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นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งด�ำเนินธุรกิจเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  
สร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
(Sustainable Development) ที่จะช่วยสร้ำงคุณค่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  
และช่วยยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
และกำรมีธรรมำภิบำลที่ดี ไปพร้อมๆ กับกำรร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสำกล (Sustainable Development Goals : SDGs) 
ด้วยกำรน�ำ Core Business ของพฤกษำ ผนวกกับควำมเชี่ยวชำญและทรัพยำกรของบริษัทฯ  
สร้ำงสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อส่งมอบบ้ำนที่มีคุณภำพและตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรให้กับทุกคน  
โดยมุ่งให้ควำมใส่ใจใน 3 ด้ำนหลักๆ ได้แก่

 1.  ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Heart to Home)  
  เพื่อส่งมอบที่อยู่อำศัยที่มีคุณภำพให้กับลูกค้ำ
 2.  ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth)  
  ในทุกกระบวนกำรผลิต เพื่อลดโลกร้อน
 3.  ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี (Heart to Society)  
  เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ต้องกำรโอกำสในสังคม
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สารจากประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (GRI 102-14)

	 	 กว่า	26	ปีบนเส้นทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	 คือความภาคภูมิใจของเราชาวพฤกษาทุกคน	จากการทุ่มเทใส่ใจในมาตรฐาน

สูงสุดทุกขั้นตอนและเป็นผู้น�าในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ	 อย่างไม่หยุดยั้ง	 ท�าให้เราสามารถส่งมอบคุณภาพที่อยู่อาศัยที่ดีท่ีสุดและ

ช่วยยกระดับความสุขในการใช้ชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด

	 	 ปี	2562	เป็นอกีก้าวส�าคัญของพฤกษา	เราได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิองค์กรธรุกจิเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื	(Thailand	Business	

Council	for	Sustainable	Development	:	TBCSD)	เพื่อตอกย�้าจุดยืนขององค์กรที่ต้องการมีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยไปสู่

การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการและมีบรรษัทภิบาลที่ดี	และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว	พฤกษาจึงได้

สร้างแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเน้นย�้าความใส่ใจกับ	3	ประเด็นส�าคัญคือ

  • ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี	ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ	 ใส่ใจการท�างานทุกขั้นตอนของพนักงานพฤกษา 
	 	 	 ทุกคน	เพื่อมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน

  • ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกรายละเอียดของกระบวนการผลิต	 เพื่อช่วยลด 
	 	 	 ปัญหาโลกร้อน

  • ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี	 ให้ความส�าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน	 ให้ความรู้และสนับสนุนการสร้างงาน 

	 	 	 สร้างโอกาสใหม่ๆ	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในสังคม

	 	 ความส�าเร็จในปีท่ีผ่านมาของพฤกษา	 ได้สะท้อนผ่านรางวัลเกียรติยศจากหลากหลายองค์กรทั้งในและต่างประเทศ	 อาทิ	

“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562”	สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ	ประเภทองค์กรขนาดใหญ่	จัดโดยส�านักงาน

นวตักรรมแห่งชาต	ิโดยพฤกษามผีลงานนวตักรรมทีส่ร้างประโยชน์ให้กบัเศรษฐกิจและสงัคมมากมายหลายโครงการ	เช่น	การออกแบบ

บ้านสูงอายุด้วยเทคโนโลยี	Pruksa	Living	Tech	 รวมถึงสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานในองค์กร	 เพื่อส่งมอบสินค้า

และบริการทีด่ทีี่สดุให้กับลกูค้า	ไดร้บั	“รางวลัสดุยอดองค์กรขับเคลือ่นเศรษฐกิจไทย”	ต่อเนื่อง	2	ปีซ้อน	จากเวท	ี“Drive	Awards	2019”	

ซึ่งปีนี้ได้รับในสาขา	Property	&	Construction	โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นของบริษัทฯ	ควบคู่ไปกับ

การใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม	รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล	ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม	และพฤกษายังได้

รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับโลก	World	Branding	Awards	ในฐานะแบรนด์แห่งปี	หรือ	“Brand	of	the	Year”	ในระดับชาติ	(National)	

ในสาขานักพฒันาอสงัหาริมทรัพย์	ซ่ึงได้รับการพจิารณาตดัสนิจากคณุค่าของแบรนด์	การวิจยัตลาดผูบ้ริโภค	และคะแนนโหวตออนไลน์

จากประชาชนทั่วไป

	 	 พฤกษาได้มส่ีวนร่วมด�าเนนิโครงการท้ังในด้านสิง่แวดล้อมและเพือ่ความเป็นอยูที่ดี่ขึน้ของคนในสงัคม	อาทิ	โครงการ	“วันใส่ใจ	

คืนน�า้ใสให้คคูลอง”	เป็นการให้ความรูเ้รือ่งการบ�าบดัน�า้เสยีก่อนปล่อยสูคู่คลองแก่ชมุชน	รณรงค์ให้ชุมชนช่วยกนัดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม	

โครงการ	“บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ	By	Pruksa”	พฤกษาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น	ออกแบบและปรับสภาพบ้านให้คน

พิการที่จังหวัดขอนแก่น	 เพื่อให้คนพิการได้อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 โครงการ	 “ครูอาชีวะ	4.0	By	

Pruksa”	เราได้ร่วมกบัคณะอนกุรรมการเฉพาะกจิด้านอาชวีศกึษา	ให้ความรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละปฏบิติัแก่ครอูาชวีะเกีย่วกบังานก่อสร้าง

รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	 ของพฤกษา	 เพื่อน�าไปพัฒนาการสอนส่งต่อสู่นักเรียนรุ่นต่อไป	 โครงการ	 “รู้ทัน...กันหักซ�้า”	

พฤกษาได้ร่วมกบักรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	ให้ความรูแ้ละสาธติกบัผูส้งูอายุหรอืผูป่้วยกระดกูสะโพกหกัที่โรงพยาบาลเลดิสนิ	

โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	 และมีนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ	 และโครงการ	 “วิมุต

ใส่ใจ...มอบสุขภาพที่ดีให้สังคม”	ซึ่งพฤกษาร่วมกับคลินิกบ้านหมอวิมุต	ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ผู้อาศัยในชุมชนย่านรังสิตคลอง	

3	เป็นต้น

	 	 ท้ายสดุนี	้พฤกษาให้ค�ามัน่สญัญาว่า	“จะมุง่มัน่สร้างสรรค์สนิค้าและบรกิารเพือ่ยกระดบัคณุภาพชวิีต	คดิค้นพฒันานวตักรรม

ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง	 ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 และสร้างโอกาสที่ดีให้กับผู้คนในสังคม	 ภายใต้การก�ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน”

“พฤกษำให้ค�ำมั่นสัญญำว่ำ 
จะมุ่งมั่นสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำรเพื่อ
ยกระดับคุณภำพชีวิต  
คิดค้นพัฒนำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ 
รูปแบบชีวิตสมัยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง  
ใส่ใจดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม  
และสร้ำงโอกำสที่ดีให้กับผู้คนในสังคม 
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
และกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน”

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุ่ม
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  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี  
  กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ประทานรางวัลแด่  
  คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร 
  และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลด้ิง  
  จ�ากัด (มหาชน) จากกระทรวงการพัฒนาสังคม 
  และความมั่นคงของมนุษย ์ 

 2 รางวัลผู้ประกอบการแห่งปี  
  (Entrepreneur of the Year)
  รางวัลสูงสุดจากงานมอบรางวัลระดับนานาชาติ  
  “Asia Corporate Excellence & Sustainability  
  Awards 2019” มอบแด่ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  
  ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  กลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
 
 3 Asia’s Top Outstanding  
  Woman Marketeer of the Year 2019
  มอบแด่ คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์  
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา  
  โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน)  
  ในฐานะนักการตลาดหญิงที่โดดเด่นแห่งเอเชีย 
  ประจ�าปี 2019 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

 7 รางวัล ESG100 Company ประจ�าปี 2562  
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  พฤกษาได้รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม ESG100  
  Company ประจ�าปี 2562 (Environmental,  
  Social and Governance: ESG)  
  จากสถาบันไทยพัฒน์

 8 ใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
  ในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนโครงการ 
  ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด�าเนินงาน 
  ของหน่วยงานภาคเอกชน (NACC)  
  จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
  การทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

 9 International Quality Management Award  
  ประเภท Diamond (สูงสุด)
  ในฐานะองค์กรที่ให้ความทุ่มเทและพัฒนาด้านนวัตกรรม 
  อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นเลิศ  
  ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  

 4 รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562  
  สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ
  มอบแด่ คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์  
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา  
  โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

 5 รางวัลหุ้นยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  ในฐานะองค์กรที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน  
  ให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล  
  (Environment, Social, Governance: ESG)  
  จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 6 Sustainability Disclosure Award  
  ประจ�าปี 2562 ประเภทรางวัลเกียรติคุณ
  ในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน 
  ที่ครอบคลุมผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม  
  ส่ิงแวดล้อม ครบทั้งสามด้านต่อสาธารณะและ 
  ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส  
  จากสถาบันไทยพัฒน์ 

 10 รางวัล Brand of the Year 2019 
  ในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
  ในสาขานักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
  จาก World Branding Awards  
  ณ พระราชวังเคนซิงตัน กรุงลอนดอน  
  ประเทศอังกฤษ
 
 11 รางวัล Best Brand Performance on  
  Social Media (Real Estate)
  จากแคมเปญ “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต”  
  โดยได้รับ Positive Sentiment สูงถึง 47%  
  และมีจ�านวนผู้ติดตามใน Youtube เป็นอันดับ 1  
  ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในงาน “Thailand Social  
  Awards 2019” ครั้งที่ 7

 12 Thailand Top Company Awards 2019   
  ประเภท Top Management Award
  จากความเป็นเลิศในการก�าหนดกลยุทธ์การบริหาร 
  องค์กรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถ 
  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้าน 
  ที่อยู่อาศัยและบริการได้อย่างดีเยี่ยม

รางวัลที่น่าภาคภูมิใจในปี 2562

1 10 11 122 3 4 5 6 98
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 13 BCI Top 10 Developer Awards 2019  
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
  มอบให้กับโครงการพลัมคอนโด ราม 60 อินเตอร์เชนจ์  
  โครงการแชปเตอร์ วัน โฟลว์ บางโพ และ โครงการ 
  เดอะรีเซิร์ฟ 61 ไฮด์อะเวย์

 14 รางวัล 2018 Best Selling Project
  มอบให้กับโครงการพลัม คอนโด รังสิต อไลฟ์ เฟส 1  
  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากภาพรวมโครงการ  
  คุณภาพการก่อสร้าง และยอดขาย ในงาน Global  
  Real Estate Internet Summit (GREIS) ครั้งที่ 2  
  ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  15 โล่ประกาศเกียรติคุณแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  
  ประจ�าปี 2562
  มอบให้กับโครงการ The Tree สุขุมวิท 71- เอกมัย  
  โครงการ The Tree จรัญ 30 อาคาร A และ B  
  และโครงการ The Tree ลาดพร้าว 15  
  จากกระทรวงพลังงาน

 19 รางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2562”  
  สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ  
  ประเภทองค์กรขนาดใหญ่
  ในฐานะองค์กรที่มีผลงานนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ 
  ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลายประการ  
  อาทิ ความร่วมมือกับกรมการแพทย์ในการจัดท�า 
  ห้องตัวอย่างส�าหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก 
  ที่โรงพยาบาลเลิดสิน การออกแบบฟังก์ชันใช้สอย 
  ภายในโครงการของบริษัทฯ ที่รองรับการใช้งานของ 
  ผู้สูงอายุ และเทคโนโลยี Pruksa Living Tech  
  เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า  
  จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  

 20 ASA Real Estate Awards 2019
  รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิตดีเด่น 
  ประจ�าปี 2562 ประเภทอาคารชุดพักอาศัย ระดับราคา 
  ต�่ากว่า 10 ล้านบาท มอบให้กับโครงการแชปเตอร์วัน  
  อีโค รัชดา–ห้วยขวาง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
  จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลาย 
  สาขาวิชาชีพ 

 21 เกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการ 
  ที่ท�าคุณประโยชน์ทางสังคม ด้านสนับสนุน 
  การจ้างงานคนพิการเชิงสังคมปี 2562
  เพื่อเชิดชูการท�าประโยชน์ทางสังคมและแสดงความ 
  ขอบคุณต่อบริษัทที่ได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ 
  เชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง จาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
  การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 16 Property Guru Thailand Property  
  Awards 2019
  มอบให้กับโครงการ “เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร”  
  ซึ่งได้รับ 2 รางวัล คือ Best Mid End Condo  
  Development และ Highly Commended :  
  Best Mid End Condo Interior Design  
  ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพการก่อสร้าง  
  แนวคิดการออกแบบ การสร้างสรรค์  
  นวัตกรรมที่ทันสมัย ส่ิงอ�านวยความสะดวก  
  และความคุ้มค่าของโครงการ 

 17 Drive Award 2019  
  สาขา Property & Construction
  พิจารณาจากผลการด�าเนินงานด้านการเงินของบริษัทฯ  
  ในปี 2018 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล  
  ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้า จากสมาคมนิสิตเก่า 
  เอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 18 รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry  
  ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
  เครือข่ายสีเขียว (Green Culture)
  มอบให้กับ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร  
  ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีความใส่ใจ 
  ในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 22 CAC Change Agent Award
  ซึ่งเป็นบริษัทต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจสะอาด  
  โปร่งใส ตลอดทั้ง Supply Chain นับเป็นภาพ 
  สะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ ในการร่วม 
  แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบน 
  ทุกรูปแบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจาก  
  Thailand’s Private Sector Collective Action  
  Coalition Against Corruption : CAC

 23 รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย  
  ประจ�าปี 2562
  ในฐานะองค์กรที่มีการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส  
  สามารถเปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ มีความ 
  รับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคู่ค้า ควบคู่ไปกับกิจกรรม 
  ช่วยเหลือสังคม ในงาน TCC BEST AWARDS 2019
 
 24 ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการ 
  บริษัทจดทะเบียนไทยประจ�าปี 2562
  ในระดับ “ดีเลิศ”ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 25 ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญ 
  ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
  ผลคะแนน100 คะแนนเต็มในโครงการ  
  จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
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HEALTHY GREEN SAFETY SMART

สรุปผลการด�าเนินงานส�าคัญปี 2562

นวัตกรรมเพื่อควำมยั่งยืน

“Pruksa Living Tech” 

การก�ากับดูแลกิจการ

การด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานด้านสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้บริหำรและพนักงำน  
เข้ำตอบรับนโยบำยและทดสอบ 
ควำมรู้กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 

99.83%

กำรแจ้งข้อมูลควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์

99.66%

คู่ค้ำเข้ำร่วมแสดงเจตนำรมณ์ 
เป็นแนวร่วม CAC  

17 ราย

ประกำศนโยบำย 
“No Gift Policy” 

ต่อเนื่องปีที่ 4

จ�ำนวนเหตุกำรณ์ที่เกิด 
กำรทุจริตคอร์รัปชัน  

8 กรณี

รำยได้

40,152 ล้านบาท

เงินที่ช�ำระแก่เจ้ำของเงินทุน

3,502 ล้านบาท

เงินที่ช�ำระแก่รัฐ

3,189 ล้านบาท

กำรลงทุนในชุมชน

3 ล้านบาท
โครงกำรเปิดใหม่ 36 โครงการ

ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

91.17%

คู่ค้ำเข้ำตอบรับนโยบำยจรรยำบรรณ
ในกำรด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้ำ

1,396 ราย

ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

136,977.35 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

กำรใช้ไฟฟ้ำรวม

9,757,201.59 
กิโลวัตต์ชั่วโมง

กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์

129,862.45 
กิโลวัตต์ชั่วโมง

ลดจ�ำนวนเที่ยวกำรขนส่ง

250 เที่ยว

กำรใช้น�้ำจำกธรรมชำติ  
แทนกำรใช้น�้ำประปำ

>30%

กำรหมุนเวียนน�้ำทิ้งจำก 
กระบวนกำรผลิต น�ำกลับมำใช้ซ�้ำ

100%
กำรบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อชุมชน

• ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
 พลังงำนแสงอำทิตย์ภำยในโครงกำร 10 โครงการ

• ขุดลอกคูคลองบริเวณรอบโครงกำร 9 โครงการ 

กำรหมุนเวียนวัสดุกลับไปใช้ซ�้ำ

• หิน, ทรำย, น�้ำมันทำแบบ,   100% ภำชนะบรรจุ

• Mould เหล็ก  95%
กำรลดใช้ปูนซีเมนต์

1.5% 
(เป้ำหมำยกำรลด <1%)

กำรบริหำรจัดกำรของเสีย
ตามระบบอุตสาหกรรม

100%

กำรจัดกำรข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ 
ผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

100%

พนักงำน
• กำรจ้ำงงำน

 2,956 คน
• หลักสูตรกำรฝึกอบรม

 84 หลักสูตร
• ชั่วโมงฝึกอบรม 
 พนักงำนเฉล่ีย

 23.9  
 (ชั่วโมง/คน/ปี)
• งบฯ กำรพัฒนำบุคลำกร

 10 ล้านบาท

• พนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน/ 
 กิจกรรมเพื่อสังคม

 3,022 คน

ควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัย  
และสภำพแวดล้อม 
ในกำรท�ำงำน
• กำรบำดเจ็บรวม

 5 คน
• กำรเสียชีวิต  
 (พนักงำน,ผู้รับเหมำ)

 1 คน
• หลักสูตรกำรฝึกอบรม

 9 หลักสูตร
• ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม

 1,478 คน

ครู อำจำรย์  
นักเรียน  
นิสิต นักศึกษำ
• มีควำมรู้ด้ำนนวัตกรรม  
 และกำรด�ำเนินธุรกิจ  
 อสังหำริมทรัพย์

 รวม 1,106 คน
• ทุนกำรศึกษำ

 127 ทุน

ผู้สูงอำยุ
• มีควำมรู ้
 และปลอดภัย 
 จำกกำรหกล้มซ�้ำ 

 59 คน
• มีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ 
 เบื้องต้น 

 60 คน

คนพิกำร
• ส่งเสริมให ้
 คนพิกำรมีงำนท�ำ

 31 คน
• สร้ำง/ปรับปรุงบ้ำนคนพิกำร 
 ให้แข็งแรง ปลอดภัย

 6 หลัง

ลูกค้ำ
• มีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้น 

 25,647 คน

ผู้ป่วย
• ช่วยเหลือผู้ที่ 
 ขำดแคลนโลหิต 

 2,400 คน
• ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV

 90,169 บาท
เทคโนโลยีการอยู่อาศัย

เพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีการอยู่อาศัย

เพื่อความปลอดภัย
และอุ่นใจ

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสังคมส่ิงแวดล้อม

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อความสะดวกสบาย

เชื่อมต่อเทคโนโลยี

โครงกำร 
ที่ผ่ำนกำรรับรอง EIA

13 โครงการ

• ลดภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค 

 25,647 คน
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• เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัต ิ
ของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านทุจริต”และได้รับมอบ 
ใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จ
พระราชด�าเนินเพื่อทรงเปิดอาคาร  
Pearl Bangkok

• ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ใน “ความร่วมมือทางวิชาการ 
ด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจ 
ความปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ”

• เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต”  
รักษาโรคทั่วไปและให้ค�าปรึกษา 
ด้านสุขภาพกับผู้อาศัยในชุมชน
รังสิต คลอง 3 จ.ปทุมธานี

• จัดตั้งบริษัท พฤกษา โฮลด้ิง  
จ�ากัด (มหาชน)

2559 
2560 

2561 

2562 

• เปิดห้องสอนแสดง “โครงการ 
รู้ทัน...กันหักซ�้า” ที่โรงพยาบาล 
เลิดสิน เพื่อเป็นห้องตัวอย่าง 
ส�าหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วย 
กระดูกสะโพกหัก

• เปิดตัวธุรกิจใหม่ “DEAL”  
ให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่า  
ที่อยู่อาศัย

• ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
และ สมาคมแพทย์สตรีแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
สร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” 
ที่โครงการ Pruksa Avenue 
เทพารักษ์-เมืองใหม่

รู้จักกับ พฤกษา โฮลดิ้ง (GRI 102-2, GRI 102-6)

บริษัท	พฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	2559	เพื่อประกอบธุรกิจ

ที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก	(Holding	Company)	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	10,000	บาท	ต่อมาที่ประชุมวิสามัญ

ผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2559	ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ	บริษัทฯ	จากเดิม	10,000	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	2,273,217,600	บาท	

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	2,273,207,600	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	เพื่อรองรับการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์	และการ

ออกใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามญัของบรษิทัฯ	รวมถงึเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบรษัิทฯ	และได้เข้าท�าการ

ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นครั้งแรกในวันที่	1	ธันวาคม	2559	ภายใต้สัญลักษณ์	“PSH”	บริษัทฯ	มีธุรกิจหลักคือ	

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	 โดยบริษัทฯ	 จะรักษาสัดส่วนในการประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	ซึ่งเป็นธุรกิจ

หลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ	 และภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ	 บริษัทฯ	 จะมีบริษัท	

พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	(“พฤกษาฯ”)	เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก	และจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจาก

การถือหุ้นในพฤกษาฯ	และบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วม	ที่บริษัทฯ	จะเข้าลงทุนในอนาคต	

บริษัทฯ	 มีการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ	 โดยมีการด�าเนินการผ่านบริษัทย่อย	2	 บริษัท	 ได้แก่	1.	 บริษัท 

โรงพยาบาลวิมุต	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น	และ	2.	บริษัท	โรงพยาบาลวิมุต	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จ�ากัด	 ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน	 สถานพยาบาลและรักษาคนไข้	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 ดังนั้น	 รายได้และ 
ผลการด�าเนินการยังมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

•	 จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ	“บริษัท	พฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)”	เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุน	
และมีการถือหุ้นใน	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	โดย	บริษัทฯ	ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ของ	บริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้จ�านวนร้อยละ	98

•	 บริษัทฯ	ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน	2,273,217,600	บาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน	2,273,207,600	
หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

•	 บริษัท	โรงพยาบาลวิมุตติ	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	และบริษัท	โรงพยาบาลวิมุตติ	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ	บริษัท	พฤกษา	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ด�าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท	
เป็น	บริษัท	 โรงพยาบาลวิมุต	 โฮลดิ้ง	 จ�ากัด	และ	บริษัท	 โรงพยาบาลวิมุต	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	 
ตามล�าดับ

•	 รบัมอบรางวลั	SET	Sustainability	Awards	2017	ประเภท	Rising	Star	ในกลุ่มบริษทัทีม่มูีลค่าหลกัทรพัย์
ตามราคาตลาด	30,000-100,000	ล้านบาท	เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมี
การด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น	และรางวัล	Thailand	Sustainability	
Investment	(THSI)	หรือ	“หุ้นยั่งยืน”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทที่มีการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม			

•	 เข้าเป็นสมาชกิ	“แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ”	และได้รบัมอบใบประกาศรับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 และได้มีการจัดงาน 
“ชาวพฤกษาร่วมเดินหน้าต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน”	เพ่ือสร้างจติส�านกึแก่บคุลากรทกุระดบัให้ด�าเนนิงาน
ด้วยความโปร่งใส	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล		

•	 ในปี	2560	 บริษัท	 พฤกษา	 เรียลเอสเตท	 จ�ากัด	(มหาชน)	 บริษัทย่อยของบริษัทฯ	 ออกหุ้นกู้	 จ�านวน	 
3	ชุด	มูลค่า	9,500	ล้านบาท

•	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้ทรงเสด็จพระราชด�าเนินเพื่อทรงเปิดอาคาร	 
Pearl	Bangkok	ซึง่เป็นส�านกังานใหญ่ของพฤกษาอย่างเป็นทางการ	นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอย่างหา
ท่ีสุดมิได้	 ยังความปลาบปลื้มโสมนัสและเป็นสิริมงคลอันสูงยิ่งแก่คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ตลอดจน
พนักงานพฤกษาเป็นล้นพ้น

•	 รับรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย	“Drive	Awards	2018”	สาขา	Finance	จากสมาคมนิสิต
เก่าเอ็มบีเอ	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยพิจารณาจากผลการ 
ด�าเนินงานด้านการเงินที่โดดเด่นของบริษัทฯ	 ควบคู่กับหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล	 ตลอดจนการดูแล 
ผู้ถือหุ้นและคู่ค้า		

•	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงกบักรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	ใน	“ความร่วมมอืทางวชิาการด้านสภาพ
แวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ”	 โดยร่วมกันศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ	ที่มีการออกแบบและ
เลือกใช้วัสดุภายในบ้านที่ค�านึงถึงความปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ	ที่จะช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆ		

2559

2560

2561

พัฒนาการที่ยั่งยืนของ พฤกษา โฮลดิ้ง (GRI 102-10)
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•	 รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ	“จรรยาบรรณดีเด่น	หอการค้าไทย	ประจ�าปี	2561”	จากการด�าเนินธุรกิจที่
โปร่งใส	สามารถเปิดเผยข้อมลูและตรวจสอบได้	มคีวามรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภคและคู่ค้า	ให้ความเป็นธรรม
แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง	ควบคูไ่ปกบักจิกรรมช่วยเหลอืสงัคม	รวมไปถงึการมุง่ส่งเสรมิหลกัการปฏบิตัอัินเป็นเลศิ
ในองค์กร		

•	 รบัรางวลับรษัิทจดทะเบยีนด้านความยัง่ยนื	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	โดยในปีนี้ได้รบัรางวลัประเภท	Outstanding	
Sustainability	Awards	2018	และรางวัลหุ้นยั่งยืน	Thailand	Sustainability	Investment	2018	(THSI)	
ต่อเนื่องปีที่	3	

•	 รบัรางวลัรายงานความยัง่ยืน	ประจ�าปี	2561	(Sustainability	Report	Awards	2018)	ประเภท	Recognition	
ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	

•	 เปิดคลินิก	“บ้านหมอวิมุต”	ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไปและให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกับ
ผู้อาศัยในชุมชน	 เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต	 โดยได้เปิดโครงการน�าร่องให้บริการที่
แรกในย่านรังสิต	 คลอง	3	 จ.ปทุมธานี	 ซึ่งย่านรังสิตถือเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่	 และมีโครงการของ
พฤกษาอยู่เป็นจ�านวนมาก		

•	 บริษัทฯ	ได้ซื้อส่วนได้เสียในบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	เพิ่มเติมร้อยละ	0.33	ท�าให้
สัดส่วนความเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	97.90	เป็นร้อยละ	98.23

•	 บริษัทฯ	ได้ออกหุ้นกู้	จ�านวน	2	ชุด	มูลค่า	5,500	ล้านบาท

•	 รับรางวัล	 “International	Quality	Management	Award”	ประเภท	Diamond	 ในฐานะองค์กรที่มีความ 
โดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใส่ใจคุณภาพ	พร้อมท้ังขับเคลื่อนองค์กรด้วยการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย	เพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

•	 ร่วมกบักรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสขุ	เปิดห้องสอนแสดง	“โครงการรูท้นั...กนัหกัซ�า้”	ที่โรงพยาบาล
เลิดสิน	เพื่อเป็นห้องตัวอย่างส�าหรับผู้สูงอายุ	หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก	โดยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ	และ
นวัตกรรมที่ทันสมัย	เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ		

•	 รับรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจากเวที	 “Drive	Awards	2019”	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	 ปี	 
ในสาขา	Property	&	Construction	 โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการด�าเนินงานท่ีโดดเด่นของ 
บริษัทฯ	 ควบคู่ไปกับการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในช่วงปีท่ีผ่านมา	 รวมไปถึงหลักเกณฑ์ด้าน 
ธรรมาภิบาล	ตลอดจนการดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

•	 รับประกาศเกียรติคุณ	“CAC	Change	Agent	Award”	จาก	Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	:	CAC	บริษัทต้นแบบในการด�าเนินธุรกิจสะอาด	โปร่งใส	ตลอดทั้ง	Supply	
Chain	 สะท้อนถึงจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทฯ	 ในการร่วมแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	 ปฏิเสธการจ่าย
สินบนทุกรูปแบบ	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

•	 เปิดตัวธุรกิจใหม่	 “DEAL”	 ให้บริการด้านการซื้อ	ขาย	 เช่า	ที่อยู่อาศัย	 โดยน�า	Digital	Platform	มาใช้
พัฒนาระบบ	AI	Matching	 เพื่อเลือกที่อยู่อาศัยให้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้า	พร้อมจัดท�าระบบ
การบริหารจัดการยูนิตซื้อขาย	 บริหารข้อมูลต่างๆ	 ท่ีจะสามารถดึงข้อมูลได้แบบ	Real-Time	 ทุกท่ี	 
ตลอด	24	ชม.		

•	 รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	“นวตักรรมแห่งชาต	ิประจ�าปี	2562”	สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาต	ิด้านเศรษฐกจิ	
ประเภทองค์กรขนาดใหญ่	จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	ในฐานะที่พฤกษามีผลงานนวัตกรรมที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมที่โดดเด่นหลากหลาย

•	 รับเลือกให้อยู่ในกลุ่ม	ESG100	Company	ประจ�าปี	2562	(Environmental,	Social	and	Governance:	
ESG)	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3	จากสถาบันไทยพัฒน์

•	 รับรางวัลหุ้นยั่งยืน	Thailand	Sustainability	Investment	2018	(THIS)	ต่อเนื่องปีที่	4	ในฐานะเป็นองค์กร
ที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 มีการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	(Environment,	
Social,	Governance:	ESG)	อย่างต่อเนื่อง	

•	 พฤกษาพร้อมด้วยโรงพยาบาลวิมุต	ร่วมกับ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	และ	สมาคมแพทย์สตรี
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชนิปูถัมภ์	ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมอืทางวชิาการด้านการเรยีน
รู้ตามหลักฉันทศึกษา	(MBL:	Mind-Based	Learning)	โดยสร้าง	“สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”	ที่โครงการ	
Pruksa	Avenue	เทพารักษ์-เมืองใหม่	 เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย	สมอง	และอารมณ์	ส�าหรับ
เด็กในช่วงปฐมวัย	0-8	ขวบ	ช่วยให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์	และสร้างการมีวินัยทางสังคมไปพร้อมกับ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

•	 แบรนด์	“พฤกษา”	รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับสากล	World	Branding	Awards	ในฐานะแบรนด์แห่งปี	
หรือ	“Brand	of	the	Year”	ในระดับชาติ	สาขานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับ
ในครั้งนี้ถือเป็นความส�าเร็จของ	แบรนด์	โดยสะท้อนให้เห็นถึงความนิยม	และการยอมรับของผู้บริโภคที่
มีต่อแบรนด์พฤกษา

โครงสร้างการถือหุ้น (GRI 102-5, GRI 102-45)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย (GRI 102-16)

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง

ผู้ถือหุ้น

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท บจ. โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง

บจ. โรงพยาบาลวิมุต 
อินเตอร์เนชั่นแนล

98.23% 99.99%

100%

99.99%

วิสัยทัศน์

พฤกษำ โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้ำง 
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ  
คิดค้นพัฒนำสินค้ำและบริกำร 
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต 
ควำมเป็นอยู่สมัยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต
อย่ำงยั่งยืน

พันธกิจ

พฤกษำ โฮลดิ้ง มุ่นมั่นสร้ำงสรรค์สินค้ำและบริกำร  
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น คิดค้นพัฒนำ 
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต 
สมัยใหม่อย่ำงต่อเนื่อง และร่วมสร้ำงคุณค่ำที่ยั่งยืน 
ให้กับลูกค้ำและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้ำงโอกำส 
ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อสร้ำง 
กำรเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ

1. ขยำยธุรกิจหลักในอสังหำริมทรัพย์เพื่อขำย และขยำยฐำนไปยังกลุ่มลูกค้ำฐำนรำยได้ใหม่
2. เสริมสร้ำงธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหำริมทรัพย์เพื่อเพิ่มควำมแข็งแกร่งของแบรนด ์
 และควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ
3. ขยำยกำรลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้ำงรำยได้ต่อเนื่อง (Recurring income)
4. มุ่งพัฒนำองค์กรที่มีควำมเป็นมืออำชีพ มีบรรษัทภิบำลที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
 สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อกำรเติบโตร่วมกันอย่ำงยั่งยืน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 1918

ผล KPI จากการด�าเนินงาน 88.72%

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงระดับองค์กำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ

กลุ่มธุรกิจ
โรงพยำบำลวิมุต

โฮลด้ิง

กลุ่มธุรกิจ
พัฒนำ

อสังหำริมทรัพย์

สำยงำน
ทรัพยำกร
บุคคลกลุ่ม

สำยงำน
กำรเงินกลุ่ม

สำยงำน
กำรตลำด

องค์กรกลุ่ม

สำยงำน
เทคโนโลยีกลุ่ม

สำยงำน
จัดซ้ือจัดจ้ำงและ

ซัพพลำยเชนกลุ่ม

สำยงำน
ตรวจสอบภำยใน

และก�ำกับดูแลกิจกำร

โครงสร้างการจัดการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (GRI 102-18)

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของพฤกษา โฮลดิ้ง 
  

บรษิทัฯ	มกีารก�าหนดกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนือย่างชดัเจน	และได้น�ามาปฏบิตัิในองค์กรอย่างจรงิจัง	โดยก�าหนดเป็น

แผนงานเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Initiatives)	ดังนี้	(GRI 103-1)

ในปี	2562	บริษัทฯ	มอบหมายให้	Top	Management	 ในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง	 เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานตามแผนงาน

กลยุทธ์ดังกล่าว	 และก�าหนดเป็น	KPI	 ตั้งแต่ในระดับ	Corporate	KPI,	Top	Management	KPI	 ไปจนถึงระดับปฏิบัติการของแต่ละ 

สายงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนงานเชิงกลยุทธ์เหล่านี้จะประสบความส�าเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	(GRI 103-2)

การด�าเนินงานของแผนกลยุทธ์ในปี	2562	 ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ	 โดยมีผล	KPI	 จากการด�าเนินงาน	88.72%	 สร้าง	Positive	

Impact	ต่อองค์กรทั้งในมุมของการพัฒนาผู้รับเหมาให้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่	สามารถลดอัตรา	Defect	per	unit	และลดข้อร้องเรียน

ของลูกค้าลงได้	(GRI 103-3)

เพือ่บรหิำรกำรเตบิโตของธรุกิจ ไปพร้อมๆ กับกำรบรหิำรควำมเส่ียงของสินค้ำแต่ละกลุ่มตำมกำรเตบิโต 

ของตลำดอสังหำริมทรัพย์ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถปรับตัวตำมภำวะเศรษฐกิจได้อย่ำงทันท่วงที

เพือ่พฒันำคุณภำพสินค้ำและบรกิำร อนัเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรสร้ำงควำมยัง่ยนืให้แก่ธรุกิจของบรษัิทฯ

เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถ และ Capability ของผู้รับเหมำก่อสร้ำง ซ่ึงเป็น Partner ส�ำคัญของธุรกิจ  

ให้สำมำรถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้อย่ำงยั่งยืน

Portfolio Management 

Quality Excellence 

Strengthen Partnership 
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การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต (GRI 102-11)

ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง	เพื่อน�าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร	ผู้ถือหุ้น	

สงัคม	ชมุชน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่างๆ	ท�าให้ในปี	2562	เมือ่บริษทัฯ	เผชญิกับความท้าทายในการบรหิารความเสีย่ง	ทัง้จากมาตรการ

การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	Loan	to	Value	(LTV)	ของธนาคารแห่งประเทศไทย	ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน	ท�าให้

สถาบนัการเงนิเพิม่ความเขม้งวดในการให้สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยูอ่าศัย	ส่งผลให้ตลาดอสงัหารมิทรัพย์มแีนวโน้มหดตวัลง	รวมถึงปัจจยัความ

เส่ียงต่างๆ	 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน	 บริษัทฯ	 ได้มีการประเมินความเสี่ยงเชื่อมโยงกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ	 

โดยพจิารณาจากความไม่แน่นอนของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิและเป้าหมายองค์กรอยูต่ลอด

เวลา	เพื่อมองหาโอกาสซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ	สามารถบรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	(GRI 103-1)

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ	พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยยึดตามแนวทางมาตรฐานสากล	COSO	และ	ERM	Framework	รวมถึง

ก�าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์การ	 เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร	 ซึ่งจะมีการ

ทบทวนเป็นประจ�าทุกปีโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งประกาศใช้ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2561

ในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจและก�าหนดมาตรการในการควบคุม 

ความเสีย่งอย่างเหมาะสม	ตลอดจนบรูณาการกระบวนการบรหิารความเสีย่งเข้ากบักระบวนการท�างานขององค์กร	โดยพัฒนาระบบการ

ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในด้วยตนเอง	(Control	Self-Assessment	:	CSA)	เพื่อประเมินความเพียงพอของการควบคุม

ทีม่กีารออกแบบไว้ให้สอดคล้องกบัขัน้ตอนการท�างาน	และการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง	โดยเจ้าของกระบวนการ

เป็นผู้ประเมิน	และปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน	หรือการปฏิบัติงานของตนเองตามแผนงานที่ก�าหนด	 เพื่อเป็นแนวทาง

ในการป้องกัน	หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท�างาน	หรือปัจจัยอื่นๆ	ที่มากระทบต่อการท�างานอันอาจส่งผลให้ไม่สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้	

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Management	System:	BCMS)	เพื่อรับมือกับความ

เส่ียงด้านการหยุดชะงักของกระบวนการที่ส�าคัญ	 อ้างอิงตามมาตรฐานสากล	 ISO	22301:2012	 (มาตรฐานการบริหารความ 

ต่อเนื่องทางธุรกิจ)	 โดยจะถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร	 

ตลอดจนตดิตามและรายงานผลการบรหิารจดัการความเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์การ	คณะกรรมการตรวจ

สอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเห็นในการน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง 

ไม่หยุดนิ่งและตอบสนองต่อความเสี่ยงของธุรกิจในทุกด้านได้อย่างทันท่วงที	(GRI 102-12)

นอกจากนี้	 ยังมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 ใน	 “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุรติคอร์รปัชนั	(CAC)”	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	โดยในปี	2562	บรษิทัฯ	ได้ประเมนิความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้อง

กับการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล	

• การก�าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) :	เป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรหรือสายธุรกิจที่สอดคล้อง
หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและเป้าหมายหลัก	วิสัยทัศน์	และพันธกิจขององค์กร	รวมถึงการก�าหนดแผนบริหารความ

เสี่ยงจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนกับวัตถุประสงค์

	 ทัง้นี	้การทีอ่งค์กรจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดไว้ได้	ควรด�าเนนิงานภายใต้ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้	(Risk	Tolerance)	

เพือ่ท�าให้ผูบ้รหิารมัน่ใจได้ว่าผลการด�าเนนิงานขององค์กรอยูภ่ายในเกณฑ์หรอืประเภทของความเสีย่งทีย่อมรบัได้	(Risk	Appetite)	

• ก�าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating Scale) :	เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงทางด้านโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง	(Likelihood)	และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง	(Impact)	

	 ตามแผนภาพความเสี่ยง	บริษัทฯ	จะยอมรับความเสี่ยงได้ส�าหรับความเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่สีเขียว	(ความเสี่ยงต�่า)	ดังนั้น	บริษัทฯ	

จะต้องก�าหนดแผนจดัการความเสีย่งส�าหรบัความเสีย่งทีอ่ยู่ในบรเิวณสเีหลอืง	สส้ีม	และสแีดง	ของภาพ	(ความเสีย่งปานกลาง	สงู	

และสูงมาก)	เนื่องจากถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้	

Objective
Setting

ปานกลาง สูง สูงมาก

สูง

สูง
(3)

สูงมาก

สูงมาก

สูงมำก
(4)

ปานกลาง

ต�่ำ
(1)

สูงมำก
(4)

สูง
(3)

ปำนกลำง
(2)

ต�่ำ
(1)

ปานกลาง

ปำนกลำง
(2)

