อที่ดิน, คณะกรรมการจัดการ, คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาคัดเลือก ตามอำานาจดำาเนินการจากมูลค่าโครงการที่นำามาพัฒนา

กระบวนการสรรหาที่ดิน  ประกอบด้วย

หลักการพิจารณาคัดเลือกที่ดิน CRE5

บริษัทฯ ดำาเนินการจัดทำารายงานทางกายภาพเบ้ืองต้นของที่ดินแปลงนั้นๆ เพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของที่ดินแปลงดังกล่าว
สามารถนำาไปพัฒนาได้ โดยไม่ติดเง่ือนไขกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่กำากับดูแลการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งที่ดินแปลงดังกล่าว อยู่ใกล้สถานที่ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษจากสารเคมี เช่น โรงงานผลิตสารเคมี บ่อขยะ หรือแนวเส้นเสียงการขึ้น
ลงของเครื่องบิน ทั้งนี้บริษัทคำานึงถึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศัย และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำาคัญ 

การรับลงทะเบียนที่ดิน 

พิสูจน์ตัวตนนายหน้า 
เจ้าของที่ดินผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ 

การคัดกรองที่ดิน  

แยกที่ดินตามพื้นที่การ
พัฒนาของบริษัท

การประเมินศักยภาพ
ที่ดิน 

วิเคราะห์ด้านการตลาด 
ภาวะการแข่งขัน 
 
ด้านกายภาพกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

การเจรจาต่อรองราคา
และเงื่อนไข

เจรจากับเจ้าของที่ดิน 
ผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยเงื่อนไข
และราคาเป็นที่ตกลง
ยินยอมร่วมกันระหว่าง 
ผู้ซื้อ (บริษัทฯ) และผู้ขาย

การน�าเสนอที่ดินเพื่อ
พิจารณา 

นำาเสนอที่ดินอย่างน้อย 
3-5 แปลงต่อการนำาเสนอ
ซื้อที่ดินแปลงนั้นๆ ต่อ
คณะกรรมการจัดซื้อทิ่ดิน, 
คณะกรรมการจดัการ, 
คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาอนุมัติตามอำานาจ
ดำาเนินการ โดยพิจารณา
จากมูลค่าโครงการ
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9 โครงการ 
คอนโดมิเนียมในปี 2559 
มีการดำาเนินงานก่อนสร้าง
โครงการตาม EIA

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  มการดำา นินงาน 
ดาน งิ ดลอม ง่ ดมการปรับปรงดาน งิ ดลอม าย นโรงงาน นดาน า่ง  
ช่น พมพนท่ ย าย นโรงงาน พ่อ าพท่ด องพนักงาน การปองกัน 
น าย นโรงงาน ปน น พรอมทัง ด ริมมการนำาระบบ   มา ช

กับระบบ ง ่าง ละระบบ บนำา พ่อทำาการ  นำา ำาหรับรดนำา น ม 
ด ล น นพนท่โรงงาน พ่อลดการ ชทรัพยากร า ละ ชทรัพยากรนำา
อย่าง ม ่า

499,026 ัน 207,928 ลบ ม

ซีเมนต์

รวมปริมาณการใช้น้ำา

การใช้คอนกรีต

หรือ

การบริหารจัดการน้ำา

การลด นาด   ่ง ล ห ามาร ปรับ ปล่ยน ่ น ม

อง อนกร  ทำา หลดการ ชปริมา มน ลงโดย ช มน

ลดลง 35 กก./ลบ.ม 
ร มทัง ช าลอย (  ) ทนปน มน   น

การ ม อนกร  ทำา ห มน

ลดลง 32 กก./ลบ.ม 

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร

CRE2

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ลำาลูกกา

56,800 3 ปี 76,100 3 ปี

43 %
องนำาท่ ช ำา ละนำามา
ปรับ าพ ช หม่

100 %
องนำาท่ ช ำา ละนำามา
ปรับ าพ ช หม่

4.1 ล้านบาท 
อืจำาน น นทน า่ น ง่ท่ ามาร

ลดลง ด นปี 2559
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 G4-EN15

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) มีการดำาเนินงานด้าน 
สิ่งแวดล้อม ที่โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ลำาลูกกา และโรงงาน
พฤกษาพรีคาสท์ นวนคร โดยในปี 2558 โรงงานพฤกษาพรีคาส
ท์ ลำาลูกกา ได้รับการรับรอง Green Industrial (GI) ระดับ 2 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงงานในด้านต่างๆ เช่น เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวภายในโรงงาน
เพือ่สขุภาพทีด่ขีองพนกังาน การป้องกนัฝุน่ภายในโรงงาน เป็นต้น 
พร้อมทั้งได้เริ่มมีการนำาระบบ Solar Cell มาใช้กับระบบ 
แสงสว่างและระบบสูบนำ้า เพื่อทำาการ Reused นำ้าสำาหรับรดนำ้า
ต้นไม้ ดแูลสวนในพืน้ท่ีโรงงาน เพือ่ลดการใช้ทรพัยากรไฟฟ้าและ
ใช้ทรพัยากรนำา้อย่างคุม้ค่า นำา้เสยีจากกระบวนการผลติคอนกรตี
ทางโรงงานได้นำาระบบ Concrete Recycling มาใช้งาน ทำาให้มี
กระบวนการคัดแยกหินและทราย สามารถนำากลับไปใช้งานได้
ใหม่ ส่วนนำา้ปนูจะถกูนำากลบัเข้าไปผสมคอนกรตีในกระบวนการ
ผลิตอีกครั้ง ทำาให้ไม่มีการปล่อยนำ้าเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ

ในปี 2559 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ได้เริ่มจัดทำาระบบ
รองรับ Green Industrial (GI) ระดับ 3 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ
จัดทำาเอกสารตามมาตรฐาน และมีการจัดการระบบกำาจัดขยะ 
ซึ่งคาดว่าจะสามารถได้รับการรับรอง Green Industrial ระดับ 
3 ในช่วงกลางปี 2560

การบริหารจัดการวัสดุ G4-DMA (Materials)

จากการที่บริษัทฯ นำาเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูปมาใช้ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ก่อสร้างของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยใช้
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัจากประเทศเยอรมน ีในการผลติชิน้ส่วนจาก
โรงงานพฤกษา พรคีาสท์ ไปประกอบเป็นบ้านทีโ่ครงการก่อสร้าง 
ทำาให้มีการบริหารจัดการวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงานพฤกษา พรคีาสท์ ลำาลกูกา ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภบิาล 
ส่ิงแวดล้อม ของกระทรวงอุตสาหกรรมและมีผลการตรวจ
ประเมนิผ่านตามหลักเกณฑ์ธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อมทีด่ ีซึง่ถอืว่า
เป็นสถานประกอบการที่นำาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไปใช้ 
จนประสบความสำาเรจ็ โดยมกีารบรหิารจดัการกระบวนการผลิต
แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูปที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม

การใช้เหล็กเสริมและวัสดุอื่นๆ

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ได้นำาระบบการผลิตเหล็กเสริม แบบ 
Automated Mesh Welding Plant และ Automated Mesh 
Welding Plant with Automated Placing สำาหรบัโรงงานแห่ง
ใหม่มาใช้งาน ทำาให้การผลิตเหล็กเสริม สำาหรับการผลิตชิ้นงาน 
พรีคาสท์ ทุกแผ่น ถูกต้อง แม่นยำา สมบูรณ์ ทุกชิ้นงาน และ
สามารถลด Waste การใช้เหล็กเสริม ทำาให้มีการใช้วัสดุสำาหรับ
การผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
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การใช้คอนกรีต G4-EN1

ในการผลติชิน้ส่วนคอนกรตีเสรมิเหลก็รปูของบรษัิทฯ ในแต่ละปี 
กำาลังการผลิตจะแปรผันตามยอดขายบ้านในแต่ละปี โดยวัสดุ
หลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต คือ คอนกรีต ซึ่งมีสถิติปริมาณการ
ใช้ ดังนี้ 

ปริมาณ
การใช้

คอนกรีต

ปี 
2555

ปี 
2556

ปี  
2557

ปี  
2558

ปี 
2559

(ตัน) 339,281 497,544 645,967 548,033 499,026

(m3) 141,367 207,310 269,153 228,347 207,928

หมายเหตุ : 1 m3 = 2.4 ton

การใช้คอนกรีตปริมาณสงู และเป็นต้นทนุหลกัในการผลติ Precast 
concrete ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรในปริมาณสูง ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆ ด้าน ทางบริษัทฯ จึงได้มี
แนวคดิลดปรมิาณการใช้ปรมิาณซเีมนต์ในส่วนผสมของคอนกรตี
สำาหรับการผลิต แต่ยังคงความแข็งแรงของโครงสร้างเป็นไปตาม
หลักวิศวกรรม  โดยได้แนวคิดจากการประกวด SGA (กิจกรรม
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ จากความคดิรเิริม่ของพนกังาน) “เรือ่ง 
การลดขนาด key joint” ส่งผลให้สามารถปรับเปลี่ยนส่วนผสม
ของคอนกรีตในการผลิต ทำาให้ลดการใช้ปริมาณซีเมนต์ลงและ
ทำาให้ต้นทุนการผลิตลดลง โดยซีเมนต์ลดลง 35 กก./ลบ.ม. รวม
ทั้งใช้ขี้เถ้าลอย (Fly ash) แทนปูนซีเมนต์ 10 % ในการผสม
คอนกรีต ทำาให้ซีเมนต์ลดลงอีก  32 กก./ลบ.ม.

การใช้วัสดุรีไซเคิล G4-EN2

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร มีการนำาหินทรายที่คัดแยกจาก
ระบบ  Recycling System  นำากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
คอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 2 ของการใช้ปริมาณหินทรายทั้งหมด 
และนำา้ปนูทีผ่่านจากระบบ  Recycling System นำากลบัมาผสม
ผลิตคอนกรีตใหม่เป็นร้อยละ 25 ของปริมาณการใช้นำ้าในการ
ผลิตทั้งหมด

นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดการพลังงาน 
G4-DMA (Energy), G4-EN3

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร G4-EN7

มีการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าโดยพลังงาน
ทางเลอืก โดยได้มกีารนำาพลงังานจาก Solar Cell มาใช้กบัระบบ
ไฟแสงสว่าง เช่น ไฟส่องสว่างบริเวณ Logistics Hub และการ
เลอืกใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟแบบไส้เพือ่ประหยดัพลงังาน 
เช่น ไฟส่องสว่างบริเวณถนนหน้าโรงงาน และ การเปิด-ปิดไฟ
แสงสว่างทัง้ภายในและภายนอกโรงงาน โดยใช้ระบบ LDR (Light 
Dependent Resistor) และ Weekly Timer รวมท้ังภายใน
อาคารสำานักงานมีการใช้ Motion sensor ควบคุมไฟแสงสว่าง
และพัดลมระบายอากาศจึงช่วยประหยัดการใช้พลังงาน

การลดใช้พลังงาน G4-EN6, G4-EN19

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร ได้จัดทำาโครงการต่างๆ เพื่อลด
การใช้พลังงาน อาทิ

โครงการ ประหยัดค่าใช้จ่าย

ใช้หลอด LED แทนหลอด Metal 
Halide ซึ่งประหยัดค่าไฟกว่า
ประมาณ 3 เท่า

600,000 บาท/ปี

ลดการใช้พลังงานจาก  
Air Compressor

20,000 บาท/ปี

ควบคุมการใช้ไฟฟ้าโดยลดค่า 
Demand Charge

360,000 บาท/ปี

การควบคุมแสงสว่างภายในโรงงาน
โดยการแบ่งโซนการใช้งาน

120,000 บาท/ปี
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โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ล�าลูกกา

- มีการจัด Balance load เพื่อรักษาค่า Power Factor 
ประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาท/ปี

- มีการติดตั้ง Breaker ย่อยเพิ่มเติม ในแต่ละพื้นที่ทำางาน เพื่อ
มีเหตุไฟดับแล้วสามารถเปิด Breaker ในแต่ละพื้นที่ได้ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายจากค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด ซ่ึงจะประหยัดค่าใช้
จ่ายได้ประมาณ 80,000 บาท/ปี

- เปลี่ยนหลอด LED แทนหลอด HPS (20 หลอด ในปี 2559) 
ประหยัดค่าใช้จ่าย 50,000 บาท/ปี

- มีการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 เป็น T5 เพื่อประหยัด
พลังงาน 30% จำานวน 400 หลอด ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่าย 
30,000 บาท/ปี

- มีการติดตั้ง Inverter สำาหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น Hoist 
เครน 40 ตัน จำานวน 3 Set, Pallet Stacker จำานวน 2 Set 
เพื่อประหยัดพลังงานในส่วนการ Start Motor

CRE1, G4-DMA (Emissions)

และในปี 2559 โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ลำาลูกกา และโรงงาน
พฤกษาพรคีาสท์ นวนคร ร่วมลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื 
“โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะท่ี 6” ร่วมกับ สถาบัน 
สิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย 
โรงงานพรีคาสท์ ลำาลูกกา และโรงงานพรีคาสท์ นวนคร ได้รับ
การคดัเลอืกให้เป็นโรงงานนำาร่องในโครงการดงักล่าว จากองค์กร
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่ายจำานวน 35 
โรงงาน เพ่ือเตรยีมความพร้อมในการคำานวณการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก และการลดการปล ่อยก ๊าซเรือนกระจกอย ่างมี
ประสิทธิภาพขององค์กร

การขนส่ง G4-DMA (Transport)

การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งแผ่นพรีคาส
ท์ เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สำาคัญของบริษัทฯ และอาจเป็นการ
ดำาเนินงานที่มีส่วนกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในทางอ้อมได้ด้วยเช่น
กัน บริษัทฯ จึงได้นำาแนวคิดเรื่อง   “การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ” 
ซึ่งเป็นแนวคิดจากการประกวด Improvement Award 
(กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ จากการคิดริเริ่มของ
พนักงาน) มาใช้ในการดำาเนินงานด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ของ 
บรษิทัฯ เพือ่ลดจำานวนเทีย่วในการขนส่ง (จดั Full Truck Load) 
ส่งผลให้จำานวนเทีย่วในการขนส่งลดลง ซึง่ส่งผลให้บรษิทัสามารถ

G4-EN6

1. ลดต้นทุนการขนส่ง ในปี 2559 ลงได้มากถึง 4.1 ล้านบาท 
เมือ่เทยีบกับการขนส่งแบบเดมิ ทำาให้ลดปรมิาณการใช้นำา้มนั 
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรพลังงานทางธรรมชาติที่สำาคัญ

G4-EN16, G4-EN17, G4-EN19

2. จากการใช้นำา้มนัลดลง ทำาให้สามารถลดการปล่อยมลพิษจาก
ไอเสยี สูอ่ากาศ ช่วยลดสภาวะโลกร้อน โดยลดการปล่อยก๊าซ 
CO2 ได้ 88,451 kgCO2e ต่อปี (เทียบเท่าการปลูกต้นไม้
จำานวน 8,800 ต้น)

3. การขนส่งแบบเตม็เทีย่วโดยไม่เกนินำา้หนกัทีก่ฎหมายกำาหนด 
สามารถลดการชำารุดของถนน ยืดระยะเวลาการซ่อมแซม 
ช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศ
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ตารางเปรียบเทียบการขนส่งก่อนและหลังปรับปรุง

การขนส่งที่ปลอดภัย 

1. จดัทำา Rack สะท้อนแสงเพือ่เพิม่จดุสงัเกต ระหว่างการขนส่ง
เวลากลางคืน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

2. จัดให้รถขนส่งมีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำารถให้เป็น
มาตรฐาน เช่น กรวยจราจร ไม้หนุนล้อ เบลท์รัด Rack

3. จัดอบรมจิตสำานึกความปลอดภัย และ Safety Talk เพื่อให้
พนักงานขับรถมีจิตสำานึกและตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การขับรถ

การจัดการผลกระทบต่อการขนส่งใน
ระหว่างการก่อสร้าง G4-EN30

1. ทำาการสำารวจเส้นทาง เพื่อเลือกเส้นทางท่ีปลอดภัยในการ
ขนส่งและส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด

2. ควบคุมการใช้ความเร็วในเขตชุมชน
3. ทำาการขนส่งในช่วงเวลาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
4. มกีารตรวจสอบรถขนส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เพือ่ไม่ให้เกดิ

ฝุ่นควัน เสียง ที่อาจจะกระทบต่อชุมชน

โรงงาน ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ประหยัดค่าขนส่ง ระยะทาง

เฉลี่ย

รวมระยะ

ทาง 

(ไป-กลับ)

ลดการใช้

น�้ามัน

CO
2

ลดการ

ปล่อย 

CO
2

จ�านวน

เที่ยว

ขนส่ง

(เที่ยว/ปี)

ต้นทุน

การขนส่ง

(ล้านบาท)

จ�านวน

เที่ยว

ขนส่ง

(เที่ยว/ปี)

ต้นทุน

การขนส่ง

(ล้านบาท)

จ�านวน

เที่ยว

ขนส่ง

(เที่ยว/ปี)

ต้นทุน

การขนส่ง

(ล้านบาท)

(กม.) (กม.) (ลิตร) Kg CO
2
e/

km

Kg CO
2
e

ลำาลูกกา 16,679 56.7 15,983 54.3 696 2.37 70 97,470 19,494 2.7080 52,790

นวนคร 16,011 54.5 15,480 52.6 531 1.81 62 65,844 13,169 2.7080 35,661

รวม 32,690 110.5 31,463 106.9 1,227 4.11 67 163,314 32,663 2.7080

G4-EN17 

88,451

หมายเหตุ : เที่ยวขนส่งที่ลดลง เกิดจากการ Improve Packing
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การบริหารจัดการนำ้า
G4-DMA (Water)

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ลำาลูกกา มีระบบการจัดการนำ้า โดยนำ้าสำาหรับการผลิตคอนกรีตใช้นำ้ากรอง โดยมีโรงกรองนำ้าจากแหล่งนำ้าใน
โรงงานและสาธารณะมากรองเป็นนำ้าใช้สำาหรับผลิตคอนกรีต และสำาหรับนำ้าที่ใช้รดนำ้าต้นไม้ พื้นที่สวนในโรงงานมีการใช้นำ้าจากแหล่งนำ้า
บนดินภายในโรงงานมาใช้ โดยเป็นการใช้ทรัพยากรนำ้าที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ต้องใช้นำ้าประปา

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร
G4-EC7

ได้ลงทุนระบบ  Recycling System และ ระบบการ Reused 
การใช้นำ้าที่สามารถนำานำ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิตวนกลับ
ไปใช้ใหม่  โดยลงทุนระบบทั้งหมดประมาณ 8 ล้านบาท รวมถึง
ได้ลงทุนระบบเครื่องสูบนำ้าจากแหล่งนำ้าธรรมชาติโดยใช้ Solar 
Cell และระบบ Sprinkler เพื่อใช้ในการรดนำ้าต้นไม้แทนการใช้ 
นำ้าประปา ด้วยเงินลงทุนประมาณ 6 แสนบาท และมีการนำา 
นำ้า Reused มาใช้รดนำ้าต้นไม้ และนำ้าที่ได้จากระบบ Recy-
cling นำากลับไปใช้ผสมคอนกรีตในกระบวนการผลิตอีกครั้ง 
โดยมีปริมาณการใช้นำ้าและประเภทของแหล่งนำ้า ดังนี้

