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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งด�าเนินธุรกิจเพื่อ
การเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คง สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ 
ควบคูไ่ปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุง่เน้นสนบัสนนุในด้านการศึกษาและ 
พัฒนาเยาวชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
บรษิทัฯ ได้ตระหนกัถึงความส�าคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม  
บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) และการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)  
ซึ่งก�าหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
•  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
•  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
•  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
•  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
•  การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
•  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มี 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
GRI 102-14, GRI 415-1
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นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นที่จะเป็น
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำา
ของประเทศไทย ที่มีธุรกิจ
และบริการที่หลากหลาย 
เพื่อตอบสนองรูปแบบ
การดำาเนินชีวิตสมัยใหม่ 
และสามารถตอบโจทย์
ทุกความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครบถ้วน 
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
GRI 102-14, GRI 102-23, GRI 102-32, GRI 201-1, GRI 203-1, GRI 203-2

ในปี 2560 ถือเป็นปีแรกที่บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ มุ่งด�าเนินธุรกิจเพื่อ
การเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ควบคู ่ไปกับความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้น�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตรมาปรับใช้ในการด�าเนินธรุกจิในกระบวนการท�างานต่างๆ ให้อยูบ่นหลกัของความซือ่สตัย์สจุรติ มคีณุธรรม  
ยึดหลักธรรมาภิบาล คิดสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีให้กับลูกค้า พร้อมไปกับการสร้าง 
ความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ อยู่ร่วมกับสังคมด้วย
ความเกื้อกูลกัน เพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนแท้จริง

ในด้านเศรษฐกิจ บริษัทฯ ยังคงมีรายได้และผลการด�าเนินงานมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงาน
ของพฤกษา เรียลเอสเตท เป็นหลัก พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้ารายได้ใหม่ คือ กลุ่มธุรกิจพรีเมียม ซ่ึงเป็น 
กลุม่ลกูค้าทีม่กี�าลังซือ้สงูและเติบโตได้ดี แม้ในสถานการณ์เศรษฐกจิชะลอตวั ซึง่ในปีท่ีผ่านมาได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี
จากลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกระจายการลงทุนและหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มเติมจาก 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัย เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ได้เริ่มมีการลงทุน 
ในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจเนื่องจากตลาดท่ีเก่ียวข้องกับสุขภาพ  
(Health Care) มีขนาดใหญ่
GRI 102-15  

ส�าหรับด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนโยบายที่พฤกษาให้ความส�าคัญมาตลอด ได้แก่ การด�าเนินธุรกิจด้วย 
ความส�านึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล มุ่งสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ  
ในปีที่ผ่านมา พฤกษา โฮลด้ิง ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และได้รับ 2 รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 
รางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
30,000-100,000 ล้านบาท และรางวลั Thailand Sustainability Investment (THIS) หรอื “หุน้ยัง่ยนื” ซ่ึงได้รบัรางวัลน้ี 
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 แสดงถึงการยอมรับเรื่องการด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น 
ของบริษัทฯ ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างครบถ้วน 
และโปร่งใส ควบคู่ไปกับการสร้าง “คุณค่าร่วมกับสังคม” อย่างต่อเนื่อง 

“พฤกษา โฮลด้ิง มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและบริการที่หลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองรูปแบบการด�าเนินชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน” 
และนี่คือวิสัยทัศน์ขององค์กรที่จะสร้างความเติบโตให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืน และตอบแทนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรม 
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป
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รางวัล
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 

(NACC Integrity Awards) ประเภทชมเชย 

จาก สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

รางวัล
Sustainability Report Award 2017

ประเภท Recognition
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก CSR Club, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย,
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และสถาบันไทยพัฒน์

รางวัล
Thailand Sustainability Investment (THSI) 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัล
Set Sustainability Awards 2017

ประเภท Rising Star

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความภาคภูมิใจของพฤกษา
GRI 102-12
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ประกาศเกียรติคุณองค์กร
ที่ทำาคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ 

จาก กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำาคุณประโยชน์ทางสังคม
ด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำาปี 2560

จาก กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และกระทรวงแรงงาน

ประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

จาก The CAC Council
GRI 102-12

รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100 Company
ประจำาปี 2560

(Environmental, Social and Governance : ESG)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

จาก สถาบันไทยพัฒน์
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การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำาปี 2560 ในระดับดีเลิศ

จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปี 2560 (Annual General Meeting หรือ “AGM”)

มีระดับผลคะแนนร้อยละ 100

จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

รับรองการเข้าร่วมโครงการจัดทำาดัชนีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนระดับองค์กร หรือ

Corporate SDG Index

จาก สถาบันไทยพัฒน์
GRI 102-12

โล่ประกาศเกียรติคุณ
“บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”

ให้กับ คุณปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา
เรียลเอสเตท ในฐานะที่เป็นบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจที่นำาความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จาก มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
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โล่ประกาศเกียรติคุณ
“ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม” 

ให้กับ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท-พรีเมียม ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ
และบุคคลที่ประสบความสำาเร็จในวงการธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่มีการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

จาก งาน INTV AWARD 2017

รางวัล Asia’s Most Promising Brands 2017

จาก World Consulting & Research Corporation
บริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการเรื่องแบรนด์ชั้นนำาระดับโลก

รางวัล International Star for Quality Award 2017 
ประเภท Platinum

จาก Business Initiative Directions (B.I.D.)

รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2017
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

ให้กับ โครงการ เออร์บาโน่ ราชวิถี, 
โครงการ แชปเตอร์วัน อีโค รัชดา-ห้วยขวาง และ 

โครงการ พลัมคอนโด รามคำาแหง
 

จาก BCI Media Group
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รางวัล Smart Green Energy Award 2017
ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

จาก สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย
ระดับจังหวัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

จาก สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

รางวัลบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ประจำาปี 2560 
ประเภทบ้านต้นแบบทาวน์เฮาส์

ให้กับ โครงการ เดอะคอนเนค

จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน 

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ปี 2560
ให้กับ โครงการ เดอะไพรเวซี่ ลาดพร้าว-เสนา และ

โครงการ บ้านพฤกษา ปู่เจ้า-สำาโรง

จาก ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
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ประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน
การจัดทำาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

ประจำาปี 2560
ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา และ

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
GRI 102-12

ประกาศนียบัตรรับรอง
ระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม

CEN/TS 16555-1

จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
ระดับ Platinum

ให้กับ บ้านต้นแบบ “พฤกษา พลัส เฮาส์” 
โครงการ เดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ

จาก สถาบัน DGNB ประเทศเยอรมนี

ประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว
ระดับ 3 ระบบสีเขียว

ให้กับ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา และ
โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

จากกระทรวงอุตสาหกรรม
GRI 102-12
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เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ฉบับนี้
GRI 102-46, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-56

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) จัดทำาอย่างต่อเนื่อง
เป็นรายปี โดยฉบับน้ี เป็นปีที่ 2 แสดงเน้ือหาครอบคลุมผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยการเปิดเผยรายละเอียดและ
ข้อมูลในรายงานฉบบัน้ี ได้รบัการให้ความเชือ่ม่ันจาก สถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงเปน็หน่วยงานภายนอก  
ในส่วนช่องทางการเผยแพร่รายงานฉบับน้ี ทางบริษัทฯ ได้จัดทำาเป็น รายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำาปี 2560 (ฉบับย่อ) แบบมี QR CODE จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับรายงานประจำา
ปี 2560 และจัดทำาในรูปแบบไฟล์เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.psh.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่สนใจได้รับรู้และสามารถเข้าถึงรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับน้ีและ
ฉบบัยอ้นหลัง เพือ่ใชเ้ปน็ข้อมูลศึกษาการพฒันาความยัง่ยนืของบรษัิทฯ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปจัจุบนั 
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แนวทางการทำารายงาน 
GRI 102-12, GRI 102-46, GRI 102-54 

รายงานนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานกรอบการรายงานสากล (GRI) ในแบบหลัก (Core) ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้
วัดการด�าเนินงานอย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด จากประเด็นส�าคัญของธุรกิจ (Meterial Aspects)

นอกจากน้ี ยงัได้มกีารเชือ่มโยงผลการด�าเนนิงานทีส่ามารถตอบโจทย์การพฒันาทีย่ัง่ยนืตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 
หรือ Sustainable Development Goals 2030 (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาท 
ขององค์กรที่มีการด�าเนินงานตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล

ขอบเขตการรายงาน
GRI 102-4, GRI 102-31, GRI 102-46, GRI 103-1, GRI 103-3

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ก�าหนดเนื้อหาและกรอบการรายงานตามประเด็นความยั่งยืน  
ในด้านเศรษฐกจิ ด้านสิง่แวดล้อม และด้านสงัคม ทีม่นียัส�าคญัและส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ ครอบคลมุ
ธรุกจิทีด่�าเนนิงานในประเทศไทย ประกอบด้วย บรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
ประเภท ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ และหน่วยธุรกิจสนับสนุน โดยพิจารณาประเด็น
ทีม่ผีลกระทบจาก 2 มมุมอง คอื อทิธพิลต่อการประเมนิและตดัสนิใจของผูม้ส่ีวนได้เสยี และนยัส�าคญัของผลกระทบทาง
เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม ตามล�าดบัความส�าคญั และผลกระทบต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั “ผูม้ส่ีวนได้เสยี” ในแต่ละกลุ่ม

โดยประเดน็สาระส�าคัญต่อการพัฒนาทีย่ั่งยนืของพฤกษาท่ีน�าเสนอในรายงานฯ ประกอบด้วย 18 ประเดน็ (หน้า 14-16)  
ซึง่เป็นกจิกรรมท่ีอยูภ่ายในกระบวนการของห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain) ท่ีบรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุกลุม่รวมถงึมกีารวเิคราะห์และประเมนิผลการด�าเนนิงานเพือ่ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิและการพฒันา
ที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็นสาระสำาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง และบริษัทย่อย
GRI 102-44, GRI 102-47, GRI 103-1, GRI 103-3
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การให้ความรู้

- นโยบายสาธารณะ
- ชุมชนท้องถิ่น

- การปฏิบัติตามกฎหมาย 
(ผลิตภัณฑ์)

- การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ 
และบริการ

- การสื่อสารการตลาด
- การต้านทุจริต

- ผลเชิงเศรษฐกิจ
- การปฏิบัติตามกฎหมาย 

(สังคม)
- ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

- ผลิตภัณฑ์และ
บริการ

- สุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค้า

- กลไกการร้องทุกข์
 ต่อผลกระทบทาง

สังคม

น�้าทิ้งและของเสีย

กลไกการร้องทุกข์
ต่อข้อปฏิบัติทางสิ่งแวดล้อม
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กลไกการร้องทุกข์
ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทฯ ก�าหนดประเด็นสาระส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Materiality Aspect) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
ทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น 
และน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญ และวิเคราะห์ก�าหนดเป็นประเด็นท่ีมีสาระส�าคัญท่ีมีระดับอิทธิพลต่อการประเมิน 
และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียสูง และระดับนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสูง  
จ�านวน 18 ประเด็น ประกอบด้วย
GRI 102-31

นัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นสาระสำาคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของพฤกษา
GRI 102-34, GRI 102-44, GRI 102-47

ขอบเขตที่มีสาระสำาคัญ
ต่อองค์กร

GRI 103-1

หัวข้อที่นำาเสนอในรายงาน
GRI 102-44

หน้า

ด้านเศรษฐกิจ

1. ผลเชิงเศรษฐกิจ พนักงาน/ผู้บริหาร ลูกค้า  
คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้  

ผู้ถือหุ้น

• การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
• การบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน

23-25
34-39

2. ข้อปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงาน/ผู้บริหาร คู่ค้า 
คู่สัญญา เจ้าหนี้

• การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง  40-51

3. ผลิตภัณฑ์และบริการ พนักงาน/ผู้บริหาร ลูกค้า • ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 127-138

ด้านสิ่งแวดล้อม

4. น�้า ชุมชนและสังคม • การบริหารจัดการน�้า  69

5. น�้าทิ้งและของเสีย ลูกค้า ชุมชนและสังคม • การบ�าบัดน�้าเสีย  
• การก�าจัดของเสียที่เกิดจากการผลิต 
• การแก้ไขปัญหาน�้าเสียในพื้นที่ต�าบลคลองสาม 
 จังหวัดปทุมธานี

69
70
124

6. กลไกการร้องทุกข์ต่อ
 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า ชุมชนและสังคม • การปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
(หัวข้อ “การสื่อสารและช่องทาง”)

• การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• แนวทางการจัดการผลกระทบต่อชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อมในปี 2560

29, 31

122

123

ด้านสังคม

7. การจ้างงาน พนักงาน/ ผู้บริหาร • การบริหารจัดการแรงงานที่มีคุณค่า  73

8. การฝึกอบรมและการให้ความรู้ พนักงาน/ ผู้บริหาร • การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมความก้าวหน้า     
  ทางอาชีพ 

95-106

9. กลไกการร้องทุกข์ต่อ 
 ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
 

พนักงาน • การปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
  (หัวข้อ “การสื่อสารและช่องทาง”)
• ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

29

61

10. ชุมชนท้องถิ่น ชุมชนและสังคม • การปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ชุมชน)
• โครงการส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัชมุชน 

30-31
118

11. การต้านทุจริต พนักงาน/ ผู้บริหาร ลูกค้า  
คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ 

• นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 55-61

12. นโยบายสาธารณะ พนักงาน/ ผู้บริหาร ลูกค้า  
คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชนและ

สังคม ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 2
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ประเด็นสาระสำาคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของพฤกษา
GRI 102-34, GRI 102-44, GRI 102-47

ขอบเขตที่มีสาระสำาคัญ
ต่อองค์กร

GRI 103-1

หัวข้อที่นำาเสนอในรายงาน
GRI 102-44

หน้า

13. การปฏิบัติตามกฎหมาย  
     (สังคม)

พนักงาน/ ผู้บริหาร ลูกค้า  
คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ ชุมชน
และสังคม ผู้ถือหุ้น คู่แข่ง

•  การก�ากับดูแลกิจการ
• จรรยาบรรณทางธุรกิจ
• นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• นโยบายบัญชีส�าหรับภาษีเงินได้ของบริษัท
• การบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน 

(Supply Chain)
• การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2560 (EIA)
• การบริหารจัดการแรงงานที่มีคุณค่า
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

52-54
55

55-61
23-25
34-39

64
73
106

74-78
82-94

14. กลไกการร้องทุกข์ต่อ
     ผลกระทบทางสังคม

ลูกค้า ชุมชนและสังคม • การปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
(หัวข้อ “การสื่อสารและช่องทาง”)

• การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

• แนวทางการจัดการผลกระทบต่อชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อมในปี 2560

29, 31

122

123

15. สุขภาพและความปลอดภัย
     ของลูกค้า

ลูกค้า • การบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน  
  (Supply Chain)
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ

34-39

127-138

16. การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์
  และบริการ

ลูกค้า • ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 127-138

17. การสื่อสารการตลาด ลูกค้า • การปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
  (หัวข้อ “การสื่อสารและช่องทาง”)

29

18. การปฏิบัติตามกฎหมาย      
     (ผลิตภัณฑ์)

ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา
ชุมชนและสังคม

• การบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน     
  (Supply Chain)
• แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
• ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
• การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2560 (EIA)

34-39

49-50
127-138

64

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ประเด็นความยั่งยืน ที่มีการรายงานในปี 2560 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ไม่มีความแตกต่างกัน

ช่องทางการติดต่อ กรณีที่มีคำาถามเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
GRI 102-43, GRI 102-53

แผนก CSR บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
โทร. 0 2080 1739 E-mail : csr@pruksa.com
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เกี่ยวกับ พฤกษา โฮลดิ้ง
GRI 102-12, GRI 102-16

บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) หรือ PSH ก่อตั้งข้ึนในปี 2559 เติบโตมาจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายและกลยุทธ์
ในการดำาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน คือ

•  ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
•  ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)
•  เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์ 

และความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
•  ขยายตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่างประเทศ
•  มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการดำาเนินงานที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SD (Sustainable 
Development) มาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ทางสังคม และตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) เพื่อสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืน ด้วยการนำาความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร 
สังคม และส่ิงแวดล้อม อย่างย่ังยืนไปพร้อมกันอย่างชัดเจน เช่น การพัฒนาเทคโนโลยี Pruksa  
Precast และ Pruksa REM (Real Estate Manufacturing) มาใชใ้นการสรา้งทีอ่ยูอ่าศัยทีมี่คุณภาพ 
ให้แก่ลูกค้า ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ทำาให้บริษัทฯ ก่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม และมีรอบการบริหารธุรกิจดีขึ้น เป็นต้น
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มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ชั้นนำาของประเทศไทย ที่มีธุรกิจและ
บริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง
รูปแบบการดำาเนินชีวิตสมัยใหม่ และ
สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

มุ่งม่ันช่วยเหลือลูกค้า เติมเต็มความฝัน 
ด้วยการส่งมอบความสุขและรูปแบบ

การดำาเนินชีวิตที่ทันสมัย เพื่อสมาชิก
ทุกคนในครอบครัว

การมุ่งเน้นลูกค้า
มุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจ 

เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของทุกกลุ่มลูกค้า

ด้วยบ้านที่มีคุณค่าและ
บริการที่ประทับใจ

มีวินัยปฏิบัติงาน
มีวินัยในการปฏิบัติงาน

ให้แลว้เสร็จทันเวลาตรงตามแผนงาน
ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ 
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและ

บริการชั้นยอด
ที่เหนือความคาดหมาย

และประทับใจลูกค้า

ยึดมั่นจริยธรรม
GRI 102-17

ใจเราคิด เราพูด เรากระทำา
เพื่อประโยชน์ลูกค้า
เป็นธรรม โปร่งใส

และเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย

ร่วมมือร่วมใจทำางานเป็นทีม 
ร่วมมือร่วมใจทำางานเป็นทีม

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เพื่อให้เกิดผลงาน
ประทับใจลูกค้า

วิสัยทัศน์

ค่านิยม

พันธกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-45

 

99.99%

50%50% 50%50% 50% 50%

 

 

 

 

 

   

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด
(มหาชน)

บริษัท พนาลี
เอสเตท จ�ากัด

บริษัท พฤกษา 
เวียดนาม จ�ากัด

บริษัท พฤกษา
ลักโซร่า เฮาส์ซิ่ง

จ�ากัด

บริษัท พุทธชาด
เอสเตท จ�ากัด

100% 100% 100% 100%

97.5% 99.99%

100%

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาล
วิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ�ากัด

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต
โฮลดิ้ง จำากัด

(บังกาลอร์) (มุมไบ)

(ร่วมทุน 85:15)

50%

50%

85%

15%

บริษัท พฤกษา-เอชดีซี 
เฮาส์ซิ่ง จ�ากัด 80%

20%

(ร่วมทุน 80:20)

(ร่วมทุน 50:50)

100%
บริษัท เกสร ก่อสร้าง 
จ�ากัด สาขามัลดีฟส์

(บริษัทย่อย)

บริษัท เกสรก่อสร้าง
จ�ากัด

บริษัท พฤกษา
โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส

จ�ากัด

บริษัท พฤกษา
อินเดีย คอนสตรัคชั่น

จ�ากัด

บริษัท พฤกษา
โอเวอร์ซีส์ จ�ากัด

Luxora Projects
Private Limited

Hoang Huy
Commercial

มัลดีฟส์

บริษัท พฤกษา
อินเตอร์เนชั่นแนล

จ�ากัด

บริษัท พฤกษา
อินเดีย เฮาส์ซิ่ง

จ�ากัด

Thailand

Maldives

Vietnam

aIndi
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
GRI 102-6

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
GRI 102-1, GRI 102-5

เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
GRI 102-3, GRI 102-4

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จ�ากัด เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โรงพยาบาล

บริษัทย่อย 
GRI 102-45

บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด

เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โรงพยาบาล

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อย 
GRI 102-45

1. บริษัท เกสรก่อสร้าง จ�ากัด เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

รับเหมาและตกแต่ง

2. บริษัท พุทธชาด เอสเตท จ�ากัด เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3. บริษัท พนาลี เอสเตท จ�ากัด เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4. บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ จ�ากัด เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก
ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ลงทุน
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ชื่อบริษัท สถานที่ตั้ง ประเภทธุรกิจ
GRI 102-6

5. บริษัท พฤกษา อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ลงทุน

6. บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จ�ากัด เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจ
ในเครือ หรือสาขาของตน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
(ROH)

7. บริษัท พฤกษา อินเดีย เฮาส์ซิ่ง จ�ากัด Gokul Point, No. 61/1, Near Gokul 
Tower, Dr. M.S. Ramaiah Road, 
Gokula, Bangalore-560 054 
Karnataka, Republic of India

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน
อินเดีย

8. บริษัท พฤกษา อินเดีย คอนสตรัคชั่น จ�ากัด Gokul Point, No. 61/1, Near Gokul 
Tower, Dr. M.S. Ramaiah Road, 
Gokula, Bangalore-560 054 
Karnataka, Republic of India

รับเหมาก่อสร้างในอินเดีย

9. บริษัท เกสรก่อสร้าง จ�ากัด (สาขามัลดีฟส์) 2nd Floor, HDC Building, 
Hulhumale, Republic of Maldives

รับเหมาและตกแต่ง

บริษัทร่วมทุน

1. บริษัท พฤกษา-เอชดีซี เฮาส์ซิ่ง จ�ากัด 2nd Floor, HDC Building, 
Hulhumale, Republic of Maldives

พฒันาอสังหารมิทรพัย์ในมลัดีฟส์

2. บริษัท พฤกษา ลักโซร่า เฮาส์ซิ่ง จ�ากัด Soham House, Hari Om Nagar, 
Off. Eastern Express Highway,  
Mulund (East), Mumbai - 400081,
Maharashtra, India

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 ในอินเดีย

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

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ในเวียดนาม
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ECONOMIC
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การดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
GRI 102-7, GRI 102-10, GRI 102-48, GRI 103-2

บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชนจำากัด 
เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2559 และนำาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และเพิกถอนหุ้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด (มหาชน) แล้วเสร็จเมื่อ 
วันที ่1 ธนัวาคม 2559 บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิหลักโดยการถือหุ้นในบรษัิทอืน่ (Holding Company) 
โดยจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ  
จะเข้าลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ มีรายได้รวม
44,113 ล้านบาท

กำาไรสุทธิ
5,574 ล้านบาท

ลงทุนด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
92 ล้านบาท

2560

ข้อมูลสรุปทางการเงิน
GRI 201-1

2559
หน่วย : ล้านบาท

2560
หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม 66,344   72,244

รายได้รวม 47,173   44,113

ค่าใช้จ่ายรวม 39,625 36,956

ก�าไรส�าหรับปี 6,069 5,574

EBITDA 7,949 7,471

ผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน 3,224 3,312

เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 4,130 2,996

ภาษทีีจ่่ายให้แก่รัฐบาล และหน่วยงานราชการท้องถ่ิน 3,235   3,320

เงินลงทุนด้านพัฒนาสังคมและชุมชน
GRI 203-1

89 92

หมายเหตุ : เงินที่ช�าระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 1,561 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,458 ล้านบาท  

และค่าธรรมเนียมการโอน 301 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3,320 ล้านบาท

ที่มา : งบการเงินรวมประจ�าปี 2560 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 
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ส�าหรับผลประกอบการของปี 2560 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ 43,935 ล้านบาท ลดลง 2,991  
ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยส่วนใหญ่ลดลงจากผลิตภัณฑ์อาคารชุด 1,781 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 12.9 เน่ืองจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ยังไม่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์ ส�าหรับรายได้จาก 
บ้านทาวน์เฮาส์ ลดลง 834 ล้านบาท หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 3.5 รายได้จากบ้านเดีย่ว ลดลงเล็กน้อย 253 ล้านบาท  
หรอืลดลงคดิเป็นร้อยละ 2.7 และรายได้ส�าหรับโครงการต่างประเทศ ลดลง 116 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 89.8 
เนื่องจากโครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แล้ว และบริษัทยังไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพิ่ม 

บริษัทมีก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2560 เท่ากับ 5,574 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.6 ของรายได้รวม โดยแบ่งเป็นก�าไร
ของบริษัทใหญ่เท่ากับ 5,456 ล้านบาท และก�าไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเท่ากับ 118 ล้านบาท

นโยบายบัญชีสำาหรับภาษีเงินได้ของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ในก�าไร 
หรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการท่ีเก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น
หรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตรา
ภาษทีีป่ระกาศใช้หรอืทีค่าดว่ามผีลบงัคบัใช้ ณ วนัทีร่ายงาน ตลอดจนการปรบัปรงุทางภาษทีีเ่กีย่วกบัรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวนที่ใช้  
เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างช่ัวคราว ได้แก่ การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก 
ซ่ึงเป็นรายการทีไ่ม่ใช่การรวมธรุกจิและรายการนัน้ไม่มผีลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชหีรอืทางภาษ ีและผลแตกต่าง
ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างช่ัวคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีท่ีประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันท่ีรายงาน และต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจาก
ลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญช ี 
ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

การกำาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ ต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีท่ีต้องจ่ายเพิ่มขึ้น  
และมีดอกเบีย้ทีต้่องช�าระ โดยบรษัิทฯ ได้ตัง้ภาษเีงนิได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรบัภาษเีงนิได้ทีจ่ะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจาก
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต 
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การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆ อาจจะท�าให้บรษัิทฯ เปลีย่นการตดัสนิใจ โดยข้ึนอยูก่บัความเพยีงพอของภาษีเงนิได้ค้างจ่ายท่ีมอียู่ 
การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี สามารถหกักลบได้เมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมาย
ที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ ประเมิน 
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจ 
จะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระ 
หนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต 
จะมจี�านวนเพยีงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวดงักล่าว สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชจีะถกูทบทวน 
ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ด�าเนินการช�าระภาษีเงินได้นติิบคุลและภาษอีืน่ทีเ่กีย่วข้องตามข้อก�าหนดของกรมสรรพากรท้ังในประเทศ
และต่างประเทศอย่างถูกต้อง

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
GRI 102-15, GRI 102-29, GRI 102-30, GRI 103-2

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ท่ีซับซ้อนรุนแรง บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) ตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยง
กับการวางแผนกลยุทธ์โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนนิธรุกจิและเป้าหมายองค์กรอยูต่ลอดเวลา เพือ่มองหาโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่จะช่วยให้บรษิทัฯ บรรลเุป้าหมาย
การด�าเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

GRI 102-12

บรษิทัฯ พฒันาระบบการบริหารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง โดยยดึตามแนวทางมาตรฐานสากล COSO และ ERM Framework 
ในแต่ละปี จะมกีารวเิคราะห์ความเสีย่งที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ ส�าหรับการจัดท�ารายการความเส่ียง 
องค์กรบูรณาการกับแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business 
Continuity Management System : BCMS) เพือ่รบัมอืกบัความเสีย่งด้านการหยดุชะงกัของกระบวนการทีส่�าคญัและ
เหตกุารณ์ทีม่โีอกาสเกิดน้อยมากแต่มคีวามรนุแรงสงู อ้างองิตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 (มาตรฐานการบรหิาร
ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ) โดยจะถ่ายทอดแผนบรหิารความเสีย่งภายในองค์กร เพ่ือให้เกดิการน�าไปปฏบิตัทิีส่อดคล้องกนั
ทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท เพือ่ทบทวนและให้ข้อคดิเหน็ในการน�าไปปรบัปรุงประสทิธภิาพ
ของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไม่หยุดนิ่ง และตอบสนองต่อความเสี่ยงของธุรกิจในทุกด้านได้อย่างทันท่วงที

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและผู้บริหาร
ระดับสูง โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระเป็นประธาน มีหน้าท่ีสนับสนุนและติดตามการบริหาร 
ความเสี่ยงทุกด้าน รวมถึงงานด้านการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต ้
การก�ากับดูแลตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ส�าหรับการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินนั้น บริษัทฯ แต่งต้ังผู้ประสานงาน BCM ประจ�าหน่วยงาน เพื่อท�าหน้าที่เป็น 
สื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลที่ส�าคัญ เช่น สิ่งที่พนักงานต้องปฏิบัติ หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�าคัญ สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง 
และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในแต่ละปี นอกจากนี้ ยังมี Risk Portal เพื่อใช้เป็นช่องทางสื่อสารเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยง การจัดการเหตุฉุกเฉิน/ ภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตลอดจนความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

นอกจากน้ี บรษัิทฯ ยงัเลง็เหน็ถงึความส�าคัญในการพฒันาระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิให้เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่
คณุค่าในทุกหน่วยธรุกจิ ตลอดจนการวางระบบบรหิารจดัการตามมาตรฐานสากล เพือ่เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ทีอ่าจเกดิขึน้ จนส่งผลกระทบถึงการหยุดชะงักของธุรกิจ ดังนั้นในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จัดท�าแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจส�าหรับรองรับเหตุที่เกิดขึ้นดังนี้

1.  ส�านักงานใหญ่ ด�าเนินการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน และการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ การฝึกซ้อมอพยพผู้บริหารและหน่วยงานกระบวนการส�าคัญ (Critical Process) รวมถึงการฝึกซ้อม 
กู้คืนระบบงาน (IT Disaster Recovery Plan) เพื่อเปิดใช้งานระบบงานส�ารอง (Non-SAP)

2. โรงงานผลติชิน้ส่วนคอนกรตีเสริมเหลก็ส�าเรจ็รปู (Precast Concrete Factory) ด�าเนนิการฝึกซ้อมการปฏบิตังิาน
ตามแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน

3.  โครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันา ด�าเนนิการฝึกซ้อมการปฏบัิตงิานตามแผนตอบสนองเหตฉุกุเฉนิเพือ่เป็นตวัอย่าง 
(Prototype) ทั้งหมด 4 โครงการ

และมเีป้าหมายในการด�าเนินการพัฒนาและปรับปรงุระบบการบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ เพือ่ขอการรบัรองมาตรฐาน
สากล ISO 22301:2012 ในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) 
เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

1
ความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) 

เช ่น ความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ นโยบายทาง 
การเงิน การคลังของรัฐ 
ความรนุแรงของการแข่งขนั 
นโยบายด้านแรงงานต่างด้าว 
การเปล่ียนแปลงของคู่ค้า
ทางธุรกิจ ฯลฯ

2
ความเสี่ยง

ด้านปฏิบัติงาน 
(Operation Risk) 

เช่น โครงการก่อสร้างล่าช้า 
ปัญหาการควบคุมคณุภาพ
งานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน 
การร้องเรียนจากชุมชน
รอบข้าง ระบบสารสนเทศ
ขาดประสทิธภิาพ บุคลากร
ขาดการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง 
ฯลฯ

3
ความเสี่ยง
ด้านการเงิน

(Financial Risk) 
เช่น ความไม่เพียงพอของ
แหล่งเงินทุน ต้นทุนทางการ
เงนิสงูขึน้ อตัราส่วนหนีส้นิ
ต่อทุนสงู อตัราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้นต�่า ฯลฯ

4
ความเสี่ยง

ด้านกฎระเบียบ 
กฎหมาย 

(Compliance Risk) 
เช่น การด�าเนนิการทีขั่ดต่อ
กฎระเบยีบ หรอืกฎหมาย
ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดย
ขาดความระมดัระวงั ขาด
การป้องกันการทุจริตใน
องค์กร ข ้ อพิพาททาง
กฎหมายกับลูกค้า ฯลฯ

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังนี้
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บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และได้กำาหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย  
ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า-คู่สัญญา เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จะได้รับการดูแล และได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาท
และหน้าที่ โดยคำานึงถึงผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงทางตรงและทางอ้อม เพื่อสามารถ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งน้ี เพื่อให้กิจการของ 
บริษัทฯ ดำาเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

การปฏิบัติและตอบสนอง
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 103-3

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้ถือหุ้น

คู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

เจ้าหนี้

คู่ค้า คู่สัญญา

ลูกค้า

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
พนักงาน/ ผู้บริหาร
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ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-42

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-21

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-33, GRI 102-43

พนักงาน/ ผู้บริหาร (1) บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม  
โดยค�านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต�าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์
และข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นแก่งาน โดยไม่มข้ีอกดีกนัเรือ่งเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา

(2) บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการ 
ท�าก�าไรในแต่ละปี และการวัดการปฏิบัติตาม Balanced Scorecard 

(3)  การจดัสวสัดกิารของพนกังาน อาท ิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารเพือ่ซือ้ทีอ่ยูอ่าศัย 
กองทุนประกันสังคม Fitness & Sport Club กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/  
ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน ของเยี่ยมเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 
เงนิช่วยเหลือกรณปีระสบภยัพบิตัจิากธรรมชาต,ิ เงนิช่วยเหลือค่าพวงหรดีเพือ่เคารพศพ

(4) บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

(5) บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันาพนกังานให้เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถและมแีนวทางการ
พัฒนา เพื่อให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและ 
ยังมีแนวทางพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน

(6) บรษิทัฯ มแีนวทางการจดัการด้านสทิธมินษุยชน เรือ่ง การสรรหาว่าจ้าง ซึง่บรษิทัจะ
ยดึหลักจรยิธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มกีารเลือกปฏิบตัทิัง้ในเรือ่งเชือ้ชาติ 
ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็น
รายๆ ไป  รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ

(1) สวสัดกิารเงินช่วยเหลอื เช่น การมอบของขวญัในพธิมีงคลสมรส การให้ทนุการศึกษา
บุตร ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณี 
ประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเงนิช่วยเหลอืกรณเีสยีชวีติ และค่าพวงหรดีเพือ่เคารพศพ 
กรณีพนักงาน คู่สมรส บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต

(2) ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี การประกัน
สุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งพนักงานในระดับเท่ากัน (แบ่งตาม Band) 
จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ อายุ และศาสนา โดยจะ
คุ้มครองทั้งตัวพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน

(3) สวสัดกิารซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั การได้รบัส่วนลดพเิศษกรณซืีอ้บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมเินยีม 
ของบริษัทฯ

(4) กองทุน เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่
พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงาน
ของพนกังาน โดยอตัราเงนิสมทบของบรษิทัฯ อยูร่ะหว่างร้อยละ 5-10 กองทนุประกนั
สังคม กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน

(5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น การให้ทุนการศึกษาบุตร Fitness & Sport 
Club ค่าโทรศัพท์ประจ�าเดือน ค่าตัดชุดเครื่องแบบพนักงาน (สูทสากล) เงินรางวัล
ให้กับพนักงานที่มีอายุครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยุดพักผ่อนประจ�าปี การลาเพื่อ
รบัราชการทหาร การลาคลอดบตุร บตัรชมภาพยนตร์หรอืบตัรก�านลัส�าหรบัซือ้สนิค้า
ในวันเกิด ฯลฯ

(1) Pruksa News : 
 ข่าวประชาสมัพันธ์ส่งถงึพนกังาน

วันละ 1 ครั้ง

(2) Digital Signage : 
 ส่ือประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ 

เพ่ือเผยแพร่ข ่าวสารภายใน
องค์กร ท่ีตดิต้ังบริเวณหน้าลฟิต์ 
จ�านวน 14 จุด/ เครื่อง

(3) Line ID :  
• @Pruksa  Engagement 

ส�าหรับสื่อสารกิจกรรมต่างๆ 
ภายในองค์กร 

• @pruksacg ช่องทางส�าหรับ
การร้องเรียนเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชันภายในองค์กร

(4) E-mail : cg@pruksa.com
(5) การประชุม/ การจัดงาน เพื่อ

พบปะระหว่างผู ้บริหารและ
พนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่

ลูกค้า (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรกิารทีม่คุีณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม
และมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั รวมทัง้เปิดข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2) ให้ข้อมลูเกีย่วกับผลติภณัฑ์และบรกิารทีถ่กูต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า 
เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง  
ทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิด
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทาง 
การตดิต่อ หรอืข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพของสนิค้าและบรกิารได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

(4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็น
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

(1) จัดท�าสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมรายงานถึงผู้บริหารและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าผลมาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น การจัดโครงการ Pruksa Caring 
เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพทีด่แีก่ลกูค้า โครงการทุนพฤกษา มอบทนุการศกึษา ระดบัประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(3) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า 
มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

(4) มกีารประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าในทกุข้ันตอนทีล่กูค้าได้มีการตดิต่อกบับรษิทัฯ 
ตั้งแต่การให้บริการข้อมูลโครงการตลอดไปจนถึงการบริการหลังการส่งมอบการ
บริหารงานให้นิติบุคคลฯ

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : www.pruksa.com
(3) Pruksa Live Chat ผ่านช่องทาง 
 www.pruksa.com
 GRI 102-41

(4) Facebook : 
 Pruksa Family Club
(5) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บ ริหารกลุ ่ ม  ห รือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-42

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-21

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-33, GRI 102-43

พนักงาน/ ผู้บริหาร (1) บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม  
โดยค�านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต�าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์
และข้อก�าหนดอืน่ๆ ทีจ่�าเป็นแก่งาน โดยไม่มข้ีอกดีกนัเรือ่งเพศ อาย ุเชือ้ชาต ิศาสนา

(2) บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการ 
ท�าก�าไรในแต่ละปี และการวัดการปฏิบัติตาม Balanced Scorecard 

(3)  การจดัสวสัดกิารของพนกังาน อาท ิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี สวสัดกิารเพือ่ซือ้ทีอ่ยูอ่าศัย 
กองทุนประกันสังคม Fitness & Sport Club กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/  
ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน ของเยี่ยมเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 
เงนิช่วยเหลือกรณปีระสบภยัพบิตัจิากธรรมชาต,ิ เงนิช่วยเหลอืค่าพวงหรีดเพ่ือเคารพศพ