โอกำสเกิด (Likelihood)

ผ
ลก

ระ
ทบ

 (
Im

pa
ct

)

ต�่า

ปานกลาง ปานกลาง

ปานกลาง ปานกลาง

สูง

Criteria
Setting

Risk
Identification

Risk
Assessment

Risk
Control

Reporting &
MonitoringR1 R2 R3 R4 R5 R6 

Tolerance

 ค�าจ�ากัดความของพื้นที่สีต่างๆ แนวทางในการจัดการความเสี่ยง

 พื้นที่สีแดง ระดับควำมเสี่ยงสูงมำก ควำมเสี่ยงที่มีควำมส�ำคัญสูงมำก ต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำร ทันที

 พื้นที่สีส้ม ระดับควำมเสี่ยงสูง ควำมเสี่ยงที่มีควำมส�ำคัญสูง ต้องได้รับกำรบริหำรจัดกำร เร่งด่วน

 พื้นที่สีเหลือง ระดับควำมเสี่ยงปำนกลำง ควำมเสี่ยงที่มีควำมส�ำคัญ ต้อง ติดตาม / เฝ้าระวังอย่างสม�่าเสมอ

 พื้นที่สีเขียว ระดับควำมเสี่ยงต�่ำ ควำมเสี่ยงที่มีควำมส�ำคัญน้อย ซึ่งอยู่ในระดับที่ผู้บริหำรยอมรับได้

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง (GRI 103-2)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 2322

• การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) :	เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง	โดยพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์การตามกรอบการบริหารความเสี่ยง	 รวมถึงจัดท�า

แผนการบริหารจัดการความเส่ียง	 โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว	 ครอบคลุมประเภท

ความเสี่ยงทั้ง	4	ด้าน

• การรายงานและติดตามความเสีย่ง (Reporting and Monitoring) :	แผนบรหิารความเสีย่งจะมปีระสทิธิภาพ	จะต้อง
มีการรายงานผล	และปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสอบทานสถานะของความเสี่ยง	และสามารถตัดสิน

ใจอย่างมีประสิทธิผลได้ทันเวลา	และทันสถานการณ์

	 โดยการติดตามความเสี่ยง	แบ่งออกเป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่

1. การติดตามความเสีย่งโดยใช้ความคืบหน้าของแผนจัดการความเสีย่ง :	โดยเจ้าของความเสีย่งเป็นผูติ้ดตามว่าการ
น�าแผนจัดการความเส่ียงไปปฏิบัติน้ันได้ด�าเนินการตามแผนงานและกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้หรือไม่	 จากนั้นจะต้องประเมิน

โอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงอีกครั้ง	 เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 ในกรณีท่ี

ระดับความเสี่ยงยังสูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้	จะต้องจัดให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยง

2. การติดตามความเสี่ยงโดยใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs) :	เป็นตัวเตือนภัยล่วงหน้า
ก่อนทีค่วามเสีย่งน้ันจะเกดิขึน้	หรอืก่อนทีค่วามเสีย่งนัน้จะส่งผลกระทบรนุแรงต่อองค์กร	พร้อมก�าหนดระดับความเบีย่งเบน

จากเกณฑ์	และจะถกูตดิตามความเคลือ่นไหวอย่างใกล้ชดิ	ซึง่ตวัชีว้ดัดงักล่าวสามารถเป็นได้ทัง้	ตวัชีว้ดัน�า	(leading	indicator)	

หรือ	ตัวชี้วัดตาม	(lagging	indicator)

ความเสี่ยงของพฤกษา โฮลดิ้ง (GRI 102-15)

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

 ประเด็นความเสี่ยง	 การบริหารจัดการ	 ผลลัพธ์
   (GRI 103-3)

การเป็นบริษัทที่ประกอบ	 จัดตั้งคณะกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญ	และน�าเสนอต่อ	 -	 ปี	2559	ก่อตั้งบริษัท	พฤกษา 
ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น	 คณะผู้บริหารระดับสูง	ในการพิจารณาลงทุนใน	 	 โฮลดิ้ง	จ�ากัด	(มหาชน) 
ในบริษัทอื่น	 บริษัทย่อย	ภายใต้ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้	 -	 ปี	2560	ก่อตั้งบริษัท	โรงพยาบาล 
	 ของการลงทุน	 	 วิมุต	โฮลดิ้ง	จ�ากัด	และ	 
	 	 	 	 บริษัท	โรงพยาบาล	วิมุต	 
	 	 	 	 อินเตอร์	เนชั่นแนล	จ�ากัด

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์	 การใช้กลยุทธ์การขายแบบครบวงจรผ่าน	Sales		 จ�านวน	Pruksa	Member	ที่เพิ่มขึ้น 
	 Excellence	เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง	 ในปี	2562 
	 แม่นย�ามากยิ่งขึ้นและการใช้ลูกค้าแนะน�ากันเองหรือ 
	 บอกต่อผ่าน	Pruksa	Member	

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย	 1)	 ปรับระยะเวลาการผ่อนดาวน์ให้นานขึ้น	และ	 %	Bank	Rejection	<6% 
การปล่อยสินเชื่อของธนาคาร	 	 เปิดขายโครงการให้เร็วขึ้นรวมถึงการกระจาย 
พาณิชย์	 	 สินค้าให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มมากขึ้น	
	 2)	 ยื่นค�าขออนุมัติกู้เงินต่อธนาคารเพื่อให้ความเห็น 
	 	 เบื้องต้น	(Pre-Approval)	เมื่อลูกค้าแสดงความ 
	 	 จ�านงในการจองที่อยู่อาศัยและมีความประสงค์ 
	 	 จะขอกู้เงิน	เพื่อลดความเสี่ยงของทั้งลูกค้าและ 
	 	 ของบริษัทฯนอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีที่อยู่อาศัย 
	 	 หลายระดับราคาให้เลือกค่อนข้างมาก	ลูกค้า 
	 	 สามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่าลงเพื่อให้ 
	 	 สอดคล้องกับระเบียบหรือนโยบายของธนาคาร 
	 	 พาณิชย์แต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลา	

 ประเด็นความเสี่ยง	 การบริหารจัดการ	 ผลลัพธ์
   (GRI 103-3)

ราคาต้นทุนการก่อสร้าง	 1)	 คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวด	 ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	(COGs) 
ที่สูงขึ้น	และวัสดุก่อสร้าง	 	 ราคาเพื่อให้มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี	 ปี	2562	ประมาณการอยู่ที่	64.9%
ขาดแคลน	 2)	 สร้างคู่ค้าพันธมิตรโดยมีการก�าหนดรูปแบบตั้งแต่	 ซึ่งสามารถควบคุมให้อยู่ภายในเกณฑ์ 
	 	 การคัดเลือก	การดูแล	การประเมินผลตลอดจน	 ที่บริษัทฯ	ก�าหนด 
	 	 แนวทางการด�าเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน
	 3)	 จัดให้มีการประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลงราคา 
	 	 วัสดุก่อสร้างหลักเป็นประจ�าทุกเดือนพร้อมทั้ง 
	 	 ค�านวณหาผลกระทบต่อต้นทุนขายเพื่อพิจารณา 
	 	 ปรับเปลี่ยนราคาขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน	
	 4)	 ใช้นโยบายการสร้างบ้านพร้อมอยู่	(Ready	to	 
	 	 move	in)	แทนการสร้างบ้านเมื่อลูกค้าจองเพื่อ	 
	 	 ให้สามารถวางแผนการก่อสร้าง	และการสั่งซื้อ 
	 	 วัสดุล่วงหน้าได้

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน (Operational Risk)

 ประเด็นความเสี่ยง	 การบริหารจัดการ	 ผลลัพธ์
   (GRI 103-3)

การก่อสร้างของโครงการที่	 1)	 ว่าจ้างผู้ออกแบบ	และที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ	 การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนการ 
อาจคลาดเคลื่อนจากแผนการ	 	 และมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารและ	 เปิดโครงการใน	ปี	2564 
ที่ก�าหนดไว้ของธุรกิจ	 	 ควบคุมการก่อสร้างโรงพยาบาล	เพื่อประมาณการ 
โรงพยาบาล	 	 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการด�าเนินการก่อสร้าง 
	 2)	 พิจารณาจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยในระยะที่เริ่มมี 
	 	 การก่อสร้างอาคาร	เพื่อรองรับความเสี่ยงจาก 
	 	 ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง 
	 	 ดังกล่าว 
	 3)	 พิจารณาการก�าหนดเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้าง 
	 	 ผู้รับเหมาหลัก	(Main	Contractor)	โดยก�าหนด 
	 	 ค่าปรับจากการท�างานล่าช้า	เพื่อให้สามารถ 
	 	 เรียกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได้	กรณีที่ก่อสร้าง 
	 	 ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่ก�าหนด	

ความปลอดภัยภายใน	 1)	 ก�าหนดมาตรฐานการท�างานที่มีความเสี่ยงสูงและ	 ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน 
โครงการก่อสร้าง	 			 บังคับใช้ในการท�างานให้ครอบคลุมทุกโครงการ	 ระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย 
	 2)	 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ�าโครงการตามกฎหมาย	 และความปลอดภัยในการท�างาน 
	 	 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และ	 (OHSAS	18001:2007)	(GRI 102-12) 
	 	 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด	  
	 3)	 ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	 
	 	 เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน	

การขาดแคลนแรงงาน	 มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จในการก่อสร้างตึกสูง	 ใช้แรงงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ 
	 หรือคอนโดมิเนียม	ตลอดจนสร้างพันธมิตรกับ	 ในโครงการแนวสูง	100% 
	 ผู้รับเหมารายที่มีผลงานโดดเด่น	คุณภาพสูง	 
	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการขยายก�าลังการผลิต 
	 หรือก่อสร้าง	



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 2524
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 ประเด็นความเสี่ยง	 การบริหารจัดการ	 ผลลัพธ์
   (GRI 103-3)

บุคลากรขาดการพัฒนา	 1)	 พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญครบทุกส่วน	 ผลการส�ารวจความผูกพันของ 
อย่างต่อเนื่อง	 	 งานส่งเสริมการโยกย้ายเพื่อการพัฒนาข้าม	 พนักงานต่อองค์กร	Engagement 
	 	 สายอาชีพ	เพื่อให้สามารถท�างานทดแทนกันได้	 Survey	ด้าน	Learning	&	 
	 2)	 ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความ	 Development	(Improve	2.8%)	 
	 	 ก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานเปิดโอกาสให้	 โดยในปี	2560	ได้	71	คะแนน 
	 	 พนักงานที่มีความสามารถมีโอกาสเติบโตได้อย่าง	 และปี	2561	ได้	73	คะแนน 
	 	 เท่าเทียมกัน	โดยสร้างเครื่องมือและระบบเส้นทาง	 (*ปี	2562	ไม่ได้จัดท�าแบบส�ารวจ 
	 	 การเติบโตในสายอาชีพ	พร้อมทั้งมีระบบที่จะ	 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร) 
	 	 สนับสนุน	สร้างความพร้อมเพื่อให้พนักงานได้ 
	 	 พัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในสายอาชีพควบคู่ 
	 	 กับการเติบโตทางธุรกิจขององค์กร

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี	 มีการฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบงาน	(Disaster	 สามารถฝึกซ้อมการกู้คืนระบบ 
สารสนเทศ	 Recovery	Plan:	DRP)	ในส่วนของระบบงานหลัก		 งานหลักได้ตามแผน	100% 
	 เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องทุกปี	เพื่อเตรียมความพร้อม 
	 ในการรับมือกับเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ท�าให้ระบบ 
	 งานหลักเสียหาย	ซึ่งจะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจ 
	 หยุดชะงัก

 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

 ประเด็นความเสี่ยง	 การบริหารจัดการ	 ผลลัพธ์
   (GRI 103-3)

ความสามารถในการจ่ายเงิน	 บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต	ยังคงไม่สามารถ	 ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	50	จากก�าไรสุทธิ 
ปันผลของบริษัทฯ	ขึ้นอยู่กับ	 จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ	ได้	เพราะอยู่ระหว่างการ	 ของผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท 
เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัท	 ลงทุนและก่อสร้างโรงพยาบาล	คาดว่าใช้เวลาอีก	 PSH	(จากงบการเงินรวม)	ภายหลัง 
ย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทฯ		 2-3	ปี	จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิด	 จากการหักทุนส�ารองต่างๆ	ตาม 
เข้าไปลงทุน	 ด�าเนินการ	และมีผลก�าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงิน	 กฎหมายทั้งหมดแล้ว 
	 ปันผลได้	ดังนั้น	ช่วงระหว่างนี้	รายได้และผลก�าไร 
	 จะมาจากบริษัท	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จ�ากัด	 
	 (มหาชน)	ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	มีรายได้ 
	 ค่อนข้างมั่นคง	มีผลก�าไรสม�่าเสมอและมีผลการ 
	 ด�าเนินงานที่ดีและเพียงพอที่จะสามารถจ่ายเงินปันผล 
	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ	

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย (Compliance Risk)

 ประเด็นความเสี่ยง	 การบริหารจัดการ	 ผลลัพธ์
   (GRI 103-3)

การประกอบธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้	 1)	 ถือปฏิบัติตามระเบียบ	ข้อบังคับของกฎหมาย	 ความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง 
กฎหมายที่เข้มงวด	 	 และข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ	ซึ่งได้รับ	 ร้องเรียนที่เกิดคดีความเกี่ยวกับการ 
	 	 อนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่าง	 ขออนุญาตในการด�าเนินการต่างๆ 
	 	 ถูกต้อง	รวมถึงมีการปฏิบัติตามค�าแนะน�า		 กับทางราชการ	ในกรณีที่มีการ 
	 	 หรือค�าสั่งของหน่วยงานราชการ	หรือองค์กร	 ฟ้องร้อง	ร้องเรียน	มีโทษจ�าคุก 
	 	 หน่วยงานกลางอื่นๆ	จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้า		 มากกว่า	1	ปีขึ้นไป	หรือ	ค่าปรับ 
	 	 และจากผู้ถือหุ้น	 หรือ	เสียค่าใช้จ่ายในการระงับคดี 
	 2)	 ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษา	 มากกว่า	100,001	บาท	ต่อครั้ง 
	 	 ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และเพื่อผู้ถือหุ้นอย่าง	 โดยในปี	2562	ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
	 	 เต็มที่

 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GRI 201-2)

ในปี	2562	บรษิทัฯ	ได้มกีระบวนการประเมนิความเสีย่งในด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีอ่าจก่อให้เกดิผลกระทบต่อการด�าเนนิ

ธุรกิจ	และได้มีการก�าหนดกลยุทธ์	และแผนการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ติดตามความคืบหน้าผ่านโครงการต่างๆ

โดยมีการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	 เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภมูอิากาศในกรณต่ีางๆ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มของตลาด	รวมไปถงึกระแสสงัคมทีมุ่ง่เน้นไปสูก่าร

ดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ	จึงได้ก�าหนดให้มีการติดตามความเสี่ยงรวมถึงมาตรการแก้ไข	เพื่อรายงานความคืบหน้าของการ

ด�าเนินการตามโครงการเป็นประจ�าตามรอบที่ก�าหนด	และก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	ให้เป็นกรอบในการด�าเนินการตั้งแต่ปี	2563	เป็นต้นไป 

เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความเสีย่ง	และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์ต่างๆ	ได้อย่างมีประสทิธภิาพ	และได้น�านวตักรรม

ที่ทันสมัย	สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภค	(Lifestyle)	มาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ	ของบริษัทฯ	

ดังนี้

• ระบบ Pruksa Fresh Air System	คือ	ระบบนวัตกรรมการถ่ายเทอากาศภายในตัวบ้านและโถงหลังคาท�าให้สามารถเร่ง

กลไกการระบายอากาศ	และความร้อนออกจากตวับ้านได้อย่างมปีระสทิธผิลซึง่ช่วยในเรือ่งของการลดอณุหภมูภิายในตวับ้าน	และ

ประหยัดการใช้พลังงาน	 นอกจากนี้	 ยังมีส่วนช่วยให้บ้านสามารถถ่ายเทอากาศในระดับที่จะช่วยลดการสะสมของอากาศเสียและ

อากาศที่อับชื้นต่างๆ	 ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้	 โดยการน�าหลักการใช้ลมเย็นมาไล่ลมร้อนออกไปเพื่อให้	 “บ้านหายใจได้”	 

โดยประกอบด้วย	4	ขั้นตอนเพื่อให้ระบบท�างานได้มีประสิทธิภาพ

1. Fresh Air Flow in	เปิดให้อากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าต่างหรือประตู
2. Air Circulation	 เปิดพ้ืนที่ต่างๆ	 ภายในบ้านให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกไม่มีอะไรมาขวางทางลมตั้งแต่ช้ันล่าง

จนถึงชั้นบน

3. Air Ventilation	ดูดอากาศที่ใช้แล้วออกไปทางหลังคาโดยมีพัดลมระบายอากาศเป็นตัวช่วย
4.  Hot Air Flow Out	ระบายอากาศร้อนออกนอกบ้านจากพื้นที่ที่ดูดอากาศที่ใช้แล้วภายในบ้านไปเก็บไว้

Air Ventilation 
ดูดอากาศที่ใช้แล้วออก

PRUKSA 
FRESH AIR SYSTEM

Fresh Air Flow in 
อากาศใหม่จากภายนอกเข้ามา

Air Circulation 
อากาศถ่ายเทผ่านตัวบ้าน

Hot Air Flow Out 
ระบายอากาศร้อนออก



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 2726

• การออกแบบโครงการแนวสูง โดยใช้หลักการ “Green Building” หรือ อาคารเขียว	 บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงความ
ส�าคญัในการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม	จงึได้มกีารออกแบบโครงการแนวสงูโดยค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรและสภาพแวดล้อม

อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเริ่มต้นต้ังแต่การเลือกท�าเลที่ตั้งการก่อสร้างไปจนถึงการใช้อาคารเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

ลดการก่อมลภาวะ	ลดการใช้พลังงาน	ลดการใช้น�้า	และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคาร

• การใช้ “Green Solar Cell System” นวัตกรรมการใช้แผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	ติดตั้ง
บริเวณพื้นที่ส่วนกลางในโครงการ	เพื่อลดการใช้พลังงานในบางช่วงเวลา	เช่น	การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง	และ

การ	Operate	ระบบบ�าบัดน�้าเสียรวมภายในโครงการ

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

บรษิทัฯ	ตระหนกัถงึความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้และส่งผลกระทบอย่างรนุแรงหรือสร้างโอกาสในการขยายธุรกจิใหม่แก่องค์กร	โดยการ

ประเมินและทบทวนความเสี่ยงเกิดใหม่	(Emerging	Risk)	ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนี้

	 ประเด็นความเสี่ยง	 	 การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากการออกกฎหมาย	พรบ.	คุ้มครอง	 บริษัทฯ	ได้ท�าการศึกษาข้อกฎหมาย	จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ 

ข้อมูลส่วนบุคคล	(Personal	Data	Protection	Act)	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน	และแต่งตั้งคณะท�างานเพื่อดูแลให้การปฏิบัติ 

	 	 งานเป็นไปตามกฎหมายที่จะประกาศใช้ในปี	2563	ซึ่งการด�าเนินงาน 

	 	 ทั้งหมดนี้จะน�าไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการแข่งขัน	 

	 	 และความสามารถในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ	ต่อไป

ความเสี่ยงจากการออก	พ.ร.บ.	ภาษีที่ดินและ	 ปัจจุบันมีการก�าหนดให้สายงานการเงินกลุ่ม	(Group	CFO)	ดูแลรับผิดชอบ

สิ่งปลูกสร้าง	 	 ในการติดตาม	และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิด	เพื่อจัดวางกลยุทธ์ 

	 	 และเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อไป

การตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉิน

บริษัทฯ	แต่งตั้งผู้ประสานงาน	BCM	ประจ�าหน่วยงานเพื่อท�าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลที่ส�าคัญ	 เช่น	สิ่งที่พนักงานต้อง

ปฏบิตั	ิหมายเลขโทรศพัท์ทีส่�าคญั	สถานทีป่ฏบิตังิานส�ารอง	และการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคัญในแต่ละปี	พร้อมท้ังยงัเลง็เห็นถงึความส�าคญั

ในการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่คุณค่าในทุกหน่วยธุรกิจ	 ตลอดจนการวางระบบบริหาร

จัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจนส่งผลกระทบถึงการหยุดชะงักของธุรกิจ	ดังนั้น	ในปี	

2562	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงมีมติให้จัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจส�าหรับรองรับเหตุที่เกิดขึ้นดังนี้

1. ส�านักงานใหญ่	ด�าเนินการฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT	Disaster	Recovery	Planning	:	IT-DRP)	 
ในส่วนของระบบงานหลัก	 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติงานตามแผนตอบสนอง

เหตุการณ์ฉุกเฉินและทดสอบการติดต่อสื่อสาร	ภายใต้สถานการณ์จ�าลองเกิดเหตุไฟไหม้ที่ส�านักงานใหญ่	ท�าให้ห้อง	Server	

หลักในส่วนของระบบ	Internet	 ไม่สามารถให้บริการได้	 และระบบงานส�าคัญถูกเจาะระบบโดยผู้ประสงค์ร้าย	 ซึ่งผู้เข้าร่วม 

ฝึกซ้อม	จ�านวนทั้งสิ้น	52	คน	ประกอบไปด้วย	ผู้บริหารที่เป็นบุคลากรหลักในการสั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ท�าหน้าที่ในการกู้คืนระบบ	และผู้ใช้งานระบบ	เพื่อทดสอบว่าระบบส�ารองสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

2. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 ซึ่งจะมีการจ�าลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง	
เช่น	เพลิงไหม้	และชุมนุมประท้วง	โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน	(Emergency	Response	Plan	:	ERP)	

ร่วมกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(Business	Continuity	Plan	:	BCP)	ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการก่อสร้าง	

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น	 แผนการฝึกซ้อม	 ในปี	2562	 มีการคัดเลือกโครงการตามมติ 

คณะกรรมการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั	(คปอ.)	เพือ่เป็นตวัแทนกลุม่ธรุกจิย่อย	จ�านวนทัง้สิน้	20	โครงการ	มผีูบ้รหิาร	

พนักงาน	และผู้รับเหมาเข้าร่วมในการฝึกซ้อมทั้งสิ้นกว่า	200	คน

	 ในอนาคตบริษัทฯ	ยังมีแผนในการด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อขอการรับรอง

มาตรฐานสากล	ISO	22301	:	2012	ในส่วนของโรงงานผลติชิน้ส่วนคอนกรีตเสริมเหลก็ส�าเร็จรูป	(Precast	Concrete	Factory)	

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน

3. โรงพยาบาลวิมุตและคลินิกบ้านหมอวิมุต
	 งานระบบที่เป็นแกนหลักในการด�าเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก	คือ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์	เช่น	

HIS	Hospital	Information	System	คลินิกบ้านหมอวิมุต	จัดให้มี	BCP	for	IT	ในกรณีที่ระบบ	IT	ล่ม	มีการฝึกซ้อมก่อน 

เกดิเหต	ุสร้างแผนปฏบัิตกิารระหว่างเกดิเหตุ	การใช้ระบบ	Call	Tree	การเปิดระบบ	Manual	และแผนการรายงานสถานการณ์

หลังเหตุ	โดยฝึกการใช้ระบบให้แก่เจ้าหน้าที่คลินิกและเจ้าหน้าที่	IT	ตามกระบวนการแล้ว

การส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

บริษัทฯ	ให้ความส�าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร	(Risk	Culture)	เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็น

สิ่งที่บุคลากรทุกระดับตั้งแต่	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนในองค์กร	จ�าเป็นต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างจริงจัง

และต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร	โดยมีแนวทางการด�าเนินการ	คือ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ก�าหนดนโยบาย	กรอบ

และแนวทางปฏิบัติ	 รวมถึงให้ข้อคิดเห็นท่ีส�าคัญ	 เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานน�าไปปฏิบัติ	 และติดตามความคืบหน้าของการด�าเนิน

การอย่างสม�า่เสมอ	อกีท้ังมกีารสือ่สารให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองการบริหารความเสีย่ง	โดยมกีารเผยแพร่องค์ความรูเ้กีย่วกบัการบรหิาร 

ความเสี่ยง	 การจัดการเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤตและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ	ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ	ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรผ่านช่องทาง	Risk	Portal	ซ่ึงเป็น	Website	ในการค้นหาข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการความเสีย่งภายในองค์กร	

รวมถึงบทความหรือบทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว	 แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในภาพรวมจากนักวิเคราะห์

ภายนอกหรือสถาบันการเงินต่างๆ	ที่มีความน่าเชื่อถือ	เพื่อให้พนักงานในองค์กรสามารถเข้าไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม	

นอกจากนี	้บรษัิทฯ	ยงัได้มกีารสนบัสนนุให้พนกังานตัง้แต่ระดบัผูป้ฏบิตังิาน	(Operation)	ไปจนถงึผูบ้รหิารระดบัสงู	(Top	Management)	

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการความเสี่ยง	ตั้งแต่ปี	2560	เป็นต้นมา	เช่น	การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร	Risk	

Management	Program	for	Corporate	Leader	-	RCL	ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ของกรรมการ

บริหารความเสี่ยง	ระดับองค์การ	จ�านวน	1	คน	และในปี	2562	มีการจัดอบรมพนักงานระดับปฏิบัติการ	ตามหลักสูตรแผนการจัดการ

เหตุฉุกเฉิน	(ERP)	และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	(BCP)	ส�าหรับโครงการก่อสร้าง	ซึ่งเป็นการอบรมและฝึกซ้อมในลักษณะเสมือน

จริงบางส่วน	(Partial	Exercise)	ซึ่งมีพนักงานเข้าร่วมในการอบรมทั้งสิ้น	200	คน

ในส่วนโรงพยาบาลวิมุตสนับสนุนให้มี	Risk	Report	Culture	 ในองค์กร	 เริ่มตั้งแต่คลินิกบ้านหมอวิมุต	 ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน	 

โดยเจ้าหน้าทีท่กุระดบัสามารถส่ง	Incident	report	ผ่าน	QR	Code/Google	Form	ระบบจะส่งการแจ้งเตือนอตัโนมตั	ิไปยงัทมีทีเ่ก่ียวข้อง	

และผู้บริหาร	(เมื่อเป็น	Sentinel	Event)	โดยทันที



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 2928

ผู้บริหารและพนักงานร่วมเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน ์99.66%

การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (GRI 103-1)

พฤกษา	โฮลดิ้ง	ให้ความส�าคัญและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีมาตรฐานสากลสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2555	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	 

ปี	2560	หรือ	Corporate	Governance	Code	for	Listed	Companies	2017	(CG	Code)	 ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และหลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	(ASEAN	CG	Scorecard)	โดยเล็งเห็นว่า	การด�าเนินธุรกิจ

ภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ีจะเป็นระบบบรหิารจดัการท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรม	โปร่งใส	สามารถสร้างผลตอบแทน	และเพิม่

มลูค่าระยะยาวให้กบัผูถ้อืหุน้	รวมถงึสร้างความเชือ่มัน่ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ทัง้ยงัช่วยสนบัสนนุ	ส่งเสรมิความสามารถในการแข่งขนั

ของบริษัทฯ	ให้เติบโตก้าวหน้า	และน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ

ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี	2559	และมีการทบทวนหลักปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�าทุกปี	รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการ

ก�ากบัดแูลกจิการ	และแนวปฏิบตัทิีด่ทีัง้ภายในประเทศและระดบัสากลจากองค์กรหรอืบรษัิทชัน้น�าต่างๆ	เพ่ือให้นโยบายและการด�าเนนิ

การต่างๆ	ทันสมัย	สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทฯ	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม	และน�ามาซึ่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ	ทั้งนี้	หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	มีเนื้อหาแบ่งเป็น	7	หมวด	

ได้แก่

จรรยาบรรณทางธุรกิจ (GRI 102-16)

บรษิทัฯ	มุง่มัน่ในการพฒันาธรุกจิให้เจริญก้าวหน้าโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการปฏบิตังิานด้วยความโปร่งใส	มคีณุธรรมและรบัผดิชอบ

ต่อผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	พนกังาน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย	ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล	โดยมจีรรยาบรรณของบรษิทัฯ	เป็นข้อปฏบิตัทิีม่คีวาม

ชัดเจนและครอบคลุมแนวทางปฏิบัติทุกๆ	ด้านให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน	เหมาะสม	และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ตีามค�าแนะน�าของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เพือ่ให้การปฏบิตังิานของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานเป็นไปอย่าง

มีมาตรฐาน	ประกอบด้วยคุณภาพและจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ	ยอมรับและศรัทธา	ระมัดระวัง	และ

หลีกเลี่ยงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ	 โดยกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและต้องปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้	 เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	 และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 บริษัทฯ	 

จึงมีนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Pruksa	SD	Policy)	ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลที่ดี	ที่จะช่วยสร้างคุณค่า

ด้านเศรษฐกจิ	ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม	และช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติความเป็นอยูท่ี่ดขีองคนในสงัคม	ไปพร้อมๆ	กบัการร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล	(Sustainable	Development	Goals	:	SDGs)	(GRI 103-1)

กระบวนการติดตามและแนวทางการจัดการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ  
ในปี 2562 (GRI 103-2)

บริษัทฯ	มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อป้องกันมิให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ต�าแหน่ง

หน้าที่แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินต่างๆ	ซึ่งอาจท�าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่	ขาดความเป็นอิสระ	

ความเป็นกลาง	ความโปร่งใส	และความเป็นธรรม	ที่จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม	

ในปี	2562	มีผู้บริหารและพนักงานร่วมเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งหมด	2,962	คน	(จากจ�านวนพนักงานทั้งหมด	2,972	

คน)	คิดเป็น	99.66%	โดยแบ่งเป็นผู้บริหารจ�านวน	425	คน	และพนักงานจ�านวน	2,537	คน	(GRI 103-3)

 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
 รับเรื่อง ตรวจสอบ สอบข้อเท็จจริง ตัดสิน ลงโทษวินัย สื่อสาร ชดใช้ รายงานผลต่อ ปิดเคส 
 ร้องเรียน  ข้อมูลเบื้องต้น  ความผิดวินัย   ค่าเสียหาย- คณะกรรมการ 
 โดยจะแยก      ด�าเนินคดี บรรษัทภิบาล  
 ออกเป็น       และคณะกรรมการ 
 ประเภทต่างๆ       ตรวจสอบ 

หมายเหตุ	:	โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน	รายงานประจ�าปี	2562	หัวข้อหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1 คณะกรรมกำรบริษัท

2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

3 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

4 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

5 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

6 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

7 ปรัชญำและจรรยำบรรณ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอก

พนักงำน / ผู้บริหำร

ลูกค้ำ

ชุมชนและสังคม

คู่ค้ำ คู่สัญญำคู่แข่ง

เจ้ำหนี้ผู้ถือหุ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน

พฤกษา โฮลดิ้ง กับความยั่งยืน

ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต
HEART TO HOME

ที่ พฤกษา เรำอยำกให้ทุกคนมี “บ้าน”
เพรำะ...บ้ำนคือที่ที่เรำอยู่แล้วมีควำมสุขที่สุด
เพรำะ...บ้ำนคือกำรลงทุนทั้งชีวิต ที่อยู่แล้วมีควำมสุข อบอุ่น และไร้กังวล
จึงเป็นควำมรับผิดชอบ และควำมภำคภูมิใจของเรำชำวพฤกษำทุกคน
ในกำรทุ่มเทใส่ใจในมำตรฐำนคุณภำพสูงสุด ทุกขั้นตอน 
และเป็นผู้น�ำในกำรคิดค้นเทคโนโลยีต่ำงๆ อย่ำงไม่หยุดยั้ง
เพื่อให้เรำสำมำรถส่งมอบที่อยู่อำศัยที่ดีที่สุด
เพื่อช่วยยกระดับมำตรฐำนคุณภำพควำมสุขที่แท้จริง
ของกำรใช้ชีวิตของคนไทย
พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน 
ใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ผู้มีส่วนได้เสียของ พฤกษา โฮลดิ้ง (GRI 102-40, GRI 102-42)

บริษัทฯ	เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ	เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ	 กับผู้มีส่วนได้เสีย	 จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม	 และยังให้ความส�าคัญในการสร้าง

ความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ	 ตามบทบาทและหน้าท่ี	 เพื่อการด�าเนินงานที่เต็มประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของบริษัทฯ	ในการเอื้อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ	ได้มีการประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย	โดยใช้หลักเกณฑ์จากผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ	

จากมากไปน้อยตามล�าดับ	 ได้แก่	พนักงาน/ผู้บริหาร	ลูกค้า	คู่ค้า/คู่สัญญา	 เจ้าหนี้	 ชุมชนและสังคม	ผู้ถือหุ้น	และคู่แข่ง	 เพื่อจัดท�า 

แนวปฏิบัติที่ตอบสนองต่อความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย
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แนวทางการปฏิบัติและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย (GRI 102-41)

 ผู้มีส่วน การสื่อสาร ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
 ได้เสีย และช่องทาง ของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 (GRI 102-42) (GRI 102-43) (GRI 102-44) (GRI 102-44) 

 ผู้มีส่วน การสื่อสาร ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
 ได้เสีย และช่องทาง ของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 (GRI 102-42) (GRI 102-43) (GRI 102-44) (GRI 102-44) 

พนักงาน/	 
ผู้บริหาร

ลูกค้า•	 Internal	Online	:	
	 -	 Intranet	:	Pruksa			
		 Gateway

	 -	จอภาพ	Digital	Signage			
		 บริเวณหน้าลิฟต์

•	 Line@	:	pruksacg	 
และ	Pruksa	Engagement

•	 อีเมล์	:	 
cg@pruksa.com	และ	
srm@pruksa.com

•	 การประชุม	/	การจัดงาน
เพื่อพบปะระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน

•	 โทรศัพท์	:	 
Pruksa	Contact	Center	
1739

•	 เว็บไซต์	:	 
www.pruksa.com	และ

•	 Pruksa	Live	Chat	 
ผ่านช่องทาง	 
www.pruksa.com

•	 Facebook	:	 
Pruksa	Family	Club

•	 จดหมายถึง	:	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มหรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 สวัสดิการเงินช่วยเหลือ	เช่น	ของขวัญ
ในพิธีมงคลสมรส	ทุนการศึกษาบุตร	
กระเช้าเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล	เงินช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 
เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	และค่า
พวงหรีดเพื่อเคารพศพ	กรณีพนักงาน	
คู่สมรส	บิดา	มารดา	ของพนักงาน 
เสียชีวิต

•	 ประกันสุขภาพและประกันชีวิต	เช่น	
การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี	
การประกันสุขภาพกลุ่ม	และประกัน
อุบัติเหตุกลุ่ม	ซึ่งพนักงานในระดับ 
เท่ากัน	(แบ่งตาม	Band)	จะได้รับ
สวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก
เพศ	เชื้อชาติ	อายุ	และศาสนา 
โดยจะคุ้มครองทั้งตัวพนักงาน	 
คู่สมรส	และบุตรของพนักงาน

•	 สวัสดิการซื้อที่อยู่อาศัย	การได้รับ
ส่วนลดพิเศษกรณีซื้อบ้าน	ทาวน์เฮาส์	
คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ

•	 กองทุน	เช่น	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	
กองทุนประกันสังคม	กองทุนเงิน
ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุ
จากการปฏิบัติงาน

•	 สิทธิประโยชน์อื่นๆ	เช่น	ค่าคอมมิชชั่น	
ทุนการศึกษาบุตร	Fitness	&	Sport	
club	ค่าโทรศัพท์ประจ�าเดือน	ค่าตัด
ชุดเครื่องแบบพนักงาน	(สูทสากล)	 
เงินรางวัลส�าหรับพนักงานที่มีอายุงาน
ครบ	10	ปี	และ	20	ปี	การหยุดพัก
ผ่อนประจ�าปี	การลาเพื่อรับราชการ
ทหาร	ลาคลอดบุตร	ตั๋วหนังหรือบัตร
ก�านัลส�าหรับซื้อสินค้าในวันเกิด	ฯลฯ

•	 จัดท�าแบบสอบถาม	(Visual	
Questionnaire)	ในการเก็บข้อมูล
ลูกค้าผ่านอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และ
เก็บข้อมูลด้วยระบบ	CRM	ที่ถูกพัฒนา
ขึ้นเพื่อรองรับการเก็บฐานข้อมูลของ
ลูกค้า

•	 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับสมาชิกด้วยโครงการ	Pruksa	
Member		สร้างรายได้ให้สมาชิก	
Pruksa	Member	จากการแนะน�า 
เพื่อนซื้อที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ

•	 รับสิทธิประโยชน์กิจกรรมสินค้าและ
บริการจากร้านค้าหรือแบรนด์ดังตาม
ความต้องการและไลฟ์สไตล์การ 
ใช้ชีวิตของลูกค้าและสมาชิก

•	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อให้ที่อยู่อาศัยที่จะส่งมอบ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า

•	 สร้างความมั่นใจ	เชื่อมั่นในการเก็บ
ข้อมูลลูกค้าด้วยระบบการจัดเก็บ 
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง 
เท่าเทียมกัน	ไม่ค�านึงถึงเพศ	สัญชาติ	 
เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือความเชื่อ

•	 บริษัทฯ	รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพ
แวดล้อมในการท�างานให้มีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต	ทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ	และยึดมั่นปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่าง
เคร่งครัด

•	 บริษัทฯ	มีนโยบายดูแลเรื่อง 
ค่าตอบแทน	ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว	โดยจะพิจารณาจาก
ความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปี	
และการวัดผลการปฏิบัติงานตาม	
Balanced	Scorecard	รวมทั้ง
สวัสดิการของพนักงาน	อาทิเช่น	
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เพื่อเป็นการ
เก็บออมและสร้างหลักประกันให้แก่
พนักงานและครอบครัว	รวมทั้ง
พนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี	โดยเงินสะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจและอายุงานของ
พนักงาน	ทั้งนี้	อัตราเงินสะสมของ
พนักงานและอัตราเงินสมทบของ 
บริษัทฯ	อยู่ระหว่างร้อยละ	5-10,	
สวัสดิการเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย	กองทุน
ประกันสังคม	Fitness	&	Sport	Club	
กองทุนเงินทดแทน	กรณีเจ็บป่วย/ 
ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากการท�างาน,	
กระเช้าเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาล	และเงินช่วยเหลือ
กรณีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ	 
เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพื่อ 
เคารพศพ

•	 พนักงาน	ได้รับความคุ้มครองไม่ให้ 
ถูกล่วงละเมิดจากการเปิดเผยหรือการ
ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล	ไปยังบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่กระท�าไปตาม
หน้าที่โดยสุจริต	หรือตามกฎหมาย	
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

•	 การสร้างความสัมพันธ์และความ 
ผูกพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว	อันน�าไปสู่ความมั่นใจ	 
พอใจ	และบอกต่อในสินค้าและบริการ
ของบริษัทฯ	

•	 จัดสรรสิทธิประโยชน์	กิจกรรม	สินค้า
และบริการที่ตรงความต้องการเพื่อ 
ช่วยส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายและ
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

•	 สร้างระบบในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า
เป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ	ถูกต้อง 
และทันสมัย	ที่สามารถสื่อสาร 
สิทธิประโยชน์	และกิจกรรมต่างๆ	 
ให้ถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

•	 รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า	
โดยไม่น�าข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ	
เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบท
บังคับของกฎหมาย

คู่ค้า	/คู่สัญญา •	 โทรศัพท์	:	 
Pruksa	Contact	Center	
1739

•	 เว็บไซต์	:	 
www.pruksa.com/
whistleblowing-disclosure

•	 Line@	:	pruksacg
•	 อีเมล์	:	 
cg@pruksa.com	และ	
srm@pruksa.com

•	 จดหมายถึง	:	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มหรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
•	 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและ 
คัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

•	 จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
•	 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม
เพื่อให้มั่นใจว่า	มีการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน	 
และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

•	 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา	
ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