ประเภทแหล่งน�้า

G4-EN9

ปริมาณ 

น�้าที่ใช้

CRE2

ร้อยละและปริมาณ

รวมของน�้าที่ใช้ซ�้าและ

น�ามาปรบัสภาพใช้ใหม่ 

G4-EN10

นำ้าประปา (m3/ปี) 40,000

ปริมาณการใช้นำ้า Reused

จากกระบวนการผลิต

คอนกรีต (m3/ปี)

9,800 25 %

ปริมาณการใช้นำ้า Reused

จากแหล่งอื่น (m3/ปี)
7,000 18 %

รวมปริมาณการใช้นำ้า (m3/ปี)

G4-EN8
56,800 43 %

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ลำาลูกกา
G4-EC7 

• ในปี 2554 ได้ลงทุน 6.3 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงกรองนำ้า 
โดยนำานำ้าจากบ่อหน่วงนำ้าภายในโรงงานมาใช้ในการผลิตนำ้า
สำาหรับผสมคอนกรีตทดแทนการใช้นำ้าประปาและได้ใช้งาน
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
G4-EC7

• ในปี 2559 ได้ลงทุนประมาณ 20 ล้านบาท ก่อสร้างระบบ  
Recycling System และ ระบบการ Reused การใช้นำ้าที่
สามารถนำานำ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิตวนกลับไปใช้ใหม่  
โดยนำานำ้าจากบ่อหน่วงนำ้าภายในโรงงานมาใช้ในการผลิตนำ้า
สำาหรับผสมคอนกรีตทดแทนการใช้นำ้าประปามาอย่าง 
ต่อเนื่องโดยในปี 2559 มีสัดส่วนการใช้นำ้าจากโรงกรอง โดย
มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทแหล่งน�้า

G4-EN9

ปริมาณ

น�้าที่ใช้

CRE2

ร้อยละและปรมิาณรวม

ของน�า้ทีใ่ช้ซ�า้และน�า

มาปรบัสภาพใช้ใหม่ 

G4-EN10

นำ้าประปา (m3/ปี) 41,900 55%

ปริมาณจากบ่อหน่วงผ่านโรง

กรองแล้วนำามาใช้ผลิต

คอนกรีต (m3/ปี)

34,200 45%

รวมปริมาณการใช้นำ้า (m3/ปี)

G4-EN8
76,100 100%
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิ้ง G4-EN23

PARAMETER ผลการตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน ค่าที่วัดได้ ปี  2559 หน่วย

โรงงานล�าลูกกา โรงงานนวนคร

pH 5.5-9.0 7.8 7.40 -

Temperature <40 29 31 OC

Color ไม่พึงรังเกียจ ไม่พึงรังเกียจ ไม่พึงรังเกียจ -

Oder ไม่พึงรังเกียจ ไม่พึงรังเกียจ ไม่พึงรังเกียจ -

BOD <20 18 10 mg/l

COD <120 69 60 mg/l

Suspended Solid (SS) <50 7 3 mg/l

Total dissolved  Solids (TDS) <3,000 719 841 mg/l

Total Kjeldahl  Nitrogen (TKN) <100 17.36 8 mg/l

Oil & Grease <5 0.33 2.7 mg/l

Sulfide <1 - <0.13 mg/l

หมายเหตุ :  มาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน  พ.ศ.2535  เรื่องกำาหนดคุณลักษณะ

ของนำ้าทิ้งระบายออกจากโรงงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไปเล่ม 113  ตอนที่ 5ง  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2539

การดำาเนินการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ G4-DMA (Biodiversity), G4-EN12

• ปลูกต้นไม้ และการดูแลรักษาต้นไม้ตลอดแนวรั้วที่ติดกับชุมชนอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอน- 
ไดออกไชด์และลดผลกระทบกับระบบนิเวศน์

• การใช้ระบบนำา้สเปรย์ควบคมุฝุน่จากการเท-ตกัหนิ เพือ่ผสมคอนกรตีตามโรงงานผสมคอนกรตีต่างๆ ในโรงงาน
• การมีรถนำ้าล้างถนน และการใช้รถไม้กวาดฝุ่นภายในพื้นที่โรงงาน เพื่อควบคุมฝุ่นต่างๆ ไม่ให้กระทบต่อชุมชน
• มีระบบหมุนเวียนการนำานำ้ากลับมาใช้ใหม่ในการผลิต ทำาให้ไม่มีนำ้าทิ้งลงสู่ชุมชน และแหล่งนำ้าธรรมชาติ  

รวมถึงมีการดูแลคุณภาพนำ้าในบ่อดิน และรางนำ้ารอบโรงงานอย่างสมำ่าเสมอ
• มีระบบการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ และการกำาจัดตามระบบอุตสาหกรรม
• มีระบบการรักษาความปลอดภัย และอำานวยความสะดวกการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรบริเวณ

ชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา และนวนคร
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การบริหารจัดการของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิต G4-DMA (Effluents and Waste)

บริษัทฯ คำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากของเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูป 
เช่น เศษนำ้ามันที่เหลือจากโต๊ะหล่อแบบ เป็นต้น จึงได้นำาระบบหรือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดปริมาณ
ของเสียที่อาจเกิดขึ้น ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการนำาเศษนำ้ามัน หรือของเสียอื่นๆ ไปทำาลายหรือทิ้งภายนอก รวมทั้งดำาเนินการ
จัดการของเสียตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ

การบริหารจัดการนำ้าทิ้งของ Batching Plant G4-EN22

นำ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อผ่านการล้าง Mixer Batching Plant จะมีค่าความเป็นด่างสูง ทำาให้เป็นพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงทำาบ่อตกตะกอน และนำาเครื่อง Recycling concrete มาใช้เพื่อนำานำ้าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับ
ไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้ง ในส่วนของหินและทรายที่ถูกแยกออกมาก็สามารถนำากลับไปใช้เป็นส่วนผสมของ
คอนกรีตอีกครั้ง และนำากากที่ได้จากบ่อตกตะกอนไปถมที่ดินหรือถมถนน ทำาให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต ทำาให้เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและถือว่าเป็น Green Factory แห่งแรกของไทย ที่นำาระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิต Precast Concrete

นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ G4-EN27

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร และลำาลูกกา มีกิจกรรมที่ลดลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดังนี้

• การคัดแยกขยะและกำาจัดตามระบบอุตสาหกรรม เพ่ือสามารถนำาขยะที่ Reuse และ Recycle ได้นำาไปใช้
ประโยชน์ต่อ

• การลดใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และการนำากระดาษมา Reuse ใช้ 2 หน้า
• การจัดทำาสวนสุขภาพ และการปลูกต้นสนตามแนวร่องระบายนำ้า
• ระบบไฟแสงสว่างที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการเปิด-ปิดไฟ ในสำานักงานในลาน Stock, ไฟถนน และลานจอดรถ
• ลดความเข้มของไฟส่องสว่างในจุดที่ไม่มีผู้ปฎิบัติงาน โดยการลดวัตต์ และเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจาก High 

Bay เป็น LED เพื่อประหยัดการใช้พลังงาน
• ลดจำานวนเที่ยวขนส่งแผน Precast เกิดจากการ Improve Pack ชิ้นงาน
• กำาหนดให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าดับเครื่องยนต์ตลอดเวลาในการ Load แผ่นพรีคาสท์
• ให้ใช้จักรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว
• ตดิฟิล์มกรองแสงภายในสำานกังานเพือ่ลดความร้อนจากภายนอก เพือ่ลดการใช้พลงังานไฟฟ้า เช่น เครือ่งปรบั

อากาศ

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร และ ลำาลูกกา
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
G4-SO1, G4-EN27

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/แจ้งปัญหา เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อแนะนำาสำาหรับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้หลายช่องทาง ได้แก่ Contact Center 
1739, www.pruksa.com, Facebook, Live Chat 

ในปี 2559 มีผู้ติดต่อแจ้งปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัทฯ รวม 186,748 รายการ ซึ่งมีรายการที่แจ้งปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพียง 534 รายการ หรือ คิดเป็น 0.28% โดยบริษัทฯ มีกระบวนการจัดการและติดตามการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ 
การบนัทกึรบัเรือ่ง จนถงึการแก้ไขจนแล้วเสรจ็เช่นเดยีวกบั “กระบวนการบรหิารจดัการปัญหาและข้อร้องเรยีนสำาหรบัลกูค้า” และมกีาร
วิเคราะห์ถึงสาเหตุ เพื่อกำาหนดแนวทางป้องกันในอนาคต ซ่ึง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดำาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 511 รายการ  
คิดเป็น 96% ที่เหลืออยู่ระหว่างดำาเนินการ

Contact 
Center  
1739

Website 
 pruksa.com

facebook.
com/Pruksa-
FamilyClub

Live Chat

ล�าดับที่ ผลกระทบที่ได้รับ G4-SO2 จ�านวน (เรื่อง)

1 ที่อยู่อาศัย/พื้นที่รอบข้าง ได้รับความเสียหาย 232

2 มลภาวะทางเสียง 113

3 มลภาวะทางอากาศ 72

4 ปัญหาการจราจร 46

5 ปัญหาขยะ 13

6 มลภาวะทางนำ้า 3

7 ปัญหาอื่นๆ 55

รวม 534

ผู้ติดต่อแจ้งปัญหาผ่านช่อง
ทางต่างๆ ของบริษัทฯ รวม 

ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมเพียง 

534 
รายการ

0.28 %186,748 
รายการ

=
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จำานวนพนักงานทั้งหมด
ในปี 2559 G4-10

4,123 คน

พฤกษา ห าม ำา ั กับชมชน ละ ัง มโดยรอบ ด ย ระหนัก
ด ่า รา ปรยบ มือน ่ นหน่ง อง ัง ม ท่จะร่ มกา ดิน ป ่การ
พัฒนา ัง ม ละ ิง ดลอม พ่อ ามยั่งยืน ืบ ป โดยมนโยบาย
ดาน ามรับ ิดชอบ ่อ ัง ม ือ ม่งพัฒนา รกิจอ ังหาริมทรัพย
พ่อ ่ง ริม รษ กิจ ละ ัง ม ร มทังอนรักษ ิง ดลอม

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน

ด้านการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชน

จำาน น งิน
9 2 ลานบาท

จำาน น งิน
5  ลานบาท

จำาน น งิน
 ลานบาท

ด้านศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

1,288 น

จำาน น า ย่ยมชมร ม

Pruksa Precast Factory 
Learning Center

555 ทน
ำาหรับ ดก ละ ยา ชน 5.77 ลานบาท

จำาน น งิน

มอบทุนพฤกษา ประจำาปี 2559
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การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารจัดการแรงงานที่มีคุณค่า
G4-DMA (Employment), G4-DMA (Child Labor), G4-HR6, 

G4-DMA (Forced or Compulsory Labor)

บรษัิทฯ ให้ความสำาคญัต่อการปฏบิติัต่อพนกังานและแรงงานทกุ
กลุ่ม ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญของการก้าวไปสู่ความสำาเร็จขององค์กร 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มุ ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
บรรยากาศการทำางานที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การสรรหาว่าจ้างบุคคล
เข้าทำางาน บรษิทัฯ จะยดึหลกัจรยิธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง 
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติท้ังในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ 
หรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น คนพิการ โดยจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และ
ความประพฤติเป็นสำาคัญ ซึ่งการว่าจ้างงานดังกล่าวจะต้องเป็น
ไปโดยชอบด้วยกฎหมายและถกูต้องตามระเบยีบของทางราชการ 
รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ 
รวมถึงแรงงานของผู้รับเหมาด้วย

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว  
G4-DMA ( Non-discrimination )

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นนายจ้างโดยตรงของแรงงานต่างด้าว 
ซึ่งมีผู้รับเหมาหรือคู่ค้าเป็นนายจ้างโดยตรงของแรงงานต่างด้าว 
แต่เมือ่ผูร้บัเหมานำาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำางานในโครงการหรอื
พื้นที่บริเวณของบริษัทฯ ในทางกฎหมายจะถือว่าบริษัทฯ ให้
แรงงานต่างด้าวเข้าทำางานและให้ที่พักพิง จึงสามารถมีความผิด
ตามมาตรา 64 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย และลด 
ความเสี่ยงของบริษัทฯ ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนี้

• ผู้รับเหมา
1. ต้องใช้แรงงานต่างด้าวทีท่ำางานในโครงการให้ถกูกฎหมาย 

100%
2. ต้องไม่นำาแรงงานต่างด้าวทีมี่อายไุม่ถงึ 18 ปีบรบิรูณ์ เข้า

ทำางานโดยเด็ดขาด
3. ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวในโควต้าของตนเอง โดยแรงงาน

ต่างด้าวต้องมีช่ือนายจ้างตรงตามหลังบัตรสีชมพู หรือ
พาสปอร์ต

4. ต้องมพีืน้ทีก่ารทำางานทีถ่กูต้อง โดยระบชุือ่โครงการท่ีเข้า
ปฏิบตังิานให้ถกูต้องครบถ้วน หากไม่ครบถ้วน ผู้รับเหมา
ต้องเร่งดำาเนินการติดต่อขอขยายพ้ืนที่การทำางานกับ
หน่วยงานของรัฐบาลให้ครบถ้วนโดยเร็ว

5. มีหน้าท่ีปฏิบัติและดำาเนินการให้มีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าวทีถ่กูต้องตามกฎหมาย รวมถงึนโยบายต่างๆ ของ 
บริษัทฯ ทั้งที่ประกาศใช้แล้วในปัจจุบันและกำาหนดให้มี
ขึ้นในอนาคต
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• พนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของบริษัทฯ
1. พนกังานทีม่ตีำาแหน่งเป็นหวัหน้าในโครงการหรอืมหีน้า

ที่เกี่ยวข้อง ต้องให้ความสำาคัญ และตรวจสอบ ควบคุม 
ดแูลให้การใช้แรงงานต่างด้าวในโครงการให้ถกูกฎหมาย 
100% อย่างจริงจัง หากพบว่า มีผู้รับเหมารายใดฝ่าฝืน 
ให้ทำาการตักเตือนผู้รับเหมาโดยให้เร่งดำาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลา 90 วัน และหากพบว่า 
ผู้รับเหมารายใดยังฝ่ายืนหรือไม่ยอมปฏิบัติตาม ให้
พิจารณายกเลิกการจ้างงานผู้รับเหมารายนั้นได้ทันที

2. พนกังานทีม่ตีำาแหน่งเป็นหวัหน้าในโครงการหรอืมหีน้า
ทีเ่กีย่วข้อง จดัให้มรีะบบการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว
ทุกครั้งก่อนเข้าทำางานในโครงการทุกวันและทำาอย่าง 
ต่อเนื่อง

3. หากพบว่าแรงงานต่างด้าวนำาผูต้ดิตามทีผิ่ดกฎหมายเข้า
มาพักอาศัยในพื้นที่บริเวณของบริษัทฯ พนักงานที่มี
ตำาแหน่งเป็นหัวหน้าในโครงการหรือมีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ต้องผลักดันให้ออกนอกโครงการหรือพื้นที่บริเวณของ 
บริษัทฯ โดยเร็ว

4. ทุกโครงการตอ้งจดัทำาบัญชีรายชือ่แรงงานต่างด้าวของ
ผู้รับเหมาทุกคนให้พร้อม เพื่อสามารถแสดงต่อเจ้า
หน้าที่รัฐ และรายงานสถานะการใช้แรงงานต่างด้าวใน

โครงการตามความเป็นจริงต่อผู ้บริหารของแต่ละ 
สายงาน เพื่อให้รับทราบข้อมูลและเร่งดำาเนินการตาม
ความเหมาะสม

5. ทุก SBU ต้องนำาส่งข้อมูลจำานวนแรงงานต่างด้าวตาม
ความเป็นจริงต่อฝ่ายแรงงานต่างด้าว เพื่อนำาเสนอ 
ผูบ้รหิาร และ/หรือ คณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้ทราบ
ถึงการดำาเนินการและจัดทำาแผนต่างๆ ที่เหมาะสม

6. บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายการจ้างงานแรงงานต่างด้าวโดยใช้
โควต้าของบริษัทฯ ดังนั้น พนักงานที่มีตำาแหน่งเป็น
หัวหน้างานในโครงการหรือพนักงานคนใด ไม่สามารถ
จ้างแรงงานต่างด้าวโดยตรงได้ทุกกรณี

7. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวเป็นนายจ้าง
หรอืผูร้บัเหมาโดยตรง ผูร้บัเหมาจะต้องเป็นนายจ้างคน
ไทยเท่านั้น 

8. บรษิทัฯ จะจดัให้มทีมีตรวจสอบจากบรษิทัภายนอก เข้า
ตรวจสอบการใช้แรงงานต่างด้าวและระบบการบริหาร
จัดการในโครงการ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบ และหากตรวจสอบพบว่า โครงการใด
ไม่ปฏิบตัติามนโยบาย จะมีการรายงานต่อผู้บรหิาร และ
อาจถือเป็นความผิดทางวินัย

ข้อมูลพนักงาน G4-10, G4-LA12

จ�านวนพนักงาน จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง และเพศ 

ประเภทสัญญาจ้าง เพศชาย เพศหญิง

จ�านวน (คน) ร้อยละ
G4-11

จ�านวน (คน) ร้อยละ
G4-11

พนักงานประจำา ผู้บริหารระดับ 6-8 
G4-EC6

30 1.3 4 0.2

ผู้บริหารระดับ 4-5 269 11.5 144 8.1

ระดับปฏิบัติการ 1-3 1,720 73.4 1,380 77.5

พนักงานชั่วคราว พนักงานรายวัน 323 13.8 253 14.2

จ�านวนรวม G4-9 2,342 1,781 
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จ�านวนพนักงาน จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง และอาย ุ

ประเภทสัญญาจ้าง อายุ ต�่ากว่า 30 ปี  อายุ 30-50 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป

จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ จ�านวน 
(คน)

ร้อยละ

พนักงานประจำา ผู้บริหารระดับ 6-8
G4-EC6

0.0 15 0.6 19 6.2

ผู้บริหารระดับ 4-5 1 0.1 361 13.3 51 16.6

ระดับปฏิบัติการ 1-3 934 84.7 2,036 75.0 130 42.3

พนกังานชัว่คราว พนักงานรายวัน 168 15.2 301 11.1 107 34.9

จ�านวนรวม 1,103  2,713  307

จ�านวนพนักงาน จ�าแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน และเพศ

พื้นที่ปฏิบัติงาน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน)

สำานักงานใหญ่ 686 853

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 154 31

โครงการก่อสร้าง 1,502 897

จ�านวนรวม 2,342 1,781

การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม 

โครงการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการ G4-DMA ( Non-discrimination )