(4) บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต/ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

(5) บรษิทัฯ มนีโยบายในการพฒันาพนกังานให้เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถและมแีนวทางการ
พัฒนา เพื่อให้พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและ 
ยังมีแนวทางพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในต�าแหน่งงาน

(6) บรษิทัฯ มแีนวทางการจดัการด้านสทิธมินษุยชน เรือ่ง การสรรหาว่าจ้าง ซึง่บรษิทัจะ
ยดึหลักจรยิธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัทิัง้ในเรือ่งเชือ้ชาติ 
ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็น
รายๆ ไป  รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ

(1) สวสัดกิารเงนิช่วยเหลอื เช่น การมอบของขวญัในพธิมีงคลสมรส การให้ทนุการศกึษา
บุตร ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล เงินช่วยเหลือกรณี 
ประสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเงนิช่วยเหลอืกรณเีสยีชวีติ และค่าพวงหรดีเพือ่เคารพศพ 
กรณีพนักงาน คู่สมรส บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต

(2) ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี การประกัน
สุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ซึ่งพนักงานในระดับเท่ากัน (แบ่งตาม Band) 
จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ อายุ และศาสนา โดยจะ
คุ้มครองทั้งตัวพนักงาน คู่สมรส และบุตรของพนักงาน

(3) สวสัดกิารซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั การได้รบัส่วนลดพเิศษกรณซืีอ้บ้าน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมเินยีม 
ของบริษัทฯ

(4) กองทุน เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่
พนักงานและครอบครัว โดยเงินสะสมส่วนน้ีจะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงาน
ของพนกังาน โดยอตัราเงนิสมทบของบรษิทัฯ อยูร่ะหว่างร้อยละ 5-10 กองทนุประกนั
สังคม กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน

(5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น การให้ทุนการศึกษาบุตร Fitness & Sport 
Club ค่าโทรศัพท์ประจ�าเดือน ค่าตัดชุดเครื่องแบบพนักงาน (สูทสากล) เงินรางวัล
ให้กับพนักงานที่มีอายุครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยุดพักผ่อนประจ�าปี การลาเพื่อ
รับราชการทหาร การลาคลอดบตุร บตัรชมภาพยนตร์หรอืบตัรก�านลัส�าหรบัซือ้สินค้า
ในวันเกิด ฯลฯ

(1) Pruksa News : 
 ข่าวประชาสมัพนัธ์ส่งถงึพนกังาน

วันละ 1 ครั้ง

(2) Digital Signage : 
 สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพ 

เพื่อเผยแพร่ข ่าวสารภายใน
องค์กร ท่ีตดิต้ังบริเวณหน้าลฟิต์ 
จ�านวน 14 จุด/ เครื่อง

(3) Line ID :  
• @Pruksa  Engagement 

ส�าหรับส่ือสารกิจกรรมต่างๆ 
ภายในองค์กร 

• @pruksacg ช่องทางส�าหรับ
การร้องเรียนเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชันภายในองค์กร

(4) E-mail : cg@pruksa.com
(5) การประชุม/ การจัดงาน เพ่ือ

พบปะระหว่างผู ้บริหารและ
พนักงาน เช่น งานเลี้ยงปีใหม่

ลูกค้า (1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบรกิารทีม่คุีณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงือ่นไขทีเ่ป็นธรรม
และมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานให้สงูข้ึนอย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั รวมทัง้เปิดข่าวสาร
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

(2) ให้ข้อมลูเกีย่วกับผลติภัณฑ์และบรกิารทีถ่กูต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตกุารณ์แก่ลกูค้า 
เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง  
ทั้งในการโฆษณา หรือในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิด
ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบและช่องทาง 
การตดิต่อ หรอืข้อร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพของสนิค้าและบรกิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

(4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็น
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

(1) จัดท�าสรุปผลการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมรายงานถึงผู้บริหารและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าผลมาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

(2) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เช่น การจัดโครงการ Pruksa Caring 
เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพทีด่แีก่ลกูค้า โครงการทุนพฤกษา มอบทนุการศกึษา ระดบัประถม
ศึกษา-มัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(3) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า 
มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

(4) มกีารประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าในทกุข้ันตอนทีลู่กค้าได้มีการตดิต่อกบับรษิทัฯ 
ตั้งแต่การให้บริการข้อมูลโครงการตลอดไปจนถึงการบริการหลังการส่งมอบการ
บริหารงานให้นิติบุคคลฯ

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : www.pruksa.com
(3) Pruksa Live Chat ผ่านช่องทาง 
 www.pruksa.com
 GRI 102-41

(4) Facebook : 
 Pruksa Family Club
(5) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ ่ ม  หรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-42

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-21

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-33, GRI 102-43

คูค้่า คูส่ญัญา (1) บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้คูค้่า ผูข้าย/ ผู้รบัจ้าง/ ผูใ้ห้เช่า ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่าคูค้่าทกุรายเข้ามา 
ประมลูงาน เสนอราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขายวสัดอุปุกรณ์ หรอืรบังานออกแบบกบั
บรษิทัฯ ด้วยความโปร่งใส ยตุธิรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคูค้่าทกุราย

(2) บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา 
ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน 
คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

(3) ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคูค้่าและคู่สญัญา
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(4) ออกหนงัสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงนิต่างๆ ว่า บรษิทัฯ งดรบัของขวญั  
ของก�านลั และมีนโยบายไม่รับงบสนบัสนนุจากสถาบันการเงนิไม่ว่าในรปูแบบใด

(5) ไม่เข้าไปเกีย่วข้องในการจดัซือ้จัดหากบัคูค้่า หรอืคู่สญัญาทีม่คีวามเกีย่วพนักบัตนเอง 
เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน

(6) ไม่ใช้ข้อมลูทีไ่ด้ทราบอนัเนือ่งมาจากการจดัซือ้จดัหาเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั หรอืผู้อืน่

(1) มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
(2) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
(3) จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
(4) จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเง่ือนไขของ 

สัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหา

(5) จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน
(6) จัดกิจกรรม Supplier CG’s Day เพื่อเชิญชวนคู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมในการประกาศ

เจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลัก
คณุธรรม จรยิธรรม รวมทัง้ด�าเนนิธรุกจิด้วยหลกัการในการต่อต้านการทจุรติทกุรูปแบบ

GRI 203-2, GRI 407-1

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : www.pruksa.com/
 whistleblowing-disclosure
(3) E-mail: cg@pruksa.com
(4) Line ID : @pruksacg
(5) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บ ริหารกลุ ่ ม  ห รือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

เจ้าหนี้ (1) บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้  โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไข 
ค�า้ประกนั การบรหิารเงนิทนุและกรณทีีเ่กิดการผดินดัช�าระหนีไ้ว้อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดช�าระหนี้ 

(2) ในการช�าระหน้ี เงินกู้ยืม ดอกเบ้ีย และความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการ 
ค�า้ประกนัต่างๆ บรษิทัฯ ยดึมัน่ในสัญญา หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด

(3) เม่ือมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยส�าคัญและอาจกระทบต่อ
หนี้ที่ต้องช�าระ บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธี
ป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

(1) ช�าระหน้ีคืนต่อเจ้าหน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดเพ่ือมิให้เกิดการผิดนัด 
ช�าระหนี้

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

GRI 203-2

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : www.pruksa.com
(3) Facebook : 
 Pruksa Family Club
(4) Line ID : @pruksacg
(5) E-mail : cg@pruksa.com
(6) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บ ริหารกลุ ่ ม  ห รือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชุมชนและสังคม บรษัิทฯ ด�าเนินกจิกรรมเพือ่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนือ่งและก�าหนดนโยบายด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ควบคู่
ไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ใน 8 หลักการ 
ประกอบด้วย 
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

(1) ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู ่ในกระบวนการท�างาน (CSR IN  
PROCESS) เช่น โครงการ Pruksa Community Care โครงการทวิภาคี ในสถาน
ประกอบการ โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

(2) ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู ่นอกกระบวนการ (CSR AFTER  
PROCESS) เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและ
พฒันาเยาวชน เช่น โครงการทนุพฤกษา โครงการ Pruksa Precast Factory Learning 
Center เป็นต้น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาค
โลหิต โครงการ Pruksa Caring เป็นต้น และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น 
โครงการธรรมสร้างสุข โครงการอิ่มบุญอิ่มใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นต้น

(3) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI Standard)

(4) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนกับภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น 
Pruksa Community Care, พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม เป็นต้น

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : 
• www.pruksa.com/
 whistleblowing-disclosure
• www.youtube.com/
 PruksaFamilyClub
(3) E-Mail : CSR@pruksa.com
(4) จดหมายถงึ :  ประธานเจ้าหน้าที่

บ ริหารกลุ ่ ม  ห รือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-42

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-21

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-33, GRI 102-43

คูค้่า คูส่ญัญา (1) บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้คูค้่า ผูข้าย/ ผู้รบัจ้าง/ ผูใ้ห้เช่า ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่าคูค้่าทกุรายเข้ามา 
ประมลูงาน เสนอราคางานจ้างเหมา เสนอราคาขายวสัดอุปุกรณ์ หรอืรบังานออกแบบกบั
บรษิทัฯ ด้วยความโปร่งใส ยตุธิรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคูค้่าทุกราย

(2) บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา 
ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน 
คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

(3) ห้ามผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคูค้่าและคูส่ญัญา
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(4) ออกหนงัสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงนิต่างๆ ว่า บรษิทัฯ งดรับของขวญั  
ของก�านลั และมีนโยบายไม่รับงบสนบัสนนุจากสถาบันการเงนิไม่ว่าในรูปแบบใด

(5) ไม่เข้าไปเกีย่วข้องในการจดัซือ้จัดหากบัคูค้่า หรอืคู่สญัญาทีม่คีวามเกีย่วพันกบัตนเอง 
เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน

(6) ไม่ใช้ข้อมลูทีไ่ด้ทราบอนัเนือ่งมาจากการจดัซ้ือจดัหาเพือ่ประโยชน์ส่วนตวั หรือผูอ้ืน่

(1) มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
(2) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
(3) จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
(4) จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ม่ันใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 

สัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการจัดหา

(5) จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน
(6) จัดกิจกรรม Supplier CG’s Day เพื่อเชิญชวนคู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมในการประกาศ

เจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลัก
คณุธรรม จรยิธรรม รวมทัง้ด�าเนนิธรุกจิด้วยหลกัการในการต่อต้านการทจุรติทกุรูปแบบ

GRI 203-2, GRI 407-1

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : www.pruksa.com/
 whistleblowing-disclosure
(3) E-mail: cg@pruksa.com
(4) Line ID : @pruksacg
(5) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ ่ ม  หรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

เจ้าหนี้ (1) บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเจ้าหน้ี  โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไข 
ค�า้ประกนั การบรหิารเงนิทนุและกรณทีีเ่กิดการผิดนดัช�าระหนีไ้ว้อย่างชดัเจน ไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดช�าระหนี้ 

(2) ในการช�าระหน้ี เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการ 
ค�า้ประกนัต่างๆ บรษิทัฯ ยดึมัน่ในสญัญา หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด

(3) เมื่อมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยส�าคัญและอาจกระทบต่อ
หนี้ที่ต้องช�าระ บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธี
ป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

(1) ช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่ก�าหนดเพ่ือมิให้เกิดการผิดนัด 
ช�าระหนี้

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

GRI 203-2

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : www.pruksa.com
(3) Facebook : 
 Pruksa Family Club
(4) Line ID : @pruksacg
(5) E-mail : cg@pruksa.com
(6) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ ่ ม  หรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

ชุมชนและสังคม บรษัิทฯ ด�าเนินกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่งและก�าหนดนโยบายด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์กร ควบคู่
ไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ใน 8 หลักการ 
ประกอบด้วย 
• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
• การเคารพสิทธิมนุษยชน 
• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

(1) ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู ่ในกระบวนการท�างาน (CSR IN  
PROCESS) เช่น โครงการ Pruksa Community Care โครงการทวิภาคี ในสถาน
ประกอบการ โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก

(2) ด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีอยู ่นอกกระบวนการ (CSR AFTER  
PROCESS) เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและ
พัฒนาเยาวชน เช่น โครงการทนุพฤกษา โครงการ Pruksa Precast Factory Learning 
Center เป็นต้น ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาค
โลหิต โครงการ Pruksa Caring เป็นต้น และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น 
โครงการธรรมสร้างสุข โครงการอิ่มบุญอิ่มใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นต้น

(3) จัดท�ารายงานผลการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ทันสมัยและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI Standard)

(4) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชนกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น 
Pruksa Community Care, พฤกษา ชวนน้องสร้างคุณค่าเพื่อสังคม เป็นต้น

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) เว็บไซต์ : 
• www.pruksa.com/
 whistleblowing-disclosure
• www.youtube.com/
 PruksaFamilyClub
(3) E-Mail : CSR@pruksa.com
(4) จดหมายถงึ :  ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ ่ ม  หรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-42

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-21

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-33, GRI 102-43

ผู้ถือหุ้น (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความ
ระมดัระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้
โดยรวม

(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน  
การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และ
มีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรอืด�าเนนิการใดๆ ในลักษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร

(5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีตามมาตรฐาน AGM Checklist
(2) จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือท้องท่ีอันเป็นท่ีตั้งของส�านักงานใหญ่ของ 

บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย
(3) การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ป้องกันปัญหาติดขัดแก่ผู้ถือหุ้น 

ในวันประชุม และยังช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมไม่ล่าช้า
(4) ไม่มีการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ  
(5) มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการและ 

ส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด 
ช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส 
ในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

(6) บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
เหตุเพราะการเพิ่มวาระอ่ืนๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้ก�าหนดไว้ในวาระการ
ประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(7) บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 
โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออ�านวยความสะดวก และ 
ลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

(1) การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี
(2) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
(3) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ของบริษัทฯ
(4) เว็บไซต์ : www.psh.co.th 
 หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
(5) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บ ริหารกลุ ่ ม  ห รือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

คู่แข่ง (1) ส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรอืก�าหนด
ให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น 

(2) ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของ 
คู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม 

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธกีารไม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม 

เพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
(3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
(4) ไม่ร่วมในการท�าสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทาง 

การค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) E-mail : cg@pruksa.com
(3) Line ID : @pruksacg
(4) จดหมายถงึ :  ประธานเจ้าหน้าที่

บ ริหารกลุ ่ ม  ห รือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)| 33 |

ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-42

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-21

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-33, GRI 102-43

ผู้ถือหุ้น (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความ
ระมดัระวังรอบคอบและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ทกุราย เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้
โดยรวม

(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน  
การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งใน
ด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และ
มีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้
เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนนิการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กับองค์กร

(5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีตามมาตรฐาน AGM Checklist
(2) จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ของ 

บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย
(3) การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ป้องกันปัญหาติดขัดแก่ผู้ถือหุ้น 

ในวันประชุม และยังช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุมไม่ล่าช้า
(4) ไม่มีการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ  
(5) มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอช่ือกรรมการและ 

ส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนด 
ช่องทางและหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส 
ในการพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

(6) บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้ก�าหนดไว้ในวาระการ
ประชุมเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(7) บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม 
โดยไม่คิดค่าบริการ ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่ออ�านวยความสะดวก และ 
ลดภาระการจัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

(1) การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี
(2) รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
(3) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ของบริษัทฯ
(4) เว็บไซต์ : www.psh.co.th 
 หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
(5) จดหมายถงึ : ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ ่ ม  หรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

คู่แข่ง (1) ส่งเสรมินโยบายการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรแีละเป็นธรรม ไม่ผกูขาด หรอืก�าหนด
ให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านั้น 

(2) ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของ 
คู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม 

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้า ด้วยวิธกีารไม่สุจรติ หรอืไม่เหมาะสม 

เพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
(3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
(4) ไม่ร่วมในการท�าสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทาง 

การค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

(1) โทรศัพท์ : Pruksa 
 Contact Center 1739
(2) E-mail : cg@pruksa.com
(3) Line ID : @pruksacg
(4) จดหมายถงึ :  ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารกลุ ่ ม  หรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ
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การบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain)
GRI 102-9, GRI 103-2

บริษทัฯ มกีระบวนการปฏบิติังาน ทีม่คีวามสมัพนัธ์ครอบคลมุทัง้ห่วงโซ่ธรุกจิ มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�า
ของประเทศไทยทีม่ธีรุกจิและบรกิารทีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนองรปูแบบการด�าเนนิชวีติสมยัใหม่ และสามารถตอบโจทย์
ทกุความต้องการของลกูค้าได้อย่างครบถ้วน โดยมกีระบวนการด�าเนนิงานท่ีเป็นมาตรฐานการปฏบัิตงิาน (Process : P)  
ตัง้แต่กระบวนการเริม่ต้น (PO) จนถงึกระบวนการสดุท้าย (P16) ในห่วงโซ่คณุค่า ซึง่ในทกุกระบวนการจะมกีารปรบัปรงุ
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มเติมในรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพิม่เตมิจากกระบวนการหลกัทีม่อียูแ่ล้วในองค์กร โดยจดัท�าเป็นขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Work Instruction Level 0-3) 
ในกระบวนการต่อไปนี้
 1. กระบวนการจัดซื้อและสรรหาที่ดิน
 2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
 3. กระบวนการพัฒนาบุคคล
 4. กระบวนการระบบงบประมาณโครงการ
 5. กระบวนการทางการตลาด 
 6. กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. กระบวนการ Project Management Control 
 8. กระบวนการขอสินเชื่อ (Bank Housing Loan) 
 9. กระบวนการเลขานุการบริษัท 
 10. กระบวนการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการจัดการ Whisper Blower
   10.1) ข้อร้องเรียนจากภายในองค์กร 
   10.2) ข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ลูกค้า ชุมชนโดยรอบ 
 11. กระบวนการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล โดย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่าย Corporate Governance &  
  Compliance และฝ่ายบริหารความเสี่ยง
 
ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารให้ความส�าคัญ โดยให้มีการจัดท�าและน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 3 ฝ่าย คือ  
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบรหิารความเสีย่ง และฝ่ายกลยทุธ์องค์กร เป็นผูท้บทวนและอนมุตั ิเพือ่ให้กระบวนการดงักล่าว 
มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรรม และสนับสนุนธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
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คำาอธบิายกระบวนการปฏิบตังิานตามลำาดับ เริม่จากกระบวนการ P0 – กระบวนการ P16

กระบวนการ
ทำางาน

รายละเอียดกระบวนการดำาเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน

P0 SBU Business Plan : Project Feasibility Study 1 
ท�าการศึกษาท�าเลที่ดินที่มีความเป็นไปได้ทั้งทางการตลาดและผลตอบแทนทางการเงินแก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ

P1 Land Acquisition : เจรจาต่อรองราคาซื้อที่ดิน Project Feasibility Study 2 และ
อนุมัติซื้อที่ดิน 
กระบวนการซือ้ทีดิ่นของบรษัิทฯ มุง่ซือ้ทีด่นิท่ีท�าเลดี มศีกัยภาพเพือ่ให้เป็นทรพัย์สนิ มกีารเพิม่มลูค่า
และมีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัย โดยจะเลือกซื้อที่ดินที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขายเท่านั้น  
และเป็นที่ดินที่ไม่มีปัญหาด้านคดีความมาก่อน และต้องไม่มีการถูกบังคับให้ขาย หรือหาวิธีได้ที่ดิน 
มาด�าเนนิธุรกจิด้วยวธิกีารมิชอบหรอืไม่โปร่งใส โดยทีด่นิทกุแปลงจะมตีวัแทนบรษิทัฯ จากหลายฝ่าย
ร่วมเจรจาซื้อ-ขายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสทั้งบริษัทฯ และเจ้าของที่ดิน

บริษัทฯ ยังหาซื้อที่ดินที่สามารถใช้เป็นเส้นทางล�าเลียงวัสดุและทีมงานก่อสร้าง โดยไม่ให้เกิดผล 
กระทบต่อการอยูอ่าศัยของชุมชนข้างเคยีงและลกูค้าของโครงการ ในระหว่างการก่อสร้างหากเส้นทาง 
เกิดการช�ารุดเสียหายก็จะด�าเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้สภาพดีกว่าเดิม

กระบวนการดังกล่าว ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 8 กระบวนการย่อย (P0-P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก 
(เช่น เจ้าของที่ดิน ผู้เสนอขายที่ดิน) มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

P2 Project Concept Design Concept : Project Concept and Project Feasibility 
Study 3
เมื่อบริษัทฯ ได้ที่ดินมาเพื่อด�าเนินการพัฒนาโครงการ ทีมงานออกแบบจะท�าการออกแบบโครงการ 
จัดท�าผังโครงการ สาธารณูปโภค รูปแบบบ้านด้วยคอนเซ็ปต์โครงการที่น่าอยู่อาศัย ร่มรื่น และ 
ใช้ประโยชน์จากทีด่นิได้ดทีีส่ดุ รวมถึงทศิทางการวางบ้านจะออกแบบให้มคีวามถกูต้องตามหลกัการ
ของภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้เป็นโครงการที่มีคุณภาพ สามารถอยู่อาศัยอย่างมีความสุข และมีค่าใช้จ่าย
การบ�ารุงรักษาต�่า

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P7

P12

P9 P10 P13 P14 P15 P16

P6 P8 P11

SBU 
Business 

Plan

Land 
Acquistion

Project 
Concept  
Design 
Concept

LAP 
Government 

Permit

Mock up
House

Construction

Construction 
& 

QC5

Payment

Prelim  
Design & Detail 

Design PCM

Estimate 
& 

Budgeting

Sourcing Procurement Marketing Sale
& CRM 
Credit

Inspection
QC6 & 
Transfer

Juristic
Person

บร�การ
ซ�อมบ�าน
& CRM

CI 
P1-P16

Quality Operational Standard of Pruksa
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กระบวนการ
ทำางาน

รายละเอียดกระบวนการดำาเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน

P3 Prelim Design & Detail Design PCM : สรรหาว่าจ้างผู้ออกแบบและออกแบบบ้าน
การออกแบบบ้านในโครงการให้มฟัีงก์ชนัครบถ้วนเพือ่การอยูอ่าศยัทีม่คีณุภาพ เลอืกใช้วสัดทุีใ่ช้งาน
ได้สะดวก คุม้ค่า ดแูลรกัษาง่าย มคีวามสวยงาม และมอีายใุช้งานยาวนาน และออกแบบระบบบ�าบดั
และระบายน�้าทิ้งเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี และมีคู่มือการใช้งานแก่ลูกค้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน
ของส่วนต่างๆ ภายในบ้าน และยังมีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

P4 Estimate & Budgeting : ประมาณราคากลางโครงการและงบประมาณโครงการ Project 
Feasibility Study 4 
การประมาณราคาสนิค้าตามการออกแบบ และการจดัท�างบประมาณโครงการกระบวนการดงักล่าว 
ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 6 กระบวนการย่อย (P1-P6) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บุคลากร 
ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการ ทัง้ภายใน (พนกังานผูป้ฏบิตังิาน) และภายนอก (เช่น ผูอ้อกแบบภายนอก) 
มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

P5 Sourcing : สรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาประเภทต่างๆ 
คัดเลือก ผู้รับเหมา หรือซัพพลายเออร์ ที่มีสินค้าตรงตามการออกแบบ รวมทั้งมีบริการทั้งก่อนและ
หลังการขายที่ดี เพ่ือส่งมอบโครงการและบ้านท่ีมีคุณภาพ และมีกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธี 
Bidding หรือ e-Auction เพื่อให้ได้ราคาท่ีคุ้มค่าสมเหตุผล ท�าให้ลูกค้าซื้อบ้านของโครงการ 
ที่มีคุณภาพที่ดี ราคาสมเหตุผล ทั้งนี้ ผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ที่มีผลการด�าเนินงานที่ดี จะได้รับ
การพิจารณาในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตามระเบียบในครั้งต่อๆ ไป 

กระบวนการดังกล่าว อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 กระบวนการย่อย 
(P0-P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งภายใน (พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก (เช่น ร้านค้า ผู้รับเหมา) มีความเข้าใจท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้อง

P6 Government Permit : การขออนุญาตต่างๆ
การขออนุญาตเพ่ือด�าเนินงานในทุกประเภทท่ีเก่ียวข้อง บริษัทฯ จะด�าเนินให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

P7 Procurement : ประมูลและว่าจ้างผู้รับเหมาราคาวัสด ุ
ประมลูและว่าจ้างผูร้บัเหมาราคาวสัด ุเพือ่ให้ได้ผูร้บัเหมา/ ผูจ้ดัจ�าหน่ายทีม่คีณุสมบติัเหมาะสมสงูสดุ
ตามราคาและข้อตกลงหรือเงื่อนไขการว่าจ้างที่เหมาะสม 

กระบวนการดังกล่าว อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 กระบวนการย่อย 
(P0-P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งภายใน (พนักงาน
ผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก (เช่น ร้านค้า ผู้รับเหมา) มีความเข้าใจท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ 
ถูกต้อง
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กระบวนการ
ทำางาน

รายละเอียดกระบวนการดำาเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน

P8 Mock up House Construction : ก่อสร้างสำานักงานขายและบ้านตัวอย่าง 
การเริ่มก่อสร้างช่วงแรก การถมดิน งานสาธารณูปโภค การสร้างบ้านตัวอย่าง จะเน้นการท�างานให้
ตรงตามแผนงาน และดูแลการก่อสร้างของโครงการ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนรอบ
ด้าน โดยจะมีผู้รับผิดชอบของโครงการ ดูแลรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน (หากมี) และเร่งด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

P9 Marketing  
การโฆษณาต่างๆ จะใช้สื่อที่ไม่เป็นการรบกวนต่อสภาพแวดล้อมจนอาจเกิดอันตราย เช่น การติดตั้ง
ที่อาจขวางทัศนวิสัยต่างๆ เป็นต้น 

กระบวนการดังกล่าว ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 8 กระบวนการย่อย (P1-P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก  
(เช่น บริษัทฯ โฆษณา) มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

P10 Sale & CRM Credit : การขายและเป็นที่ปรึกษาซือ้บ้านและสินเชื่อแก่ลูกค้าและบริการ 
CRM 
การขายแก่ลกูค้า จะเป็นการให้ข้อมูลความจรงิทีถ่กูต้องครบทกุด้าน เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัการตดัสนิใจ
ซื้อบ้านแก่ลูกค้า และการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้านั้น บริษัทฯ จะร่วมมือกับสถาบันการเงิน 
ทุกสถาบัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากท่ีสุดในการรับทราบเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน  
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการแก่ลูกค้าร่วมกับสถาบันการเงิน 

กระบวนการดังกล่าว ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 5 กระบวนการย่อย (P0-P4) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก  
(เช่น ธนาคาร) มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

P11  Construction & Quality Control : ก่อสร้างบ้านและสาธารณูปโภคโครงการ  
และการตรวจสอบคุณภาพบ้าน 
ระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะควบคุมดูแลผลกระทบต่อชุมชนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง  
การระบายน�้า ฝุ่นละอองในการก่อสร้าง ซ่ึงการด�าเนินงานของบริษัทฯ เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่า 
การก่อสร้างทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ ก่อสร้างโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยผลิตแผ่นพรีคาสท์  
(ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป) ภายในโรงงาน และมีการตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น จึงช่วยลด
การปล่อยมลภาวะจากการก่อสร้างและการขนส่ง (ก๊าซเรือนกระจก) ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
และลดปริมาณจ�านวนของทิ้ง/ ของเสีย (Waste) ท�าให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพได้มาตรฐานงานที่ดี 
ก่อนส่งมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า
GRI 414-2
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กระบวนการ
ทำางาน

รายละเอียดกระบวนการดำาเนินงานในห่วงโซ่อุปทาน

P12 Payment : การจ่ายผลงานผู้รับเหมาและการจ่ายงวดงานตามความก้าวหน้าของงาน 
อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา ตามผลงานความก้าวหน้าของแต่ละกระบวนการท�างานตามจริง

P13 Inspection Quality Control & Transfer : ลูกค้าตรวจรับมอบบ้านและทำาการโอน
กรรมสิทธิ์
ลูกค้าท�าการตรวจรับมอบสินค้า โดยการแก้ไขงานตามรายการต่างๆ ที่ลูกค้าแจ้ง มีแนวโน้มที่จะลด
จ�านวนรายการลงอันเนื่องมาจากการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าตั้งแต่การออกแบบและ 
การก่อสร้างที่ด�าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด

P14 Juristic Person : Property Management และการบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร
การบริหารและดูแลหมู่บ้าน ตั้งแต่ก่อนเริ่มการเข้าอยู่อาศัยหลังแรก-ระหว่างการอยู่อาศัย-การส่ง
มอบแก่นิติบุคคล บริษัทฯ จะมีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ  
ทีม่หีน้าทีเ่ฉพาะ ได้แก่ ระบบไฟส่องสว่าง การระบายน�า้ ความสะอาดในโครงการ ถนน สวนสาธารณะ 
การรกัษาความปลอดภยั โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั บรษิทัฯ จะเข้มงวดเป็นอย่างมาก
ในการจดัจ้างบรษิทัฯ ทีม่คีณุภาพ มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 
มีเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้ปฏิบัติงาน
ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความปลอดภัยแก่ลูกบ้านในโครงการ ท�าให้ปัจจุบันสามารถลดจ�านวน
ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยภายในโครงการได้มาก

P15 การบริการหลังการขายและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า : บริหารการซ่อมบ้าน
หลังการขายและ CRM 
บรษิทัฯ ก�าหนดมาตรฐานในการซ่อมแซมอย่างชัดเจนทัง้คณุภาพและเวลาทีใ่ช้ในงานแต่ละประเภท 
(SLA) ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบ้านทุกหลังที่มีรายการแจ้งซ่อม จะถูกบันทึก
เข้าระบบทั้งหมด เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลการด�าเนินงานและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งลูกค้าจะได้
รับการบริการที่ดี ครบถ้วน รวดเร็วตรงตามเวลาท่ีก�าหนด โดยระหว่างก่อนการเข้าซ่อม-ระหว่าง 
การซ่อม-หลังการซ่อม จะมีทีมงานส่วนบริการลูกค้า ติดต่อลูกค้าตลอดเวลาเพื่อรับทราบและ 
ประเมินผลการให้บรกิารและรายงานผูบ้รหิารตลอดเวลา ผลจากการให้การบรกิารดงักล่าว ได้สร้าง
ความพงึพอใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างสูง 

กระบวนการดังกล่าว ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 กระบวนการย่อย (P0-P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก  
(เช่น ลูกค้า ผู้ที่สนใจโครงการ) มีความเข้าใจกระบวนการและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

P16 Continuous Improvement Process และ Supply Chain ย้อนกลับ P1-P16
ทบทวนกระบวนการท�างานในแต่ละขั้นตอน และพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
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กระบวนการสนับสนุนอื่นๆ ที่ผู้บริหารให้ความสำาคัญ

กระบวนการพัฒนาบุคคล 
ถือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 
และสวัสดิการของพนักงานในองค์กร  
โดยกระบวนการถูกแบ ่งออกเป ็น 8 
กระบวนการย่อย (P0-P7) น�าเสนอต่อ 
คณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ 
วิธีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
โปร่งใส และตรวจสอบได้

กระบวนการเลขานุการบริษัท
ถือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องผู้บริหาร 
และผู้ถือหุ้น โดยกระบวนการถูกแบ่งออก
เป ็น 5 กระบวนการย ่อย (P1-P5)  
น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานอย่าง 
ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถือเป็นกระบวนการท่ีเกีย่วข้องกบัพนกังาน
ทุกคนในองค์กร และมีความส�าคัญต่อ 
การสื่อสารทั้งภายนอกและภายใน โดยถูก
แบ่งออกเป็น 5 กระบวนการย่อย (P1-P5) 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ผู ้ ท่ี
เก่ียวข้องเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานอย่าง 
ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

กระบวนการก�ากับดูแลกิจการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล

ถือเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้
เสียทั้งในและนอกองค์กร โดยถูกแบ่งออก
เป ็น 8 กระบวนการย ่อย (P0-P7)  
น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ผู ้ ท่ี
เก่ียวข้องเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานอย่าง 
ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
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การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและห่วงโซ่อุปทาน
GRI 102-11, GRI 103-2

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ความส�าคัญต่อการวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการบริหารห่วงโซ่อุปทานที
มุ่งเน้นคุณภาพสินค้าและบริการ โดยก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  
และการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงโดยค�านึงถึงคุณภาพ ปริมาณ  
การส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้รับ รวมถึงข้อก�าหนดตามกฎหมาย และระบบจัดการคุณภาพต่างๆ เพื่อป้องกันและลด
ความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อคณุภาพ ปรมิาณ การส่งมอบสนิค้าและบรกิาร รวมทัง้ความไว้วางใจของผูม้ส่ีวนได้เสีย
ในการด�าเนินการต่างๆ ขององค์กร มีการจัดท�าจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (PRUKSA - SUPPLIER  
SUSTAINABLE CODE OF CONDUCT) ส�าหรับคู่ค้าและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี (PRUKSA  
PURCHASER CODE OF CONDUCT) ส�าหรับพนักงาน เพื่อให้ทั้งคู่ค้าและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
โดยมีเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ครอบคลมุประเดน็ 
ด้านจรยิธรรมในการด�าเนินธรุกจิ สทิธมินุษยชน อาชีวอนามยัด้านความปลอดภัย และสิง่แวดล้อม ตามหลกั 4 ประการดงันี้

• ความคุ้มค่า (Value of Money) 
 คูค้่าและพนกังานของบรษัิทฯ จะต้องค�านงึถงึต้นทนุ คณุภาพ และผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ อนัเนือ่งมาจากการ

จดัซือ้จดัจ้างทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต โดยให้มกีารเปรยีบเทยีบทางเลอืกต่างๆ พร้อมปัจจยัด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาประกอบการพิจารณา ซึ่งไม่ได้ถือราคาต�่าสุด
ในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างเสมอไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู ่กับคะแนนของความคุ ้มค่าในงาน (Value Score)  
ในกระบวนการคัดเลือกคู้ค้าที่จะยึดถือเป็นส�าคัญ

• คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency) 
 GRI 407-1

 คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องด�าเนินตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย และจะต้องเปิดโอกาสให้
คู่ค้าทุกรายสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถในการรับงานของ
กลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้าเป็นหลัก มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เชี่ยวชาญ และฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย 
จากบริษัทฯ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเพยีงพอและเสมอภาคกนัในเวลาทีเ่หมาะสม 
ทัง้นี ้ ผลการพจิารณาคัดเลือกจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารและ/ หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกแต่งตั้งจากทาง 
บริษัทฯ ได้รับทราบด้วย
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• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) 
 พนักงานของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงความต้องการในการจัดซ้ือจัดจ้างให้ชัดเจน โดยค�านึงถึงสภาวะตลาด

ด้านต่างๆ ในขณะนั้นว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์และจัดท�าแผนงานเพื่อใช้ใน
การก�าหนดเป้าหมายในการคดัเลอืกว่า วธิกีารจดัซือ้จดัจ้างรปูแบบใดเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบัสถานการณ์
ในขณะนั้นมากที่สุด รวมทั้งควรมีการประเมินผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อน�าผล 
ที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย

• ความรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จของงาน (Accountability) 
 พนักงานของบรษัิทฯ จะต้องยดึหลกัความรบัผดิชอบต่อมาตรฐานจรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณวชิาชีพ รวมท้ังค�านงึ

ถึงความถูกต้อง การใช้อ�านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ โดยประเมนิจากมมุมองความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องของหน่วยงาน
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง 4.0
ปัจจุบันการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ได้น�าแนวคิด Thailand 4.0 มาก�าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงการ “การจัดซื้อจัดจ้าง 4.0” (Procurement 4.0) ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในเชิงกลยุทธ์และการด�าเนินงาน  และช่วยเป็นเข็มทิศทางยุทธศาสตร์การจัดซ้ือยุคใหม่ 
พร้อมน�าบริษัทฯ ไปสู่ “World Class Procurement”  โดยมี 3 เสาหลัก ดังนี้

• การบริหารงานในการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ “Continuity of Supplies (Speed)”
• การบรหิารงานต้นทนุการจดัซือ้จดัจ้างให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุ “Best Terms in the Market (Cost Saving)”
• การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ “Value Creation (Transparency)”

Misson
“เรามุ่งม่ันช่วยเหลือลูกค้าทกุราย เตมิเตม็ทกุความฝันให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของบ้านทีมี่คุณค่า

เพือ่ชวิีตเป่ียมสุขทกุครอบครวั”

Corporate Objectives
Top of Mind Brand Sustainable GrowthTop 10 in Asia

The Supply Chain Direction/ Key Success

Continuity of supplies (Speed)
มีกระบวนการที่รวดเร็วและ

ลดความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Best terms in the market 
(Cost Saving)

มีต้นทุนและเงื่อนไขทางการค้า
ที่สามารถแข่งขันได้

Value creation (Transparency)
มีความโปร่งใสในกระบวนการท�างาน
และเพิ่มประสิทธิภาพของการท�างาน

ได้มากยิ่งขึ้น

 “Strong Pruksa” sourcing capabilities  -  เพิ่มขีดความสามารถงานสรรหาน�าไปสู่ “พฤกษามั่นคง”
 Category management excellence -  เพื่อความเป็นเลิศด้านการบริหารกลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง
 Top anchored strategy and direction  -  ก�าหนดทิศทางและกลยุทธ์การบริหารกลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง

Vision 
“พฤกษามุ่งม่ันทีจ่ะเป็นแบรนด์อนัดับหน่ึงในใจลูกค้า

ในธรุกิจอสังหารมิทรพัย์ทีอ่ยูอ่าศัยและก้าวข้ึนป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธรุกิจอสังหารมิทรพัย์
ของทวีปเอเซีย ด้วยการสรรค์สร้างทีอ่ยูอ่าศัยทีมี่คุณค่า เพือ่ให้ทกุครอบครวัได้สัมผัส

กับความสุขและความอบอุน่และชวิีตทีดี่ข้ึนในทกุๆ วัน”

 Organizational Development  Processes & Information 

technology
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สิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับการจัดซื้อจัดจ้างในยุค 4.0 เทคโนโลยี และอัลกอลิทึ่มที่ดีจะช่วยให้สามารถรวบรวม ประมวลผล 
และวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการท�าความเข้าใจคู่ค้า  
ตลาด และลูกค้า การคาดการณ์แนวโน้มของตลาด และตรวจหาการท�างานที่ล้มเหลวของแผนการด�าเนินงาน วัสดุ  
เครือ่งจกัร และผลติภณัฑ์ ท�าให้บรษิทัฯ สามารถตดัสนิใจได้ดขีึน้ อกีทัง้ยงัสามารถท�าให้การตัดสินใจด้านการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปโดยอัตโนมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง 4.0 (Procurement 4.0) จะหมายถึงการพัฒนาก�าหนดคุณค่าใหม่  
การตอบสนองความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ การรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และห่วงโซ่คุณค่าต่างๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูก
เรียกใช้ในเชิงรุก สิ่งที่ส�าคัญที่สุดในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างก็คือต้องมีความสามารถรับมือกับความท้าทายและโอกาส 
ในการขยายการปฏิวัติระบบดิจิทัลของ พฤกษา โฮลดิ้ง ต่อไปในอนาคต

การประเมินความเส่ียงของคู่ค้า 
GRI 102-15, GRI 103-3

• Procurement 1.0 : Tactical Buying
 - การด�าเนนิงานด้านการจดัซ้ือจดัจ้างเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ สามารถวัดผลได้
• Procurement 2.0 : Optimized Sourcing
 - น�าแนวคิดด้านการบริหารงานต้นทุนทั้งระบบ TCO มาประยุกต์ใช้ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน 

 การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 
• Procurement 3.0 : Strategic Procurement
 - ก�าหนดกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละประเภทงานได้อย่างเหมาะสม
• Procurement 4.0 : Value Chain Integration
 - สร้างความได้เปรียบในเชิงต้นทุนวัสดุและการบริหารงานในธุรกิจเพื่อเพิ่มผลก�าไรให้กับบริษัทฯ

1
Spend Analysis

Analyse Supplier’ spend
for all categorles

2
Risk Assessment

Assess supplier’s
Responsibility for

environmental, social
and good govemance

4
Mitigation Measure

Define mitigation
measure base on
expenditure and

level of risk

3
Critical Analysis

Define supplier’s
criticality expenditure

and level of risk

Procurement

2.0
Procurement

1.0
Procurement

3.0
Procurement

4.0
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บริษัทฯ ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการของคู่ค้าจากการวิเคราะห์ความส�าคัญ 
และการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. การวิเคราะห์การใช้จ่าย (SPEND ANALYSIS) ครอบคลุมทุกกลุ่มงานจัดซ้ือจัดจ้าง การใช้จ่ายของคู่ค้าทุกราย  
ที่มียอดการใช้จ่ายสูง (TOP SPENDER)

2. การประเมนิความเสีย่งของการด�าเนนิงานด้านการก�ากบัดแูลกิจการของคู่ค้า (RISK ASSSESSMENT) มุง่เน้นการระบุ
ความเสีย่งต่อความยัง่ยนืขององค์กรในกระบวนการจดัซ้ือจดัจ้าง เช่น จ�านวนแหล่งท่ีมาของสนิค้าและบรกิารท่ีมีอยู่ 
ผลกระทบทีม่ต่ีอกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง การใช้แรงงานเดก็ ผลกระทบต่อการซ้ือวตัถดุบิทีผ่ดิกฎหมาย เป็นต้น

 GRI 408-1

3. การวิเคราะห์ความส�าคัญของคู่ค้า (CRITICAL ANALYSIS) มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้
 

สูง

ตำ่า

ความเส่ียง ความสำาคัญ

Partner
High Risk

High Expenditure

Risk 
High Risk 

Low Expenditure

Leverage
Low Risk

High Expenditure

Shop 
Low Risk 

Low Expenditure

4. การจัดท�ามาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากคู่ค้า (MITIGATION MEASURES) พิจารณาจากผลการ
ประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความส�าคัญของคู่ค้า เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการรับมือกับคู่ค้า
ที่มีความเสี่ยงและความส�าคัญสูง โดยมีมาตรการหลักๆ ดังนี้

 GRI 308-2

ด้านการบรหิารความสัมพนัธ์คู่ค้า
GRI 103-2

 คูค้่าหลกั
 (STRATEGIC PARTNER, MARJOR/ 
 PREFERRED SUPPLIER)

 หมายถงึ คูค้่าทีม่ยีอดการใช้จ่ายสงูและมคีวามเสีย่งใน
ระดบัสงูมากหรอืสงู สนิค้าทดแทนยาก และอยูใ่นกลุม่
ของชิน้ส่วนหรอือปุกรณ์ทีส่�าคัญ โดยจะถอืว่าคู่ค้าเหล่า
นี้จัดอยู่ในกลุ่ม HIGH RISK TIER ที่จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบทุกปี มีการเยี่ยมชมพ้ืนท่ีและสัมภาษณ ์
ผู้บริหารและพนักงาน ท้ังนี้คู่ค้าดังกล่าวต้องก�าหนด
แผนและแนวทางการแก้ไขเพือ่ลดความเสีย่งและความ
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมีแผนการตรวจสอบ
เพื่อการด�าเนนิการตามแนวทางการปฏบิตัอิย่างยัง่ยนื
ของคูค้่า เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ สามารถบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ  
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

 คู่ค้ารอง 
 (REGULAR SUPPLIER) 

หมายถงึ คูค้่าทีม่ยีอดการใช้ปานกลางหรอืต�า่และความ
เสีย่งอยูใ่นระดบัปานกลางหรือต�า่ หรอืไม่ได้อยูใ่นกลุม่ 
HIGH RISK TIER จะต้องผ่านการประเมนิคูค้่า (SUPPLIER 
EVALUATION) หรอืการตรวจสอบการปฏบิตังิานตาม
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า และผ่านการ
ประเมินจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ หน่วยงาน 
Sourcing, SBU, Specialist, GRC เป็นต้น
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บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการบริหารจัดการคู่ค้า เพื่อให้การด�าเนินงานของคู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด สามารถตอบ
สนองความต้องการสินค้าที่เพิ่มมากข้ึน บรรลุเป้าหมาย โดยสามารถรกัษาคณุภาพของสนิค้า/ บรกิาร และความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างคู่ค้าและบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักแก่คู่ค้าถึงจุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภบิาล ความมัน่คง
ทางธุรกิจ และความเชือ่ถอืได้ของคูค้่า รวมถงึสามารถตอบสนองความต้องการของบรษิทัฯ ได้เป็นอย่างด ีโดยมกีารบรหิาร
จัดการคู่ค้า ประกอบด้วย
GRI 308-1

• การจัดท�าทะเบียนคู่ค้า (APPROVED VENDOR LIST : AVL/ QUALIFIED VENDOR LIST : QVL) เพื่อคัดเลือก
คู่ค้าที่มีศักยภาพร่วมธุรกิจ

• ใช้แบบสอบถาม (REQUEST FOR INFORMATION : RFI) และการประเมินศักยภาพของคู่ค้าเบื้องต้น  
(PRE-QUALIFICATION FORM) ในการประเมินศักยภาพของคู่ค้า ทั้งทางด้านความพร้อมของการบริการ  
ก�าลังการผลิต การขนส่ง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม มาตรฐานอตุสาหกรรม และคู่ค้าจะต้อง
สามารถด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของกลุม่บรษัิทฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าคูค้่าท่ีผ่านการคดัเลอืก 
มศีกัยภาพเพยีงพอ บรหิารงาน และสามารถเชื่อถือได้ 

การบริหารจัดการทะเบียนคู่ค้าอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการทะเบียนคู่ค้าและคณะท�างานทะเบียนคู่ค้า 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้ก�าหนดเง่ือนไขในข้อก�าหนด (TOR) 
ให้การด�าเนนิการของคู่ค้าต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการควบคุมดูแลให้คู่ค้าปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกัน
ไว้ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมี 
การจดัท�าโครงการประเมนิความเสีย่งของงานทีเ่ก่ียวข้องกบัผูร้บัเหมา (CONTRACTOR MANAGEMENT) เพือ่พจิารณา 
คัดเลือกผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ หากคู่ค้าได้คะแนนไม่ผ่านตามที่ก�าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
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ด้านการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า
GRI 103-3, GRI 414-1

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง ก�าหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลัง
ด�าเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกัน โดยค�านึงถึงคุณภาพ/ ปริมาณ/  ความปลอดภยัในการผลติและส่งมอบตามข้อก�าหนด
เบื้องต้น รวมถึงข้อก�าหนดขั้นต�่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น  
มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น

Integrated Efficiency & Sustainable Supply Chain

เลือกกลุ�มคู�ค�า 

คัดกรองคู�ค�า 
ประเภท
ของคู�ค�า

ประเภท
ของคู�ค�า

รูปแบบงาน

มูลค�างาน
ที่ผ�านมา

Supplier Relation Management

Process Strategy Steps

กลุ�มงาน
ที่มูลค�าสูง 

กระบวนการดำเนินการ

คัดเลือกกระบวนการ

ว�เคราะห� SIPOC

วางแผนการดำเนินงาน SRM 

ว�เคราะห�และปรับปรุง

ตรวจสอบและปรับปรุง

จัดทำคู�มือมาตรฐาน
กลุ�มงานที่มี

รูปแบบเดียวกัน

จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง
พนักงานของบริษัทฯ จะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
 1. พนักงานต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ
 2. พนักงานต้องรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. พนักงานต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์ เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่รายจ่ายที่ได้จ่ายไป
 4. พนักงานต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุ เทคโนโลยี สภาวการณ์ของตลาด และกระบวนการผลิต
 5. พนักงานต้องท�าการซื้อขายโดยซื่อสัตย์และจริงใจ
 6. พนักงานต้องต้อนรับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างสุภาพ
 7. พนักงานต้องยอมรับพันธกรณีของตนและผู้อื่น
 8. พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการโดยไม่เป็นธรรม
 9. พนักงานต้องให้ค�าปรึกษาและช่วยแนะน�าผู้ซื้อ
 10. พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วย
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ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน อันเนื่องมาจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงานให้ความส�าคัญต่อผลประโยชน์
ที่ตนจะได้รับมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการปฏิบัติที่ตอบสนองซึ่งกันและกันในเชิงธุรกิจ รวมถึงการใช้
อ�านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อไปเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย เช่น ผลประโยชน์
อื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของพนักงานเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ขาย การคัดเลือกสินค้าและ/ หรือบริการ หรือ
การต่อรองเพื่อสรุปผลการสั่งซื้อกับบริษัทผู้ขาย

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ของขวัญหรือของก�านัล 
 การรบัของขวญัหรอืของก�านลัทีม่มีลูค่าเกนิกว่า 1,000 บาท จากผูข้าย ถอืเป็นความไม่เหมาะสมและพนักงาน 

ไม่พึงปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และแสดงถึงความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมของ 
ตวัพนกังานด้วย เว้นการรบัของขวญัหรอืของก�านลัทีผู่ข้ายจดัท�าไว้เพือ่ส่งเสรมิการขายและด้านการตลาดเท่านัน้

2. น�้าใจไมตรี 
 พนักงานจะต้องไม่ขอหรือรับการช่วยเหลือการบริการใด หรือไปซื้อสิ่งของใดๆ ทีไ่ด้รบัส่วนลดเป็นพเิศษส�าหรับ

ตนเองและบคุคลในครอบครวั รวมถึงการรบัเชญิไปท่องเที่ยว หรือการรับบริการเพื่อความเพลิดเพลิน หรือการ
แลกเปลีย่นสิ่งของใดๆ ที่มมีลูค่าสงูต่อกนักบัผูข้าย การรับประทานอาหารกลางวนักับผู้ขายในระหว่างการเจรจา
ธุรกิจ อาจกระท�าได้เป็นครั้งคราว แต่ไม่ควรท�าเป็นปกติวิสัย ในกรณีที่ผู้ขายเชิญไปร่วมรับประทานอาหารค�่า 
และชมการแสดงเพ่ือความเพลดิเพลนิในวาระส�าคญัหรอืโอกาสอันเป็นพเิศษ จะต้องได้รบัอนมุติัจากผูบ้งัคบับญัชา
ระดับผู้จัดการฝ่ายก่อน (Brand 4)

3. งานเลี้ยงสังสรรค์ 
 พนักงานที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเล้ียงสังสรรค์จากบริษัทผู้ขายและเป็นงานจัดเล้ียงท่ีมีราคาสูงมากกว่าปกติ  

มีกิจกรรมบันเทิง หรือมีการมอบบัตรก�านัลที่มีมูลค่าสูงเป็นประจ�าและไม่เป็นที่เปิดเผยจากผู้ขาย จะถือได้ว่าม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานต้องรายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นั้น

4. สินบนหรือเงินทุจริตที่ผู้ขายแอบให้ 
 พนกังานต้องไม่แสดงนัย หรือเจรจา หรอืรบัสนิบนจากผู้ขายไม่ว่าในรปูแบบใดและ/ หรอืประโยชน์อืน่ใดอนัเป็นเหตุ

ให้บรษิทัฯ เสยีผลประโยชน์ การกระท�าดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนและผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและต้อง 
ถกูพจิารณาลงโทษทางวนัิย และบริษัทฯ อาจด�าเนนิคดทีางอาญาด้วย ทัง้น้ีพนกังานจะต้องตระหนกัอยูเ่สมอด้วยว่า 
การรับสินบนจากผู้ขาย นอกจากจะท�าลายเกียรติ/ ชื่อเสียงของตนเองแล้ว ยังท�าให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 
บริษัทฯ เสียหายไปด้วย

5. สินค้าตัวอย่าง 
 ซึง่มีมลูค่าในเชงิพาณิชย์ต้องส่งคืนผูข้ายเมือ่กระบวนการจดัซือ้/จดัหาเสรจ็ส้ินลง เว้นผูข้ายแจ้งว่าไม่มีความจ�าเป็น

ที่จะต้องส่งคืนเนื่องจากมูลค่าต�่าหรือเป็นสินค้าตัวอย่างที่ใช้แล้วหมดไป เช่น สารเคมี เป็นต้น

การรักษาความลับของข้อมูลบริษัทฯ
คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกีย่วข้องกบักระบวนการจดัซ้ือ 
จดัจ้าง เช่น ข้อมลูด้านเทคนคิ วสัด ุเอกสารการด�าเนนิงานที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ คงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ข้อเสนอ
ด้านราคาของผู้ขาย เอกสารการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิค ราคา และสัญญาต่างๆ ซ่ึงถือเป็นความลับของ 
บริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยต่อผู้อื่น หากพบว่ามีผู้ละเมิดการกระท�าดังกล่าว บริษัทฯ จะด�าเนินการต่อผู้ละเมิดทันที
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ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมกับคู่ค้า
เพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีบริษัทฯ ได้ประกาศไว้และท่ีอาจมีประกาศฯ  
เพิ่มเติมในอนาคตระหว่างด�าเนินการทางธุรกิจด้วยกัน พนักงานจะต้อง

1. ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขายกับฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และ/ หรือฝ่ายปฏบัิตกิารของบรษัิทฯ และ/ หรือ
ส�านักคณุภาพความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ ในงานทีเ่กีย่วข้องกบัข้อก�าหนดหรอืคณุลกัษณะของ
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการพร้อมกับติดตามการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมและต้องด�าเนินการ 
ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการนั้นอย่างยั่งยืน

2. ติดต่อกับผู้ขายที่รักษาจรรยาบรรณเชิงการค้า ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 
อย่างสม�่าเสมอ หลีกเลี่ยงผู้ขายที่ประกอบธุรกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น กดขี่แรงงาน จัดสรร
สภาพการท�างานไม่ดี ไม่รับรู้สิทธิของพนักงานลูกจ้าง มีพฤติกรรมฮั้วในการประมูล ด�าเนินธุรกิจท่ีไม่โปร่งใส  
เปิดเผยความลับทางการค้า ทุ่มเสนอราคาต�่ากว่าทุนเพื่อตัดราคาผู้ขายรายอื่นอย่างไม่ยุติธรรม มีพฤติกรรมข่มขู่ 
ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

3. แจ้งผู้ขายเพื่อให้ความร่วมมือหรือร่วมกับผู้ขายในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการท�าธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

 
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
GRI 407-1

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสอง
ฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออก 
ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมท้ังหลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
โดยมแีนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1. พนักงานจะต้องรักษาความลับที่ได้รับจากผู้ขาย เช่น ข้อมูลราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและข้อมูลผลิตภัณฑ์  
  จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาต (Respect the Confidentiality of Information)
 2. พนักงานจะต้องท�าการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความยุติธรรม 
  ในการแข่งขัน และไม่สอบหรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซ่ึงเป็นการกระท�าท่ีฉ้อฉล กล่าวคือ  
  เปิดเผยราคาของผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้ผู้ขายรายที่ 2 สู้ราคา แล้วน�าราคาใหม่ของผู้ขายรายที่ 2 ไปต่อรอง 
  กับผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้เสนอราคาต�่ากว่า เป็นต้น
 3. พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาคไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือ 
  ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
 4. พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อผู้ขายทุกรายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่าวการประกวดราคา 
  เหมือนกันและในเวลาเดียวกัน
 5. พนักงานจะต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนผู้ขายให้เสนอราคาหรือเข้าประกวดราคา (Transparency in  
  Criteria of Invitation to Tender) เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ค้าทุกราย
 6. พนักงานจัดซื้อต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิธีการพิจารณาราคาที่ผู้ขายส่งเข้าประกวด (Transparency in  
  Evaluating Bids) และสามารถชี้แจงได้ว่าพิจารณาการประกวดราคาตามหลักเกณฑ์อย่างไรและผู้ขายรายใด 
  ชนะการประกวดราคา (Transparency in Evaluating the Successful Supplier)
 7. พนักงานจะต้องป้องกันข้อมูลความลับของบริษัทฯ ขณะด�าเนินการติดต่อธุรกิจกับผู้ขายอย่างเคร่งครัดโดยต้อง 
  รกัษาข้อมลูต่างๆ ทีไ่ด้รบัจากผูเ้สนอราคาหรอืเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้ผูอ้ืน่ทราบ
 8. ปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ต่ีอคูค้่าอย่างเคร่งครดั กรณทีีไ่ม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขได้ จะรบีแจ้งให้คูค้่าทราบ 
  ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล
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 9. บรษัิทฯ จะไม่เอาเปรยีบคูค้่า โดยจะต้องค�านงึถงึประโยชน์และความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้ในด้านชือ่เสยีงและ 
  ภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอกด้วย
 10. พนักงานผู้ด�าเนินการจัดหาจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้า ด้วยวิธีการที่เปิดเผยและให้โอกาส 
  แก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน
 11. พนักงานผู้ด�าเนินการจัดหาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ท่ีคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�าเพ่ือปรับปรุง 
  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 12. เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผยและมีหลักฐาน

ความสัมพันธ์กับลูกค้าภายใน
บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งต่อความส�าเร็จของบริษัท ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน 
จัดซื้อจัดจ้างกับลูกค้าภายในจึงมีความส�าคัญเช่นกัน โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนท่ีไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
เพราะความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. จดัหาพสัดุให้มผีลดีต่อบริษทัฯ ให้มากทีส่ดุ โดยควรก�าหนดว่าต้องได้รบัพัสดุตรงตามความต้องการทัง้ด้านคณุภาพ 
ราคา จ�านวน เวลา การให้บริการ ความรวดเร็ว และค�านึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ด้วย

2. พนกังานผูด้�าเนนิการจดัหาจะต้องมกีารวางแผนจดัหาพสัดลุ่วงหน้าทีด่ ีเพือ่หลกีเลีย่งการจดัหาพสัดอุย่างเร่งด่วน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

3. พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพนักงาน  

หรือการกระท�าใดๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของลูกค้าภายใน

การปฏิบัติหน้าที่
บรษัิทฯ ตระหนักถงึการปฏบิติัหน้าทีข่องพนักงานต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม เพือ่ผลการด�าเนนิงานท่ีมปีระสทิธภิาพ 
โดยมีแนวปฏิบัติดังตอ่ไปนี้

1. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ยุติธรรม และปฏิเสธข้อเสนอหรือข้อแนะน�าที่ไม่เหมาะสม
เพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ส่วนตนในการด�าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

2. การจัดซ้ือจัดจ้างผ่านบริษัทเครือญาติ เพื่อนสนิท หรือบริษัทท่ีพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงทุนและ/ หรือเป็น 
หุ้นส่วนฯ โดยนิตินัยและ/ หรือพฤตินัยกับผู้ขาย พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อที่ผู้บังคับบัญชา
จะได้มอบหมายให้พนักงานผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

3. ผูบ้รหิารตามอ�านาจการจดัซือ้จดัจ้างต้องใช้ดลุยพนิิจให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และรบัฟังความคดิเหน็ของผูป้ฏบัิตงิาน
4. ผูบ้ริหารตามอ�านาจการจัดซือ้จัดจ้างจะต้องควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครดั 

หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ ต้องด�าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน
5. พนกังานต้องสนบัสนุนให้มกีารจัดซือ้จดัจ้างสนิค้าและบรกิารจากผูป้ระกอบการที่เป็นคนไทย หรือบริษัทในเครือ 

หรือบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ
6. พนักงานต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการควบคุมที่รัดกุม 

และปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา
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การติดต่อสื่อสาร
บริษัทฯ ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการสื่อสารเป็นอย่างมาก หากพนักงานมีการสื่อสารกันอย่างขาดคุณธรรมแล้วอาจ
ท�าให้เกิดความขัดแย้ง หรือบางทีท�าให้เกิดผลเสียต่อจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. พนักงานจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตนและของบุคคลในครอบครัวแก่ผู้ขาย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน หมายเลข
บัญชีธนาคาร หรือ E-mail Address ส่วนตัว

2. ห้ามมิให้พนักงานให้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อธุรกิจกับผู้ขายผ่านทาง E-mail Address ส่วนตัวของผู้ขาย 
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ

3. โทรศัพท์ส�านักงาน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ และ E-mail Address ของบริษัทฯ ควรจะ
ใช้เพื่อติดต่องานธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

4. พนักงานมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงแก่ผู้ขายเท่านั้น การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ 
ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจะถือว่าละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้

5. พนักงานควรแจ้งให้ผู้ขายด�าเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่ก�าหนดขึ้นโดยบริษัทฯ เท่านั้น

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า
GRI 102-11

พฤกษา มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับ 
การดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน อยู่ร่วมกัน เติบโตร่วมกัน 
อย่างย่ังยืน อกีทัง้ยงัได้เผยแพร่นโยบายน้ี และสนบัสนนุ ส่งเสรมิให้คูค้่าน�าหลกัการดงักล่าวไปปฏบัิต ิเพ่ือขยายผลออกไป
สู่สังคมในวงกว้างด้วย ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน บริษัทฯ จึงได้จัดท�า “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของคู่ค้า” ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางให้คู่ค้าน�าไปปฏิบัติ หากคู่ค้าปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว บริษัทฯ  
จะด�าเนนิการกบัคูค้่าตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของคู่ค้า
GRI 414-1

1.  จรรยาบรรณด้านธุรกิจ
 บริษัทฯ มุ ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วย 

ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่ท�าการใดๆ อันเป็นวิธี 
ทีท่จุรติคอร์รปัชนัทกุรปูแบบ แต่จะด�าเนนิการให้ได้มาซึง่สนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก�าหนดให้มีการด�าเนินการดังนี้

 1.1 การรักษาความลับระหว่างกัน
 1.2  ละเว้นการกระท�าใดๆ ทีก่่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ/ หรอืผลประโยชน์ทับซ้อน
 1.3  ละเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 1.4  ก�าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
 1.5  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
 GRI 410-1, GRI 412-1, GRI 412-3

 บรษิทัฯ สนับสนุนและเคารพหลกัการด้านสทิธมินษุยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล รวมทัง้หมัน่ตรวจตรา
ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัต ิ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และก�าหนดให้
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 2.1 คู่ค้า ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็น 
 เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา ความพิการ และมีการปฏิบัติต่อพนักงาน 
 ของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย

 2.2  คู่ค้า จะต้องไม่มีการบังคับใช้แรงงานโดยที่พนักงานของตนไม่สมัครใจ
 2.3 คู่ค้า จะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก�าหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับ 

 ความคุม้ครองตามทีก่ฎหมายก�าหนดทกุประการ
 GRI 408-1

 2.4 คู่ค้า จะต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงานของตนพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตาม 
 ก�าหนดเวลา

 2.5 คู่ค้า จะต้องไม่ให้พนักงานของตนท�างานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายก�าหนด หากมีความจ�าเป็นต้องให ้
 ท�างานล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานที่ค�านึงถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย  

และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึง
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่

 3.1 คู่ค้า จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงาน 
 ของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 3.2  กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน คู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะต้องก�าหนดให้มี 
 การประเมินสถานการณ์ มาตรการการจัดการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจัดให้มีการอบรม 
 ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

 3.3 คู่ค้า จะต้องมีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีความมุ่งม่ันในการใช้ทรัพยากรต่างๆ  
 อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม 

  GRI 308-1

 3.4  คู่ค้า จะต้องปฏบิติัตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมทีบ่งัคบัใช้อย่างเคร่งครดั
 3.5 คู่ค้า จะต้องมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการติดตั้งระบบก�าจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษ 

 ทั้งทางอากาศ บนดิน และการระบายน�้าทิ้งที่เหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม  
 และตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียและผลิตผลจากการผลติท่ีปล่อยออกสูส่ิง่แวดล้อม 
 จะไม่ก่อให้เกดิมลพษิใดๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

4. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
 4.1  คู่ค้า จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 4.2  คู่ค้า จะต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ
 4.3 คู่ค้า จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
 4.4 คู่ค้า จะต้องมีการจัดท�าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 4.5 คู่ค้า จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)| 51 |

การตระหนักด้านความเสี่ยง
เพ่ือให้พนักงานที่ด�าเนินกิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิง 
บูรณาการและน�ามาปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้กิจกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างพัฒนาก้าวหน้า 
และลดความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้ก�าหนดให้มีการประเมิน 
ความเสี่ยงของหน่วยงาน (FUNCTIONAL RISK ASSESSMENT) ข้ึนตามล�าดับกระบวนการบริหารความเส่ียง  
(RISK MANAGEMENT PROCESS) ดังนี้

Monitoring & 
Review

Objective
Setting

Risk 
Assessment

- Identification
- Analysis
- Evaluation

Risk 
Treatment

Communication 
& 

Consultation

บทกำาหนดโทษ
ผู้มอี�านาจหรอืหน้าทีด่�าเนนิการตามระเบยีบนี ้หรอืผูห้นึง่ผูใ้ดจะต้องกระท�าการด้วยความรดักมุ เปิดเผย โปร่งใส ส่งเสรมิ
ให้มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ประหยดัเงินงบประมาณ เกดิความคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพ ประสิทธผิล และความรับผดิชอบ
ต่อผลส�าเร็จของงานเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ หากกระท�าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตาม 
ระเบียบน้ี หรือกระท�าการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระท�าการโดยปราศจากอ�านาจท่ีนอกเหนืออ�านาจหน้าท่ี รวมทั้ง 
มีพฤติกรรมที่เอื้ออ�านวยแก่ผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิด
วินัยตามระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถ้าการกระท�ามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุท�าให้บริษัทฯ เสียหายอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต�่าโดยการให้ออก
จากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

2. ถ้าการกระท�าเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต�่าโดยการตัดเงินเดือน
3. ถ้าการกระท�าไม่เป็นเหตุให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย แต่มีมูลเหตุที่มาของปัญหา ให้ลงโทษโดยการว่ากล่าว 

ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

การลงโทษทางวินัยตามข้อ 1. และ 2. ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระท�าหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่งและ/ หรือ ความผิด 
ทางอาญา (ถ้ามี)
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การกำากับดูแลกิจการ
GRI 102-11, GRI 102-17, GRI 103-2

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับนโยบาย 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard) โดยมีการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ชัดเจน ดังนี้

1. คณะกรรมการมกีารจัดท�าและอนมุตันิโยบายการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้จดัให้มคีูม่อืจรรยาบรรณธรุกจิส�าหรบั
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้ง 
กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแล 
กจิการท่ีดีปี 2560

 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสนับสนุนจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิทีด่ ีบรษิทัฯ จงึก�าหนดเป็นนโยบาย โดยจดัให้มกีารทบทวน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ 
แผนการด�าเนินงาน กลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ 

2. การให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance 
Code for Listed Companies 2017) โดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษาภายนอกแก่คณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. จัดให้มีการอบรมเรื่อง การก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จริยธรรมพฤกษา (Ethic) และการต่อต้าน 
การทจุรติคอร์รปัชนัแก่พนกังานทีป่ฏบิตังิานเดมิ และพนกังานเข้าใหม่ตัง้แต่เริม่ต้นการเข้าท�างาน ซึง่พนกังานทกุคน
จะต้องผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามรับทราบ และยึดถือปฏิบัติตาม 
อย่างเคร่งครัด โดยเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการท�างานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการ 
มีหลักธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีค�านึงถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. สื่อสารให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาล และการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง  
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสื่อสารภายใน Pruksa News, Line (Pruksa Engagement), Digital Signage รวมถึง 
การรวบรวมข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน CG (Corporate Governance) ผ่านทาง Google 
Site ที่หน่วยงานจัดท�าขึ้น โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทาง Link หรือ QR Code และข่าวประชาสัมพันธ์

5. สื่อสารถึงประเด็นปัญหาการทุจริตและการลงโทษให้แก่ พนักงานและผู้บริหารเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเป็นทั้ง 
การป้องกันและป้องปรามมิให้พนักงานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

6. จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้ เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหาร 
และพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. จัดกิจกรรมให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code ใหม่) จากผู้เชี่ยวชาญ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
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8. ส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

9. จัดกิจกรรมให้ผู ้บริหาร และพนักงาน ดูงานท่ีพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti-Corruption Museum) เมื่อวันที่  
15 กันยายน 2560

10. จัดงาน Supplier CG Day เม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เพื่อสร้างแนวร่วมในการประกาศเจตนารมณ ์
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนคู่ค้าร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการยึดม่ันในการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และด�าเนินธุรกิจด้วย 
หลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครือข่ายให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

11. จัดงาน Pruksa CG Day เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวคิดตามหลักธรรมาภิบาลในการท�างาน
ที่ควรปฏิบัติและหลักคุณธรรมกับการท�างาน ตลอดจนช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม

12. จัดตั้งหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) โดยใช้ชื่อเรียกภายในบริษัทฯ ว่า “หน่วยงานก�ากับดูแล
กิจการ” หรือ CG Management และมีหน้าที่หลักด้าน Corporate, Governance และ Compliance 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุม่ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง และเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการจัดการความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งได้เชิญชวนให ้
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เห็นถึงความส�าคัญดังกล่าว และได้ให้โอวาทแก่พนักงานในงาน Pruksa CG Day  
โดยเน้นในเรื่องความส�าคัญของ “คุณธรรม” ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการมีหลักการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจให้มีผลก�าไร
เติบโตอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการธุรกิจ ค�านึงถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีระบบควบคุม
ภายใน/ ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม  
ซึ่งถือเป็นหัวใจในการบรรลุเป้าหมายพื้นฐานที่ส�าคัญยิ่ง
GRI 102-20, GRI 102-26
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-22

 

 

 
สายงานตรวจสอบภายใน

และก�ากับดูแลกิจการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

  

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัท

 ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

GRI 102-23

 รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่ม

 
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

 
คณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน  
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

กลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลวิมุต 

โฮลดิ้ง
สายงานการเงินกลุ่ม

สายงานจัดซื้อ
จัดจ้างและ

ซัพพลายเชนกลุ่ม

สายงานบริหาร
กลางกลุ่ม

สายงานการตลาด
องค์กรกลุ่ม

คณะกรรมการบริหาร
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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
GRI 102-17, GRI 103-2

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการสื่อสารผ่านคู่มือ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย” ให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  
ทราบถงึหลักการในการปฏบิตัติามกฎหมายและการรกัษากฎระเบยีบของบรษิทัฯ การปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้ การปฏบิตัต่ิอลกูค้า 
การปฏิบัติต่อพนักงาน การสรรหา จัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่สัญญา การปฏิบัติต่อคู่แข่ง การเก็บรักษา
ความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมก�ากับดูแล และการตรวจสอบภายใน การใช้สิทธิ
ทางการเมือง ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบในความปลอดภัย สุขอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อมในการท�างาน การท�าธุรกรรมของบริษัทฯ การประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ภาระหน้าที่อันพึงปฏิบัติ  
การร้องเรียน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้มีการถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของ 
“ระเบียบข้อบังคับการท�างานของบริษัทฯ” ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการมีหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ี มคีวามโปร่งใสในการด�าเนนิ
ธรุกิจของบรษิทัฯ ท่ีค�านึงถงึผูม้ส่ีวนได้เสียทกุฝ่าย

นโยบายและมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
GRI 102-11, GRI 103-2

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการกระท�าท่ีไม่ถูกต้องและสร้างความไม่เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสีย 
ทั้งด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและ 
ต่างประเทศ รวมทั้งท�าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขาดความเชื่อมั่น 
ต่อองค์กร ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน และก�าหนดนโยบายฯ นี้  
เพ่ือให้ถือเป็นหลักการที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับ 
การแสวงหาผลประโยชน์อนัไม่พงึได้รบั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมจากการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ
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•  การอบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่  
ในวันปฐมนิเทศ โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามสัตยาบัน

•  การท�าแบบทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องจรรยาบรรณและธรรมภิบาลส�าหรับผู้บริหาร 
และพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

•  การจัดกิจกรรม CG DAY เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรู้  
อกีทัง้ยงัเชญิกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ร่วมเสวนาในหวัข้อ “การสร้างวฒันธรรม CG ในองค์กร” 
เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีจิตส�านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

•  มกีารสือ่สารให้พนักงานรับทราบและตระหนกัถงึความส�าคญัของธรรมาภบิาล การทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทาง 
การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

•  มีการสื่อสารหัวข้อประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงาน 
เพื่อเป็นกรณีศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีจิตส�านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นทั้ง
การป้องกันมิให้พนักงานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against  
Corruption) โดยการรับรองนี้ เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ  
ผู ้บริหาร และพนักงาน น�านโยบายการต่อต้านทุจริตไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมท้ังวางมาตรการป้องกัน 
การคอร์รัปชันภายในองค์กรตามแนวทางของ CAC
GRI 102-12

การส่ือสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ
GRI 103-3, GRI 205-2

จำานวนผู้บริหารและพนักงาน
ที่ร่วมทำาแบบสอบถาม
เรื่องมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน  
ในปี 2560 
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การส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัต่อบุคคลภายนอก
GRI 205-2

•  ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ จัดงาน “Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER สร้างแนวร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน” เพ่ือเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ จ�านวนกว่า 150 บริษัท ร่วมกันประกาศเจตนารมณ ์
ในการต่อต้านการคอร์รปัชนั รวมถึงการยดึมัน่ในการประกอบธุรกจิตามหลกัคณุธรรม จรยิรรม และด�าเนนิธรุกจิ
ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นเครือข่ายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นต่อไป

•  จดัส่งหนงัสอืแจ้งแก่ นายหน้า คูค้่า และสถาบนัการเงนิต่างๆ เพือ่ทราบถงึนโยบายการงดรบัของขวญั ของก�านลั 
รวมถึงไม่มีนโยบายรับงบสนับสนุนจากสถาบันการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด

• แจ้งให้ทราบถงึช่องทางการร้องเรยีนถงึ คู่ค้าบรษิทัฯ และนายหน้าทีดิ่น ผ่านทางเอกสารแนบท้าย หนงัสอืประกอบ
การประมลู Tender Document วธิกีารน�าเสนอขายทีด่นิและข้อตกลงการลงทะเบยีนทีด่นิ ระเบยีบการซ้ือทีด่นิ 
และเงื่อนไขตามหลักธรรมาภิบาล 

ความเส่ียงทีส่ำาคัญทีไ่ด้รบัการประเมินว่าเป็นเรือ่งทจุรติคอร์รปัชนั
GRI 103-3, GRI 205-1

การด�าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ ในการพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรพัย์ ประเภททีอ่ยูอ่าศยั เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ต้องมี
การติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้าง การขอเปิดใช้อาคาร รวมถึงการออกเอกสารกรรมสิทธิ์
ห้องชุด เช่น ส�านักงานเขต ส�านักงานที่ดินสาขา หรือหน่วยงานท้องถ่ิน ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงต่อการท่ีจะถูกขอ หรือ 
น�าเสนอสินบน เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็วในการด�าเนินการ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จึงได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
โดยการระบุความเสี่ยงและวิเคราะห์เพื่อจัดล�าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กร  
โดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ตามเกณฑ์การประเมิน 
ความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อก�าหนด ออกมาเป็น Risk Control Matrix เพื่อติดตามและรายงานผลความเสี่ยง 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซ่ึงสามารถจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 
ที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่ปัจจุบัน ดังนี้
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ระบุความเสี่ยงคอร์รัปชันที่สำาคัญต่อธุรกิจ