•	 บริษัทฯ	เปิดโอกาสให้คู่ค้า	ผู้ขาย/ 
ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า	ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 
คู่ค้า	ทุกรายเข้ามาประมูลงาน	 
เสนอราคางานจ้างเหมา	เสนอราคา
ขายวัสดุอุปกรณ์	หรือรับงานออกแบบ
กับบริษัทฯ	ด้วยความโปร่งใส	ยุติธรรม	
เปิดเผย	และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย

•	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นพัฒนาและรักษา
สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและ 
คู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่อง
คุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่า
กับมูลค่าเงิน	คุณภาพทางด้านเทคนิค	
และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

•	 ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับ 
ผลประโยชน์ใดๆ	เป็นส่วนตัวจากคู่ค้า
และคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 
ทางอ้อม
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 ผู้มีส่วน การสื่อสาร ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
 ได้เสีย และช่องทาง ของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 (GRI 102-42) (GRI 102-43) (GRI 102-44) (GRI 102-44) 

 ผู้มีส่วน การสื่อสาร ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
 ได้เสีย และช่องทาง ของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 (GRI 102-42) (GRI 102-43) (GRI 102-44) (GRI 102-44) 

ชุมชนและสังคม

เจ้าหนี้

•	 โทรศัพท์	:	 
Pruksa	Contact	Center	
1739

•	 เว็บไซต์	:	 
https://www.pruksa.com/
whistleblowing-disclosure

•	 E-Mail	:	 
csr@pruksa.com

•	 จดหมายถึง	:	 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มหรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 โทรศัพท์	:	 
Pruksa	Contact	Center	
1739

•	 เว็บไซต์	:	 
www.pruksa.com

•	 Facebook	:	 
Pruksa	Family	Club

•	 Line@	:	pruksacg
•	 อีเมล์	:	 
cg@pruksa.com

•	 จดหมายถึง	:		 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มหรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 จัดกิจกรรม	Supplier	CG’s	Day	 
เพื่อเชิญชวนคู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมใน
การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน	และยึดมั่นในการ
ประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม	
จริยธรรม	รวมทั้งด�าเนินธุรกิจด้วย 
หลักการในการต่อต้านการทุจริตทุก 
รูปแบบ

•	 บริษัทฯ	น�าความเชี่ยวชาญจาก	Core	
Business	สู่การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถึงชุมชน
และสังคม	เพื่อขับเคลื่อนไปสู ่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับ
ประเทศและสากล	(Sustainable	
Development	Goals	:	SDGs) 
ผ่านการด�าเนินงาน	3	ด้านหลักๆ	คือ	

•	 ช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลา 
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดเพื่อมิให้เกิด 
การผิดนัดช�าระหนี้

•	 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่เจ้าหนี้
ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

•	 ออกหนังสือแจ้งแก่นายหน้า	คู่ค้า	 
และสถาบันการเงินต่างๆ	ว่า	บริษัทฯ	
งดรับของขวัญ	ของก�านัล	และม ี
นโยบายไม่รับงบสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินไม่ว่าในรูปแบบใด

•	 ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหา
กับคู่ค้า	หรือคู่สัญญาที่มีความ 
เกี่ยวพันกับตนเอง	เช่น	เป็นครอบครัว	
หรือญาติ	หรือที่ตนเป็นเจ้าของ	หรือ
หุ้นส่วน

•	 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจาก
การจัดซื้อจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
หรือผู้อื่น

บริษัทฯ	ตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมที่จะร่วมก้าวไปสู่การพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 
จึงได้ก�าหนดนโยบายด้านความยั่งยืน	
(SD	Policy)	เพื่อเป็นกรอบในการ 
ด�าเนินงาน	ภายใต้ความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ	กระบวนการ
ท�างานขององค์กร	ให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน
ยึดถือปฏิบัติ	ดังนี้

•	 ช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดเพื่อมิให้เกิดการ
ผิดนัดช�าระหนี้

•	 ในการช�าระหนี้เงินกู้ยืม	ดอกเบี้ย	และ
ความรับผิดชอบในหลักประกันหรือ 
การค�้าประกันต่างๆ	บริษัทฯ	ยึดมั่นใน
สัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด

•	 เมื่อมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อ
สถานะการเงินโดยมีนัยส�าคัญและอาจ
กระทบต่อหนี้ที่ต้องช�าระ	บริษัทฯ	 
จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือ
แก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

1. Heart to Home : 
	 ใส่ใจในคุณภาพชีวิต	และความ 

เป็นอยู่ที่ดี
2. Heart to Earth :  

ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. Heart to Society :  

ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี

1.  Heart to Home :  
ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็น
อยู่ที่ดี	ได้แก่	โครงการ	Solar	Cell	
หมู่บ้านประหยัดพลังงาน

2.  Heart to Earth :  
ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	
โครงการพฤกษาใส่ใจ... 
คืนน�้าใสให้คูคลอง,	60+	Earth	
Hour	2019,	DIY	เปลี่ยนขยะเป็น
ออกซิเจน,	พฤกษาท�าความด ี
ปลูกต้นรวงผึ้งถวายในหลวง	ร.10,	

	 Pruksa	Save	the	World,	Pruksa	
Lady’s	Month,	

	 Pruksa	No	Plastic	Bag
3.  Heart to Society :  

ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีได้แก่	
โครงการครูอาชีวะ	4.0	By	Pruksa,	
โครงการความร่วมมือพัฒนา
เยาวชนไทยก้าวสู่อุตสาหกรรม
ก่อสร้างยุค	4.0,	โครงการ	Pruksa	
Innovation	Learning	Center,	
โครงการทุนพฤกษา,	โครงการทุน
ต้นกล้า,	โครงการแบ่งปันความรู้
ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ 
ผู้บริหารระดับสูง,	โครงการบ้าน
ใส่ใจเพื่อคนพิการ	By	Pruksa,	
โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ 
ผู้พิการ,	โครงการห้องตัวอย่าง
ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที ่
โรงพยาบาลเลิดสิน,	โครงการ
พฤกษา	จิตอาสา	บริจาคโลหิต,	
โครงการ	Pruksa	Health	Check,	
โครงการ	Happy	Home,	 
โครงการสนับสนุนสินค้าชุมชน 
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน,	โครงการ
ร้านธงฟ้า	ฯลฯ
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ผู้ถือหุ้น

คู่แข่ง

•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี

•	 รายงานประจ�าปีของ 
บริษัทฯ

•	 รายงานการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

•	 เว็บไซต์	:	 
www.psh.co.th	 
หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

•	 จดหมายถึง	: 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มหรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 โทรศัพท์	:	 
Pruksa	Contact	Center	
1739

•	 E-mail	:	 
cg@pruksa.com

•	 Line@	:	pruksacg
•	 จดหมายถึง	: 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มหรือประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

•	 การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
ตามมาตรฐาน	AGM	Checklist

•	 จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานครหรือ
พื้นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ	
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทาง 
ไปร่วมประชุมได้ง่าย

•	 การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	เพื่อป้องกันปัญหา
ติดขัดแก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมและ 
ยังช่วยให้การลงทะเบียนในวันประชุม
ไม่ล่าช้า

•	 ไม่มีการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้น 
ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

•	 มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
เพิ่มวาระการประชุม	เสนอชื่อ 
กรรมการและส่งค�าถามเกี่ยวกับ 
บริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือ
หุ้น	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดช่องทาง
และหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อแสดง
ถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสใน
การพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ด้วย

•	 บริษัทฯ	มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการ 
ประชุมผู้ถือหุ้น	เหตุเพราะการเพิ่ม 
วาระอื่นๆ	ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่
ได้ก�าหนดไว้ในวาระการประชุมเป็น 
การไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได ้
เข้าร่วมประชุม

•	 บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือ 
มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที ่
เข้าร่วมประชุม	โดยไม่คิดค่าบริการ 
ณ	จุดตรวจเอกสารลงทะเบียนเพื่อ
อ�านวยความสะดวกและลดภาระการ
จัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

•	 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา 
ของการแข่งขันที่ดี

•	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ 
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการไม่สุจริต
หรือไม่เหมาะสม	เพื่อผลประโยชน์ใน
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท�าลาย 
ชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

•	 ไม่ร่วมในการท�าสัญญาหรือข้อตกลง
อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขัน
ทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

•	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	 
ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและ 
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย	 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
โดยรวม

•	 น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ	
ผลประกอบการ	ฐานะข้อมูลทาง 
การเงิน	การบัญชี	และรายงานอื่นๆ	 
โดยสม�่าเสมอและครบถ้วนตาม 
ความเป็นจริง

•	 รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่าง 
เท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคต 
ของบริษัทฯ	ทั้งในด้านบวกและ 
ด้านลบ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
ความเป็นไปได้	มีข้อมูลสนับสนุน 
และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

•	 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง 
และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของบริษัทฯ	
ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือ
ด�าเนินการใดๆ	ในลักษณะที่อาจก่อ 
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
กับองค์กร

•	 บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันในการประชุม 
ผู้ถือหุ้น

•	 สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย 
การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและ 
เป็นธรรม	ไม่ผูกขาดหรือก�าหนดให ้
คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ	เท่านั้น

•	 ไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า
โดยใช้วิธีการใดๆ	ให้ได้มาซึ่งข้อมูล 
ของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและ 
ขัดต่อจริยธรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของ พฤกษา โฮลดิ้ง

บริษัทฯ	มีกระบวนการระบุประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยพิจารณาข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	(Stakeholder	

Inclusiveness)	แผนธุรกิจ	กลยุทธ์	ปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร	ทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	(Sustainable	

Development	Goals)	และข้อเสนอแนะจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน	โดยบริษัทฯ	

ใช้กระบวนการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ	(Materiality)	 ตามมาตรฐานขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล	(Global	

Reporting	Initiative	หรือ	GRI)	ฉบับ	GRI	Standards

หลักการคัดเลือกประเด็นส�าคัญ (Materiality) (GRI 102-46, GRI 102-49)

1.  การระบุประเด็นส�าคัญ (Identification) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร
	 บริษัทฯ	ด�าเนินการตามหลักส�าคัญตามแนวทางของ	GRI	Standard	คือ	บริบทความยั่งยืน	(Sustainability	Context)	

ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	(Materiality)	 ความครบถ้วนสมบูรณ์	(Completeness)	 และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	

(Stakeholder	Inclusiveness)	รวมถงึประเดน็ส�าคญัท่ีคาดว่าจะเก่ียวข้องและมีนัยส�าคัญต่อบริษทัฯ	ทัง้จากปัจจัยภายใน

(เป้าหมายและแผนธุรกิจ)	 และปัจจัยภายนอก	(การประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย)	 และนัยส�าคัญของ 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกตามเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน	หรือ	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	มาประกอบการประเมินประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของบริษัทฯ	ด้วยการระดมสมองของผู้บริหารระดับสูงในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อทบทวนแนวโน้มความคาดหวัง

ของผู้มีส่วนได้เสียจากการส�ารวจความคิดเห็น	การหารือ	การพูดคุย	ประชุม	สัมมนา	กับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

อย่างไม่เป็นทางการและจัดล�าดับความส�าคัญก�าหนดการตอบสนองอย่างเหมาะสม

2.  การจัดล�าดับความส�าคัญ (Prioritization)
	 บริษัทฯ	 น�าประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อองค์กร	 โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบและความคาดหวังของผู้มีส่วน 

ได้เสยีทกุกลุม่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	รวมถงึแนวโน้มด้านความยัง่ยนืในกลุม่อสงัหารมิทรพัย์และก่อสร้าง	เพือ่จดัล�าดบั

ความส�าคัญ	และวิเคราะห์ก�าหนดเป็นประเด็นที่มีนัยส�าคัญ	(Materiality)	ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	จากนั้นให้ค่าคะแนน	

โดยพิจารณาตามความส�าคัญเพื่อก�าหนดประเด็นลงตาราง	Materiality	Matrix	 ในแกนต้ัง	 คือ	 ระดับอิทธิพลต่อการ

ประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย	 และแกนนอน	 คือ	 ระดับนัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ 

สิ่งแวดล้อม

3.  การให้เหตุผล (Validation)
	 ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของบริษัทฯ	 ได้รับการระบุประเด็นและให้ความเห็นชอบโดยผู้บริหารระดับสูง	 

พร้อมท้ังได้มีการน�าเสนอให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาทบทวนเพ่ือให้สอดคล้องกับองค์กรในปัจจุบัน	 จ�านวน	10	

ประเด็น	 ประกอบด้วย	 ด้านเศรษฐกิจ	3	 ประเด็น	 ด้านสิ่งแวดล้อม	3	 ประเด็น	 และด้านสังคม	4	 ประเด็น	 ดังนี	้ 

(GRI 102-32)

 ผู้มีส่วน การสื่อสาร ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ
 ได้เสีย และช่องทาง ของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 (GRI 102-42) (GRI 102-43) (GRI 102-44) (GRI 102-44) 
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นัยส�าคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การต่อต้านทุจริต  
คอร์รัปชัน

การจัดการของเสีย

ความเส่ือมโทรม
ของที่ดิน

การปนเปื้อน 
และการฟื้นฟู

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

แรงงาน / 
ฝ่ายบริหาร

ความสัมพันธ์

การจัดการทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ

การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน

การประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อม
ของผู้ส่งมอบ

ความเป็นส่วนตัว
ของลูกค้า

การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางอาชีพ

• การเติบโตทางเศรษฐกิจ
• การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 และการจัดซื้อจัดจ้าง

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
อย่างยั่งยืน

กราฟแสดงประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของ พฤกษา โฮลดิ้ง

มลพิษทางอากาศ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ผลกระทบทางอ้อมเชิงเศรษฐกิจ

ประเด็นส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่น�าเสนอในรายงาน (GRI 102-46)

  ผลกระทบที่เกิดขึ้น
 ประเด็นส�าคัญ กับผู้มีส่วนได้เสีย
 ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   หัวข้อที่น�าเสนอในรายงาน หน้า 
 (GRI 102-47) ภายใน ภายนอก
  องค์กร องค์กร

  ด้านเศรษฐกิจ 3 ประเด็น 

  
ผู้บริหาร/

	 ผู้ถือหุ้น,	 	  

1.	 การเติบโตทางเศรษฐกิจ	
พนักงาน

	 เจ้าหนี้,		 การเติบโตทางเศรษฐกิจ	 41-48

	 	 	 คู่ค้า	คู่สัญญา	

2.	 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	 -	 คู่ค้า	
การจัดซื้อจัดจ้าง	 51-67

	 และการจัดซื้อจัดจ้าง	 	 คู่สัญญา	 	

3.	 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
	 ผู้บริหาร/	 คู่ค้า	

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	 68-75
	 	 พนักงาน	 คู่สัญญา	

  ด้านสิ่งแวดล้อม 3 ประเด็น

4.	 การจัดการทรัพยากร
 

ผู้บริหาร/
	 ลูกค้า,	คู่ค้า,	

 
อย่างมีประสิทธิภาพ

  
พนักงาน

	 ชุมชน	 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 87-98

	 	 	 และสังคม	 	

	 	 	 ลูกค้า,	คู่ค้า,		

5.	 การจัดการของเสีย	 -	 ชุมชน	 การจัดการของเสีย	 99-100

	 	 	 และสังคม

6.	 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ	 ผู้บริหาร/	 ชุมชน	 การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษา	
101-102

	 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน	 พนักงาน	 และสังคม	 สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

  ด้านสังคม 4 ประเด็น

7.	 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ	 ผู้บริหาร/	 คู่ค้า	 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงาน	
105-111

	 ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 พนักงาน	 คู่สัญญา	 อย่างเป็นธรรม

8.	 การพัฒนาศักยภาพและ	
ผู้บริหาร/

  
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า

	 ส่งเสริมความก้าวหน้า	
พนักงาน

	 -	
ทางอาชีพ	

111-120

	 ทางอาชีพ

9.	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย		
ผู้บริหาร/

 
ลูกค้า,	คู่ค้า

 
ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม

	 และสภาพแวดล้อม	
พนักงาน

 
คู่สัญญา

 
ในการท�างาน	

121-131

	 ในการท�างาน

10.	 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	
-
	 ชุมชน	

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	 132-142
	 และสังคมอย่างยั่งยืน	 	 และสังคม
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 41
1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5
2.1, 2.2 5.4, 5.6 7.1 8.1, 8.2, 

8.3, 8.4, 
8.5, 8.7, 8.8

9.1, 9.4, 9.5 12.2, 12.4, 
12.5, 12.6, 
12.7, 12.8

16.2, 16.3, 
16.5, 16.6, 
16.7, 16.10

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยจะมีรายได้หลักจาก

เงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต (GRI 103-1, GRI 103-2)

หมายเหตุ : * เงินที่ช�าระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 1,535 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,414 ล้านบาท และ 

   ค่าธรรมเนียมการโอน 240 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 3,189  ล้านบาท

  ** มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม ประกอบด้วย รายได้ หัก ต้นทุนการด�าเนินงาน, ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน, เงินที่ช�าระ 

   แก่เจ้าของเงินทุน, เงินที่ช�าระแก่รัฐ และการลงทุนในชุมชน

ที่มา  : งบการเงินรวมประจ�าปี 2562 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562 

การเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2562 (GRI 103-3, GRI 201-1)

รายได้ 

40,152 ล้านบาท

เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน 

3,502 ล้านบาท

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม ** 5,300 ล้านบาท

ต้นทุนการด�าเนินงาน 

25,754 ล้านบาท

เงินที่ช�าระแก่รัฐ *

3,189 ล้านบาท

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 

2,404 ล้านบาท

การลงทุนในชุมชน 

3 ล้านบาท



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 4342

ภาพรวมของธุรกิจ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 
ในปี 2562 มีโครงการเปิดใหม่ จ�านวน 36 โครงการ

 1 บ้านพฤกษา บางกรวย - ไทรน้อย
 2 บ้านพฤกษา วงแหวน - กันตนา
 3 บ้านพฤกษา 95A วงแหวน - กันตนา
 4 บ้านพฤกษา 95B วงแหวน - กันตนา
 5 บ้านพฤกษา ราชพฤกษ์ - 345
 6 บ้านพฤกษา ประชาอุทิศ
 7 บ้านพฤกษา ศรีนครินทร์ - บางนา โครงการ 3
 8 บ้านพฤกษา สุขุมวิท - บางปู 
 9 บ้านพฤกษา หินกอง - สระบุรี
 10 บ้านพฤกษา รังสิต - ธัญบุรี โครงการ 2
 11 บ้านพฤกษา หนองมน - ชลบุรี 3
 12 บ้านพฤกษา แอร์พอร์ต - มะลิวัลย์
 13 The Connect ติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ
 14 พฤกษาวิลล์ กรุงเทพกรีฑา - วงแหวนฯ
 15 พฤกษาวิลล์ เจ้าฟ้า - เทพอนุสรณ์ 
 16 พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน - รามอินทรา 
 17 พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน - รามอินทรา (2)
 18 พฤกษาวิลล์ 87/2 (เทพารักษ์)
 19 พฤกษาวิลล์ 107/5 ประชาอุทิศ - สุขสวัสดิ์ 78 
 20 พฤกษาวิลล์ เทพารักษ์ - ศรีนครินทร์
 21 The Plant รามค�าแหง - วงแหวน

 1 The Plant หนองมน - ชลบุรี
 2 The Palm กรุงเทพกรีฑา - วงแหวน
 3 ภัสสร พุทธมณฑลสาย 2 - บางแวก
 4 ภัสสร ดอนเมือง - พหลโยธิน
 5 The Plant ชัยพฤกษ์ - วงแหวน
 6 The Plant กรุงเทพฯ - ปทุมธานี
 7 ภัสสร ร่มเกล้า - รามค�าแหง
 8 The Plant สิริโสธร

บ้านเดี่ยว 8 โครงการ ทาวน์เฮาส์ 21 โครงการ 

 1 The Tree จรัญฯ - บางพลัด
 2 The Tree พัฒนาการ - เอกมัย
 3 The Privacy เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
 4 The Privacy เอส วันโอวัน
 5 Plum Condo ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

คอนโดมิเนียม 5 โครงการ 

 1 Chapter จุฬา - สามย่าน
 2 Chapter เจริญนคร ริเวอร์ไซด์

พรีเมียม 2 โครงการ 

การด�าเนินงานด้านภาษี
นโยบายบัญชีส�าหรับภาษีเงินได้ของบริษัทฯ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่
ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

• ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน ได้แก่ 
 ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศใช้

หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ
• ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 บันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจ�านวนท่ีใช้ เพ่ือความ 

มุ่งหมายทางภาษี 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว ได้แก่ การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการ
ที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน้ันไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชวีดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษทีีค่าดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมือ่มีการกลบัรายการโดยใช้อัตราภาษีท่ีประกาศ
ใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน และต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

การก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯ ต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้อง
ช�าระ โดยบริษัทฯ ได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต 

การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  
ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้บริษัทฯ เปลี่ยนการตัดสินใจ โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงใน
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะน�า
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบัุนและภาษเีงนิได้นี ้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเกบ็ภาษี
หน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียง
พอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะ 
ถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

การด�าเนินการด้านภาษี
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านภาษีให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีการด�าเนินการดังนี้

• การจัดอบรมให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านภาษีของบริษัทฯ
• ติดตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการด้านภาษีเพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ได้

อย่างถูกต้องครบถ้วน
• มกีารวเิคราะห์ผลกระทบด้านภาษทีีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงกฎหมาย หรอืหลกัเกณฑ์ต่างๆ เพือ่ให้บรษัิทฯ สามารถวางแผนและ

เตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด�าเนนิการช�าระภาษเีงนิได้นิตบุิคลและภาษอ่ืีนท่ีเกีย่วข้องตามข้อก�าหนดของกรมสรรพากรท้ังในประเทศและต่างประเทศ
อย่างถูกต้อง
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ภาพรวมของธุรกิจ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

โรงพยาบาลวิมุต 

ตั้งอยู่บริเวณใกล้สี่แยกสะพานควาย ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้าง ที่พร้อมจะเปิดให้บริการภายใต้ Concept “ไว้ใจได้  

ใส่ใจคุณ” เพ่ือมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร โดยค�านึงถึงคุณภาพการรักษา และ Patient Experience เป็นส�าคัญ ท้ังโรค

เฉียบพลัน รุนแรง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิตสูง

คลินิก “บ้านหมอวิมุต” รังสิตคลอง 3
ตั้งอยู่ในย่านรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน

ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีโครงการของพฤกษาตั้งอยู่ในพื้นที่นี้อีกด้วย 

โดยเปิดให้บรกิารตรวจรกัษาโรคทัว่ไป ตรวจสขุภาพ รกัษาเบาหวาน 

กายภาพบ�าบัด การเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน รวมถึงให้ค�า

ปรึกษาด้านสุขภาพกับผู้อาศัยในชุมชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ี 

ต่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต ที่ยังคงแนวคิดให้ทุกคนเข้าถึงการ

รักษาแบบองค์รวมที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านบริการ สถานที่ ในราคา

ที่เหมาะสม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 

ทีส่�าคญัยงัช่วยสนบัสนุนภาพลักษณ์ของพฤกษาในการดแูลสขุภาพ 

เพิม่คณุภาพชวีติท่ีดแีก่ลกูบ้าน สมาชกิ Pruksa Family และชมุชน

รังสิตคลอง 3 โดยปัจจุบันได้เปิดให้บริการในด้าน

• ตรวจโรคทั่วไป โรคเด็ก วัคซีน

• เบาหวาน โรคเรื้อรัง

• แพคเกจตรวจสุขภาพ และห้องตรวจเลือด

• กายภาพบ�าบัดและพัฒนาการเด็ก

• ฟอกไต

• การเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน

• การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น 

 การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ภูมิแพ้ในเด็ก

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินค้าและระดับราคา ไม่ว่าจะ

เป็น ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งแต่ละโครงการมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากโครงการของผู้ประกอบการรายอื่น 

ทัง้ดีไซน์และฟังก์ชัน่การใช้งาน โดยไม่ได้มองแค่ความต้องการพืน้ฐานของลกูค้า แต่ใส่ใจในทกุรายละเอยีดแม้เป็นเรือ่งเลก็น้อยอันเป็น

ที่มาของการก�าหนดมาตรฐานการท�างานที่แตกต่างที่เรียกว่า “Pruksa Quality Standard” ซึ่งในปี 2562 พฤกษาได้ใส่ใจสร้างสรรค์

เทคโนโลยกีารอยูอ่าศยัที่ท�าให้ชวีติคนไทยดขีึ้นทีเ่รยีกวา่ “Pruksa Living Tech” ท�าให้บริษัทฯ สามารถยกระดบัคณุภาพของทีอ่ยูอ่าศยั

บนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้อย่างแท้จริง (GRI 103-1)

PRUKSA Living Tech (GRI 103-2)

ปี 2562 บริษัทฯ ได้พัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย “Pruksa Living Tech” อันเป็นนวัตกรรมที่ผสานธรรมชาติกับ

เทคโนโลยีไว้ด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่แค่เติมเต็มความต้องการในการใช้ชีวิต แต่เป็นเทคโนโลยีที่สร้างคุณภาพและสมดุล

เพื่อการอยู่อาศัยที่ท�าให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสุขภาพ

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อความปลอดภัย

และอุ่นใจ

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสังคมส่ิงแวดล้อม

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อความสะดวกสบาย

เชื่อมต่อเทคโนโลยี

ภาพและบรรยากาศจ�าลอง

ภาพและบรรยากาศจ�าลอง
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1. เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ

 นวตักรรมทีพ่ฒันาเพือ่ส่งเสรมิให้คนไทยมสีขุภาพด ีจากปัญหามลภาวะทีเ่พิม่ขึน้โดย

เฉพาะฝุ่น PM 2.5 เราจึงพัฒนา O2 System นวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนเพ่ือ

อากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นในพื้นที่ส่วนกลาง และยังมีนวัตกรรมอื่นๆ เพื่อสุขภาพ เช่น 

Wellness Solution, Pruksa Precast, สระว่ายน�้าระบบเกลือ, Jogging Track และ 

Space Extension เป็นต้น

2. เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม

 นวตักรรมทีพ่ฒันาเพือ่คณุภาพชวีติในการอยู่อาศยัและสิง่แวดล้อมทีด่ ีเช่น นวตักรรม

บ้านหายใจได้ Pruksa Fresh Air ที่ช่วยเรื่องระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ้าน  

ท�าให้เย็นสบาย ลดการใช้พลังงาน อากาศถ่ายเทได้ดีไม่อับชื้น มีระบบ Solar Cell  

แผงประหยดัพลงังานไฟฟ้าในพืน้ทีส่่วนกลางของโครงการ และนวัตกรรมอ่ืนๆ อย่าง 

Vertical Green Wall, LED Lighting และ Skylight เป็นต้น

VERTICAL GREEN WALLSOLAR CELL

LED LIGHTING

WELLNESS SOLUTION
VENTILATION SYSTEM

สระว่ายน�้าระบบเกลือ

FITNESS

ม่านธรรมชาติ
ผสานดีไซน์ 
ลดเสียง ลดฝุ่น

แผงประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนกลาง

ทางลาดส�าหรับรถเข็น 
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

ปราศจาก
สารคลอรีน

ปลอดภัยส�าหรับ
ทุกเพศทุกวัย

อุปกรณ์ครบครัน
สบายกว่าด้วยพื้นที่ 

80 ตร.ม

บริเวณชั้นล่าง Lobby

3. เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ

 นวัตกรรมที่พัฒนาเพ่ือยกระดับความปลอดภัยส�าหรับการอยู่อาศัยในโครงการของ

พฤกษา เราพฒันาระบบรักษาความปลอดภยัและระบบเตือนภยัต่างๆ ต้ังแต่หน้าทาง

เข้าโครงการไปจนถึงในตัวบ้าน เช่น ระบบประตูหน้าต่างเตือนภัย Door & Window 

Magnetic Sensor, CCTV, Smoke Detector, Digital Door Lock, Triple Gate, 

Access Control และ Security Pad Control เป็นต้น

4. เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบาย

 นวตักรรมทีพ่ฒันาเพือ่ตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชวีติยคุใหม่ ทีม่เีทคโนโลยทีนัสมยั

มาช่วยอ�านวยความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น ระบบส่ังงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่าน 

สมาร์ทโฟน Home Automation, In Unit Wellness, Sensor Lighting, USB Plug, 

Smart Switch, Smart Mirror, Smart Locker, Smart Camera / IP Camera และ 

Wi-Fi ส่วนกลาง เป็นต้น

SMART HOME AUTOMATION SMART SWITCH

DOUBLE GATE

ACCESS CONTROL

CCTV

VISITOR & RESIDENCE PATH

USB PLUG

สวิทซ์เปิด-ปิดไฟ 
ด้วยระบบสัมผัส
หรือผ่านสมาร์ทโฟน

ปลั๊กไฟที่รองรับ 
หัวชาร์ต USB 
สะดวกทุกการใช้งาน
เพื่อชีวิตง่ายขึ้น

ปลอดภัยทุกการ 
เข้าและออกโครงการ

ระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิด

รอบโครงการ
(ถนนหลัก ประตูทางเข้า-ออก)

เพื่อความปลอดภัย
และอ�านวยความสะดวก 

แก่ลูกบ้าน

ระบบส่ังงาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า

ผ่านสมาร์ทโฟน

ควบคุมการเข้า-ออก ของโครงการผ่านระบบกล้องอ่านหมายเลขป้ายทะเบียน
รถยนต์อัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกบ้าน

โครงการ ภัสสร ร่มเกล้า - รามค�าแหง โครงการ ภัสสร ร่มเกล้า - รามค�าแหง

โครงการ ภัสสร ร่มเกล้า - รามค�าแหง

โครงการ เดอะทรี ดินแดง - ราชปรารภ
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SEARCH PURCHASE LOAN DECORATINGDECISION LIVING

นอกจากนี้ ในปี 2562 พฤกษา ยังมีการพัฒนาร่วมกับคู่ค้า โดยพิจารณาจากวัสดุที่มีผลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบกับลูกค้า 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตรง ได้แก่ 

• การพัฒนาร่วมกับบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“TOA”) พัฒนาสี TOA รุ่น Expert 2 In 1 ที่เป็นสีสูตรน�้า

ไม่ส่งผลที่อันตรายต่อสุขภาพและมีการสะท้อนรังสีความร้อนได้ดีขึ้น ใช้งานง่าย เพียงเปิดฝาแล้วใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน�้า 

และไม่ต้องทาสีรองพื้น ท�าให้งานออกมามีคุณภาพ

• ร่วมมือกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน) ผลักดันและส่งเสริมการใช้ ปูน Hydraulic Cement ที่ช่วยลด

คาร์บอนไดออกไซด์ หรอื CO
2
 ในกระบวนการผลติ Cement โดยใช้กบัพ้ืนถนนในโครงการ ท�าให้ลดการปลดปล่อย CO

2
 ได้เท่ากบั 

1,960 ton CO
2
e หรือเปรียบเทียบกับการปลูกต้นไม้เท่ากับ 206,316 ตัน

• พัฒนาวัสดุปิดรอยต่อแผ่นพรีคาสท์ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) ที่เรียกว่า Hybrid Epoxy ท�าให้มีความคงทนตลอดอายุการใช้งาน

ตลอดระยะเวลากว่า 26 ปีที่ผ่านมา พฤกษา ได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ครบถ้วนและครอบคลุมทุกส่วน ส่งผลท�าให้ พฤกษา 

ส่งมอบบ้านที่ได้ตามมาตรฐานสากล สวยงาม และมีคุณภาพ เกิดคุณค่าในเชิง Value For Money, Emotional Value, Functional 

Value, Value of Time ท�าให้ลูกค้าชื่นชม มีความสุข มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นเจ้าของท่ีอยู่อาศัย เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

อีกทั้งยังค�านึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างการขับเคลื่อนองค์กรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งให้ความใส่ใจใน 3 ด้านหลักๆ ได้แก่ 

• ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ด้วยการใส่ใจการท�างานทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า 

• ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ค�านึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต เพื่อลดปัญหาโลกร้อน 

• ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม 

ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร และความร่วมมือจาก ลูกค้า คู่ค้า/สังคม และชุมชน เพราะสิ่งส�าคัญในการด�าเนิน 

ธุกิจนั้น ไม่ใช่เพียงตัวสินค้าหรือบริการ แต่หัวใจส�าคัญ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า จึงท�าให้

องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Growth)

โดยในแต่ละปี พฤกษา ได้จดัสรรงบประมาณส�าหรบัการท�าการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยกีารก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัอย่างต่อเนือ่ง มท้ัีงการ

พัฒนาภายในองค์กร และพัฒนาร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา โดยประมาณ 0.5% ของรายได้  

(GRI 103-3)

การบริหารความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ด้วยวิสัยทัศน์ของพฤกษาที่มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าคือผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมี

ฝ่าย Corporate Customer Relationship Management เพื่อรับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์ วางแผน และด�าเนินการ เพื่อพัฒนา

ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดียิ่งขี้น โดยด�าเนินการผ่านขั้นตอนส�าคัญต่างๆ ที่ลูกค้ามีการติดต่อกับบริษัทฯ ตาม Customer Journey  

ที่ก�าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ (GRI 103-1)

ตลอดปี 2562 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM) อย่าง

ต่อเนื่อง โดยปรับปรุงระบบ CRM เพื่อรองรับโครงสร้างและตอบสนองกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถท�างานอย่างครบวงจร 

ตาม Customer Journey จัดเก็บข้อมูลลูกค้า และเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานขาย และระบบการให้บริการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล 

ให้เป็น Customer Centric เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น (Customer Single View) และน�า

ข้อมูลจากระบบ CRM มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สอดคล้องกบัเป้าหมายทีก่�าหนดและได้น�าผลการประเมนิความพงึพอใจของลกูค้าจากปีทีผ่่านมาไปวเิคราะห์ในแต่ละข้ันตอน และท�าการ

พัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น พร้อมก�าหนดเป้าหมายและ 

แผนงานเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยมีคณะท�างานและผู้บริหารที่ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละแผนงาน มีการติดตามและ

รายงานผลการด�าเนินการกับคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกเดือน

แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (GRI 103-2)

• โครงการ Zero Defect 
 เพื่อพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการบริการลูกค้า และโครงการนี้เป็นโครงการหลักที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนา

ความพึงพอใจของลูกค้า โดยการน�าข้อมูลสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียน 10 อันดับแรก (Top 10 Defect) เป็นประจ�า 

ทุกเดือน มาท�าการวิเคราะห์ วางแผน และตั้งเป้าหมายให้มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งแต่การออกแบบ การปรับเปลี่ยนวัสดุ  

การคัดเลือก Vendor การอบรมคนงาน การปรับกระบวนการท�างานเพ่ือบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ 

เป็นต้น

• การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 
 เพื่อให้สามารถท�าการส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้หลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การส่งข้อความสั้น 

(SMS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย หรือโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
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การจอง/
ท�าสัญญา

โอน 
กรรมสิทธิ์ เข้าอยู่อาศัย

เยี่ยมชม
โครงการ

ส่งมอบให้
นิติบุคคล

Platinum 
คือ สมาชิกที่เป็นลูกค้าที่มียอดซื้อมากกว่า 
1 ยูนิต หรือมียอดซื้อสะสมมากกว่า 10 ล้านบาท

Green plus 
คือ สมาชิกที่เป็นลูกค้าที่มียอดซื้อ 
1 ยูนิต

Green
คือ กลุ่มผู้ที่สนใจโครงการ
ของบริษัทฯ

จากการด�าเนินงานตลอดปี 2562 ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 91.17% 

ซึ่งเพิ่มข้ึน 4.74% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ย 87.04 (GRI 103-3)

• แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าในขั้นตอนการเยี่ยมชมโครงการจนถึงการขาย
 บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในขั้นตอนหลักๆ ที่ส�าคัญ เช่น เยี่ยมชมโครงการ โอนกรรมสิทธิ์ ไปจนถึงการ

บริการหลังการส่งมอบการบริหารงานให้นิติบุคคลฯ ดังนี้ 

• การใช้งานระบบ Visual Questionnaire Application 

 จัดเก็บข้อมูลและน�ามาประมวลผลเพื่อน�าเสนอสินค้าหรือโครงการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า (Personalized Product 

Suggestion) เมือ่ลกูค้าเข้าเย่ียมชมโครงการใดของบรษิทัฯ หากโครงการทีเ่ข้าเยีย่มชมไม่ตรงกับความต้องการของลกูค้า พนกังาน

ขายสามารถแนะน�าโครงการอื่นๆ ให้กับลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องถามข้อมูลเพิ่ม นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาของลูกค้ายังสร้าง

ความประทับใจให้กับลูกค้า และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายอีกด้วย

• โครงการ Pruksa Member 
 เป็นโครงการท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้าอนัน�าไปสูค่วามมัน่ใจ พอใจ และบอกต่อ เพ่ือเกดิโอกาสทางการขาย โดยแบ่งระดบั

สมาชิก Pruksa Member ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่ก�าหนดเป็น 3 ระดับ คือ Platinum, Green Plus และ Green เพื่อบริหาร

จดัการและพฒันาความสมัพนัธ์ แยกตามระดบั โดยสมาชกิจะได้รบัสทิธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อท่ี 1 คือ ได้รบัสะสมคะแนนจากการแนะน�า 

และต่อที่ 2 สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษที่แตกต่างกันตามระดับสมาชิกจากร้านค้า Partners

ระดับสมาชิก Pruksa Member

Application : The Living Pruksa Family Club

Pruksa Contact Center 1739 www.pruksa.com เลือกหัวข้อ “ติดต่อเรา”

Live Chat บนเว็บไซต์ www.pruksa.com 

การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดซื้อจัดจ้าง 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของพฤกษา (P0-P16)

พฤกษา มุง่มัน่ทีจ่ะเป็นบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�าของประเทศไทยท่ีมธีรุกิจและบรกิารทีห่ลากหลาย เพือ่ตอบสนองรปูแบบการด�าเนนิ

ชีวิตสมัยใหม่ และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนตามนโยบายของบริษัทฯ ที่เน้นความ “ใส่ใจ” ในการ

ผลิตสินค้าที่ดีเพื่อส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงรักษากระบวนการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่

ธุรกิจ โดยมีกระบวนการด�าเนินงานที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Process : P) ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น (P0) จนถึงกระบวนการ

สุดท้าย (P16) ซึ่งเป็นกระบวนการหลักขององค์กร ดังนี้ (GRI 102-9, GRI 103-1) 

มาตรฐานปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของพฤกษา (GRI 103-2)

หมายเหตุ : * คือ กระบวนการสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ กระบวนการพัฒนาบุคคล, กระบวนการเลขานุการบริษัท, กระบวนการทาง IT,  

 กระบวนการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (CG)
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 P0 SBU Business Plan : Project Feasibility Study 1
  การศกึษาท�าเลทีด่นิทีม่คีวามเป็นไปได้ทัง้ทางการตลาดและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี

ที่เป็นมาตรฐานของบริษัทฯ

 P1* Land Acquisition : เจรจาต่อรองราคาซ้ือที่ดิน Project Feasibility 
Study 2 และอนุมัติซื้อที่ดิน

  กระบวนการซื้อที่ดินของบริษัทฯ มุ่งซื้อท่ีดินที่ท�าเลดีมีศักยภาพ เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินที่มีการเพิ่ม

มลูค่าและมคีณุค่าแก่ผูอ้ยูอ่าศยั โดยจะเลอืกซือ้ทีด่นิทีผู่เ้ป็นเจ้าของทีด่นิมคีวามประสงค์จะขายเท่านัน้ 

และเป็นที่ดินที่ไม่มีปัญหาด้านคดีความมาก่อน และต้องไม่มีการถูกบังคับให้ขาย หรือหาวิธีได้ที่ดิน

มาด�าเนนิธรุกจิด้วยวธิกีารมชิอบหรอืไม่โปร่งใส โดยทีด่นิทกุแปลงจะมตีวัแทนบรษิทัฯ จากหลายฝ่าย

ร่วมเจรจาซื้อ-ขายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสทั้งบริษัทฯ และเจ้าของที่ดิน 

 กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าถือเป็นขั้นตอนส�าคัญ โดยใช้ระบบ CRM เพื่อท�าการประเมินผลในแต่ละขั้นตอนที่ก�าหนด โดยจะ

ส่งแบบประเมินให้ลูกค้าผ่านทาง E-Mail, SMS หรือ Pruksa Contact Center 1739 และผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน จะถูกน�าเข้า

สูร่ะบบประมวลผลแบบอตัโนมตั ิท�าให้ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้องสามารถดคูะแนนได้ทนัทแีบบ Real Time ผ่าน BI (Business Intelligence) 

แต่ละหน่วยงานสามารถน�าผลการประเมนิไปใช้ในการตดัสนิใจทางธุรกจิได้อย่างรวดเรว็และดียิง่ขึน้ สามารถน�าข้อมลูไปใช้เพ่ือพัฒนา

ความพึงพอใจได้ทันที

ช่องทางการติดต่อส�าหรับลูกค้าและบุคคลทั่วไป
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  บริษัทฯ ยังหาซื้อที่ดินที่สามารถใช้เป็นเส้นทางล�าเลียงวัสดุและทีมงานก่อสร้าง โดยไม่ให้เกิด 

ผลกระทบต่อการอยู่อาศัยของชุมชนข้างเคียงและลูกค้าของโครงการ ในระหว่างการก่อสร้างหาก 

เส้นทางเกิดการช�ารุดเสียหายก็จะด�าเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้สภาพดีกว่าเดิม 

  กระบวนการดงักล่าว จะถกูแบ่งย่อยออกเป็น 8 กระบวนการย่อย (P0-P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก (เช่น 

เจ้าของที่ดิน ผู้เสนอขายที่ดิน) มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

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

  เมื่อบริษัทฯ ได้ที่ดินมาเพื่อด�าเนินการพัฒนาโครงการ ทีมงานออกแบบจะท�าการออกแบบโครงการ 

จัดท�าผังโครงการ สาธารณูปโภค รูปแบบบ้านด้วยคอนเซ็ปต์โครงการที่น่าอยู่อาศัย ร่มรื่น และใช้

ประโยชน์จากท่ีดินได้ดีที่สุด รวมถึงทิศทางการวางบ้านจะออกแบบให้มีความถูกต้องตามกฎหมาย

จัดสรรที่ดิน หลักการของภูมิสถาปัตย์ เพ่ือให้เป็นโครงการท่ีมีคุณภาพ สามารถอยู่อาศัยอย่างม ี

ความสุข และมีค่าใช้จ่ายการบ�ารุงรักษาต�่า   

 P3 Prelim Design & Detail Design PCM : สรรหาว่าจ้างผู้ออกแบบและ
ออกแบบบ้าน

  การออกแบบบ้านในโครงการให้มฟัีงก์ชนัครบถ้วนเพ่ือการอยูอ่าศัยท่ีมคุีณภาพ เลอืกใช้วัสดุท่ีใช้งาน

ได้สะดวก คุม้ค่า ดแูลรกัษาง่าย มคีวามสวยงาม และมอีายใุช้งานยาวนาน และออกแบบระบบบ�าบดั

และระบายน�้าทิ้งเป็นไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี และมีคู่มือการใช้งานแก่ลูกค้าเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ของส่วนต่างๆ ภายในบ้าน อีกทั้งยังมีส่วนในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 P4* Estimate & Budgeting : ประมาณราคากลางโครงการและงบประมาณ
โครงการ Project Feasibility Study 4

  การประมาณราคาสินค้าตามการออกแบบและการจัดท�างบประมาณโครงการกระบวนการดังกล่าว 

ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 6 กระบวนการย่อย (P1-P6) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บุคลากรที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก (ผู้ออกแบบภายนอก)  

มีความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

 P5* Sourcing : สรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาประเภทต่างๆ
  คัดเลือกผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าตรงตามการออกแบบ รวมทั้งมีบริการทั้งก่อนและ 

หลังการขายที่ดี เพ่ือส่งมอบโครงการและบ้านท่ีมีคุณภาพ และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี 

Bidding หรือ e-Auction เพื่อให้ได้ราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล ท�าให้ลูกค้าซื้อบ้านของโครงการที่มี

คณุภาพทีด่ ีราคาสมเหตสุมผล ท้ังนี ้ผูร้บัเหมาหรอืซพัพลายเออร์ท่ีมผีลการด�าเนนิงานท่ีด ีจะได้รบั

การพิจารณาในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ตามระเบียบในครั้งต่อๆ ไป

  กระบวนการดงักล่าวอยู่ในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ถกูแบ่งย่อยออกเป็น 9 กระบวนการย่อย (P0-P8) 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งภายใน (พนักงาน 

ผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก (ร้านค้า ผู้รับเหมา) มีความเข้าใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

 กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

 P6 Government Permit : การขออนุญาตต่างๆ
  การขออนญุาตเพือ่ด�าเนนิงานในทกุประเภททีเ่กีย่วข้อง บรษิทัฯ จะด�าเนนิการให้ถกูต้องตามกฎหมาย

และกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 P7* Procurement : ประมูล และว่าจ้างผู้รับเหมาราคาวัสดุ  
  ประมลูและว่าจ้างผูร้บัเหมาราคาวสัด ุเพือ่ให้ได้ผูร้บัเหมา/ผูจ้ดัจ�าหน่ายทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมสงูสดุ

ตามราคาและข้อตกลงหรือเงื่อนไขการว่าจ้าง

 P8 Mock up House Construction : ก่อสร้างส�านักงานขายและบ้านตัวอย่าง
  การเริ่มก่อสร้างช่วงแรก การถมดิน งานสาธารณูปโภค การสร้างบ้านตัวอย่าง จะเน้นการท�างานให้

ตรงตามแผนงาน และดูแลการก่อสร้างของโครงการ โดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชน 

รอบด้าน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ดูแลรับผิดชอบ รับเรื่องร้องเรียน (หากมี) และเร่งด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

 P9* Marketing : การตลาด
  การโฆษณาต่างๆ จะใช้สือ่ท่ีเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภค โดยมทีมีการ

ตลาดส่วนกลาง เป็นผูต้รวจสอบและคดักรองข้อมลู เพือ่ให้มคีวามเป็นธรรมต่อลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้

เสยี รวมถงึการตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นการรบกวนต่อสภาพแวดล้อมจนอาจเกดิอันตราย

ต่อผู้ที่สัญจรไปมา

 P10* Sale & CRM Credit : การขายและเป็นที่ปรึกษาซ้ือบ้านและสินเชื่อแก่ลูกค้า
และบริการ CRM

  การขายแก่ลูกค้า เป็นการให้ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องครบทุกด้าน เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการตัดสิน

ใจซื้อบ้านแก่ลูกค้า รวมไปถึงการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมมือกับสถาบันการเงิน

ทุกสถาบัน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุดในการรับทราบเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน 

  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาช่องทางการขายรูปแบบใหม่ เช่น ขายผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ 

ให้ค�าปรึกษาด้านเครดิตสินเชื่อแก่ลูกค้าที่มีปัญหาด้านการเงินในรูปแบบโครงการ Win Back  

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า (CRM Database) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการขายมากยิ่งขึ้น

 P11* Construction & Quality Control : ก่อสร้างบ้านและสาธารณูปโภค
โครงการ และการตรวจสอบคุณภาพบ้าน 

  ระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะควบคุมดูแลผลกระทบต่อชุมชนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียง  

การระบายน�้า ฝุ่นละอองในการก่อสร้าง ซึ่งการด�าเนินงานของบริษัทฯ เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่าการ

ก่อสร้างทัว่ไป เนือ่งจากบรษิทัฯ ก่อสร้างโดยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัด้วยการผลิตแผ่นพรคีาสท์ (ช้ินส่วน

คอนกรตีเสรมิเหลก็ส�าเรจ็รปู) ภายในโรงงาน และมกีารตรวจสอบชิน้งานทกุชิน้ จงึช่วยลดการปล่อย

มลภาวะจากการก่อสร้างและการขนส่ง (ก๊าซเรือนกระจก) ทั้งทางตรงและทางอ้อม และลดปริมาณ

จ�านวนของทิ้ง/ของเสีย (Waste) ท�าให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพได้มาตรฐานงานที่ดีก่อนส่งมอบให้แก่

ลูกค้า
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 กระบวนการท�างาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

 P12 Payment : การจ่ายผลงานผู้รับเหมาและการจ่ายงวดงานตามความก้าวหน้า
ของงาน

  อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา ตามผลงานความก้าวหน้าของแต่ละกระบวนการท�างานตามจริง

และแจ้งรอบการจ่ายเงินแก่ผู้รับเหมาอย่างชัดเจน

 P13 Inspection Quality Control & Transfer : ลูกค้าตรวจรับมอบบ้าน และ
ท�าการโอนกรรมสิทธิ์

  ลูกค้าท�าการตรวจรับมอบสินค้า โดยการแก้ไขงานตามรายการต่างๆ ที่ลูกค้าแจ้ง มีแนวโน้มที่จะลด

จ�านวนรายการลงอนัเน่ืองมาจากการปรบัปรงุพัฒนาคุณภาพสนิค้าต้ังแต่การออกแบบและการก่อสร้าง

ที่ด�าเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอด

 P14 Juristic Person : Property Management และการบริหารนิติบุคคลบ้าน
จัดสรร

  การบรหิารและดแูลหมูบ้่าน ต้ังแต่ก่อนเริม่เข้าอยูอ่าศัยหลงัแรก-ระหว่างการอยูอ่าศัย-การส่งมอบแก่

นิติบุคคล บริษัทฯ จะมีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ที่มีหน้าที่

เฉพาะ ได้แก่ ระบบไฟส่องสว่าง การระบายน�้า ความสะอาดในโครงการ ถนน สวนสาธารณะ  

การรกัษาความปลอดภยั โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั บริษทัฯ จะเข้มงวดเป็นอย่างมาก

ในการจัดจ้างบริษัทที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

มเีครือ่งมอืที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั เพ่ือให้ปฏบิตังิาน

ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความปลอดภัยแก่ลูกบ้านในโครงการ ท�าให้ปัจจุบันสามารถลดจ�านวน

ปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยภายในโครงการได้มาก

 P15* การบริการหลังการขาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า : บริหารการ
ซ่อมบ้านหลังการขายและ CRM

  บรษิทัฯ ก�าหนดมาตรฐานในการซ่อมแซมอย่างชดัเจนท้ังคณุภาพและเวลาท่ีใช้ในงานแต่ละประเภท 

(SLA) ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบ้านทุกหลังที่มีรายการแจ้งซ่อม จะถูกบันทึก

เข้าระบบทั้งหมด เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลการด�าเนินงานและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งลูกค้าจะได้

รบัการบรกิารทีดี่ ครบถ้วน รวดเร็วตรงตามเวลาท่ีก�าหนด โดยระหว่างก่อนการเข้าซ่อม-ระหว่างการ

ซ่อม-หลังการซ่อม จะมีทีมงานส่วนบริการลูกค้าติดต่อลูกค้าตลอดเวลา เพื่อรับทราบและประเมินผล

การให้บรกิารและรายงานผูบ้รหิารตลอดเวลา ผลจากการให้การบรกิารดงักล่าวได้สร้างความพึงพอใจ

แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น 

 P16 Continuous Improvement Process และ Supply Chain ย้อนกลับ 
P1-P16

  ทบทวนกระบวนการท�างานในแต่ละขั้นตอน และพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าโดยมีกิจกรรม เช่น การประกวด Innovation Awards, 

Improvement Awards ซึ่งมีหน่วยงาน Innovation Center เป็นผู้ด�าเนินการและมีหน่วยงานเฉพาะ

ทีท่�ากจิกรรมปรบัปรงุคณุภาพของการผลติและคุณภาพของวัสดุโดยตรง คือ หน่วยงาน Continuous 

Improvement (CI) และ Quality Assurance (QA)
ในปี 2562 บรษิทัฯ  ได้พัฒนาระบบโดยการปรบัปรงุและออกแบบกระบวนการทางธรุกจิของบรษิทัฯ ขึน้ใหม่ ผ่านโครงการ Streamline 

Project เพื่อให้ระบบงานมีการบูรณาการทั้งด้านระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูล และกระบวนงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งด้าน

การบริหารโครงการและการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ และพัฒนาระบบ ERP ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่ดี และเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ 

Streamline Project มุ่งพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐานสากล
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พฤกษา ได้รับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และรักษามาตรฐานระบบมาอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน โดยทุกปีบริษัทฯ จะได้รับการตรวจประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management System Audit) จาก

สถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึง่เป็นองค์กรอสิระที่ให้บรกิารรบัรองตามมาตรฐานไอเอสโอและมาตรฐานระบบอ่ืนๆ เพ่ือเสรมิสร้าง

ประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม (GRI 103-3)

2544 2553 2557 256225472536 2556 2560

ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2000
ครั้งแรก (ธ.ค.44)

Upgrade Version
ISO 9001:2008

ตรวจประเมิน  
Quality System  

ตาม Core Process 
(P0-P16)

เตรียมความพร้อมเพื่อ 
ต่ออายุการรับรองมาตรฐาน 

ISO:2015 ปี 2563

ก่อตั้ง 
เม.ย.2536

Re-Assessment #1
ISO 9001:2000

พัฒนา Corporate Work 
Procedure Core Process 

(P0-P16)
Upgrade Version
ISO 9001:2015

การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและห่วงโซ่อุปทาน (GRI 103-1)

บรษัิทฯ มุง่มัน่ให้ความส�าคญัต่อการวางยทุธศาสตร์การบรหิารงานจดัซ้ือจดัจ้างและการจดัการบรหิารห่วงโซ่อปุทาน ทีมุ่ง่เน้นคณุภาพ

สินค้าและบริการ โดยก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ  

เพื่อก�าหนดแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยค�านึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้รับ  

รวมถึงข้อก�าหนดตามกฎหมายและระบบจัดการคุณภาพต่างๆ เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ 

การส่งมอบสินค้าและบริการ รวมทั้งความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินการต่างๆ ขององค์กร มีการจัดท�าจรรยาบรรณใน

การปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (Pruksa-Suppier Sustainable Code of Conduct) ส�าหรับคู่ค้า และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ (Pruksa Purchaser Code of Conduct) ส�าหรับพนักงาน เพื่อให้ทั้งคู่ค้าและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

โดยมีเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรม

ในการด�าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามหลัก 4 ประการดังนี้

ความคุ้มค่า 

คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องค�านึงถึงต้นทุนคุณภาพ และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากการจัดซ้ือจัดจ้างทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต โดยให้มีการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ พร้อมปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน  
ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาประกอบการพิจารณา ซึ่งไม่ได้ถือราคาต�่าสุดในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างเสมอไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กบั
คะแนนของความคุ้มค่าในงาน (Value Score) ในกระบวนการคัดเลือกคู้ค้าที่จะยึดถือเป็นส�าคัญ

คุณธรรมและความโปร่งใส
 

คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องด�าเนินข้ันตอนการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเปิดเผย และจะต้องเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายสามารถ 
เข้ามาแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถในการรับงานของกลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้าเป็นหลัก มีการ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เชี่ยวชาญ และฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างเพียงพอและเสมอภาคกันในเวลาที่เหมาะสม ทั้งน้ี ผลการพิจารณาคัดเลือกจะต้องแจ้งให้ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการ 
จัดซื้อจัดจ้างที่ถูกแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พนักงานของบริษัทฯ จะต้องพิจารณาถึงความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน โดยค�านึงถึงสภาวะตลาดด้านต่างๆ ในขณะนั้น
ว่ามีทศิทางเป็นอย่างไร ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการวิเคราะห์และจัดท�าแผนงานเพือ่ใช้ในการก�าหนดเป้าหมายในการคัดเลือกว่า วิธกีาร
จัดซ้ือจัดจ้างรูปแบบใดเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะน้ันมากที่สุด รวมทั้งควรมีการประเมินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
รายเดือน รายไตรมาส และรายปีเพื่อน�าผลที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย

ความรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จของงาน 

พนักงานของบริษัทฯ จะต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อมาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งค�านึงถึงความถูกต้อง 
การใช้อ�านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

พัฒนาการที่ส�าคัญของการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 5958

การจัดซื้อจัดจ้าง 4.0 (GRI 103-2)

ปัจจบุนัการบริหารงานจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารห่วงโซ่อุปทาน ได้น�าแนวคดิ Thailand 4.0 มาก�าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาโครงการ 

“การจัดซื้อจัดจ้าง 4.0” (Procurement 4.0) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในเชิง 

กลยุทธ์และการด�าเนินงาน และช่วยเป็นเข็มทิศทางยุทธศาสตร์การจัดซื้อยุคใหม่พร้อมน�าบริษัทฯ ไปสู่ “World Class Procurement” 

โดยมี 3 เสาหลัก ดังนี้

• การบริหารงานในการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ “Continuity of Supplies (Speed)”

• การบริหารงานต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด “Best Terms in the Market (Cost Saving)”

• การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ “Value Creation (Transparency)”

สิง่ส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัการจดัซือ้จดัจ้างในยุค 4.0 คอื เทคโนโลยี และอัลกอลทึิมท่ีด ีทีช่่วยให้สามารถรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์

ข้อมูลจ�านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการท�าความเข้าใจซัพพลายเออร์ ตลาด และลูกค้า  

การคาดการณ์แนวโน้มของตลาด และตรวจหาการท�างานที่ล้มเหลวของแผนการด�าเนินงาน วัสดุ เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้

ความสามารถในการตัดสินใจของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น ทั้งยังท�าให้การตัดสินใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยอัตโนมัติ การจัดซื้อจัดจ้าง 

4.0 (Procurement 4.0) คอืการพฒันาก�าหนดคุณค่าใหม่ การตอบสนองความต้องการทางธุรกจิใหม่ๆ การรวมข้อมลูจากทุกหน่วยงาน 

และห่วงโซ่คุณค่าต่างๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเรียกใช้ในเชิงรุก สิ่งส�าคัญที่สุดคือหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างต้องมีความสามารถในการรับมือกับ

ความท้าทายและโอกาสในการขยายการพัฒนาระบบดิจิตอลของบริษัทฯ ในอนาคต

Procurement 
1.0
Tactical buying

Procurement 
 2.0 
    Optimized sourcing

Procurement 
 3.0
    Strategic procurement

Procurement 
 4.0
    Value chain integration

การด�าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถวัดผลได้

น�าแนวคิดด้านการบริหารงาน
ต้นทุนทั้งระบบ TCO มา
ประยุกต์ใช้ รวมถึงการ 
เพิ่มขีดความสามารถด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง 
เป็นระบบ

ก�าหนดกลยุทธ์การจัดซื้อ
จัดจ้างในแต่ละประเภทงาน
ได้อย่างเหมาะสม

สร้างความได้เปรียบในเชิง
ต้นทุนวัสดุและการบริหารงาน
ในธุรกิจเพื่อเพิ่มผลก�าไร 
ให้กับบริษัทฯ

จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดจ้าง
พนักงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยึดถือและต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

• พนักงานต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ

• พนักงานต้องรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

• พนักงานต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์ เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่รายจ่ายที่ได้จ่ายไป

• พนักงานต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุ เทคโนโลยี สภาวะของตลาด และกระบวนการผลิต

• พนักงานต้องท�าการซื้อขายโดยซื่อสัตย์และจริงใจ

• พนักงานต้องต้อนรับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างสุภาพ

• พนักงานต้องยอมรับพันธกรณีของตนและผู้อื่น

• พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการโดยไม่เป็นธรรม

• พนักงานต้องให้ค�าปรึกษาและช่วยแนะน�าผู้ซื้อ

• พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วย

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดขึ้นเมื่อพนักงานให้ความส�าคัญต่อผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับมากกว่า 

ผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเป็นการปฏิบัติท่ีตอบสนองซ่ึงกันและกันในเชิงธุรกิจ รวมถึงการใช้อ�านาจหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

จากบริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อไปเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย เช่น ผลประโยชน์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของพนักงาน

เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ขาย การคัดเลือกสินค้าและ/หรือบริการ หรือการต่อรองเพื่อสรุปผลการสั่งซื้อกับบริษัทผู้ขาย

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

ของขวัญหรือของก�านัล 
การรับของขวัญหรือของก�านัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท จากผู้ขาย ถือเป็นความไม่เหมาะสมและพนักงานไม่ 
พึงปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และแสดงถึงความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมของตัวพนักงาน 
เว้นแต่การรับของขวัญหรือของก�านัลที่ผู้ขายจัดท�าไว้เพื่อส่งเสริมการขายและด้านการตลาดเท่านั้น

น�้าใจไมตรี 
พนักงานจะต้องไม่ขอหรือรับการช่วยเหลือ การบริการใด หรือซื้อส่ิงของใดๆ ที่ได้รับส่วนลดเป็นพิเศษส�าหรับตนเอง
และบุคคลในครอบครัว รวมถึงการรับเชิญไปท่องเที่ยว หรือการรับบริการเพื่อความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปล่ียน
ส่ิงของใดๆ ที่มีมูลค่าสูงกับผู้ขาย การรับประทานอาหารกลางวันกับผู้ขายในระหว่างการเจรจาธุรกิจ อาจกระท�าได้เป็น
ครั้งคราวแต่ไม่ควรท�าเป็นปกติวิสัย ในกรณีที่ผู ้ขายเชิญไปร่วมรับประทานอาหารค�่าและชมการแสดงเพื่อความ
เพลิดเพลินในวาระส�าคัญหรือโอกาสอันเป็นพิเศษ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่ายก่อน

งานเลี้ยงสังสรรค์
พนักงานทีไ่ด้รบัเชญิให้เข้าร่วมงานเล้ียงสังสรรค์จากบรษัิทผู้ขายและเป็นงานจัดเล้ียงทีมี่ราคาสูงมากกว่าปกต ิมีกิจกรรม
บนัเทงิ หรอืมีการมอบบตัรก�านัลทีมี่มูลค่าสูงเป็นประจ�า และไม่เป็นทีเ่ปิดเผยจากผู้ขาย จะถือได้ว่ามีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
พนักงานต้องรายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายก่อนเข้าร่วมงานเล้ียงสังสรรค์นั้น

สินบนหรือเงินทุจริตที่ผู้ขายแอบให้
พนักงานต้องไม่แสดงนัย หรือเจรจา หรือรับสินบนจากผู้ขายไม่ว่าในรูปแบบใดและ/หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นเหตุให้
บรษัิทฯ เสียผลประโยชน์ การกระท�าดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนและผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงและต้องถูกพจิารณา
ลงโทษทางวินัย และบริษัทฯ อาจด�าเนินคดีทางอาญาด้วย ทั้งนี้พนักงานจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การรับสินบนจาก 
ผู้ขาย นอกจากจะท�าลายเกียรติ/ชื่อเสียงของตนเองแล้ว ยังท�าให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ เสียหายไปด้วย

สินค้าตัวอย่าง
ซ่ึงมีมูลค่าในเชงิพาณชิย์ต้องส่งคืนผู้ขายเม่ือกระบวนการจัดซ้ือ/จดัหาเสรจ็ส้ินลง เว้นผู้ขายแจ้งว่าไม่มีความจ�าเป็นทีจ่ะ
ต้องส่งคืนเนื่องจากมูลค่าต�่าหรือเป็นสินค้าตัวอย่างที่ใช้แล้วหมดไป เช่น สารเคมี เป็นต้น
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การรักษาความลับของข้อมูลบริษัทฯ

คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 

ข้อมูลด้านเทคนิค วัสดุ เอกสาร ไม่ว่าจะป็นเอกสารการด�าเนินงานที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ คงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ข้อเสนอด้าน

ราคาของผู้ขาย เอกสารการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิค ราคา และสัญญาต่างๆ ซึ่งถือเป็นความลับของบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิด

เผยต่อผู้อื่น หากพบว่ามีผู้ละเมิดการกระท�าดังกล่าวบริษัทฯ จะด�าเนินการต่อผู้ละเมิดทันที

ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้และที่อาจมีประกาศฯ เพิ่มเติมในอนาคต

ระหว่างด�าเนินการทางธุรกิจด้วยกัน พนักงานจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

การปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพื่อผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนว

ปฏิบัติดังต่อไปนี้

ความสัมพันธ์กับลูกค้าภายใน

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความส�าเร็จของบริษัทฯ ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานจัดซื้อจัดจ้าง 

กบัลกูค้าภายในจงึมคีวามส�าคญัเช่นกนั โดยยดึหลกัสทิธมินษุยชนที่ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลหนึง่บคุคลใด เพราะความเหมอืนหรอืความ

แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

• ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขายกับฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และ/หรือฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ และ/หรือส�านักคุณภาพ 
ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อก�าหนดหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  
พร้อมกับติดตามการประเมินผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อมและต้องด�าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์และ
บริการนั้นอย่างยั่งยืน

• ตดิต่อกับผู้ขายทีร่กัษาจรรยาบรรณเชงิการค้า ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบรษัิทฯ อย่างสม�า่เสมอ 
หลีกเล่ียงผู้ขายทีป่ระกอบธรุกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธรุกิจ เช่น กดข่ีแรงงาน จัดสรรสภาพการท�างานไม่ดี ไม่รบัรูสิ้ทธิ
ของพนักงานลูกจ้าง มีพฤติกรรมฮั้วในการประมูล ด�าเนินธุรกิจที่ไม่โปร่งใส เปิดเผยความลับทางการค้า ทุ่มเสนอราคาต�่ากว่า
ทุนเพื่อตัดราคาผู้ขายรายอื่นอย่างไม่ยุติธรรม มีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น

• แจ้งผู้ขายเพื่อให้ความร่วมมือหรือร่วมกับผู้ขายในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การท�าธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

• จัดหาพัสดุให้มีผลดีต่อบริษัทฯ ให้มากที่สุด โดยควรก�าหนดว่าต้องได้รับพัสดุตรงตามความต้องการทั้งด้านคุณภาพ ราคา 
จ�านวน เวลา การให้บริการ ความรวดเร็ว และค�านึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมของ 
บริษัทฯ

• พนักงานผู้ด�าเนินการจัดหาจะต้องมีการวางแผนจัดหาพสัดุล่วงหน้าทีดี่เพือ่หลีกเล่ียงการจัดหาพสัดุอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตผุล
อันสมควร

• พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าภายในโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์

• พนักงานจะต้องหลีกเล่ียงการกระท�าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของพนักงาน หรือการกระท�าใดๆ  
ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของลูกค้าภายใน

การติดต่อสื่อสาร

บริษัทฯ ตระหนักถึงจรรยาบรรณในการสื่อสารเป็นอย่างมาก หากพนักงานมีการสื่อสารกันอย่างขาดคุณธรรมแล้วอาจท�าให้เกิด 

ความขัดแย้ง หรือท�าให้เกิดผลเสียต่อจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจได้ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

• พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ยุติธรรม และปฏิเสธข้อเสนอหรือข้อแนะน�าที่ไม่เหมาะสมเพื่อแลกเปล่ียน
กับผลประโยชน์ส่วนตนในการด�าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

• การจัดซ้ือจัดจ้างผ่านบริษัทเครือญาติ เพื่อนสนิท หรือบริษัทที่พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงทุนและ/หรือเป็นหุ้นส่วนฯ นิตินัย 
และ/หรือพฤตินัยกับผู้ขาย พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่ผู้บังคับบัญชาจะได้มอบหมายให้พนักงานผู้อื่นมา
ปฏิบัติหน้าที่แทน

• ผู้บริหารตามอ�านาจการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องใช้ดุลยพินิจในการให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

• ผู้บริหารตามอ�านาจการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่า
มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ ต้องด�าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน 

• พนักงานต้องสนับสนุนให้มีการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบรกิารจากผู้ประกอบการทีเ่ป็นคนไทยหรอืบรษัิทในเครอื หรอืบรษัิทย่อย 
และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

• พนักงานต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการควบคุมที่รัดกุมและปรับเปลี่ยนวิธี
การให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา

• พนักงานจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตนและของบุคคลในครอบครัวแก่ผู้ขาย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน หมายเลขบัญชีธนาคาร 
หรือ e-mail Address ส่วนตัว

• ห้ามมิให้พนักงานให้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อธุรกิจกับผู้ขายผ่านทาง e-mail address ส่วนตัวของผู้ขายไม่ว่าในกรณีใด
ก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ

• โทรศัพท์ส�านักงาน หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ และ e-mail address ของบริษัทฯ ควรจะใช้เพื่อติดต่องาน
ธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

• พนักงานมีหน้าทีใ่ห้ข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับงานทีร่บัผิดชอบโดยตรงแก่ผู้ขายเท่าน้ัน การเปิดเผยข้อมูลของบรษัิทฯ ทีไ่ม่อยูใ่นความ
รับผิดชอบโดยไม่ได้รับอนุมัติจะถือว่าละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้

• พนักงานควรแจ้งให้ผู้ขายด�าเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่ก�าหนดขึ้นโดยบริษัทฯ เท่านั้น
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COMMUNICATION & 
CONSULTATION

OBJECTIVE
SETTING

RISK 
TREATMENT

RISK ASSESSMENT
• Identification
• Analysis
• Evaluation

MONITORING &
REVIEW

คู่ค้าเข้าตอบรับนโยบายจรรยาบรรณ

ในการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า 1,396 ราย

การตระหนักด้านความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน (Functional Risk Assessment) ขึ้นตามล�าดับกระบวนการบริหารความ

เสีย่ง (Risk Management Process) เพือ่ให้พนกังานทีด่�าเนนิกจิกรรมการจดัซือ้จดัจ้าง ได้ตระหนกัถงึความส�าคัญของการบรหิารความ

เสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการและน�ามาปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งผลให้กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาก้าวหน้าและลดความ

เสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

บทก�าหนดโทษ

ผู้มีอ�านาจหรือหน้าทีด่�าเนนิการตามระเบยีบนี ้หรอืผูห้นึง่ผูใ้ดจะต้องกระท�าการด้วยความรดักุม เปิดเผย โปร่งใส ส่งเสรมิให้มีการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม ประหยัดเงินงบประมาณ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความรับผิดชอบต่อผลส�าเร็จของงาน เป็น

ประโยชน์แก่บริษัทฯ หากกระท�าการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระท�าการโดยมีเจตนาทุจริต หรือ

กระท�าการโดยปราศจากอ�านาจที่นอกเหนืออ�านาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออ�านวยแก่ผู้เข้าร่วมเสนอราคาให้มีการขัดขวางการ

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระท�าผิดวินัยตามระเบียบของกลุ่มบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ถ้าการกระท�ามเีจตนาทจุรติ หรอืเป็นเหตุท�าให้บรษิทัฯ เสยีหายอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต�า่โดยการให้ออกจากการเป็นพนกังาน

ของบริษัทฯ

2. ถ้าการกระท�าเป็นเหตุให้บริษัทฯ เสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต�่าโดยการตัดเงินเดือน

3. ถ้าการกระท�าไม่เป็นเหตใุห้บรษิทัฯ เกดิความเสยีหาย แต่มมีลูเหตุทีม่าของปัญหาให้ลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตอืนเป็นลายลกัษณ์

อักษร

 หมายเหตุ : การลงโทษทางวินัยตามข้อ 1 และ 2 ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระท�าหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง และ/หรือ ความผิด 

 ทางอาญา (ถ้ามี)

การบริหารจัดการคู่ค้า (GRI 414-1)

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน

สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และคู่ค้า บริษัทฯ จึงได้จัดท�า “แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า

อย่างยัง่ยนื” เพือ่ใช้เป็นแนวทางให้คูค้่าน�าไปปฏบิติั หากคูค้่าไม่สามารถปฏบิตัิให้สอดคล้องกบัแนวทางดงักล่าว บรษัิทฯ จะด�าเนนิการ

กับคู่ค้าตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อไป (GRI 103-1)

แนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าอย่างยั่งยืน (GRI 103-2)

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของคู่ค้า

1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ
 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมอย่างเคร่งครัด  

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน

ทุกรูปแบบ แต่จะด�าเนินการให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ด้วยความ

เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก�าหนดให้มีการด�าเนินการดังนี้

• การรักษาความลับระหว่างกัน

• ละเว้นการกระท�าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

• ละเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

• ก�าหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

• การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน
 บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแล

มิให้ธุรกจิของบริษัทฯ เข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการล่วงละเมดิสทิธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์

ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และก�าหนดให้

• คู่ค้า ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะ

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา ความพิการ และปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็น

ธรรมตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย

• คู่ค้า จะต้องไม่มีการบังคับใช้แรงงานโดยที่พนักงานของตนไม่สมัครใจ

• คู่ค้า จะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก�าหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครอง

ตามที่กฎหมายก�าหนดทุกประการ

• คูค้่า จะต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อืน่ใดทีพ่นกังานของตนพงึได้รบัอย่างถกูต้อง เป็นธรรม ตรงตามก�าหนดเวลา

• คู่ค้า จะต้องไม่ให้พนักงานของตนท�างานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายก�าหนด หากมีความจ�าเป็นต้องให้ท�างาน

ล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ

3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานท่ีค�านึงถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และ 

อาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง ก�าหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงแนวปฏิบัติ

ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่

• คู่ค้า จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการท�างาน ให้มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน  

รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม

• กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน คู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะต้องก�าหนดให้มีการประเมิน

สถานการณ์ มาตรการการจัดการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานอย่าง 

ต่อเนื่องและเหมาะสม



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 6564

1
การวิเคราะห์
การใช้จ่าย

2
การประเมินความเสี่ยง
ของการด�าเนินงาน 
ด้านการก�ากับดูแล
กิจการของคู่ค้า

3
การวิเคราะห์ 
ความส�าคัญของคู่ค้า

4
การจัดท�ามาตรการ 
เพื่อลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากคู่ค้า

กระบวนการด�าเนินการ

คัดเลือกกระบวนการ

วิเคราะห์ SIPOC

วางแผนการด�าเนินงาน SRM

วิเคราะห์และปรับปรุง

ตรวจสอบและปรับปรุง

จัดท�าคู่มือมาตรฐาน

ประเภทของคู่ค้า

กลุ่มงานที่มูลค่าสูง

กลุ่มงานที่มีรูปแบบเดียวกัน

เลือกกลุ่มคู่ค้า Supplier Relation Management

ประเภทของคู่ค้า

รูปแบบงาน

มูลค่างานที่ผ่านมา

คัดกรองคู่ค้า

• คู่ค้า จะต้องมีนโยบายในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม

• คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
• คูค้่า จะต้องมัน่ใจว่าในกระบวนการผลติ มกีารติดต้ังระบบก�าจัด และจดัการของเสยี การปล่อยมลพิษท้ังทางอากาศ 

บนดิน และการระบายน�า้ทิง้ทีเ่หมาะสม ปลอดภัย โดยจดัให้มกีารเฝ้าระวงั ควบคุม และตรวจสอบคณุภาพอยูเ่สมอ 
เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียและผลิตผลจากการผลิตที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

4. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย
• คู่ค้า จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
• คู่ค้า จะต้องด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ
• คู่ค้า จะต้องด�าเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
• คู่ค้า จะต้องมีการจัดท�าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการท�าธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน
• คู่ค้า จะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า

1.	การวิเคราะห์การใช้จ่าย	(Spend	Analysis) ครอบคลุมทุกกลุ่มงานจัดซื้อจัดจ้าง วิเคราะห์การใช้จ่ายของคู่ค้าทุกรายที่
มียอดการใช้จ่ายสูง (Top Spender)

2.	การประเมินความเสี่ยงของการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการของคู่ค้า	 (Risk	Assessment) มุ่งเน้น
การระบคุวามเสีย่งต่อความย่ังยืนขององค์กรในกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง เช่น จ�านวนแหล่งทีม่าของสนิค้าและบรกิาร ผลกระทบ
ที่มีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้แรงงานเด็ก ผลกระทบต่อการซื้อวัตถุดิบที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น

3.	การวิเคราะห์ความส�าคัญของคู่ค้า	(Critical	Analysis) มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้
- Partner (High Risk High Expenditure) มีความเสี่ยงสูง และมีความส�าคัญสูง
- Leverage (Low Risk High Expenditure) มีความเสี่ยงต�่า และมีความส�าคัญสูง
- Risk (High Risk Low Expenditure) มีความเสี่ยงสูง และมีความส�าคัญต�่า
- Shop (Low Risk Low Expenditure) มีความเสี่ยงต�่า และมีความส�าคัญต�่า

4.	การจัดท�ามาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากคู่ค้า	 (Mitigation	Measures) พิจารณาจากผลการ
ประเมนิความเสีย่งและการวเิคราะห์ความส�าคญัของคูค้่า เพ่ือช่วยให้บรษัิทฯ มคีวามพร้อมในการรบัมอืกับคูค้่าท่ีมคีวามเสีย่ง
และความส�าคัญสูง โดยมีมาตรการหลักๆ ดังนี้ (GRI 414-2)

-	 คู่ค้าหลัก	 (Strategic	 Partner,	Major/Preferred	 Supplier) หมายถึง คู่ค้าท่ีมียอดการใช้จ่ายสูงและมี 
ความเสี่ยงในระดับสูงหรือสูงมาก สินค้าทดแทนยาก และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ท่ีส�าคัญ โดยจะถือว่าคู่ค้า 
เหล่าน้ีจัดอยู่ในกลุ่ม High Risk Tier ที่จะต้องได้รับการตรวจสอบทุกปี มีการเย่ียมชมพื้นท่ีและสัมภาษณ์ผู้บริหารและ
พนักงาน ทั้งน้ี คู่ค้าดังกล่าวต้องก�าหนดแผนและแนวทางการแก้ไขเพ่ือลดความเสี่ยงและความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมทั้งต้องมีแผนการตรวจสอบเพื่อการด�าเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 

สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

-	 คู่ค้ารอง	(Regular	Supplier) หมายถึง คูค้่าทีม่ยีอดการใช้ปานกลางหรอืต�า่ และความเสีย่งอยู่ในระดบัปานกลางหรอื

ต�่า หรือไม่ได้อยู่ในกลุ่ม High Risk Tier จะต้องผ่านการประเมินคู่ค้า (Supplier Evaluation) หรือการตรวจสอบการปฏิบัติ

งานตามแนวทางการปฏบัิติอย่างย่ังยนืของคูค้่า และผ่านการประเมนิจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ หน่วยงาน Sourcing, 

SBU, Specialist เป็นต้น

-	 คู่ค้าน้อยราย	(Oligopoly) หมายถึง ตลาดที่มีผู้ขายมากกว่าหนึ่งราย แต่มีไม่มากพอที่จะท�าให้ผู้ผลิตแต่ละรายไม่มี

อิทธิพลต่อการก�าหนดราคาขายในตลาดได้ เมื่อผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งเปลี่ยนแปลงราคาและจ�านวนผลผลิตจะมีผลกระทบ

กระเทือนต่อคู่แข่งขันและมักจะมีการกระท�าโดยโต้ตอบตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายเกิดจากการผลิตที่จ�าเป็นต้องมีขนาดใหญ่

เพื่อลดต้นทุนการผลิต ส่วนใหญ่จึงเป็นอุตสาหกรรมหนัก เช่น ซีเมนต์ เหล็กกล้า เป็นต้นและมักมีจ�านวนยอดการใช ้

ปานกลางถึงสูง โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางหรือสูง คืออยู่ในกลุ่ม High Risk Tier

ด้านการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเสี่ยง ก�าหนดแผนการแก้ไข ประเมินผลภายหลังด�าเนินการแก้ไข

ตามแผนร่วมกัน โดยค�านึงถึงคุณภาพ/การส่งมอบ/การบริการและความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงข้อก�าหนดขั้นต�่าตามกฎหมาย

แรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น

บริษัทฯ มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ความมั่นคงทางธุรกิจ 

และความเชื่อถือได้ของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยมีการบริหารจัดการคู่ค้า ประกอบ