ในปี 2559 บริษัทฯได้มีการจ้างงานผู้พิการ จำานวน 18 คน และส่งเงินสมทบกองทุนคนพิการ จำานวน 2,518,500 บาท และบริษัทฯ  
ยังได้เข้าร่วมโครงการ “สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ 10,000 อัตรา” ร่วมกับ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเพิ่มอีก จำานวน 25 อัตราในลักษณะจ้างให้ทำางาน
ประจำาโดยมีหน่วยงานกำากับดูแล ตามมาตรา 35 โดยจะเริ่มดำาเนินการจ้างงานในปี 2560 
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การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ 
G4-LA2

ค่าตอบแทนของพนักงาน G4-LA13, G4-DMA (Equal 

Remuneration for Woman and Men)

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนใน
ลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบ กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนด บริษัทฯ จึงนำา
แนวคิด BSC (Balance Scorecard) และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) 
เป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทน ตามผลการ
ปฏบิตังิาน รวมถงึการจดัสวสัดกิารอืน่ๆ มากมาย เพือ่สร้างความ
ผกูพนัระหว่างองค์กรกบัพนกังาน โดยไม่มคีวามแตกต่างระหว่าง
เพศหญิงและเพศชาย ในการพิจารณาอัตราเงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนพื้นฐาน รวมถึงการขึ้นเงินเดือน โบนัสปีละ 2 ครั้ง 
เงินรางวัลตามผลงาน ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่  
21 ก.พ. 2546 ตามพระราชบญัญตั ิกองทนุสำารองเลีย้งชพี 2530 

โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน 
ซึง่จดทะเบยีนแล้ว เพือ่เป็นการเกบ็ออมและสร้างหลกัประกันให้
แก่พนักงานและครอบครัว รวมทั้งพนักงานจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมส่วนน้ีจะขึ้นอยู่กับความสมัคร
ใจและอายุงานของพนักงาน

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบจำานวน 5-10% ของเงินเดือนของ
พนกังาน เข้ากองทนุสำารองเลีย้งชพีซ่ึงพนกังานสามารถเลือกจ่าย
เงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้น 5% สูงสุด 10% ของเงิน
เดือนของพนักงาน (โดยคำานวณตามอายุงานของพนักงาน 
แต่ละราย)

โดยในรอบปี 2559 มยีอดเงนินำาส่งกองทนุสำารองเลีย้งชพีในส่วน
ของบริษัทในอัตราข้ันตำ่า 5-10% โดยใช้เกณฑ์อายุงานของ
สมาชิกเป็นตัวแบ่ง% เป็นเงิน 117,561,327 บาท และมี 
งบประมาณเงินสำารองจ่ายตามแผนสวัสดิการกองทุนสำารอง 

เลี้ยงชีพ จำานวน 117,561,327 บาท  ซึ่งครอบคลุมเพียงพอต่อ
จำานวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับสิทธิ์ 

ในปี 2559 มีพนักงานเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 2,753 คน จากพนักงาน
ทีม่สิีทธิต์ามข้อกำาหนดในการสมคัรกองทนุสำารองเล้ียงชพีจำานวน 
3,279 คน คิดเป็น 83.96% ทั้งนี้ในส่วนของการสะสมเงินเข้า
กองทนุพนกังานสามารถเลอืกจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุได้ในอัตรา
เริ่มต้น 5% สูงสุดแต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือนของพนักงาน

การส่งเงินสะสม (ลูกจ้าง) และเงินสมทบ (นายจ้าง)

อายุงาน  
(นับจากวันเข้างาน)

อัตราสะสม
ส่วนของ

พนักงาน (%)

อัตราสมทบ
ส่วนของ 

บริษัทฯ (%)

น้อยกว่า 1 ปี 5, 6, 7, 8, 10, 
12, 15

5

ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 6, 7, 8, 10, 12, 
15

6

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 7, 8, 10, 12, 15 7

ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี 8, 10, 12, 15 8

ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 10, 12, 15 10

เงื่อนไขการจ่าย
- จ่ายเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนโดยแบ่ง

การลาออกได้ 2 กรณี 
• ลาออกจากงาน
• ลาออกจากเป็นสมาชิก (พนักงานจะไม่สามารถกลับมา

เป็นสมาชิกกองทุนได้อีก)
- อตัราการจ่ายเงินสะสมของพนกังานและเงินสมทบของบรษัิท 

จะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก
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อายุงาน (นับจากวัน
เข้างาน)

อัตราสะสม
ส่วนของ

พนักงาน (%)

อัตราสมทบ
ส่วนของ 

บริษัทฯ (%)

น้อยกว่า 1 ปี 100 0

ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี 100 25

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 100 50

ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี 100 75

ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 100 100

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
G4-LA2, G4-LA13

บริษัทฯ จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานและ
ครอบครัว ณ วันแรกที่เริ่มทำางาน โดยพนักงานในระดับเท่ากัน 
(แบ่งตาม Band) จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก 
เพศ เชื้อชาติ อายุ และศาสนา โดยสวัสดิการและผลประโยชน์ที่
ได้รับ ได้แก่ การประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่า
รักษาพยาบาลไปถึงครอบครัว ( คู่สามี ภรรยา และบุตร 2 คน) 
โดยพนักงานรายวันจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องประกันชีวิต
วงเงิน 100,000 บาท หากพนักงานเสียชีวิตทุกกรณีนอกจากนี้ 
พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่ 

• กองทุนประกันสังคม
• การหยุดพักผ่อนประจำาปี 
• การลาเพื่อรับราชการทหาร 
• การลาคลอดบุตร 
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
• การให้ทุนการศึกษาบุตร
• สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
• Fitness & Sport Club
• กองทุนเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจาก

การทำางาน
• ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
• เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ
• การมอบของขวัญในโอกาสพนักงานเข้าพิธีมงคลสมรส 
• นโยบายมอบเงนิรางวัลให้กบัพนกังานทีม่อีายคุรบ 10 ปี และ 

20 ปี เป็นต้น
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน 
G4-DMA ( Occupational Health and Safety )

บริษัทฯ มีความห่วงใยในชีวิตและสุขภาพ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
ความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  
การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วยในการทำางาน และควบคมุความไม่
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยได้
กำาหนดนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน และ
ถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ ดังนี้ 

• บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำางานเป็นหน้าที่ของ
พนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่ ตลอดจนทรพัย์สนิของ 
บรษัิทฯ เป็นสำาคญัตลอดเวลาปฏบัิตงิาน และทีส่ำาคญัจะต้อง
ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อกำาหนดทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั 
และพนักงานทุกคนยังมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงสภาพการทำางานและวิธีการทำางานให้ปลอดภัย 

• บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนา และปรับปรุงสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน วธิกีารปฏิบติังานทีป่ลอดภยั ตลอดจน 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษา
ไว้ซึ่งคุณภาพ อนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วย
กระตุ้นจิตสำานึกของพนักงาน เช่น การอบรม  การจูงใจ และ
การประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย

• บรษัิทฯ ตดิตามและทบทวนการดำาเนนิงานด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

CRE6, G4-15

บรษัิทฯ ปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัสากลอย่างเคร่งครดั 
โดยนำาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้
รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถึงมาตรฐาน 
มอก. 18001:2554 ซ่ึงเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการ
ก่อสร้างอาคารชุด โดยในปี 2559 บริษัทฯ เริ่มนำาระบบ Safety 
Certify Program ซึ่งเป็นระบบการรับรองมาตรฐานความ

ปลอดภัยที่บริษัทได้จัดทำาขึ้นเพื่อให้โครงการใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยมาตรฐานเดียวกันอย่างถูกต้องตามหลักบริหารจัดการ
และกฎหมาย โดยโครงการทีไ่ด้มาตรฐานครบตามหลกัเกณฑ์การ
ตรวจประเมินจะได้รับใบรับรอง Certificate โดยระบบนี้ใช้ใน
โครงการแนวราบของบริษัทฯ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้
ความสำาคัญในเรือ่งความปลอดภัย โดยมกีระบวนการควบคมุทกุ
ส่วนงานทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม

ระเบยีบปฏิบติังาน ด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

เพื่อให้การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
ครบถ้วน จึงมีระเบียบปฏิบัติงานเชิงนโยบาย ดังนี้

1. นโยบายการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวสูง ครอบคลุม 
การทำางานทัง้ในส่วนของพนกังานบริษทั ผูร้บัเหมา ผูค้วบคุม
งาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวราบ ครอบคลุม 
การทำางานท้ังในส่วนของพนกังานบรษิทั ผูร้บัเหมา และอืน่ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการดำาเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน โดย
กำาหนดมาตรฐานระเบียบการดำาเนินงาน เมื่อมีอุบัติเหตุจาก
การทำางาน การรายงานอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ  
การป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซำ้้า

4. นโยบายเพ่ือกำาหนดมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน

5. ระเบยีบข้อบังคบัมาตรการเพือ่ความปลอดภยัสำาหรบัผูร้บัจ้าง 
ก่อสร้างโครงการ เป็นเอกสารประกอบสัญญา (TOR) โดย
ระบุระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สำาหรบัผูร้บัเหมาท่ีรับจ้างก่อสร้างให้กับบรษิทัต้องปฏบัิตติาม 

6. แผนการจัดการความปลอดภัยประจำาโครงการ เป็นคู่มือวิธี
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
โครงการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
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การควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย 
G4-LA7

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นงานความร้อน (Hot Work) งานที่สูง (High Work) 
งานที่อับอากาศ (Confined Space) และงานอื่นๆ โดยมีข้อบังคับสำาหรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบังคับงาน
อยู่ 42 ประเภทกิจกรรม โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละประเภทอย่างสมำ่าเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชัดเจน ดังนี้

1. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการสวมใส่ PPE

2. กฎระเบียบความปลอดภัยการทำางานของแม่บ้าน

3. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการป้องกันไฟไหม้

4. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานบนที่สูง

5. กฎระเบยีบความปลอดภัยสำาหรบัการทำางานในทีอ่บัอากาศ

6. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการป้องกนัการตกหลมุ

7. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการทำางานกบัความร้อน

8. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการใช้ลิฟท์โดยสาร

9. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการทำางานกบัเครือ่งมอื

ไฟฟ้า

10. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการยกและเคลื่อนย้าย

สิ่งของ (Office)

11. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการจัดการทางเดิน

12. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการควบคุมจราจร

13. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการควบคุมยานยนต์

14. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการใช้นั่งร้าน

15. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานขุดเจาะ 

Footing

16. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการทำางานโดยใช้ Caissons

17. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานโดยใช้ Pile 

Driving

18. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานโดยใช้ 

Bored Pile

19. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

20. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการทำางานกบัสายพาน 

โซ่ สลิง

21. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานกับ Mobile 

Crane

22. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานกับ Hoists

23. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานกับสารเคมี

อันตราย

24. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการควบคุมเสียง

25. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการควบคุมฝุ่น

26. กฎระเบียบความปลอดภยัสำาหรบัการควบคุมขยะอนัตราย

27. กฎระเบยีบความปลอดภัยสำาหรับการควบคุมถนนในพืน้ที่

ก่อสร้าง

28. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการติดตั้งโครงสร้าง

เหล็ก

29. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการทำางานกบัเครือ่งตดัไม้

30. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการรื้อถอน

31. กฎระเบยีบความปลอดภัยสำาหรบัการทำางานขดุเจาะ (เข็ม

เจาะ)

32. กฎระเบยีบความปลอดภยัสำาหรบัการทำางานโดยใช้เคร่ือง 

Vibro

33. กฎระเบียบความปลอดภยัสำาหรับการตดิตัง้ Tower Crane

34. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการติดตั้ง Precast

35. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานรังสี

36. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการใช้คอมพิวเตอร ์ 

(Office)

37. กฎระเบียบเรื่องการควบคุมสารเสพติดและแอลกอฮอล์ 

(Office)

38. กฎระเบียบความปลอดภัยกรณีไฟไหม้อาคารสูง (Office)

39. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการป้องกันแผ่นดินไหว

บนอาคารสูง (Office)

40. กฎระเบยีบความปลอดภัยสำาหรบัการใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร 

(Office)

41. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการป้องกันสึนามิ

42. กฎระเบียบความปลอดภัยสำาหรับการทำางานใน Office
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การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย G4-LA7

• มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้กำาหนดไว้หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษ
ทางวินัย

• มีการสอบสวนอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่ 
แท้จริงของอุบัติการณ์นั้นๆ และเข้าไปดำาเนินการควบคุมให้
ตรงจุด ป้องกันการเกินซำ้า

• มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจ
ในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมี
ความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล

• การให้ความรู้กับพนักงาน ที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีการจัด
ทำา Training need ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ครอบคลุม
ในทุกกิจกรรม

• มีการตรวจสารเสพติดในพนักงาน และผู้รับเหมาจากหน่วย
งานภายนอกอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อป้องกันความเส่ียงต่อ
อาชญากรรม และการดำาเนินตามกฎหมาย

ความปลอดภัยในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบและ
สารเคมี G4-LA7

• ทำาการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) 
เพื่อตรวจสอบว่าได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัท
ต้องการ 

• การเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตราย เช่น เลือกใช้วัสดุและ
เฟอร์นิเจอร์ที่ไม่มีสารระเหยที่เป็นมลพิษ (VOCs) จำาพวก 
Formaldehyde

• การควบคมุการจดัเกบ็สารเคมท่ีีใช้ โดยมกีารจำาแนกประเภท
สารเคม ีและมกีารให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวข้องกับ Safety 
Data Sheet (SDS) ของสารเคมีต่างๆ มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน  
ตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทฯ

• มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อ
ควบคุมและป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ส่งผลต่อ
อนัตรายทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจติใจของพนกังาน

• มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ 
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• นำาระบบ Safety Defect Found and Fixed เป็นระบบ
รายงานความไม่ปลอดภัยและแก้ไขในโครงการก่อสร้าง

• จัดตั้งบุคลากรที่ถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในแต่ละ
โครงการก่อสร้างผ่านกิจกรรม Q&S Ambassador

• จัดทำาแคมป์คนงานมาตรฐานเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็นรปูแบบมาตรฐานเหมอืนกนัในทกุโครงการก่อสร้าง 
และยังเป ็นโครงการตัวอย่างสำาหรับศึกษาดูงานจาก 
หน่วยงานภายนอก

• จัดทำากฎระเบียบและความรู ้ต่างๆ ด้านความปลอดภัย 
มาตรฐานการทำางาน แปลเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษาให้กับ
แรงงานชาวต่างชาติได้เข้าใจ

• จัดทำาชุมชนสัมพันธ์กับพื้นท่ีข้างเคียงโครงการ เพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน

• จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

• มีการสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหลาย
ช่องทาง อาทิ SMS, E-Mail, บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้กับ
พนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพ่ือให้ทราบหลักการ
ที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ในลักษณะงานต่างๆ การสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงาน และทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง

• มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
เพ่ือเป็นการซกัซ้อมพนกังานให้เข้าใจในขึน้ตอนการดำาเนนิงาน 
วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่
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โครงสร้างของระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหม่เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมในการบริหาร
จัดการและครอบคลุมทุกส่วนงาน 

โครงสร้างระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยประกอบด้วย

• ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน (MD) 
• คณะกรรมการความปลอดภัย  อา ชีวอนา มัยและ 

สภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) 
• เจ ้าหน ้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับบริหาร  

(จป.บริหาร) 
• เจ ้าหน ้าท่ีความปลอดภัยในการทำางานระดับเทคนิค  

(จป.เทคนิค) 
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างาน  

(จป.หัวหน้างาน) 
• เจ ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ  

(จป.วิชาชีพ) 

ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน (MD) 

ผู้บริหารระดบัสูงของสายงานทีค่อยกำากบัดแูลงานด้านอาชวีอนามัย 
และความปลอดภยั กำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานด้านอาชวีอนามยั 
และความปลอดภัยของสายงาน โดยมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้
• ประกาศใช้นโยบายและแผนงานความปลอดภยัให้สายงานปฏบิตัิ
• กำากับดูแลและรับผิดชอบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ของสายงาน
• ขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
• กำาหนด KPIs ด้านอาชีวอามัยในสายงาน
• ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทในด้านความ

ปลอดภยั
• พจิารณาการสอบสวนอบุตัเิหตุ แนวทางการแก้ไข ประจำาสายงาน
• รับผิดชอบภาระตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัยหากมีการตรวจแล้วไม่เป็นไปตามกฎหมาย

MDTH1 MDTH2 MDSDH MDCDG1 MDCDG2 MDPLR MDPHR MDPC

PPL PPN Erec CCC

SHE Committee
(คปอ.)

จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพจป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ

PK1

PK2

CN

UPC1

PKV1

PKV2

SD3

UPC2

PS1

PS2

PT

PV

PS3 CD6

CD1

CD4

PCM

CM

ผู้รับเหมา

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ

(ผู้รับเหมา/CCC)

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ

(ผู้รับเหมา/CCC)

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ

(ผู้รับเหมา/CCC)

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ

(ผู้รับเหมา/CCC)

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้งาน
จป.เทคนิค

ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา ผู้รับเหมา

CD3

CD5

PCM

CM

PCM

CM

PCM

CM

Factory Factory Factory Construction

Project
Construction 

หมายเหตุ :  จป. คือ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 คปอ. คือ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำางาน
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) 

บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับ
บังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร 
(ระดับปฏิบัติการ) รวมจำานวนทั้งสิ้น 13 ท่าน เพื่อให้การดำาเนิน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การทำางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยใน 
การทำางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและ
ลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือ
การเกิดเหตุเดือดร้อนรำาคาญ อันเน่ืองจากการทำางานหรือ
ความไม่ปลอดภัยในการทำางานเสนอต่อผู้บริหาร

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข
ให้ถกูต้องตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภยัในการทำางาน 
และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางานต่อผู้บริหารเพื่อ
ความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน ผู้รับเหมาและ
บุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน
สถานประกอบการ

3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำางาน
ของบริษัท

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ทำางาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำางาน
ของสถานประกอบกิจการเสนอต่อผู้บริหาร

5. สำารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำางาน และ
ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่ เกิดขึ้นในบริษัท 
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบในด้านความปลอดภยั
ของพนักงาน และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อ 
ผู้บริหาร

7. วางระบบการรายงานสภาพการทำางานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็น
หน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร

9. รายงานผลการปฏบิตังิานประจำาปีรวมทัง้ระบปัุญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

10. ประเมินผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำางาน
ของบริษัท

11. ปฏิบตังิานด้านความปลอดภัยในการทำางานอ่ืนตามทีผู่บ้ริหาร
มอบหมาย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
ระดับปฏิบัติการ
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การดำาเนินงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในบริษัท G4-LA7

หมายเหตุ : เอกสาร กท.16 และ กท.44 ลงนามเฉพาะส่วนของลูกจ้างเท่านั้น ส่วนของนายจ้างให้สำานักงานใหญ่เป็นผู้ลงนาม

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

พนักงานที่เกิดเหตุ
หรือมีส่วนร่วม หรือพบเห็น  

แจ้งหัวหน้างานทันที

หัวหน้างาน หรือ  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ

ทำางานระดับหัวหน้างาน

นำาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 
ที่ใกล้ที่สุด (โรงพยาบาลต้อง 
อยู่ในเครือข่ายประกันสังคม

เท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ (จป.ว) สำานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0-2298-0101 ต่อ 6789, โทรสาร 0-2270-6296

อาคาร เอส. พี. 
ชัน 2 ล ท่  นนพหลโย ิน ง าม น น พ า ท กทม 

แจ้งผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

สำานักงานใหญ่ทันที

จาหนาท่ ามปลอด ยั 
ระดับ ชิาชพ ำานกังาน ห  ่
ร จ อบ อก าร พรอม ง่ ห 

   
  

 ( ) ละ
ำา นา นืโ รงการ าย น  

 นั

ธุรการโครงการ ประสานงานกับโรงพยาบาล 
พร้อมจัดทำาและรวบรวมเอกสารส่งให้ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
สำานักงานใหญ่ ภายใน 3 วัน ได้แก่

 กท
2  กท

 กท   (โรงพยาบาล ปน ออก ห)
ำา นาบั รประชาชน บาด จบ

5 รายงาน อบ นอบั ิ ห

หลังจาก ด ำา นา ืนจาก ำานักงาน ห ่ ห ่ง
ำา นา หโรงพยาบาล าย น  ัน

( ามาร ดา นโหลด อก าร ่าง  ดจาก
ระบบ   น  )

พร้อมจัดทำารายงานสอบสวน
อุบัติเหตุ

ต้นฉบับ

สำาเนา
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แผนการ
ตรวจตรา

แผนการ
อบรม

แผนการ
รณรงค์

แผนการ
ดับเพลิง

แผนการ
อพยพหนีไฟ

แผนบรรเทา
ทุกข์

การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำานึก ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

ในปี 2559 เพื่อเพิ่มความตระหนักและสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
9 หลักสูตร รวม Class อบรม 52 Class เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ
และโรคจากการทำางาน จากศูนย์ฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานและผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง โดยมี
หลักสูตรจัดฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย
หน่วย : คน

ชื่อหลักสูตร ชาย หญิง

1. จิตสำานึกความปลอดภัยในการทำางาน 514 278

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 686 8

3. เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (จป.บริหาร) 150 1

4. เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) 132 1

5. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำางาน (คปอ.) 12 3

6. การทำางานในพื้นที่อับอากาศสำาหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน 1 0

7. ผู้บังคับปั่นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น 44 0

8. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid & CPR) 13 3

9. อบรมเรื่องดับเพลิงขั้นต้น 317 195

การป้องกันความเสี่ยง การเกิดโรคร้ายจากการ
ทำางาน G4-LA7

บริษัทฯ กำาหนดนโยบายในการดูแลพนักงาน ให้มีสุขภาพและ
อาชวีอนามยัทีดี่ โดยจดัทมีแพทย์จากโรงพยาบาลชัน้นำา มาตรวจ
สุขภาพประจำาปีให้กับพนักงานทุกระดับ  รวมถึงการกำาหนด
มาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคและความเส่ียงต่อการได้รับ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการทำางาน  อาทิ

• มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จัดเตรียมหน้ากากป้องกัน
อันตรายจากฝุ่นละออง สำาหรับเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานที ่
ไซต์งานก่อสร้าง และจัดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
เป็นต้น

• จัดโครงการ “คลินิกสร้างสุข” โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก
โรงพยาบาลมาให้คำาปรึกษา และแนะนำาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ 
เพื่อฟื้นฟูภาวะจิตใจให้พร้อมต่อการทำางาน ป้องกันและ 
ลดความเสีย่งต่อการเป็นโรคเครยีดทีเ่กดิจากการทำางาน เป็นต้น

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัทฯ จัดทำาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ่งประกอบด้วย
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มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน G4-LA7

1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ทุก 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจาก CFC ในบริเวณที่จะนำาออกมาใช้ได้สะดวก มีสัญลักษณ์ชัดเจนเพื่อ
ความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเวลาจำาเป็น

2. จัดให้มีระบบไฟฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉินนำาทางกรณีเกิดเหตุ
3. จัดให้มีไฟฉายสำารองติดอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินทุกจุด
4. จัดให้มีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจุดต่างๆ
5. จัดให้มีทางหนีไฟที่มีความเหมาะสมและสะดวกให้พนักงานหนีไฟได้โดยรวดเร็วเมื่อเกิดไฟไหม้
6. จัดให้มีสัญญาณเตือนควัน/ไฟ อัตโนมัติติดตั้งไว้ทุกห้องถ้าเป็นไปได้
7. มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้ติดตั้งไว้ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี และ/หรือ เชื้อเพลิง
8.  มีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือใช้ไฟ ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี/เชื้อเพลิง
9. สายไฟฟ้าที่ใช้ในสำานักงาน และในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากลกำาหนด
10. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับเหตุอย่างสมำ่าเสมอ
11. จัดให้มีหัวหน้าที่อพยพประจำาจุดต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
12. จัดให้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำาทุกเดือน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์รับเหตุเป็นและถูกต้อง
13. จัดให้มีการซ้อมรับเหตุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจำาทุกปี

บรษัิทฯ ได้นำาผลจากการเกบ็สถติกิารเกดิอบุตัเิหตใุนทกุๆ ปี มาเป็นหนึง่ในแผนการพฒันาทีส่ำาคัญทีมุ่ง่มัน่ทีจ่ะลดการเกดิอบุตัเิหตใุห้เป็น
ศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำางานของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำาคัญเสมอ

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากการทำางาน ปี 2555 -  2559 G4-LA6, G4-PR2

ส�านักงานใหญ่

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

อัตราการบาดเจ็บ (IR)
หน่วย : ครั้ง / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0.12 0.053 0 0 0

อัตราโรคที่เกิดจากการทำางาน (ODR)
หน่วย : จำานวนโรค / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน  (LDR)
หน่วย : วัน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0.12 0.213 0 0 0

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)
หน่วย : วัน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 1,612.90 2,272.73 0 0 0

จำานวนผู้ที่เสียชีวิตจากการทำางาน
หน่วย : คน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0
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สายงานก่อสร้าง

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

อัตราการบาดเจ็บ (IR)
หน่วย : ครั้ง / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0.07 0.465 0.421 0.330 0.732

หญิง 0.01 0.058 0.030 0.147 0

อัตราโรคที่เกิดจากการทำางาน (ODR)
หน่วย : จำานวนโรค / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน  (LDR)
หน่วย : วัน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 1.12 4.938 2.345 0.550 6.809

หญิง 0 0.087 0.902 2.458 0

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)
หน่วย : วัน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 60,925.50 96,590.91 44,318.18 8,522.73 105,681.82

หญิง 0 1,704.55 17,045.45 38,068.18 0

จำานวนผู้ที่เสียชีวิตจากการทำางาน
หน่วย : คน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 1 2 2 2 1

หญิง 0 0 0 0 0

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

อัตราการบาดเจ็บ (IR)
หน่วย : ครั้ง / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 1.2 0.768 1.056 0.640 0.270

หญิง 0.22 0 0.132 0.160 0.270

อัตราโรคที่เกิดจากการทำางาน (ODR)
หน่วย : จำานวนโรค / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน  (LDR)
หน่วย : วัน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 5.46 1.537 3.828 1.760 0.405

หญิง 0.33 2,273.73 1.320 0 5

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR)
หน่วย : วัน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 26,881.72 7,954.55 16,477.27 6,250.00 852.27

หญิง 0 0 5,682 0 11,364

จำานวนผู้ที่เสียชีวิตจากการทำางาน
หน่วย : คน / 200,000 ชั่วโมง

ชาย 0 1 1 0 0

หญิง 0 0 0 0 0

จากข้อมลูสถติใินปี 2559 จะเหน็ได้ว่า สำานกังานใหญ่ ไม่มอีบุตัเิหตเุกดิขึน้ ส่วนสายงานก่อสร้างมแีนวโน้มเพิม่ขึน้กว่าปีทีผ่่านมาเลก็น้อย 
ส่วนสุดท้ายงาน พรีคาสต์ มีแนวโน้มลดลงกว่าปีที่ผ่านมา
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การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพ

นโยบายการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน G4-DMA ( Training and Education )

บรษิทัฯ มีแผนพฒันาศกัยภาพบคุลากร เพือ่ให้พนกังานสามารถ
ปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  โดยแบ่งหมวดหมูก่ารฝึกอบรม
ตามทักษะและความรู้ท่ีพนักงานจำาเป็นในการทำางาน เป็น 6 
หมวด ดังนี้

1. หมวดวิชาพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม่ (On Boarding 
Program) สำาหรับพนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กร 
และปรับตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร โดยบริษัทฯ 
ได้จดัหลกัสตูรอบรมสำาหรบัพนกังานใหม่ และจะทำาการแต่ง
ตั้งพี่เลี้ยงซ่ึงเป็นตัวแทนจากหน่วยงานท่ีพนักงานใหม่สังกัด 
เข้ามาดูแลพนักงานใหม่ เพื่อให้ปรับตัวเข้ากับองค์กร

2. หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)  เช่น
• การก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing
• การบริหารงบประมาณงานโครงการ
• Sales Skill Development
• Customer Service Skill Development
• Foreman Skill Development
• Home Care Service Skill Development เป็นต้น

3. หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & 
Safety) เป็นหลักสูตรด้านคุณภาพ และความปลอดภัย 
ตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ
หัวหน้างาน, ระดับบริหาร, ระดับเทคนิค
• ISO Version 2015 for management
• Transition from OHSAS to ISO45001 เป็นต้น

4. หมวดวชิาพฒันาภาวะผูน้�าและผูเ้ชีย่วชาญ (Leadership 
& Expertise) สำาหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหาร
ทกุระดบั โดยเน้นการพฒันาเพือ่การเตบิโตในสายอาชพี และ
สอดคล้องกบั Leadership Competency ของบรษิทัฯ โดย
ได้จัดหลักสูตร Leadership Development Program 1 
ในปี 2559 และจะจัดหลักสูตรต่อเนื่องในหลักสูตร Leader-
ship Development Program 2 ในปี 2560 ต่อไป เพื่อให้
สอดคล้องกับ  Leadership Competency ของบริษัท

5. หมวดวิชาพัฒนาตนเอง (Personal Development)
สำาหรับพนักงานที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมสำาหรับการพัฒนา
ตนเองนอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพ

6.  หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
เช่น Advance Excel, CRM on Tablet, Building  
Information Modeling (BIM)

บริษัทฯ กำาหนดแผนฝึกอบรมประจำาปีให้สอดคล้องกับตำาแหน่ง
งาน และความจำาเป็นในการฝึกอบรมในแต่ละปี รวมทั้งการจัด
สวัสดิการเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าท่ีพัก
สำาหรบัพนกังานต่างจงัหวดัทีต้่องเดนิทางเข้ามาเพือ่ฝึกอบรมตาม
แผนพัฒนาของบริษัทฯ

นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิให้พนกังานผู้ทีม่คีวามชำานาญในแต่ละด้าน
มาเป็นวิทยากรภายใน เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ภายในบริษัทฯ 
และฝึกอบรมให้กับพนักงาน โดยวิทยากรภายในจะได้รับการฝึก
อบรมการเป็นวิทยากร (Train the Trainer)

การสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชพีอย่างเท่าเทยีม
G4-DMA (Diversity and Equal Opportunity)

ในการพัฒนาตนเอง พนักงานทุกคนจะต้องวางแผนการพัฒนา
ตนเองร่วมกบัผู้บงัคับบญัชา ในการกำาหนดแผนพฒันาส่วนบคุคล 
(Individual Development Plan) โดยพจิารณาจากจดุแข็ง และ
จุดท่ีต้องพัฒนาของพนักงาน เพื่อนำามากำาหนดเป็นแผนพัฒนา
รายบคุคล โดยลำาดบัความสำาคญัในการพฒันา และใช้หลกัในการ
พัฒนาแบบ 70-20-10 กล่าวคือ

• มอบหมายหน้าที่  งานที่ท ้าทาย ที่ มุ ่งเพื่อการพัฒนา  
(Experiential Learning) ในอตัราส่วน 70% การเรยีนรูผ่้าน 
Experiential Learning นั้น เป็นวิธีการพัฒนาที่มุ่งเน้นไปที่
การมอบหมายงานที่ท้าทาย พนักงานจะได้รับการสนับสนุน
จากองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับงานดังกล่าว 
การมอบหมายงานนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้นำา  
ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทหลักในการทำาความเข้าใจความ
คาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของงาน ความสำาเร็จ 
สิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และวิธีการนำาสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ รวมถึงวิธี
การวัดผลสำาเร็จ
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ข้อมูลการฝึกอบรม

จำานวนหลักสูตร จำานวนรุ่น

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 80 428

หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) 151 154

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ G4-LA9

(ชม./คน/ปี)

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 21.18

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานหญิง    16.81

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานชาย      24.50

ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ G4-LA9

(ชม./คน/ปี)

จำานวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉลีย่ของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (Band 1-2) 31.68

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับต้น (Band 3) 20.12

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับกลาง (Band 4) 34.00

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับสูง (Band 5 up) 28.90

• จัดให้พนักงานได้รับคำาแนะนำาจากผู้บริหารระดับสูงหรือ 
ผู ้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช ่น มีพ่ีเลี้ยง (Coaching &  
Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บังคับบัญชา 
หรือการประชุมทีม เพื่อจะได้เรียนรู ้ซ่ึงกันและกันในทีม 
ในอัตราส่วน 20%

• เรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้า
อบรม ในอัตราส่วน 10%

โดยกำาหนดตำาแหน่งงานในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อกำาหนดทิศทางในการพัฒนาตนเองสำาหรับการเข้าดำารง
ตำาแหน่งในอนาคตทัง้การโอนย้ายตำาแหน่งในระดบัเดยีวกนั หรอื
การเลื่อนตำาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน 
จำานวน 80 หลักสูตร มีพนักงานผ่านการอบรม จำานวน 428 รุ่น 
รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public 
Training) จำานวน 151 หลักสูตร จำานวน 154 รุ่น  เฉลี่ยการ
อบรมของพนักงานเดือนละ 49 รุ ่น รวมทั้งปี 582 รุ ่น ซึ่ง
ครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหาร
ระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง และครอบคลุมทุกสายอาชีพ  
โดยผลประเมนิความพงึพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House 
Training) เฉล่ียท่ี 92.76% และใช้งบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร เป็นจำานวนเงิน 24 ล้านบาท
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การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
G4-DMA (Diversity and Equal Opportunity), G4-DMA (Non-discrimination), G4-DMA (Child Labor)

บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีากจิการต้องเคารพต่อชวีติและศกัดิศ์รคีวาม
เป็นมนษุย์ของทกุคน ซึง่นบัเป็นรากฐานของการบรหิารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการ
ปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินษุยชนข้ันพืน้ฐานและความเสมอภาค 
โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา 
ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด 
ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำาเนิด หรือสถานะ 

G4-HR3

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเสมอภาคในการสรรหาว่าจ้างบุคคล
เข้าทำางานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา  
สีผิว เพศ หรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น คนพิการ โดย
ในปี 2559 บรษิทัฯได้มกีารจ้างงานคนพกิาร จำานวน 18 คน และ
ส่งเงนิสมทบกองทนุคนพกิาร จำานวน 2,518,500 บาท  นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและ
ศกัดิศ์ร ีรวมทัง้สทิธเิสรภีาพส่วนบคุคล และพนกังานทกุคนจะได้
รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยหรือการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ 
ประวัติการทำางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอ่ืนๆไปยังบุคคลที่ไม่
เกีย่วข้องซึง่อาจทำาให้เกดิความเสยีหายแก่เจ้าของหรือบคุคลอืน่
ใด เว้นแต่ได้กระทำาไปตามหน้าทีโ่ดยสจุรติ หรือตามกฎหมายหรอื
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยหากพนักงานไม่ได้รับความเป็น
ธรรมหรอืถกูละเมดิสทิธ ิบรษัิทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ
ร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้  อีกทั้งยังส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้พนกังาน ได้ร่วมแสดงความคดิเหน็ หรอืร้องเรยีนเกีย่วกบัการ
ถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล โดยในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มี 
ข้อร้องเรียนใดๆ ด้านสิทธิมนุษยชน จากพนักงาน หรือผู้มีส่วน 
ได้เสียที่เป็นบุคคลภายนอก

G4-HR5

นอกจากความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกันภายในองค์กร
แล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ตระหนกัและให้ความสำาคญัในด้านสทิธมินษุย
ชนเกี่ยวกับความเสมอภาคในการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติ
ต่อคู่ค้าและคู่สัญญา โดยมีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน 
และคู้ค่า คู่สัญญาจะต้องไม่ละเมดิสิทธมินษุยชน หรอืกระทำาการ
ใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น 
โดยในปี 2559 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการใช้สื่อโฆษณาและ
การตลาดในทางที่เคารพและส่งเสริมสิทธิเด็ก ไว้ใน “นโยบาย
ความเป็นส่วนตวั” ที ่www.pruksa.com โดยจะพฒันาข่าวสาร 
หรอืสือ่ทีส่่งเสรมิการตลาด โฆษณา เพือ่สร้างแรงจงูใจด้วยข้อมลู
ทีเ่ทีย่งตรง และสนบัสนนุให้เดก็มพีฤตกิรรมเชงิบวกทีบ่รษิทัฯ ได้
แสดงคำามั่นในพิธีลงนาม “โครงการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจที่
เป็นมติรกับเดก็” (Children’s Rights and Business Principles 
: CRBP) ต่อ นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตองค์การยูนิเซฟ 
ประเทศไทย G4-15
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อความยั่งยืน G4-DMA ( Local Communities )

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิความเข้มแขง็ทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการฟ้ืนฟสูงัคมและวฒันธรรม ปี 2559 บรษิทัฯ มส่ีวนร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่คำานึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้น CSR in Process 
คือ ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมถึง CSR after Process ที่ดำาเนินการมาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิ

ทุนพฤกษา ประจ�าปี 2559 G4-EC7

บริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง เพื่่อโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย โดยในปี 2559 เป็นปีที่ 15 มีการมอบทุนใน 
ทุกระดับชั้นของการศึกษา ดังนี้

• สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 1,000,000 บาท แก่นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขา Construction, Engineering and  
Infrastructure Management (CEIM) สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (AIT)

• สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,150,000 บาท จำานวน 50 ทุน แก่นิสิต/นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

• สนับสนุนทุนการศึกษา เป็นเงิน 2,622,000 บาท จำานวน 504 ทุน ให้แก่บุตรลูกค้า บุตรพนักงาน รวมถึงโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชน 
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
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โครงการ Pruksa Precast Factory Learning Center