ความเสี่ยง
GRI 205-1

คำาอธิบาย ระบบควบคุมภายใน
ที่ได้ดำาเนินการแล้ว

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
การขออนญุาตในการด�าเนนิการ
เกี่ยวกับการจัดสรรและพัฒนา 
ทีด่นิในโครงการอสงัหารมิทรพัย์

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ประกอบ
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ บ้าน
เดี่ยว และอาคารชุด จ�าหน่าย ซึ่งต้อง
ได้รับอนุญาตจัดสรรท่ีดิน เพื่อใช้ใน
การก่อสร้างโครงการต่าง  ๆจากหน่วยงาน 
ราชการต่างๆ เช่น ส�านักงานที่ดิน 
หรือที่ดินจังหวัด (แล้วแต่เขตพื้นท่ี
โครงการ) ซ่ึงอาจมีความเสี่ยงต่อการ
ทีจ่ะถกูขอ หรอืน�าเสนอสนิบน เพือ่เกิด
ความสะดวกรวดเรว็ในการด�าเนนิการ

• กระบวนการท�างานต่างๆ ในบริษัทฯ จะ
กระท�าในรูปแบบของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีช�านาญการ 
ท้ังด้านท่ีดินและการพัฒนาท่ีดิน ด้าน
ธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และ 
ข้อก�าหนดของราชการด้านการควบคุม
ความเสี่ยง 

• บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ได้แสดง 
เจตจ�านงในการเข้าร่วม CAC และผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการ เม่ือวันที่ 
22 เมษายน 2559

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการขออนญุาตการด�าเนนิการ
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร/ 
สิ่งปลูกสร้าง

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ 
ประเภทท่ีอยู ่อาศัย เพื่อส่งมอบให ้
กับลูกค้า ต้องมีการติดต่อหน่วยงาน
ราชการต ่างๆ ในการขออนุญาต 
ปลกูสร้าง การขอเปิดใช้อาคาร รวมถึง
การออกเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
เช่น ส�านักงานเขต ส�านักงานที่ดิน
สาขา หรือหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งอาจมี
ความเสี่ยงต่อการที่จะถูกขอ หรือ 
น�าเสนอสินบน เพื่อเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการด�าเนินการ

• ก�าหนดนโยบาย/ มาตรการในการต่อต้าน
คอร์รปัชันท่ีชัดเจน เพือ่สือ่สารท่ัวท้ังองค์กร 

• ก�าหนดหน่วยงานและผู ้รับผิดชอบที่
ชัดเจนในการด�าเนินการยื่นขออนุญาต 
หรือติดต่อกับหน่วยงานรัฐ 

• การว่าจ้าง Outsource เพื่อด�าเนินการ
บริหารจัดการในการติดต่อขออนุญาต
แทนบริษัทฯ
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ความเสี่ยง
GRI 205-1

คำาอธิบาย ระบบควบคุมภายใน
ที่ได้ดำาเนินการแล้ว

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าว 
และการดูแลด้านสวัสดิการ

การขาดแคลนแรงงานภาคก่อสร้างที่
ส่งผลกระทบต่อธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 
เพื่อป้องกันการว่าจ้างแรงงานผิด
กฎหมาย รวมถึงผู ้รับเหมาที่เข้ามา
ด�าเนินการ บริษัทฯ จึงต้องติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เช่น 
ส�านักงานประกันสังคมเขตพื้นที ่
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานทูต 
ตามสัญชาติของแรงงานต่างด ้าว 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
รวมถึงส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ
กรมการปกครอง โดยอาจมคีวามเสีย่ง
จากการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
โดยตัวแทนหรือบุคคลที่สามท่ีท�า
หน้าที่ในนามของบริษัทฯ

• การออกประกาศจากผู้บริหารระดับสูง 
ในการควบคุมไม่ให้มีการจ้างแรงงานที ่
ผิดกฎหมาย 

• มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวโดย 
ใช้ระบบ QR Code เพื่อสแกนบัตร
แรงงานต่างด้าวท่ีข้ึนทะเบียนถูกต้อง 
ตามกฎหมาย จึงจะสามารถเข้าท�างาน
โครงการได้ เพื่อป้องกันแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย 

• การจดัตัง้หน่วยงาน HC Foreign Worker 
และการก�าหนดให้มีเจ ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จปว.) ประจ�า 
ทุกโครงการของแต่ละ SBU เพื่อให้การ 
ตรวจสอบทางด้านการกระท�าผดิกฎหมาย 
ด้านแรงงานและความปลอดภยัครอบคลมุ 
และทั่วถึง 

•  การประเมินผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง เพื่อควบคุม
ผู้รับเหมาที่มีการจัดหาแรงงานต่างด้าว
เข้ามาด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 
ที่บริษัทฯ ก�าหนด
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ความเสี่ยง
GRI 205-1

คำาอธิบาย ระบบควบคุมภายใน
ที่ได้ดำาเนินการแล้ว

ธุรกิจโรงพยาบาล

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการขออนุญาตก ่อสร ้ า ง 
(ตามมาตรา 39 ทวิ) อาคาร 
โรงพยาบาลของธรุกจิโรงพยาบาล

บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างการก่อสร้างธรุกจิ
โรงพยาบาล ซึง่เป็นอาคารขนาดใหญ่
พิเศษภายใต้การก�ากับตาม พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคาร และกระทรวงสาธารณสขุ 
รวมถงึต้องได้รบัใบอนญุาตให้ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาต
ให้ด�าเนินการสถานพยาบาล ตามท่ี
ก�าหนดไว ้ในกฎหมายว่าด ้วยการ
ประกอบกจิการสถานพยาบาล จงึอาจ
มคีวามเสีย่งจากการน�าเสนอสนิบนแก่
เจ้าหน้าที่รัฐ หรือถูกร้องขอ เพื่อเกิด
ความสะดวกรวดเรว็ในการด�าเนนิการ

• บริษัทฯ ได้ด�าเนินการก�าหนดนโยบาย 
และมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รัปชัน 
ของบรษิทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ใน
การปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทย ใน
การต่อต้านคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงาน 
และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

• ก�าหนดให้มีคณะท�างานดูแลและควบคุม
การก่อสร้าง โดยก�าหนดเป็นแผนการ
ท�างาน และประชุมเพื่อติดตามความ 
คบืหน้าในทีป่ระชมุ Steering Committee 
ทุกสัปดาห์ 

• มีการก�าหนด Job Profile ของบุคลากร
ที่จะมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสาน
งานกับหน่วยงานราชการ สังกัดภายใต้
ฝ่ายธุรกิจเฉพาะ 

• การจดัจ้าง Outsource ท่ีเช่ียวชาญเฉพาะ
ทีม่คีวามรูค้วามช�านาญจดัท�ารายงาน EIA 
ของอาคารโรงพยาบาล เพ่ือท�าหน้าที่ใน
การตดิต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
ในการยื่นและด�าเนินเรื่อง เพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้
ช่องว่างทางด้านกฎหมายในการกระท�า 
การคอร์รัปชันได้

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการยื่นขอพิจารณารายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(EIA) ของอาคารโรงพยาบาล

ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พเิศษ
ทีบ่ริษัทฯ จะใช้เป็นอาคารโรงพยาบาล
นั้น ต้องมีการจัดท�ารายงานประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอต่อ
คณะกรรมการผูช้�านาญการ ประกอบ
การยื่นแจ ้งขอก่อสร ้าง จึงอาจมี 
ความเสี่ยงจากการน�าเสนอสินบนแก่
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
ในการด�าเนินการ 

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการย่ืนขออนุมั ติแผนการ 
จัดตั้งสถานพยาบาลประเภท 
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

การประกอบธรุกจิโรงพยาบาลเอกชน 
ต้องมีการยื่นค�าขออนุมัติแผนการ 
จดัตัง้ และแผนการจัดตัง้สถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อให้
ศูนย ์บ ริการธุ ร กิจสุ ขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พิจารณาก่อนการแจ้ง
ก่อสร้าง และการยื่นขอด�าเนินกิจการ
โรงพยาบาล ในการตดิต่อประสานงาน
กบัหน่วยงานราชการ จงึอาจมคีวามเสีย่ง
ในการน�าเสนอสินบน หรือถูกร้องขอ 
เพือ่เอือ้ประโยชน์ต่อการด�าเนนิการให้
มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
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จำานวนเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2560
GRI 205-3

จำานวนเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน
จำานวน 

(เหตุการณ์)
GRI 205-3

คิดเป็น
%

GRI 205-1

จ�านวนรวมในปี 2560
(จากเรื่องที่ร้องเรียนทุกช่องทางที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตทั้งหมด

ทั้งมีมูล ไม่มีมูล ร้องซ�้า)

68 100

จ�านวนเหตุการณ์ที่มีการด�าเนินการจัดการตามแนวทางมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
(จากเรื่องที่พิจารณาเบื้องต้นว่ามีมูล และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อเท็จจริง)

27 39.71

จ�านวนเหตุการณ์ที่พนักงานถูกไล่ออกหรือผิดวินัยในการทุจริต
(จากการที่คณะกรรมการได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีมูล

และลงโทษพนักงานอยู่ 14 เรื่อง)

14 20.59

จ�านวนเหตุการณ์ที่เป็นคดีทางกฎหมาย หรือผลของคดี
มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

0 0

จ�านวนเหตุการณ์ที่ถูกด�าเนินการตามกฎหมายในการต่อต้าน
การแข่งขันและการผูกขาด (คู่ค้า)
GRI 206-1

0 0

จ�านวนเหตุการณ์ที่มีการยกเลิกท�าสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจ
หรือไม่ต่ออายุ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1 1.47

หมายเหตุ: จ�านวนเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นจ�านวนที่รวมเรื่องที่ร้องเรียนทุกช่องทางที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตทั้งหมด ทั้งมีมูล 

ไม่มีมูล ร้องซ�้า ดังนั้น ข้อมูลจ�านวนเหตุการณ์ที่มีการด�าเนินการสอบสวนและลงโทษ จึงน้อยกว่าเรื่องที่มีการร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด

www.pruksa.com
หัวข้อ “ร้องเรียน/

แจ้งเบาะแส/
ขอความเป็นธรรม”

GRI 102-41

cg@pruksa.com @pruksacg
0 2080 1739 
ต่อ 48611, 

08 4555 2364

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) (ส�านักงานใหญ่)

1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก 
ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อร้องเรยีนทกุเรือ่งจะถกูส่งให้กบั ประธานกรรมการบรษิทัฯ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารกลุ่ม 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบ โดยบริษัทฯ เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีการดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮาส์/บ้านแฝด และอาคารชุด และยังมีโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา และโรงงานพฤกษา 
พรีคาสท์ นวนคร ที่จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูป 
(Precast Concrete Factory) ที่มีการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้มาตรการควบคุม 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของพฤกษา
GRI 102-29

บริษัทฯ มีความตั้งใจและมุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงและรักษาส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า พนักงาน และชุมชนได้ตระหนักว่า เราเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นปรับปรุงการ
จัดการสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการป้องกนัมลภาวะในการท�างานทุกๆ ด้าน โดยบรษัิทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังนี ้
 1. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 2. คัดแยกประเภทขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดการ
 3. ควบคุมและจัดการกับคุณภาพของน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสม
 4. ประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยควบคุมและจัดการกับปริมาณของเสียอย่างถูกต้อง
 5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยน�ากลับมาใช้หมุนเวียนแทนการทิ้ง และมุ่งเน้นการจัดหา 
  พลังงานหมุนเวียนทดแทนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มท่ี โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
  ที่ใกล้เคียง
 7. สร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
GRI 102-11, GRI 103-2



ประเภทบ้านเดี่ยว
ภัสสร เกาะเเก้ว
จังหวัดภูเก็ต ประเภททาวน์เฮาส์

Pruksa Ville
รัษฎา-เกาะแก้ว
จังหวัดภูเก็ต

ประเภทคอนโดมิเนียม
• THE RESERVE ทองหล่อ
• THE RESERVE ประดิพัทธ์
• THE TREE จรัญ 30
• THE PRIVACY ท่าพระ อินเตอร์เชนจ์
• THE PRIVACY จรัญ–ราชวิถี สเตชั่น
• THE RESERVE สุขุมวิท 61 (เฟส 1 และ เฟส 2)
• THE TREE ลาดพร้าว 15
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การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมในปี 2560
GRI 102-12, GRI 307-1

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report 
(Environmental Impact Assessment Report) รายงานต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 
2535 ซึง่ก�าหนดให้บรษิทัทีม่กีารจดัสรรทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยัหรอืเพือ่ประกอบการพาณิชย์ ที่มีจ�านวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 
500 แปลง หรือเน้ือที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ 
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และ 
ช่วงด�าเนินโครงการ โดยมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่

•  ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
• ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
• ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
• ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

ในปี 2560 บริษัทฯ จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment  
Report) และได้รับมติเห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 9 โครงการ 
โดยมีรายชื่อโครงการดังนี้
GRI 416-1
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ปริมาณการใช้วัสดุในกระบวนการผลิตหลัก ปี 2560

ลำาดับ วัสดุ ปริมาณ หน่วย
หมุนเวียน

(%)
ไม่หมุนเวียน 

(%)

1 คอนกรีตผสมเสร็จ 286,537 ลบ.ม 0% 100%

2 เหล็กเส้น 16,912,816 กิโลกรัม 0% 100%

3 เหล็กตะแกรง 465,000 กิโลกรัม 0% 100%

4 PC-Stand 878,642 กิโลกรัม 0% 100%

เปรียบเทียบข้อมูล การรีไซเคิลคอนกรีต ปี 2559-2560
GRI 103-3

ลำาดับ ชื่อวัสดุ
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์

ลำาลูกกา
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์

นวนคร

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560

1 หิน 0% 100% 100% 100%

2 ทราย 0% 100% 100% 100%

3 น�้า 0% 100% 43% 100%

*ค�านวณเปรียบเทียบจาก ปี 2559 กับ ปี 2560

การบริหารจัดการวัสดุ
GRI 301-1

การใช้วัสดุรีไซเคิล
GRI 301-2, GRI 301-3

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้มีการน�าระบบ Recycling Concrete  
มาใช้ในโรงงาน ท�าให้สามารถแยกหิน ทราย จากเศษคอนกรีตสด และน�้าล้างคอนกรีต เพื่อน�ากลับมาใช้ในการผลิต
คอนกรีต โดยยังคงคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน

คือ เป้าหมายการรีไซเคิลคอนกรีต
เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ที่โรงงาน
พฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกาและ
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร
 

100%

50% 0.78% 0%

ปริมาณวัสดุ
รีไซเคิลใน
กระบวนการผลิต

ปริมาณเศษเหล็ก
ที่เหลือจาก
การผลิต

ปริมาณ
เศษคอนกรีต
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วัสดุที่นำากลับมาใช้ซำ้า
GRI 301-3

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้มีการน�า Transport Rack มาใช้บรรจุ 
ชิ้นงานผนังพรีคาสท์และพ้ืนส�าเร็จรูป เพ่ือด�าเนินการขนส่งจากโรงงานฯ ไปยังโครงการต่างๆ เมื่อช้ินงานถูกจัดส่ง 
เรียบร้อยแล้ว จะน�า Transport Rack กลับมาใช้ขนส่งในครั้งต่อไป

เปรียบเทียบข้อมูลการนำาวัสดุกลับมาใช้ซำ้า ปี 2559-2560
GRI 103-3

ชื่อวัสดุ ปริมาณ หน่วย ปี 2559 ปี 2560

Transport Rack 1,752 Rack 100% 100%

การใช้พลังงาน (ENERGY) 
GRI 102-12, GRI 302-1, GRI 302-4 

ในปี 2560 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรคีาสท์ นวนคร 
ได้รับการขึน้ทะเบยีนเครือ่งหมายคาร์บอนฟตุพริน้ท์ขององค์กร ในฐานะทีเ่ป็นองค์กร
ที่ให้ความใส่ใจและตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
ขององค์กร หรือ CFO (Carbon Footprint for Organization) เพื่อสนับสนุน 
การลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากกจิกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น 
การเผาไหม้ของเชือ้เพลงิ การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสยี และการขนส่ง เป็นต้น

ข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ปี 2559 และ 2560

GRI 103-3, GRI 305-4, GRI 305-6, GRI 305-7 

Scope หน่วย ปี 2559 ปี 2560

1. Direct (Scope 1)
GRI 305-1

Ton-Co2 138 145

2. Energy Indirect (Scope 2) 
GRI 305-2

Ton-Co2 1,936 2,091

3. Other Indirect (Scope 3)
GRI 305-3

Ton-Co2 4,263 6,347

*ปริมาณการผลิตในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นจ�านวนคิวปูนเพิ่มขึ้น 14,325.69 ลบ.ม เพิ่มขึ้น 18%

คือ เป้าหมาย 
ในการนำา  
Transport Rack  
กลับมาใช้ซำ้า

100%
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ข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา ปี 2559 และ 2560

GRI 103-3, GRI 305-4, GRI 305-6, GRI 305-7 

Scope หน่วย ปี 2559 ปี 2560

1. Direct (Scope 1)
GRI 305-1

Ton-Co2 369 393

2. Energy Indirect (Scope 2) 
GRI 305-2

Ton-Co2 2,117 2,549

3. Other Indirect (Scope 3)
GRI 305-3

Ton-Co2 4,348 4,826

*ปริมาณการผลิตในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นจ�านวนคิวปูนเพิ่มขึ้น 31,582.95 ลบ.ม เพิ่มขึ้น 28%

 ความเข้มของการใช้พลังงาน ในปี 2560 จำาแนกตามประเภทพลังงาน
ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5 

ประเภทพลังงาน
GRI 302-2

พฤกษา พรีคาสท์
ลำาลูกกา

พฤกษา พรีคาสท์
นวนคร

พลังงานไฟฟ้า 3,591,860 Kwh/y
(100%)

4,396,770 Kwh/y
(99.75%)

พลังงานแสงอาทิตย์ 0% 0.25%

เป้าหมายการลดใช้ไฟฟ้า ปี 2560 เมื่อเทียบกับปี 2559
GRI 302-4

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 
นวนคร

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 
ลำาลูกกา20% 10%
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การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้มีการวัดผล/ เปรียบเทียบผลลัพธ ์
ที่ได้ก่อน-หลังการด�าเนินการใช้ไฟฟ้า/ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี 2559-2560) 
GRI 103-3

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา 

ลำาดับ กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
GRI 305-5

ปี 2559
(Kwh/y)

ปี 2560 
(Kwh/y)

พลังงานลดลง
(Kwh/y)

1 ลดค่าปรับของการไฟฟ้าจากการปรับปรุงระบบ
Capacitor Bank

29,540 0 29,540

2 ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการปรับปรุงค่า 
Power Factor 

694,502 204,042 490,460

3 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างในโรงงาน PCF3 
จ�านวน 50 หลอด เป็น LED

29,083 14,541 14,541

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

ลำาดับ กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
GRI 305-5

ปี 2559
(Kwh/y)

ปี 2560 
(Kwh/y)

พลังงานลดลง
(Kwh/y)

1 ติดตั้ง Motion Sensor ส�าหรับห้องน�้าและออฟฟิศ 19,198 8,726 10,472

2 หาช่วงแรงดันลมที่เหมาะสมกับการใช้เครื่องจักร
ในโรงงาน PCF6 

0 6,944 0

3 ปิดไฟแสงสว่างในพื้นที่ Auto เช่น Side Shifter 1,
หลังเตาอบ 

590,000 460,810 129,190

4 เปลี่ยนหลอดไฟรอบถนนโรงงานและ Stock เป็น LED 17,106 7,000 10,106

5 เปลีย่นหลอดไฟแสงสว่างภายใน Front Office เป็น LED 15,023 7,290 7,733

6 การประหยัดพลังงานเครื่องอัดอากาศ 0 182,040 0

7 ติดตั้งสวิตช์กระตุกส�าหรับไฟแสงสว่างในออฟฟิศ 53,760 13,440 40,320
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การบริหารจัดการนำ้า
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีแนวทาง
การบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย

• มีบุคลากรควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการใช้น�้า
• มีรายงานการใช้น�้าประจ�าเดือน
• มีระบบ Recycling หมุนเวียนน�้าจากกระบวนการผลิตกลับไปใช้ซ�้า 
• มีระบบผันน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติไปใช้ในกระบวนการผลิต
• มีโรงกรองน�้า เพื่อน�าน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติในโรงงานมากรองแล้วใช้ใน 

การผสมคอนกรีตร่วมกับน�้าที่มาจากระบบ Recycling
• ลดการใช้น�้าประปาในการรดน�้าต้นไม้ 100%

คือ เป้าหมายในการ
หมุนเวียน “นำ้า” 

จากกระบวนการผลิต
มาใช้ซำ้า

100%

ประเภทแหล่งนำ้าและปริมาณนำ้า ที่นำามาใช้ในกระบวนการผลิต
GRI 303-3

ประเภทแหล่งนำ้า
GRI 303-1, GRI 303-2

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 
ลำาลูกกา

โรงงานพฤกษา พรคีาสท์
นวนคร

น�้าประปา 35,094 ลบ.ม 43,617 ลบ.ม

น�้าที่มาจากแหล่งธรรมชาติ 50,457.64 ลบ.ม -

น�้าจากแหล่งธรรมชาติ น�้าบาดาล - -

น�้าฝน ที่เก็บรวบรวมโดยองค์กร - -

น�้าเสียจากการผลิตและน�ากลับมาใช้ใหม่ 11,297 ลบ.ม 11,672 ลบ.ม

การดำาเนินการใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเทียบปี 2559 และ 2560
GRI 103-3

ลำาดับ เป้าหมายที่กำาหนด
ปี 2559

ค่านำ้าลดลง
(บาท)

ปี 2560
ค่านำ้าลดลง

(บาท)

1 มรีะบบ Recycling หมนุเวยีนน�า้จากกระบวนการผลติกลบัไปใช้ซ�า้
GRI 303-3

15,444 61,776

2 มีระบบผันน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติไปใช้ในกระบวนการผลิต 0 385,159
หมายเหตุ : การมีระบบ Recycling หมุนเวียนน�้าจากกระบวนการผลิต ท�าให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายในปี 2559 เป็นเงิน 15,444 บาท 

และในปี 2560 เป็นเงิน 61,776 บาท

การบำาบัดนำ้าเสีย 
GRI 306-1

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ด้วยระบบทาง
ชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจน และน�้าเสียจากโรงอาหาร จะมีระบบบ�าบัดน�้าเสีย ถังดักไขมัน ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ 
ส�าหรบัน�า้เสยีจากระบบสาธารณะ ทางโรงงานสบูกลบัเข้าสูบ่่อพกั และมกีารเติมอากาศด้วยน�า้พ ุและระบบกงัหนัพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเข้าสู่ระบบกรอง เพื่อน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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การกำาจัดของเสียที่เกิดจากการผลิต 
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการบริหารจัดการของเสียจากกระบวน 
การผลิต ดังนี้

การดำาเนินการป้องกันมลพิษและ/ หรือของเสีย ในปี 2560

GRI 103-3

ลำาดับ เป้าหมายที่กำาหนด ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง 

1 ลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งภายในบริเวณโรงงาน 0% 100%

2 ลดปริมาณการทิ้งเศษเหล็ก 1.42% 0.78%

3 ลดการใช้ไม้อัด เพื่อลดปริมาณเศษไม้อัด 1.46% 0.3%

4 ลดการใช้ยางด�า เพื่อลดปริมาณเศษยางด�า 1.04% 0.1%

5 ลดปริมาณเศษคอนกรีตลง  2% 1%

ประกาศแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการจัดการของ

เสียทั่วไปในโรงงาน

มีคู่มือปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการจัดการ
ของเสียในโรงงาน

แบ่งประเภทของเสีย
จากกระบวนการผลิตเป็น 

3 ประเภท
GRI 306-2

กำาหนดพื้นที่สำาหรับทิ้ง
ของเสีย และถังขยะเพื่อใช้
คัดแยกของเสียก่อนทิง้

ของเสียทั่วไป 
คัดแยก

และแจ้งเทศบาลมาจัดเก็บ

ของเสีย Recycle 
นำากลับเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตใหม่ เช่น นำ้ามันทาแบบ

ของเสียอันตราย 
จัดการตาม

ระบบอุตสาหกรรม
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การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง 
GRI 305-1

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ลดจ�านวนเที่ยวการขนส่ง โดยการเพิ่มจ�านวน
น�้าหนักชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง ดังนี้
GRI103-3

กิจกรรมลดเที่ยวงานขนส่ง
GRI 305-5

นำ้าหนักขนส่ง
เฉลี่ยปี 2559

(ตัน)

นำ้าหนักขนส่ง
เฉลี่ยปี 2560

(ตัน)

% นำ้าหนักต่อ
เที่ยวขนส่งที่

เพิ่มขึ้น

เพิ่มจ�านวนขนส่ง “ห้องน�้าส�าเร็จรูป” จาก 3pod เป็น 4pod 
ต่อเที่ยว (โรงที่ 2)

10.86 12.63 16%

รวมแพก็ “ชิน้ส่วนคาน” ไปกบั “ชิน้ส่วนพ้ืน” เพือ่ลดเท่ียวขนส่ง 
(โรงที่ 3) 

11.29 12.20 8%

รวมส่ง “ชิ้นส่วนโครงการ” ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กัน ขนส่งไปเที่ยว
เดียวกัน (โรงที่ 4)

9.43 9.85 4%

จัด STD Packing ให้น�้าหนักต่อเที่ยวประมาณ 13.5 ตัน 
(โรงที่ 5)

12.98 13.53 4%

จัด STD Packing ให้น�้าหนักต่อเที่ยวประมาณ 13.5 ตัน 
(โรงที่ 6)

13.12 13.46 3%

รวมแพ็คงานคานไปกับงานพื้นเพื่อลดเที่ยวขนส่ง 12.27 13.03 6%

รวม 12.41 12.89 4%

ปี 2560 มีการขนส่งชิ้นส่วน
คอนกรีตเสริมเหล็กสำาเร็จรูป ลดลงจากปี 2559

2.17%

52,314
เที่ยว

1,161
เที่ยว

คิดเป็น
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บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติกับพนักงานและแรงงานทุกกลุ่ม ซ่ึงเป็นปัจจัยสำาคัญของ 
การก้าวไปสู่ความสำาเร็จขององค์กร บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ 
การทำางานทีดี่ โดยเริม่ตัง้แต่การสรรหาว่าจ้างบคุคลเข้าทำางานทีย่ดึหลักจรยิธรรมในการสรรหาและ 
ว่าจ้างโดยไม่มีการเลือกปฏิบตัทิัง้ในเรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนา สีผิว เพศ หรอืความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
เช่น คนพกิาร โดยจะพจิารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู ้ความสามารถ และความประพฤตเิป็น
สำาคัญ ซ่ึงการว่าจ้างดังกล่าวจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และถูกต้องตามระเบยีบของทาง
ราชการ รวมทัง้ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบงัคับ รวมทัง้แรงงานของผู้รบัเหมาด้วย

การบริหารจัดการแรงงานที่มีคุณค่า
GRI 103-2
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การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการ
GRI 102-35, GRI 102-36

ค่าตอบแทนของพนักงาน
GRI 103-2, GRI 401-2, GRI 405-1

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนในลักษณะของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบ กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด บริษัทฯ 
จงึน�าแนวคดิ BSC (Balance Scorecard) และตัวชีว้ดัผลงาน (KPI) เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการอ่ืนๆ มากมาย เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงาน โดยไม่มี 
ความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชาย ในการพิจารณาอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพื้นฐาน รวมถึงการขึ้น 
เงินเดือน โบนัสปีละ 2 ครั้ง เงินรางวัลตามผลงาน ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น

อัตราส่วนค่าจ้างของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับค่าจ้างตามมาตรฐาน
GRI 202-1

บริษัทฯ มีการก�าหนดอัตราค่าจ้างของพนักงานเข้าใหม่ในแต่ละระดับ โดยพิจารณาถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
การท�างาน ตลอดจนทกัษะทีจ่�าเป็นในงานนัน้ๆ ส่วนการข้ึนค่าจ้างประจ�าปีนั้น บริษัทฯ พิจารณาถึงอัตราค่าครองชีพ  
และผลการฏิบัติงานขององค์กร และของพนักงาน ซึ่งอัตราค่าจ้างของบริษัทฯ ในทุกต�าแหน่งงานไม่ต�่ากว่าอัตราค่าแรง
ขั้นต�่าที่กฎหมายก�าหนด

สัดส่วนค่าจ้างของผู้บริหารสูงสุดเมื่อเทียบกับพนักงาน 

ผู้บริหารสูงสุด

พนักงาน

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0.1% 

99.9% 97% 

3% 

สัดส่วน
จำานวนคน

สัดส่วน
ค่าจ้าง
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สัดส่วนค่าจ้างระหว่างเพศชายและหญิง 
GRI 102-38

จำาแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน และระดับพนักงาน 
GRI 202-1, GRI 401-2, GRI 405-2

ระดับ 
พนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
สัดส่วนจำานวนคน (%) สัดส่วนเงินเดือน (%)

หญิง ชาย หญิง ชาย

Band 8 ส�านักงานใหญ่ 0% 100% 0% 100%

Band 7 ส�านักงานใหญ่ 0% 100% 0% 100%

Band 6 โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 0% 100% 0% 100%

ส�านักงานใหญ่ 19% 81% 25% 75%

Band 5 โรงงานพรีคาสท์ นวนคร 0% 100% 0% 100%

โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 0% 100% 0% 100%

ส�านักงานใหญ่ 31% 69% 30% 70%

Band 4 โครงการต่างๆ 3% 97% 3% 97%

โรงงานพรีคาสท์ นวนคร 0% 100% 0% 100%

โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 5% 95% 4% 96%

ส�านักงานใหญ่ 44% 56% 41% 59%

Band 3 โครงการต่างๆ 4% 96% 3% 97%

โรงงานพรีคาสท์ นวนคร 13% 88% 9% 91%

โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 11% 89% 10% 90%

ส�านักงานใหญ่ 53% 47% 52% 48%

Band 2 โครงการต่างๆ 48% 52% 43% 57%

โรงงานพรีคาสท์ นวนคร 14% 86% 14% 86%

โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 23% 77% 22% 78%

ส�านักงานใหญ่ 60% 40% 58% 42%

Band 1 โครงการต่างๆ 35% 65% 34% 66%

โรงงานพรีคาสท์ นวนคร 18% 82% 18% 82%

โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 15% 85% 14% 86%

ส�านักงานใหญ่ 61% 39% 58% 42%

Band 0 ส�านักงานใหญ่ 0% 100% 0% 100%
หมายเหตุ : เฉพาะพนักงานประจ�ารายเดือน (ไม่รวม Executive Monthly)
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การมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำาหนดค่าตอบแทน
GRI 102-37

บริษัทฯ จ่ายโบนัสและขึ้นค่าจ้างประจ�าปีตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI ซึ่งพนักงานและผูบ้งัคบับญัชาร่วมกนัก�าหนด
เป้าหมาย โดยทีผ่ลของการประเมนินัน้จะมส่ีวนส�าคญัในการขึ้นค่าจ้างประจ�าปีและการจ่ายโบนัส

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการจัดท�า Engagement Survey เพื่อส�ารวจความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยหนึ่งในเรื่องท่ีม ี
การสอบถามพนักงาน คือ เรือ่งผลตอบแทนและสวสัดกิาร ซ่ึงทางบรษัิทฯ ได้น�าข้อมลูเหล่านีม้าเป็นส่วนหนึง่ในการก�าหนด
และปรบัปรงุนโยบายต่างๆ 

เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนประจำาปี
GRI 102-39

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนค่าจ้างแก่พนักงานเป็นประจ�าทุกปี ท้ังนี้อัตราการขึ้นค่าจ้างประจ�าปีนั้นขึ้นอยู่กับ 
สภาพเศรษฐกิจและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขึ้นค่าจ้างประจ�าปีแก่พนักงาน  
(Merit Increase)ในอัตราเฉลี่ย 5%

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
GRI 201-3

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2546 ตามพระราชบญัญตั ิกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
2530 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซ่ึงจดทะเบียนแล้ว เพื่อเป็นการเก็บออมและ 
สร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและครอบครัว รวมทั้งพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมส่วนนี้ 
จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจและอายุงานของพนักงาน

โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบจ�านวน 5-10% ของเงินเดือนของพนักงาน เข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถ
เลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้น 5% สูงสุด 15% ของเงินเดือนของพนักงาน (โดยค�านวณตามอายุงาน
ของพนักงานแต่ละราย)

โดยในรอบปี 2560 มียอดเงินน�าส่งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในส่วนของบริษัทในอัตราขั้นต�่า 5-10% โดยใช้เกณฑ์อายุงาน
ของสมาชกิเป็นตวัแบ่ง % เป็นเงนิ 125,547,411 บาท และมงีบประมาณเงนิส�ารองจ่ายตามแผนสวสัดกิารกองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ จ�านวน 125,547,411 บาท  ซึง่ครอบคลมุเพยีงพอต่อจ�านวนพนกังานทัง้หมดทีไ่ด้รบัสทิธิ์

ในปี 2560 มีพนักงานเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 2,712 คน จากพนักงานท่ีมีสิทธิ์ตามข้อก�าหนดในการสมัครกองทุนส�ารอง 
เล้ียงชีพจ�านวน 3,202 คน คิดเป็น 84.7% ทั้งนี้ ในส่วนของการสะสมเงินเข้ากองทุน พนักงานสามารถเลือกจ่าย 
เงินสะสมเข้ากองทุนได้ในอัตราเริ่มต้น 5% สูงสุดแต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือนของพนักงาน
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การส่งเงินสะสม (ลูกจ้าง) และเงินสมทบ (นายจ้าง)

อายุงาน (ปี)
นับจากวันเข้างาน

อัตราสะสม (%)
ส่วนของพนักงาน 

อัตราสมทบ (%)
ส่วนของบริษัทฯ 

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
• จ่ายเมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุนโดยแบ่งการลาออกได้ 2 กรณี 
 - ลาออกจากงาน
 - ลาออกจากเป็นสมาชิก (พนักงานจะไม่สามารถกลับมาเป็นสมาชิก
  กองทุนได้อีก)
• อัตราการจ่ายเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท จะขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก 

อายุงาน (ปี)
นับจากวันเข้างาน

อัตราสะสม (%)
ส่วนของพนักงาน 

อัตราสมทบ (%)
ส่วนของบริษัทฯ 

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
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
บริษทัฯ จดัสวสัดิการและสทิธปิระโยชน์ให้แก่พนักงานและครอบครวั ณ วนัแรกทีเ่ริม่ท�างาน โดยพนกังานในระดบัเท่ากนั 
(แบ่งตาม Band) จะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ อายุ และศาสนา โดยสวัสดิการ 
และผลประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การประกันชีวิตและประกันสุขภาพท่ีครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลไปถึงครอบครัว  
(คู่สามี ภรรยา และบุตร 2 คน) โดยพนักงานรายวันจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องประกันชีวิตวงเงิน 100,000 บาท  
หากพนักงานเสียชีวิตทุกกรณี นอกจากนี้ พนักงานของบริษัทฯ ยังได้รับสวัสดิการอื่นๆ ได้แก่

• กองทุนประกันสังคม
• การหยุดพักผ่อนประจ�าปี 
• การลาเพื่อรับราชการทหาร 
• การลาคลอดบุตร
 GRI 401-3 
• เครื่องแบบพนักงาน
• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
• การให้ทุนการศึกษาบุตร
• สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
• Fitness & Sport Club
• กองทุนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ ได้รับอุบัติเหตุ เนื่องจากการท�างาน
• ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล
• เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ
• การมอบของขวัญในโอกาสพนักงานเข้าพิธีมงคลสมรส 
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นโยบายการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ
GRI 103-2, GRI 402-1, GRI 405-1, GRI 406-1

บริษัทฯ จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ด้วย 
ความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต�าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อก�าหนดอื่นๆ  
ทีจ่�าเป็นแก่งาน โดยไม่มกีารเลอืกปฏิบติั หรอืกดีกนั ในเรือ่งเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ เพศ หรอืความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
อาทิ บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการจ้างงานผู้พิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 35 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความรู้ ความสามารถ และความประพฤติเป็นส�าคัญ ซึ่งการว่าจ้าง 
ดงักล่าวจะต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ อกีท้ังบรษิทัฯ มีการก�าหนดระยะเวลา
การบอกกล่าวในเงือ่นไขการจ้างงาน เช่น การเข้างาน การลาออก ไว้ในสญัญาการจ้างงานอย่างชดัเจนว่า บริษัทฯ หรือ
พนักงาน อาจบอกเลิกสัญญาจ้างงานได้โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติสำาหรับการคัดกรองและการตรวจสอบ ผู้รับเหมา  
และผู้รับเหมาช่วง ที่มีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก
GRI 406-1, GRI 408-1, GRI 409-1

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นนายจ้างโดยตรงของแรงงานของผู้รับเหมา บริษัทฯ มีนโยบายใช้แรงงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายไม่ว่าจะเป็นพนักงานของบริษัทฯ แรงงานของผู้รับเหมา หรือแรงงานผู้รับเหมาช่วง โดยจะไม่มีการใช้แรงงาน
เด็ก หรือแรงงานบังคับ รวมทั้งแรงงานต่างด้าวด้วย ซ่ึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบแรงงานก่อนเข้าท�างาน 
ที่โครงการทุกครั้ง โดยทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนี้