ด้วย 

•	 การจัดท�าทะเบียนคู่ค้า	(Approved	Vendor	List	:	AVL	/	Qualified	Vendor	List	:	QVL) เพื่อคัดเลือก 

คู่ค้าท่ีมีศักยภาพร่วมธุรกิจการบริหารจัดการทะเบียนคู่ค้าอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการทะเบียนคู่ค้า และคณะ

ท�างานทะเบียนคู่ค้า นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้า บริษัทฯ ได้ก�าหนดเงื่อนไขในข้อ

ก�าหนด (TOR) ให้การด�าเนินการของคู่ค้าต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการควบคุมดูแลให้คู่ค้าปฏิบัติตามสัญญา

ที่ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดย

มีการจัดท�าโครงการประเมินความเสี่ยงของงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา (Contractor Management) เพื่อพิจารณาคัดเลือก

ผู้รับเหมาที่มีศักยภาพ หากคู่ค้าได้คะแนนไม่ผ่านตามที่ก�าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

•	 ใช้แบบสอบถาม	(Request	for	Information	:	RFI) และการประเมินศกัยภาพของคูค้่าเบือ้งต้น (Pre-Qualification 

Form) ในการประเมินศักยภาพของคู่ค้า ท้ังทางด้านความพร้อมของการบริการ ก�าลังการผลิต การขนส่ง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม และคู่ค้าจะต้องสามารถด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกมีศักยภาพเพียงพอในการบริหารงานและสามารถเชื่อถือได้ 

กระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า

การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า (GRI 103-2)

บริษัทฯ ค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการของคู่ค้า จากการวิเคราะห์ความส�าคัญและการประเมิน
ความเสี่ยงของคู่ค้า ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่
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ด้านการบริหารความสัมพันธ์คู่ค้า
บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการบริหารจัดการคู่ค้า เพื่อให้การด�าเนินงานของคู่ค้าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด สามารถตอบสนองความ

ต้องการสินค้าทีเ่พิม่มากขึน้ บรรลเุป้าหมาย โดยสามารถรกัษาคุณภาพของสนิค้า/บรกิาร และความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างคูค้่าและบรษิทัฯ 

รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความตระหนักแก่คู่ค้าถึงจุดยืนขององค์กรด้านความยั่งยืน

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า
บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ 

จึงให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ

สัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. พนักงานจะต้องรักษาความลับที่ได้รับจากคู่ค้า เช่น ข้อมูลราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและข้อมูลผลิตภัณฑ์ จะเปิดเผยได้ต่อ

เมื่อได้รับอนุญาต (Respect the Confidentiality of Information)

2. พนักงานจะต้องท�าการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความยุติธรรมในการแข่งขัน 

และไม่สอบหรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึ่งเป็นการกระท�าที่ฉ้อฉล กล่าวคือ เปิดเผยราคาของคู่ค้ารายที่ 1 เพื่อให้

คู่ค้ารายที่ 2 สู้ราคา แล้วน�าราคาใหม่ของคู่ค้ารายที่ 2 ไปต่อรองกับคู่ค้ารายที่ 1 เพื่อให้เสนอราคาต�่ากว่า เป็นต้น

3. พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง ไม่รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ  

ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

4. พนักงานจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม เช่น แจ้งข่าวการประกวดราคาเหมือนกันและในเวลาเดียวกัน

5. พนักงานจะต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนคู่ค้าให้เสนอราคาหรือเข้าประกวดราคา (Transparency in Criteria of Invitation to 

Tender) เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย

6. พนักงานจัดซื้อต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิธีการพิจารณาราคาที่คู่ค้าส่งเข้าประกวด (Transparency in Evaluating Bids) และ

สามารถชี้แจงได้ว่าพิจารณาการประกวดราคาตามหลักเกณฑ์อย่างไรและคู่ค้ารายใดชนะการประกวดราคา (Transparency in 

Evaluating the Successful Supplier)

7. พนกังานจะต้องป้องกนัข้อมลูความลบัของบรษิทัฯ ขณะด�าเนนิการตดิต่อธรุกจิกบัคูค้่าอย่างเคร่งครดั โดยรกัษาข้อมลูต่างๆ ที่ได้รบั

จากผู้เสนอราคาหรือเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

8. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า  

เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความสมเหตุสมผล

9. บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องค�านึงถึงประโยชน์และความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นในด้านชื่อเสียงและภาพพจน์ของ 

บริษัทฯ ต่อสายตาของบุคคลภายนอก

10. พนักงานผู้ด�าเนินการจัดหาจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้าด้วยวิธีการท่ีเปิดเผยและให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่าง 

เท่าเทียมกัน

11. พนักงานผู้ด�าเนินการจัดหาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหาที ่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

12. เจรจาต่อรองบนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างเปิดเผยและมีหลักฐานชัดเจน

พฤกษาให้การสนับสนุนสินค้าของคู่ค้าในระดับชุมชนเพื่อสร้างรายได้
ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน (GRI 103-3, GRI 204-1)

บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ จัดท�าโครงการสนับสนุนสินค้าชุมชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริม

การสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ วิสาหกิจ

ชุมชน OTOP และ Bangkok Brand เพื่อน�ามาเป็นอาหารว่างในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร โดยในปี 2562 

บริษัทฯ ช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน จ�านวน 7 ชุมชน คิดเป็นมูลค่า 46,000 บาท

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า  
(GRI 103-3)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าในทุกภูมิภาค จึงได้

จัดสัมมนาร่วมระหว่างทีมงานของบริษัทฯ กับคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ 

เพือ่เสรมิสร้างความเข้าใจเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิาน ตลอดจน

การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั โดยมกีารจดักจิกรรม Pruksa 

PRC Roadshow เป็นประจ�าทุกปี และในปี 2562 มผีูร่้วมงานจ�านวน 

27 บริษัท
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การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการคอร์รัปชันส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความไม ่

เป็นธรรมในทางธุรกิจ ส่งผลเสียทั้งด้านจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และไม่เป็นที่ยอมรับ

ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียขาดความเชื่อมั่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทยในการต่อ

ต้านคอร์รัปชัน และก�าหนดเป็นนโยบายส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมกับการ

แสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ (GRI 103-1)

บรษิทัฯ ได้ประเมนิผลกระทบในด้านการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัจากการประเมนิความเสีย่งทีส่�าคญัของกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์และ

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ติอต่อภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ ได้จัดท�าระบบควบคุมเพื่อป้องกันการ

ทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ดังนี้ (GRI 103-2)

• ความเสี่ยงที่ส�าคัญที่ได้รับการประเมินว่าเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน (GRI 205-1)

 บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวม ซึ่งปัจจุบันธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย์และกลุม่ธรุกจิโรงพยาบาล โดยมรีะบบควบคมุเพือ่ป้องกนัการทจุรติคอร์รัปชนั ในประเดน็ความเสีย่งทีส่�าคญั ดงัน้ี

 ความเสี่ยงที่ส�าคัญ ค�าอธิบาย ระบบควบคุมเพื่อป้องกัน
   การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 

ในการขออนุญาต 

การด�าเนินการเกี่ยวกับการ

ก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อาศัย 

เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ต้องมีการติดต่อ 

หน่วยงานราชการต่างๆ ในการขออนุญาต

จัดสรรที่ดิน การขออนุญาตปลูกสร้าง  

การขอเปิดใช้อาคาร (ส�าหรับโครงการแนวสูง 

หรืออาคารชุด) รวมถึงการออกเอกสาร

กรรมสิทธิ์ห้องชุด เช่น ส�านักงานเขต 

ส�านักงานที่ดิน หรือหน่วยงานท้องถิ่น  

ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกขอ  

หรือน�าเสนอสินบน เพื่อเกิดความสะดวก

รวดเร็วในการด�าเนินการ 

• ก�าหนดนโยบาย/มาตรการในการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน และมีการ

สื่อสารทั่วทั้งองค์กร

• กระบวนการท�างานต่างๆ ในบริษัท  

จะกระท�าในรูปแบบของคณะกรรมการ  

อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ช�านาญ

การทั้งด้านที่ดินและการพัฒนาที่ดิน  

ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย  

และข้อก�าหนดของราชการด้านการ 

ควบคุมความเสี่ยง

• ก�าหนดหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบที่ 

ชัดเจนในการด�าเนินการยื่นขออนุญาต  

หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

• การว่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อด�าเนินการบริหาร

จัดการในการติดต่อขออนุญาตแทนบริษัทฯ

 ความเสี่ยงที่ส�าคัญ ค�าอธิบาย ระบบควบคุมเพื่อป้องกัน
   การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 

ในการขึ้นทะเบียนแรงงาน

ต่างด้าว และการดูแลด้าน

สวัสดิการ

การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เพื่อป้องกันการว่าจ้าง

แรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงผู้รับเหมาที่ 

เข้ามาด�าเนินการ บริษัทฯ จึงต้องติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

ส�านักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ กรมพัฒนา

ฝีมือแรงงาน สถานฑูตตามสัญชาติของ

แรงงานต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน รวมถึงส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

และกรมการปกครอง โดยอาจมีความเสี่ยง 

จากการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย

ตัวแทนหรือบุคคลที่สามที่ท�าหน้าที่ในนาม 

ของบริษัทฯ 

• การออกประกาศจากผู้บริหารระดับสูงใน 

การควบคุมไม่ให้มีการจ้างแรงงานที่ผิด

• มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าวโดยใช้

ระบบ QR Code ในการสแกนบัตรประจ�าตัว

ของแรงงานต่างด้าวที่บริษัทฯ ออกให้

ส�าหรับแรงงานที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม

กฎหมาย

• การจัดตั้งหน่วยงาน Human Resource 

(Foreign Worker) และการก�าหนดให้มี 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 

(จปว.) ประจ�าทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้มีการ

ตรวจสอบทางด้านการกระท�าผิดกฎหมาย

ด้านแรงงานและความปลอดภัยอย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง

• การประเมินผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพื่อควบคุม 

ผู้รับเหมาที่มีการจัดหาแรงงานต่างด้าว 

ในการเข้ามาด�าเนินการ ให้เป็นไปตาม

นโยบายที่บริษัทก�าหนด

2. ธุรกิจโรงพยาบาล

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการปฏิบัติตามมาตรการ 
EIA ของอาคารโรงพยาบาล

ในการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ที่บริษัทฯ จะใช้เป็นอาคารโรงพยาบาลนั้น  
ต้องมีการจัดท�ารายงานประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (EIA) และการปฏิบัติตาม
มาตรการแก้ไขป้องกันที่ระบุในรายงาน EIA 
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ช�านาญการ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งตามที่กฎหมายก�าหนด  
จึงอาจมีความเสี่ยงจากการน�าเสนอสินบน 
แก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
ในการด�าเนินการ  

• บริษัทฯ ได้ด�าเนินการก�าหนดนโยบาย  
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ใน 
การปฏิบัติตามกฎหมายประเทศไทย  
ในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงาน  
และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

• ก�าหนดให้มีคณะท�างานดูแลและควบคุม 
การก่อสร้างรวมถึงติดตามมาตรการแก้ไข
ป้องกันที่ระบุในรายงาน EIA โดยก�าหนด
เป็นแผนการท�างาน และประชุมเพื่อ 
ติดตามความคืบหน้าในที่ประชุม  
คณะกรรมการ Vimut Management 
Committee (VMC) 

• มีการก�าหนด Job Profile ของบุคลากรที่ 
จะมีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานราชการ สังกัดภายใต้ฝ่าย
ธุรกิจเฉพาะ โดยจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 7170

 ความเสี่ยงที่ส�าคัญ ค�าอธิบาย ระบบควบคุมเพื่อป้องกัน
   การทุจริตคอร์รัปชัน

• การสื่อสารและฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ (GRI 205-2)

- การอบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ  

โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามสัตยาบัน

- การท�าแบบทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องจรรยาบรรณและธรรมภิบาลส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส�าหรับในปี 2562 จัดท�าแบบทดสอบ เรื่อง “การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการท�างาน” 

โดยมีผู้บริหารและพนักงาน เข้าตอบรับนโยบายและทดสอบความรู้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน คิดเป็น 99.83% 

- จัดให้มีการท�าแบบสอบถามรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เปิดเผยรายการของตนเอง ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อให้

บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

- การจัดกิจกรรม CG DAY เป็นประจ�าทุกปี โดยเรียนเชิญกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมบรรยายในหัวข้อ  

“การปลูกฝัง CG - DNA ชาวพฤกษา” และจัดการประกวด “ค่านิยม ส่งเสริมคุณธรรม น�าความยั่งยืน” โดยให้ผู้บริหารและ

พนักงาน ส่งผลงานการด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม เพื่อสร้าง

ความตระหนักถึงการมีจิตส�านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- อบรมพนกังานประจ�าโครงการ (Zone Visit) เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของธรรมาภบิาล และการทจุรติคอร์รปัชนั

ให้แก่พนักงานได้อย่างทั่วถึง โดยจัดอบรมในโซนดอนเมือง บางนา และปทุมธานี

- ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังปาฐกถาพิเศษ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

ในหัวข้อ “Business Ethics for Sustainable Development” ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย  

ปีที่ 17 พ.ศ. 2562 “Business Ethics for Sustainable Development : จรรยาบรรณ น�าธุรกิจยั่งยืน” 

• ก�าหนดแผนการท�างาน เพื่อวางกรอบระยะ
เวลาที่ชัดเจน ในการขออนุญาตเปิดสถาน
พยาบาลที่ชัดเจน โดยมีคณะกรรมการ 
Vimut Management Committee (VMC) 
ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนิน
โครงการ

• ก�าหนดบุคลากรที่ชัดเจน* เพื่อท�าหน้าที่ 
รับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน 
หน่วยงานราชการในการยื่น และด�าเนิน
เรื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่ 
อาจเกิดจากการใช้ช่องว่างทางด้านกฎหมาย
ในการกระท�าการทุจริตคอร์รัปชันได้

 หมายเหตุ : * อยู่ระหว่างการสรรหา  
 บุคลากรตามแผนการ 
 เปิดโรงพยาบาล

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการอนุญาตเปิดสถาน
พยาบาล 

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  
ต้องมีการยื่นค�าขออนุมัติแผนการจัดตั้ง  
และแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภท 
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อให้ศูนย์บริการธุรกิจ
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาก่อนการแจ้ง
ก่อสร้าง และการยื่นขอด�าเนินกิจการโรง
พยาบาล รวมไปถึงการแจ้งครอบครองหรือ 
ใช้เครื่องก�าเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์ ใน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ  
จึงอาจมีความเสี่ยงในการน�าเสนอสินบน  
หรือถูกร้องขอ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการ 
ด�าเนินการให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

- ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสาสู้โกง” ในวันศุกร์ที่ 6 

กันยายน 2562

• การจัดจ้าง Outsource ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ที่มีความรู้ความช�านาญจัดท�ารายงาน EIA 
ของอาคารโรงพยาบาล เพื่อท�าหน้าที่ 
ในการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 
ในการยื่น และด�าเนินเรื่อง เพื่อลดความ
เสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ 
ช่องว่างทางด้านกฎหมายในการกระท�าการ
ทุจริตคอร์รัปชันได้

- ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจ�าปี  2562 ภายใต้แนวคิด “เดินหน้า ล่าโกง” 

ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 
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- บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC-Thailand’s Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption) อีกทั้งเป็น Change Agent ในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ 

คูค้่าขนาดกลางและขนาดเลก็ (SME) เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดเกีย่วกบัโครงการ CAC-SME Executive Briefing เพ่ือให้ทราบ

ถึงกระบวนการรับรองของ SME เพื่อช่วยให้ธุรกิจ SME มีเครื่องมือที่เหมาะสมส�าหรับการพัฒนาแนวปฏิบัติและกลไกภายใน

ที่ช่วยป้องกันการรับและให้สินบนในลักษณะเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ และมีระบบการด�าเนินงานภายในที่โปร่งใส โดยบริษัทฯ 

ได้คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพตามคุณสมบัติที่ทางโครงการฯ ก�าหนด โดยในปี 2562 นี้มีคู่ค้าสนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดง

เจตนารมณ์จ�านวน 17 บริษัท และทางบริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award อีกด้วย 

- ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่องาน “1 ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน 

สะท้อนวินัยชาติ” เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เรื่อง “การด�าเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ” พร้อมแจกต้นไม้มงคลจ�านวน 500 ต้น 

- ผู้บริหารร่วมเสวนา “จรรยาบรรณธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน” ในหัวข้อ ธุรกิจที่มีจรรยาบรรณกับการเติบโตอย่างยั่งยืน  

ในโครงการจรรยาบรรณสัญจร ณ จังหวัดขอนแก่นและสงขลา ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทย

- ผูบ้ริหารร่วมเปน็วิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม “วิทยากรส่งเสริมคณุธรรมต่อต้านการทุจริต“ ภาคกลาง โดยศนูย์คณุธรรม 

(องค์กรมหาชน) ท่ีมุ่งเน้นสร้างกลไกการป้องกันการทุจริต การสร้างความตระหนักรู้และสร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรมให้กับ

สังคมไทย ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ฉบับที่ 1 กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรมให้ความส�าคัญ

การสร้างวิทยากรแกนน�าส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย

- สนับสนุนของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปปช.

- ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ร่วมเสวนา “ธรรมนูญสุชนแนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล”  

ของ สนง. คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

- สือ่สารให้พนกังานรบัทราบและตระหนกัถงึความส�าคัญของธรรมาภบิาล การทุจรติคอร์รปัชนั ผ่านช่องทางการประชาสมัพนัธ์

ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

- ส่ือสารหัวข้อประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือเป็นกรณีศึกษา 

เพื่อสร้างความตระหนักถึงการมีจิตส�านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นทั้งการป้องกันมิให้พนักงานประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณ

• การสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรสนับสนุนโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน  

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�านักงาน ปปช.) ได้ด�าเนินการทดลองการประเมิน

ด้วยมาตรวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ในระหว่างปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561-2562
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1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- บรษิทัฯ แจ้งนโยบายการงดรบัของขวญัของก�านัล “No Gift Policy” ให้กบั ผูบ้รหิาร พนกังาน นายหน้า คูค้่า และสถาบนั

การเงินต่างๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ อาทิ Screen Desktop, Digital 

Signage, Roll Up, จดหมาย รวมถึงไม่มีนโยบายการรับงบสนับสนุนจากสถาบันการเงิน ไม่ว่าในรูปแบบใด

- แจ้งนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบน สินน�้าใจ กับหน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

- แจ้งคู่ค้าและนายหน้าท่ีดินให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียนผ่าน

ทางเอกสารแนบท้าย หนังสือประกอบการประมูล Tender 

Document, วิธีการน�าเสนอขายที่ดินและข้อตกลงการลงทะเบียน

ที่ดิน ระเบียบการซื้อที่ดิน และเงื่อนไขตามหลักธรรมาภิบาล 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มีช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน เพื่อรับการร้องเรียนจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

และคูค้่า พร้อมให้ความเป็นธรรมกบัทกุฝ่าย และให้การคุม้ครองกบัพนกังานหรอืบคุคลท่ีแจ้งเบาะแสการทุจรติคอร์รปัชนัตามท่ีก�าหนด 

โดยสามารถส่งข้อร้องเรียนถึงประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการ 

บรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ และช่องทางอื่นๆ โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้รางวัลกับผู้ที่มีส่วนร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในการแจ้งเบาะแสให้กับบริษัทฯ พร้อมใบประกาศ

เกียรติคุณจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

• การสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่องค์กร 
ภายนอกบริษัทฯ

จ�านวนเหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในปี 2562 (GRI 103-3, GRI 205-3)

  จ�านวน จ�านวน
 เหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2562 เหตุการณ์ เหตุการณ์
  ที่คาดการณ์ ที่เกิดขึ้น
  (เป้าหมาย)

จ�านวนรวมในปี 2562  0 18
(จากเรื่องที่ร้องเรียนทุกช่องทางที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตทั้งหมด ทั้งมีมูลและไม่มีมูล) 

จ�านวนเหตุการณ์ที่มีการด�าเนินการจัดการตามแนวทางมาตรการต่อต้าน 0 8 
การทุจริตคอร์รัปชัน
(จากเรื่องที่พิจารณาเบื้องต้นว่ามีมูล และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง) 

จ�านวนเหตุการณ์ที่พนักงานถูกไล่ออกหรือผิดวินัยในการทุจริต 0 4
(จากการที่คณะกรรมการได้สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีมูลและลงโทษพนักงาน) 

จ�านวนเหตุการณ์ที่เป็นคดีทางกฎหมาย หรือผลของคดีมีความเกี่ยวข้องกับ 0 1
การทุจริตคอร์รัปชัน

จ�านวนเหตุการณ์ที่ถูกด�าเนินการตามกฎหมายในการต่อต้านการแข่งขัน 0 0
และการผูกขาด (คู่ค้า)

จ�านวนเหตุการณ์ที่มีการยกเลิกท�าสัญญากับคู่ค้าทางธุรกิจหรือไม่ต่ออายุ 0 1
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

หมายเหตุ : จ�านวนเหตกุารณ์การทจุรติคอร์รปัชนั เป็นจ�านวนทีร่วมเรือ่งทีร้่องเรยีนทกุช่องทางทีเ่กีย่วกบัเรือ่งทจุรติคอร์รปัชนัทัง้หมด  

 ท้ังมีมลูและไม่มมีลู ดงัน้ัน ข้อมลูจ�านวนเหตุการณ์ท่ีมกีารด�าเนินการสอบสวนและลงโทษ จงึน้อยกว่าเรือ่งทีม่กีารร้องเรยีน 

 เข้ามาทั้งหมด

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 

(CAC-Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยการ

รับรองนี้ เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน น�านโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัไปปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม พร้อม

ทั้งวางมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรตามแนวทางของ CAC (GRI 103-3)
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การด�าเนินงานเพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

จากการด�าเนินธรุกิจ ด้วยการผลติสนิค้าและบรกิารทีม่คีณุภาพ พร้อมทัง้ปลกูฝังค่านิยมให้พนักงานใช้ใจในการท�างานตามหลกัธรรมาภบิาล 

ค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ มีแนวทางการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้ (GRI 103-1)

• ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

• คัดแยกประเภทขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดการ

• ควบคุมและจัดการกับคุณภาพของน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสม

• ประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยควบคุมและจัดการกับปริมาณของเสียอย่างถูกต้อง

• มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพโดยน�ากลับมาใช้หมุนเวียนแทนการทิ้ง และมุ่งเน้นการจัดหาพลังงานหมุนเวียน

ทดแทนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ใกล้เคียง

• สร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน

และจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในเขต กทม. และปริมณฑล ที่มีค่าเกินมาตรฐาน บริษัทฯ จึงได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการปฏิบัติ

งานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป และชุมชนบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการของบริษัทฯ ดังนี้

• กวดขันรถที่มีควันด�าไม่ให้เข้าภายในโครงการ ไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้

• แนะน�าให้เปลี่ยนรถบรรทุกหรือรถส่งของที่ใช้น�้ามันดีเซลเป็นรถที่ใช้ก๊าซแทน

• ตดิตัง้ระบบฉดีพ่นละอองน�า้บรเิวณพืน้ท่ีก่อสร้าง ป้องกนัฝุน่ละอองฟุง้กระจาย เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคยีง

• มีการวัดปริมาณฝุ่น และมีการรายงานผล พร้อมแนวทางแก้ไขป้องกันทุกวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางการดูแลสุขภาพของพนักงาน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีค่าเกิน

มาตรฐาน ดังนี้

• พนักงานที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจ�าตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ที่จ�าเป็นต้องหลีกเลี่ยงภาวะฝุ่น สามารถปฏิบัติงาน

ที่บ้านหรือที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

• พนักงานท่ีจ�าเป็นต้องดูแลบุตรที่ไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา 

สามารถปฏิบัติงานที่บ้านหรือที่พักอาศัย ในวันที่ 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2562 หรือตามประกาศหยุดเรียนของสถานศึกษา 

อันเนื่องมาจากสภาวะอากาศที่อาจเกิดขึ้นต่อไป



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 7978

ลดการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

1,514 เมกะวัตต์ 

ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 

6,050,021 บาท/ปี

ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

749 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในส�านักงาน (GRI 103-1)

บริษัทฯ ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Smart Efficiency อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

พนักงานทุกคนมีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ เท่าที่จ�าเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งส่งผล

ให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็นลงได้ด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

1. ก�าหนดพ้ืนที่เปิด-ปิดไฟตามความจ�าเป็น เน่ืองจากพื้นที่ท�างานบางส่วนภายในบริษัทฯ จัดรูปแบบ Mobile Office ซึ่งจะไม่มี

พนักงานนั่งท�างานประจ�า บริษัทฯ จึงก�าหนดสีไว้ที่สวิทช์ไฟ เพื่อเปิดไฟเฉพาะจุดที่มีพนักงานนั่งท�างานประจ�า ตั้งแต่เวลา 8.00 น. 

ของทุกวัน

2. จดัท�าสือ่ประชาสมัพนัธ์ Internal Online ขอความร่วมมอืจากพนกังานทกุคนช่วยปิดไฟห้องประชมุทกุคร้ังหลงัออกจากห้องประชมุ 

เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและสามารถท�าได้ทั้งที่ท�างานและที่บ้านของพนักงานเอง

3. รณรงค์ให้พนกังานช่วยกนัปิดไฟในช่วงเวลาพกัเทีย่ง เนือ่งจากพนกังานส่วนใหญ่ออกไปรบัประทานอาหารภายนอก จงึไม่มคีวาม

จ�าเป็นในการใช้ไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่างในพื้นที่ท�างาน

4. แสดงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของแต่ละชั้น เพื่อให้พนักงานในแต่ละชั้นตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และสามารถเปรียบ

เทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าของชั้นตัวเอง และชั้นอื่นๆ ได้

5. รณรงค์ลดใช้กระดาษ เปลี่ยนมาใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการใช้กระดาษพิมพ์เอกสาร เช่น การประชุมแบบ Paperless  

การสื่อสารทาง Line/E-mail

6. การใช้กระดาษ reuse พิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบเอกสารจากหน้าจอก่อนการสั่งพิมพ์เอกสาร แทนการ

พิมพ์เอกสารออกมาแก้ไข ช่วยลดปริมาณกระดาษเสีย ซึ่งส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลงได้

7. การขอความร่วมมอืกบัพนกังานช่วยกนัตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดต่อเนือ่งตามเทศกาลต่างๆ โดยการถอดปลัก๊

และปิดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อประหยัดพลังานและช่วยลดการเกิดอัคคีภัย (GRI 103-2)

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน Heart to Earth ใส่ใจผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

• โครงการ “60+ Earth Hour 2019” ปีที่ 2
 ร่วมกบั กรงุเทพมหานคร มลูนธิสิิง่แวดล้อมศกึษาเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยนื (ประเทศไทย) : FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย 

จัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ EARTH HOUR 2019) เพื่อรณรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

รวมถงึประชาชนท่ัวไป ปิดไฟที่ไม่จ�าเป็น 1 ชัว่โมง ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม ลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในเขตกรงุเทพฯ 

และปริมณฑล 1,514 เมกะวัตต์ ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 749 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และช่วย

สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้า 6,050,021 บาท/ปี

ผลการรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม (GRI 103-3) 

	 ปี	2561	 ปี	2562	 ปริมาณที่ลดลง
	 หน่วย	:	kWh	 หน่วย	:	kWh	 หน่วย	:	kWh

พลังงานไฟฟ้า    500,546.00 407,054.00 93,492.00 

ค่าใช้จ่าย 2,753,003.00 2,238,797.00 514,206.00 

พบว่าปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 จ�านวน 93,492.00 kWh ซึง่ช่วยลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 54.42 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ 514,206 บาท/ปี



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 8180

ลดปริมาณขยะพลาสติก 

2,090 ชิ้น

เพิ่มออกซิเจน 

246.48 ตัน/ปี

เพิ่มออกซิเจน

1,204.5 ตัน/ปี

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

45.50 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ลดปริมาณขยะพลาสติก 

154 กิโลกรัม

ลดปริมาณขยะ 

28.8 กิโลกรัม 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

0.36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

0.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

• กิจกรรม “DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน”
 ร่วมกับ ส�านักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม “DIY เปลี่ยนขยะเป็นออกซิเจน” เชิญชวนพนักงาน นักเรียน นักศึกษา และคนใน

ชุมชนเขตพญาไท ร่วมกันลดการทิ้งขยะพลาสติก และส่งเสริมการน�าแก้วน�้า/ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ�้าให้เกิดประโยชน์

สูงสุดก่อนทิ้งเป็นขยะ ด้วยการน�ามาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้ ปลูกต้นไม้ฟอกอากาศ 7 ชนิด รวมจ�านวน 2,090 ต้น ช่วยลด

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติก 2,090 ชิ้น ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45.504 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และเพิ่มออกซิเจนได้ 246.48 ตัน/ปี

• กิจกรรม “พฤกษาท�าความดีปลูกต้นรวงผึ้งถวายในหลวง ร.10”
 ร่วมกับ ส�านักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม “พฤกษา ร่วมใจปลูกต้นรวงผ้ึง ท�าดีเพ่ือในหลวง” ผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน 

ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจ�าในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ จ�านวน 300 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพร้อมแสดง

ความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั และเพือ่ช่วยเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวให้กบัคนกรงุเทพมหานคร ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม ลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าต่อปี และเพิ่มออกซิเจนได้ 1,204.5 ตัน/ปี

• โครงการ “Pruksa Save The World” 
 รณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันคัดแยกขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว จ�านวน 15,870 ชิ้น ส่งมอบให้กับวัดจากแดง เพื่อน�าไป

ผ่านกระบวนการ Upcycling แปรรูปเป็นเส้นใยรีไซเคิล และตัดเย็บเป็นผ้าไตรจีวร จ�านวน 1,058 ผืน สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

คุ้งบางกะเจ้า ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะพลาสติก 154 กิโลกรัม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกได้ 0.36 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนบางกะเจ้ามีรายได ้

จากการจ�าหน่ายผ้าไตรจีวรที่ท�าจากพลาสติกรีไซเคิล

• โครงการ “Pruksa Lady’s Month” 
 เชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันบริจาคบราเก่าที่ไม่ใช้แล้ว จ�านวน 288 ตัว เพื่อน�าไปรีไซเคิล ท�าเป็นงานฝีมือ สร้างรายได ้

สร้างอาชพีให้กบัสตรีบ้านพกัฉุกเฉิน ในสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถมัภ์ฯ และน�าบราทีเ่ส่ือมสภาพเข้าสู่กระบวนการ

ย่อยสลาย น�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหิน เพื่อใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณ

ขยะ 28.8 กิโลกรัม และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 0.07 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
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1 ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

2 ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

3 ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

4 ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

• โครงการ Pruksa No Plastic Bag 
 รณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน ลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ด้วยการใช้ถุงผ้า ลด และเลิกการใช้พลาสติก และ

โพสต์ภาพการปฏิเสธการรับ/ใช้ถุงพลาสติกบนเฟซบุ๊ก เพื่อปลูกจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับโลกร่วมกัน

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และนวนคร

บริษัทฯ ตั้งใจและมุ่งมั่นปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้า 

พนักงาน และชุมชนตระหนักว่า บริษัทฯ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกัน

มลภาวะในการท�างานทกุๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง จงึมแีนวทางในการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมท่ีโรงงานพฤกษา พรคีาสท์ ล�าลกูกา และ

นวนคร ดังนี้ (GRI 103-1)

• สร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน

• ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อบังคับ กฏหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

• คัดแยกประเภทขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดการ

• ควบคุมและจัดการกับคุณภาพของน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตให้ถูกต้องและเหมาะสม

• ประหยัดและอนุรักษ์การใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โดยควบคุมและจัดการกับปริมาณของเสียอย่างถูกต้อง

• มีการใช้ทรัพย์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยน�ากลับมาใช้หมุนเวียนแทนการทิ้ง และมุ่งเน้นการจัดหาพลังงานหมุนเวียน

ทดแทน เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ใกล้เคียง

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานและชุมชน

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศที่ 001/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแทนฝ่ายบริหารด้าน

สิง่แวดล้อม ทีป่รกึษาด้านสิง่แวดล้อม กรรมการด้านสิง่แวดล้อม และเจ้าหน้าทีค่วบคมุเอกสารด้านสิง่แวดล้อม โดยมบีทบาทและหน้าท่ี

ดังต่อไปนี้

• ก�าหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม

• ก�าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบาย

• ก�าหนดรายงานและเสนอแนะมาตรฐานหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ

• ส่งเสริม สร้างความตระหนักและจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน

• สื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึง

• ติดตามผลความคืบหน้าผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

• รายงานผลการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมประจ�าปีให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการก่อสร้าง

บริษัทฯ ด�าเนินการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report (Environmental Impact Assessment Report) 

รายงานต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ (พรบ.) 

ส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ 2535 ซ่ึงก�าหนดให้บรษิทัทีม่กีารจัดสรรทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยัหรอืเพือ่ประกอบการพาณชิย์ 

ที่มีจ�านวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500 แปลง หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่ จะต้องมีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเสนอในขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วง

ด�าเนินโครงการ โดยมีการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน ได้แก่ (GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 307-1)

ประเภททาวน์เฮาส์
• บ้านพฤกษา พัทยา - ทุ่งกลม  
• พฤกษาวิลล์ เจ้าฟ้า - เทพอนุสรณ์ 

ประเภทบ้านเดี่ยว
• เดอะแพลนท์ โมนูเมนด์

การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่อยู่อาศัย (EIA)

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report) และได้รับ 

มติเห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 13 โครงการ ดังนี้ (GRI 103-2, GRI 103-3)

ประเภทคอนโดมิเนียม
• เดอะ ทรี Victory Monument
• เดอะ ทรี พัฒนาการ - เอกมัย
• พลัมคอนโด รังสิต อไลฟ์
• เดอะ ไพรเวซี่ จตุจักร
• เดอะ ไพรเวซี่ S101
• เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ เฟส 1
• เดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ เฟส 2
• แชปเตอร์ ทองหล่อ 25
• แชปเตอร์ จุฬา - สามย่าน
• เดอะ ทรี จรัญฯ - บางพลัด
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คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งชุมชน

กรรมการผู้แทนสายงาน
(ฝ่ายก่อสร้าง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนสายงาน
(ฝ่ายบริหารโครงการหลังการขาย)

จัดฝึกอบรม 20 รุ่น รวม 373 คน ผ่าน จ�านวน 341 คน 

คิดเป็นร้อยละ 91.4

แนวทางการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการก่อสร้าง (GRI 103-2)

• จัดตั้งบุคลากรเพื่อดูแลการจัดการคุณภาพน�้าทิ้งประจ�าโครงการทั้งในส่วนที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้าง และโครงการที่อยู่ในความ

ดูแลหลังการขาย

• ฝึกอบรมให้ความรูก้บัพนกังานและคูค้่า เพือ่ให้ทราบหลกัการท่ีถกูต้องในการปฏบิติังาน การจดบนัทึกการท�างานของระบบบ�าบดั

น�้าเสีย และวิธีตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียเบื้องต้น

• ประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

• ติตตามคุณภาพอากาศรายวัน เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนแนวปฏิบัติแก่พนักงาน รวมถึงขอการสนับสนุนงบประมาณในการแจก

หน้ากากกันฝุ่นขนาดเล็กให้กับพนักงาน

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและคู่ค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมาย

• ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ภายในระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยคู่ค้าที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

• ทบทวนการจดัการโดยผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ให้มัน่ใจในระบบบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมให้มคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธผิล

คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งชุมชน

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญและใส่ใจในการจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของโครงการต่างๆ โดยมีการก�ากับและติดตามการด�าเนินการ บันทึก

รายละเอยีด และรายงานสรปุผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�า้เสยี ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อม 

2535 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งชุมชน ตามประกาศที่ PS41/2562 ซึ่งกรรมการประกอบด้วยตัวแทน

ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน รวมจ�านวนทั้งสิ้น 10 คน เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบทบาท

หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และพิจารณาแผนงานในการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ 

2. ประสานงาน และสือ่สารข้อมลูแผนการด�าเนนิงานบรหิารจัดการคุณภาพน�า้ท้ิงไปยงัผูป้ฏิบติังานของบริษัทฯ ท้ังในส่วนของพนกังาน 

และผู้รับเหมา 

3. ก�ากบัดแูลการปฏิบตังิานของผูป้ฏบิตังิานประจ�าระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

และข้อก�าหนดของการบริหารจัดการน�้าทิ้ง พร้อมก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระบบบ�าบัด 

น�้าเสีย และรายงานปัญหาแก่ผู้บริหาร 

4. ร่วมสนับสนุนและผลักดันทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

5. ก�าหนดการตรวจติดตามภายในการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย และตรวจสอบตามแผนที่ได้ก�าหนด รวมทั้งจัดท�ารายงานสรุป

ผลการตรวจสอบเพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ

ในปี 2562 บริษัทฯ ด�าเนินการติดตั้ง Solar Cell เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับนิติบุคคลฯ ในการใช้ไฟฟ้าเพื่อบ�าบัดน�้าเสียในระยะยาว 

ให้กับระบบบ�าบัดน�้าเสียภายในโครงการบ้านพฤกษา จ�านวน 10 โครงการ เพื่อช่วยบ�าบัดน�้าเสียก่อนปล่อยสู่ภายนอกโครงการ 

ตลอด 24 ชม.

การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 บริษัทฯ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลสถิติการท�างานของ

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย จ�านวน 20 รุ่น รวม 373 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมท�าแบบทดสอบผ่าน จ�านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 91.4
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และบริษัทฯ ยังได้ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และประชาชนในชุมชนรังสิตคลองสาม จ.ปทุมธานี รวมกว่า  

85 คน และมอบคู่มือการบริหารจัดการน�้าเสียเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนให้กับองค์การบริหารส่วนต�าบล และนิติบุคคลฯ เพื่อร่วมกันดูแล

และบริหารจัดการน�้าที่รังสิตคลองสามให้มีสภาพดีอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดท�า Intranet สนับสนุนการบันทึกข้อมูลสถิติการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อเป็นฐานข้อมูลและ

แหล่งศึกษา เพื่อให้บุคลากรและคู่ค้าสามารถน�าส่งข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง 

การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ที่โรงงานพฤกษา  

พรีคาสท์ ล�าลูกกา และนวนคร ซึ่งเป็น Green Factory (Precast Concrete Factory) แห่งแรกของไทย โดยการน�าระบบการผลิตที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาด�าเนินงาน อันประกอบไปด้วย (GRI 103-1)

• ระบบการบริหารจัดการน�้าทิ้งของ Batching Plant และน�้าที่ใช้ล้างในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมถึงเศษ

คอนกรีตสดจะมค่ีาความเป็นด่างสงูท�าให้เป็นพิษต่อสิง่แวดล้อม บริษัทฯ จงึจัดท�าบ่อตกตะกอนและน�าเครือ่ง Recycling Concrete 

มาใช้เพือ่น�าน�า้ทีผ่่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลบัไปใช้หมนุเวยีนในกระบวนการผลติคอนกรตีอกีครัง้ ในส่วนของหนิและทราย

ที่ถูกแยกออกมาก็สามารถน�ากลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตอีกครั้ง ท�าให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต

• ระบบป้องกนัและก�าจดัฝุ่น มกีารติดต้ังเคร่ืองดักฝุ่น (Dust Collector) เคร่ืองท�าความสะอาดแบบข้างพร้อมระบบดดูฝุน่ (Shuttering 

Cleaner with Dust Collect) เครื่องท�าความสะอาด Pallet พร้อมระบบดูดฝุ่น (Cleaning Pallet with Dust Collector) และเลือก

ใช้ Batching plant ระบบปิด (Tower Plant) โดยมี Conveyor ล�าเลียงหินทรายซีเมนต์ในระบบปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นจาก หิน ทราย และฝุ่นผงคอนกรีตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

• การป้องกันและลดผลกระทบด้านเสียงในโรงงาน โดยใช้ระบบ Shaking System แทนระบบ Compacting System (เครื่องท�า

คอนกรีตให้แน่น ท�าให้ไม่เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง

ในปี 2562 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green 

Culture)” จากกระทรวงอุตสาหกรรม จากการที่บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “ใส่ใจ ในกระบวนการผลิต

พรีคาสท์” ภายใต้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผล ทบทวน เพื่อการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
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พลังงานไฟฟ้า 

99.75%

เป้าหมายการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลง

อย่างน้อย 10% เมื่อเทียบกับปริมาณคิวปูน

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 

0.25% 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกามีปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับปริมาณคิวปูน

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า

ลดลง  4.4 %  เมื่อเทียบกับปริมาณคิวปูน

การใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการลดปริมาณการใช้

ไฟฟ้าลงอย่างน้อย 10% จากปี 2561 เมื่อเทียบกับปริมาณคิวปูน (GRI 103-1)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 99.75% และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 0.25% 

การใช้ไฟฟ้า (เทียบกับปริมาณคิวปูน)

  ปี 2561 ปี 2562 

  คิวปูน ปริมาณ คิวปูน ปริมาณ % การใช้ไฟฟ้าลดลง 
 สถานที่เก็บข้อมูล (ลบ.ม) การใช้ไฟฟ้า (ลบ.ม) การใช้ไฟฟ้า เมื่อเทียบกับปริมาณ 
   (Kwh/y)  (Kwh/y) คิวปูน
      (GRI 103-3)

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์  195,138.08 4,977,480.00 232,005.73 5,652,930.00 4.5%

ล�าลูกกา 

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์  172,300.49 3,559,600.00 186,501.34 3,697,217.59 4.4%

นวนคร 

หมายเหตุ : • โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับปริมาณคิวปูนซึ่งเพิ่มขึ้น 18.9 %

 • โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 4.4 % เมื่อเทียบกับปริมาณคิวปูนซึ่งเพิ่มขึ้น 8.2 %

กิจกรรมที่ลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

   ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ % ปริมาณ
 ล�าดับ กิจกรรมลดการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า
   ปี 2561  ปี 2562 ลดลง ลดลง 
   (Kwh/y) (Kwh/y) (Kwh/y) (GRI 103-3)

 
 1 เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในโรงงาน 34,560.0 14,400.0 20,160.0 58.3%

  PCF7 เป็น LED

 2 Office lighting PCF7 : LED 5,512.3 3,421.4 2,090.8 37.9%

 3 Street lighting Logistic Hub : LED 6,264.00 2,160.0 4,10.04 65.5%

 4 Air Compressor : Inverter 1,060,882.9 493,131.6 567,751.3 53.5%

  รวม 1,107,219.3 513,113.0 594,106.2 53.7%

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา

   ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ % ปริมาณ
 ล�าดับ กิจกรรมลดการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า
   ปี 2561  ปี 2562 ลดลง ลดลง
   (Kwh/y) (Kwh/y) (Kwh/y)  

 1 เปลี่ยนโคมไฟ LED 200 W ที่ PCF3 40,800 36,800 4,000 9.80%

  เพิ่มจากเดิม 124 โคม เป็น 164 โคม 

  (จากทั้งหมด 164 โคม)

 2 เปลี่ยนโคมไฟ LED 150 Watt  33,288 12,483 20,805 62.50%

  ที่แนวรั้ว ลาน stock 19 โคม 

 3 เปลี่ยนโคมไฟถนนขนาด 200 W 34,164 17,082 17,082 50.00%

  เป็นหลอด LED ขนาด 100 W จ�านวน 39 โคม

 4 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32W  28,032 14,016 14,016 50.00%

  เป็นแบบ LED 16Wจ�านวน 100 ดวง 

  รวม 136,284 80,381 55,903 41.02%
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ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

121,533 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)/ปี 

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

68,180 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

งาน PCF3, 

PCF4, PCF7  

มีการขนส่งงาน

คอนโด  

ที่มีชิ้นงาน 

ขนาดใหญ่  

ใช้พื้นที่ 

จัดวางมาก  

แต่น�้าหนักน้อย 

จึงส่งผลให้ 

น�้าหนักลดลง

เป้าหมายลดปริมาณเที่ยวขนส่งลงอย่างน้อย 1.5%
ลดเท่ียวขนส่งลงได้ 1.52%

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

บริษัทฯ น�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และนวนคร ท�าให้โรงงานฯ 

สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จ�าเป็นลงได้ในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• กังหันเติมอากาศแบบใช้ Solar cell

• ปั้มน�้าสวนสุขภาพแบบใช้ Solar cell

• เสาไฟถนน Logistic Hub แบบใช้ Solar cell

   ปริมาณการใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 กิจกรรม / สถานที่เก็บข้อมูล  (Kwh/y)
   (GRI 103-3)

  ปี 2561 ปี 2562

1.  กังหันเติมอากาศ 0.01% 0.01%

  ที่โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา  (จากการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2561 (จากการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2562 

   = 4,977,480 kWh/y) = 5,652,930.00 kWh/y)

2. กังหันเติมอากาศ, ปั้มน�้าสวนสุขภาพ,  0.25% 0.21%

 เสาไฟถนน ที่โรงงาน พฤกษา  (จากไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2561 (จากไฟฟ้าทั้งหมดของปี 2562

 พรีคาสท์ นวนคร = 3,559,600.00 kWh/y) = 3,697,217.59 kWh/y)

และในโครงการบ้านพฤกษาได้มีการติดตั้ง Solar Cell เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการ ได้แก่  

ไฟสวนสาธารณะ อาคารนิติบุคคล และบ่อบ�าบัดน�้าเสีย รวม 10 โครงการ โดยช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 121,533 กิโลวัตต์

ชั่วโมง (kWh)/ปี หรือช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 68,180 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ด�าเนินการลดจ�านวนเที่ยวรถขนส่งให้น้อยลง โดยการเพิ่ม

น�้าหนักการขนส่งต่อเท่ียว แต่จะต้องไม่เกินตามข้อก�าหนดของกฎหมาย เพ่ือลดปริมาณการใช้น�้ามันดีเซล ซึ่งเป็นสาเหตุการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ออกสู่สิ่งแวดล้อม 

ในปี 2562 การขนส่งสามารถเพิ่มน�้าหนักต่อเที่ยวได้ถึง 1.53% สามารถลดเที่ยวขนส่งลงได้ 1.52% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

คือ การลดปริมาณเที่ยวขนส่งลงอย่างน้อย 1.5% 

   มาตรฐาน น�้าหนัก % น�้าหนัก 
 ล�าดับ กิจกรรมลดจ�านวนเที่ยวขนส่ง น�้าหนัก ขนส่งเฉลี่ย ต่อเที่ยว หมายเหตุ
   ขนส่งเฉลี่ย ปี 2562 ขนส่ง
   (ตัน) (ตัน) ที่เพิ่มขึ้น 

 1 โรงงาน PCF1 รวมงานรั้วหลายแปลง 10.00 10.96 9.59%

  ไปเที่ยวเดียวกัน  

 2 โรงงาน PCF2 เพิ่มจ�านวนขนส่งห้องน�้า 11.94 13.86 16.10%

  จาก 3pod เป็น 4pod ต่อเที่ยว 

 3 โรงงาน PCF3  รวมแพ็คงานคานไปกับ  13.00 12.17 -6.41%

  งานพื้นเพื่อลดเที่ยวขนส่ง 

 4 โรงงาน PCF4 รวมส่งงานโครงการ 10.00 8.41 -15.90%

  ละแวกใกล้กันไปเที่ยวรถเดียวกัน 

 5 โรงงาน PCF5 จัด มาตราฐาน Packing 13.00 13.05 0.40%

  ให้น�้าหนักต่อเที่ยวประมาณ 13.5 ตัน 

 6 โรงงาน PCF6 จัด มาตราฐาน Packing 13.00 13.24 1.81%

  ให้น�้าหนักต่อเที่ยวประมาณ 13.5 ตัน 

 7 โรงงาน PCF7 รวม Packing งานคานไปกับ 13.00 12.64 -2.79%

  งานพื้นเพื่อลดเที่ยวขนส่งลง  

  รวม  12.41 12.45 0.30%

หมายเหตุ : ปี 2562 มีน�้าหนักสินค้าที่ท�าการขนส่ง 860,808 ตัน มาตรฐานน�้าหนักขนส่งเฉลี่ยคือ 12.41 ตันต่อเที่ยว และน�้าหนัก 

  ขนส่งเฉลี่ยปี 2562 คือ 12.45 ตันต่อเที่ยว จะค�านวนเที่ยวรถขนส่งที่ลดลงได้ดังนี้  

  • หากขนส่งโดยใช้น�้าหนักเฉลี่ยตามมาตรฐาน : 967,504 ตัน / 12.41 ตัน = 77,961 เที่ยว

  • หากขนส่งโดยใช้น�้าหนักเฉลี่ยต่อเที่ยวปี 2562 : 967,504 ตัน / 12.45 ตัน = 77,711 เที่ยว

  • สรุปในปี 2562 น�้าหนักขนส่งต่อเที่ยวที่มากขึ้น 0.30% จะช่วยให้ลดเที่ยวขนส่งลงจากมาตรฐานได้ 250 เที่ยว เท่ากับ  

  0.30%
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เฉลี่ยลดลง

26%

เฉลี่ยลดลง

18%

1. มีบุคลากรควบคุม ติดตาม  
 ตรวจสอบการใช้น�้า

4. มีระบบผันน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาต ิ
 ไปใช้ในกระบวนการผลิต

2. มีรายงานการใช้น�้าประจ�าเดือน
5. มีโรงกรองน�้า เพื่อน�าน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ 
 ในโรงงานมากรองแล้วใช้ในการผสมคอนกรีต 
 ร่วมกับน�้าที่มาจากระบบ Recycling

3. มีระบบ Recycling หมุนเวียนน�้า 
 จากกระบวนการผลิตกลับไปใช้ซ�้า 

6. ลดการใช้น�้าประปา 
 ในการรดน�้าต้นไม้ 100%

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร 

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse 

Gas : GHGs) จากอุปกรณ์ กระบวนการ และขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อย GHGs ใน Scope 1-3  

ลงอย่างน้อย 10% จากปี 2561 ดังนี้

• ลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 1 โดยลดจ�านวนการใช้งานรถ Folk Lift เพื่อลดใช้ปริมาณน�้ามันดีเซล

• ลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 2 โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• ลดการปล่อย GHGs ใน Scope ที่ 3 โดยการลดจ�านวนเที่ยวขนส่งแผ่นพรีคาสท์

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร  

มีปริมาณการปล่อย GHGs ทั้ง 3 Scope เฉลี่ยลดลง 26%

ซึ่งในปี 2562 ปริมาณคิวคอนกรีตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 14.3% (172,300.49 ลบ.ม) เป็นไปตามเป้าหมาย

       การปล่อย  
       GHGs  
 Scope หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ต่อคิวคอนกรีต 
       ลดลง
       (Ton CO2eq)

1. Direct (Scope 1)  Ton - Co2 138 146.0 133.0 133.0 8%

2. Energy indirect  Ton - Co2 1,936 2,093.0 2,073.0 2,152.0 4%

 (Scope 2)

3. Other indirect  Ton - Co2 4,263 6,347.0 6,581.0 4,742.0 0%

 (Scope 3)

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา  
มีปริมาณการปล่อย GHGs ทั้ง 3 Scope เฉลี่ยลดลง 18%

ซึ่งในปี 2562 ปริมาณคิวคอนกรีตเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 16% (218,130 ลบ.ม) เป็นไปตามเป้าหมาย

       การปล่อย  
       GHGs  
 Scope หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ต่อคิวคอนกรีต 
       ลดลง
       (Ton CO2eq)

1.  Direct (Scope 1)  Ton - Co2 369 393 308 298 13%

2.  Energy indirect  Ton - Co2 2,117 2,549 3,006 2,992 11%

 (Scope 2)

3.  Other indirect  Ton - Co2 4,348 4,826 6,043 4,761 30%

 (Scope 3)

การบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีแนวทางการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย

 เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ปี 2562 
 (GRI 103-2) (GRI 103-3)

• การใช้น�้าจากธรรมชาติ แทนการใช้น�้าประปา  โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา มีรางระบายน�้ารอบโรงงาน 

 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 อย่างน้อย 30% และมีบ่อกักเก็บน�้าจากธรรมชาติ เพื่อน�าน�้ามาใช้รดน�้าต้นไม้  

   ล้างถนน คิดเป็น 26 % ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 และท�าให้ 

   ประหยัดค่าน�้าประปา 157,181.04 บาท/ปี

   โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ขุดบ่อดินบริเวณสวนสุขภาพ  

   เพื่อกักเก็บน�้าจากธรรมชาติ จากนั้นติดตั้งระบบสูบน�้าอัตโนมัติ  

   เพื่อดูดน�้าในบ่อดินมาใช้ในกระบวนการผลิต และติดตั้ง  

   Sprinkler เพื่อใช้รดน�้าต้นไม้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 14.0%  

   เป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถประหยัดค่าน�้าประปาได้ถึง  

   81,661.9 บาท/ปี

• การหมุนเวียนน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต  โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา 

 น�ากลับมาใช้ซ�้า (Reused) 100%  พรีคาสท์ นวนคร มีระบบ Recycling สามารถคัดแยกน�้าจาก

 (GRI 306-1)  เศษคอนกรีตสด กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 100%  

   เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด โดยที่ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพ 

   ตามมาตรฐานที่ก�าหนด (GRI 103-3)
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ลดปริมาณขยะในคลอง 

203.30 ตัน 

ลูกค้าและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

31,104 คน

ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได ้

472 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

ปริมาณการใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติ แทนการใช้น�้าประปา

  ปริมาณการใช้น�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติแทนการใช้น�้าประปา
  เป้าหมายเพิ่มขึ้น 30%
  (GRI 103-1) 

 สถานที่เก็บข้อมูล ปี 2561 ปี 2562 ปริมาณ % การใช้น�้า ค่าน�้าประปา
  (Unit) (Unit) การใช้น�้า จากแหล่งน�้า ลดลง
    จากแหล่งน�้า ธรรมชาติ (บาท)
    ธรรมชาติ  (GRI 103-3)

     (Unit)  

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์  18,524.24 23,400.00 4,875.76 26% 160,900.08

ล�าลูกกา 

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ 17,740.8 20,215.40 2,474.60 14.0% 81,661.96

นวนคร

ปริมาณการหมุนเวียนน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต น�ากลับมาใช้ซ�้า (Reused)

  ปริมาณการหมุนเวียนน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต  
  น�ากลับมาใช้ซ�้า (Reused) เป้าหมาย คือ 100% 
  (GRI 103-3, GRI 306-1)

 สถานที่เก็บข้อมูล ปี 2561 ปี 2562 
   (GRI 103-3)

  ปริมาณ (Unit) % ปริมาณ (Unit) %

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ 15,247.45 100% 18,128.17 100%

ล�าลูกกา

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ 3,548.16 100% 26,143.15 100%

นวนคร

การบ�าบัดน�้าเสีย (GRI 103-1, GRI 306-1)

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการใช้ระบบบ�าบัดน�้าเสีย ด้วยระบบทางชีวภาพแบบ 

ไม่ใช้ออกซิเจน และน�้าเสียจากโรงอาหารจะมีระบบบ�าบัดน�้าเสีย ถังดักไขมัน ก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ ส�าหรับน�้าเสียจากระบบ

สาธารณะ ทางโรงงานสูบกลับเข้าสู่บ่อพัก และมีการเติมอากาศด้วย น�้าพุ และระบบกังหันพลังงานแสงอาทิตย์ และเข้าสู่ระบบกรอง 

เพื่อน�าน�้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ในขณะที่ภายในโครงการบ้านพฤกษาได้มีการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือบ�าบัดน�้าเสียภายในโครงการให้ได ้

ค่ามาตรฐานก่อนที่จะปล่อยออกไปสู่ภายนอกโครงการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม “พฤกษาใส่ใจ...คืนน�้าใสให้คูคลอง” ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันขุดลอก

คูคลอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน�้าในคลองต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ เช่น 

รังสิตคลอง 3  คลองบางหัวเสือ คลองหกขุด คลองหนองงูเห่า คลองบางม่วง และคลองบางเสาธง เพื่อรักษาความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ให้ล�าคลองสะอาดและปลอดภยัต่อชมุชนและสตัว์ทีอ่าศยัอยู่ พร้อมทัง้จดัท�าคูม่อืและอบรมเรือ่งการบรหิารจดัการน�า้อย่างยัง่ยนื

ให้กับนิติบุคคล องค์การบริหารส่วนต�าบล และชุมชน รังสิตคลอง 3 จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมกันดูแลรักษาน�้าในคลองให้สะอาดอย่างยั่งยืน 

ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะในคลอง 203.30 ตัน ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 472 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าและชุมชนรอบโครงการ 9 โครงการ รวมกว่า 31,104 

คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (GRI 103-3)
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มีระบบ Recycling Concrete สามารถหมุนเวียนหินและทราย

กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได ้100%

เป้าหมายลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลงอย่างน้อย 

1% ต่อคิวคอนกรีต

สามารถใช้ Mould เหล็กวนใช้ในกระบวนการผลิต

ได้เพิ่มขึ้น 95%

มีการหมุนเวียนน�้ามันทาแบบกลับมาใช้

ในกระบวนการผลิตใหม่ได ้100%

การจัดการวัสดุ

การลดใช้ปูนซีเมนต์ 

ในปี 2562 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ มีเป้าหมายการลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลงอย่างน้อย 1%ต่อคิวคอนกรีต รวมทั้งมี 

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเลือกใช้สารเคมีทดแทนหรือเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าสารเคมีที่เป็นพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม (GRI 103-1, GRI 103-2)

(GRI 103-3, GRI 301-1)

   โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์
  ชื่อวัสดุ ล�าลูกกา นวนคร

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
    (GRI 103-3)  (GRI 103-3)

ลดการใช้ปูนซีเมนต์ลง 1.4% 1.5% 1.4% 1.5%

การหมุนเวียนกลับไปใช้ซ�้า (Recycle) (GRI 306-2)

• การหมุนเวียนหินและทรายกลับเข้ากระบวนการผลิตได้ 100% 

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีระบบ Recycling Concrete มาใช้ในโรงงาน ท�าให้

สามารถหมุนเวียนวัสดุหลัก แยก หิน ทราย จากเศษคอนกรีตสด กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 100% โดยไม่มีของเสีย และ

ผลิตภัณฑ์ยังคงได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด (GRI 103-1, GRI 103-2)

(GRI 301-1, GRI 301-2)

   โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์
 ล�าดับ ชื่อวัสดุ ล�าลูกกา นวนคร

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
    (GRI 103-3)  (GRI 103-3)

 1 หิน 100% 100% 100% 100%

 2 ทราย 100% 100% 100% 100%

• การหมุนเวียนน�้ามันทาแบบ กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 100% (GRI 306-2)

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการน�าน�้ามันทาแบบไปหมุนเวียนกลับไปใช้ซ�้าในกระบวนการผลิตใหม่ โดยการติดตั้งระบบ

ท่อป๊ัมดดูจากถาดรองน�า้มนัใต้เคร่ืองจกัรออกมาไว้ท่ีถงัเกบ็ และหมนุกลบัเข้าไปใช้ในระบบใหม่ได้ 100% โดยไม่มขีองเสียประเภท

น�้ามันทาแบบ (GRI 103-1)

(GRI 301-1, GRI 301-2)

  โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์
 ชื่อวัสดุ ล�าลูกกา นวนคร

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
    (GRI 103-3)  (GRI 103-3)

น�้ามันทาแบบ 1,000 ลิตร 100% 100% 100% 100%

• การหมุนเวียนวัสดุ ประเภท Mould เหล็ก กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างน้อย 95% (GRI 306-2) 

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการเปลี่ยน Block Out ชั่วคราวที่ผลิตจากไม้อัด

และยางด�าท่ีใช้แล้วทิ้ง มาเป็น Mould เหล็ก ซึ่งสามารถวนใช้ได้ยาวนานขึ้น โดยในปี 2562 สามารถใช้ Mould เหล็กวนใช ้

ในกระบวนการผลิตได้เพิ่มขึ้นถึง 95% เป็นไปตามเป้าหมาย (GRI 103-1)

(GRI 301-1, GRI 301-2)

  โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์
 ชื่อวัสดุ ล�าลูกกา นวนคร

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
    (GRI 103-3)  (GRI 103-3)

Mould เหล็ก 95% 95% 95% 95%



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 9998

โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินงานจัดพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษา

ความหลากหลายทางชีวภาพให้กับส่ิงแวดล้อม จ�านวน 97 โครงการ

คิดเป็น ปริมาณ 1.09 ล้านตารางเมตร

มีการหมุนเวียนภาชนะบรรจุ (Transport Rack) 

กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได ้100% 

ประกาศแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการจัดการ
ของเสียทั่วไปในโรงงาน

มีคู่มือปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดการ
ของเสียในโรงงาน

ของเสียทั่วไป
คัดแยกและแจ้งเทศบาล

มาจัดเก็บ

แบ่งประเภทของเสีย
จากกระบวนการผลิต

เป็น 3 ประเภท

ของเสีย Recycle
น�ากลับเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตใหม่ เช่น น�้ามันทาแบบ

ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับ
ทิ้งของเสีย และถังขยะ

เพื่อใช้คัดแยกของเสียก่อนทิ้ง

ของเสียอันตราย
จัดการตามระบบ

อุตสาหกรรม

• การหมุนเวียนภาชนะบรรจุ (Transport Rack) กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 100% (GRI 306-2) 

โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการน�า Transport Rack มาใช้บรรจุช้ินงาน 

ผนังพรีคาสท์และพื้นส�าเร็จรูป เพื่อด�าเนินการขนส่งจากโรงงานฯ ไปยังโครงการต่างๆ เมื่อชิ้นงานถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว จะน�า 

Transport Rack หมุนเวียนน�ากลับมาใช้ขนส่งในครั้งต่อไปได้ 100% (GRI 103-1) 

(GRI 301-1, GRI 301-2)

  ปริมาณชิ้นงาน % การหมุนเวียน
 ชื่อวัสดุ (หน่วย Rack) น�ากลับมาใช้ใหม่

   ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
    (GRI 103-3)  (GRI 103-3)

Transport Rack 3,511 3,511 100% 100%

                         

ความหลากหลายทางชีวภาพ (GRI 103-1, GRI 103-3)

ในปี 2562 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินงาน จ�านวน 97 โครงการ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดพ้ืนท่ีสีเขียวภายในบ้านและพ้ืนที่ 

ส่วนกลาง เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้กับสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ที่ด�าเนินโครงการ คิดเป็นปริมาณ 1.09 

ล้านตารางเมตร 

การจัดการของเสีย
บริษัทฯ ก�าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใดๆ ในส่วนของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และ

นวนคร โดยมีมาตรการควบคุมและป้องกันการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการสร้าง

ความมั่นใจว่า บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีมาตรการควบคุมมลพิษและของเสีย  

3 ประเภทคือ (GRI 103-1)

• น�้าเสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีต จะถูกควบคุมให้ไหลไปยังบ่อตกตะกอน เพื่อคัดแยกหินและทรายน�ากลับไปใช้ใหม่ ส่วนน�้า

ได้น�ากลับไปใช้ในการผลิตซ�้า โดยไม่มีการปล่อยน�้าเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ

• การควบคุมมลพิษทางอากาศ มีการพ่นสเปรย์น�้าบริเวณโรงผสมคอนกรีตทั้งขณะเทหิน ทรายเข้ากองสต็อก ตลอดจนสเปรย์น�้า

ขยะชักลากหิน ทราย เข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีต เพื่อมิให้เกิดฝุ่นรบกวนชุมชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนี้  

ในกระบวนการการผลติยงัได้ตดิตัง้เครือ่งดูดฝุน่ ตลอดจนมเีครือ่งขบัท�าความสะอาดพืน้ เพือ่ลดฝุน่ตกค้างในอาคาร ส�าหรบัพืน้ที่

ถนนภายในบริเวณโรงงานทั้งหมด ได้มีการฉีดพรมน�้าก่อนท�าการกวาดถนน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น

• การควบคมุมลพษิทางเสยีง ซึง่เกดิจากขัน้ตอนการใช้เครือ่งท�าคอนกรตีให้แน่น โดยมกีารตดิตัง้แผ่นซับเสียง (Noise Barrier) เพือ่

ดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นจากการผลิต ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เปลี่ยนเครื่องท�าคอนกรีตเป็นระบบเขย่า (Shaking System) แทนระบบเดิม

ที่เป็นระบบสั่น (Vibrating System) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจวัดระดับ

ความดังของเสียงทั้งภายในบริเวณโรงงานและชุมชนข้างเคียงเป็นประจ�าทุกปี

การด�าเนินการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ (GRI 103-2)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 101100

ส�ารวจพื้นที่

Roll Out 
กับโครงการใหม่
อย่างต่อเนื่อง

จัดท�าแผน
เพื่อเข้าปรับปรุง 

และจัดหา Partner 
เช่น ชุมชน

หรือหน่วยงานภาครัฐ

วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
และวางแผนขยายผล
โครงการในปีถัดไป

ด�าเนินโครงการต่างๆ

ส�ารวจความพึงพอใจ 
ของชุมชนใกล้เคียง

และข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ 
เพื่อชวนชุมชนใกล้เคียง

เข้าร่วมกิจกรรม

ติดตามผล
การด�าเนินงาน

ลดขยะในคลอง 

203.30 ตัน
ลูกค้าและชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

31,104 คน

ลดก๊าซเรือนกระจก

472 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี 

แนวทางการบริหารจัดการของเสีย (GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-1, GRI 306-2)

ในปี 2562 โรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการบริหารจัดการของเสียอันตราย และของเสีย

ประเภท Recycle ได้ตามระบบอุตสาหกรรมครบถ้วน 100%

      ปริมาณ การก�าจัด ปริมาณ การก�าจัด 
    ประเภท  ปี ตามระบบ ปี ตามระบบ
 ล�าดับ ชื่อของเสีย หน่วย ของเสีย วิธีการก�าจัด 2561 อุตสาหกรรม 2562 อุตสาหกรรม
    (GRI 306-1)   2561  2562 
         (GRI 103-3)

 1 ของเสียอันตราย กก. มีพิษ/  มีหน่วยได้รับอนุญาต 2,000 100% 16,930 100%

  และปนเปื้อน  อันตราย มาขนย้ายน�าไปก�าจัด/

  (GRI 306-4)   เผาด้วยความร้อนสูง 

 2 เศษเหล็ก กก. Recycle มีหน่วยมารับซื้อ/ 180,000 100% 207,940 100%

     ไปคัดแยกและ

     จ�าหน่ายต่อ 

 3 กระบอกซิลิโคน กก. Recycle มีหน่วยมารับซื้อ/ 1,000 100% 1,000 100%

     ไปคัดแยกและ

     จ�าหน่ายต่อ 

 4 น�้ามันไฮดรอลิคเก่า กก. Recycle มีหน่วยมารับซื้อ/ 600 100% 600 100%

     น�าไปท�าสารทดแทน 

 5 กระดาษ กก. Recycle มีหน่วยมารับซื้อ/ 2,000 100% 2,000 100%

     ไปคัดแยกและ

     จ�าหน่ายต่อ

 

บริษัทฯ ด�าเนินการจัดการขยะในบริเวณโครงการก่อสร้าง  

ซึ่งเป็นขยะที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ของวัสดุ ได้แก่ กระดาษ และ

พลาสติก โดยจัดการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้รับเหมา คัดแยก

ประเภทขยะและน�าไปทิ้งในสถานที่ที่หน่วยงานราชการ 

จดัเตรยีมไว้ให้ โดยบรษัิทฯ มกีารตรวจตดิตามการด�าเนินงาน

อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้พ้ืนท่ีโดยรอบของโครงการ มีความ

สะอาดและปลอดภัยต่อการท�างาน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
บรษิทัฯ ตอบสนองอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพต่อเหตกุารณ์ท่ีมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ชมุชน ชวีติและทรพัย์สนิอนัเนือ่งมาจาก

การด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีแผนการด�าเนินงานเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนและสังคม ตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ Heart to 

Earth ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน

ระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยในปี 2562 บริษัทฯ ด�าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้ (GRI 103-1)

กระบวนการด�าเนินงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน (GRI 103-2)

• โครงการ “พฤกษาใส่ใจ...คืนน�้าใสให้คูคลอง” ปีที่ 2 (GRI 413-1, GRI 413-2)

 พฤกษา ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและชุมชนรอบโครงการ จัดกิจกรรมขุดลอกคูคลอง “พฤกษาใส่ใจ...คืนน�้าใสให้คูคลอง”  

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน�้าในคลองต่างๆ เช่น รังสิตคลอง 3 คลองบางหัวเสือ คลองหกขุด คลองหนองงูเห่า  

คลองบางม่วง และคลองบางเสาธง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรปราการ ให้มีความสะอาดและ

ปลอดภัยต่อชุมชน ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะในคลอง 203.30 ตัน และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกได้ 472 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับลูกค้าและชุมชนรอบโครงการ 9 

โครงการรวมกว่า 31,104 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (GRI 103-3)
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ผู้เข้าร่วมอบรม

65 คน ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า

121,533 

กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)/ป ี

ลดค่าใช้จ่ายลง

850,729 บาท/ปี

ลดก๊าซเรือนกระจก

68,180 

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ช่องทาง
ในการแจ้งปัญหา

บันทึกรายการ
  แจ้งซ่อม ด�าเนินการแก้ไข รายงานสรุปประเมิน

  ความพึงพอใจ

• Pruksa Contact  
 Center 1739 
• www.pruksa.com
• Facebook Pruksa
 Family Club
• Live Chat
• เจ้าหน้าที่โครงการ

• รายการแจ้งซ่อม  
 ร้องเรียนทุกรายการ  
 จะถูกบันทึกเข้าระบบ  
 Customer Service  
 พร้อมท�าการ 
 นัดหมายลูกค้า

• ท�าการซ่อมแซมงาน 
 ตามนัดจนแล้วเสร็จ  
 ลูกค้าพอใจ และ 
 ลูกค้าเซ็นรับ 
 ปิดงาน

• จัดท�ารายงานสรุป 
 ข้อร้องเรียน และ 
 คะแนนความพึงพอใจ 
 ของลูกค้า น�าเสนอ 
 ต่อผู้บริหารและ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 สินค้าและบริการ  
 ทุกเดือน

• ประเมินความพึงพอใจ 
 ลูกค้าด้านบริการ 
 ซ่อมแซมงานซ่อมที ่
 ปิดไป บันทึกคะแนน 
 ประเมิน รวมทั้งความ 
 คิดเห็นของลูกค้า  
 เพื่อน�าไปพัฒนา 
 การบริการ

•  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน�้าเสีย (GRI 413-1, GRI 413-2)

 พฤกษา มอบคู่มือและจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่องการบริหารจัดการน�้าเสียเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้กับเจ้าหน้าท่ี นิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรร และประชาชนในชุมชนรังสิตคลองสาม ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองสาม จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกันดูแล

รักษาน�้าในคลองให้สะอาดอย่างยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 65 คนที่ได้รับความรู้/ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการน�้าเสีย 

เพื่อกลับไปดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนฯ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยกว่า 80,000 คนที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ด้วย (GRI 103-3)

• โครงการ Solar Cell หมู่บ้านประหยัดพลังงาน (GRI 413-1) 

 พฤกษา ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการติดตั้ง Solar Cell ทดแทนการใช้ไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการทาวน์เฮาส์ 

ได้แก่ ไฟสวนสาธารณะ อาคารนิติบุคคล บ่อบ�าบัดน�้าเสีย รวม 10 โครงการ ช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณ

การใช้ไฟฟ้า 121,533 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh)/ปี ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 68,180 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี และช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับนิติบุคคลและลูกค้าของโครงการ ลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการ 

850,729 บาท/ปี (GRI 103-3)

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพโครงการท่ีอยู่อาศัยอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญและค�านึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้างเสมอมา โดยได้จัดเตรียมช่องทางในการติดต่อสื่อสารหลายช่องทาง เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา และแนะน�าติชม ผ่านช่องทางต่างๆ (GRI 103-1)

กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (GRI 103-2, GRI 413-1)

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการติดต่อแจ้งข้อมูล และปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน 604 รายการ โดยทุกรายการที่ได้ 

รับแจ้ง จะมีระบบและกระบวนการจัดการ ติดตามการแก้ไขปัญหาตั้งแต่การบันทึกรับเรื่องจนถึงการแก้ไขจนแล้วเสร็จ

จ�านวนข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในปี 2562 (GRI 413-1)

 ล�าดับที่  ผลกระทบที่ได้รับ จ�านวน (เรื่อง)

 1 มลภาวะทางเสียง  256

 2 มลภาวะทางอากาศ  162

 3 ปัญหาการจราจร  105

 4 ปัญหาขยะ และของเสียจากการก่อสร้าง 67

 5 มลภาวะทางน�้า  14

  รวม  604
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ท�ำงำนกับบริษัทฯ 7 คน 

ท�ำงำนในองค์กรสำธำรณประโยชน์ใกล้บ้ำน (พื้นที่จังหวัดขอนแก่น) 24 คน

กำรจ้ำงงำนคนพิกำรรวม 31 คนคนพิการ

1.5 3.5, 3.6, 
3.8, 3.9

4.1, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.7

5.1, 5.4, 5.5 8.1, 8.2, 
8.3, 8.4, 

8.5, 8.7, 8.8

16.1, 16.2, 
16.5, 16.6, 
16.7, 16.10

การด�าเนินงานด้านสังคม 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญและเล็งเห็นคุณค่าของพนักงาน เพราะพนักงานคือปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัทฯ จึงได้มุ่ง

พฒันาเสรมิสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานท่ีด ีรวมท้ังส่งเสรมิการท�างานเป็นทีม ปฏบัิตต่ิอพนกังานด้วยความสภุาพและให้

ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้งและโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากร

บุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ (GRI 103-1)

นโยบายการจ้างงาน 
บริษัทฯ ยึดถือหลักความเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการสรรหาและว่าจ้างพนักงานเข้าท�างานกับบริษัทฯ โดยการ 

คดัเลอืกบุคคลเพือ่ว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ในองค์กรด้วยความเป็นธรรม ค�านงึถงึคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมของต�าแหน่งงานควบคูไ่ป

กบัคุณวุฒทิางการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติทางด้านศีลธรรมอันดี โดยการคัดเลอืกดงักล่าวบรษิทัฯ 

จะเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่มีการกีดกันในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือ

ค่านิยมทางการเมือง เป็นต้น (GRI 103-1)

กระบวนการสรรหาพนักงานเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติในแต่ละต�าแหน่งงานเพื่อคัดสรร 

ผู้มีคุณวุฒิเหมาะสมที่สุด โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดจ�านวน 2,956 คน 

นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยึดถือหลักจริยธรรมในการสรรหาบุคคลากรภายใต้กรอบกติกาของการไม่แสวงหาบุคลากรที่เป็นพนักงานของ

บรษิทัคูค้่าทางธรุกิจเข้ามาร่วมงานบรษิทัฯ ในระหว่างทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทัคูค้่าทางธรุกจิอยู ่เพือ่ความเป็นธรรมต่อบรษิทัคูค้่าทาง

ธุรกิจด้วย

การจ้างงานคนพิการ
บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ส่งเสริมโครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อให้มีงานท�าและ 

มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษัทฯ มีนโยบายเรื่องความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้ง

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ 

ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือ

บคุคลอืน่ใด เว้นแต่ได้กระท�าไปตามหน้าที่โดยสจุรติหรอืตามกฎหมายหรอืเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม โดยหากพนกังานไม่ได้รบัความ

เป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธ์ิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้พนักงาน

มัน่ใจว่าจะไม่ถกูละเมดิสทิธิส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ เคารพหลกัการด้านสทิธิมนษุยชนท้ังระดบัประเทศและระดับสากล รวมทัง้มิให้ธรุกจิ

ของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน (GRI 103-1)
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www.psh.co.th / www.pruksa.com หัวข้อ “ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม”

cg@pruksa.com

@pruksacg

โทรศัพท์ 0 2080 1739 ต่อ 48611, 0 84 555 2364

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (ส�านักงานใหญ่)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ช่องทางการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน

บรษิทัฯ ยงัก�าหนดให้คู่ค้าจะต้องไม่มกีารบงัคบัใช้แรงงาน ทัง้นีบ้รษิทัฯ จดัอบรมให้ความรู ้แนวทางการปฏบิตั ิและสทิธเิกีย่วกบัแรงงาน

ต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในประเทศไทยให้กับผู้รับเหมา เพ่ือให้ผู้รับเหมาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามนโยบายของรัฐท่ีมีข้อตกลงหรือ 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศในการใช้แรงงานต่างด้าว ทั้งสัญชาติ ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้

คู่ค้าต้องให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ไม่จ้างแรงงานเด็ก และต้องจ่ายค่าจ้าง ผลประโยชน์การท�างานให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

เป็นธรรม รวมทั้งข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทไม่ปิดกั้นสิทธิของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงาน หรือไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องเพศ เช่น ไม่มีข้อห้ามลูกจ้างที่ท�างานในหน่วยงานเดียวกันจะเป็นสามีภรรยากัน หรือข้อห้ามพนักงานรวมกลุ่มกัน

เพื่อแสดงออกในเรื่องต่างๆ

การจัดการข้อร้องเรียนต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน
บริษัทฯ มีช่องทางการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อรับการร้องเรียนจากผู้บริหาร พนักงาน พร้อมให้ความ 

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้การคุ้มครองกับพนักงานที่ร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานตามที่ก�าหนด โดยข้อร้องเรียนทุกเรื่องจะได้

รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลหรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งต้ังขึ้นพิจารณาข้อร้องเรียน 

ดงักล่าว และเรือ่งร้องเรยีนดงักล่าวจะมกีารรายงานให้กบัคณะกรรมการพัฒนาบคุคลระดับบรษัิทฯ ทราบและเกบ็ข้อมลูไว้เป็นความลบั

กระบวนการติดตามและแนวทางการจัดการการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงาน  
8 ขั้นตอน (P0-P8) (GRI 103-2)

ปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานในกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (GRI 103-3)

ข้อมูลการจ้างงาน พฤกษา โฮลดิ้ง (GRI 102-8, GRI 401-1)

จ�านวนพนักงานของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และในเครือ (GRI 102-7)

 กลุ่มงาน/สายงาน จ�านวนรวม พนักงาน พนักงาน ผู้พิการ   
  (คน) ประจ�า ชั่วคราว (คน)

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 32 32 - -

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ 197 196 - 1

พฤกษาเรียลเอสเตทแวลู 

กลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม 2  142 141 1 -

สายงานบ้านเดี่ยว  522 521 - 1

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ 134 134 - -

พฤกษาเรียลเอสเตททาวน์เฮาส์

กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ 1  558 557 - 1

กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮาส์ 2  447 447 - -

ส�านักประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ 95 95 - -

พฤกษาเรียลเอสเตทพรีเมียม

กลุ่มธุรกิจพรีเมียมแนวสูง  92 92 - -

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลวิมุตโฮลดิ้ง 35 35 - -

สายงานการเงินกลุ่ม  123 123 - -

สายงานจัดซื้อจัดจ้าง และซัพพลายเชนกลุ่ม 454 450 - 4

สายงานทรัพยากรบุคคลกลุ่ม 46 46 - -

สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม 43 43 - -

สายงานเทคโนโลยีกลุ่ม  36 36 - -

จ�านวนรวม  2,956 2,948 1 7

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
 รับเรื่อง ตรวจสอบ สอบข้อเท็จจริง ตัดสิน ลงโทษวินัย สื่อสำร ชดใช้ รำยงำนผลต่อ ปิดเคส 
 ร้องเรียน  ข้อมูลเบื้องต้น  ควำมผิดวินัย   ค่ำเสียหำย- คณะกรรมกำร 
 โดยจะแยก      ด�ำเนินคดี บรรษัทภิบำล  
 ออกเป็น       และคณะกรรมกำร 
 ประเภทต่ำงๆ       ตรวจสอบ 
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จ�านวนพนักงานใหม่ 