บริษัทฯ ให้การสนับสนุน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา 
และองค์กรธรุกจิช้ันนำาต่างๆ เข้าศกึษาเย่ียมชมกระบวนการผลติ
และเรยีนรูด้้านการก่อสร้างบ้านสมยัใหม่ ด้วยเทคโนโลยกีารผลติ
แผ่นคอนกรีตสำาเร็จรูปที่ทันสมัยระดับโลก ณ โรงงานพฤกษา  
พรคีาสท์ โดยปี 2559 มสีถาบนัการศึกษา และองค์กรธรุกิจชัน้นำา 
จำานวน 22 หน่วยงาน จำานวนผู้เข้าเยี่ยมชมรวม 1,126 คน  
ลดลงจากปี 2558 คิดเป็น 12.58%  ให้ความสนใจเข้าศึกษาดู
งาน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ,ี มหาวทิยาลัยชนิวตัร, 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, วทิยาลยัเทคนคิราชบรุ,ี สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั, มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั, มลูนธิปิระเมนิ
ค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย, SCG, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เป็นต้น

ผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ และผู้บริหารระดับสูง ร่วมเป็น
วิทยากรรับเชิญ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ด้านการดำาเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ แก่ สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจต่างๆ 
อาทิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SCG 
และธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น
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พฤกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั จดั “โครงการความร่วมมอืเพือ่สร้างนวตักรรมทาง 
ด้านสถาปัตยกรรม” หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural 
Innovation SynTax ( ARIST) เพื่อส่งเสริมการวิจัยและร่วมกัน
สร้างสรรค์นวตักรรมด้านทีอ่ยูอ่าศยั และเป็นการแลกเปลีย่นองค์
ความรูร้ะหว่างภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา โดยเปิดโอกาส
ให้นสิติและนกัศกึษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวทิยาลัย
ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
กรงุเทพ, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา, มหาวิทยาลัย
รังสิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น, มหาวทิยาลยัแม่โจ้ เป็นต้น ได้เรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละ
ปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าอย่างเต็มที่ ภายใต้
การให้คำาปรึกษาและการแนะนำาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ของบริษัท ใน 6 โครงการ ดังนี้
•  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : การฝึกปฎิบัติการออกแบบ

บ้านเดี่ยวสองชั้นและห้องนำ้าในระบบชิ้นส่วนสำาเร็จรูป
•  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : ระเบียงสีเขียวในอาคารชุด 

พักอาศัย
•  การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ : อาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็ก
•  การเรยีนการสอนภาคปฏบิติั : อาคารชดุพกัอาศยัขนาดใหญ่
•  การฝึกปฏิบัติการ : อาคารชุดพักอาศัยผู้สูงวัย
•  การฝึกปฏิบัติการ : การออกแบบทาวน์เฮาส์ Townhouse 

in Trend 2017

PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax  
(ARIST) G4-DMA (Products and Services)

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 11

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี วิทยาเขตบางมด จัดโครงการ ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 
2B-KMUTT : Civil Camp อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์จาก
สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศทีส่นใจศกึษาต่อด้านวิศวกรรมโยธา
กว่า 60 คน ได้มีโอกาสเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์จริง 
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2. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นจำานวนมาก  อาทิ

ร่วมน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช

บริษัทฯ มอบเก้าอี้จำานวน 2,000 ตัว ให้แก่ กองทัพภาคที่ 1 และร่วมแจกจ่ายอาหาร จำานวน 15,000 ชุด นำ้าดื่ม จำานวน 17,000 ขวด 
ให้แก่ประชาชนที่มารอคิวเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง 
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บริจาคท่ีดิน 144 ไร ่  เพื่อขยายผลโครงการตามแนว 
พระราชด�าริ G4-EN13

บริษัทฯ มอบที่ดินจำานวน 144 ไร่ ในเขตตำาบลคลองสาม อำาเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมสนองพระราชกระแส 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขยาย
ผลโครงการสระเก็บนำ้าพระราม 9 อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
โดยจะใช้จัดทำาเป็นโครงการแก้มลิงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วง
ประสบภัยแล้ง และเป็นสถานท่ีเก็บกักนำ้าเพื่อบรรเทาปัญหา
อุทกภัย

โครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  Art for All”

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์  Art for 
All” เพื่อร่วมกิจกรรม “ออกแบบเครื่องแต่งกาย ให้กับน้องๆ 
เยาวชนผู้พิการ (ตาบอด หูหนวก พิการแขนขา และสติปัญญา) 
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 150 คน ซ่ึงนอกจากจะได้ร่วม
กิจกรรมกับน้องๆ ผู้พิการแล้ว พนักงานยังได้รับโอกาสในการ
เรยีนรูก้ารใช้ชวีติร่วมกนั ภายใต้แนวคดิ “การก้าวข้ามขดีจำากดั” 

ร่วมประกาศความร่วมมือสนบัสนุนการขบัเคลือ่นโครงการ “สาน
พลังสูม่ติใิหม่ สร้างงาน สร้างอาชพี คนพกิาร 10,000 อัตรา”G4-HR3 

บรษัิทฯ เข้าร่วมโครงการ “สานพลงัสูม่ติใิหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ 
คนพิการ 10,000 อัตรา”  ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่คงของมนษุย์ และ 6 องค์กรวชิาชพี ได้แก่ หอการค้าไทย 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคม 
ผู้ค้าปลีกไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย เพื่อสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในประเทศไทย

สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ G4-SO6

บรษิทัฯ มอบเงนิ 1 ล้านบาท ให้แก่ ชมรมแม่บ้านตำารวจภธูรภาค 
1 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือบุตรข้าราชการตำารวจ
และครอบครัวที่มีความต้องการพิเศษ และเป็นการสร้างขวัญ
กำาลงัใจให้กบัตำารวจทีป่ฎบิตัหิน้าทีร่าชการด้วยความเสียสละเพ่ือ
ความสงบสุขของพี่น้องประชาชน 
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Pruksa Caring : Green Living Healthy G4-EC7

บรษัิทฯ จัดโครงการ “Pruksa Caring : Green Living Healthy” 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อตรวจสุขภาพฟรี ให้กับลูกค้าและชุมชน
ใกล้เคียง ให้มีสุขภาพอนามัยท่ีดี และรู ้จักการดูแลสุขภาพ 
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง โดยในปี 2559 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วม
โครงการกว่า 4,000 คน ครอบคลุมใน 26 พื้นที่ ทั้งในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล นอกจากน้ียังได้มีการแจกแว่นตาเพ่ือสุขภาพฟรี
ให้กับผู้สูงอายุที่มีสายตายาว” รวมกว่า 200 คน

พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต

บริษัทฯ จัดโครงการ “พฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อ
เป็นการช่วยเหลือเพือ่นมนษุย์ผูเ้จบ็ป่วยทีก่ำาลงัรอความช่วยเหลือ 
โดยในปี 2559 มผีูบ้รหิาร พนกังาน และประชาชนทัว่ไป ให้ความ
สนใจร่วมบริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณ 256,800 ซีซี นอกจากนี้
ยงัได้สนบัสนนุ “คกุกีค้ณุยาย” จาก ศนูย์พัฒนาการจัดสวสัดกิาร
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นอาหารว่างให้กับผู้บริจาคโลหิต 
เพื่อร่วมสนองต่อนโยบายภาครัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
งานทำา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้
กับตนเองได้

ข้อมลูผูบ้รจิาคโลหติ และปรมิาณโลหติทีส่่งมอบให้สภากาชาด 
ไทย ในปี 2555-2559
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โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก G4-16

ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่อง 
“สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ”(Children’s Rights and 
Business Principles – CRBP) ตามนโยบายการสนับสนุน 
“โครงการส่งเสรมิการดำาเนนิธรุกิจทีเ่ป็นมติรกบัเดก็”จากสถาบนั
ไทยพัฒน์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการประเมินผล 
การดำาเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัเดก็ รวมทัง้ร่วมค้นหาโอกาสในการ
สนับสนุนสิทธิเด็กตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจให้กับองค์กร 

การด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ G4-16

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 30 องค์กร ที่ให้ความสำาคัญและเข้าร่วมกับ
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ในการขับเคล่ือนแนวทางการดำาเนินธุรกิจเพื่อสังคม
สำาหรับผู้สูงอายุ

มอบอาหารกลางวันให้กับน้องผู้พิการ

บริษัทฯ มอบอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ผู้พิการ เพื่อแบ่งปัน
ความสุข จากการทานอาหารที่อร่อยและมีประโยชน์ ณ มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี

มอบถังเก็บน�้า โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน G4-EC7

บริษัทฯ บริจาค ถังเก็บนำ้า ขนาด 2,000 ลิตร จำานวน 3 ถัง ให้
กับโรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ประสบปัญหาในการขาดแคลนนำ้าในฤดูแล้ง ให้ได้มีถังเก็บนำ้าไว้
ใช้เพียงพอสำาหรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน เช่น นำ้าดื่ม  
นำ้าใช้ และการปลูกพืชผักภายในสถานศึกษา เป็นต้น 
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โครงการ “พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม” G4-EC7, G4-EN13, G4-SO6

บริษัทฯ ร่วมเสริมสร้างคุณค่าเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน (Corporate Shared Value : CSV) จึงได้จัดโครงการ “พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่า
เพื่อสังคม” ขึ้น มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนพัฒนาชุมชน รวมเป็นเงิน 570,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ มีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ด้วยการลงพื้นที่สำารวจชุมชน และนำาเสนอโครงการพัฒนาชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างให้เกิดขึ้นจริง และมีคุณค่าต่อชุมชน/สังคมอย่างยั่งยืน โดยมีเยาวชนให้ความสนใจ
ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดจำานวนทั้งสิ้น 60 โครงการ ซึ่งโครงการที่ได้รับเงินพัฒนาชุมชน 150,000 บาท 3 อันดับแรกได้นำาไปพัฒนา
ให้เกิดขึ้นจริงในชุมชนต่างๆ ดังนี้

สร้างอาคารเรียนหลังใหม่สำาหรับเด็ก
พเิศษ ณ โรงเรยีนแม่ลากเนนิทอง จงัหวดั
เชียงราย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ

พลกิวกิฤตขิยะชมุชน สูภ้ยันำา้เคม็ดนิเคม็ 
สู่แปลงผักและภูมิทัศน์กินได้ ตามวิถีพอ
เพยีง ณ ชมุชนและโรงเรยีนตำารวจตะเวน
ชายแดน บ้านนำ้าแดง จังหวัดจันทบุรี 
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี

การพฒันาระบบบรหิารจดัการระบบนำา้
ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านอูมฮวม 
จังหวัดตาก โดย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย
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3. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ตลอดปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการทำานุบำารุงศาสนา และจัดกิจกรรมสืบสานตามประเพณีและวัฒนธรรม ดังนี้

การสนบัสนุนมลูนธิเิพือ่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย G4-SO6

มอบเงินจำานวน 1 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของ
มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ในด้านการศึกษา 
และการทำากิจกรรมที่สำาคัญของประชาชนชาวมุสลิมในประเทศ

โครงการ “ธรรมะ สร้างสุข”

ส่งเสริมพนักงานและครอบครัว  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการ
ปฏิบัติธรรม อาทิ หลักสูตร เสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่, 
หลักสูตรปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชา, การฝึกปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน “จิตตภาวนา”, หลักสูตรครอบครัวคุณธรรม, อบรม
วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ปัญญา และ
สามารถนำาหลักธรรมคำาสอนในพทุธศาสนา ไปใช้ให้เกดิประโยชน์
ต่อชีวิตประจำาวัน สร้างความสุขทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรอบ

ส่งมอบปฏิทินเก่าเพื่อผู้พิการทางสายตา

ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าท่ีไม่ได้ใช้แล้ว  
ให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อำาเภอปากเกร็ด 
เพื่อนำาไปผลิตสื่อการเรียนการสอนอักษรเบลล์ แก่ผู้พิการทาง
สายตา ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ร่วมด้วยช่วยซื้อข้าวจากชาวนา

พฤกษา สนับสนุนโครงการมาตรการส่งเสริมช่วยเหลือชาวนา 
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาราคาข้าว ด้วยการเปิดช่องทาง เป็น
ตัวแทนชาวนา เชิญชวน ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมลงชื่อสั่งซื้อ
ข้าวจากชาวนาโดยตรง 
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พฤกษา อิ่มบุญอิ่มใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา ครั้งที่ 4

ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ด้วย
การทำาบุญถวายเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม พร้อมทั้งร่วม
กนัส่งเสรมิทำานบุำารงุพระพทุธศาสนา บำาเพญ็สาธารณประโยชน์ 
ทำาความสะอาดวัด ทาสีผนังห้องนำ้า เนื่องในวันเข้าพรรษา  
ณ วัดเขาผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

LIVE TOGETHER” by Pruksa Ville

โครงการ Pruksa Ville ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้กับ
ลูกค้า และพนักงาน ร่วมทำาบุญตักบาตร และฟังธรรมจาก  
พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต เนื่องในวันสำาคัญทางศาสนา

รวมพลังท�าความดีCEO ส่งมอบธรรมะเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ร่วมส่งมอบหนังสือธรรมะ “บันทึก
คติธรรมและธรรมเทศนา ของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์  
อตุโล) ให้กับพนักงาน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 

กจิกรรม “ธ สถิต ในดวงใจไทยนรินัดร์” เชิญชวนลูกค้า โครงการ
พฤกษาวิลล์ 57 (พัฒนาการ 38) ร่วมแสดงออกถึงความจงรัก
ภักดี และน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่มีต่อ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช โดยมกิีจกรรม
ทำาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมชมนิทรรศการ  
“9 คำาสอนของพ่อ” เพื่อน้อมนำาพระบรมราโชวาท มาเป็นแบบ
อย่างในการดำาเนินชีวิต

การสนับสนุนการพัฒนาสังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น

ในปี 2559 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาสังคมร่วม
กับหน่วยงานอื่น จำาแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและ 
ศลิปวฒันธรรม รวมจำานวน 790 โครงการ รวมเป็นเงินสนบัสนนุ 
85,209,864.43 บาท 

การสนับสนุนโครงการพัฒนา
สังคมร่วมกับหน่วยงานอื่น

จ�านวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 15 9,256,560.00

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 17 633,615.41

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 758 75,319,689.02 

รวม 790 85,209,864.43
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การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความย่ังยืน 
G4-16

บริษัทฯ ดำาเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมร่วมกบัเครอืข่ายต่างๆ ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
สงัคม ซึง่เป็นกลไกสำาคญัในการขับเคลือ่นให้เกิดการพฒันาทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ผ่านการมส่ีวนร่วม
ในกิจกรรมของเครือข่ายความยั่งยืน ดังนี้

• ร่วมสนบัสนนุนโยบายของรฐับาล ในโครงการบ้านประชารัฐ 
เพื่อสร้างที่อยู ่อาศัยให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย ท้ังประชาชน 
ทหาร ตำารวจ และข้าราชการ เพือ่ให้ผูท้ีม่รีายได้น้อยสามารถ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง

• เป็นภาคเีครอืข่ายความร่วมมอืในการดำาเนนิธรุกจิท่ีเป็นมติร
กบัเดก็ทัง้ในสถานประกอบการ บทบาทในตลาด และบทบาท
ในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ใน “โครงการส่งเสริมการ 
ดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก” ร่วมกับ องค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก  
(Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact) พร้อมด้วยหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน และยังได้ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ฯ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำาเนิน
ธุรกิจที่ เป ็นมิตรกับเด็กให ้ กับผู ้บริหารและพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

• เป็นภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาในโครงการ “ทวิภาคีในสถานประกอบการ” ร่วม
กับ สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศกึษาธกิาร เพ่ือยกระดับอาชีวศกึษาไทยให้มมีาตรฐานเทยีบ
เท่าสากล และเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมเข้าสู ่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

• เป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับ 
ผู้สูงอาย ุ(Age-Friendly Business) ร่วมกบั สถาบนัไทยพฒัน์ฯ 
และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ 

• เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการใน
สถานประกอบการ ตามมาตรา 35 ในโครงการ “สานพลัง 
สู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนพิการ 10,000 อัตรา” 
จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม และสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

• เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ัน ผ่านการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริต
คอรัปช่ันในทุกรูปแบบให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัคงให้ความสำาคญัในการสนบัสนนุกิจกรรม
สร้างสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชน โดยคำานึงถึง 
ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินของชุมชน  
เพื่อป้องกันและลดปัญหาด้านอาชญกรรม และยาเสพติดใน
ชุมชน โดยร่วมสนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด การช่วยเหลือตำารวจชายแดนภาคใต้ที่ได้รับบาดเจ็บ
และเสยีชวีติจากการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึการปรบัปรงุห้องปฏบิตัิ
การสายตรวจ กิจกรรมเพื่อป้องกันอาชญกรรมและยาเสพติด 
เป็นต้น 
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ในปี 2559 บริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเครือข่ายอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม ดังนี้

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ 
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, สมาคมเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ธนาคารกสกิรไทย เป็นต้น 
โดยร่วมเป็นวิทยากร ให้คำาแนะนำาถึงแนวทางในการพัฒนา การบริหารงาน และการลงทุนในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ ให้กับนิสิตและนักศึกษา พนักงานภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการต่างๆ

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CSR Club เพื่อร่วมกันทำาประโยชน์แก่ส่วนรวม แบ่งปันข้อมูล ประสบการณ์ 
และองค์ความรู้ในการพัฒนางานด้าน CSR 

สมาคมอาคารชุดไทย
เข้าร่วมเป็นสมาชิก และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำารงตำาแหน่ง นายกสมาคมอาคารชุดไทย

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯ ดำารงตำาแหน่ง คณะกรรมการทีป่รึกษาของสมาคมอสงัหารมิทรพัย์ไทย

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ดำารงตำาแหน่ง รองประธานกรรมการของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สิน
แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 
ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำารงตำาแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งสินแห่ง
ประเทศไทย 
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง
G4-DMA (Customer Health and Safety), G4-DMA (Product and Service Labeling), G4-DMA (Products and Services)

G4-PR1

บรษัิท พฤกษา โฮลดิง้ จำากดั (มหาชน) ยังคงมุง่มัน่ ให้ความสำาคัญ
ต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย และมาตรฐานสินค้า
อย่างครบถ้วนตามหลกัธรรมาภบิาล  โดยคำานงึถงึความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าเป็นหลัก   
ด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีการรับรองมาตรฐานสินค้า เช่น 
มาตรฐานสนิค้าทีม่ ีมอก. หรอืมาตรฐานสนิค้าทีม่กีารรบัรองของ
ประเทศผู้จัดจำาหน่าย วัสดุที่มีการปลดปล่อยสารท่ีมีผลต่อ
สุขภาพผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Low  
VOC) ตามที่มาตรฐานสินค้ากำาหนด เช่น เลือกใช้เสาเข็ม เหล็ก 
ปูนซีเมนต์ ที่มี มอก. กระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่มีส่วนผสมของ
แร่ใยหิน พื้นลามิเนตและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เกรด E1 การ
ออกแบบอาคารเป็นไปตามข้อกฎหมายกำาหนด พ.ร.บ.จัดสรร 
และ พ.ร.บ.การก่อสร้างอย่างครบถ้วน เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยังมีการออกแบบอาคารท่ีสามารถต้านทานแผ่นดิน
ไหวทั้งแนวราบและแนวสูงที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน AIT 
(Asian Institute Technology) เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค 
รวมถงึการพฒันาคดิค้นนวตักรรมของบรษิทัฯ ทีมุ่ง่เน้นเชือ่มโยง
กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืน 