ผู้รับเหมา
• ต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น แรงงานต่างด้าวที่จ้างต้องมีชื่อนายจ้างตรงตามหลังบัตรชมพู 

หรือใบอนุญาตการท�างาน (Work Permit) และต้องมีพื้นที่การท�างานที่ถูกต้อง
• ต้องไม่น�าแรงงานที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์เข้าท�างานโดยเด็ดขาด
• มีหน้าที่ปฏิบัติและด�าเนินการให้มีการจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ  

ทั้งที่ประกาศใช้ในปัจจุบันและก�าหนดให้มีขึ้นในอนาคต

พนักงานผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของบริษัท
• พนักงานทีม่ตี�าแหน่งเป็นหัวหน้าในโครงการหรอืมหีน้าทีเ่กีย่วข้อง ต้องให้ความส�าคญัและตรวจสอบ ควบคมุดูแล

การใช้แรงงานของผูร้บัเหมาในโครงการให้ถูกกฎหมาย 100% อย่างจริงจงั โดยโครงการต้องไม่อนญุาตให้แรงงาน
ที่ผิดกฎหมายเข้าโครงการโดยเด็ดขาด

• ทุกโครงการต้องจัดท�าบัญชีรายชื่อแรงงานของผู้รับเหมาทุกคนให้พร้อม เพื่อสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ  
และรายงานสถานะการใช้แรงงานในโครงการตามความเป็นจรงิต่อผูบ้รหิารของแต่ละสายงาน เพือ่ให้ทราบข้อมลู
และเร่งด�าเนินการตามความเหมาะสม
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จำานวนพนักงานของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) และในเครือ 
GRI 102-8

ผู้บริหาร พนักงาน
ประจำา

พนักงาน
ชั่วคราว ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

60 ปีขึ้นไป จำานวน
รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ส�านักงานใหญ่ 86 66 191 284 3 2 1 1 2 636

โรงงานพรีคาสท์ นวนคร 4 52 10 1 1 68

โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 12 1 108 25 1 1 148

สายงานทาวน์เฮาส์ 73 27 640 529 2 3 1,274

สายงานบ้านเดี่ยว 53 10 390 297 1 1 1 753

สายงานคอนโด 32 24 99 120 1 1 1 278

สายงานกลุ่มพรีเมียม 11 15 23 48 97

สายงานก่อสร้างคอนโด (CCC) 13 102 27 1 143

สายงานก่อสร้างพรีคาสท์ (PC) 5 78 5 88

โรงพยาบาล 3 2 2 7

Grand Total 292 145 1,683 1,347 4 4 6 9 2 3,492

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จำานวนผู้บริหารและพนักงานที่เป็นคนท้องถิ่น 2560 
GRI 202-2

สถานที่ปฎิบัติงาน คนในท้องถิ่น
ผู้บริหาร
GRI 202-2

พนักงาน

จำานวน % จำานวน %

โครงการต่างจังหวัด (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 137 1 0.73% 136 99.27%

โรงงานพรีคาสท์ นวนคร 13 1 7.62% 12 92.38%

โรงงานพรีคาสท์ ล�าลูกกา 49 7 14.29% 42 85.71%

รวม 199 9 4.52% 190 95.48%
หมายเหตุ : ข้อมูลเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานที่อยู่ในจังหวัดอื่น ที่ไม่ใช่กรุงเทพฯ

หน่วย : คน

หน่วย : คน
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จำานวนพนักงานที่เข้าใหม่ จำาแนกตามระดับ (Band) และ ชาย/ หญิง เปรียบเทียบข้อมูลปี 2559-2560
GRI 401-1

ประเภทพนักงาน Band
ปี 2559 ปี 2560

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

พนักงานประจ�ารายเดือน 0 146 38 184 0 0 0

1 183 183 366 52 8 60

2 57 25 82 85 102 187

3 32 26 58 50 31 81

4 10 3 13 21 13 34

5 8 0 8 2 4 6

6 0 0 0 1 1 2

7 0 0 0 1 1 2

8 0 0 0 0 1 1

พนักงานประจ�ารายวัน 134 98 232 8 9 17

พนักงานชั่วคราว 1 1 2 6 0 6

จ�านวนรวม 571 374 945 226 170 396

จำานวนพนักงานทีพ้่นสภาพ จำาแนกตามระดับ (Band) และ ชาย/ หญงิ เปรยีบเทยีบข้อมูลปี 2559-2560
GRI 401-1

ประเภทพนักงาน Band
ปี 2559 ปี 2560

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

พนักงานประจ�ารายเดือน 0 1 0 1 1 0 1

1 124 32 156 101 35 136

2 139 103 242 126 123 249

3 46 22 68 69 25 94

4 17 18 35 31 29 60

5 16 2 18 5 4 9

6 5 1 6 5 0 5

7 1 0 1 2 0 2

8 0 0 0 1 0 1

พนักงานประจ�ารายวัน 156 107 263 217 244 461

พนักงานชั่วคราว 5 3 8 8 2 10

จ�านวนรวม 510 288 798 566 462 1,028

หน่วย : คน

หน่วย : คน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)| 82 |

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน
GRI 102-11, GRI 103-2

นโยบายความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนิน
การส่งเสริมความปลอดภยัให้แก่พนกังาน เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตุ การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วยในการท�างาน และ
ควบคมุความไม่ปลอดภยัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ โดยได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน และถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ ดังนี้ 

• บริษัทฯ ถอืว่าความปลอดภยัในการท�างาน เป็นหน้าทีร่บัผดิชอบอนัดบัแรกของพนกังานทกุคนทกุระดบัและต้อง
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

• บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย

• บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
รวมทั้งเสริมสร้างจิตส�านึกแก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

• บรษิทัฯ จะสนบัสนนุงบประมาณและทรพัยากร อาทิ บุคลากร เครือ่งมอือปุกรณ์ป้องกันและอืน่ๆ ให้เพยีงพอเหมาะสม 
รวมถงึการรักษาไว้ซึง่สขุภาพอนามยัทีด่ ีอกีทัง้การดแูลป้องกนัอบุตักิารณ์และโรคทีเ่กดิจากการท�างานของพนกังานทุกคน

• บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ พฤกษา ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยน�าระบบการจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภยัมาประยกุต์ใช้ในบรษิทัฯ จนได้รบัการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถงึมาตรฐาน มอก. 
18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการก่อสร้างอาคารชุด โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้ Safety Certify 
Program ซึ่งเป็นระบบการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยท่ีบริษัทฯ ได้จัดท�าข้ึนเพ่ือให้โครงการใช้มาตรฐาน 
ความปลอดภัย มาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องตามหลักบริหารจัดการและกฎหมาย โดยโครงการท่ีได้มาตรฐานครบตาม 
หลักเกณฑ์การตรวจประเมินจะได้รับใบรับรอง Certificate โดยระบบนี้ใช้ในโครงการแนวราบของบริษัทฯ ดังนั้นจะ 
เห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องความปลอดภัย มีกระบวนการควบคุมทุกส่วนงานทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว 
และคอนโดมิเนียม
GRI 102-12

จากมาตรฐานความปลอดภัยที่บริษัทฯ ด�าเนินงาน ส่งผลให้จ�านวนชั่วโมงการท�างานที่ปลอดภัย (Work Safe Hours) 
ในบริษัทฯ อยู่ที่ 2,500,000 ชั่วโมง โดยปราศจากอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ จนถึงปัจจุบัน และ 
ผู้บริหารระดับสูงได้ออกหนังสือแสดงความชื่นชมยินดีและขอบคุณพนักงาน

ด้านคณุภาพชวีติพนกังาน บรษัิทฯ ได้มกีารก�าหนดมาตรฐานทีพ่กัอาศยัของพนกังานทีท่�างานก่อสร้างในโครงการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกนัในทกุโครงการ มกีารจัดระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานครบถ้วน มมุีมสนัทนาการ และระบบความปลอดภัย 
รวมถึงระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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ระเบียบปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
เพื่อให้การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ครบถ้วนและมีการปฏิบัติตรงกันทุกภาคส่วน จึงมีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานเชิงนโยบาย โดยหลักๆ มีดังนี้
 1. นโยบายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการก่อสร้างในแนวสูง เป็น 
  นโยบายเพื่อก�าหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท�างานแนวสูงครอบคลุมการท�างาน 
  ทั้งในส่วนของพนักงานบริษัทฯ ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. นโยบายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวราบเป็น 
  นโยบายเพือ่ก�าหนดมาตรฐานระเบยีบการปฏบิติังานความปลอดภยัในการท�างานแนวราบครอบคลุมการท�างาน 
  ทั้งในส่วนของพนักงานบริษัทฯ ผู้รับเหมา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. นโยบายการด�าเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน เป็นนโยบายเพื่อก�าหนดมาตรฐานระเบียบการ 
  ด�าเนินงาน เมื่อมีอุบัติเหตุจากการท�างาน การรายงานอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขเพื่อ 
  ไม่ให้เกิดซ�้า
 4. นโยบายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นนโยบายเพ่ือก�าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล  
  (PPE) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน
 5. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยส�าหรับผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ เป็นเอกสารประกอบสัญญา  
  (TOR) โดยระบุระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัส�าหรบัผูร้บัเหมาทีร่บัจ้างก่อสร้างให้กบับรษิทัฯ  
  ต้องปฏบิตัติาม
 6. แผนการจัดการความปลอดภยัประจ�าโครงการ เป็นคูม่อืวธิกีารบริหารจดัการด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
  ในโครงการ
 7. การประเมินและรับรองมาตรฐาน Safety Certify ส�าหรับแนวราบ เป็นมาตรฐานแนวทางการด�าเนินงานระบบ  
  Safety ในโครงการก่อสร้างแนวราบ 
 8. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในแนวราบ เป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานส�าหรับผู้รับเหมา 
  เพื่อความปลอดภัยในแนวราบ
 9. ประกาศบริษัทฯ เรื่อง มาตรการในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยท่ีมีความอันตรายสูง เกี่ยวกับไฟฟ้า  
  และเครื่องจักร เป็นมาตรการควบคุมการท�างานที่มีความเสี่ยงสูง
 10. มาตรฐานตู้ไฟฟ้าชัว่คราวในโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานตูไ้ฟฟ้าในบรษัิทฯ ให้ทุกโครงการใช้มาตรฐานเดยีวกนั
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การควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย
GRI 403-3, GRI 403-4

บริษทัฯ มกีารควบคมุการปฏบิติังานในกจิกรรมต่างๆ ทีม่คีวามเสีย่งสงู ไม่ว่าจะเป็นงานความร้อน (Hot Work) งานทีส่งู 
(High Work) งานที่อับอากาศ (Confined Space) และงานอื่นๆ โดยมีข้อบังคับส�าหรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
ในปัจจบุนัมกีฎระเบียบข้อบงัคบังานอยู ่42 ประเภทกิจกรรมท่ีด�าเนนิงานในบรษัิทฯ โดยมกีารตรวจสอบการปฏบัิติงานแต่ละ
ประเภทอย่างสม�่าเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชัดเจน โดยกฎระเบียบข้อบังคับงานอยู่ 42 ประเภทกิจกรรมดังนี้
 1. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการสวมใส่ PPE
 2. กฎระเบียบความปลอดภัยการท�างานของแม่บ้าน
 3. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการป้องกันไฟไหม้
 4. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานบนที่สูง
 5. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานในที่อับอากาศ
 6. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการป้องกันการตกหลุม
 7. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานกับความร้อน
 8. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการใช้ลิฟท์โดยสาร
 9. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานกับเครื่องมือไฟฟ้า
 10. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของ (Office)
 11. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการจัดการทางเดิน
 12. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการควบคุมจราจร
 13. กฎระเบียบความปลอดภัยเรื่องการควบคุมยานยนต์
 14. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการใช้นั่งร้าน
 15. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานขุดเจาะ Footing
 16. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานโดยใช้ Caissons
 17. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานโดยใช้ Pile Driving
 18. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานโดยใช้ Bored Pile
 19. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 20. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานกับสายพาน โซ่ สลิง
 21. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานกับ Mobile Crane
 22. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานกับ Hoists
 23. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานกับสารเคมีอันตราย
 24. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการควบคุมเสียง
 25. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการควบคุมฝุ่น
 26. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการควบคุมขยะอันตราย
 27. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการควบคุมถนนในพื้นที่ก่อสร้าง
 28. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก
 29. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานกับเครื่องตัดไม้
 30. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการรื้อถอน
 31. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานขุดเจาะ (เข็มเจาะ)
 32. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานโดยใช้เครื่อง Vibro
 33. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการติดตั้ง Tower Crane
 34. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการติดตั้ง Precast
 35. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานรังสี
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 36. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการใช้คอมพิวเตอร์ (Office)
 37. กฎระเบียบเรื่องการควบคุมสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Office)
 38. กฎระเบียบความปลอดภัยกรณีไฟไหม้อาคารสูง (Office)
 39. กฎระเบียบความปลอดภยัส�าหรบัการป้องกันแผ่นดนิไหวบนอาคารสงู (Office)
 40. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (Office)
 41. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการป้องกันสึนามิ
 42. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานใน Office
 
การดำาเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
GRI 403-3, GRI 403-4

• บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้ 
ส่งผลต่ออันตรายทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนักงาน

• บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• บริษัทฯ ได้น�าระบบ Safety Defect Found and Fixed เป็นระบบรายงานสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ที่ไม่ปลอดภัยและการแก้ไขในโครงการก่อสร้าง
• บริษัทฯ ได้น�าระบบ BO&F (Behavior Observation & Feedback) เป็นระบบตรวจสอบพฤติกรรมการท�างาน

ที่ไม่ปลอดภัย
• บริษัทฯ ได้น�าระบบ Safety Performance เพื่อติดตามการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง

แนวราบเพื่อดูแนวโน้มด้านความปลอดภัย
• บริษทัฯ ได้จดัตัง้บคุลากรทีถ่่ายทอดความรูค้วามปลอดภยัในแต่ละโครงการก่อสร้าง ผ่านกิจกรรม Q&S Ambassador
• บริษัทฯ ได้จัดท�าแคมป์คนงานมาตรฐานเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกันในทุก

โครงการก่อสร้าง และยังเป็นโครงการตัวอย่างส�าหรับศึกษา
ดูงานจากหน่วยงานภายนอก

• บริษัทฯ ได ้จัดท�ากฎระเบียบและความรู ้ต ่างๆ ด ้าน 
ความปลอดภัย มาตรฐานการท�างาน แปลเป็นภาษาต่างๆ  
4 ภาษาให้กับแรงงานชาวต่างชาติได้เข้าใจ

• บริษัทฯ จัดท�าชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่ข้างเคียงกับโครงการ 
เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนช่วยเหลือ
ชุมชน

• บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน

• บริษัทฯ มีการสื่อสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหลายช่องทาง อาทิ SMS, E-Mail, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

• บริษทัฯ มกีารฝึกอบรมให้ความรูก้บัพนกังาน เพือ่ให้ทราบหลกัการท่ีถูกต้องในการปฏบัิติงานในลกัษณะงานต่างๆ 
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงาน และทบทวนอย่างต่อเนื่อง

• บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการซักซ้อมพนักงานให้เข้าใจ 
ในขั้นตอนการด�าเนินงาน วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่

• บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้
หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินัย

• บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคร้ัง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์นั้นๆ และเข้าไป 
ด�าเนินการควบคุมให้ตรงจุด ป้องกันการเกิดซ�้า



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)| 86 |

MDTH1 MDTH2 MDSDH MDCDG1 MDCDG2

จป.วิชาชีพ

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

PKV1 

PKV2

UPC2

SD3

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

PK1 

PK1 

PK1 

PK1 

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

PS1 

PS2 

PS3

PT 

PV

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ 

(ผู้รับเหมา/CCC) 

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

CD1 

CD4 

PMC

CM

Contractor 
(ผู้รับเหมา)

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ 

(ผู้รับเหมา/CCC) 

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

CD3

CD5

CD6

PMC

CM

Contractor 
(ผู้รับเหมา)

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ 

(ผู้รับเหมา/CCC) 

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

CMCM

PMC

Contractor 
(ผู้รับเหมา)

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ 

(ผู้รับเหมา/CCC) 

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

CM

PMC

Contractor 
(ผู้รับเหมา)

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

PPL

Factory

จป.วชิาชพี

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

PPN

Factory

จป.วชิาชพี

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

PC Erec.

Erec.

จป.วชิาชพี

จป.วิชาชีพ
ต่อโครงการ 

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

จป.หัวหน้างาน     
จป.เทคนิค

Construction

Project
Construction

CCC

MDPC SHE Committee
(คปอ.)

จป.วิชาชีพ จป.วิชาชีพ

MDPLR MDPHR

• บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยมีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล

• บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีการจัดท�า Training Need  
ตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ครอบคลุมทุกกิจกรรม

• บริษัทฯ มีการตรวจสารเสพติด พนักงาน ผู้รับเหมา จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม�่าเสมอ เพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยงต่ออาชญากรรม และตามกฎหมาย

• บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั้งในส�านักงานและโครงการเพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ให้เหมาะสมกับพนักงาน

• บริษัทฯ ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งตัวพนักงานเข้ารักษาทันทีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

ความปลอดภัยในการใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
• บริษัทฯ มีการเลือกวัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน เช่น เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่มี

สารระเหยที่เป็นมลพิษ (VOCs) จ�าพวก Formaldehyde
• บริษัทฯ มกีารควบคมุการจดัเกบ็สารเคมทีีใ่ช้ โดยมกีารจ�าแนกประเภทสารเคม ีและมกีารให้ความรูพ้นกังานเกีย่ว

กบั Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมต่ีางๆ มป้ีายบ่งชีช้ดัเจน ตามระเบยีบปฏบิตัแิละมาตรฐานของบรษิทัฯ
• บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้วัตถุดิบท่ีได้

มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ

โครงสร้างของระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังใช้โครงสร้างด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้มี Safety ในทุก MD เพื่อให้เกิด 
ความชัดเจนและเหมาะสมในการบริหารจัดการและครอบคลุมทุกภาคส่วนงาน 
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โครงสร้างระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบด้วย
• ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน (MD)
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร (จป.บริหาร)
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน (MD) 
ผู้บริหารระดับสูงของสายงานที่คอยก�ากับดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน
ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของสายงาน โดยมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

• ประกาศใช้นโยบายและแผนงานความปลอดภัยให้สายงานปฏิบัติ
• ก�ากับดูแลและรับผิดชอบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสายงาน
• ขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัย
• ก�าหนด KPIs ด้านอาชีวอนามัยในสายงาน
• ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทในด้านความปลอดภัย
• พิจารณาการสอบสวนอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข ประจ�าสายงาน
• รับผิดชอบภาระตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหากมีการตรวจแล้วไม่เป็นไปตามกฎหมาย

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.)
GRI 408-1

คณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.)

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
ระดับปฏิบัติการ

กรรมการผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
กรรมการและเลขานุการ
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บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง 
(ระดับบังคับบัญชา) และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมจ�านวนทั้งสิ้น 13 คน เพื่อให้ 
การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 
 1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งความ ปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกัน 
  และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ อันเนื่องจาก 
  การท�างานหรือความไม่ปลอดภัยในการท�างานเสนอต่อผู้บริหาร
 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย 
  ในการท�างาน และมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างานต่อผูบ้รหิารเพือ่ความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน  
  ผูร้บัเหมาและบุคคลภายนอก ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัทฯ
 4. พิจารณาข้อบงัคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภยัในการท�างาน รวมท้ังมาตรฐานด้านความปลอดภยัในการท�างาน 
  ของสถานประกอบกิจการเสนอต่อผู้บริหาร
 5. ส�ารวจการปฏิบติัการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิตกิารประสบอนัตรายท่ีเกดิข้ึนในบรษิทัฯ  
  อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
 6. พิจารณาโครงการหรอืแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน รวมถึงโครงการหรอืแผนการอบรม 
  เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพ่ือเสนอ 
  ความเห็นต่อผู้บริหาร
 7. วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
 8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร
 9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมท้ังระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
  คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 10. ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัทฯ
 11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการทำางานระดับบรหิาร (จป.บรหิาร) 
บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหารระดับ รองประธานกรรมการ (VP) ผู้จัดการโครงการ (PM) วิศวกรโครงการ (PE) ทุกคน  
ต้องอบรม จป.บริหาร เพื่อก�าหนดดูแลระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสายงานที่ก�ากับดูแล โดยมีหน้าที่
ดังนี้

• ขับเคลื่อน นโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยลงไปในโครงการ
• ก�าหนด KPIs ด้านอาชีวอนามัยในสายงาน
• ผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ ในด้านความปลอดภัย
• พิจารณาการสอบสวนอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไข ประจ�าสายงาน
• ประเมนิ Behavior Observation & Feedback (BO&F) ทกุครัง้ที ่Site Visit 
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับเทคนิค  
(จป.เทคนิค) 
บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานในโครงการ ระดับวิศวกร (SE) ทุกคน ต้องอบรม จป.เทคนิค เพื่อก�าหนดดูแลอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โดยมีหน้าที่ดังนี้

• ตรวจประเมินความปลอดภัยในโครงการประจ�าสัปดาห์
• วิเคราะห์งานและชี้บ่งอันตรายในแต่ละกิจกรรมในโครงการ
• ก�าหนดขั้นตอนการท�างานและมาตรการป้องกัน
• ประสานงานพื้นที่ข้างเคียงโครงการเชิงชุมชนสัมพันธ์
• ประเมิน Behavior Observation & Feedback (BO&F) วันละครั้ง
• รวบรวมสถิติความปลอดภัยประจ�าโครงการ

เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการทำางานระดับหัวหน้างาน 
(จป.หัวหน้างาน) 
บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานในโครงการ ระดับผู้ควบคุมงาน (FM) ทุกคน ต้องอบรม จป.หัวหน้างาน เพื่อก�าหนดดูแล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โดยมีหน้าที่ดังนี้

• ความคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและถูกต้อง
• ส่งเสริมให้มีการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ในโครงการ
• ตรวจสภาพการท�างาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
• ประเมิน Behavior Observation & Feedback (BO&F) วันละครั้ง
• แจ้งเหตุที่ไม่ปลอดภัยรวมถึงเหตุฉุกเฉินต่อ PE

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานระดับวิชาชีพ  
(จป.วิชาชีพ) 
บริษัทฯ ก�าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประจ�าสายงาน เพื่อก�าหนดดูแลอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในสายงานต่างๆ โดยมีหน้าที่ดังนี้

• ผลักดันกลยุทธ์และนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขับเคลื่อนในสายงาน
• ตรวจประเมินความปลอดภัยโครงการต่างๆ ในสายงาน และติดตามการแก้ไขความไม่ปลอดภัยต่างๆ
• ตรวจประเมินการด�าเนินงานของ จป. ระดับต่างๆ ได้แก่ จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน จป.เทคนิค 
• ค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยในสายงาน และก�าหนดมาตรการเชิงป้องกัน
• ให้ความรู้แก่ทุกส่วนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางการแก้ไขป้องกันเสนอ MD
• ประสานงานกับทีม Safety ส่วนกลางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• รวบรวมสถิติอุบัติเหตุในสายงาน
• รายงานตรงต่อ MD
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เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ (จป.ว) ส�านักงานใหญ่ 
โทรศัพท์ 0-2080-1739 ต่อ 46789
Pearl Bankok ชั้น 11 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400

ต้นฉบับ 

ส�าเนา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ส�านักงานใหญ่ ตรวจสอบเอกสารพร้อม

ส่งให้ HC และส�าเนาคืนโครงการ
ภายใน 4 วัน

ธุรการโครงการ ประสานงานกับโรงพยาบาลพร้อมจัดท�าและ
รวบรวมเอกสารส่งให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ส�านักงานใหญ่ ภายใน 3 วัน ได้แก่
1. กท. 44
2. กท.16
3. กท. 16/1 (โรงพยาบาลเป็นผู้ออกให้)
4. ส�าเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
5. รายงานสอบสวนอบุตัเิหตหุลงัจากได้ส�าเนาคนืจากส�านกังานใหญ่ 
ให้ส่งส�าเนาให้โรงพยาบาลภายใน 3 วนั (สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ต่างๆ ได้จากระบบ DDC Online ใน Note Portal)  

แจ้งผู้บังคับบัญชา และ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพ ส�านักงานใหญ่ทันที

พร้อมจัดท�ารายงาน
สอบสวนอุบัติเหตุ

น�าคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่
ใกล้ที่สุด (โรงพยาบาล

ต้องอยู่ในเครือข่ายประกัน
สังคมเท่านั้น)

หัวหน้างาน หรือ 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการท�างานระดับ
หัวหน้างาน

พนักงานที่เกิดเหตุ
หรือมีส่วนร่วม หรือพบเห็น

แจ้งหัวหน้างานทันที

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

การดำาเนินงานเม่ือเกิดอบุตักิารณ์ ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทฯ

การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในปี 2560 เพื่อเพิ่มความตระหนักและสร้างจิตส�านึกให้กับพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
และอาชวีอนามยั 6 หลกัสตูร รวม Class อบรม 54 Class เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานรวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วข้องได้รบัความรู้ 
ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน จากศูนย์ฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงานและ 
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง โดยมีหลักสูตรจัดฝึกอบรมดังนี้

1. จิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
3. เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
4. เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
5. คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน (คปอ.)
6. อบรมเรื่องดับเพลิงขั้นต้น
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การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายที่เกิดจากการทำางาน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี ดังนั้น จึงจัดให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชัน้น�า มาตรวจ
สขุภาพประจ�าปีให้กบัพนักงานทกุระดับทัง้ฝ่ายปฏบัิตกิารและผูบ้รหิาร เพือ่ให้มีอาชีวอนามยัท่ีดใีนการปฏบัิติงาน นอกจากนี้ 
การลดความเสีย่งต่อโรคและความเสีย่งต่อการได้รบัอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการท�างาน เป็นนโยบายหลกัในการดแูลพนกังาน 
จึงมีการก�าหนดมาตรการการดูแลที่เหมาะสมครอบคลุมกับทุกสภาพการท�างานของพนักงาน อาทิ

 • บริษัทมีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการท�างานที่พนักงานสัมผัส
 • ไซต์งานก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน ที่อาจได้รับผลกระทบอันเกิดจากฝุ่นละออง เสียงดัง เสี่ยงต่อการเป็น 

 โรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ จัดมีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จัดเตรียมหน้ากากป้องกันอันตราย 
 จากฝุ่นละออง จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีพนักงานที่ผ่านการอบรมดับเพลิงข้ันต้นท่ี 54% ซ่ึงสูงกว่ากฎหมายก�าหนดไว้และบริษัทฯ  
ได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังส�านักงานแห่งใหม่ที่อาคาร Pearl Bangkok บริษัทฯ จึงได้ปรับโครงสร้างทีมอพยพหนี 
ไฟใหม่ในแต่ละชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน 
(EMERGENCY COORDINATOR)

FLOOR

Zone 1

Zone 2

Zone 1 
(ด้านหน้า)

Zone 2
(ด้านหลัง)

สมาชิก (พนักงานทุกคน)

ผู้บริหารอพยพประจำาชั้น ผู้บริหารอพยพประจำาชั้น

SAFETY ส่วนกลาง

หัวหน้าทีมอพยพ 1 
(FLOOR WARDEN L)

หัวหน้าทีมอพยพ 2 
(FLOOR WARDEN LL)

สมาชิก (พนักงานทุกคน)

หัวหน้าทีมอพยพ 1 
(FLOOR WARDEN L)

หัวหน้าทีมอพยพ 2 
(FLOOR WARDEN LL)

1. ผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น (Emergency Commander) ท�าหน้าที่
 • เป็นผู้ตัดสินใจให้อพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • เป็นผู้แจ้งหัวหน้าทีมอพยพและสมาชิก (พนักงาน) ในทีมให้อพยพไปสู่ทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit)
2. หัวหน้าทีมอพยพ 1 (Floor Warden I) ท�าหน้าที่
 • ปฎิบัติตามค�าสั่งผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น
 • ให้ความรู้กับสมาชิก (พนักงาน) เกี่ยวกับการอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน
 • เป็นผู้น�าสมาชิก (พนักงาน) ในทีม อพยพตามทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟน�าไปสู่จุดรวมพล
 • ตรวจนับรายชื่อสมาชิก ณ จุดรวมพล ว่ามีติดค้างหรือไม่
 • รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น และหน่วยงานความปลอดภัย
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3. หัวหน้าทีมอพยพ 2 (Floor Warden II) ท�าหน้าที่
 • รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น และหน่วยงานความปลอดภัย
 • ให้ความรู้กับสมาชิก (พนักงาน) เกี่ยวกับการอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน
4. สมาชิกประจ�าทีม ท�าหน้าที่
 • ปฏิบัติตามแนวทางการอพยพฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด
 • อพยพไปสู่จุดรวมพล
 • รายงานตัวต่อหัวหน้าทีมอพยพ

คุณสมบัติของหัวหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 มีดังนี้
1. สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ (ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น)
2. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บเบ้ืองต้นได้ (ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและ 

ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น)

โดยบริษัทฯ ได้ซ้อมอพยพหนีไฟเป็นชั้นๆ เพื่อให้พนักงานรู้จักสถานที่ ระบบรับเหตุฉุกเฉิน ทางหนีไฟอาคาร พร้อมรับ
เหตฉุุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และได้จัดท�าสื่อวีดิทศัน์เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อบริษัทฯ สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้
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มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน 
 1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ทุก 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจาก CFC ในบริเวณที่จะน�าออกมาใช้ได้สะดวก  
  มีสัญลักษณ์ชัดเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเวลาจ�าเป็น
 2. จัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินน�าทางกรณีเกิดเหตุ
 3. จัดให้มีไฟฉายส�ารองติดอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินทุกจุด
 4. จัดให้มีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจุดต่างๆ
 5. จัดให้มีทางหนีไฟที่เหมาะสม สะดวกให้พนักงานหนีไฟได้โดยรวดเร็วเมื่อเกิดไฟไหม้
 6. จัดให้มีสัญญาณเตือนไฟ/ ควัน อัตโนมัติติดตั้งไว้ทุกห้อง ถ้าเป็นไปได้
 7. มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้ติดตั้งไว้ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี และ/ หรือเชื้อเพลิง
 8. มีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือใช้ไฟ ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี/ เชื้อเพลิง
 9. สายไฟฟ้าที่ใช้ในส�านักงาน และในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากล 
  ก�าหนด
 10. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับเหตุอย่างสม�่าเสมอ
 11. จัดให้มีหัวหน้าที่อพยพประจ�าจุดต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 12. จดัให้มกีารจดัฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้นประจ�าทกุเดอืน เพือ่ให้พนกังานสามารถใช้อปุกรณ์รบัเหตเุป็นและถกูต้อง
 13. จัดให้มีการซ้อมรับเหตุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ ได้น�าผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาท่ีส�าคัญท่ีมุ่งมั่นท่ีจะลด 
การเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ 
ใส่ใจและให้ความส�าคัญเสมอ

บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

แผนการตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงค์

แผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟ แผนบรรเทาทุกข์
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สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน ปี 2559-2560
GRI 403-2

จากข้อมูลสถติิในปี 2560 จะเหน็ได้ว่าภาพรวมแนวโน้มอตัราการบาดเจบ็ลดลง อตัราวนัขาดงานลดลง เมือ่เทียบกับปี 2559

จำานวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (ราย) 
(พนักงานบริษัท ผู้รับเหมา)

จำานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (ราย) 
(พนักงานบริษัท)

จำานวนวันที่สูญเสีย (วัน) 
(พนักงานบริษัท)  

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ (IFR)
(ราย : 1 ล้านชั่วโมง)

0 (1,3) 
0.09%

0 (8)
0.19% 

0 (17)

1.19

(1,1)
0.02%

22 
0.54%

207.5

2.27

2559
4,013 คน

2560
4,155 คนจำานวนพนักงาน
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การพัฒนาบุคลากร 
และการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
GRI 103-2

การพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้งในต�าแหน่งงานปัจจุบันและอนาคต โดยบริษัทฯ  
มี Model การพัฒนา 70:20:10 กล่าวคือ

70 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) 
เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากประสบการณ์การท�างานและการคิดแก้ปัญหาผ่านการท�างานจริง ทั้งที่เกิดจากการ 
ท�างานประจ�าวัน หรืออาจมาจากการได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ท�าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะ 
หลายๆ อย่าง เพือ่ให้งานประสบความส�าเรจ็ เช่น การเป็น Project Leader ในโครงการ Innovation หรอื โครงการ  
Improvement รวมถึงสนับสนุนการเป็น Change Agent และการเป็นผู้น�าทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น  

20 การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) 
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากทุกอย่างรอบตัว เช่น การสอนงาน (Coaching) จากหัวหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) จากผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการท�างาน การสังเกตผู้อื่น (Observing)  
การขอความคิดเห็นจากผู้อื่น (Peer Reviewing) การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้
จากอินเทอร์เน็ต หรือในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีมเพื่อท่ีจะได้เรียนรู้ซ่ึงกันและกันในทีมงาน ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ี 
ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว 

10 เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) 
เป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เราคุ้นเคย เช่น การเรียนรู้จากการเข้าอบรมสัมมนาทั้งการอบรมในห้องเรียน 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การอบรมตามที่บริษัทฯ ก�าหนด รวมทั้งการอบรมภายนอก

จาก Model การพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ดังกล่าว ท�าให้ในแต่ละปี ทางฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาได้มีการก�าหนด 
วิธีการพัฒนาพนักงานในแต่ละกลุ่มที่มีความหลากหลาย

1. แผนฝึกอบรม Training Plan 
2. การจัดท�า Individual Development Plan  
3. การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้น�า (Leadership Competency)
4. Executive Coaching 
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1. Training Plan
ในแต่ละปีบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดหลักสูตรที่เป็น Training Plan โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทกัษะและความรู้
ทีพ่นักงานจ�าเป็นในการท�างาน เป็น 6 หมวดวชิาท่ีครอบคลมุพนักงานทุกกลุม่งาน ดังนี้

หมวดวิชาพื้นฐาน
สำาหรับพนักงานใหม่ 

(On Boarding Program)

พนักงานใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจองค์กรและปรับ
ตัวเพื่อให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร เนื่องจาก
พนักงานใหม่มาจากหน่วยงานที่มีความต่าง หรือ
เป็นนักศึกษาที่จบใหม่ ดังนั้น การปรับตัวให้เข้า
กับองค์กรจึงเป็นสิ่งส�าคัญ และเป็นก้าวแรกของ
การมาท�างานร่วมกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
ได้จัดหลักสูตรอบรมส�าหรับพนักงานใหม่จ�านวน 
5 วัน ประกอบไปด้วยหลักสูตรต่อไปนี้

• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (วสิยัทัศน์ พนัธกจิ 
โครงสร้างองค์กร สวัสดิการ เป็นต้น)

• ความปลอดภัยในการท�างาน
• การเรียนรู้พฤกษาเทคโนโลยี
• ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง

ของพฤกษา
• ความรู้เบื้องต้นของห่วงโซ่อุปทานในงาน 

อสังหาฯ
• Key Performance Indicator (KPI)
• Corporate Social Responsibility (CSR)
• Corporate IT System
• การใช้งาน Employee Self Service, 

Manager Self Service

นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ จะท�าการแต่งตั้งพี่เลี้ยง 
ซึง่เป็นตวัแทนจากหน่วยงานทีพ่นกังานใหม่สงักัด 
เข้ามาดูแลพนักงานใหม่ในช่วง 4 เดือนแรก เพื่อ
ให้ค�าแนะน�าและความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษาใน
เรื่องต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องการท�างาน เพื่อให้
พนกังานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากบัองค์กรได้อย่าง
ราบรื่นยิ่งขึ้น

หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ
(Career Group)

ส�าหรบัพนกังานแยกตามสายอาชีพของพนกังาน เช่น 
• หลักสูตรมาตรฐานในงานติดตั้ง
• การก่อสร้างแบบ Real Estate 
 Manufacturing
• การบริหารงบประมาณงานโครงการ
• Sales Skill Development
• Customer Service Skill Development
• Foreman Skill Development
• Home Care Service Skill Development
• Digital Marketing
• การบริหารงานก่อสร้าง

1 2
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หมวดวิชาด้านคุณภาพ
และความปลอดภัย 

(Quality & Safety)

ส�าหรับหลักสูตรด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ตามที่กฎหมายก�าหนด เช่น

• เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยั ระดบัหวัหน้างาน
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค
• ISO Version 2015 for management
• Transition from OHSAS to ISO45001

หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้นำา
และการบริหารจัดการ 

(Leadership & Management)

ส�าหรับพนักงานระดับหัวหน้างาน ผู้บริหารทุก
ระดับ โดยเน้นการพัฒนาเพื่อการเติบโตในสาย
อาชีพ เช่น

• โครงการบริหารอสังหาริมทรัพย์
• Performance Dialogue & Creative 

Feedback
• Pruksa Leadership Program

ซ่ึงหลักสูตรในหมวดวิชานี้  เป ็นหลักสูตรที่
สอดคล้องกับ Leadership Competency ที่
บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 10 ข้อ โดยได้จัดหลักสูตร 
Leadership Development Program เฟสที่ 1 
ในปี 2559 และยังคงจัดหลักสูตรต ่อเน่ือง 
ในปี 2560 เพือ่ให้ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เข้ารบัการ
อบรมทุกคน รวมทั้งจะจัดหลักสูตร Leadership 
Development Program เฟสที่ 2 ในปี 2561 
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ Leadership  
Competency ของบริษัทฯ ครบทั้ง 10 ข้อ

3 4
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หมวดวิชาพัฒนาตนเอง 
(Personal Development)