 
ประเภทพนักงาน Band

  ปี 2562
   ชาย หญิง รวม

พนักงานประจ�ารายเดือน  0 0 0 0

  1 77 1 78

  2 102 114 216

  3 58 37 95

  4 17 12 29

  5 3 4 7

  6 2 1 3

  7 0 0 0

  8 2 0 2

พนักงานประจ�ารายวัน  - 0 0 0

พนักงานชั่วคราว  - 0 0 0

จ�านวนรวม (คน)   261 169 430

สถิติข้อมูลพนักงานลาออก 2559-2562 

 ประเภทพนักงาน Band ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พนักงานประจ�ารายเดือน  0 1 1 1 0

  1 156 136 129 131

  2 242 249 295 317

  3 68 94 122 139

  4 35 60 55 53

  5 18 9 18 21

  6 6 5 5 5

  7 1 2 0 2

  8 0 1 0 1

พนักงานประจ�ารายวัน  - 263 461 113 0

พนักงานชั่วคราว  - 8 10 4 3

จ�านวนรวม (คน)   798 1,028 742 672

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
บริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คุณวุฒิ วิชาชีพ ความรู้ความสามารถ

และผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ โดยพนักงานจะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะของเงินได้ประจ�า ได้แก่ เงินเดือน และเงินได้อื่นๆ เช่น 

ค่าล่วงเวลา โบนสั เงนิสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี เป็นต้น นอกจากนัน้เพือ่สร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานของพนกังานให้บรรลตุาม

เป้าหมายที่ก�าหนด บริษัทฯ จึงน�าแนวคิด BSC (Balance Scorecard) และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 

การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลการปฏิบัติงานด้วย (GRI 103-1)

การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความใส่ใจ ดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นอย่างดี โดยการท�าประกันสุขภาพให้แก่พนักงานและบุตร  

เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเวลาเจ็บป่วย การให้สวัสดิการส่วนลดในการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อพนักงานจะได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือให้พนักงานมีเงินออมเมื่อออกจากงาน และยังมีสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายเกินกว่า 

ที่กฎหมายก�าหนดไว้ 

นอกจากนัน้ ยงัเลง็เหน็ความส�าคัญของการบรหิารเวลาทีเ่หมาะสมในการท�างานและการอยูร่่วมกบัครอบครวั และเพือ่สร้างวฒันธรรม

และบรรยากาศในการท�างานทีด่ ีบรษิทัฯ จงึให้พนกังานสามารถเลอืกเวลาท�างานได้ตามความเหมาะสมของตนเอง โดยรวมเวลาท�างาน

แล้วสัปดาห์ละไม่เกิน 48 ชั่วโมง

บริษัทฯ ยังได้จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ โดยจะมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งครั้งละ 2 ปี  

คณะกรรมการสวัสดิการถือเป็นตัวแทนของพนักงานในการร่วมให้ค�าปรึกษา หารือ และเสนอแนะความคิดเห็นแก่นายจ้าง ในการ 

จดัสวัสดกิาร ตรวจตรา ควบคมุ ดูแลสวสัดิการทีน่ายจ้างจัดให้แก่ลกูจ้าง และเสนอข้อคิดเหน็ แนวทางในการจัดสวสัดกิารท่ีเป็นประโยชน์

ส�าหรบัลกูจ้างด้วย โดยคณะกรรมการสวสัดิการจะมกีารปรกึษาหารอืร่วมกนัเกีย่วกบัสวสัดกิาร/ผลประโยชน์/ระเบยีบ ทีส่่งผลกระทบกบั

พนักงานในทุกๆ 3 เดือน และมติที่ประชุมจะมีการรายงานหรือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (GRI 103-1, GRI 401-2)

นโยบายการเลิกจ้าง/ไม่เลิกจ้าง
บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด จึงมีนโยบายในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานเป็น 

อย่างดี อีกทั้งมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่ดี และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น 

พนักงานทุกคนจะไม่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่พนักงานกระท�าความผิดวินัยร้ายแรงตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ

การท�างานของบริษัทฯ หรือมีเหตุอื่นใดท่ีกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ ก�าหนดไว้ซึ่งเหตุดังกล่าว บริษัทฯ  

มีระเบียบวิธีปฏิบัติไว้โดยชัดแจ้งและด�าเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เลือกปฏิบัติ (GRI 103-1)

การประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะสร้างความผกูพนัทีด่รีะหว่างพนกังานและองค์กร เพราะพนกังานไม่ได้เป็นแค่

ผู้ปฏิบัติงานให้องค์กรตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากแต่พนักงานคือคนส�าคัญที่จะเป็นผู้ส่งมอบการบริการที่ประทับใจให้แก่

ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้บริษัทฯ ประสบความส�าเร็จอย่าง

ยั่งยืน (GRI 103-1)

บริษัทฯ จึงมีกิจกรรมหรือการด�าเนินการเพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดความผูกพันกับบริษัทฯ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ (GRI 103-2)

• จัดกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ งานท�าบุญในเทศกาลส�าคัญทาง 

พุทธศาสนา งานรดน�้าขอพรผู้บริหาร กิจกรรมท�าบุญอิ่มอกอิ่มใจเนื่องในวันเข้าพรรษา 

• การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้พนักงานเข้าใจ และจัดช่องทางให้เข้าถึงพนักงาน ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

โดยแบ่งการประชาสัมพันธ์ออกเป็นกลุ่ม Band / ตามสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึง 

และรู้สึกได้ว่าบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน และเปิดช่องทางให้พนักงานได้สอบถามข้อมูลต่างๆ  

ได้ตลอดเวลา
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1 Employee Engagement Index 

2 Learning and Development 

3 Management Quality and Communication 

4 Job Design and Empowerment 

5 Company Identity 

6 Performance Excellence Index

7 Career Management 

8 Quality of Work life 

9 Compensation and Benefits 

• การจัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสอบถามความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

ในหัวข้อต่างๆ และน�าข้อมูลจากการท�าแบบสอบถามมาใช้พัฒนา ปรับปรุงการดูแลพนักงานให้เกิดความผูกพันที่ดีขึ้นต่อไป

การจัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันของบริษัทฯ นั้น จะท�าการส�ารวจความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เช่น ผลตอบแทนและสวัสดิการ  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงสภาพการจ้างที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบันและยืดหยุ่นกับพนักงานยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการก�าหนดและปรับปรุงนโยบาย

ต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพนักงานต่อไป โดยหัวข้อแบบส�ารวจ มีทั้งสิ้น 9 หมวด ดังนี้

• กิจกรรม No Meeting After 17.00 น.
 เพื่อสร้าง Work - Life Balance ที่ดีให้แก่พนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานบริหารเวลาการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

• กิจกรรม ส่งเสริม Career Path
 เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสเติบโตในสายอาชีพของตนเอง ด้วยการให้หัวหน้าทีม Coaching น้องในทีมที่มี Potential โดย 

ดึงศักยภาพและความสามารถของตนเองออกมาใช้ให้มากที่สุด เพื่อให้เห็นผลงานชัดเจน ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่  

และผลักดันให้มีโอกาสได้ Promote ต�าแหน่งที่สูงขึ้น

• กิจกรรม Funny Monthly Meeting
 จัดประชุมสายงาน Monthly Meeting เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมประชุม พูดคุยกันอย่างสนุกสนาน และมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

ที่ดีระหว่างกัน เช่น เล่นเกมส์ อวยพรวันเกิด การแชร์การชื่นชมจากสายงานอื่นๆ ไปให้ IT ที่ปฏิบัติหน้าที่

• กิจกรรม HR Town Hall และกิจกรรม Knowledge Sharing (เดือนละ 1 ครั้ง)
 จัดกิจกรรมการสื่อสารระดับสายงาน เพื่อให้พนักงานในสายงาน มีความรู้และเข้าใจข่าวสาร นโยบายต่างๆ ขององค์กรได้ดีขึ้น 

และจัดกิจกรรมเพื่อให้หัวหน้างานมีการสนับสนุน และสร้างให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยจัด course สอนให้ความรู้ใน 

เรื่องต่างๆ

• กิจกรรม Legal Sharing
 พนักงานในฝ่ายกฏหมายจัดหลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฏหมายเบ้ืองต้น ข้อพิพาทต่างๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์  

ให้กับพนักงานสายงานอื่นๆ ให้เกิดความรู้ด้านกฏหมายเพิ่มเติม

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้จดัท�าแบบส�ารวจความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร แต่น�าผลจากการท�าแบบส�ารวจความผกูพนัของพนกังาน

ในปี 2561 มาจัดท�าแผนการด�าเนินการเพื่อปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้พนักงานเกิดความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น โดยบริษัทฯ  

มีแผนการจัดท�าแบบส�ารวจความผูกพันของพนักงานครั้งต่อไป ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

แผนการด�าเนนิกจิกรรมในปี 2562 เพือ่เพิม่ความผูกพนัให้แก่พนกังานในแต่ละหน่วยงาน จะวัดอัตราการลาออกของพนกังานท่ีองค์กร

อยากรกัษาไว้ในแต่ละหน่วยงาน และส่งเสรมิให้พนักงานสร้างผลงาน โดยหัวหน้างานและผูบ้ริหารต้องด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ เพ่ือรกัษา

พนักงานให้อยู่กับองค์กร เช่น (GRI 103-2)

•  การดูแลและสอนงานพนักงานใหม่

•  พัฒนาและสอนงานทีมงานผ่านเครื่องมือแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)

•  การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเติบโตตามเส้นทางอาชีพของตน (Career Path)

•  การพัฒนาภาวะผู้น�าของผู้บริหารภายในทีมเพื่อให้มีพฤติกรรมสอดคล้องตามภาวะผู้น�าที่องค์กรต้องการ

ตัวอย่าง แผนการด�าเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 
และส่งเสริมให้พนักงานสร้างผลงาน เช่น

• กิจกรรม Hats off - Time to Share the Love (กิจกรรมรายเดือน) 
 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเขียนค�าขอบคุณหรือชื่นชมเพ่ือนร่วมงานภายในสายงาน และมอบของขวัญเล็กน้อยให้แก่ผู้ท่ีได้รับ 

การชื่นชมเพื่อสร้างความสุขและความภูมิใจในการท�างาน และท�าสิ่งดีๆ เหล่านั้นต่อไป และให้พนักงานในฝ่ายหมุนเวียนมา 

น�าเสนอข้อคิด หรือความรู้ใหม่ต่างๆ ทั้งที่เก่ียวกับงาน/ไม่ได้เกี่ยวกับงานโดยตรง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและต่อยอดความรู้ 

ในเรื่องต่างๆ ในการท�างาน

การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ
พนกังานนบัเป็นทรพัยากรทีม่คีณุค่ามากทีส่ดุของบรษิทัฯ เนือ่งจากพนกังานคอืผูผ้ลกัดนัให้ภารกจิต่างๆ ส�าเรจ็ลลุ่วงตามวตัถปุระสงค์ 

ดังนั้นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี 

พึงประสงค์ และมีทัศนคติท่ีดีต่อบริษัทฯ น้ัน ย่อมส่งผลให้บริษัทฯ เติบโต ก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  

ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถรองรับและเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องและสนับสนุนเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ (GRI 103-1)

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ก�าหนดแนวทางเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้ังการส�ารวจและวิเคราะห์ความจ�าเป็นของพนักงานในแต่ละกลุ่ม  

โดยมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของพนกังานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ทั้งในต�าแหน่งงานปัจจุบัน และอนาคต โดยบริษัทฯ มี Model การพัฒนา 70:20:10 กล่าวคือ  

(GRI 103-2, GRI 404-2)

• 70 เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential Learning) เป็นรูปแบบการพัฒนาที่เกิดจากประสบการณ์การ

ท�างานและการคิดแก้ปัญหาจากการท�างานจริง ทั้งที่เกิดจากการท�างานประจ�าวัน หรืออาจมาจากการได้รับมอบหมาย

งานใหม่ๆ หรือโครงการใหม่ๆ ท�าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายๆ อย่าง เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ เช่น การเป็น 

Project Leader ของโครงการ Innovation การเป็น Project Leader ของโครงการ Improvement การเป็น Change 

Agent การเป็นผู้น�าทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น 

 



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 113112

• Pruksa Leadership Development Program 2 เป็นหลกัสตูรการพฒันาผู้บริหารระดับ Vice President ในหัวขอ้ Pruksa 

Culture & Value, CG, Holding Accountability, Influencing & Motivation, People, Building Teamwork, Developing 

People, Creating Value and Innovation, Problem Solving, Leading Change, Growth Strategy Planning ซึ่งเป็น

หัวข้อ Leadership Competency ของบริษัทฯ

 ซึ่งหลักสูตรในหมวดวิชานี้ เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Pruksa Leadership Competency ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ 10 ข้อ โดย

ได้จัดหลักสูตร Leadership Development Program เฟสที่ 1 ตั้งแต่ปี 2559 และยังคงจัดหลักสูตรต่อเนื่องในปี 2560 - 2562 

เพื่อให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมทุกท่าน รวมทั้งได้จัดหลักสูตร Leadership Development Program เฟสที่ 2 

ในปี 2561- 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ Leadership Competency ของบริษัทฯ ทั้ง 10 ข้อ

4) หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการท�างาน

• Advance Excel

• การใช้งานโปรแกรม Info graphic เพื่อการน�าเสนอผลงาน

• Application VQ และระบบ CRM

• ระบบการบริหารงบประมาณงานโครงการ 

• การใช้งานโปรแกรม MS Project เพื่อการบริหารโครงการ 

5) หมวดควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย หมายถึง หลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ หลักสูตร

ส่งเสริมด้านคุณภาพ และระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และหลักสูตรตามกฎหมายก�าหนด 

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค

• Understanding & Transition from ISO9001 to ISO Version 2015

• การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)  

• ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุเคลื่อนที่

6) หมวดตามกลุม่อาชพี หมายถึง หลกัสตูรเฉพาะทีพ่ฒันาส�าหรบัต�าแหน่งงานต่างๆ ทีม่คีวามแตกต่างกนัตามกลุม่อาชพี เช่น 

• บุคลิกภาพของพนักงานขายเพื่อความส�าเร็จ (Personal for Success)

• Consultative Selling Skill (Tele-prospecting & Face to Face)

• Effective Sales Management Technique

• Digital Marketing

• การใช้งาน VQ Application และ ระบบ CRM 

• Daily Performance Management 

• พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

• Daily Management

• Coaching for Daily Management

• BIM for Construction Team

• การบริการที่เป็นเลิศส�าหรับช่างก่อสร้าง

• พัฒนาทักษะการท�างานและการแก้ปัญหาส�าหรับพนักงานแผนกบัญชีและการเงิน 

ในปี 2562 บรษิทัฯ จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในจ�านวน 39 หลกัสตูร รวม 96 รุ่น รวมทัง้ส่งพนกังานไปฝึกอบรมกบัสถาบันภายนอก 

(Public Training) จ�านวน 45 หลักสูตร รวม 45 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง 

และผูบ้ริหารระดบัสงู และครอบคลมุทุกสายอาชพี เฉล่ีย 23.8 ช่ัวโมงต่อคน แบ่งเป็นพนักงานหญงิเฉลีย่ 22 ช่ัวโมงต่อคน และพนกังาน

ชายเฉลี่ย 26.5 ชั่วโมงต่อคน โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลี่ยที่ร้อยละ 98.5 และใช้

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นเงินจ�านวน 10 ล้านบาท (GRI 103-3, 404-1)

จากหลักการ 70:20:10 ดังกล่าว ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา ก�าหนดเครื่องมือในการส่งเสริมความรู้ หรือพัฒนาศักยภาพพนักงาน  
ในหลากหลายรูปแบบให้พนักงานแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

1. แผนฝึกอบรม (Training Plan)
2. การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
3. การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้น�า (Leadership Competency)
4. การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching)   

1. แผนฝึกอบรม (Training Plan)
 ในแต่ละปี บริษัทฯ มีการก�าหนดหลักสูตร Training Plan โดยแบ่งหมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะ และความรู้ท่ีจ�าเป็นใน 

การท�างาน เป็น 6 หมวดวิชาที่ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มงาน ดังนี้

1) หมวดพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม่ หมายถึง หลักสูตรส�าคัญที่เป็นพื้นฐาน และจ�าเป็นเบื้องต้น ส�าหรับการเริ่มท�างาน 
กบับรษิทัฯ ส�าหรับพนกังานใหม่ได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจบรษิทัฯ รวมทัง้การปรบัตวัเพือ่ให้เข้ากบัวัฒนธรรมของบรษิทัฯ เนือ่งจาก
พนักงานใหม่มาจากหน่วยงานที่มีความแตกต่าง หรือเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ ดังนั้น การปรับตัวให้เข้ากับบริษัทฯ จึงเป็น 
สิง่ส�าคัญ และเป็นก้าวแรกของการมาท�างานร่วมกันกบับริษทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้จดัหลกัสตูรอบรมส�าหรบัพนกังานใหม่ จ�านวน 
4 วัน ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
• ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร Leadership Competency สวัสดิการ เป็นต้น)
• ระบบการประเมินผลงาน
• การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนั จรยิธรรมพฤกษา (Ethic) และการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainability 

Development)
• Corporate IT System
• การใช้งาน Employee Self-service, Manager Self-service
• ความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างทั่วไป

2) หมวดพัฒนาตนเองและบริหารจัดการ หมายถึง หลักสูตรพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมเติม ส�าหรับพนักงานและ 
ผู้บริหาร เช่น
• ความรู้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE)
• Performance Management & Coaching & Feedback
• Presentation Essentials 
• การบริหารจัดการส�าหรับหัวหน้างานใหม่ (The First Time Management)
• Finance for Non-Finance

3) หมวดพัฒนาภาวะผู้น�า หมายถึง หลักสูตรที่พัฒนาทักษะด้านภาวะการเป็นผู้น�า
• Pruksa Leadership Development Program 1 เป็นหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับ Manager ในหัวข้อ Pruksa 

Culture & Value, CG, Holding Accountability, Influencing & Motivation, People, Building Teamwork, Developing 
People, Creating Value and Innovation, Problem Solving, Leading Change, Growth Strategy Planning ซึ่งเป็น
หัวข้อ Leadership Competency ของบริษัทฯ

• 20 การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) เป็นการเรียนรู้จากทุกอย่างรอบตัว เช่น การสอน

งาน (Coaching) จากหัวหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง หรือจากบุคคลที่

เกี่ยวข้องในการท�างาน การสังเกตผู้อื่น (Observing) การขอความคิดเห็นจากผู้อื่น (Peer Reviewing) การเรียนรู้จาก

ผู้เชี่ยวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต หรือในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่

จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว 

• 10 เรียนรู้ในห้องเรียน (Formal Learning) เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น การเรียนรู้จากการเข้า

อบรมสมัมนา ท้ังการอบรมในห้องเรยีน การอบรมเชงิปฏบิติัการ (Workshop) การเข้าอบรมตามท่ีบรษัิทฯก�าหนด รวม

ทั้งการเข้าอบรมภายนอก
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หลักสูตรฝึกอบรมภำยใน (In-House Training)

39 หลักสูตร 

จ�ำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงำนทั้งหมด 

เฉลี่ย 23.9 ชั่วโมง/คน/ปี

ผลประเมินควำมพึงพอใจในกำรฝึกอบรมภำยใน (In-House Training) 

เฉลี่ย 98.5%

หลักสูตรฝึกอบรมกับสถำบันภำยนอก (Public Training)

45 หลักสูตร 

พนักงำนที่จัดท�ำ IDP 

3,001 คน 

ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานปี 2562 (GRI 103-3, GRI 404-1)

 ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามระดับ (ชม./คน/ปี)

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานระดับปฏิบัติการ (Band 1-2) 14.95

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับต้น (Band 3) 21.34

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับกลาง (Band 4) 24.83

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาระดับสูง (Band 5 up) 18.20

 ข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแยกตามเพศ (ชม./คน/ปี)

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด 23.90

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานหญิง     22.00

จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานชาย       26.50

 ข้อมูลการฝึกอบรม จ�านวนหลักสูตร

หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training)  39

หลักสูตรฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) 45

การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan)
นบัตัง้แต่ปี 2559 จนถงึปัจจบัุน บริษทัฯ มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของพนกังาน โดยก�าหนดให้พนกังาน

ทุกคนจัดท�าแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อก�าหนดกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ

ในรปูแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมในหลกัสตูรส�าคญัๆ การรบัมอบหมายโครงการพเิศษระยะสัน้ การโค้ช การเรียนรูด้้วยตนเอง เป็นต้น 

ซึง่จะช่วยให้เกดิการพฒันาทัง้ในงานปัจจบุนัและอนาคต โดยในปี 2562 มพีนกังานทีจ่ดัท�า IDP ทัง้หมด จ�านวน 3,001 คน จากจ�านวน

พนักงานทั้งหมด 3,002 คน (GRI 404-3)

หมายเหตุ: ข้อมูลจากจ�านวนพนักงานทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งรวมไปถึงจ�านวนพนักงานที่ลาออก

ในการจัดท�าแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) มีผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาท ดังนี้
1.  พนักงาน เป็นบคุคลทีส่�าคัญทีส่ดุในการพฒันาตนเอง ท�าหน้าทีว่เิคราะห์จดุแขง็และโอกาสในการพัฒนาของตนเอง วางแผนการ

พัฒนาตนเอง ปฏิบัติตามแผนการพัฒนา ตลอดจนรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา

2.  ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานหาวิธีการที่จะพัฒนาตนเอง รวมทั้งการให้ค�าแนะน�าเพื่อให้แผนพัฒนา

รายบุคคลเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ ให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินการตามแผนโดยการพูดคุยกับพนักงานทุก 2 เดือน  

3.  หน่วยงานทรัพยากรบคุคล มหีน้าทีส่ร้างเครือ่งมอืหรอืระบบทีช่่วยให้กิจกรรมการพฒันารายบคุคลด�าเนนิไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

ให้ความรู้กับพนักงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนารายบุคคลในส่วนการฝึกอบรม 

• การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้น�า (Leadership Competency)

 การพฒันาภาวะผูน้�าของพนักงานบริษัทฯ เป็นแนวทางอย่างหน่ึงท่ีจะน�าพาองค์กรให้เตบิโตอย่างยัง่ยนื หน่วยงานทรพัยากรบคุคล

จึงจัดท�า “พฤติกรรมด้านภาวะผู้น�า” (Leadership Competency) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าของพนักงานทุกคน  

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในด้านการบริหารคนและการบริหารงาน หรือเรียกว่า “งานก็ได้ผล คนก็พัฒนา”

Leadership Competency ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก 10 หัวข้อย่อย ดังนี้ 

1. ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา (Pruksa Culture and Values) คือ วัฒนธรรมและค่านิยมพ้ืนฐานที่พนักงานพฤกษา 

 ทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติ ได้แก่

• วัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา (Pruksa Culture & Values)

• การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 

• ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Holding Accountability) 

2. ด้านเก่งคน (Leading People) คือ ความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง ได้แก่

• การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจผู้อื่น (Influencing and Motivating Others)

• การพัฒนาพนักงาน (Developing People)

• การสร้างบรรยากาศของการท�างานเป็นทีม (Teamwork)

3. ด้านเก่งงาน (Leading Performance) คอื ความสามารถในการบรหิารจดัการงานของตนเองและทีมงานให้บรรลผุลตามเป้าหมาย  

 ได้แก่

• การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

• การสร้างกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy Planning)

• การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Create Value and Innovation)

• การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)

การพัฒนาภาวะผู้น�าของพนักงานพฤกษา นอกจากจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม Leadership Competency ทั้ง 10 หัวข้อ  

ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ อาทิ ข่าวพฤกษาประจ�าวัน ไลน์แอพพลิเคชั่น การประชุมผู้บริหาร การประชุม การสัมมนาผู้บริหาร  

การฝึกอบรมหลกัสตูรพฒันาภาวะผูน้�า รวมถงึการจดัท�าหลกัสตูร e-learning ฯลฯ หน่วยงานทรพัยากรบคุคลยงัได้มกีารประเมนิภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับผู้จัดการ ด้วยแบบประเมินภาวะผู้น�า 360 องศา (ประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้

บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน) ท่ีพัฒนาขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นผู้น�าของตนเองตลอดจน

พัฒนาภาวะผู้น�าให้ดียิ่งข้ึน โดยการประเมินภาวะผู้น�าได้มีการด�าเนินการตลอดท้ังปี และน�าผลการประเมินไปใช้ในจัดท�าแผนพัฒนา



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 117116

โค้ชตัวต่อตัวให้ผู้บริหำรระดับสูง 

จ�านวน 36 คน

 AA Excellent (ดีเยี่ยม)  

 A Exceed Expectation (สูงกว่าความคาดหวัง)

 B Meet Expectation (เป็นไปตามความคาดหวัง)

 C Below Expectation (ต�่ากว่าความคาดหวัง)

 D Need Improvement (ต้องปรับปรุง)

รายบุคคล (Individual Development Plan) การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) การเลื่อนต�าแหน่ง (Promotion) 

และการขึ้นเงินเดือน (Merit Increase) 

• การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching)   

 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ

เรื่องการโค้ช โดยบริษัทฯ จ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องการโค้ช เพื่อโค้ชผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบของการ

โค้ชตวัต่อตวั (Executive Coaching: One on One) ซ่ึงระยะเวลาของการโค้ชจะใช้เวลาประมาณ 6 เดอืน มจี�านวนการโค้ชประมาณ 

12 ชัว่โมง ซึง่ก่อนการโค้ชน้ันจะให้โค้ชได้รบัทราบความต้องการจากหัวหน้างานของโค้ชเพ่ือเป็นแนวทางในการโค้ช และเมือ่โค้ช

เสร็จแต่ละครั้งจะให้โค้ชส่งผลการโค้ชให้หัวหน้างานรับทราบเป็นระยะ เมื่อจบกระบวนการโค้ชทั้ง 12 ชั่วโมงแล้ว โค้ชจะเข้าสรุป

ผลการโค้ชกับหัวหน้างานเพื่อให้หัวหน้างานน�าผลไปพัฒนาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น และโค้ชจะน�าผลการโค้ชส่งให้ผู้บริหารระดับสูง

ของสายงานพัฒนาบุคลากร เพื่อน�าไปพัฒนาจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดและมุมมองที่เพิ่มขึ้นจาก

ตระหนกัรู้ด้วยตนเองผ่านค�าถามของโค้ช และให้เครือ่งมอืรวมท้ังแนวทางเพ่ือให้บริหารระดับสงูสามารถเป็นโค้ชให้กบัทีมงานเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทีมงานให้ดียิ่งขึ้น

 ส�าหรับปี 2562 นี้ บริษัทฯ จัดการโค้ชตัวต่อตัว (Executive Coaching: One on One) ให้ผู้บริหารระดับสูงไปแล้วจ�านวน 36 คน 

จากผู้บริหารทั้งหมด 49 คน

 นอกจากการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้วยการโค้ชแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับแนวคิดและมุมมองของการพัฒนาบริษัทฯ  

ในภาพรวมของกลยุทธ์บริษัทฯ ด้วย จึงจัดให้มีการ Mentoring โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น Mentor ให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และประธานกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะจัดให้มี Mentoring จ�านวน 4 ครั้งต่อปี (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)

• การประเมินผลการท�างานของผู้บริหารระดับสูง

 บริษัทฯ ได้ออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น โดยได้น�าผลการปฏิบัติ

งานมาใช้ในการพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. การปรับเงินเดือนประจ�าปี
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนส�าหรับปี 2562 โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกใช้งบประมาณ

ไม่ต�่ากว่า 70% ก�าหนดให้น�ามาใช้ค�านวณปรับเงินเดือนตามเกรดซึ่งได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี  

โดยผลการปรับเงินเดือนของผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีจะมีความแตกต่างจากผู้มีผลงานพอใช้และควรปรับปรุงอย่างม ี

นัยส�าคัญ ส่วนงบประมาณอีก 30% น�ามาใช้ปรับเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยพิจารณาเป็นรายกรณี

2. การจ่ายค่าตอบแทนผันแปร 
 บริษทัฯ ให้ความส�าคญักบัการออกแบบค่าตอบแทนจงูใจส�าหรบัผูบ้รหิาร โดยมเีป้าหมายให้ผูบ้รหิารมสีดัส่วนของค่าตอบแทน

ผันแปรตามผลงานคดิเป็น 40-50% ของค่าตอบแทนรวมท้ังปี ท้ังนีเ้พ่ือให้ผูบ้รหิารมจีติส�านกึของการเป็นผูป้ระกอบการ และ

เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผลลัพธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริง ส�าหรับวิธีการประเมินผลเพื่อการจ่าย บริษัทฯ ได้ก�าหนด

วิธีการประเมินแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของค่าตอบแทนจูงใจแต่ละประเภท ดังนี้

2.1 การจ่ายโบนัส บริษัทฯ จ่ายโบนัสส�าหรับผู้บริหารและพนักงานทุกๆ ครึ่งปี โดยงบประมาณโบนัสก�าหนดให้แตกต่างกัน

ตามผลก�าไรของแต่ละสายงานธุรกิจ จากนั้นบริษัทฯ จัดสรรงบประมาณโบนัสให้ผู้บริหารและพนักงานโดยใช้ผล 

การประเมิน KPIs รอบครึ่งปีทั้งผลงานระดับสายงาน ระดับฝ่าย และระดับบุคคล โดยโบนัสที่ได้จะมีความเชื่อมโยงกับ 

ผลงานทุกระดับ 

2.2 การจ่ายค่าตอบแทนจงูใจส�าหรบัผู้บรหิาร (Management Incentive) บริษัทฯ ก�าหนดให้ผูบ้รหิารซึง่ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วย

กรรมการผู้จัดการขึ้นไปและต�าแหน่งเทียบเท่าได้รับค่าตอบแทนจูงใจเพ่ิมเติมจากโบนัส ท้ังนี้ ผู้บริหารแต่ละคนต้อง

ก�าหนด KPIs ส�าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนจงูใจเป็นการเฉพาะของแต่ละบคุคล โดยมคีณะกรรมการพัฒนาบคุลากรระดบั

บริษัทเป็นผู้พิจารณา โดย KPIs เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะสั้น จะมุ่งเน้นตัวชี้วัดที่สะท้อนการส่งมอบผลงานให้

ได้ตามค่างานของต�าแหน่งงานนั้นๆ ส่วน KPIs เพื่อการจ่ายค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว จะมุ่งเน้นตัวชี้วัดที่สะท้อนการ

สร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ การสร้างความเติบโต และการสร้างความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว

• การวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน โดยการประเมิน Performance (KPIs) คิดเป็น 

100% ของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนของการประเมินผลงาน ตั้งแต่การน�า

ตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators - KPIs) ที่ต้องก�าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

การตดิตามผลการปฏบัิตงิาน การประเมนิผลการปฏบัิตงิาน และการพัฒนาผลงานของตนเองและทมีโดยก�าหนดหน้าทีแ่ละความ

รับผิดชอบไว้ดังนี้ 

1. พนักงาน
• ปฏบิตังิานตามภารกจิด้วยความรบัผดิชอบเพือ่ให้เกดิผลส�าเร็จตามหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย และได้ตามมาตรฐานผลงาน

ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

• รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอยู่เสมอ 

2.  ผู้บังคับบัญชา
• บริหารผลงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส�าเร็จ โดยการมอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและ

กลยุทธ์ของบริษัทฯ  

• กระจายแผนงานไปสู่พนักงานผู้ปฏิบัติ ส่งเสริมพฤติกรรมในการท�างานท่ีมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการ

ท�างานของพนักงานตามกระบวนการท�างานที่บริษัทฯ ก�าหนด 

• พฒันาผลการปฏบัิติงานของพนกังานทีต่นเองรบัผดิชอบ โดยใช้การพฒันาความรูแ้ละความสามารถ รวมถงึปลกูฝังความ

รับผิดชอบให้กับพนักงาน ผ่านการสอนงาน การมอบหมายงาน การอบรม และการโค้ช

3. หน่วยงาน Human Resources
 ด�าเนินการให้ความรู้ จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารมีเครื่องมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง

กับเป้าหมายขององค์กร

การก�าหนดตัวชี้วัดและประเมินผลงาน แบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

• รอบครึ่งปีแรก หมายถึง การประเมินผลงาน 6 เดือนแรก (มกราคม ถึง มิถุนายน) 

• รอบครึ่งปีหลัง หมายถึง การประเมินผลงาน 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม ถึง ธันวาคม) 

การตัดเกรดผลงานประจ�าปี 
โดยในแต่ละปีจะมีการประเมินผลงานประจ�าปี บริษัทฯ จะด�าเนินการประเมินผลงานประจ�าปีโดยมีการก�าหนดระดับผลงานใน 

รูปแบบเกรด และก�าหนดความหมายของเกรด ดังนี้     

คะแนนผลงานส�าหรับการตัดเกรดประจ�าปี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) Individual KPIs Score : ค่าเฉลี่ยคะแนน KPIs 2 รอบประเมินโดยมีสัดส่วนที่ 80% 

2) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (Competency) : คะแนนจากผู้บังคับบัญชาคะแนน 0-100 คะแนน โดยมีสัดส่วนที่ 20% โดยจะท�า 

 การประเมินพร้อมการประเมินปิดระบบ KPIs

การประเมินเกรดผลงานจะด�าเนินการปีละ 1 ครั้ง โดยผู้บังคับบัญชาจะพูดคุยเพื่อสื่อสารเรื่องเกรดประจ�าปี และอัตราเงินเดือนใหม่กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนารายบุคคลต่อไป โดยจะมีการบริหารผลงานของพนักงาน ดังนี้



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 119118

ผู้บริหำรและพนักงำนกลุ่มคนเก่งและกลุ่มผู้สืบทอดต�ำแหน่งได้รับกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

รวม 117 ราย

• การบริหารคนเก่ง (Talent Management)   

 Talent หมายถึง กลุ่มพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพสูง (High Potential) และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ 

ดีมาก รวมถึงการมีภาวะผู้น�าที่ดี ซึ่งบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการดูแลความก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการพัฒนาเป็นพิเศษ

โดยได้แบ่งกลุ่มคนเก่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

1. High Potential (HIPO) หมายถึง พนักงานที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล และสมรรถนะการเป็นผู้น�าที่โดดเด่น มีศักยภาพที่จะ

เติบโตขึ้นไปถึงขั้น EVP/MD หรือเทียบเท่าได้ ภายใต้เวลา และอายุของพนักงาน

2. Boosted Talent หมายถึง พนักงานที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล และสมรรถนะการเป็นผู้น�าที่อยู่ในระดับดีมาก มีศักยภาพที่จะ

ได้รับการพัฒนาสายอาชีพอย่างเข้มข้น เพื่อให้พนักงานมีระดับความสามารถที่สูงขึ้น

โดยจะพิจารณาผู้ที่มีผลงานมีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และมีผลการประเมิน Leadership Competency 

อยู่ในช่วงคะแนนที่บริษัทฯ ก�าหนด 

กระบวนการคัดเลือกถูกจัดท�าขึ้นปีละ 1 ครั้ง คือ ในช่วงเดือนภุมภาพันธ์ของทุกปี โดยพนักงานที่เป็นคนเก่งของบริษัทฯ จะได้รับการ

พฒันารายบคุคลอย่างเข้มข้นเพือ่พฒันาขดีความสามารถของพนักงาน โดยมกีารจดัท�าแผนพฒันาร่วมกบัผู้บงัคบับัญชาและหน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคล ด�าเนินการตามแผนพัฒนา รวมถึงมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• การประเมินผลการท�างานของพนักงาน

 บริษัทฯ ออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้มีความเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติ โดยใช้หลักการเดียวกันทั้งกับผู้บริหาร และ

พนกังาน โดยได้น�าผลการประเมนิการท�างานของพนกังานมาใช้ในการก�าหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การปรบัเงนิเดือนประจ�าปี และ

การจ่ายโบนัส

 นอกจากนี ้โดยน�าผลการประเมนิการท�างานไปเป็นส่วนหนึง่ของการก�าหนดแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน ซึง่บรษิทั

ออกแบบระบบการประเมินผลงานท�างานตั้งแต่การน�าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators - KPIs) ที่ต้องก�าหนด

และถ่ายทอดเป้าหมายจากระดบัองค์กรสูร่ะดบับคุคล การติดตามผลการปฏบิติังาน การประเมนิผลการปฏบิติังาน และการพัฒนา

ผลงานของตนเองและทีมโดยใช้หลักการเดียวกันทั้งกับผู้บริหารและพนักงาน

• การส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ

 ศักยภาพของพนักงานแต่ละคนที่มีอยู่ในตนเองอาจจะถูกซ่อนไว้ และเมื่อได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ตรงจุดและต่อเนื่อง 

จะท�าให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพของตนเองออกมาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนด

ไว้ ซึ่งการพัฒนานั้นมิได้หมายความเพียงแค่การเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น ยังรวมถึงการได้ไปศึกษาดูงานต่างๆ การเรียนรู้ด้วย

ตนเองจากการอ่าน การฟังสัมนา หรือการเรียนรู้จากหัวหน้างานซึ่งเป็นตัวอย่างท่ีดี การได้รับมอบหมายให้ท�าโครงการพิเศษ 

เพิ่มเติมจากงานประจ�า เป็นต้น โดยประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการพัฒนาต่างๆ นี้ ได้แก่

1. พนักงานจะได้ทราบระดับความรู้ความสามารถของตนเอง รวมทั้งจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนากับการท�างานปัจจุบัน เพื่อน�า

ระดับความรู้นี้ไปพัฒนาตนเองต่อไป

2. น�าระดบัความรูท้ีต่นเองมไีปพฒันาต่อยอดความรู ้ทักษะ ความสามารถให้พร้อมส�าหรบัการปฏบิตังิานในปัจจบุนัตามท่ีได้รบั

มอบหมายของบทบาทหน้าที่ และท�าได้ตามความคาดหวังของหน่วยงาน 

3. ได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Promotion) เนื่องจากมีการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเติบโตในอนาคตด้วย

4. ได้รับการวางต�าแหน่งให้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) เมื่อมีพนักงานเดิมลาออกจากต�าแหน่ง หรือเลื่อนต�าแหน่ง  

หรือเกษียณอายุไป

5. ได้รับการ Update ความรู้ใหม่ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน หรือมุมมองที่แตกต่างจากการท�างานประจ�าวัน 

เพื่อน�ามาปรับปรุงการท�างานของตนเอง เช่น งานที่เกี่ยวของกับ AI และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น

6. ได้ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติหน้าที่ที่เพิ่มเติมจากต�าแหน่งเดิม เช่น การได้รับโครงการพิเศษนอกจากงานประจ�า จะได้เรียนรู้

วิธีการบริการจัดการโครงการและบริหารทีมงาน

บริษัทฯ พัฒนากระบวนการและเครื่องมือส�าหรับการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Review) ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การด�าเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันวางแผนความ

ก้าวหน้าในอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางอาชีพของตัวพนักงานเองและของบริษัทฯ

ในปี 2562 มีการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ส�าหรับผู้บริหารและพนักงานกลุ่มคนเก่ง (Talent) และกลุ่มผู้สืบทอดต�าแหน่ง 

(Successor) รวม 117 ราย

กระบวนการด�าเนินงานเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (GRI 103-2)

การด�าเนินงานเรื่องการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Review) หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีบทบาท

ส�าคญัในการก�าหนดกระบวนการ สร้างเคร่ืองมอื ตลอดจนสือ่สารให้ผูบ้ริหารและพนักงานกลุม่เป้าหมายเข้าใจวตัถปุระสงค์และสามารถ

น�าไปปฏิบัติจริงได้ กระบวนการในการด�าเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล สื่อสารแนวทางการด�าเนินการ วัตถุประสงค์ และแผนงานให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