ครอบคลมุภายใต้ 4 แนวโน้มความต้องการหลักของผู้บรโิภค หรอื 
4 Consumer Mega Trends คอื บ้านแขง็แรงปลอดภยั  บ้านที ่
คำานึงสุขภาพอนามัย และอยู่สบายของทุกเพศทุกวัย ตลอดจน 
ผู้สูงอายุ  บ้านที่คำานึงการประหยัดพลังงาน และบ้านทันสมัยที่มี
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบาย

บรษิทัฯ มีปณธิานในการสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าเสมอมา 
จึงได้ให้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ที่อยู ่อาศัยที่ส ่งมอบให้กับลูกค้ามีความสมบูรณ์แบบและ
สอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า โดยฝ่ายวิจัยการ
ตลาด (Consumer & Market Intelligence) และศนูย์กลางการ
จัดการนวัตกรรม (Innovation Center) ได ้ร ่วมกันทำา 
การสำารวจวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการเชิงลึกของ 
ผู ้บริโภค (Consumer Insight) ของลูกค ้าแต ่ละกลุ ่ม  
(Segmentation) รวมทั้งสำารวจโครงการที่อยู่อาศัยทั้งหมด 
ในตลาด (อุปทาน) ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และมีฐานข้อมูล
มากพอในการที่จะทราบถึงจำานวนและความต้องการในตลาดที่
อยู่อาศัยของผู้บริโภค แบ่งตามประเภทรูปแบบที่อยู่อาศัย ทำาเล
ทีต่ัง้ และระดบัราคา โดยบรษิทัฯ จะนำาผลการสำารวจดงักล่าวไป
ใช้ประกอบในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ  
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การพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง 

พ.ศ. 2536 ใช้เทคโนโลยทีีท่นัสมยัด้วยระบบโครงสร้างผนงัรบันำ้าหนกัแบบหล่อในทีด้่วยเทคโนโลยแีบบอโุมงค์ (Cast-Institute 
Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) สำาหรับบ้านทาวน์เฮาส์

พ.ศ. 2547 เริ่มนำาเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังสำาเร็จรูปรับนำ้าหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) สำาหรับ 
บ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮาส์บางประเภท โดยได้สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูป (Precast 
Concrete Factory) ซึ่งเริ่มจากโรงงานที่เป็นระบบการผลิตแบบระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-automated carousel 
System) ทำาการผลิตผนังสำาเร็จรูป (Bearing Wall for house)

พ.ศ.2548 ได้พัฒนาและเร่ิมใช้การผลิตด้วยระบบ Fixed Mould ที่โรงงานที่ 2 ทำาการผลิตรั้ว (Fence) และ Parapet  
ด้วยระบบ Fixed Mould ซึ่งปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นโรงงานผลิตห้องนำ้าสำาเร็จรูป (คอนกรีต) โรงงานที่ 3 ทำาการ
ผลิตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูป ชิ้นงานพิเศษอื่นๆ (Slab & Special Elements) และผนังสำาเร็จรูป (Bearing 
Wall for house) โรงงานที่ 4 ทำาการผลิตผนังสำาเร็จรูป (Bearing Wall for Condominium) และหน้ากากทาวน์
เฮาส์ (Townhouse Façade)

พ.ศ.2553 ได้พัฒนาระบบและขยายโรงงาน 5 เป็นโรงงานพรีคาสท์ระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน (Fully-Automated Carousel 
System) เป็น Carousel Plant  ที่มีกำาลังผลิตสูงที่สุดในโลกสำาหรับผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูปใน
การผลติจะใช้เคร่ืองจกัรอตัโนมตั ิและระบบคอมพวิเตอร์ควบคุมการผลิตทกุขัน้ตอน อาท ิการประกอบแบบข้างโดย
หุ่นยนต์ (Shuttering Robot), เครื่องทำาตะแกรงเหล็กอัตโนมัติ (Automated Mesh Plant), เครื่องเทคอนกรีต
อัตโนมัติ เป็นต้น เป็นเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลก ทำาให้ได้แผ่นคอนกรีตที่มีมาตรฐานและ 
คุณภาพสูง โดยทำาการผลิตผนังสำาเร็จรูป (Bearing Wall for house)

พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ที่ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน (Fully  
Automated carousel System) เป็น Carousel Plant และมีกำาลังผลิตสูงที่สุดในโลกสำาหรับผลิต 
แผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูปในการผลิตจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิต
ทกุขัน้ตอน ตัง้อยูท่ี ่ตำาบลคลองหนึง่ อำาเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธานี ใกล้นคิมอตุสาหกรรมนวนครบนเนือ้ที ่130 ไร่ 

พ.ศ.2536
พ.ศ.2547

พ.ศ.2551
พ.ศ.2552

พ.ศ.2555
พ.ศ.2556

พ.ศ.2557
พ.ศ.2558

พ.ศ.2559ก่อตั้งบริษัทฯ ใช้
เทคโนโลยี Load Bearing 
Wall Structure 
(Tunnel Technology)

Fully Precast 
ในคอนโดแบบ Low Rise

นำาเทคโนโลยี 
Pruksa REM  
มาใช้ในการ 
ก่อสร้างบ้าน

• สร้างโรงงาน Precast 6-7 
(กำาลังการผลิต 7 โรงงานรวม 
1,120 ยูนิต/เดือน)

• Supply Chain Management
• i-Inspection
• นำาห้องนำ้าสำาเร็จรูปมาใช้ในการ

ก่อสร้างคอนโด

• ใช้ BIM (Building Information 
Management) ในงานออกแบบ

• ใช้ REM และ Precast ใน 
คอนโดแนวสูง

• Connect Premium House 
บ้านประหยัดพลังงาน

• ใช้บริษัทระดับโลกในการ 
วางกลยุทธ์

สร้างโรงงาน 
Pruksa Precast 
แห่งแรก

Fully Precast  
ในคอนโดแนวสูง 
(The Seed Mingle)

• งานวิจัยบ้าน 
ต้านทานแผ่นดินไหว

• ได้รับรางวัล  
ASQ Award

• เริ่มใช้ BIM (Building  
Information Management) 
ในงานออกแบบ

• PMC (Project Management 
Control)

• งานวิจัยบ้านประหยัดพลังงาน 
(Energy Saving Home)

นวัตกรรมต่างๆ
ในองค์กร
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ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เห็นความสำาคัญใน
การนำาเอานวตักรรมมาสนบัสนุนการพฒันาในกระบวนการต่างๆ 
ให้ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
บริษัทฯ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของเอเชีย อีกทั้งมีความยั่งยืนในการ
ทำาธุรกิจ (Sustainable growth) จากการเติบโตของธุรกิจที่ต่อ
เนือ่งมัน่คง และมีการกำากบัดแูลกจิการท่ีดี (Good Governance) 
จนเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า (Top of Mind Brand)

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว มีนโยบายและแผนงาน ในการนำานวัตกรรม
ด้านต่างๆ มาใช้เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยนำานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ปรับปรุง
การบรหิารจดัการกระบวนการในห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain 
Management Process) ทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า  
Pruksa Creative Innovation Intelligence ให้ครบทุกด้าน ไม่
ว่าจะเป็น Product Creative, Innovation, Process Creative 
Innovation และ Service Creative Innovation โดยเน้นให้
พนักงานทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาผ่านกิจกรรมต่างๆ  
เช่น กิจกรรม Small Group Activity (SGA), Continuous 
Improvement Project (CI Project), Best Practice และ
กิจกรรม Show and Share เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทฯ  
ได้มีการจัดการประกวด Innovation Award เพื่อให้พนักงาน 
ทุกคนมีส่วนร่วม และทำางานกันในลักษณะ Cross function 
เชื่อมโยงตลอด Supply Chain ของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์
คุณค่าเพื่อลูกค้า และได้จัดสรรเงินรางวัลให้กับพนักงาน เป็น
มูลค่ามากถึง 1% ของยอดรายได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative 
Innovation Organization) 

เนื่องจากการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นและใช้ได้จริงนั้น ไม่
สามารถกระทำาได้โดยใครคนใดคนหนึง่ การสร้างสรรค์นวตักรรม
จงึต้องได้รบัความร่วมมือและการมส่ีวนร่วมตัง้แต่ผูบ้รหิารระดบั
สงูจนถงึพนกังานระดบัปฏบิตักิารทกุฝ่ายเช่ือมโยงกัน  โดยมกีาร
กำาหนดวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร กำาหนดทิศทางการดำาเนิน
ธุรกิจ ทั้งในกลุ่มธุรกิจและกลุ่มสนับสนุนให้ไปสู่เป้าหมายใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อเชื่อมโยง สรรหา สนับสนุน ผลักดัน  
นำานวัตกรรม ทั้งจากภายในและภายนอกท่ีได้ทำาการประเมิน 
แล้วว่ามีคุณค่า (Value added) มาประยุกต์ใช้อย่างเป็น 
รูปธรรม หรือจะเรียกว่าเป็นการทำา C&D (Connecting and 
Development) บริษัทฯ ได้มีการกำาหนด Road Map ทั้งแผน
ระยะสั้นและระยะยาวในการนำาเอานวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหา 

และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง และเพิ่มคุณภาพ
ของผลติภณัฑ์ในปัจจบัุนให้ได้มาตรฐานสากลมากยิง่ขึน้  ตลอดจน 
รักษาและขยายธุรกิจให้ครอบคลุมเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคต 
และต่อยอดธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่ที่มุ่งเน้นไปท่ี
การสร้าง High Value Added ที่เหมาะกับทุกกลุ่มสินค้า โดยได้
บูรณาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมจากการมีส่วนร่วมของ
พนกังานภายในองค์กรในลกัษณะ Closed Innovation และการ
รับนวัตกรรมจากภายนอกองค์กรที่เรียกว่า Open  Innovation 
นำามาประยุกต์ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์  โดยเน้นการสร้างพันธมิตร
ทางธรุกจิ ทัง้จากผู้ผลิตวสัดกุ่อสร้าง สถาบนัการศึกษา นกัวชิาการ 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางทัง้ในและต่างประเทศ มาร่วมพฒันาสนิค้า
ให้เป็น Long-term Partnership

การพัฒนานวัตกรรมใน 3 ด้าน 

1. Process Creative Innovation เป็นต้นนำ้าในการ
สร้างสรรค์ ผ่านนวัตกรรมกระบวนการต่างๆ  ได้แก่

• นำาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Precast Concrete จาก
ประเทศเยอรมันที่มีกระบวนการผลิตระบบ Automation  
ที่ทันสมัยมาใช้  

• นวตักรรมกระบวนการจัดการใน Supply Chain Management 
ที่เป็นกระบวนการจัดการ ตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดิน ศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ และนำาไปออกแบบผลิตภัณฑ์
ตามกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม  

• พัฒนาการออกแบบในรูปแบบ 3 มิติ ที่ เรียกว่า BIM  
(Building Information Model) เชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่าน
ระบบ SAP ไปสู่การถอดแบบประมาณราคา การผลิตแผ่น 
Precast การจัดซื้อ และการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้าง

• พัฒนาระบบการก่อสร ้างแบบ REM (Real Estate  
Manufacturing) คือ การประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมการผลิตมาใช้กับกระบวนการผลิตบ้านให้เป็น
แบบ Mass Customized มรีะบบการตรวจสอบและควบคมุ
คุณภาพในระหว่างการก่อสร้าง (In process Quality  
Control) สอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน (Quality Built-in 
Process) ซึ่งทำาให้ประสิทธิภาพในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นถึง 
30-50% จนทำาให้ในปี 2559 บรษิทัฯ ได้รับ Certificate จาก 
International Quality Crown Award 2016 ในด้าน  
Excellence and innovation ของสถาบัน BID London 
England
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2. Service Creative Innovation 
• การทำางานร่วมกับหน่วยงานราชการท่ีเกีย่วข้อง เช่น ทำา MOU 

กบัการประปานครหลวง และการไฟฟ้านครหลวง ทำาให้ลกูค้า
ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว 

• การพัฒนาการตรวจรับมอบบ้านด้วย Tablet  
• Better Living Service คือการบริการแนะนำาผู้รับเหมาแก่

ลูกค้า และประชาชนทั่วไปในการปรับปรุงต่อเติมบ้าน  
• Contact Center 1739 บริการรับข้อร้องเรียนต่างๆ และ

พัฒนาการให้บริการซ่อมแซม โดยจัดทีม CS Center เพื่อ
ประสานงานนัดตรวจสอบ ซ่อมงานตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก 
รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของงาน

• บริการข้อมลูข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่าน www.pruksa.com 
มีบริการในลักษณะ Online ทั้งการจองบ้าน การนัดหมาย
ต่างๆ  

• Pruksa Application เพ่ือบรกิารข้อมลูต่างๆ ผ่านมอืถือ เพิม่
ความสะดวกให้แก่ลูกค้า

• การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 
• การให้ความรู้และแนะนำา การบริหารจัดการนิติบุคคล รวม

ทั้งกำาหนดมาตรฐานความรับผิดชอบ และการอบรม  
Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน 

3. Product Creative  Innovation G4-PR1, G4-EN27 

การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล (World class) 
ได้แก่

• การร่วมกบัพนัธมติรทางธรุกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier สถาบนั
การศึกษาต่างๆ เพื่อวิจัยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 
ให้มีมาตรฐานและตรงใจลูกค้าในราคาท่ีเหมาะสม เช่น  
ธรณีสำาเร็จรูป บันไดสำาเร็จรูป วงกบประตูหน้าต่างสำาเร็จรูป 
ถังเก็บนำ้าซ่อนปั ๊ม ถังขยะสำาเร็จรูป การพัฒนาห้องนำ้า
สำาเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงงาน 

• การสร้างบ้านที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหว  
• การสร้างบ้านต้นแบบ Pruksa Plus House ขึ้น ตามความ

ต้องการของผูบ้รโิภคตาม 4 Consumer Mega Trends โดย
เน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดการใช้
พลังงาน ที่โครงการเดอะแพลนท์เอสธีท พัฒนาการ 38  ซึ่ง
ได้รับการรับรองเป็นอาคารเขียวประหยัดพลังงาน ของ
สถาบัน DGNB ประเทศเยอรมัน (German Sustainable 
Building Council)  โดยได้รับ Sustainable Building 
Certified  ระดับ Platinum 

• จดัโครงการ PRUKSA-CHULA : ARchitectural Innovation 
SynTax, ARIST ในปี 2559 เป็นการประกวดแข่งขันผลงาน
ของนสิติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ให้ออกแบบเสนอแนวความคดิทางสถาปัตยกรรมทีอ่ยูอ่าศัย
ทั้งแนวราบแนวสูง เพื่อนำาเอาแนวคิดใหม่ๆ มาต่อยอดทาง
ธุรกิจในอนาคต

จากการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง 
ทำาให้ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2559  ในภาพ
รวมมีคะแนนสูงขึ้น ดังนี้

• ความพึงพอใจของลูกค้าหลังการเข้าอยู่เพิ่มขึ้น เป็น 77.9% 
โดยเพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อน G4-PR1

• ความพึงพอใจในด้านการซ่อมแซม หรือแก้ไขข้อร้องเรียน  
เพิ่มขึ้นเป็น 85.2% โดยเพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน 

• ความพงึพอใจต่อการมอบกรรมสทิธิใ์ห้คณะกรรมการหมูบ้่าน
หรือนิติบุคคลเพิ่มขึ้นเป็น 68.4% โดยเพิ่มขึ้น 0.6%  
จากปีก่อน

การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกขั้นตอน ผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐานสากล และบริการที่มีคุณภาพ เกิดคุณค่าในเชิง Value 
For Money, Emotional Value, Functional Value, Value 
of Time ทำาให้ลูกค้าพึงพอใจ อีกท้ังยังคำานึงถึงการรักษา 
สิ่งแวดล้อม ด้วยการทำา CSR in Process ในกระบวนการธุรกิจ
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การวิจัยพัฒนา การออกแบบ การผลิต  
การส่งมอบ ตลอดจนถึงการบริการ รวมถึง CSR after Process 
โดยดงึลกูค้า  คูค้่า ร่วมกนัช่วยเหลอืสงัคม และชุมชน ในด้านต่างๆ 

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า ด้วยนโยบาย “คิด สร้างสรรค์คุณค่า เพื่อ
ลูกค้า” และการสร้างสรรค์คุณค่าเพ่ิมให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
โดยรวม (Creating Shared Value : CSV)  จะทำาให้บริษัทฯ 
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความพึงพอใจของ
ลูกค้าหลังการเข้าอยู่

ความพึงพอใจในด้าน
การซ่อมแซม หรือ
แก้ไขข้อร้องเรียน 

ความพึงพอใจต่อ
การมอบกรรมสิทธิ์
ให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านหรือนิติบุคคล

77.9% 85.2% 68.4%

โดยเพิ่มขึ้น 2.6% 
จากปี 2558

โดยเพิ่มขึ้น 1.6% 
จากปี 2558

โดยเพิ่มขึ้น 0.6% 
จากปี 2558
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ 
ที่อยู่อาศัย G4-EN27

พฤกษา เรยีลเอสเตท ซึง่เป็นบรษิทัในกลุม่ บรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จำากดั (มหาชน) ได้ตระหนกัถงึความสำาคัญของผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
จากการทำาธุรกิจและก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเน่ือง จึงมีการจัดทำารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมินผลกระทบ และกำาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการ โดยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วงดำาเนินโครงการ

บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ผลกระทบโดยรอบโครงการ ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ตรวจวัด ประเมิน และสรุปผลการติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำานัก
นโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด สำานักงานเขต องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการดำาเนินงานทั้ง 3 ระยะ ครอบคลุมองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ ดังนี้

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพนำ้า 
เป็นต้น

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ระบบบำาบัดนำ้าเสีย ระบบนิเวศวิทยาสังคมเมือง เป็นต้น

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ นำ้าใช้ นำ้าเสีย การระบายนำ้า การป้องกันนำ้าท่วม การจัดการขยะมูลฝอย ระบบไฟฟ้า  
การป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น G4-PR1

G4-14, G4-PR1, G4-SO1, G4-15

ทัง้นี ้ในปี 2559 มโีครงการทีอ่ยูอ่าศยัของบรษิทัฯ จำานวน 9 โครงการ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ทีไ่ด้มกีารดำาเนนิงานการก่อสร้างโครงการ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่างๆ โดยมีรายชื่อโครงการ ดังนี้

ก่อนก่อสร้าง
โครงการ

ระหว่างการก่อสร้าง 
โครงการ

ช่วงดำาเนิน
โครงการ

ประเภททาวน์เฮาส์
พฤกษาวิลล์ 94 (รัษฎา-เกาะแก้ว)