ส�าหรบัพนกังานทีต้่องการความรูเ้พิม่เตมิเพือ่การ
พัฒนาตนเอง นอกเหนือจากความรู้ในสายอาชีพ 
เช่น 

• Time Management 
• Presentation Eessentials 
• Project Management 
• Finance for Non-Finance
• Positive and Logical Thinking 
• The First Time Management
• Train the Trainer 
• บริการเหนือชั้นด้วยจิตคิดบวก
• การบริหารโครงการ

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology)

ส�าหรับหลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ 
โปรแกรมประยุกต์ที่จ�าเป็นในงาน เช่น 

• Advance Excel
• Microsoft Project
• CRM on Tablet
• Building Information Modeling (BIM)
• การขออนุมัติงบประมาณในระบบ SAP

2. Individual Development Plan
GRI 404-2

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาของพนักงานโดยก�าหนดให้พนักงานทุกคนทั้งองค์กรต้องจัด
ท�าแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ให้พนักงาน 
ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งในงานปัจจุบันและอนาคต โดยก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบ
ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท�า IDP ดังนี้ 

พนักงาน 
พนักงานต้องตระหนกั มคีวามรบั
ผิดชอบในการพฒันาตนเอง และ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ หรือ
พัฒนาตนเองอย ่างต ่อเนื่ อง 
ปฏิบัติตามแผนงาน รายงาน
ความคืบหน้า และขอค�าแนะน�า
จากผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา 
กระตุน้ ส่งเสรมิให้พนกังานหาวธิี
การท่ีจะพัฒนาตนเอง รวมทั้ง
การให้ค�าแนะน�าเพื่อให ้แผน
พัฒนารายบุคคลเป ็นไปตาม
แผนที่ก�าหนดไว้ ให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าในการด�าเนินการตาม
แผนโดยการพูดคุยกับพนักงาน
ทุก 2 เดือน

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
สร้างเครื่องมือ หรือระบบใน
การน�าแผนพัฒนารายบุคคลไป
ใช้งาน และให้ความรูก้บัพนกังาน 
สนบัสนนุการพฒันารายบุคคลใน
ส่วนการฝึกอบรม (Training) 

5 6
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ขั้นตอนการจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
1. ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล : พนักงานและผู้บังคับบัญชาพูดคุยเพื่อแลกเปลีย่นข้อมลู และสร้างความเข้าใจทีต่รง

กนัในเร่ืองผลงานทีผ่่านมาเพือ่ค้นหาจดุแขง็ จดุทีต้่องพฒันาของตนเอง รวมทัง้ทบทวนเป้าหมายทีไ่ด้รบัมอบหมาย
2. ขั้นตอนการจัดท�า และการขอนุมัติ IDP : พนักงานแสดงความต้องการอย่างชัดเจนถึงงานปัจจุบันที่ตนต้องการ

จะท�างานในอนาคตที่ตนอยากท�า เพื่อก�าหนดเป้าหมาย และก�าหนดแนวทางในการพัฒนาโดยใช้ Model 
70:20:10  ผ่านระบบที่บริษัทฯ ก�าหนด

3. ขั้นตอนการด�าเนินการตามแผน IDP : การด�าเนินการตามแผน IDP เป็นหน้าท่ีหลักของพนักงาน โดยม ี
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าโดยการพูดคุยกับพนักงานทุก 2 เดือน

4. ขั้นตอนการติดตามและสรุปผล : พนักงานและหัวหน้างานสนับสนุนให้ใช้ทักษะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เร็วที่สุด 
โดยเริ่มประยุกต์จากสิ่งที่ง่ายไปยาก

3. การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นำา
GRI 103-2

การพัฒนาภาวะผู้น�าของพนักงาน บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) เป็นแนวทางอย่างหนึ่งท่ีจะน�าพาองค์กร 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจึงจัดท�า “พฤติกรรมด้านภาวะผู้น�า” (Leadership Competency)  
เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าของพนักงานทุกคน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาท้ังในด้านการบริหารคนและ 
การบริหารงาน หรือเรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็พัฒนา”

Leadership Competency ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา (Pruksa Culture and Values) คือวัฒนธรรมและค่านิยมพื้นฐาน 

ที่พนักงานพฤกษาทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติ
 • วัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา (Pruksa Culture & Values)
 • การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 
 • ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Holding Accountability) 
2. ด้านเก่งคน (Leading People) คือ ความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง 
 • การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจผู้อื่น (Influencing and Motivating Others)
 • การพัฒนาพนักงาน (Developing People)
 • การสร้างบรรยากาศของการท�างานเป็นทีม (Teamwork)
3. ด้านเก่งงาน (Leading Performance) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการงานของตนเองและทีมงาน 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
 • การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
 • การสร้างกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy Planning)
 • การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Create Value and Innovation)
 • การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
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การพัฒนาภาวะผู้น�าของพนักงานพฤกษา นอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม Leadership Competency  
ทั้ง 10 หัวข้อ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ อาทิ  Pruksa Newspaper, Line : Pruksa Engagement, การประชมุผู้บรหิาร 
การสมัมนาผู้บริหาร การประชุม การฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้น�า รวมถึงการจัดท�าหลักสูตร e-learning ฯลฯ 
หน่วยงานทรพัยากรบคุคลยงัได้มีการประเมนิภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารระดบัสงูและพนกังานระดบัผูจ้ดัการ ด้วยแบบประเมนิ
ภาวะผู้น�า 360 องศา (ประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน) ที่พัฒนาขึ้นเอง โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นความเป็นผูน้�าของตนเอง ตลอดจนพฒันาภาวะผูน้�าให้ดยีิง่ขึน้ โดยการประเมนิ
ภาวะผู้น�า ได้มีการด�าเนินการตลอดทั้งปี และน�าผลการประเมินไปใช้ในการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan) การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) การเลื่อนต�าแหน่ง (Promotion) และ
การขึ้นเงินเดือน (Merit Increase)

4. Executive Coaching
GRI 102-27

ส�าหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ 
ให้ความส�าคัญกับเรื่องการโค้ช โดยบริษัทฯ จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องการโค้ช เพื่อโค้ชผู้บริหาร
ระดับสูงในรูปแบบของการโค้ชตัวต่อตัว (Executive Coaching : One on One) ซึ่งระยะเวลาของการโค้ชจะใช้เวลา
ประมาณ 6 เดือน มีจ�านวนการโค้ชประมาณ 12 ชั่วโมง เมื่อจบกระบวนการแล้ว โค้ชจะน�าผลการโค้ชส่งให้ผู้บริหาร
ระดับสูงของสายงานพัฒนาบุคลากร เพื่อน�าไปพัฒนาจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้แนวคิดและมุมมองที่เพิ่มขึ้นจากตระหนักรู้ด้วยตนเองผ่านค�าถามของโค้ช และให้เครื่องมือรวมทั้ง
แนวทางเพื่อให้บริหารระดับสูงสามารถเป็นโค้ชให้กับทมีงานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของทมีงานให้ดยีิง่ขึน้ 
ส�าหรบัปี 2560 นี ้บริษัทฯ จัด (Executive Coaching : One on One) ให้ผู้บริหารระดับสูงไปแล้วจ�านวน 31 ท่าน

นอกจากการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้วยการโค้ชแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับแนวคิดและมุมมองของการพัฒนา
บริษัทฯ ในภาพรวมของกลยุทธ์บริษัทฯ ด้วย จึงจัดให้มีการ Mentoring โดยคณะกรรมการบริษัท เป็น Mentor  
ให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการ และประธานกรรมการผู้จัดการ ซ่ึงจะจัดให้มี Mentoring  
จ�านวน 6 ครั้งต่อปี (เดือนเว้นเดือน)

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2560 ที่ผ่านมา
ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายใน 71 หลักสูตร 491 รุ่น รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับ
สถาบันภายนอก (Public Training) จ�านวน 134 หลักสูตร 135 รุ่น เฉลี่ยการอบรมของพนักงานเดือนละ 52 รุ่น  
รวมทั้งปีเป็นจ�านวน 626 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และ 
ผู้บริหารระดับสูง และครอบคลุมทุกสายอาชีพ โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House  
Training) เฉลี่ยที่ 93.91% และใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นจ�านวน 22 ล้านบาท
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การส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
GRI 103-2

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานท่ีเปิดโอกาสให้พนักงาน
ทุกคนเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน โดยสร้างเคร่ืองมือและระบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ พร้อมท้ังมีระบบที่จะ
สนับสนุน สร้างความพร้อมเพื่อให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร เช่น  
การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning), การเลื่อนต�าแหน่ง (Promotion), การบรหิารคนเก่ง (Talent  
Management), Leadership Opportunity Matching (LOM), การพฒันาความสามารถด้านภาวะผูน้�า (Leadership 
Competency), คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (People Development Committee: PDC)

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 
(People Development Committee: PDC)

พฤกษา ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรระดับบริษัทฯ  
และระดับกลุ่มงาน เพื่อท�าหน้าที่บริหารจัดการ พัฒนา และดูแลเรื่องการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ 
ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานภายในหน่วยงานตามล�าดับ

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร วางแผนและนโยบายการพัฒนาบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมีอ�านาจในการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติกิจกรรมต่างๆ  

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานแยกตามระดับ
(ชม./ คน/ ปี)

GRI 404-1

จำานวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย
ของพนักงานแยกตามเพศ 

(ชม./ คน/ ปี)
GRI 404-1

ผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง

(Band 5 up)

11.11 21.4735.94 13.84

ผู้บังคับบัญชา
ระดับกลาง 
(Band 4)

ผู้บังคับบัญชา
ระดับต้น
(Band 3)

พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 

(Band 1-2)

พนักงานหญิง

19.96
พนักงานชาย

15.00
พนักงานทั้งหมด

17.20
 71 หลักสูตร

 491 รุ่น

 134 หลักสูตร

 135 รุ่น

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน 
(In-House Training)

หลักสูตรฝึกอบรมภายนอก
(Public Training)
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ทีเ่กีย่วกบังานด้านทรัพยากรบคุคล อาท ิการวางแผนก�าลงัคน การสรรหาและว่าจ้าง การพฒันาความสามารถของบคุลากร 
การวางแผนผูส้บืทอดต�าแหน่ง การเลือ่นต�าแหน่ง การบริหารคนเก่ง การบรหิารค่าตอบแทนและสวสัดกิาร แรงงานสัมพนัธ์ 
ตลอดจนการสร้างความผูกพันในองค์กร

ในปี 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัทฯ จ�านวน 1 คณะ และคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับ
กลุ่มธุรกิจ จ�านวน 10 คณะ ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ตามขอบเขตที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัท มีหน้าที่
 1. ก�าหนดนโยบายและหลักการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนา และมีการใช้

ทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ
 2. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร และปรับปรุงโครงสร้าง ตั้งแต่ระดับ Division ขึ้นไป
 3. ก�าหนดนโยบายเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การโยกย้ายและหมุนเวียนหน้าที่งาน เพื่อให้เกิด 

การพัฒนาและตอบสนองความต้องการของธุรกิจ
 4. ก�าหนดนโยบายและแผนการทดแทนต�าแหน่งงาน หรือ Succession Plan และมีการทบทวนแผนเป็นระยะๆ
 5. ก�าหนดนโยบายการแต่งตัง้พนกังานเข้าด�ารงต�าแหน่ง การปรบัเลือ่นระดบัพนกังาน และบรหิารการเล่ือนระดบั
 6. ก�าหนดนโยบายการพฒันาการบรหิารผลงาน และรปูแบบการประเมนิผลงาน เพือ่ให้เกิดการท�างานทีส่อดคล้อง

กับนโยบายและกลยุทธ์
 7. ประเมนิผลการปฏบิติังานของผูบ้รหิาร และพจิารณาผลตอบแทนให้กับผูท่ี้สร้างความส�าเร็จและมผีลงานโดดเด่น
 8. พจิารณาผลการประเมนิความสามารถในการท�างาน กรณพีนกังานมผีลงานต�า่กว่ามาตรฐาน และกรณพีนกังาน

มีความสามารถหรือความประพฤติไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานที่รับผิดชอบ
 9. ก�าหนดนโยบายการเสรมิสร้างวนิยัในการท�างานและกระบวนการทางวนิยั และพจิารณากรณผีูบ้รหิารประพฤติ

ผิดตามอ�านาจด�าเนินการที่ก�าหนด
 10. ก�าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาพนักงาน ทั้งในเรื่องความสามารถในการท�างาน การพัฒนาภาวะผู้น�า  

และการจัดให้มีการฝึกอบรม และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน
 11. ก�าหนดนโยบายและพจิารณาปรบัปรุงสวสัดกิารและผลตอบแทน การจ่ายเงนิจงูใจและโบนสั หรอืผลตอบแทน

ในรูปแบบอื่นๆ
 12. ก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการเรื่อง Employee Engagement เพื่อสร้างความผูกพันของพนักงาน 

ต่อบริษัทฯ
 13. ก�าหนดงบประมาณ และการบริหารควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
 14. รายงานผลการท�างานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 15. ด�าเนินการอื่นๆ ในด้านนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการเห็นสมควร

คณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับกลุ่มธุรกิจ มีหน้าที่
1. ดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการ จนถึงระดับ Vice President
2. น�านโยบายและหลักการในการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาบุคคล 

ระดับบริษัทฯ มาปฏบิติั ทัง้ในเร่ืองการรบัและการดูแลพนกังานใหม่ การพัฒนาและการบรหิารผลงานของพนกังาน 
การประเมนิผลงานประจ�าปี การจดัสวสัดกิาร การให้รางวลัและผลตอบแทน การวางแผนความก้าวหน้าในอาชพี 
การเลือ่นระดบัต�าแหน่งงาน การพฒันาฝึกอบรม การพฒันาภาวะผูน้�าของผูบ้รหิาร การปลกูฝังวฒันธรรมในการ
ท�างาน การสร้างบรรยากาศในการท�างานที่เอื้อต่อการพัฒนาพนักงานและการสร้างผลงานที่ดี การส่งเสริม 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และวินัยในการท�างาน และการพัฒนาและรักษาพนักงานที่มีผลงานท่ีดี มีศักยภาพ 
ไว้กับองค์กร เป็นต้น
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3. น�าเครื่องมือการบริหารงานบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดว่าเป็น Best Practice ไปใช้งาน เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
บริหารการบุคคล

4. ศึกษาวิเคราะห์การบริหารทรัพยากรบุคคลในขอบเขตของตนเอง และริเริ่มให้มีการระบุประเด็นที่จะพัฒนาแล้ว
น�ามาหารือในที่ประชุม เพื่อสร้างแผนการพัฒนาของคณะกรรมการ

5. กรณทีีก่ารด�าเนินการตามนโยบายด้านการบุคคลประสบปัญหาในการด�าเนนิการ ให้สามารถน�าเสนอการปรับปรุง
พัฒนานโยบาย หรือแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัท

6. ด�าเนินการอื่นๆ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

การเลื่อนตำาแหน่ง

บริษัทฯ มีการจัดสรรโควต้าส�าหรับการปรับเลื่อนต�าแหน่งให้กับพนักงานทุกปี โดยจ�านวนโควต้าขี้นอยู่กับงบประมาณ
และการเติบโตของธุรกิจในแต่ละปี โดยในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดสรรโควต้าส�าหรับการเลื่อนต�าแหน่ง 
เหมาะสมกับจ�านวนพนักงานทั้งหมดขององค์กรและมีพนักงานที่ได้รับการเลื่อนต�าแหน่งทั้งสิ้น 579 คน ซึ่งเมื่อบริษัทฯ 
ขยายธุรกิจ หรือมีการเติบโต ขณะเดียวกันพนักงานจะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเพื่อเติบโตและมีความมั่นคงในอาชีพด้วย
เช่นกัน นอกจากการเลื่อนต�าแหน่ง บริษัทฯ ยังมีระบบในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพอีกมากมาย

Leadership Opportunity Matching (LOM)
เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต หน่วยงาน
ทรพัยากรบคุคลจงึได้สรรหาแนวทางและเครือ่งมอืต่างๆ เพือ่น�ามาใช้ในงานด้านการพฒันา Leadership Opportunity 
Matching หรือ LOM เป็นกระบวนการที่ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ท่ีมีระบบระเบียบและ 
มีแบบแผนได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การคัดเลือกบุคคลเข้าต�าแหน่ง การวางแผนเส้นทางสายอาชีพ 
การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้น�า การปรับปรุงผลงาน และการดูแลรักษาพนักงาน 
ให้มีความมั่นคงและผูกพันกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�า LOM ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว และมีแผนที่จะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากการด�าเนินงานด้านนี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทีด่ต่ีอบรษิทัฯ และได้รบัการยอมรบัจากพนกังานทกุคน ตลอดระยะเวลา 
2 ปีทีผ่่านมา การจัดท�า LOM ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงมีข้อมูลในการประเมินศักยภาพและผลงานของพนักงาน ซึ่งท�าให้
สามารถตัดสินใจในเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพให้แก่พนักงานได้ดียิ่งข้ึน รวมถึงพนักงานเองต่างก็มี
เติบโตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ส�าหรับการด�าเนินการจัดท�า LOM แบ่งออกเป็น 4 กรณีหลัก ได้แก่ 
1. เมื่อมีต�าแหน่งว่าง 
2. เมื่อมีแผนการเลื่อนต�าแหน่ง 
3. เมื่อต้องการวางแผนความก้าวหน้าทางสายอาชีพของกลุ่มคนเก่ง (Talent) ผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor)  

ผู้บริหารใหม่ (ที่มีอายุงานครบ 6 เดือน) และพนักงานที่บริษัทฯ ต้องการเก็บรักษาไว้ 
4. เมื่อพนักงานมีผลการปฏิบัติงานต�่ากว่าความคาดหวัง (Poor Performance) 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดท�า LOM ให้กับผู้บริหารและพนักงานรวมทั้งสิ้น 70 คน จาก 101 คน โดยคิดเป็น 
69% ของผู้บริหารกลุ่มเป้าหมาย และจะด�าเนินการให้ครบ 100% ในปี 2561 ต่อไป
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การวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง (Succession Planning)
การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) หมายถึง กระบวนการการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งที่ว่าง อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเกษียณอายุ การโยกย้ายต�าแหน่งงาน การลาออก
ของพนักงานทีป่ฏบิติังานในต�าแหน่งเดิม หรอืเพือ่รองรบัต�าแหน่งทีจ่ะเกดิขึน้ใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกบัทศิทางขององค์กร
ในอนาคต ซึ่งเรียกบุคคลผู้นั้นว่า “ผู้สืบทอดต�าแหน่งงาน” (Successor)

วัตถุประสงค์ของการด�าเนินงานเรื่องการวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง มีดังนี้
• เพื่อวางแผนการพัฒนาพนักงานในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในต�าแหน่งงานในอนาคต
• เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
• เพ่ือส่งเสริมการเลื่อนต�าแหน่งของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่พนักงาน 

และเป็นการสร้าง Promote From Within

กระบวนการดำาเนินงานด้านการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่ง มีดังนี้
1. หน่วยงานทรพัยากรบคุคลระบตุ�าแหน่งส�าคญัส�าหรบัการวางแผนผูส้บืทอดต�าแหน่ง โดยพจิารณาจากต�าแหน่งท่ีส�าคญัๆ 

ที่ก�าลังจะว่าง อันเกิดจากการโยกย้าย การลาออก หรือการเกษียณอายุของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในต�าแหน่ง
นั้นๆ

2. หน่วยงานทรพัยากรบคุคลและหน่วยงานต้นสงักัด SBU/BU ร่วมกนัด�าเนนิการหาผูสื้บทอดต�าแหน่ง โดยพิจารณา
ผลงาน 3 ปีย้อนหลัง (Performance Grade) ความสามารถ (Competency) คุณลักษณะ (Attribute)  
ผลคะแนนจากการประเมิน Leadership Competency 360 องศา อายุ อายุงาน อายุงานในระดับ และ 
จ�านวนปีที่เหลือก่อนเกษียณ

3. หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดเตรียมข้อมูลของพนักงานท่ีได้รับการเสนอช่ือจากหน่วยงานต้นสังกัด SBU/BU  
และน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นด�าเนินการวางแผนการพัฒนารายบุคคลให้แจ้ง 
ผู้บังคับบัญชาของพนักงานที่ได้รับการวางแผนเป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง เพื่อปรับแผนการพัฒนารายบุคคลให ้
เหมาะสมกับแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง

4. ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา สรุปผลการพัฒนา และทบทวนแผนการพัฒนาปีละ 1 ครั้ง
5. หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดท�าและจัดเก็บข้อมูลแผนผังการวางแผนผู้สืบทอด แบ่งตามหน่วยงานเพื่อเป็น 

แฟ้มประวัติ รวมถึงทบทวนแผนผังการวางแผนผู้สืบทอด ปีละ 1 ครั้ง

 
ในปี 2560 บรษัิทฯ ได้ดำาเนินการวางแผนผู้สืบทอดตำาแหน่งงาน ให้กับตำาแหน่ง
งานสำาคัญต่างๆ รวมทั้งส้ิน 54 ตำาแหน่ง โดยคิดเป็น 100% ของตำาแหน่ง 
ผู้บริหารระดับ MD/C-Level และ Executive Vice President
GRI 102-27
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การบริหารคนเก่ง 
Talent หมายถึง กลุ่มพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพสูง (High Potential) และมีผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก รวมถึงการมีภาวะผู้น�าที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการดูแลความก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริม 
การพัฒนาเป็นพิเศษ

พฤกษา ได้มีการสรรหาและคัดเลือกคนเก่ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ พนักงานระดับ Officer ไปจนถึงระดับ Vice  
President ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มคนเก่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. High Potential (HIPO) หมายถึง พนักงานที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลและสมรรถนะการเป็นผู้น�าที่โดดเด่น  
มีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นไปถึงขั้น EVP/MD หรือเทียบเท่าได้ ภายใต้เวลาและอายุของพนักงาน

2. Boosted Talent หมายถึง พนักงานที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลและสมรรถนะการเป็นผู้น�าท่ีอยู่ในระดับดีมาก  
มีศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาสายอาชีพอย่างเข้มข้น เพื่อให้พนักงานมีระดับความสามารถที่สูงขึ้น

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกคนเก่งที่มีความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยพนักงาน 
ที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเป็นคนเก่ง จะต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทางวินัยของบริษัทฯ มีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี  
อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และมีผลการประเมิน Leadership Competency อยู่ในช่วงคะแนนที่บริษัทฯ ก�าหนด 

กระบวนการคัดเลือกถูกจัดท�าขึ้นปีละ 1 ครั้ง คือ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยหน่วยงานทรัพยากรบุคคลท�า
หน้าที่จัดเตรียมข้อมูลของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จากนั้นส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดประเมินศักยภาพเพื่อพิจารณา
คัดเลือกคนเก่ง และน�าเสนอรายชื่อดังกล่าวให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (PDC) อนุมัติ โดยพนักงานที่เป็นคนเก่ง 
ของบรษัิทฯ จะได้การพฒันารายบคุคลอย่างเข้มข้นเพือ่พฒันาขดีความสามารถของพนกังาน โดยมกีารจดัท�าแผนพฒันา
ร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ด�าเนินการตามแผนพัฒนา รวมถึงมีการติดตามผลการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการคัดเลือกและดูแล Talent ของพนักงาน
ทกุกลุ่มตำาแหน่งตัง้แต่ระดับเจ้าหน้าทีถึ่งระดับผู้อำานวยการครบ 100% ในแต่ละ
กลุ่มตำาแหน่ง
GRI 404-3
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
GRI 103-2, GRI 412-1, GRI 412-3

บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องความเสมอภาคและโอกาสท่ีเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพ 
ในเกยีรตแิละศกัดิศ์ร ีรวมทัง้สทิธเิสรภีาพส่วนบคุคล ต้องได้รบัความคุม้ครองไม่ให้ถกูละเมดิจากการใช้ การเปิดเผยหรอื
การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคล 
ที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอ่ืนใด เว้นแต่ได้กระท�าไปตามหน้าที่โดยสุจริต  
หรือตามกฎหมายหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยหากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ์ บริษัทฯ 
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าจะไม่ถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล 

ส่วนในเรื่องการสรรหาว่าจ้าง บริษัทฯ ยังมีความเสมอภาคในการสรรหาว่าจ้างบุคคลเข้าท�างานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ทั้งในเรื่อง เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ หรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย เช่น คนพิการ ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้มี 
การจ้างงานคนพิการเข้ามาท�างานร่วมกับบริษัทฯ จ�านวน 13 คน และส่งเสริมให้คนพิการท่ีไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ท�างานทีบ่รษิทัฯ ได้ให้มงีานท�า โดยการช่วยท�างานในหน่วยงานของรฐั หรอืสาธารณประโยชน์ใกล้ภมูลิ�าเนาของคนพกิาร 
โดยบริษัทฯ เป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้กับคนพิการ 

นอกจากความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกันภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตระหนักและให้ความส�าคัญในด้าน
สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับความเสมอภาคในการจดัซ้ือ จดัหา และการปฏบัิตต่ิอคูค้่าและคูส่ญัญา โดยมกีารแข่งขันบนข้อมลู 
ทีเ่ท่าเทยีมกนั และคู่ค่า คู่สัญญา จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือกระท�าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น  
การใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น



นอกเหนือจากการทีบ่รษัิทฯ มุ่งม่ันดำาเนินธรุกจิเพือ่การเจรญิเตบิโตอย่างม่ันคง สร้างความพงึพอใจ
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มแล้ว บรษัิทฯ ยงัให้ความสำาคัญต่อการดำาเนินธรุกจิด้วยความรบัผิดชอบ
ต่อชมุชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทัง้ในส่วนทีมี่ความเกีย่วข้องกบักระบวนการดำาเนินธรุกจิโดยตรง 
(CSR in Process) และการให้ความช่วยเหลือชมุชนและสังคมทีอ่ยูน่อกเหนือกระบวนการดำาเนินธรุกจิ
ขององค์กร (CSR after Process) ควบคู่กันไป เพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติ 
รวมทัง้สร้างการมีส่วนร่วมกบัทกุภาคส่วน เพือ่ให้เกดิการผลักดัน ขยายผล ต่อยอดไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตทุกๆ ด้าน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และเพื่อร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนไปสู่
เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals 2030)

บริษัทฯ จึงแบ่งการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่
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ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

ด้านการศึกษา
และพัฒนาเยาวชน

ด้านศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม

การดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
GRI 103-2
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1. ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน

โครงการ “ทุนพฤกษา” ปีที่ 16
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรลูกค้า บุตรพนักงาน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการของบรษิทัฯ ตัง้แต่
ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา อาชีวศกึษา และอดุมศึกษา ทัว่ประเทศ เพือ่ช่วยเหลอืเดก็เรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ 
ได้รับผลกระทบทางการศึกษาต่อ กลับมาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับเด็กทั่วไป เป็นจ�านวน 517 ทุน  
รวมเป็นเงินกว่า 3.8 ล้านบาท 

โครงการ “ทวิภาคีในสถานประกอบการ”
บริษัทฯ ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชน
อาชีวศึกษาได้รับโอกาสในการเรียนรู้และเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพ 
จบออกมาแล้วสามารถท�างานได้จริง โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับ ปวส. ปี 2 ของวทิยาลยัเทคนคิธญับรุี 
จ�านวน 9 คน เข้าฝึกงานด้านวชิาชพี ทีโ่รงงานพฤกษา พรคีาสท์ ล�าลูกกา เป็นเวลา 1 ปี พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้
คนละ 15,000 บาท เป็นทุนให้เปล่า โดยไม่มีเงื่อนไข เป็นจ�านวนเงิน 135,000 บาท
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โครงการ “ทุนต้นกล้าพฤกษา” 
บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 3  
ทั่วประเทศ ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีท่ี 4 และเปิดโอกาสให้เข้าฝึกงานกับบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เยาวชนจบออกมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถท�างานได้จริง โดยระหว่างการฝึกงานจะได้รับเบ้ียเลี้ยงทุกคน  
จ�านวน 17 ทุน รวมเป็นเงิน 850,000 บาท

การแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทฯ รับเชญิเป็นวทิยากร เพือ่แบ่งปันความรูแ้ละประสบการณ์ด้านการด�าเนนิธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์
ให้กับสถาบันการศกึษาและองค์กรธรุกจิชัน้น�าต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยชินวัตร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เป็นต้น
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โครงการ Pruksa Learning Center
บริษทัฯ เปิดให้เข้าเยีย่มชมเทคโนโลย ีPruksa Precast รวมถึงแบ่งปันความรูใ้นด้านกระบวนการผลติแผ่นพรคีาสท์ ประโยชน์
ของนวัตกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น การควบคุมคุณภาพการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน  
ด้วยระบบคอมพวิเตอร์ทกุขัน้ตอน ทีโ่รงงานพฤกษาพรคีาสท์ นวนคร และพาเข้าเยีย่มชมการตดิตัง้แผ่นพรคีาสท์ตามโครงการ
ต่างๆ เพือ่เป็นแหล่งการเรยีนรู้นอกห้องเรยีนให้กับนสิติ/ นกัศกึษาจากสถาบันการศกึษาท่ัวประเทศ จ�านวน 11 หน่วยงาน 
รวมกว่า 700 คน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั และมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี ฯลฯ และยงัเป็นการเตรยีม
ความพร้อมให้จบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
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โครงการสนับสนุนค่ายวิศวกรโยธารุน่เยาว์ 
2B-KMUTT : Civil Camp ปีที ่9

บรษิทัฯ ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมธัยมศกึษาตอนปลายทัว่ประเทศ 
ที่สนใจศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมโยธา ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูล 
ก่อนการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งท�าให้สามารถสร้างบุคลากรทางวิชาชีพที่มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพแก่วงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยต่อไปในอนาคต
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โครงการ “พฤกษา...สานฝันการเรียนรู้สู่แคมป์คนงาน”
GRI 102-12, GRI 203-2

บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ภาคีเครือข่ายขององค์การยูนิเซฟ จัดโครงการ “พฤกษา...สานฝัน 
การเรียนรู้สูแ่คมป์คนงาน” เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัสทิธแิละบรกิารข้ันพืน้ฐานในด้านการศกึษาและสขุภาพกบับุตรแรงงาน
ต่างด้าวที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ และพักอาศัยในแคมป์คนงานโครงการ บ้านพฤกษา ไพร์ม รังสิต-คลอง 3 และแคมป์ 
คนงานในโครงการบรเิวณใกล้เคียง รวม 11 แคมป์ รวมถงึการจดัหาสถานศกึษาทีส่ามารถรบับตุรแรงงานต่างด้าวเข้าศกึษา
ต่อได้จ�านวน 5 แห่ง เพือ่ขจดัปัญหาแรงงานเดก็ และสร้างความปลอดภยัให้กบัเดก็ในแคมป์คนงาน ตามนโยบายการเข้า
ร่วมสนับสนุนโครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็กในสถานประกอบการท่ีร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาต ิ (United 
Nations Global Compact) ซึง่เป็นโครงการน�าร่องทีท่างบรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิและผลกัดนัให้บตุรหลานของแรงงานต่างด้าว
ได้เข้าศกึษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนเหมือนเดก็ทัว่ไป รวมถงึการให้ความรูเ้รือ่งสวสัดกิารขัน้พืน้ฐานทีพ่งึได้รับตามสทิธิก์บั
ผู้ปกครอง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่งผลให้แรงงานมีก�าลังใจในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าต่อไป
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2. ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
บริษัทฯ ส่งเสริมผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ในวันส�าคัญทางศาสนา รวมถึง 
การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในทุกศาสนา โดยไม่มีการแบ่งแยก ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

• คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เป็นเจ้าภาพร่วมบ�าเพญ็กุศล วางพวงมาลา ถวายสกัการะ และร่วมในพระ
พิธีธรรม สวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุ และถวายเป็นพระราชกศุล ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

• คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “ท�าบุญตักบาตรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่”  
พร้อมฟังธรรมเทศนาเพ่ือเพ่ิมความสุขในการท�างานกิจกรรม “รดน�้าขอพรผู้บริหาร” เนื่องในวันสงกรานต์  
และร่วมฟังธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดดีๆ ส�าหรับเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและการท�างาน

• พนักงานและลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมกิจกรรม 
“ท�าบุญตักบาตร” เนื่องในวันส�าคัญทางศาสนาเป็นประจ�า 
อย่างต่อเนื่อง

• โครงการ “ธรรมะ...สร้างสุข” ครั้งที่ 19 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และครอบครัว ร่วมปฏิบัติธรรมตามสถานปฏบิตัธิรรม
ต่างๆ เพือ่น�าหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนาไปใช้ในการด�าเนนิชีวิต
และการท�างานได้อย่างมคีวามสขุ

• โครงการ “อิ่มบุญอิ่มใจ เนื่องในวันเข้าพรรษา” เพื่อส่งเสริม 
ให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรมท�าบุญถวายเทียนพรรษา
และปัจจัย พร้อมร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดวัด เนื่องใน 
วันเข้าพรรษา ณ วัดบุญมงคล อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

• ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนรอบพื้นที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกการ่วมจัดกิจกรรม “ทอดผ้าป่าสามัคคี” 
ณ วัดกลางคลองสี ่เพือ่บรูณปฏสิงัขรณ์โบสถ์หลงัเก่า ให้สามารถใช้ในการวปัิสสนากรรมฐานและศกึษาพระธรรม
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3. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการ มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ

GRI 203-2

บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จ้างงาน 
คนพิการเชิงสังคมและสนับสนุนอาชีพคนพิการในปี 2560 ตามมาตรา 33 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคณุภาพชีวติคนพกิาร อนัเป็นการส่งเสรมิให้คนพกิารท่ัวประเทศสามารถเข้าถึงโอกาสพึง่พาตนเองได้อย่างมเีกยีรติ
มศีกัดิศ์ร ีโดยบรษิทัฯ ได้มกีารจ้างงานคนพกิารให้ท�างานทีบ่รษิทัฯ จ�านวน 13 อตัรา และจ้างคนพกิารให้ท�างานในชมุชน
ใกล้บ้านในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จ�านวน 25 อัตรา เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการวิ่งการกุศล You Run You Share 2017
บริษัทฯ จัดงานวิ่งการกุศล ณ สวนเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าและบุคคลทั่วไป มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง 
ด้วยการหันมาออกก�าลังกาย พร้อมมอบเงินบริจาคจ�านวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการใน 
พระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กพิการต่อไป

ปี 2560
พฤกษามีการจ้างผู้พิการ

44อัตรา

การจ้างงานคนพิการ
ให้ทำางานที่บริษัทฯ

13อัตรา

การจ้างงานคนพิการ
ให้ทำางานในชุมชนใกล้บ้าน

25อัตรา
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โครงการตรวจสุขภาพ Pruksa Caring 2017 ปีที่ 15

บริษทัฯ จดัโครงการตรวจสขุภาพฟร ีและกิจกรรม “สขุภาพด.ี..ชวีติมสีขุ” โดยทีมแพทย์และผูเ้ชีย่วชาญจากโรงพยาบาล
ชัน้น�า ให้กบัลกูค้าและชมุชนรอบโครงการ เพือ่ส่งเสรมิให้ทกุคน ทกุเพศ และทุกวยั โดยเฉพาะสตรแีละผูส้งูอาย ุมสีขุภาพ
ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ จ�านวน 20 โครงการ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมตรวจสุขภาพกว่า 2,100 คน และมีผู้หญิงกว่า 
900 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก รวมถึงมีผู้สูงอายุกว่า 500 คน เข้ารับค�าแนะน�า 
การดูแลสุขภาพกายที่เหมาะสมกับวัย และการดูแลสุขภาพจิตใจเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุข พร้อมรับลูกบอลบีบมือ 
และยางยืด ส�าหรับใช้บริหารร่างกายได้ด้วยตนเองอย่างถูกวิธี 

ผู้ให้ความสนใจ
เข้าร่วมตรวจสุขภาพกว่า 

2,100คน

ผู้หญิงกว่า 

900 คน
เข้ารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม
และมะเร็งปากมดลูก

ผู้สูงอายุกว่า 

500 คน 
เข้ารับคำาแนะนำาการดูแลสุขภาพกายที่เหมาะสมกับวัย
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โครงการ Pruksa Community Care 2017
บริษัทฯ ลงพื้นที่ส�ารวจชุมชนรอบข้างโครงการ ท้ังในกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโด เพื่อร่วมกับผู้น�า 
และคนในชุมชนในการช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อการ
พัฒนาและเติบโตที่ยั่งยืน โดยน�าร่องใน 3 พื้นที่ ได้แก่

กิจกรรม “ดัดจัดสรรีะบำาบดัออฟฟิศซินโดรมชมุชนแฟลตดินแดง”
GRI 201-1, GRI 203-2 

บริษัทฯ ร่วมกับ วิสาหกิจสุขภาพชุมชน จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพคนในชุมชนแฟลตดินแดงท่ีมีอาการเมื่อยล้าและ 
ปวดเมือ่ยจากการท�างานฟร ีโดยมผีูส้นใจเข้าร่วมกจิกรรมเป็นจ�านวนมากกว่า 200 คน ซ่ึงบรษิทัฯ ได้สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวและมอบให้กับวิสาหกิจสุขภาพชุมชน จ�านวน 55,000 บาท เพื่อน�าไปพัฒนาชุมชนและสังคม 
รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนชาวดอยมีรายได้มีงานท�า ป้องกันการท�าลายป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าตามแนวพระราชด�าริฯ
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ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง โรงเรยีนสามแยกบางคูลัด 
และศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพยีง โรงเรยีนวัดโมลี (นันทวิมล)

GRI 201-1, GRI 203-2

บริษัทฯ ร่วมกับ โรงเรียนสามแยกบางคูลัด และโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จัดสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด�าริฯ รวมจ�านวน 300,000 บาท เพื่อให้นักเรียนและชุมชนรอบข้างได้มีแหล่งเรียนรู้และสถานท่ี 
ฝึกทักษะปฏิบัติการด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการน�าผลผลิตที่ได้มาเป็นอาหารกลางวัน 
ให้กับนักเรียนในโรงเรียน ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและโรงเรียนต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

โครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาคโลหิต ปีที่ 10
บริษัทฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลือ จ�านวน 4 ครั้งต่อปี โดยมีผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต 
จ�านวน 603 คน คิดเป็นปริมาณโลหิต 241,200 ซีซี 
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โครงการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน 
(Community-Friendly Business)

GRI 201-1, GRI 203-2, GRI 204-1

บรษิทัฯ ร่วมกบั สถาบนัไทยพฒัน์ สนบัสนนุสนิค้าชมุชน ด้วยการอดุหนนุสนิค้าของชมุชนต่างๆ เป็นอาหารว่างในกจิกรรม
ต่างๆ ขององค์กร เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนจากการเป็น “ผู้รับ”  
ความช่วยเหลือ มาเป็น “ผู้ส่งมอบ” สินค้าในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ จ�านวน 730 ชุด รวมเป็นเงินที่ให้การสนับสนุน
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน 26,700 บาท

โครงการสนับสนุน โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การเรียนการสอน ของเล่น และสิง่ของทีจ่�าเป็น ให้กบั กองร้อยต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที ่372 อ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ในถิ่นทุรกันดาร จ�านวน 22 แห่ง
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โครงการมอบปฏิทินเก่าเพื่อคนตาบอด
ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบปฏิทินเก่าให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด อ�าเภอปากเกรด็ เพือ่น�าไป
ผลติส่ือการเรียนการสอนอกัษรเบรลล์ให้กบัผู้พิการทางสายตา

โครงการดอกไม้จันทน์ ทำาจากใจ ถวายในหลวง ร.9
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เป็นจ�านวน 2,900 ดอก เพื่อถวาย
ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร
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กิจกรมสนับสนุน “งานวันเด็ก” ชุมชนรอบโรงงานพฤกษา พรีคาสท์
โรงงานพฤกษา พรคีาสท์ ล�าลูกกา จัดกจิกรรม “วนัเดก็ประจ�าปี 2560” เพือ่สร้างความสุข ความสนุกสนาน พร้อมด้วย 
การมอบของขวัญ ของรางวัล และอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับเยาวชนท่ีอยู่ในชุมชนซอยสามัคคี อ�าเภอล�าลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา 

กิจกรม “Pruksa Green Society”
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับเหมา (คู่ค้า) โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา ร่วมสร้างสังคมสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้
ภายในโรงงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
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การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และมูลนิธิต่างๆ
GRI 201-1

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และมูลนิธิต่างๆ เพื่อด�าเนิน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน 
ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการจ�านวน  
763 หน่วยงาน เป็นเงิน 57,099,010 บาท ซึ่งมีโครงการที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมที่โดดเด่น ได้แก่

• สนับสนุนน�้าดื่ม จ�านวน 60,000 ขวด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

• มอบเงินสนับสนุน จ�านวน 1,000,000 บาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 ให้กับ ชมรมแม่บ้านต�ารวจ
ภูธรภาค 1 พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับเด็กพิเศษและเด็กทั่วไปที่เป็นบุตรข้าราชการต�ารวจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 
และร่วมเปิดห้องสมุดสนใจรักษ์ ณ กองบัญชาการต�ารวจภูธร ภาค 1 (บช.ภ.1) เพื่อช่วยเหลือบุตรข้าราชการ
ต�ารวจให้สามารถด�ารงชีวิตประจ�าวันได้อย่างปกติสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง 
ขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้กับข้าราชการต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ  
เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน

• มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ จ�านวน 500,000 บาท ผ่าน “กองทุนช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยส�านักนายกรัฐมนตรี” 

• มอบเงินสมทบทุน จ�านวนเงิน 300,000 บาท ให้กับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ให้กับ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ยังขาดแคลน

• สนับสนุนการจัดงาน “ราชวิถีวิ่งไล่โรค ตอน รักเรา รักษ์เข่า ไม่เก่าเลย” จ�านวนเงิน 300,000 บาท ให้กับ  
ชมรมเดิน-วิ่ง โรงพยาบาลราชวิถี 

ด้านการศึกษา
และพัฒนาเยาวชน

297 
หน่วยงาน

6,589,000
บาท

ด้านศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม

17 
หน่วยงาน

469,797
บาท

ด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม

449 
หน่วยงาน

50,040,213
บาท
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
GRI 102-21, GRI 102-29, GRI 103-2

บริษัทฯ มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพของโครงการอย่างต่อเน่ือง และตระหนักถึงการเติบโตอย่างยั่งยื 
นไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้างเสมอมา บริษัทฯ มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทาง  
เพือ่อำานวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม และครอบคลุมทกุไลฟ์สไตล์ ได้แก่ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
จ�านวน 755 รายการ บริษัทฯ มีกระบวนการจัดการและติดตามการแก้ไขปัญหา 
ตั้งแต่การบันทึกรับเรื่องจนถึงการแก้ไขจนแล้วเสร็จ และได้มีการวิเคราะห์สาเหตุ  
เพื่อก�าหนดแนวทางป้องกันในอนาคต

Pruksa 
Contact Center 

1739

Live Chat
บนเว็บไซต์

www.
pruksa.com

www.
pruksa.com

Pruksa Family 
Application

Pruksa 
Family Club

เจ้าหน้าที่
โครงการ

จำานวนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ในปี 2560
GRI 103-3, GRI 413-2

ลำาดับที่ ผลกระทบที่ได้รับ จำานวน (เรื่อง)

1 ที่อยู่อาศัย/ พื้นที่รอบข้าง ได้รับความเสียหาย 282

2 มลภาวะทางเสียง 168

3 มลภาวะทางอากาศ 100

4 ปัญหาการจราจร 94

5 ปัญหาขยะ 17

6 มลภาวะทางน�้า 12

7 ปัญหาอื่นๆ 82

รวม 755
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แนวทางการจัดการผลกระทบต่อชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม ในปี 2560
GRI 102-11, GRI 103-2, GRI 413-1

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม 
ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายด้าน 
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพือ่เป็นกรอบในการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ดงันี้

1. มนีโยบายในการประกอบธรุกิจเพ่ือส่งเสรมิเศรษฐกจิและสงัคม โดยอนรุกัษ์และค�านงึถงึสภาพสิง่แวดล้อมเป็นส�าคญั 
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด

2. มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และได้พัฒนาการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมมาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพ่ือตอบโจทย์ทางสังคมและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  
Development Goals–SDGs) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการน�าความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาใช้สร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

3. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

5. ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อมอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ชุมชนท่ีบรษิทัฯ ตัง้อยูม่คีณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

6. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

7. ด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการด�าเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

8. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต และทรัพย์สิน  
อันเนื่องมาจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ  โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง
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ตัวอย่างแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน สังคม  
และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
GRI 103-3, GRI 414-2, GRI 416-2

การแก้ไขปัญหานำ้าเสียในพื้นที่ตำาบลคลองสาม 
จังหวัดปทุมธานี
GRI 304-1, GRI 304-2, GRI 413-2

เนื่องจากบริเวณพื้นที่ต�าบลคลองสาม มีโครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ�านวน 23 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ
ทีโ่อนเป็นนติบิคุคลแล้ว และโครงการทีย่งัอยูใ่นความดแูลของบรษิทัฯ โดยโครงการทีโ่อนเป็นนติบิคุคลแล้ว การควบคมุ
ดูแลระบบบ�าบัดน�้าเสียยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งปัญหาเกิดจาก

1. ระบบบ�าบัดน�้าเสียช�ารุดและไม่ได้รับการบ�ารุงรักษา เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการด�าเนินการ

2. ปัญหาภาระค่ากระแสไฟฟ้าที่สูง ท�าให้นิติบุคคลฯ ไม่เปิดใช้งานระบบบ�าบัดน�้าเสีย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ 
ระบบบ�าบัดน�้าเสียเกิดการช�ารุด

แนวทางแก้ไข
บริษัทฯ ร่วมกับ กรมชลประทาน โดยโครงการบ�ารุงรักษาและส่งน�้ารังสิตเหนือ องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม 
นิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ ท�าการส�ารวจความเสียหายของระบบบ�าบัดน�้าเสีย และด�าเนินการซ่อมแซมระบบ 
บ่อบ�าบัดน�้าเสียใช้งานได้ และหามาตรการสนับสนุนเรื่องการลดภาระค่ากระแสไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์
ในระบบบ�าบัดของแต่ละโครงการ และติดตั้งระบบกังหันปั่นน�้าแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มออกซิเจนบริเวณ
คลองด้านหน้าของแต่ละโครงการ และส่งมอบให้กับองค์การบรหิารส่วนต�าบลคลองสามเพือ่ใช้ในบรเิวณคลองสาม 
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ผลกระทบจากงานก่อสร้าง โครงการ The Plant Natura Trand 
ปิ่นเกล้า-พุทธมณฑลสาย 5 และ Gallery (เศรษฐกิจ-สาครเกษม) 
GRI 413-2

เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีการปรับสภาพถมดินบริเวณพื้นที่ภายในโครงการ ซึ่งมีขนาดสูงกว่าชุมชนข้างเคียง และใน
ช่วงที่ฤดูฝนส่งผลให้น�้าจากโครงการไหลท่วมเข้าสู่บ้านข้างเคียง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการใช้ชีวิต
ประจ�าวัน

แนวทางแก้ไข
บริษัทฯ เข้าส�ารวจ และด�าเนินการก่อสร้างก�าแพงกันดินและจัดท�าบ่อเพื่อระบายน�้า เพื่อให้น�้าไหลเปลี่ยนทิศทาง ผ่าน
ไปยังบ่อน�้า ป้องกันการเกิดน�้าท่วมซ�้า และติดตั้งอุปกรณ์เร่งระบายน�้าออก ป้องกันการท่วมขัง 

นอกจากน้ี ยังได้เข้าส�ารวจและแก้ไขปัญหาท่ีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากโครงการ เช่น การแก้ไขงาน ประตู   
การเทปรบัพืน้คอนกรตี  และการเยยีวยาความเดือดร้อน รวมถงึการเชญิเจ้าหน้าทีจ่ากภาครฐั (อบต.) เข้าร่วมสงัเกตการณ์ 
การปรับปรุงคุณภาพด้านความเป็นอยู่ และเยียวยาให้มีสภาพดียิ่งขึ้น 

จากการเข้าด�าเนินการแก้ไขดังกล่าว ท�าให้ชุมชนข้างเคียงมีความพอใจและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่มีข้อขัดแย้ง อีกท้ัง
เกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการในภายหลัง

ผลกระทบจากงานก่อสร้าง โครงการ ภัสสร เพรสทีจ 
จตุโชติ-วัชรพล (ซอยจตุโชติ 6)
GRI 413-2

เนื่องจาก โครงการดังกล่าว ต้องใช้เส้นทางการขนส่งร่วมกับชุมชน ท�าให้การก่อสร้างโครงการมีผลกระทบต่อการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน จากการที่มีรถขนดินซ่ึงมีขนาดใหญ่และมีน�าหนักมาก ท�าให้เกิดแรงส่ันสะเทือน สร้างความเสียหายต่อ 
สิ่งปลูกสร้าง ถนน อีกทั้งยังมีเศษดินที่ติดมากับรถ มีการสลัดดิน สร้างความเดือนร้อนในการสัญจร และเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ 

แนวทางแก้ไข
บรษิทัฯ จดัเจ้าหน้าทีเ่ข้าดแูล และคอยก�ากบัเรือ่งการจ�ากดัความเรว็ พร้อมจดัเจ้าหน้าทีท่�าการกวาดล้างถนนให้มสีภาพ
ใช้งานได้ 

นอกจากน้ี บรษัิทฯ ได้เข้าส�ารวจความเสยีหาย และด�าเนนิการปรบัปรงุถนน (เทคอนกรตี) เพือ่ให้สภาพถนนมคีวามสมบรูณ์
สามารถสัญจรไปมาได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงคุณภาพด้านสาธารณูปโภค 
และการสร้างความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
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ผลกระทบต่อชมุชนจากการก่อสร้าง 
โครงการพลัม คอนโด บางใหญ่ สเตชั่น
GRI 413-2

เน่ืองจากชุมชนข้างเคียงเกิดความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้าง อีกท้ังยังมีการร้องเรียนด้านผลกระทบ 
จากฝุ่นละอองและเสียงดังจากการท�างานเป็นระยะ 

แนวทางแก้ไข
บริษัทฯ ประสานงานกับผู้น�าชุมชนและนัดหารือ เพื่อช้ีแจงและท�าความเข้าใจก่อนเริ่มงานก่อสร้าง และจัดท�าชุมชน
สัมพันธ์ พร้อมคอยดูแล ติดตามสอบถามอยู่เสมอ และหลังจากประชุมร่วมกับผู้น�าชุมชนแล้ว บริษัทฯ ด�าเนินการส�ารวจ
บ้านข้างเคียงทุกหลังที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ เพื่อด�าเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทันที

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงและติดตามผู้รับเหมาและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการท�างาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจวัดค่าตามมาตราฐาน EIA เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบจากการก่อสร้างที่อาจเกิดขึ้น

การประเมินผลความพงึพอใจของชมุชนหลังจากทีด่�าเนนิการแก้ไขแล้วเสรจ็ ไม่พบปัญหาการร้องเรยีนเพิม่เตมิจากชมุชน
ข้างเคียงจ�านวนกว่า 100 หลัง แต่จะมีเพียง 1-2 หลัง ที่ยังคงเรียกร้องให้ไปดูแลอยู่เรื่อยๆ ซึ่งเป็นส่วนงานที่โครงการ 
ไม่ได้กระท�าให้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเข้าไปดูแลให้ในส่วนที่สามารถท�าได้ โดยไม่ได้ปฏิเสธเสียทีเดียว



ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
GRI 103-2, GRI 203-1, GRI 417-1

บริษัทฯ มีปณิธานสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเสมอมา ดังนั้น จึงให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อมอบที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับความต้องการสูงสุดของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีฝ่ายวิจัย 
การตลาด (Consumer & Market Intelligence) และศูนย์กลางการจัดการนวัตกรรม (Innovation Center)  
ด�าเนินการส�ารวจวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับความต้องการเชิงลึกของลูกค้า (Consumer Insight) ในแต่ละกลุ่ม  
(Segmentation) รวมทั้งมีการส�ารวจโครงการท่ีอยู ่อาศัยท่ัวประเทศ เพ่ือทราบถึงความต้องการของผู ้บริโภค  
ตามประเภทรูปแบบทีอ่ยู่อาศัย ท�าเลทีต้ั่ง และระดบัราคา เพือ่ท่ีบรษิทัฯ จะได้น�าผลการส�ารวจดงักล่าวไปใช้ประกอบการ
พัฒนาโครงการใหม่ๆ ต่อไป

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมาย มาตรฐานสินค้าต่างๆ อย่างครบถ้วน ตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยได้ค�านึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และผลกระทบต่อสุขภาพของลูกค้าเป็นหลัก ด้วยการเลือกใช้
วสัดอุปุกรณ์ทีม่กีารรบัรองมาตรฐานสนิค้า เช่น มาตรฐานสนิค้าทีม่ ีมอก. หรอืมาตรฐานสนิค้าทีม่กีารรบัรองของประเทศ
ผูจ้ดัจ�าหน่ายวสัดทุีม่กีารปล่อยสารทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ (Low VOC) ของผูใ้ช้งาน ให้อยูใ่นเกณฑ์ตามทีม่าตรฐาน
สนิค้าก�าหนด เช่น เลอืกใช้เสาเขม็ เหลก็ ปนูซีเมนต์ ท่ีม ีมอก. กระเบ้ืองมงุหลงัคาท่ีไม่มส่ีวนผสมของแร่ใยหนิ พืน้ลามเินต
และเฟอร์นเิจอร์ต่างๆ การออกแบบอาคารเป็นไปตามข้อกฎหมายก�าหนดของ พ.ร.บ. การจดัสรร และ พ.ร.บ. การก่อสร้าง 
อย่างครบถ้วน เป็นต้น 

บริษัทฯ ได้มีการน�านวัตกรรมด้านต่างๆ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management Process) ทัง้หมดของบรษิทัฯ ซึง่เรยีกว่า Pruksa Creative Innovation Intelligence เพือ่เพิม่ขดี 
ความสามารถ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ท้ังนี้ การสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนและใช้ได้จริงนั้น  
ไม่สามารถกระท�าได้โดยใครคนใดคนหนึ่ง การสร้างสรรค์นวัตกรรมจึงต้องได้รับความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมตั้งแต่ 
ผูบ้ริหารระดบัสงูจนถงึพนกังานระดับปฏิบติัการทกุฝ่ายเชือ่มโยงกัน โดยมกีารก�าหนดวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร ก�าหนด
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจทั้งในกลุ่มธุรกิจและกลุ่มสนับสนุน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน หรือเรียกว่าการท�า 
C&D (Connecting and Development) โดยบริษัทฯ มีการก�าหนด Road Map ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวใน
การน�าเอานวัตกรรมมาใช้แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใน
ปัจจุบันให้ได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนรักษาและขยายธุรกิจให้ครอบคลุมเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในอนาคต และ
ต่อยอดธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ในตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้าง High Value Added ที่เหมาะกับทุกกลุ่มสินค้า 

บริษัทฯ ก�าหนดกลยุทธ์ที่เรียกว่า Pruksa Strategic Initiatives เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ จากการ 
มส่ีวนร่วมของพนกังานภายในองค์กรทีม่ผีูบ้รหิารระดับสงู ระดบักลาง ระดบัต้น และพนกังาน ให้ความร่วมมอืขับเคลือ่น
ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในธุรกิจ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและ 
การเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น Process Innovation, Service Innovation และ Product Innovation โดยเน้น
ให้พนักงานทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการพฒันาผ่านกิจกรรมต่างๆ อาท ิกจิกรรม Small Group Activity (SGA), Continuous 
Improvement Project (CI Project), Best Practice และกิจกรรม Show and Share เป็นต้น 
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โดยตั้งแต่ปี 2559-2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดการประกวด Innovation Award เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม  
และท�างานกันในลักษณะ Cross Function เช่ือมโยงตลอด Supply Chain ของบริษัทฯ ในการสร้างสรรค์คุณค่า 
เพื่อลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินรางวัลให้กับพนักงานมากถึง 1% ของยอดรายได้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative Innovation Organization)
GRI 203-1 

Pruksa Innovation Awards 2017
GRI 203-1

พฤกษา จัดให้มีกิจกรรม Pruksa Innovation Awards 2017 ซ่ึงเป็นการมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการท�างานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Creative Innovation Organization) ให้ครบทุกด้าน โดยรูปแบบ
กิจกรรม Pruksa Innovation Awards ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย คือ

1. Create Value Award : มุง่พฒันางานระดบับุคคล
2. Improvement Award : มุง่พฒันางานแบบค่อยเป็นค่อยไปในลกัษณะเป็นทมี
3. Innovation Award : มุ่งพัฒนางานแบบก้าวกระโดดในลักษณะเป็นทีมที่มีการร่วมกันแบบ Cross functional 

ส�าหรับ Innovation Award ในรอบปี 2560 ได้แบ่งประเภทออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
• Product Innovation : เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม ท่ีตอบสนองความต้องการ 

ที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในปัจจุบัน
• Process Innovation : การพัฒนากระบวนการใหม่ ในส่วนงานภายในต่างๆ ท่ีง่ายข้ึน ลดความซ�้าซ้อน  

เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ ลดต้นทุน ลดระยะเวลา ตอบสนองกับความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่
• Service Innovation : การพัฒนารปูแบบบรกิารใหม่ เพือ่ตอบสนองความต้องการทีเ่ปลีย่นแปลงของลูกค้าในปัจจบุนั
• New Business : การพัฒนาสินค้าและบริการในธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดจากธุรกิจเดิม ท่ีสามารถสร้างรายได ้

รูปแบบใหม่ให้กับบริษัทฯ

โดยมคีณะกรรมการตัดสนิ ท่ีมาจากหน่วยงานภายในบรษิทัฯ และจากภายนอกบรษัิทฯ ได้แก่ ส�านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ
(องค์การมหาชน) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันพัฒนานวัตกรรมแห่งเอเชีย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
เป็นต้น ร่วมการตัดสินมอบรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ให้กับ 
ผู้เข้าร่วมการประกวดในแต่ละประเภท
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จำานวนผลงานทีพ่นักงานส่งเข้าประกวด โครงการ Pruksa Innovation Awards 2017

9,417
ผลงาน

Create Value 
Award

327
ผลงาน

Improvement 
Award

66
ผลงาน

Innovation
Award

ผลงานชนะเลิศ การประกวด Create Value Award 2017
ชื่อผลงาน : พัฒนากระบวนการมาตรฐาน Business Planning Validation ของการปรับประมาณการรายได้  
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารธุรกิจ
รายละเอียดผลงาน : เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบความเสี่ยงที่มาของรายได้รายโครงการต่างๆ เพื่อให้สามารถคาดการณ ์
ผลงานส้ินปีได้ว่า หากตัดความเสีย่งทีอ่าจรบัรูร้ายได้ไม่ทนัในปีแล้ว รายได้ทีเ่หลอือยูย่งัสามารถบรรลเุป้าหมายธรุกจิ หรอื 
Business Plan ได้หรือไม่ ในกรณีที่เกิด Gap ระหว่าง Business Plan และการประมาณการรายได้ที่ไม่มีความเสี่ยง 
ข้อมูลที่จัดท�าขึ้นจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจหรือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
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ผลงานชนะเลิศ การประกวด Improvement Award
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภท : Product Improvement
ชื่อผลงาน : Loft Unit, Maximize your space
รายละเอียดผลงาน : ภายใต้ข้อจ�ากัดของกฎหมายเรื่อง FAR (Floor Area Ratio) และราคาที่ดินที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ที่ดิน
หลายแปลงไม่สามารถถูกพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้จริงในตลาด ท�าให้เกิดปัญหาเรื่องการซื้อที่ดิน ตลอดจนความ 
ต่อเนื่องของธุรกิจ การปรับมุมมองในเชิงของการพัฒนาอาคารเพื่อจัดการกับข้อจ�ากัดเหล่านี้ จึงก่อให้เกิดนวัตกรรมใน
การพัฒนาอาคาร สร้างความแตกต่างของสนิค้าพร้อมกบัเพิม่พืน้ทีใ่ช้สอย เพือ่เพิม่คณุค่าในตวัสนิค้าให้กบัลกูค้าและตอบสนอง
การใช้งานของลกูค้าให้มากขึน้ 

ประเภท : Process Improvement
ชื่อผลงาน : Flashing Sleeve
รายละเอียดผลงาน : การปรับปรุงกระบวนการท�างาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดปัญหาน�้ารั่วในจุดงานระบบ Grout 
ปูนรอบท่อ Riser และ Floor Drain บริเวณระเบียงห้องพัก โดยการยกเลิกการเปิด Block Out มาเป็นการติดตั้ง  
Flashing Sleeve และให้ติดตั้งระบบมาพร้อมกับแผ่นผนังจากโรงงาน Pruksa Precast
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ผลงานชนะเลิศ การประกวด Innovation Award
แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภท : Product Innovation
ชื่อผลงาน : การออกแบบบ้านขนาดเล็กที่น่าอยู่
รายละเอียดผลงาน : เป็นผลงานการพัฒนาแบบบ้านเดี่ยวแบบใหม่ ท่ีแก้ปัญหาข้อจ�ากัดด้านพื้นท่ี ประโยชน์ใช้สอย  
และราคา ท�าให้ลูกค้าได้บ้านที่ตอบโจทย์ทั้งพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านและพื้นที่บริเวณภายนอกตัวบ้าน จนเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สร้างประโยชน์ทุกฝ่ายทั้งลูกค้าและองค์กร

ประเภท : Process Innovation
ชื่อผลงาน : LISA Business Intelligence
รายละเอียดผลงาน : ที่ดินเป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การมีระบบช่วยตัดสินใจเพื่อให้ได้ท่ีดิน
ท�าเลที่ดี ในราคาที่เหมาะสม จากรูปแบบข้อมูลที่มีความซับซ้อน ย่อมท�าให้องค์กรก้าวไปได้อย่างมั่นคง จึงท�าให้เกิด
โครงการพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจด้านที่ดินแบบครบวงจรท่ีเรียกว่า LISA (Land Intelligent Strategic Analytics) 
เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ ทิศทาง และความต้องการทางธุรกิจของบริษัท
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ประเภท : Service Innovation
ชื่อผลงาน : Credit Sure 4.0
รายละเอียดผลงาน : เป็นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ท่ีมีความต้องการบ้านใหม่ สามารถหาสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 
ที่เหมาะสมที่สุดได้ด้วยระบบการให้ข้อมูลที่ชาญฉลาด จากเงื่อนไขที่ 14 ธนาคารได้ร่วมกับบริษัทฯ ในการพัฒนาระบบ 
ในลักษณะ Bank Matching & Bank Online Approval System ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดเวลาช่วงโอนและเพิ่ม
รายได้จากการลดลงของการปฏิเสธสินเชื่อได้จ�านวนหลายร้อยล้านบาท ในช่วงเริ่มใช้ระบบเพียงไม่นาน

 

ประเภท : New Business
ชื่อผลงาน : New Biz Season I
รายละเอียดผลงาน : จากความคิดของทีมงานที่กล่าวว่า “เพราะพฤกษาฯ ไม่ได้แค่ขายบ้าน แต่...พฤกษาฯ อยากที่จะ
ดูแลลูกบ้านของเราทุกคนให้มีความสุขกับการอยู่อาศัย” จึงเป็นที่มาของการสร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยและรูปแบบ
รายได้ใหม่ให้กับบริษัทฯ ในรูปแบบ “Recurring Income” โดยการจัดให้เกิด “Corporate Deal” ในรูปแบบการ 
ลงนาม MOU กับพนัธมติรธรุกิจสะดวกซือ้ ผลดทีีต่ามมาคอืช่วยกระตุ้นยอดขายบ้านใหม่ของบรษิทัฯ ได้ดข้ึีนอย่างเหน็ได้ชัด 
จากการทีโ่ครงการต่างๆ น�าข้อมลูการให้บรกิารนีก้บัผูอ้ยู่อาศยั และมแีผนงานท่ีจะสร้างพันธมติรธรุกจิบรกิารหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น
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โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการนวัตกรรมที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและด�าเนินการมาอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1)  
จากสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ทีม่กีารบรหิารจดัการนวัตกรรมมาใช้เป็นเครือ่งมอืส�าคญัทีช่่วยให้องค์กรมแีนวทาง
การด�าเนินงานให้บรรลุตามความต้องการของลูกค้า เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเปิดตลาดใหม่ เพิ่มการเติบโตและรายได้
จากนวัตกรรม ลดระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาด ประหยัดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการสร้างนวัตกรรม 
ปรับปรุงประสิทธิภาพและสมรรถนะขององค์กรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
พัฒนาความคิดให้เปิดใจรับรูปแบบทางธุรกิจและวิธีการใหม่ๆ สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกระบวนการ
ของนวัตกรรม เช่น การสร้างเครือข่ายในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการตัดสินใจขององค์กร เพื่อเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง และนับเป็นบริษัทฯ รายแรกในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่มีได้รับมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม (CEN/TS 16555-1)
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การพัฒนานวัตกรรมใน 3 ด้าน

1. ด้าน Process Innovation 
GRI 417-1

การสร้างสรรค์ ผ่านนวัตกรรมกระบวนการต่างๆ ได้แก่

• น�าเอาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต Precast Concrete จากประเทศเยอรมน ี
ที่มีกระบวนการผลิตที่เน้นระบบ Automation ที่ทันสมัยมาใช้

• นวัตกรรมกระบวนการจัดการใน Supply Chain Management ที่เป็น 
กระบวนการจัดการ ตั้งแต่การเลือกซื้อที่ดิน ต่อรองราคา ศึกษาความเป็น 
ไปได้ของโครงการ และน�าไปออกแบบผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม 

• พัฒนาการออกแบบในรูปแบบ 3 มิติ ที่เรียกว่า BIM (Building Information  
Model) เชื่อมโยงฐานข้อมูลผ่านระบบ SAP ไปสู่การถอดแบบประมาณราคา  
การผลิตแผ่น Precast การจัดซ้ือ และการบริหารงานก่อสร้าง เพื่อให้ 
สอดคล้องกับกระบวนการก่อสร้าง

• พัฒนาระบบการก่อสร้างแบบ REM (Real Estate Manufacturing) คือ 
การประยกุต์ใช้กระบวนการผลติแบบอตุสาหกรรมการผลติมาใช้กบักระบวนการ
ผลิตบ้านให้เป็นแบบ Mass Customized มีระบบการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพในระหว่างการก่อสร้าง (In process Quality Control) สอดแทรกอยู่ใน
ทุกขั้นตอน (Quality Built-in Process) ซึ่งท�าให้ประสิทธิภาพในการก่อสร้าง 
เพิ่มขึ้นถึง 30-50% และท�าให้ในปี 2560 ได้รับ Certificate จาก International 
Star Quality Award 2017 ด้านคุณภาพและนวัตกรรมของสถาบัน BID ที่จัดขึ้น  
ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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2. ด้าน Service Innovation
GRI 417-1

• การท�างานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ท�า MOU กับการประปา
นครหลวงและการไฟฟ้านครหลวง ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายและให้ลูกค้า 
ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว 

• การพัฒนาการตรวจรับมอบบ้านด้วย Tablet

• Better Living Service คือการบริการแนะน�าผู้รับเหมาแก่ลูกค้าและประชาชน
ทั่วไปในการปรับปรุงต่อเติมบ้าน 

• Contact Center 1739 บริการรับข้อร้องเรียนต่างๆ และพัฒนาการให้บริการ
ซ่อมแซมโดยจัดทีม CS Center เพื่อประสานงานนัดตรวจสอบซ่อมงานตามเวลา
ที่ลูกค้าสะดวก รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพของงาน 

• บริการข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่าน www.pruksa.com มีบริการ 
ในลักษณะ Online ทั้งการจองบ้าน การนัดหมายต่างๆ 

• Pruksa Application เพื่อเป็นการบริการข้อมูลต่างๆ ผ่านมือถือและ 
เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้า

• การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

• การให้ความรู ้และแนะน�าการบริหารจัดการนิติบุคคล รวมท้ังการก�าหนด 
มาตรฐานความรับผิดชอบ และการอบรม Outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน
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3. ด้าน Product Innovation
GRI 417-1

การพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานระดับสากล (World Class) ได้แก่

• การร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Supplier สถาบันการศึกษาต่างๆ  
เพือ่วจิยัพฒันาปรบัปรงุคณุภาพของสนิค้าให้มมีาตรฐานและตรงใจลกูค้าในราคา
ที่เหมาะสม เช่น สุขภัณฑ์ Design พร้อมตู้เก็บของ บันไดส�าเร็จรูป วงกบประตู
หน้าต่างส�าเร็จรูป ถังเก็บน�้า ผนังเบารูปแบบต่างๆ ถังขยะส�าเร็จรูป การพัฒนา
ห้องน�้าส�าเร็จรูปที่ผลิตมาจากโรงงาน

• การสร้างบ้านที่สามารถต้านแผ่นดินไหว

• การสร้างบ้านต้นแบบ Pruksa Plus House ขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค 
4 Consumer Mega Trends โดยเน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึง
ผู้สูงอายุและลดการใช้พลังงานที่โครงการเดอะแพลนท์เอสธีท พัฒนาการ 38  
ซึง่ได้รบัการรบัรองเป็นอาคารเขยีวประหยดัพลงังานของสถาบนั DGNB ประเทศ
เยอรมนี (German Sustainable Building Council) โดยได้รับ Sustainable 
Building Certified ระดับ Platinum 

 GRI 416-1 

• จัดโครงการ PRUKSA-CHULA : ARchitectural Innovation SynTax, ARIST 
อย่างต่อเนื่องในปี 2560 เป็นการประกวดแข่งขันผลงานของนิสิตคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ออกแบบเสนอแนวความคิด
ทางสถาปัตยกรรมทีอ่ยูอ่าศยัทัง้แนวราบ แนวสูง เพือ่น�าเอาแนวคดิใหม่ๆ มาต่อยอด
ทางธุรกิจในอนาคต 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเพิ่มศักยภาพทางด้านนวัตกรรมจากภายนอกองค์กร (Open Innovation) เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้
ให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ท้ังจากผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง สถาบันการศึกษา นักวิชาการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและต่างประเทศมาร่วมพัฒนาสินค้าให้เป็น Long-term Partnership

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีผ่านมา บรษิทัฯ เห็นความส�าคัญในการน�าเอานวตักรรมมาสนบัสนนุการพฒันาในกระบวนการต่างๆ 
ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะเป็นบริษัทฯ ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ
ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ในภมูภิาคเอเชยี อกีทัง้มคีวามยัง่ยนืในการท�าธรุกจิ (Sustainable Growth) จากการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและ
มัน่คง รวมถงึการมกีารก�ากบักจิการทีดี่ (Good Governance) จนเป็นแบรนด์อนัดบัหนึง่ในใจลกูค้า (Top of Mind Brand)
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บริษัทฯ ตระหนักดีว่า นวัตกรรมเป็นกุญแจขับเคลื่อนที่ท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ จึงได้จัดท�าการสร้างระบบการ
จัดการนวัตกรรม (Innovation Management System : IMS) ซึ่งจะท�าให้องค์กรมีความสามารถทางด้านนวัตกรรมทั้ง
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ การออกแบบองค์กร และรูปแบบในการท�าธุรกิจใหม่ๆ การบริหาร
นวัตกรรมอย่างเป็นระบบจะมีส่วนในการสร้างประโยชน์ ดังนี้

• การเติบโตเพิ่มขึ้น มีรายได้ และก�าไรจากนวัตกรรม
• น�าไปสู่ความคิดใหม่ๆ และการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ขององค์กร
• ช่วยคาดการณ์มูลค่าจากความเข้าใจที่ดีในด้านความต้องการและความเป็นไปได้ของตลาดใหม่ในอนาคต
• ช่วยค้นหาและลดความเสี่ยง
• กระตุ้นให้เกิดการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ขององค์กร
• สร้างมูลค่าจากการร่วมมือกับคู่ค้าด้านนวัตกรรม
• กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและสนับสนุนการท�างานเป็นกลุ่ม และการร่วมมือกันทุก

กิจกรรม บนรากฐานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องบริบทองค์กร
• กระตุ้นภาวะความเป็นผู้น�าส�าหรับนวัตกรรมและกลยุทธ์
• มีการวางแผนส�าหรับความส�าเร็จทางนวัตกรรม
• มีปัจจัยส่งเสริมและขับเคลื่อนนวัตกรรม
• การประเมินการปฏิบัติทางด้านระบบการจัดการนวัตกรรม
• การปรับปรุงระบบการจัดการนวัตกรรม
• มีเทคนิคการจัดการนวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างบ้านอย่างต่อเนื่อง
GRI 417-1

การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมทุกขั้นตอน ผลิตสินค้าที่ได้ตามมาตรฐานสากลและบริการที่มีคุณภาพ เกิดคุณค่าในเชิง 
Value For Money, Emotional Value, Functional Value, Value of Time ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจ อีกทั้งยังค�านึงถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการท�า CSR In Process ในกระบวนการทางธุรกิจทุกข้ันตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา  
การออกแบบ การผลิต การส่งมอบ ตลอดจนถึงการบริการ รวมถึง CSR After Process โดยดึงลูกค้า คู่ค้า ร่วมกัน 
ช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ 

นอกจากน้ียงัมกีารออกแบบอาคารทีส่ามารถต้านทานแผ่นดนิไหวทัง้แนวราบและแนวสงู ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากสถาบนั 
AIT (Asian Institute Technology) เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมของบริษัท 
ที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองแบบแผนการบริโภคที่ยั่งยืน ครอบคลุมภายใต้ 4 แนวโน้มความต้องการ
หลักของผู้บริโภค หรือ 4 Consumer Mega Trends คือ บ้านแข็งแรงปลอดภัย บ้านที่ค�านึงถึงสุขภาพอนามัย และ 
อยู่สบายของทุกเพศทุกวัยตลอดจนผู้สูงอายุ บ้านท่ีค�านึงถึงการประหยัดพลังงาน และบ้านทันสมัยท่ีน�าเอาเทคโนโลยี
เพื่อความสะดวกสบาย

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)| 137 |

บ้านแข็งแรงปลอดภัย บ้านที่คำานึงถึงสุขภาพอนามัย 
และอยู่สบายของทุกเพศทุกวัย

ตลอดจนผู้สูงอายุ

ประหยัดพลังงาน บ้านทันสมัย 
ที่นำาเอาเทคโนโลยี

เพื่อความสะดวกสบาย



พ.ศ. 
2536

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบหล่อในที่ด ้วยเทคโนโลยีแบบอุโมงค์  
(Cast-Institute Load Bearing Wall Structure-Tunnel Technology) ส�าหรับบ้านทาวน์เฮาส์

พ.ศ. 
2547

เริ่มน�าเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบผนังส�าเร็จรูปรับน�้าหนัก (RC Load Bearing Wall Prefabrication) ส�าหรับ
บ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮาส์บางประเภท โดยได้สร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป  
(Precast Concrete Factory) ซึ่ งเริ่มจากโรงงานที่ เป ็นระบบการผลิตแบบระบบกึ่งอัตโนมัติ  
(Semi-automated Carousel System) ท�าการผลิตผนังส�าเร็จรูป (Bearing Wall for House)