ประเภทคอนโดมิเนียม
• พลัม พรีเมี่ยม (พหลโยธิน 89)
• พลัมคอนโด (แจ้งวัฒนะ)
• พลัมคอนโด (ปิ่นเกล้าสเตชั่น)
• พลัมคอนโด (รามคำาแหง)
• เดอะทรี (สุขุมวิท 64)

• เดอะ ไพรเวซี่ (ลาดพร้าว-เสนา)
• เออบาโน่ (ราชวิถี)
• แชปเตอร์วัน อีโค่ (รัชดา-ห้วยขวาง)
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การบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน G4-12

บริษัทฯ มีกระบวนการปฏิบัติงาน ที่มีความสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ โดยมีกระบวนการดำาเนินงานที่เป็นมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน (Process : P) ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น (P0) จนถึงกระบวนการสุดท้าย (P16) ในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งในทุกกระบวนการ  
จะมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

P0

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P9

P10

P13 P12

P11

P8

P6

P14

P15

P16
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คำาอธิบายกระบวนการปฏิบัติงานตามลำาดับ เริ่มจากกระบวนการ P0 – กระบวนการ P16

กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

P0 SBU Business Plan : Project Feasibility Study 1

ทำาการศึกษาทำาเลที่ดินท่ีมีความเป็นไปได้ทั้งทางการตลาดและผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสมตามเกณฑ์

มาตรฐานของบริษัทฯ

P1 G4-DMA (Land Degradation, Contamination and Remediation), CRE5, G4-SO2, CRE7

Land Acquisition : เจรจาต่อรองราคาซื้อที่ดิน Project  Feasibility Study 2 และอนุมัติซื้อที่ดิน

กระบวนการซ้ือท่ีดินของบรษิทัฯ มุง่ซือ้ท่ีดนิทีท่ำาเลด ีมศีกัยภาพเพ่ือให้เป็นทรัพย์สนิมกีารเพิม่มลูค่าและมีคณุค่า

แก่ผู้อยู่อาศัย โดยจะเลือกซื้อที่ดินที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขายเท่านั้น และเป็นที่ดินที่ไม่มีปัญหา

ด้านคดคีวามมาก่อน และต้องไม่มกีารถกูบังคับให้ขาย หรอืหาวธิไีด้ทีดิ่นมาดำาเนินธรุกจิด้วยวธิกีารมชิอบหรอืไม่

โปร่งใส โดยท่ีดนิทุกแปลงจะมตีวัแทนบรษัิทฯ จากหลายฝ่ายร่วมเจรจาซือ้-ขายเพือ่ให้เกดิความโปร่งใสทัง้บริษัทฯ 

และเจ้าของที่ดิน 

บริษัทฯ ยังหาซ้ือที่ดินท่ีสามารถใช้เป็นเส้นทางลำาเลียงวัสดุและทีมงานก่อสร้าง โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ

อยูอ่าศยัของชมุชนข้างเคยีงและลกูค้าของโครงการในระหว่างการก่อสร้างหากเส้นทางเกดิการชำารดุเสยีหายกจ็ะ

ดำาเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้สภาพดีกว่าเดิม 

P2 Project Concept Design Concept : Project Concept and Project Feasibility Study 3

เมื่อบริษัทฯ ได้ท่ีดินมาเพื่อดำาเนินการพัฒนาโครงการ ทีมงานออกแบบจะทำาการออกแบบโครงการ จัดทำา 

ผังโครงการ สาธารณูปโภค รูปแบบบ้านด้วยคอนเซ็ปต์โครงการที่น่าอยู่อาศัย ร่มรื่น และใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ได้ดีท่ีสุด  รวมถึงทิศทางการวางบ้านจะออกแบบให้มีความถูกต้องตามหลักการของภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้เป็น

โครงการที่มีคุณภาพ สามารถอยู่อาศัยอย่างมีความสุข และมีค่าใช้จ่ายการบำารุงรักษาตำ่า   

P3 Prelim Design & Detail Design PCM : สรรหาว่าจ้างผู้ออกแบบและออกแบบบ้าน

การออกแบบบ้านในโครงการให้มีฟังก์ชันครบถ้วนเพื่อการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เลือกใช้วัสดุที่ใช้งานได้สะดวก 

คุ้มค่า ดูแลรักษาง่าย มีความสวยงาม และมีอายุใช้งานยาวนาน และออกแบบระบบบำาบัดและระบายนำ้าทิ้งเป็น

ไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี และมีคู่มือการใช้งานแก่ลูกค้าเพื่อยืดอายุการใช้งานของส่วนต่างๆ ภายในบ้าน และยัง

มีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

P4 Estimate & Budgeting : ประมาณราคากลางโครงการและงบประมาณโครงการ Project Feasibility 

Study 4 การประมาณราคาสินค้าตามการออกแบบ

P5 G4-DMA (Procurement Practices)

Sourcing : สรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาประเภทต่างๆ

คัดเลือก ผู้รับเหมา หรือ ซัพพลายเออร์ ที่มีสินค้าตรงตามการออกแบบ รวมทั้งมีบริการทั้งก่อนและหลังการขาย

ที่ดี เพื่อส่งมอบโครงการและบ้านที่มีคุณภาพ และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี Bidding หรือ e-Auction 

เพื่อให้ได้ราคาที่คุ้มค่าสมเหตุผล ทำาให้ลูกค้าบ้านที่มีคุณภาพที่ดี ราคาสมเหตุผล 

ทั้งนี้ ผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ ที่มีผลการดำาเนินงานที่ดี จะได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ 

ตามระเบียบในครั้งต่อๆ ไป
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กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

P6 Government Permit : การขออนุญาตต่างๆ

การขออนญุาตเพือ่ดำาเนนิงานในทกุประเภททีเ่กีย่วข้อง บรษิทัฯ จะดำาเนนิให้ถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบ

ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

P7 Procurement : ประมูล และว่าจ้างผู้รับเหมาราคาวัสดุ  

ประมูลและว่าจ้างผู้รับเหมาราคาวัสดุ เพื่อให้ได้ผู้รับเหมา/ผู้จัดจำาหน่ายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสูงสุดตามราคา 

และข้อตกลงหรือเงื่อนไขการว่าจ้างที่เหมาะสม

P8 Mock up House Construction : ก่อสร้างส�านักงานขายและบ้านตัวอย่าง

การเริ่มก่อสร้างช่วงแรก การถมดิน งานสาธารณูปโภค การสร้างบ้านตัวอย่าง จะเน้นการทำางานให้ตรงตาม 

แผนงาน  และดแูลการก่อสร้างของโครงการ โดยไม่ก่อให้เกดิความเดือดร้อนแก่ชุมชนรอบด้าน โดยจะมีผูรั้บผดิชอบ 

ของโครงการ ดูแลรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน (หากมี)  และเร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

P9 Marketing 

การโฆษณาต่างๆ จะใช้สื่อที่ไม่เป็นการรบกวนต่อสภาพแวดล้อมจนอาจเกิดอันตราย เช่น การติดตั้งที่อาจขวาง

ทัศนวิสัยต่างๆ เป็นต้น

P10 Sale & CRM Credit : การขายและเป็นที่ปรึกษาซื้อบ้านและสินเชื่อแก่ลูกค้าและบริการ CRM

การขายแก่ลูกค้า จะเป็นการให้ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องครบทุกด้าน เพื่อเป็นข้อมูลสำาหรับการตัดสินใจซื้อบ้าน

แก่ลูกค้า และการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้านั้น บริษัทฯ จะร่วมมือกับสถาบันการเงินทุกสถาบัน เพื่อให้ลูกค้าได้

รับประโยชน์มากที่สุด ในการรับทราบเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน ถือเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการแก่

ลูกค้าร่วมกับสถาบันการเงิน

P11 G4-SO2

Construction & Quality Control : ก่อสร้างบ้านและสาธารณปูโภคโครงการ และการตรวจสอบคณุภาพบ้าน 

ระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะควบคุมดูแลผลกระทบต่อชุมชนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง การระบายนำ้า 

ฝุ่นละอองในการก่อสร้าง ซึ่งการดำาเนินงานของบริษัทฯ เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่าการก่อสร้างทั่วไป เนื่องจาก 

ก่อสร้างโดยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัด้วยผลติแผ่นพรคีาสท์ (ชิน้ส่วนคอนกรตีเสรมิเหลก็สำาเรจ็รปู) ภายในโรงงาน และ

มีการตรวจสอบช้ินงานทุกช้ิน จึงช่วยลดการปล่อยมลภาวะจากการก่อสร้างและการขนส่ง (ก๊าซเรือนกระจก)  

ทัง้ทางตรงและทางอ้อม และลดปริมาณจำานวนของทิง้/ของเสยี (waste) ทำาให้บ้านทกุหลงัมคีณุภาพได้มาตรฐาน

งานที่ดี ก่อนส่งมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า

P12 Payment : การจ่ายผลงานผู้รับเหมาและการจ่ายงวดงานตามความก้าวหน้าของงาน

อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา ตามผลงานความก้าวหน้าของแต่ละกระบวนการทำางานตามจริง

P13 Inspection Quality Control & Transfer : ลูกค้าตรวจรับมอบบ้าน และท�าการโอนกรรมสิทธิ์

ลกูค้าทำาการตรวจรบัมอบสินค้า โดยการแก้ไขงานตามรายการต่างๆ ทีล่กูค้าแจ้ง  มแีนวโน้มท่ีจะลดจำานวนรายการ

ลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่การออกแบบและการก่อสร้างที่ดำาเนินการต่อเนื่องมา

โดยตลอด
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กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

P14 G4-DMA (Security Practices), G4-PR3

Juristic Person : Property Management และการบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร

การบรหิารและดแูลหมูบ้่าน ตัง้แต่ก่อนเริม่การเข้าอยูอ่าศยัหลังแรก-ระหว่างการอยู่อาศยั-การส่งมอบแก่นติบุิคคล 

บริษัทฯ จะมีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่มีหน้าที่เฉพาะ ได้แก่ ระบบไฟ

ส่องสว่าง  การระบายนำา้ ถนน สวนสาธารณะ การรักษาความปลอดภยั โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีรั่กษาความปลอดภยั 

บรษิทัฯ จะเข้มงวดเป็นอย่างมากในการจดัจ้างบรษิทัฯ ท่ีมคีณุภาพ  มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัย มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้

ปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความปลอดภัยแก่ลูกบ้านในโครงการ ทำาให้ปัจจุบันสามารถลดจำานวน

ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยภายในโครงการได้มาก

P15 การบรกิารหลงัการขาย และการสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้า : บริหารการซ่อมบ้านหลงัการขายและ CRM

G4-PR3

บริษัทฯ กำาหนดมาตรฐานในการซ่อมแซมอย่างชัดเจนทั้งคุณภาพและเวลาที่ใช้ในงานแต่ละประเภท (SLA)  

ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบ้านทุกหลังที่มีรายการแจ้งซ่อม จะถูกบันทึกเข้าระบบทั้งหมด 

เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลการดำาเนินงานและข้อมูลของผู้ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดี ครบถ้วน 

รวดเร็วตรงตามเวลาที่กำาหนด โดยระหว่างก่อนการเข้าซ่อม-ระหว่างการซ่อม-หลังการซ่อม จะมีทีมงานส่วน

บริการลูกค้าติดต่อลูกค้าตลอดเวลาเพื่อรับทราบและประเมินผลการให้บริการและรายงานผู้บริหารตลอดเวลา 

ผลจากการให้การบริการดังกล่าว ได้สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างสูง

P16 Continuous Improvement Process และ Supply Chain ย้อนกลับ P1 - P16

ทบทวนกระบวนการทำางานในแต่ละขั้นตอน และพัฒนาปรับปรุงการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้า

ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
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Independent Assurance Statement 
To Pruksa Holding PCL on the Sustainability Report 2016 
  
Pruksa Holding PCL or Pruksa requested Thaipat 
Institute (the Foundation for Thailand Rural 
Reconstruction Movement under Royal Patronage) 
to carried out an assurance engagement response 
to the Sustainability Report 2016 
 

Criteria for report preparation  

 The Global Reporting Initiative  G4 Sustainability 
Reporting Guidelines, in accordance with the 
‘Core’ option. 
 

Criteria for assurance standards 

 The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 
2008)  

 

Addressee  
The intended users of this assurance statement are 
the management of Pruksa and its associated 
stakeholders. 
 

Scope of Assurance 
The scope of this assurance engagement based on 
Type 1, AccountAbility Principles: evaluation of 
adherence to the AA1000 AccountAbility Principles  
and to The Global Reporting 
Initiative G4 Sustainability Reporting Guidelines, in 
accordance with the ‘Core’ option. The scope of 
this assurance engagement does not provide 
conclusions on the reliability of the performance 
information. 
 

Disclosures Covered  
The assurance engagement is based on information 
that is publicly disclosed on the Sustainability Report 
2016 of Pruksa for the year ended 31 December 2016.  
 

Methodology  
We carried out Type 1 moderate assurance in 
accordance with AA1000AS. The Type 1 
engagement requires us to report on the nature 
and extent of adherence to AA1000 APS. To 
achieve moderate level assurance, we have used 

the criteria in AA1000AS to evaluate adherence to 
AA1000APS. We undertook the following 
procedures:  
 

 Reviewed the policies, practices, management 
systems and processes and performance 
information to be included within the 
Sustainability Report 2016 of Pruksa 

 Analyzed information on performance provided 
in the Sustainability Report 2016 of Pruksa as a 
source of evidence to evaluate adherence to the 
principles and guidelines 

 Inquired the processes Pruksa undertaken to 
adhere to the principles of inclusivity, materiality 
and responsiveness 

 Assessed the extent to which Pruksa has applied 
the GRI G4 Reporting Framework including the 
Reporting Principles and GRI G4 Construction and 
Real Estate Sector Disclosures  

 Provided observations/recommendations to 
Pruksa in accordance with the Scope of Assurance 
based on defined criteria 

 

Findings and Conclusions 
 Based on the scope of assurance using the 

AA1000AS (2008), we conclude that Pruksa has 
applied processes and procedures that adhere 
with the principles of inclusivity, materiality and 
responsiveness as set out in the AA1000APS 
(2008); and 

 Based on the scope of assurance using the GRI 
G4 Reporting Framework, we conclude that 
Pruksa has followed Reporting Principle and 
Standard Disclosures in a reasonable and 
balanced presentation of information and 
consideration of underlying processes for 
preparing the report 

 

Observations and Recommendations 
Nothing came to our attention which caused us to 
believe that the Sustainability Report 2016 of 
Pruksa did not adhere to the Principles. To improve 
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future reporting of Sustainability in accordance 
with AA1000APS, we have made following 
observations: 
 

Inclusivity: The report shows several means to 
engage and obtain stakeholder’s interests and 
expectations as well as rationales behind its 
stakeholder identification process. However, it is 
recommended that results of its action and the 
linkage between action and relevant content 
disclosure should be relatively addressed. 
 

Materiality: Pruksa shows briefly its reporting 
process. However, more details in each stage are 
preferred such as the way to select materiality 
aspects and boundaries. 
 

Responsiveness: Pruksa demonstrates its intensive 
response to the material issues that affect 
sustainability considerations through its 
governance structure, policies, actions and 
performances against its commitment. However, 
Pruska should indicate sustainability plan for 
achieving the SDGs, including measurement, 
performance monitoring system and stakeholder 
feedback process may be further continuously 
addressed.  
 

Pruksa has in place the underlying processes for 
preparing the report content indicated on Standard 
Disclosures including Construction and Real Estate 
Sector Disclosures. To shape future sustainability 
reporting in according to GRI Reporting 
Framework, Pruksa has room to improve on 
principles for ensuring report content and quality, 
such as balance and comparability. 
 

In addition to the recommendations, there are a 
number of suggestions: 
 
 In General Standard Disclosure, the 

organization’s supply chain should be indicated 
by infographic or equivalent visual 
representation, also the percentage of total 
employees covered by collective bargaining 
agreements should be reported. 

 In Specific Standard Disclosures, it should be 
clearly and precisely indicated the disclosure on 
management approach and indicators of Market 
Presence, Indirect Economic Impacts, 
Procurement Practices, Biodiversity, Emissions, 
Effluents and Waste, Security Practices, Anti-
competitive Behavior and Public Policy. 

 Performance Disclosure on Occupational Health 
and Safety should be indicated percentage of 
the organization operating in verified 

compliance with an internationally recognized 
health and safety management system.  

 Performance Disclosure on Economic 
Performance should be indicated risks and 
opportunities posed by climate change that 
have the potential to generate substantive 
changes in operations, revenue or expenditure, 
etc. 

 Performance Disclosure on Local Communities 
should additionally provide the number of 
persons voluntarily and involuntarily 
displaced/resettled by development, broken 
down by project. 

 Performance Disclosure on Product and Service 
Labeling should be indicated the total number 
or percentage of assets that have achieved a 
certification, rating or labeling within a portfolio 
and level of certification attained. 

 

Competencies and Independence 
Thaipat Institute is a public organization 
established in 1999 with its roles in researching, 
training, and consulting in corporate responsibility 
and sustainability practices. Thaipat Institute is an 
AA1000AS (2008) Licensed Providers granted by 
AccountAbility, the creator and proprietor of the 
AA1000 Assurance Standard. Thaipat Institute has 
become the GRI training partner to provide 
certified training programs in Thailand since 2013, 
and joined the GRI Data Partners program in 2016. 
Our team has the relevant professional and 
technical competencies and experience in 
corporate responsibility and sustainability for 
several years. During FY2016, we did not provide 
any services to Pruksa that could conflict with the 
independence of this work. 