พ.ศ.
2548

ได้พัฒนาและเริ่มใช้การผลิตด้วยระบบ Fixed Mould ที่โรงงานที่ 2 ท�าการผลิตรั้ว (Fence) และ Parapet 
ด้วยระบบ Fixed Mould ซ่ึงปัจจบุนัปรบัเปลีย่นเป็นโรงงานผลติห้องน�า้ส�าเรจ็รปู (คอนกรตี) โรงงานที ่3 ท�าการ
ผลิตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ช้ินงานพิเศษอื่นๆ (Slab & Special Elements) และผนังส�าเร็จรูป 
(Bearing Wall for house) โรงงานท่ี 4 ท�าการผลิตผนังส�าเร็จรูป (Bearing Wall for Condominium)  
และหน้ากากทาวน์เฮาส์ (Townhouse Façade)

พ.ศ.
2553

ได้พฒันาระบบและขยายโรงงาน 5 เป็นโรงงานพรคีาสท์ระบบอัตโนมตัทิกุขัน้ตอน (Fully-automated Carousel 
System) เป็น Carousel Plant ที่มีก�าลังผลิตสูงที่สุดในโลกส�าหรับผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป
ในการผลติจะใช้เครือ่งจกัรอตัโนมติั และระบบคอมพวิเตอร์ควบคมุการผลติทกุขัน้ตอน อาท ิการประกอบแบบ
ข้างโดยหุ่นยนต์ (Shuttering Robot) เครื่องท�าตะแกรงเหล็กอัตโนมัติ (Automated Mesh Plant) เครื่องเท
คอนกรตีอัตโนมติั เป็นต้น เป็นเครือ่งจกัรและเทคโนโลยีท่ีทันสมยัท่ีสดุในโลก ท�าให้ได้แผ่นคอนกรตีท่ีมมีาตรฐาน
และคุณภาพสูง โดยท�าการผลิตผนังส�าเร็จรูป (Bearing Wall for House)

พ.ศ.
2556

บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ท่ีผลิตด้วยระบบอัตโนมัติทุกข้ันตอน (Fully  
Automated Carousel System) เป็น Carousel Plant และมกี�าลงัผลติสงูทีส่ดุในโลกส�าหรบัผลิตแผ่นผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูปในการผลิตจะใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตทุก 
ขัน้ตอน ตัง้อยูท่ี ่ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธาน ีใกล้นคิมอตุสาหกรรมนวนครบนเนือ้ที ่130 ไร่ 

พ.ศ. 
2560

• บริษัทฯ เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะเป็น High Value Added Product ภายใต้ Concept  
Pruksa 4.0 ทีส่ร้างคณุค่าและคณุภาพบ้านท่ียกระดบัมาตรฐานการอยูอ่าศยัด้วย Pruksa Quality Standard 
สร้างความแตกต่างภายใต้แคมเปญ “Invisible Care...ถึงคุณจะมองไม่เห็นแต่เราไม่เคยมองข้าม”

• การประยกุต์น�าเอาโซล่าร์รฟูมาตดิตัง้ ใช้ผลติกระแสไฟฟ้า โดยน�ามาใช้กับสาธารณปูโภคส่วนกลางของโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่น�ามาใช้กบัระบบบ�าบดัน�า้เสยีของโครงการ ซึง่ช่วยให้ประหยดัไฟฟ้าและท�าให้การระบาย
น�้าเสียของโครงการสู่ทางระบายน�้าสาธารณะเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องของพฤกษา
GRI 203-1
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ก�อตั้งบร�ษัทฯ ใช�เทคโนโลยี 
Load Bearing 
Wall Structure 
(Tunnel Technology)

Fully Precast  
ในคอนโดแบบ 
Low Rise

Fully Precast 
ในคอนโดแนวสูง 
(The Seed Mingle)สร�างโรงงาน 

Pruksa Precast 
แห�งแรก

นำเทคโนโลยี 
Pruksa REM 
มาใช�ในการก�อสร�างบ�าน

• งานว�จัยบ�านต�านทาน
   แผ�นดินไหว 
• ได�รับรางวัล 
  ASQ Award

• สร�างโรงงาน Precast 6-7 
  (กำลังการผลิต 7 โรงงานรวม 
  1,120 ยูนิต/เดือน)
• Supply Chain Management
• i-inspection
• นำห�องน้ำสำเร�จรูปมาใช�ในการ
   ก�อสร�างคอนโด

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. 2559

พ.ศ. 2560

• เร��มใช� BIM (Building 
   Information Management) 
   ในงานออกแบบ
• PMC (Project  Management 
   Control) งานว�จัยบ�าน
   ประหยัดพลังงาน 
  (Energy Saving Home)

• เร��มใช� BIM (Building Information Management) 
   ในงานออกแบบ
• ใช� REM และ Precast ในคอนโดแนวสูง
• Connect Premium House บ�านประหยัดพลังงาน
• ใช�บร�ษัทระดับโลกในการวางกลยุทธ�

• Pruksa 4.0
• HVA Product
• ได�รับการรับรอง
   ระบบการจัดการนวัตกรรม
   ในองค�กร (Innovation 
   Management System : IMS) 
   มาตรฐาน CEN/TS 16555-1
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การบริหารจัดการเพื่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า 
GRI 103-2, GRI 417-1

บรษัิทฯ ให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการเพือ่ความพงึพอใจของลูกค้า โดยมีการประเมินความ 
พงึพอใจของลูกค้าในทกุข้ันตอนทีลู่กค้าได้มีการตดิต่อกบับริษัทฯ ตัง้แต่การให้บริการข้อมูลโครงการ
ตลอดไปจนถึงการบรกิารหลังการส่งมอบการบรหิารงานให้นิตบิคุคลฯ ดังน้ี

Consumer Touch Point 
GRI 103-3

 

ช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

หาข้อมูล

การโฆษณา/
ประชาสัมพันธ์

การวัดความพึงพอใจ

ทำเล แบบบ้าน
และโครงการ

พนักงานขาย ราคา

ลูกค้าเยี่ยมชม
โครงการ

ลูกค้าทำสัญญา ลูกค้ารับมอบ
กุญแจบ้าน

ประเมินความพึงพอใจผ่านช่องทาง E-Mail หรือ SMS หรือ Contact Center ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

ลูกค้าโอน
3 เดือน

ลูกค้า
แจ้งซ่อม

จัดตั้งนิติบุคคล

พนักงานขาย
การทำสัญญา

คุณภาพ 
บริการตรวจรับบ้าน/

สินเชื่อ/ โอน

การดูแลโครงการ
ความปลอดภัย
บริการซ่อมแซม

 Life Time Service

การดูแลโครงการ
หลังการโอนให้

นิติบุคคล

เยี่ยมชม
โครงการ

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6

ตัดสินใจซื้อ โอนบ้าน เข้าอยู่อาศัย จัดตั้ง
นิติบุคคล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาช่องทางส�าหรับสอบถามความพึงพอใจลูกค้าให้หลากหลายเพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น 
คือ ทาง E-Mail และ SMS โดยการพัฒนาระบบ CRM เพื่อท�าการประเมินผลโดยอัตโนมัติ ในแต่ละช่วงเวลาของลูกค้า
ทีป่ฏสิมัพนัธ์กบับรษัิทฯ เพือ่ให้ได้ผลคะแนนความพงึพอใจท่ีมคีวามน่าเช่ือถือ เท่ียงตรง อนัจะน�าไปสูก่ารปรบัปรงุคณุภาพ
การให้บริการ พร้อมทั้งมีระบบส�าหรับประมวลผลคะแนนความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ ท�าให้สามารถดูคะแนนได้ทันที 
ตลอดเวลา แต่ละหน่วยงานจึงสามารถน�าข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาความพึงพอใจได้ทันที

Pruksa Contact Center 
1739

www.pruksa.com
เลือกหัวข้อ “ติดต่อเรา”

Live Chat
บนเว็บไซต์

www.pruksa.com

Pruksa Family Club
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รายละเอียดการประเมินความพึงพอใจในแต่ละขั้นตอนการดำาเนินงาน
GRI 103-3

ขั้นตอน วิธีการประเมิน

1. ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
ข้อมูลและการเยี่ยมชมโครงการ

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-Mail หรือ SMS หรือ  
Contact Center 1739 ช่องทางใดช่องทางหนึง่ หลงัจากท่ีลกูค้าเข้าเยีย่มชม
โครงการแล้ว 1 วัน

2. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
พนกังานขายเกีย่วกบัการท�าจองและ
การท�าสัญญา

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-Mail หรือ SMS หรือ  
Contact Center 1739 ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หลังจากจอง และ/หรือ 
ท�าสัญญา แล้ว 1 วัน

3. ความพึงพอใจต่อการให้บริการเกี่ยว
กับการโอนกรรมสิทธิ์และรับมอบที่
อยู่อาศัย

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-Mail หรือ SMS หรือ  
Contact Center 1739 ช่องทางใดช่องทางหนึง่ หลงัจากวนัโอนกรรมสทิธิแ์ล้ว 
1 วัน

4. ความพงึพอใจต่อการเข้าอยูอ่าศัยหลงั
โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 3 เดือน

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-Mail หรือ SMS หรือ  
Contact Center 1739 ช่องทางใดช่องทางหนึง่ หลงัจากทีไ่ด้โอนกรรมสทิธิ์
ไปแล้ว 3 เดือน

5. ความพึงพอใจต่อการแจ้งซ่อมหรือ 
ข้อร้องเรียน

ลูกค้าสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านทาง E-Mail หรือ SMS หรือ  
Contact Center 1739 ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หลังจากที่เจ้าหน้าท่ีได้
ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว

6. ความพึงพอใจต่อการมอบกรรมสิทธิ์
ให้คณะกรรมการหมูบ้่านหรอืนติบุิคคล 

ลูกค้าและคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านหรืออาคารชุดประเมินความ 
พึงพอใจผ่านทาง E-Mail หรือ SMS หรือ Contact Center 1739 ช่องทาง
ใดช่องทางหนึ่ง หลังจากท่ีมีการจัดตั้งนิติบุคคลหรือมีการรับมอบ
สาธารณูปโภคไปแล้ว และรวมถึงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 3, 5, 7 และ 
10 ปี

ในปี 2560 ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจที่มากขึ้นของลูกค้าโดย
เฉพาะในช่วงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ ได้แก่ 
GRI 103-3

1. การพฒันาทมีบรหิารหลงัการขายของโครงการให้มกีารสอบถามแนะน�าบรกิารกบัลกูค้าทีเ่ข้าอยูแ่ล้ว เพือ่สร้างความ
สัมพันธ์ทีด่กีบัลกูค้า และจัดท�าจดหมายประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนือ่ง แจ้งความคบืหน้าเกีย่วกบัการใช้พืน้ท่ีส่วนกลาง 
การใช้ประโยชน์สาธารณปูโภคส่วนกลางร่วมกัน เพือ่สร้างสงัคมน่าอยู ่รวมทัง้จดัประชาสมัพันธ์การท�ากจิกรรม CRM 
(Customer Relationship Management) ในแต่ละโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการ
และลูกค้า



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)| 141 |

2. การพัฒนาการให้บริการเก่ียวกับการแจ้งซ่อม โดยจัดตั้งทีม Customer Service Center เพื่อประสานงานนัด 
ตรวจสอบ นัดซ่อมงาน ตามเวลาที่ลูกค้าสะดวก และประสานงานโครงการให้เข้าซ่อมตรงตามนัดหมาย รวมทั้ง 
มีการตรวจสอบงานที่แก้ไขไปแล้วกับทางเจ้าของบ้านอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานและความพึงพอใจในเบือ้ง
ต้น โดยจะแก้ไขทันทีหากงานไม่เรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีการเน้นย�้าให้ทีมผู้รับเหมาคัดคนงานท่ีมีประสบการณ์ 
ความช�านาญเข้ามาด�าเนนิการแก้ไขให้ลกูค้า และประเมนิผูร้บัเหมาจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกดิการปรบัปรงุ 
พัฒนา และรักษาผู้รับเหมาที่ดีให้ท�างานอย่างต่อเนื่องกับโครงการ 

3. การพัฒนาการให้บริการหลังจากจัดตั้งนิติบุคคล (ส�าหรับแนวราบ) หรือประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 (ส�าหรับอาคาร
ชุด) โดยการแนะน�าคณะกรรมการในการบริหารจัดการนิติบุคคล และจัดให้มีกิจกรรมหลัก ปีละ 4 ครั้ง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีภายในโครงการ และ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท รวมท้ังก�าหนดมาตรฐานความรบัผดิชอบ และ 
การอบรม Outsource เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน และน�าเสนอคณะกรรมการ 

 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
GRI 103-3

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า จึงให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ ์
อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบให้กับลูกค้ามีการพฒันาให้สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า โดยมีฝ่าย 
Corporate Customer Relationship Management เป็นฝ่ายที่บริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อน�ามาใช้ใน
การวางแผนเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีหน่วยงาน  
Innovation Center รวมทั้งมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก เพื่อท�าการส�ารวจ วิจัย และวิเคราะห์เก่ียวกับ 
ความต้องการของผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที ่ตลอดจนศักยภาพของท�าเลทีต้ั่งโครงการในด้านสาธารณปูโภคต่างๆ ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ 
มีฐานข้อมูลที่เพียงพอที่จะทราบถึงความต้องการในตลาดท่ีอยู่อาศัยของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบท่ีอยู่อาศัย ท�าเลที่ตั้ง 
และระดับราคา และบรษิทัฯ ได้น�าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ คะแนนความพึงพอใจ ยังแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 
• ช่วงเริ่มหาข้อมูลจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ = 89.42% ต�่ากว่าปี 2559 จ�านวน 9.08%
• และช่วงหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว = 79.77% เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ�านวน 0.7%

ปี 2560
คะแนนความพึงพอใจโดยรวม

ของลูกค้าปัจจุบัน 85.67%
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บริษัทฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• เป็นเครอืข่ายความร่วมมอืในการส่งเสริมการออกแบบอาคารเพือ่การอนรุกัษ์พลงังาน ร่วมกบั กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อออกแบบอาคารที่มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด 
และมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ก�าหนด

• เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็กท้ังในสถานประกอบการ บทบาทในตลาด 
และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ใน “โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก” ร่วมกับ องค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่ง
สหประชาชาต ิ(United Nations Global Compact) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน และยงัได้ร่วม
กับสถาบันไทยพัฒน์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็กให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

• เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ในโครงการ “พฤกษา...สานฝันการเรียนรู้สู่
แคมป์คนงาน” ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ภาคีเครือข่ายขององค์การยูนิเซฟ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิและบริการขั้นพ้ืนฐานในด้านการศึกษาและสุขภาพกับบุตรแรงงานต่างด้าวท่ีเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ และ 
พักอาศัยในแคมป์คนงานโครงการ บ้านพฤกษา ไพร์ม รังสิต-คลอง 3 และแคมป์คนงานในโครงการบริเวณ 
ใกล้เคียง รวม 11 แคมป์ รวมถึงการจัดหาสถานศึกษาที่สามารถรับบุตรแรงงานต่างด้าวเข้าศึกษาต่อ เพื่อขจัด
ปัญหาแรงงานเด็ก และสร้างความปลอดภยัให้กบัเดก็ในแคมป์คนงาน ตามนโยบายการเข้าร่วมสนบัสนนุโครงการ
ส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับเด็กในสถานประกอบการท่ีร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Global Compact)

• เป็นภาคีเครอืข่ายเพือ่ส่งเสริมการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษาในโครงการ “ทวภิาคใีนสถานประกอบการ” 
ร่วมกับ ส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาไทยให้มีมาตรฐาน
เทียบเท่าสากล และเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

• เป็นภาคเีครอืข่ายส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิท่ีเป็นมติรกับผูส้งูอาย ุ(Age-Friendly Business) ร่วมกับ สถาบันไทยพฒัน์ฯ 
และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

• เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 35 ในโครงการ  
“สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนพิการ 10,000 อัตรา” จัดโดย มูลนิธินวัตกรรมเพื่อสังคม  
และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

การมีส่วนร่วมในเครือข่ายความยั่งยืน
GRI 102-13
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• เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน (Community-Friendly Business)  
ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนสินค้าของชุมชน เป็นอาหารว่างในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เพื่อ 
สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนเปลี่ยนจากการเป็น “ผู้รับ” ความช่วยเหลือ  
มาเป็น “ผูส่้งมอบ” สนิค้าในห่วงโซ่อปุทานของบริษัทฯ

• เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอรัปชัน ผ่านการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึง 
การทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ทั่วทั้งองค์กร

• เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

• เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่ง นายกสมาคมอาคาร
ชุดไทย

• ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่ง เป็นคณะที่ปรึกษาของสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
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Independent Assurance Statement 
To Pruksa Holding PCL on the Sustainability Report 2017 
  
Pruksa Holding PCL or PSH requested Thaipat 
Institute (the Foundation for Thailand Rural 
Reconstruction Movement under Royal Patronage) 
to carried out an assurance engagement response 
to the Sustainability Report 2017 
 

Criteria for report preparation  

 The GRI Sustainability Reporting Standards, 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 PSH 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 GRI Sustainability Reporting Standards, 
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 
2017 of PSH for the year ended 31 December 2017.  
 

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 2017 of PSH 

 Analyzed information on performance provided 
in the Sustainability Report 2017 of PSH as a 
source of evidence to evaluate adherence to the 
principles and guidelines 

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

 Assessed the extent to which PSH has applied the 
GRI Sustainability Reporting Standards including 
the Reporting Principles. 

 Provided observations/recommendations to PSH 
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 PSH 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 
Sustainability Reporting Standards, we conclude 
that PSH 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 2017 of PSH 
did not adhere to the Principles. To improve future 
reporting of Sustainability in accordance with 
AA1000APS, we have made following observations: 
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Institute (the Foundation for Thailand Rural 
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to carried out an assurance engagement response 
to the Sustainability Report 2017 
 

Criteria for report preparation  

 The GRI Sustainability Reporting Standards, in 
accordance with the ‘Core’ option. 
 

Criteria for assurance standards 

 The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS 
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the management of PSH and its associated 
stakeholders. 
 

Scope of Assurance 
The scope of this assurance engagement based on 
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adherence to the AA1000 AccountAbility Principles  
and to The GRI Sustainability Reporting Standards, 
in accordance with the ‘Core’ option. The scope of 
this assurance engagement does not provide 
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The assurance engagement is based on information 
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2017 of PSH for the year ended 31 December 2017.  
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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 2017 of PSH 

 Analyzed information on performance provided 
in the Sustainability Report 2017 of PSH as a 
source of evidence to evaluate adherence to the 
principles and guidelines 

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

 Assessed the extent to which PSH has applied the 
GRI Sustainability Reporting Standards including 
the Reporting Principles. 

 Provided observations/recommendations to PSH 
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 PSH 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 
Sustainability Reporting Standards, we conclude 
that PSH 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 2017 of PSH 
did not adhere to the Principles. To improve future 
reporting of Sustainability in accordance with 
AA1000APS, we have made following observations: 

GRI 102-56
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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 actions and relevant content 
disclosures should be relatively addressed 
including the processes for consultation between 
stakeholders and the highest governance body on 
economic, environmental, and social topics. 
 

Materiality: The report clearly illustrates its 
reporting process and the linkage between material 
topics and their relevant disclosures. However, PSH 
shall elaborate how company applied the reporting 
principles.  
 

Responsiveness: PSH demonstrates its intensive 
responses through material topics which consist of 
their management approaches and disclosures. 
However, PSH should determine targets and 
timelines with S.M.A.R.T. concept (Specific, 
Measurable, Achievable, Relevant, and Time 
Bound). 
 

To shape future sustainability reporting in 
according to the GRI Sustainability Reporting 
Standards, we have made the following 
suggestions: 
 
 In General Disclosures, the committees 

responsible for decision-making on economic, 
environmental, and social topics shall be clearly 
indicated. 

 In Specific Standard Disclosures, the 
management approach and explanation 
boundary of material topics shall be clearly and 
precisely indicated, including the management 
approach components (Policies, Comitments, 
etc.), and evaluation of management approach. 

 Performance Disclosure on Anti-Corruption shall 
include total number/percentage of operations 
assessed for risks related to corruption, numbers 
and percentages of higher executives, 
employees, and business partners who receive 
communications/training of anti-corruption 
policies and procedures. Those engagements 
should be performed, and documented as 
evidence-based processes. 

 Performance Disclosure on Employment shall 
include total number and rate of new 
employee/employee turnover by age group and 
region. 

 Performance Disclosure on Occupational Health 
and Safety shall indicate types of injury and 
occupational disease rate (ODR). 

 Performance Disclosure on Local community 
shall indicate percentage of operations with 
implemented local community engagement, 
impact assessments, and/or development 
programs. 

 Performance Disclosure on Training and 
Education shall indicate Transition assistance 
programs provided to facilitate continued 
employability and the management of career 
endings resulting from retirement or 
termination of employment. 

 In Performance Disclosure on Marketing and 
Labeling, the requirements for product and 
service information and labeling shall be clearly 
described. 

 

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 FY2017, we did not provide 
any services to PSH that could conflict with the 
independence of this work. 

 
 

For Thaipat Institute 
 

 
By Vorranut Piantam  
 
Bangkok 
28 March 2018 
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GRI Standard Disclosure
Page Number

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs)Sustainability 

Report
Annual
Report

GRI 101 : FOUNDATION 2016

General Disclosures

GRI 102 : 
General 
Disclosures
2016

102-1 Name of the organization Front cover, 
19, 20

102-2 Activities, brands, products, and services 19

102-3 Location of headquarters 20, back cover

102-4 Location of operations 13, 20, 
back cover

102-5 Ownership and legal form 19, 20

102-6 Markets served 19-21

102-7 Scale of the organization 19, 23-25

102-8 Information on employees and 
other workers

80 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Employment)

102-9 Supply chain 34-39

102-10 Significant changes to the organization 
and its supply chain

23-24

102-11 Precautionary Principle or approach 40-51, 49, 
52-53, 55, 63, 
82, 123

102-12 External initiatives 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 17, 25, 56, 
64, 66, 82, 102

102-13 Membership of associations 142-143

102-14 Statement from senior decision-maker 2, 5

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 5, 25-26, 42

102-16 Values, principles, standards, and norms 
of behavior 

17 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Ethical and lawful behavior)

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics

18, 52, 55 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Ethical and lawful behavior)

102-18 Governance structure 54

102-19 Delegating authority 54

102-20 Executive-level responsibility for 
economic, environmental, and social 
topics 

53

102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics 

29, 31, 33, 122 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Inclusive decision making)

102-22 Composition of the highest 
governance body and its committees 

54 Goal 5: Gender equality (Women in leadership) 
Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Inclusive decision making)

GRI CONTENT INDEX
GRI 102-55
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GRI Standard Disclosure
Page Number

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs)Sustainability 

Report
Annual
Report

102-23 Chair of the highest governance body 5, 54 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Effective, accountable and 
transparent governance)

102-24 Nominating and selecting the highest 
governance body 

99 Goal 5: Gender equality (Women in leadership) 
Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Inclusive decision making)

102-25 Conflicts of interest 117 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Effective, accountable 
and transparent governance)

102-26 Role of highest governance body in 
setting purpose, values, and strategy

53

102-27 Collective knowledge of highest 
governance body

100, 104 Goal 4: Quality education (Education for 
sustainable development)

102-28 Evaluating the highest governance 
body’s performance 

121

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

25, 63 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Inclusive decision making)

102-30 Effectiveness of risk management 
processes 

25

102-31 Review of economic, environmental, 
and social topics

13, 14

102-32 Highest governance body’s role 
in sustainability reporting 

5

102-33 Communicating critical concerns 29, 31, 33

102-34 Nature and total number of critical 
concerns

15-16

102-35 Remuneration policies 74

102-36 Process for determining remuneration 74

102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 76 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Inclusive decision making)

102-38 Annual total compensation ratio 74

102-39 Percentage increase in annual total 
compensation ratio

76

102-40 List of stakeholder groups 27

102-41 Collective bargaining agreements 29, 61

102-42 Identifying and selecting stakeholders 27

102-43 Approach to stakeholder engagement 16, 28, 30, 32

102-44 Key topics and concerns raised 14, 15, 16

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements 

19, 20-21

102-46 Defining report content and topic Boundaries 12, 13

102-47 List of material topics 14, 15, 16
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GRI Standard Disclosure
Page Number

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs)Sustainability 

Report
Annual
Report

102-48 Restatements of information 23

102-49 Changes in reporting 12

102-50 Reporting period 12, (yearly)

102-51 Date of most recent report 1 Jan - 
31 Dec 2016

102-52 Reporting cycle 12, (1 Jan - 
31 Dec 2017)

102-53 Contact point for questions regarding 
the report 

16

102-54 Claims of reporting in accordance with 
the GRI Standards

13, 146-155
This report has 
been prepared 
in accordance 
with the GRI 
Standards : 
Core option.

102-55 GRI content index 146-155

102-56 External assurance 12, 144-145

MATERIAL TOPICS

ANTI-CORRUPTION

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and  
its Boundary

13, 14, 15-16, 
55, 57-61

103-2 The management approach and  
its components 

55 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Grievance mechanisms)

103-3 Evaluation of the management approach 56, 57

GRI 205 : 
Anti-corruption 
2016
 
 

205-1 Operations assessed for risks related to 
corruption

57, 58, 59, 60, 
61

Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Abolition of child labor)

205-2 Communication and training about 
anti-corruption policies and procedures

56, 57 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Abolition of child labor)

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

61 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Abolition of child labor)

EMPLOYMENT

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016 

 
 

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

13, 14, 15-16, 
73

103-2 The management approach and 
its components 

73 Goal 1 : No poverty (Economic inclusion) 
Goal 5: Gender equality (Economic inclusion) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Economic inclusion) 
Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Grievance mechanisms)

103-3 Evaluation of the management approach 74



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2560 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)| 149 |

GRI Standard Disclosure
Page Number

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT GOALS (SDGs)Sustainability 

Report
Annual
Report

GRI 401 : 
Employment
2016
 
 

401-1 New employee hires and employee turnover 81 Goal 5: Gender equality Gender equality) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Employment) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Youth employment)

401-2 Benefits provided to full-time employees 
that are not provided to temporary or 
part-time employees

74, 75 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Earnings, wages and benefits)

401-3 Parental leave 78 Goal 5: Gender equality (Parental leave) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Parental leave)

Occupational Health and Safety

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016 

 
 

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

13, 14, 15-16, 
82

103-2 The management approach and 
its components 

82, 83, 90 

103-3 Evaluation of the management approach 91, 94

GRI 403 : 
Occupational 
Health and Safety 
2016 
 

403-2 Types of injury and rates of injury, 
occupational diseases, lost days, 
and absenteeism, and number of 
work-related fatalities

94 Goal 3 : Good health and well-being 
(Occupational health and safety) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Occupational health and safety)

403-3 Workers with high incidence or high risk of 
diseases related to their occupation

84, 85 Goal 3 : Good health and well-being 
(Occupational health and safety) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Occupational health and safety)

403-4 Health and safety topics covered in formal 
agreements with trade unions

84, 85 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Occupational health and safety)

Training and Education

GRI 103 :
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

13, 14, 15-16, 
95

103-2 The management approach and 
its components 

95 Goal 1 : No poverty (Economic inclusion) 
Goal 5: Gender equality (Economic inclusion) 
Goal 8: Decent work and economic growth 
(Economic inclusion) 
Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Grievance mechanisms)

103-3 Evaluation of the management approach 100

GRI 404 : Training 
and Education 
2016
 
 

404-1 Average hours of training per year 
per employee

101 Goal 4: Quality education (Employee 
training and education)
 Goal 5: Gender equality (Gender 
equality) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Employee training and 
education)

404-2 Programs for upgrading employee skills 
and transition assistance programs

98 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Employee training and education)

404-3 Percentage of employees receiving 
regular performance and career 
development reviews

105 Goal 5: Gender equality (Gender equality) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Employee training and education)
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Local Communities

GRI 103 : 
Management 
Approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

13, 14, 15-16, 
123

103-2 The management approach and 
its components

123 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Grievance mechanisms)

103-3 Evaluation of the management approach 122, 124-126

GRI 413 : 
Local Communities
2016

413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, 
and development programs

123-126

413-2 Operations with significant actual and 
potential negative impacts on local 
communities

122, 124, 125, 
126

Goal 1 : End poverty (Availability of products 
and services for those on low incomes) 
Goal 2 : End hunger (Access to land)

Marketing and Labeling

GRI 103 : 
Management 
Approach
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

13, 14, 15-16, 
127

103-2 The management approach and 
its components 

127-138

103-3 Evaluation of the management approach 139

GRI 417 : 
Marketing and 
Labeling
2016 

417-1 Requirements for product and service 
information and labeling

127, 134, 135, 
136, 137

Goal 12: Responsible consumption 
production (Product and service 
information and labeling)
Goal 16: Peace justice and strong institutions 
(Compliance with laws and regulations)

ADDITIONAL TOPICS      

GRI 201 : 
Economic 
Performance
2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

5, 23, 116, 117, 
118, 121

Goal 2 : End hunger (Infrastructure 
investments) 
Goal 5: Gender equality (Infrastructure 
investments) 
Goal 7: Affordable and clean energy 
(Infrastructure investments) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Economic performance) 
Goal 9: Industry innovation infrastructure 
(Infrastructure investments) 
Goal 9: Industry innovation infrastructure 
(Research and development)

201-3 Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

76-77

GRI 202 : 
Market Presence 
2016
 

202-1 Ratios of standard entry level wage by 
gender compared to local minimum wage 

74, 75 Goal 1 : No poverty (Earnings, wages 
and benefits) 
Goal 5 : Gender equality 
(Equal remuneration for women and men) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Earnings, wages and benefits)

202-2 Proportion of senior management hired 
from the local community

80 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Employment)
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GRI 203 : 
Indirect Economic 
Impacts
2016 
 

203-1 Infrastructure investments and services 
supported

5, 23, 127, 
128-133, 138

Goals 2 : End hunger (Infrastructure 
investments) 
Goal 5: Gender equality (Infrastructure 
investments) 
Goal 7: Affordable and clean energy 
(Infrastructure investments) 
Goal 9: Industry innovation infrastructure 
(Infrastructure investments)
Goal 11: Sustainable cities and 
communities (Infrastructure investments)

203-2 Significant indirect economic impacts 5, 31, 112, 114, 
116, 117, 118

Goal 1 : No poverty (Availability of products 
and services for those on low incomes) 
Goal 1 : No poverty (Economic develop-
ment in areas of high poverty) 
Goal 2 : End hunger (Changing  
the productivity of organizations, sectors, 
or the whole economy) 
Goal 3 : Good health and well-being 
(Access to medicines) 
Goal 8: Decent work and economic growth 
(Changing the productivity of organizations, 
sectors, or the whole economy) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Indirect impact on job creation) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Jobs supported in the supply chain)

GRI 204 : 
Procurement 
Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 118 Goal 12: Responsible consumption 
production (Procurement practices)

GRI 206 :
Anti-competitive 
Behavior 2016

206-1 Legal actions for anti-competitive 
behavior, anti-trust, and monopoly 
practices

61 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Compliance with laws and 
regulations)

GRI 301 : Materials 
2016 
 

301-1 Materials used by weight or volume 65 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Materials efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Materials efficiency/recycling)

301-2 Recycled input materials used 65 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Materials efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Materials efficiency/recycling)

301-3 Reclaimed products and 
their packaging materials

65, 66 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Resource efficiency of products 
and services) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Resource efficiency of 
products and services)
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GRI 302 : Energy 
2016
 
 
 
 

302-1 Energy consumption within 
the organization

66 Goal 7: Affordable and clean energy 
(Energy efficiency) 
Goal 7: Affordable and clean energy 
(Renewable energy) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Energy efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Energy efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Transport) 
Goal 13: Climate action (Energy efficiency)

302-2 Energy consumption outside of 
the organization

67 Goal 7: Affordable and clean energy 
(Energy efficiency) 
Goal 7: Affordable and clean energy 
(Renewable energy) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Energy efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Energy efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Transport) 
Goal 13: Climate action (Energy efficiency)

302-3 Energy intensity 67 Goal 7: Affordable and clean energy 
(Energy efficiency) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Energy efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Energy efficiency) 
Goal 13: Climate action (Energy efficiency)

302-4 Reduction of energy consumption 66, 67 Goal 7: Affordable and clean energy 
(Energy efficiency) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Energy efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Energy efficiency) 
Goal 13: Climate action (Energy efficiency)

302-5 Reductions in energy requirements of 
products and services

67 Goal 7: Affordable and clean energy 
(Energy efficiency) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Energy efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Energy efficiency) 
Goal 13: Climate action (Energy efficiency)
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GRI 303 : Water
2016

303-1 Water withdrawal by source 69 Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Sustainable water withdrawals)

303-2 Water sources significantly affected by 
withdrawal of water 

69 Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Sustainable water withdrawals)

303-3 Water recycled and reused 69 Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Water efficiency) 
Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Water recycling and reuse) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Water efficiency) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Water efficiency)

304-1 Operational sites owned, leased, managed 
in, or adjacent to, protected areas and 
areas of high biodiversity value outside 
protected areas

124 Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Water-related ecosystems and biodiversity)

304-2 Significant impacts of activities, products, 
and services on biodiversity 

124 Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Water-related ecosystems and biodiversity)

GRI 305 : Emissions 
2016
 
 
 
 
 
 

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 66, 67, 71 Goal 3 : Good health and well-being 
(Air quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Air quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Transport) 
Goal 13: Climate action (GHG emissions)

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 66, 67 Goal 3 : Good health and well-being 
(Air quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Air quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Transport) 
Goal 13: Climate action (GHG emissions)

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 66, 67 Goal 3 : Good health and well-being (Air 
quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Air quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Transport) 
Goal 13: Climate action (GHG emissions)

305-4 GHG emissions intensity 66, 67 Goal 13: Climate action (GHG emissions)

305-5 Reduction of GHG emissions 68, 71 Goal 13: Climate action (GHG emissions)

305-6 Emissions of ozone-depleting substances 
(ODS)

66, 67 Goal 3 : Good health and well-being 
(Air quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Air quality) 
Goal 13: Climate action (GHG emissions)

305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 
and other significant air emissions

66, 67 Goal 3 : Good health and well-being 
(Air quality) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Air quality) 
Goal 13: Climate action (GHG emissions)
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GRI 306 : 
Effluents and Waste 
2016
 

306-1 Water discharge by quality and destination 69 Goal 3 : Good health and well-being 
(Water quality) 
Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Water quality) 
Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Water-related ecosystems and biodiversity) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Water quality)

306-2 Waste by type and disposal method 70 Goal 3 : Good health and well-being (Spills) 
Goal 6 : Clean water and sanitation (Waste) 
Goal 6 : Clean water and sanitation 
(Water-related ecosystems and biodiversity) 
Goal 12: Responsible consumption 
production (Waste)

GRI 307 : 
Environmental 
Compliance
2016

307-1 Non-compliance with environmental laws 
and regulations

64 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Compliance with laws 
and regulations)

GRI 308 : Supplier 
Environmental 
Assessment
2016 

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

44, 50

308-2 Negative environmental impacts in the 
supply chain and actions taken

43

GRI 402 : Labor/
Management 
Relations 2016

402-1 Minimum notice periods regarding 
operational changes 

79 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Labor/management relations)

GRI 405 : 
Diversity and Equal 
Opportunity
2016 
 

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

74, 79 Goal 5: Gender equality (Gender equality) 
Goal 5: Gender equality (Women in leadership) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Diversity and equal opportunity)

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men

75 Goal 5 : Gender equality (Equal 
remuneration for women and men) Goal 
8: Decent work and economic growth 
(Equal remuneration for women and men) 
Goal 10: Reduced inequalities (Equal 
remuneration for women and men)

GRI 406 : 
Non-discrimination 
2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

79 Goal 5: Gender equality (Non-discrimination) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Non-discrimination) 
Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Non-discrimination)

GRI 407 : 
Freedom of 
Association and 
Collective Bargaining
2016

407-1 Operations and suppliers in which the right 
to freedom of association and collective 
bargaining may be at risk

31, 40, 47 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Freedom of association and 
collective bargaining)

GRI 408 : 
Child Labor 
2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk 
for incidents of child labor

43, 50, 79, 87 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Abolition of child labor) 
Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Abolition of child labor)

GRI 409 : 
Forced or 
Compulsory Labor
2016

409-1 Operations and suppliers at significant risk 
for incidents of forced or compulsory labor

79 Goal 8: Decent work and economic 
growth (Elimination of forced or 
compulsory labor)
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GRI 410 : 
Security Practices
2016

410-1 Security personnel trained in human rights 
policies or procedures

49 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Security)

GRI 412 : 
Human Rights 
Assessment 
2016
 

412-1 Operations that have been subject to 
human rights reviews or impact assessments

49, 106

412-3 Significant investment agreements and 
contracts that include human rights 
clauses or that underwent human rights 
screening

49, 106

GRI 414 : 
Supplier Social 
Assessment  
2016
 

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

45, 49 Goal 5 : Gender equality (Workplace 
violence and harassment) Goal 8: Decent 
work and economic growth (Labor 
practices in the supply chain) 
Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Workplace violence and 
harassment)

414-2 Negative social impacts in the supply 
chain and actions taken

37, 124-126 Goal 5 : Gender equality (Workplace 
violence and harassment) 
Goal 8: Decent work and economic 
growth (Labor practices in the supply 
chain)

GRI 415 : 
Public Policy
2016

415-1 Political contributions 2 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Abolition of child labor)

GRI 416 : 
Customer 
Health and Safety
2016

416-1 Assessment of the health and safety 
impacts of product and service categories

64, 136

416-2 Incidents of non-compliance concerning 
the health and safety impacts of products 
and services

124-126 Goal 16: Peace justice and strong 
institutions (Compliance with laws and 
regulations)
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