 
 

For Thaipat Institute 
 

 
By Vorranut Piantam  
 
Bangkok 
15 March 2017 
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GRI Content Index
General Standard Disclosures

General 
Standard 

Disclosures

Page  
Number

Direct 
Answer

External Assurance Sustainable  
Development 
GOALS (SDGs)

STRATEGY AND ANALYSIS

G4-1 2,3,11 No

G4-2 40 No

ORGANIZATIONAL PROFILE

G4-3 Front Cover, 
12, Back 
Cover

No

G4-4 Front Cover, 
Back Cover

No

G4-5 12 No

G4-6 14 No

G4-7 11, 12 No

G4-8 12-13, 35, 36 No

G4-9 11, 35, 38, 63 No

G4-10 61, 63 No GOALS 8 : Employment

G4-11 63 No GOALS 8 : Freedom of 
association and 
collective bargaining

G4-12 42, 96 No

G4-13 36 No

G4-14 95 EIA (Environmental Impact Assessment)

G4-15 5, 14, 67, 78, 
95, 102-109, 
110-115

- Sustainable Development Goals 2030
- OHSAS 18001:2007 By Ocupational 

Health and Safety Assessment Series.
- Global Reporting Initiative (GRI)
- EIA (Environmental Impact  

Assessment) by Office of Natural 
Resources and Environmental Policy 
and Planning

- GI (Green Industrial) By Department of 
Industrial Promotion Ministry of Industry

- TISI 18001:2554 By Thai Industrial 
Standards Institute Ministry of Industry

- CRBP (Children’s Rights and Business 
Principles)

G4-16 85, 89-90 No
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General 
Standard 

Disclosures

Page  
Number

Direct 
Answer

External Assurance Sustainable  
Development 
GOALS (SDGs)

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 11, 12, 29 No

G4-18 14 No

G4-19 14-17 No

G4-20 15-17 No

G4-21 15-17 No

G4-22 36 No

G4-23 14 not any 
changes in 
the scope 
and aspect 
boundaries

No

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 19, 20-26 No

G4-25 14, 19 No

G4-26 20-26 No

G4-27 20-26 No

REPORT PROFILE

G4-28 14 1 January to 
31 December 
2016

No

G4-29 - 1 January to 
31 December 
2015  
(Sustainability 
Report 2015)

No

G4-30 14 No

G4-31 17 No

G4-32 14, 102-109 No

G4-33 14, 100-101 No

GOVERNANCE

G4-34 29 No

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 10 No GOALS 16 : Ethical and 
lawful behavior
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G4 SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES

Material 
Aspects

Page  
Number

Direct 
Answer

External 
Assurance

Sustainable  
Development GOALS (SDGs)

CATEGORY : ECONOMIC

Economic Performance

G4-DMA 3, 36 No

G4-EC1 37, 39 No GOALS 2 : Infrastructure investments 
GOALS 5 : Infrastructure investments 
GOALS 7 : Infrastructure investments 
GOALS 8 : Economic performance 
GOALS 9 : Infrastructure investments 
GOALS 9 : Research and development

G4-EC2 40-42, 48 No

Market Presence

G4-EC6 63, 64 No GOALS 8 : Employment

Indirect Economic Impacts

G4-DMA 3 No

G4-EC7 39, 56, 79, 84, 
85, 86

No GOALS 2 : Infrastructure investments 
GOALS 5 : Infrastructure investments 
GOALS 7 : Infrastructure investments 
GOALS 9 : Infrastructure investments 
GOALS 11 : Infrastructure investments

G4-EC8 3, 36 No GOALS 1 : Availability of products and services 
for those on low incomes
GOALS 1 : Economic development in areas of 
high poverty
GOALS 2 : Changing the productivity of  
organizations, sectors, or the whole economy
GOALS 3 : Access to medicines
GOALS 8 : Changing the productivity of  
organizations, sectors, or the whole economy
GOALS 8 : Indirect impact on job creation
GOALS 8 : Jobs supported in the supply chain
GOALS 10 : Economic development in areas of 
high poverty
GOALS 10 : Foreign direct investment
GOALS 17 : Foreign direct investment
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Material 
Aspects

Page  
Number

Direct 
Answer

External 
Assurance

Sustainable  
Development GOALS (SDGs)

Procurement Practices

G4-DMA 42-48, 98 No GOALS 1 : Economic inclusion 
GOALS 5 : Economic inclusion 
GOALS 8 : Economic inclusion

CATEGORY : ENVIRONMENTAL

Materials

G4-DMA 52-53 No

G4-EN1 53 No GOALS 8 : Materials efficiency 
GOALS 12 : Materials efficiency/recycling

G4-EN2 53 No GOALS 8 : Materials efficiency 
GOALS 12 : Materials efficiency/recycling

Energy

G4-DMA 53-54 No

G4-EN3 53 No GOALS 7 : Energy efficiency 
GOALS 7 : Renewable energy 
GOALS 8 : Energy efficiency 
GOALS 12 : Energy efficiency
GOALS 13 : Energy efficiency

G4-EN6 53, 54 No GOALS 7 : Energy efficiency 
GOALS 8 : Energy efficiency 
GOALS 12 : Energy efficiency 
GOALS 13 : Energy efficiency

G4-EN7 53 No GOALS 7 : Energy efficiency 
GOALS 8 : Energy efficiency 
GOALS 12 : Energy efficiency 
GOALS 13 : Energy efficiency

CRE1 54 No

Water

G4-DMA 56 No

G4-EN8 56 No GOALS 6 : Sustainable water withdrawals

G4-EN9 56 No GOALS 6 : Sustainable water withdrawals

G4-EN10 56 No GOALS 6 : Water efficiency 
GOALS 6 : Water recycling and reuse  
GOALS 8 : Water efficiency 
GOALS 12 : Water efficiency
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Material 
Aspects

Page  
Number

Direct 
Answer

External 
Assurance

Sustainable  
Development GOALS (SDGs)

CRE2 51, 56 No

Biodiversity

G4-DMA 57 No

G4-EN12 57 No GOALS 6 : Water-related ecosystems and biodiversity 
GOALS 14 : Marine biodiversity 
GOALS 15 : Mountain ecosystems 
GOALS 15 : Natural habitat degradation 
GOALS 15 : Terrestrial and inland freshwater 
ecosystems

G4-EN13 83, 86 No GOALS 6 : Water-related ecosystems and biodiversity 
GOALS 14 : Marine biodiversity 
GOALS 15 : Mountain ecosystems 
GOALS 15 : Natural habitat degradation 
GOALS 15 : Terrestrial and inland freshwater 
ecosystems

Emissions

G4-DMA 54 No

G4-EN16 54 No GOALS 12 : Air quality 
GOALS 13 : GHG emissions 
GOALS 14 : Ocean acidification 
GOALS 15 : Forest degradation

G4-EN17 54, 55 No GOALS 12 : Air quality 
GOALS 13 : GHG emissions 
GOALS 14 : Ocean acidification 
GOALS 15 : Forest degradation

G4-EN19 53, 54 No GOALS 13 : GHG emissions 
GOALS 14 : Ocean acidification 
GOALS 15 : Forest degradation

Effluents and Waste

G4-DMA 58 No

G4-EN22 58 No GOALS 3 : Water quality 
GOALS 6 : Water quality 
GOALS 6 : Water-related ecosystems and biodiversity 
GOALS 12 : Water quality 
GOALS 14 : Water discharge to oceans
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Material 
Aspects

Page  
Number

Direct 
Answer

External 
Assurance

Sustainable  
Development GOALS (SDGs)

G4-EN23 57 No GOALS 3 : Waste 
GOALS 6 : Waste 
GOALS 12 : Waste

Products and Services

G4-DMA 91 No

G4-EN27 45, 58, 59, 94, 
95

No GOALS 6 : Sustainable water withdrawals 
GOALS 8 : Resource efficiency of products and 
services 
GOALS 12 : Resource efficiency of products and 
services 
GOALS 12 : Waste 
GOALS 13 : GHG emissions 
GOALS 14 : Ocean acidification 
GOALS 15 : Forest degradation

Transport

G4-DMA 54-55 No

G4-EN30 55 No GOALS 11 : Sustainable transportation 
GOALS 12 : Transport 
GOALS 13 : GHG emissions

Land Degradation, Comtamination and Remediation

G4-DMA 49, 97 No

CRE5 49, 97 No

CATEGORY : SOCIAL

LABOR PRACTICES AND DECENT WORK

Employment

G4-DMA 62 No

G4-LA2 65-66 No GOALS 8 : Earnings, wages and benefits

Occupational Health and Safety

G4-DMA 67 No

G4-LA6 74 No GOALS 3 : Occupational health and safety 
GOALS 8 : Occupational health and safety

G4-LA7 68, 69, 72, 73, 
74

No GOALS 3 : Occupational health and safety 
GOALS 8 : Occupational health and safety

CRE6 67 No
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Material 
Aspects

Page  
Number

Direct 
Answer

External 
Assurance

Sustainable  
Development GOALS (SDGs)

Training and Education

G4-DMA 76 No

G4-LA9 77 No GOALS 4 : Employee training and education 
GOALS 5 : Gender equality 
GOALS 8 : Employee training and education

Diversity and Equal Opportunity

G4-DMA 76, 78 No

G4-LA12 63 No GOALS 5 : Gender equality 
GOALS 5 : Women in leadership 
GOALS 8 : Diversity and equal opportunity

Equal Remuneration for Women and Men

G4-LA13 65, 66 No GOALS 5 : Equal remuneration for women and men 
GOALS 8 : Equal remuneration for women and men 
GOALS 10 : Equal remuneration for women and 
men

HUMAN RIGHTS

Non-discrimination

G4-DMA 62, 64 No

G4-HR3 78, 83 No GOALS 5 : Non-discrimination 
GOALS 8 : Non-discrimination 
GOALS 16 : Non-discrimination

Child Labor

G4-DMA 43,47, 62, 78 No

G4-HR5 43, 78 No GOALS 8 : Abolition of child labor 
GOALS 16 : Abolition of child labor

Forced or Compulsory Labor

G4-DMA 62 No

G4-HR6 62 No

Security Practices

G4-DMA 99 No

Supplier Human Rights Assessment

G4-DMA 43 No

SOCIETY

Local Communities

G4-DMA 79 No
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Material 
Aspects

Page  
Number

Direct 
Answer

External 
Assurance

Sustainable  
Development GOALS (SDGs)

G4-SO1 59, 95 No

G4-SO2 97, 98 No GOALS 1 : Access to land 
GOALS 2 : Access to land

CRE7 49, 97 No

Anti-corruption

G4-DMA 30-33 No

Public Policy

G4-DMA 2 No

G4-SO6 83, 86, 87 No GOALS 16 : Anti-corruption

Anti-competitive Behavior

G4-DMA 42 No

PRODUCT RESPONSIBILITY

Customer Health and Safety

G4-DMA 91 No

G4-PR1 28, 91, 94, 95 No

G4-PR2 74 No GOALS 16 : Compliance with laws and regulations

Product and Service Labeling

G4-DMA 91 No

G4-PR3 37, 38, 99 No GOALS 12 : Product and service information and 
labeling

G4-PR5 28 No

CRE8 5, 6, 9 No
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SDG Content Index
SDGs Business Theme GRI  

Indicators
Sustainability  

Report

SDG1 End poverty in all its 
forms everywhere

Access to land G4-SO2 97, 98

Availability of products 
and services for those 
on low incomes

G4-EC8 3, 36

Economic development 
in areas of high poverty

G4-EC8 3, 36

Economic inclusion G4-DMA  
(Procurement 
Practices)

42-48, 98

SDG2 End hunger, achieve 
food security and 
improved nutrition and 
promote sustainable 
agriculture

Access to land G4-SO2 97, 98

Infrastructure investments G4-EC1 37, 39

Infrastructure invest-
ments

G4-EC1 37, 39

G4-EC7 39, 56, 79, 84, 85, 
86

Changing the productivi-
ty of organizations, 
sectors, or the whole 
economy

G4-EC8 3, 36

SDG3 Ensure healthy lives and 
promote well-being for 
all at all ages

Access to medicines G4-EC8 3, 36

Occupational health and 
safety

G4-LA6 74

G4-LA7 68, 69, 72, 73, 74

Waste G4-EN23 57

Water quality G4-EN22 58

SDG4 Ensure inclusive and 
equitable quality 
education and promote 
lifelong learning  
opportunities for all

Employee training and 
education

G4-LA9 77



111บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559

SDGs Business Theme GRI  
Indicators

Sustainability  
Report

SDG5 Achieve gender equality 
and empower all 
women and girls

Economic inclusion G4-DMA 
(Procurement 
Practices)

42-48, 98

Equal remuneration for 
women and men

G4-LA13 65, 66

Gender equality G4-LA9 77

G4-LA12 63

Infrastructure invest-
ments

G4-EC1 37, 39

G4-EC7 39, 56, 79, 84,  
85, 86

Non-discrimination G4-HR3 78

Women in leadership G4-LA12 63

SDG6 Ensure availability  
and sustainable  
management of water 
and sanitation for all

Sustainable water 
withdrawals

G4-EN8 56

G4-EN9 56

G4-EN27 45, 58, 59, 94, 95

Waste G4-EN23 57

Water efficiency G4-EN10 56

Water quality G4-EN22 58

Water recycling and 
reuse

G4-EN10 56

Water-related  
ecosystems and  
biodiversity

G4-EN12 57

G4-EN13 83, 86

G4-EN22 58

SDG7 Ensure access to  
affordable, reliable, 
sustainable and  
modern energy for all

Energy efficiency G4-EN3 53

G4-EN6 53, 54

G4-EN7 53

Infrastructure investments G4-EC1 37, 39

G4-EC7 39, 56, 79, 84, 85, 
86

Renewable energy G4-EN3 53
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SDGs Business Theme GRI  
Indicators

Sustainability  
Report

SDG8 Promote sustained, 
inclusive and sustainable 
economic growth, full 
and productive  
employment and  
decent work for all

Abolition of child labor G4-HR5 43, 78

Changing the productivity 
of organizations, sectors, 
or the whole economy

G4-EC8 3, 36

Diversity and equal 
opportunity

G4-LA12 63

Earnings, wages and 
benefits

G4-LA2 65-66

Economic inclusion G4-DMA 
(Procurement 
Practices)

42-48, 98

Economic performance G4-EC1 37, 39

Employee training and 
education

G4-LA9 77

Employment G4-10 61, 63

G4-EC6 63, 64

Energy efficiency G4-EN3 53-54

G4-EN6 53, 54

G4-EN7 53

Equal remuneration for 
women and men

G4-LA13 65, 66

Freedom of association 
and collective bargaining

G4-11 63

Indirect impact on job 
creation

G4-EC8 3, 36

Jobs supported in the 
supply chain

G4-EC8 3, 36

Materials efficiency G4-EN1 53

G4-EN2 53

Non-discrimination G4-HR3 78, 83

Occupational health and 
safety

G4-LA6 74

G4-LA7 68, 69, 72, 73, 74

Resource efficiency of 
products and services

G4-EN27 45, 58, 59, 94, 95

Water efficiency G4-EN10 56
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SDGs Business Theme GRI  
Indicators

Sustainability  
Report

SDG9 Build resilient  
infrastructure, promote 
inclusive and sustainable 
industrialization and 
foster innovation

Infrastructure  
investments

G4-EC1 37, 39

G4-EC7 39, 56, 79, 84, 85, 
86

Research and  
development

G4-EC1 37, 39

SDG10 Reduce inequality within 
and among countries

Economic development 
in areas of high poverty

G4-EC8 3, 36

Equal remuneration for 
women and men

G4-LA13 65, 66

Foreign direct  
investment

G4-EC8 3, 36

SDG11 Make cities and human 
settlements inclusive, 
safe, resilient and  
sustainable

Infrastructure  
investments

G4-EC7 39, 56, 79, 84, 85, 
86

Sustainable  
transportation

G4-EN30 55

SDG12 Ensure sustainable 
consumption and  
production patterns

Air quality G4-EN16 54

G4-EN17 54, 55

Energy efficiency G4-EN3 53-54

G4-EN6 53, 54

G4-EN7 53

Materials efficiency/
recycling

G4-EN1 53

G4-EN2 53

Product and service 
information and labeling

G4-PR3 37, 38, 99

Resource efficiency of 
products and services

G4-EN27 45, 58, 59, 94, 95

Transport G4-EN30 55

Waste G4-EN23 57

G4-EN27 45, 58, 59, 94, 95

Water efficiency G4-EN10 56

Water quality G4-EN22 58
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SDGs Business Theme GRI  
Indicators

Sustainability  
Report

SDG13 Take urgent action to 
combat climate change 
and its impacts* 
* Acknowledging that  
the United Nations 
Framework Convention 
on Climate Change is the 
primary international, 
intergovernmental forum 
for negotiating the global 
response to climate 
change.

Energy efficiency G4-EN3 53-54

G4-EN6 53, 54

G4-EN7 53

GHG emissions G4-EN16 54

G4-EN17 54, 55

G4-EN19 53, 54

G4-EN27 45, 58, 59, 94, 95

G4-EN30 54, 55

SDG14 Conserve and sustainably 
use the oceans, seas and 
marine resources for 
sustainable development

Marine biodiversity G4-EN12 57

G4-EN13 83, 86

Ocean acidification G4-EN16 54

G4-EN17 54, 55

G4-EN19 53, 54

G4-EN27 45, 58, 59, 94, 95

Water discharge to 
oceans

G4-EN22 58

SDG15 Protect, restore and 
promote sustainable use 
of terrestrial ecosystems, 
sustainably manage 
forests, combat  
desertification, and halt 
and reverse land  
degradation and halt 
biodiversity loss

Forest degradation G4-EN16 54

G4-EN17 55

G4-EN19 53, 54

G4-EN27 45, 58, 59, 95

Mountain ecosystems G4-EN12 57

G4-EN13 83, 86

Natural habitat  
degradation

G4-EN12 57

G4-EN13 83, 86

Terrestrial and inland 
freshwater ecosystems

G4-EN12 57

G4-EN13 83, 86
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SDGs Business Theme GRI  
Indicators

Sustainability  
Report

SDG16 Promote peaceful  
and inclusive societies  
for sustainable  
development, provide 
access to justice for all 
and build effective, 
accountable and  
inclusive institutions at 
all levels

Abolition of child labor G4-HR5 43, 78

Anti-corruption G4-SO6 83, 86, 87

Compliance with laws 
and regulations

G4-PR2 74

Ethical and lawful 
behavior

G4-56 10

Non-discrimination G4-HR3 78

SDG17 Strengthen the means of 
implementation and 
revitalize the global 
partnership for  
sustainable development

Foreign direct  
investment

G4-EC8 3, 36

G4-16 85, 89
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แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน  
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559
 
1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด

ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน  พนักงาน
ลูกค้า  หน่วยงานภาครัฐ
คู่ค้า  สื่อมวลชน
เจ้าหนี้  นักเรียน / นักศึกษา
ชุมชนและสังคม  อื่นๆ ..............................................

2. ท่านได้รับ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากช่องทางใด
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 เว็บไซต์ pruksa.com
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th
 อื่นๆ .................................................................................

3. วัตถุประสงค์ที่ท่านอ่าน “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

4. ความพึงพอใจต่อการเสนอรูปแบบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4.1 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย   พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.2 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ท่านให้ความสนใจ  พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.3 ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา  พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.4 การออกแบบรูปเล่มมีความสวยงาม  พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ
4.5 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยภาพรวม  พึงพอใจ  ไม่พึงพอใจ

5. ความสนใจเนื้อหาในแต่ละบทของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.2 สารจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.3 รางวัลแห่งเกียรติยศและความยั่งยืน  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.4 เกี่ยวกับ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.5 เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2559  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.6 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.7 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.8 การพัฒนาความยั่งยืน ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.9 GRI Content Index   มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.10 SDG Content Index  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
5.11 แบบสอบถามความคิดเห็นผู้อ่าน  มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง

6. กรุณาระบุข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับต่อไป
................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................

สามารถส่งแบบสอบถามทางจดหมายหรืออีเมลได้ที่
แผนก CSR ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท  พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 388 อาคาร เอส. พี. ชั้น 12 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
อีเมล์ : csr@pruksa.com

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของรายงานฯ ในฉบับต่อไป



รายงานการพ
ัฒ

นาอย่างยั่งยืน ประจ
ปี 2559

บริษัท พ
ฤกษา โฮลด

ิ้ง จ
กัด

 (มหาชน) 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ กัด (มหาชน)

ชัน 2  อา าร อ อม ทา อร 9 9  พหลโย น 
ง าม น น พ า ท กรง ทพ  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ ปี 2559

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ กัด (มหาชน)


	_gjdgxs
	_gjdgxs