2. ผูบ้ริหารและพนักงานกลุม่เป้าหมาย จดัท�าแผนความก้าวหน้าในสายอาชพีของตนเอง และส่งให้ผู้บังคบับญัชาโดยตรงและผูบ้งัคบั

บัญชาล�าดับถัดไปพิจารณา

3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาล�าดับถัดไป และพนักงานร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดท�าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

ร่วมกัน โดยก�าหนดแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ พนักงานจะต้องเป็นผู้น�าตนเองในการด�าเนินการ

พัฒนาตนเองตามที่ระบุไว้ในแผน

4. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาล�าดับถัดไป และพนักงานทบทวนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพทุก 2 ปี หรือเป็นระยะๆ 

ซ่ึงในปี 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตของการจัดท�าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพไปยังพนักงานทุกระดับ 

ไม่เพียงแต่กลุ่มคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลพนักงานและเตรียมความพร้อม

ของพนักงานเพื่อเติบโตขึ้นสู่ต�าแหน่งระดับสูงต่อไป

พนักงาน
แสดงควำมต้องกำรของตนเองในกำรพัฒนำ โดยระบุควำมสนใจ แรงจูงใจ 

และควำมคำดหวังของตนเองให้หัวหน้ำได้รับทรำบ เพื่อน�ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำร่วมกัน 
เพื่อเตรียมควำมพร้อมต่อกำรรับผิดชอบงำนในระดับที่สูงขึ้น

ผู้บังคับบัญชา
รับรู้ควำมต้องกำรของพนักงำนและองค์กร ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำ 
ช่วยพนักงำนก�ำหนดเป้ำหมำยในงำน รวมถึงให้โอกำสพนักงำน
ได้ปฏิบัติงำนและพัฒนำตนเองจนเกิดควำมเชี่ยวชำญในงำน

บริษัท
ก�ำหนดนโยบำยและส่งเสริม
ให้มีกำรพัฒนำศักยภำพ

ในกำรท�ำงำนของพนักงำนให้
สอดคล้องกับแผนกำรเติบโตของธุรกิจ

การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพใช้หลักการ “Triangle Model” ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 องค์ประกอบด้วยกัน 

ได้แก่ พนักงาน ผู้บังคับบัญชา และบริษัทฯ อธิบายโดยย่อ ดังนี้



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 121120

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)

กรรมการผู้แทนนายจ้าง
ระดับบังคับบัญชา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
ระดับปฏิบัติการ

แนวทางและเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงานของบริษัทฯ ได้มีการจัดท�าผ่านแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาในรูปแบบ

ที่หลากหลาย โดยแบ่งตามระดับต�าแหน่ง ดังนี้

1. ระดับผู้บริหาร : การโค้ชผู้บริหาร การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล การประเมินภาวะผู้น�า  

360 องศา การมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการต่างๆ การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในเชิงเทคนิคและ 

เชิงบริหาร และการเลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น

2. ระดับพนักงานทั่วไป : การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 

การมอบหมายโครงการส�าคัญๆ หรืองานพิเศษ การได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนเก่ง (Talent) การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ความรู้และทักษะในเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร และการเลื่อนต�าแหน่ง เป็นต้น

ประโยชน์ที่ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทฯ ได้รับจากการพัฒนาศักยภาพ 
และส่งเสริมความก้าวหน้า (GRI 103-3) 

ด้วยแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาพนักงานข้างต้น ท�าให้พนักงานของบริษัทฯ ได้พัฒนาความสามารถที่เหมาะกับงานในปัจจุบัน 

และมีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทฯ ดังนี้

1. ผู้บริหารและพนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในต�าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมีความท้าทายและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

2. ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับการพัฒนา สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการท�างานและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และมีแผน

ความก้าวหน้าในอาชีพ ท�าให้เกิดแรงจูงใจในการท�างาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร

3. ผูบ้รหิารและพนักงานมคีวามรูแ้ละทกัษะท่ีทนัต่อเทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลงในการท�าธรุกจิ การพฒันาสนิค้าและบรกิารใหม่ๆ 

และเพิม่ประสทิธภิาพในการใช้ก�าลงัพล รวมทัง้ขดีความสามารถในการพฒันาปรบัปรงุงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า

ได้ดียิ่งขึ้น

4. ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

5. บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่จะช่วยสร้างความส�าเร็จให้ได้ตามแผนธุรกิจ

6. บริษัทฯ มีผู้สืบทอดต�าแหน่งในต�าแหน่งส�าคัญๆ ซึ่งจะท�าให้การปฏิบัติงานต่างๆ ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น และธุรกิจเกิดความ

ยั่งยืน

7. บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งเป็นผลมาจากการดูแลพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น

8. เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร ซึ่งมาจากบุคลากรที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

9. บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากให้ความส�าคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลลูกค้า

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (GRI 103-1)

บริษัทฯ ส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยในการท�างาน และควบคุม

ความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน และถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ ดังนี้ 

• บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท�างาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนทุกระดับและต้องให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

• บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• บรษิทัฯ จดัให้มกีารฝึกอบรมเพือ่เพ่ิมทกัษะความรู้ ความสามารถในด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั รวมท้ังเสริมสร้างจิตส�านกึ

ให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

• บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและอื่นๆ ให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึง

การรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี อีกทั้งการดูแลป้องกันอุบัติการณ์และโรคที่เกิดจากการท�างานของพนักงานทุกคน

• บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยน�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถึงมาตรฐาน มอก. 18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐาน

สากลในกระบวนการก่อสร้างอาคารชุด โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ใช้ Safety Management Performance ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดท�าขึ้นเพื่อให้โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และโรงงาน มีมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน

เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ถกูต้องตามหลกับรหิารจดัการและกฎหมาย ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัในเรือ่งความปลอดภยั 

โดยมีกระบวนการควบคุมทุกส่วนงานทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม (GRI 102-12)    

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) 
(GRI 413-1)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 123122

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง (ระดับบังคับบัญชา) 

และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมจ�านวนทั้งสิ้น 25 คน เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1.  พจิารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�างาน รวมท้ังความปลอดภยันอกงาน เพ่ือป้องกนัและลดการเกดิอุบตัเิหตุ 

การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ อันเนื่องจากการท�างานหรือความไม่ปลอดภัยในการท�างาน

เสนอต่อผู้บริหาร

2.  รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน 

และมาตรฐานความปลอดภยัในการท�างานต่อผูบ้รหิารเพ่ือความปลอดภยัในการท�างานของพนกังาน ผูร้บัเหมาและบคุคลภายนอก 

ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ

3.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัทฯ

4.  พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถาน

ประกอบกิจการเสนอต่อผู้บริหาร

5.  ส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างน้อย 

เดือนละหนึ่งครั้ง

6.  พจิารณาโครงการหรอืแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน รวมถงึโครงการหรอืแผนการอบรมเกีย่วกบับทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร

7. วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติ

หน้าที่ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

10. ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัทฯ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GRI 403-3)

1. บริษทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งในกจิกรรมต่างๆ ในองค์กร เพ่ือควบคมุและป้องกนัความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้ไม่ให้ส่งผลต่ออนัตราย

ทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนักงาน

2. บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

3. บริษัทฯ ได้น�าระบบ Safety Management Performance เพื่อติดตามการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง

แนวราบ เพื่อดูแนวโน้มด้านความปลอดภัย

4. บริษัทฯ ได้จัดตั้งบุคลากรถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการท�างานที่โครงการก่อสร้าง

5. บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพนักงานผ่านรูปภาพด้วยสื่อ OPL (One Point Lesson)

6. บริษัทฯ มีการตรวจสอบการท�างานอย่างสม�่าเสมอผ่านการท�า Site Walk โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้น�าตรวจ

7. บริษัทฯ มีประชุมความปลอดภัยทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง

8. บริษัทฯ ได้จัดท�าแคมป์คนงานมาตรฐาน เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกันทุกโครงการก่อสร้าง 

และยังเป็นโครงการตัวอย่างส�าหรับศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

9. บริษัทฯ ได้จัดท�ากฎระเบียบ ความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการท�างาน แปลเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษาให้กับ

แรงงานชาวต่างชาติได้เข้าใจ

10. บริษัทฯ จัดท�าชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่รอบโครงการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน

11. บรษิทัฯ จดัให้มกีารตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครือ่งมอื เพ่ือให้เกดิความปลอดภัยต่อชวิีตและทรพัย์สนิ

12. บรษิทัฯ มกีารสือ่สารด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในหลายช่องทาง อาท ิSMS E-Mail บอร์ดประชาสมัพนัธ์ ให้กบัพนกังาน

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

13. บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพื่อให้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในลักษณะงานต่างๆ การสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงาน และทบทวนอย่างต่อเนื่อง

14. บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้พนักงานเข้าใจในขั้นตอนการด�าเนินงาน วิธีการแจ้ง 

วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่

15. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ หากฝ่าฝืนมีบท

ลงโทษทางวินัย

16. บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นทุกครั้ง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์นั้นๆ และเข้าไปด�าเนินการควบคุมให้

ตรงจุด ป้องกันการเกิดซ�้า

17. บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มั่นใจในระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยม ี

ความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล

18. บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีการจัดท�า Training Need ตามกิจกรรมที่ม ี

ความเสี่ยง ครอบคลุมทุกกิจกรรม

19. บรษิทัฯ มกีารตรวจสารเสพตดิ พนกังาน ผูร้บัเหมา จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ป้องกนัความเสีย่งต่ออาชญากรรม 

และตามกฎหมาย

20. บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั้งในส�านักงานและโครงการเพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมกับ

พนักงาน

21. บริษัทฯ ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งตัวพนักงานเข้ารับการรักษาทันทีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

22. บรษิทัฯ มกีารติตตามคุณภาพอากาศทีส่่งผลต่อพนกังานทกุวันเพือ่แจ้งเตอืนการปฏบัิตติวัของพนกังาน และบรษิทัฯ ยงัได้สนบัสนนุ

งบประมาณในการแจกหน้ากากกันฝุ่นขนาดเล็กให้กับพนักงาน

23. บริษัทฯ จัดท�ามาตรการลดฝุ่นขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยการสเปรย์น�้าปกคลุมแหล่งก�าหนิดฝุ่นและจัดเก็บสิ่งที่อาจ 

ส่งผลกระทบอยู่เสมอ

24. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการท�างานเป็นประจ�าทุกสัปดาห์ และมีการติดสติกเกอร์ (Tag) เป็น 

หลักฐานผ่านการตรวจสอบ

ระเบียบปฏิบัติงาน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
(GRI 403-1)

เพ่ือให้การด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานครบถ้วนและ 

มีการปฏิบัติตรงกันทุกภาคส่วน จึงมีการก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานเชิงนโยบาย ดังนี้

1. นโยบายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวสูง เป็นนโยบายเพื่อก�าหนด

มาตรฐานระเบยีบการปฏบิติังานความปลอดภยัในการท�างานแนวสงู ครอบคลมุการท�างานทัง้ในส่วนของพนักงานบรษิทัฯ ผู้รบัเหมา 

ผู้ควบคุมงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวราบ เป็นนโยบายเพื่อก�าหนด

มาตรฐานระเบยีบการปฏบิติังานความปลอดภยัในการท�างานแนวราบ ครอบคลมุการท�างานทัง้ในส่วนของพนกังานบรษัิทฯ ผูร้บัเหมา 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. นโยบายการด�าเนนิการ เม่ือเกดิอบัุตเิหตจุากการท�างาน เป็นนโยบายเพือ่ก�าหนดมาตรฐานระเบียบการด�าเนนิงาน เมือ่มอีบุตัเิหตุ

จากการท�างาน การรายงานอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ การป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ�้า

4. นโยบายอปุกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล เป็นนโยบายเพือ่ก�าหนดมาตรฐานอปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบคุคล (PPE) ให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกันในบริษัทฯ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ปฏิบัติงาน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 125124

5. ระเบยีบข้อบงัคบัมาตรการเพือ่ความปลอดภยัส�าหรบัผูรั้บจ้างก่อสร้างโครงการ เป็นเอกสารประกอบสญัญา (TOR) โดยระบรุะเบยีบ

ปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส�าหรับผู้รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างให้กับบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม

6. แผนการจัดการความปลอดภัยประจ�าโครงการ เป็นคู่มือวิธีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโครงการ

7. การประเมินและรับรองมาตรฐาน Safety Certify ส�าหรับแนวราบ เป็นมาตรฐานแนวทางการด�าเนินงานระบบ Safety ในโครงการ

ก่อสร้างแนวราบ

8. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในแนวราบ เป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานส�าหรับผู้รับเหมาเพ่ือความปลอดภัย 

ในแนวราบ

9. ประกาศบริษัทฯ เรื่อง มาตรการในการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยท่ีมีความอันตรายสูง เก่ียวกับไฟฟ้า และเคร่ืองจักร 

เป็นมาตรการควบคุมการท�างานที่มีความเสี่ยงสูง

10. มาตรฐานตู้ไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานตู้ไฟฟ้าในบริษัทฯ ให้ทุกโครงการใช้มาตรฐานเดียวกัน

11. ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.) เรื่อง กฎเหล็ก ด้านความปลอดภัย 

เป็นประกาศเพื่อเป็นมาตรฐานการด�าเนินงานส�าหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง

12. นโยบายความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับผู้รับเหมาเป็นนโยบายมาตรฐานการท�างานของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ

13. นโยบายในการรับมือฝุ่นท่ีส่งผลกระทบต่อพนักงาน และโครงการก่อสร้าง เพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานกรณีค่าฝุ่น 

เกินมาตรฐาน

14. ประกาศบรษัิทฯ เรือ่งแนวทางการปฏบิตัด้ิานความปลอดภยั เป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัส�าหรบัการท�างาน

ของพนักงาน ซึ่งจะมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม

การควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย (GRI 403-7)

บริษัทฯ มีการควบคุมการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเป็นงานความร้อน (Hot Work) งานที่สูง (High Work) 

งานที่อับอากาศ (Confined Space) และงานอื่นๆ โดยมีข้อบังคับส�าหรับการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบังคับงาน

อยู่ 46 ประเภทกิจกรรมที่ด�าเนินงานในบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละประเภทอย่างสม�่าเสมอ และมีรายงานการ 

ตรวจสอบชัดเจน ดังนี้

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

36. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการใช้คอมพิวเตอร์ (Office)

37. กฎระเบียบเรื่องการควบคุมสารเสพติดและแอลกอฮอร์ (Office)

38. กฎระเบียบความปลอดภัยกรณีไฟไหม้อาคารสูง (Office)

39. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการป้องกันแผ่นดินไหวบนอาคารสูง (Office)

40. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร (Office)

41. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการป้องกันสึนามิ

42. กฎระเบียบความปลอดภัยส�าหรับการท�างานใน Office

43. แผนการจัดการความปลอดภัยประจ�าโครงการ (Project Safety Plan)

44. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยส�าหรับผู้รับจ้างก่อสร้าง

45. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยในแนบราบ

46. มาตรการความปลอดภัยงานความเสี่ยงสูง และบทลงโทษ
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ผู้พบเห็นเหตุการณ์

จป. วิชาชีพ
สายงาน (ถ้ามี)

จป. วิชาชีพ
ส�านักงานใหญ่VP หรือเทียบเท่า

EVP

MD/C Level คณะท�างาน
IRT HO

CEO

หัวหน้างาน

แนวราบ : PE, PM
แนวสูง : CM, PMC
โรงงาน : PCF Manager
Support : Manager

การด�าเนินงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทฯ
(GRI 103-2) 

มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน 

1.  จัดให้มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งไว้ทุก 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจาก CFC ในบริเวณที่จะน�าออกมาใช้ได้สะดวก มีสัญลักษณ์ชัดเจน

เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 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/หรือ เชื้อเพลิง

8.  มีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือใช้ไฟ ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี /เชื้อเพลิง

9.  สายไฟฟ้าที่ใช้ในส�านักงาน และในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากลก�าหนด

10.  มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับเหตุอย่างสม�่าเสมอ

11.  จัดให้มีหัวหน้าที่อพยพประจ�าจุดต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

12.  จัดให้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์รับเหตุเป็นและถูกต้อง

13.  จัดให้มีการซ้อมรับเหตุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทฯ ได้น�าผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาที่ส�าคัญที่มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้

เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส�าคัญเสมอ

การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการท�างาน (GRI 403-6)

บริษัทฯ จัดให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นน�า มาตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุกระดับทั้งฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหาร  

เพือ่ให้มอีาชวีอนามยัท่ีดีในการปฏบัิตงิาน นอกจากน้ี การลดความเสีย่งต่อโรคและความเสีย่งต่อการได้รับอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากการท�างาน 

เป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน จึงมีการก�าหนดมาตรการการดูแลท่ีเหมาะสมครอบคลุมกับทุกสภาพการท�างานของพนักงาน 

อาทิ

1. บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกิจกรรมการท�างานที่พนักงานสัมผัส

2. ไซต์งานก่อสร้าง พนกังานในโรงงาน ทีอ่าจได้รบัผลกระทบอนัเกดิจากฝุน่ละออง เสยีงดงั เสีย่งต่อการเป็นโรคระบบทางเดนิหายใจ 

บรษัิทฯ จดัให้มกีารตรวจสขุภาพก่อนเริม่งาน จดัเตรยีมหน้ากากป้องกนัอนัตรายจากฝุ่นละออง และจดัให้มอีปุกรณ์ปฐมพยาบาล

เบื้องต้น เป็นต้น

3. บริษัทฯ ก�าหนดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทุกปีเพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดจาก 

สภาพแวดล้อมการท�างาน และก�าหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน

การป้องกันอันตรายในงานที่มีความเสี่ยงสูง (GRI 403-2)

บริษัทฯ ได้มีการควบคุมกิจกรรมการท�างานที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้ 

1. ผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทุกไตรมาส เพื่อเป็นการสร้าง Leadership ด้านความ

ปลอดภัยและประเมินความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ

2. มีการออกแบบระบบไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสร้าง ตู้ไฟฟ้าชั่วคราวมีระบบตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ ELCB ในการป้องกันกระแส

ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน และออกแบบระบบไฟฟ้าบ้านพักอาศัยของคนงานให้ปลอดภัยในการพักอาศัย จัดท�ามาตรฐาน

ในการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าโดยน�าระบบ log out มาใช้งาน

3. งานความเสี่ยงสูงอื่นๆ ได้แก่ ด้านการท�างานบนที่สูง งานเกี่ยวกับความร้อน งานที่อับอากาศ และงานขุดเจาะ ได้มีการก�าหนด

มาตรฐานให้ใช้ระบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการท�างานให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบัติงาน 

และหลังปฏิบัติงาน ในการคุมคนปฏิบัติงาน อุปกรณ์การท�างานให้ปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
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1 จิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน 159 คน 

2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) 45 คน

3 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป.บริหาร) 14 คน 

4 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค (จป.เทคนิค) 22 คน 

5 คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน (คปอ.) 2 คน 

6 อบรมเรื่องดับเพลิงขั้นต้น 22 คน

7 การช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) 72 คน 

8 บทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยส�าหรับผู้บริหารโครงการ 93 คน 

9 ระบบ Safety Work Permit ส�าหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง 1,049 คน 

4. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เป็นการตรวจสอบเพื่อคอยติดตามกิจกรรมการท�างานว่ามีการส่งผลต่อสุขภาพหรือไม่

5. บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการท�างาน และมีการก�าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยบังคับใช้

ทั้งองค์กรและคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าจะเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ความปลอดภัยการใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
1. บริษัทฯ มีการเลือกวัตถุดิบท่ีไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน เช่น เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ท่ีไม่มีสารระเหยที่เป็น

มลพิษ (VOCs) จ�าพวก Formaldehyde

2. บรษิทัฯ มกีารควบคมุการจดัเกบ็สารเคมทีี่ใช้ โดยมกีารจ�าแนกประเภทสารเคม ีและมกีารให้ความรูพ้นกังานเกีย่วกบั Safety Data 

Sheet (SDS) ของสารเคมีต่างๆ มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน ตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ 

ต้องการ

การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตส�านึก ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย (GRI 403-4, GRI 403-5)

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของการสร้างจติส�านกึ ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัให้กบัพนกังาน จงึได้จดัให้มกีารฝึกอบรมด้าน

ความปลอดภยัและอาชวีอนามัย 9 หลกัสตูร รวม 41 Class เพือ่ให้มัน่ใจว่าพนกังานรวมถงึบคุคลทีเ่กีย่วข้องได้รบัความรู ้ความปลอดภยั 

ปราศจากอบุตัเิหตแุละโรคจากการท�างาน จากศนูย์ฝึกอบรมท่ีขึน้ทะเบยีนกบักระทรวงแรงงาน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รบัประกาศนยีบตัร

รับรอง รวมจ�านวนทั้งสิ้น 1,478 คน โดยมีหลักสูตรจัดฝึกอบรมดังนี้

การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยให้กับพนักงานและคู่ค้า 

บรษิทัฯ จดัฝึกอบรมเพิม่ทกัษะความรูค้วามสามารถด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท�างานก่อสร้างในงานทีม่คีวามเสีย่งสงู

ให้กับพนักงานและคู่ค้า เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) มีจ�านวนพนักงานผ่านการอบรมเกิน 50% ของพนักงานทั้งหมด 

ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด และมีการซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ควบคู่กันไป โดยมีการซ้อมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อลด

ความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมรับกับสถานการณ ์

ที่เกิดขึ้น
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ผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น
(Emergency Commander)

ผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น
(Emergency Commander)

Safety ส่วนกลำง

ZONE 1 
(ด้ำนหน้ำ)

ZONE 2 
(ด้ำนหลัง)

ZONE 1

ZONE 2

FLOOR

ผู้ประสานงานเหตุฉุกเฉิน
(Emergency Coordinator)

หัวหน้าทีมอพยพ 1
(Floor Warden 1)

สมาชิก (พนักงานทุกคน)

หัวหน้าทีมอพยพ 2
(Floor Warden 11)

หัวหน้าทีมอพยพ 1
(Floor Warden 1)

สมาชิก (พนักงานทุกคน)

หัวหน้าทีมอพยพ 2
(Floor Warden 11)

1. แผนกำรตรวจตรำ

4. แผนกำรดับเพลิง

2. แผนกำรอบรม

5. แผนกำรอพยพหนีไฟ

3. แผนกำรรณรงค์

6. แผนบรรเทำทุกข์

(0.5)
0.17%

1
0.03%

(1.3)
0.09%

(1.1)
0.02%

8
0.28%

5
0.16%

8
0.19%

22
0.54%

6324 17 207.5

     1.270.51 1.19 2.27

จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (รำย)
(พนักงำนบริษัทฯ ผู้รับเหมำ)

จ�ำนวนผู้ได้รับบำดเจ็บ (รำย)
(พนักงำนบริษัทฯ)

จ�ำนวนวันที่สูญเสีย (วัน)
(พนักงำนบริษัทฯ)

อัตรำควำมถี่ของกำรบำดเจ็บ
(Injury Frequency Rate : I.F.R.)

2561
2,841 คน

2562
2,956 คน

2560
4,155 คน

2559
4,063 คนจ�านวนพนักงาน

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีพนักงานที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นที่ 55% ซึ่งสูงกว่ากฎหมายก�าหนดไว้และบริษัทฯ และมีทีมอพยพ 

หนีไฟประจ�าชั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น (Emergency Commander) ท�าหน้าที่

 • เป็นผู้ตัดสินใจให้อพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 • เป็นผู้แจ้งหัวหน้าทีมอพยพและสมาชิก (พนักงาน) ในทีมให้อพยพไปสู่ทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit)

2. หัวหน้าทีมอพยพ 1 (Floor Warden I) ท�าหน้าที่

 • ปฏิบัติตามค�าสั่งผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น

 • ให้ความรู้กับสมาชิก (พนักงาน) เกี่ยวกับการอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน

 • เป็นผู้น�าสมาชิก (พนักงาน) ในทีม อพยพตามทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟน�าไปสู่จุดรวมพล

 • ตรวจนับรายชื่อสมาชิก ณ จุดรวมพล ว่ามีติดค้างหรือไม่

 • รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น และหน่วยงานความปลอดภัย

ผังอพยพหนีไฟประจ�าชั้น

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. สามารถช่วยเหลอืสมาชกิในทมีจากการบาดเจบ็เบือ้งต้นได้ (ผ่านการอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลอืชวีติเบือ้งต้น)

โดยบริษัทฯ ได้ซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี เพื่อให้พนักงานรู้วิธีการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รู้จักทางหนีไฟของช้ันที่ตนเอง 

ปฏบิตังิาน รวมถงึผูบ้รหิารอพยพ และหวัหน้าทมีอพยพ 1 2 ได้ท�าการซ้อมการปฏบิตัหิน้าที ่รวมถงึเป็นการทดสอบระบบรบัเหตฉุกุเฉนิ

ของอาคาร ทั้งทางหนีไฟอาคาร ระบบรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ และมีสื่อวิดิทัศน์เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อบริษัทฯ สามารถเข้าใจและ

ปฏิบัติตามได้

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน ปี 2559-2562 (GRI 103-3, GRI 403-9)

จากข้อมูลสถิติในปี 2562 จะเห็นได้ว่าภาพรวมแนวโน้มอัตราการบาดเจ็บลดลง อัตราวันขาดงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
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ครูอำชีวศึกษำได้รับควำมรู ้
จำกกำรฝึกปฏิบัติงำนจริง 

5 คน

นักเรียนอำชีวศึกษำได้รับควำมรู ้
จำกกำรถ่ำยทอดของครู 

120,000 คน

นักเรียนอำชีวศึกษำได้รับควำมรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติงำนจริง 

10 คน

อำจำรย์ นิสิต และนักศึกษำ ได้รับควำมรู้จำกกำรดูงำน

592 คน

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง 

และเพื่อตอกย�้าจุดยืนนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ น�าความเชี่ยวชาญจาก Core Business มาพัฒนารูปแบบการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม 

(Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development : SD) เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคม ผ่านการด�าเนินงาน 3 ด้านหลักๆ คือ (GRI 103-1, GRI 103-2)

1.  Heart to Home  :  ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี

2.  Heart to Earth  :  ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3.  Heart to Society  :  ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดี

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ Heart to Society เพื่อ

พฒันาชมุชนและสงัคม ให้เตบิโตร่วมกบับรษิทัฯ สูเ่ป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืในระดบัประเทศและสากล (Sustainable Development 

Goals : SDGs) ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

• โครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa”
 ที่พฤกษาเราอยากให้ทุกคนมี “บ้าน” เราจึงใส่ใจส่งมอบบ้านท่ีมีคุณภาพให้กับทุกคน และบ้านที่มีคุณภาพก็มาจากช่างฝีมือท่ีมี

คุณภาพที่มาจากการบ่มเพาะความรู้และประสบการณ์ จากครูมืออาชีพที่มีประสบการณ์จริง โดยร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับมาตรฐานวงการศึกษาไทยสู่ระดับสากล ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก ่

ครอูาชวีศกึษา สาขาก่อสร้าง และร่วมกนัพฒันาศกัยภาพผ่านหลกัสตูรการฝึกอาชพีด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการก่อสร้างบ้าน

ที่ทันสมัย จ�านวน 5 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิค

ล�าปาง วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร จ. นครศรีธรรมราช และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เพื่อน�าไปถ่ายทอดส่งต่อความรู้ให้กับ

นักเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นช่างที่มีคุณภาพต่อไป ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา สาขาอุตสาหกรรม

การก่อสร้าง จ�านวนกว่า 120,000 คน เตรียมพร้อมสู่การการเติบโตเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไป (GRI 103-3, GRI 413-1)

• โครงการ “ความร่วมมือพัฒนาเยาวชนไทย ก้าวสู่อุตสาหกรรมก่อสร้างยุค 4.0” ปีที่ 3 
 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกงานสาขาก่อสร้าง/

โยธา ในระดับอาชีวศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค 4.0  

ด้วยการถ่ายทอดความรูค้วามเชีย่วชาญงานก่อสร้าง รวมถงึนวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในแบบเฉพาะพฤกษา และเปิดโอกาส

ให้นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จ�านวน 10 คน มาฝึกปฏิบัติงานจริงเป็นเวลา 8 เดือน เพื่อช่วยพัฒนานักเรียนให้มีความ

สามารถและมีศักยภาพในเชิงปฏิบัติ และสามารถด�าเนินงานตามธุรกิจใหม่ๆ ในยุค 4.0 นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เตรียมพร้อมสู่การการเติบโตเป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมต่อไปจ�านวน 10 คน  

(GRI 103-3, GRI 413-1)

• โครงการ “Pruksa Innovation Learning Center” ปีที่ 10
 สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตและนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวม 9 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และมหาวิทยาลัย 

เจ้อเจียง ด้วยการเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนส�าเร็จรูปแผ่นพรีคาสท์ (Pruksa Precast) และ

นวัตกรรมการก่อสร้างบ้านคุณภาพระบบอุตสาหกรรม (Pruksa REM) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพให้กับคณาจารย์ 

นสิติและนกัศกึษา ซึง่จะเป็นก�าลงัส�าคญัต่อการพฒันาธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ของประเทศให้ยัง่ยนืต่อไป ช่วยยกระดบัคณุภาพชวีติ

ทีด่ีให้กบัคณาจารย์ นสิิตและนกัศกึษาในระดับอดุมศกึษาได้รบัความรูแ้ละมปีระสบการณ์ตรงจากการเรยีนรูท้ีห่น้างานจรงิ เพือ่น�า

ไปต่อยอด สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับประเทศไทยจ�านวน 592 คน (GRI 103-3, GRI 413-1)
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บุตรพนักงำนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ

121 คน

เยำวชนไทยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำด้ำนวิศวกรรม 

6 คน

คณำจำรย์ นิสิตและนักศึกษำได้รับควำมรู้ด้ำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

19 คน

คณำจำรย์ นิสิตและนักศึกษำ และคนทั่วไปได้รับควำมรู้ด้ำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย์

480 คน

• โครงการ “ทุนพฤกษา” ปีที่ 18
 สนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน ด้วยการมอบ “ทุนพฤกษา” ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  

ที่มีผลการเรียนดี จ�านวน 121 ทุน เป็นจ�านวนเงิน 840,000 บาท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน

ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเติบโตสู่การเป็นเยาวชนไทยที่มีคุณภาพต่อไปจ�านวน 121 คน (GRI 103-3)

 • โครงการ “ทุนต้นกล้า” ปีที่ 6 
 สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการมอบ “ทุนต้นกล้า” กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ชั้นปีที่ 3 จ�านวน 6 ทุน ทุนละ 100,000 บาท รวมเป็นทุนการศึกษา จ�านวน 600,000 บาท ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้าน

การศึกษาให้กับเยาวชนไทยเติบโตไปสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพต่อไปจ�านวน 6 คน (GRI 103-3)

• นิทรรศการครบรอบ 25 ปี กลุ่มธุรกิจ พฤกษา โฮลดิ้ง
 จัดแสดงนิทรรศการครบรอบ 25 ปี กลุ่มธุรกิจ พฤกษา โฮลด้ิง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ความส�าเร็จของการเดินบน 

เส้นทางอสังหาริมทรัพย์ นับตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อร่วมแบ่งปันกลยุทธ์สู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืนให้กับคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ณ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับคณาจารย์ 

นิสิตและนักศึกษา ให้มีความรู้เกี่ยวกับโครงการและนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยในแบบพฤกษา เพื่อน�าไปต่อยอด 

สร้างสรรค์การเรียนรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับประเทศไทย จ�านวน 19 คน (GRI 103-3)

• การแบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง 
 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อพัฒนาการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู ้

และประสบการณ์ด้านการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการตลาดและการสร้างแบรนด์ ให้กับสถาบันการศึกษาและ 

หน่วยงานต่างๆ จ�านวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หลักสูตร The Next Real สมาคมอาคารชุดไทย 

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้าน

การศึกษาให้กับคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษา และคนทั่วไปจ�านวน 480 คน ได้รับความรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจาก 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดความรู้ทางการศึกษาต่อไป
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คนพิกำรมีบ้ำนที่แข็งแรง ปลอดภัย และช่วยเสริมสร้ำงสมรรถนะทำงร่ำงกำย

6 หลัง

ผู้สูงอำยุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักได้รับควำมรู้ในกำรป้องกันกำรหกล้มซ�้ำ

59 คน

โลหิตที่ส่งมอบให้กับสภำกำชำดไทย 

360,000 ซีซี

ผู้ป่วยที่ได้ช่วยเหลือ

2,400 คน  

• โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” 
 ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร และเครือข่ายในชุมชน อ�าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ด�าเนินการสร้าง

และปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการจ�านวน 6 หลัง ให้มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน และน�า Core Business  

ของบริษัทฯ มาช่วยขับเคลื่อน เพื่อช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจของผู้พิการให้แข็งแรง ปลอดภัย มีมาตรฐาน

คุณภาพความสุขอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนพิการ จ�านวน 8 คน และคนที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการ 

จ�านวน 300 คน (GRI 103-3, GRI 413-1)

• ห้องตัวอย่างส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ที่โรงพยาบาลเลิดสิน
 ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนานวัตกรรมบ้านผู้สูงอายุ ในโครงการ “รู้ทัน…กันหักซ�้า” ณ โรงพยาบาล 

เลดิสิน เปิดห้องตวัอย่างทีม่กีารตดิตัง้อปุกรณ์ต่างๆ และนวตักรรมทีท่นัสมยั เพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัผู้สงูอายแุละผูป่้วย

กระดูกสะโพกหัก รวมถึงการให้ความรู้ในการเตรียมพ้ืนท่ีส�าหรับผู้สูงอายุหลังรับการฟื้นฟูจากโรงพยาบาลเมื่อกลับไปใช้ชีวิต 

ประจ�าวันปกติที่บ้านเพื่อป้องกันการหกล้มซ�้า ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักมีความรู้ใน

การป้องกันการหกล้มซ�้าจากสภาพที่อยู่อาศัยที่ไม่ปลอดภัยจ�านวน 59 คน (GRI 103-3, GRI 413-1)

• โครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ปีที่ 12 
 ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และส�านักงานเขตพญาไท จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” เพื่อ

รณรงค์ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และคนท่ัวไป ร่วมกนับริจาคโลหิต เพ่ือน�าไปช่วยเหลอืผูป่้วยท่ีรอรับการรกัษาจากการประสบอบุตัเิหตุ 

การผ่าตัด หรือโรคท่ีจ�าเป็นต้องรักษาด้วยโลหิตได้ทันท่วงที ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับผู้ป่วยที่ก�าลังรอรับบริจาคโลหิต

จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศจ�านวน 2,400 คน จากปริมาณโลหิตที่ส่งมอบให้กับสภากาชาดไทยจ�านวน 360,000 ซีซี  

(GRI 103-3)
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ลูกค้ำได้รับกำรตรวจสุขภำพและมีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพที่ดี

25,647 คน  

ลดค่ำใช้จ่ำยให้กับลูกค้ำ

25,647 คน  

สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV 

90,169 บาท

ผู้สูงอำยุได้รับกำรตรวจสุขภำพและมีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพที่ดี 

60 คน  

• โครงการ Happy Home 
 ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลฯ จัดโครงการตรวจสุขภาพฟรี “Happy Home” ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจากนักโภชนาการ  

พร้อมด้วยวิธีการท�าน�้าปั่นสูตรชะลอวัยให้กับลูกค้าโครงการบ้านพฤกษาจ�านวน 30 โครงการ ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี 

จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าของพฤกษามีสุขภาพที่ดี 

แข็งแรงจ�านวน 25,647 คน (GRI 103-3, GRI 413-1)

• โครงการ “ร้านธงฟ้า” 
 ร่วมกบัส�านกังานพาณชิย์จงัหวดันนทบุร ีจดัโครงการ “ร้านธงฟ้า” เพือ่สนบัสนนุให้ลกูค้าโครงการบ้านพฤกษา จ�านวน 5 โครงการ 

ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ และ จ.นนทบุรี ได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีในราคาพิเศษ 

เพือ่เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครวัเรอืน ส่งเสรมิให้มคีณุภาพชวีติและความเป็นอยูท่ีดี่ ช่วยยกระดบัคุณภาพชวิีตทีด่ีให้กบัลกูค้า

ของบริษัทฯ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีจ�านวน 25,647 คน (GRI 103-3)

• โครงการ “พฤกษา อิ่มบุญ…อิ่มใจ” ปีที่ 7
 จัดโครงการ “อิ่มบุญอิ่มใจ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงาน จ�านวน 50 คน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการบริจาค

สิ่งของและปัจจัย เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน�้าพุ จ.ลพบุรี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย

ติดเชื้อ HIV จากสิ่งของและปัจจัยจ�านวน 90,169 บาท (GRI 103-3)

• โครงการ “Pruksa Health Check”
 ร่วมกับคลินิกบ้านหมอวิมุต และส�านักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี “Pruksa Health Check” ให้กับผู้สูงอายุ  

เนือ่งในวนัผู้สงูอายุสากลและวนัสายตาโลก เพือ่เป็นการตรวจประเมนิสขุภาพเบือ้งต้น พร้อมให้ค�าแนะน�าในการดูแลสขุภาพ และ

การป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้ม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในพ้ืนที่เขตพญาไท 

มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงจ�านวน 60 คน (GRI 103-3, GRI 413-1)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 141140

ส่งเสริมกำรมีจิตใจที่แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่นให้กับผู้บริหำร พนักงำน และคนทั่วไป

800 คน

ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหำร พนักงำน และคนทั่วไป

102 คน

• กิจกรรมท�าบุญตักบาตร เนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา
 ร่วมกบั อาคารเพร์ิล แบงก์ค็อก และส�านกังานเขตพญาไท จดักจิกรรมท�าบญุตกับาตรเนือ่งในวนัส�าคญัทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

วันขึ้นปีใหม่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท  

มีจิตใจเป็นผู้ให้ มีใจเมตตา ผ่านการแบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยให้กับวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ช่วยยกระดับจิตใจให้

กับผู้บริหาร พนักงานและคนทั่วไป มีคุณธรรมจริยธรรมและท�างานอย่างมีความสุขกว่า  800 คน และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีให้กับพระสงฆ์จ�านวน 36 รูป (GRI 103-3)

พฤกษาปลูกจิตส�านึกด้าน Sustainable Development ให้กับพนักงาน
ในองค์กร ผ่านกิจกรรม Outing ของหน่วยงานต่างๆ (GRI 103-3)

ปี 2562 บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานร่วมสร้างสรรค์การช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม Outing 

ในหัวข้อ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในหลากหลายรูปแบบ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ 

ศาสนสถาน มูลนิธิ องค์กร สถานศึกษา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบจ�านวนกว่า 33,000 คน ยกตัวอย่างเช่น 

• พฤกษา Running 2019 วิ่งได้ใจ…วิ่งได้บุญ

• Heart to Society ใส่ใจสังคมและสร้างความสุข 

ให้กับผู้สูงอายุ

• ย้อมความสุข ปลูก ปั้น ปันเพื่อโลก 

• Townhouse Together 2019 Estimate Outing Trip 

2019 @กาญจนบุรี

• การท่องเที่ยวลดการท�าลายสิ่งแวดล้อม

• บ�าเพ็ญประโยชน์ วัดพระพุทธแสงธรรม

• บ้านพฤกษา ท�าด้วยมือ ให้ด้วยใจ 

ในเทศบาลหินกอง/โรงเรียนเทศบาลหินกอง

• ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขนงพระ 

• แบ่งปันสุข รร.สอนคนตาบอด มกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)

• บริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์กีฬา

• ร่วมบ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายปัจจัย 

และอุปกรณ์ในการท�าความสะอาดให้กับศาสนสถาน

วัดหนองใหญ่

• ปลูกป่าชายเลน

• อนุรักษ์ทรัพยากรทางน�้า-ปลูกปะการัง 

• เลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

• การเกษตรอย่างยั่งยืน “ชุมชุนเตาตาลอัมพวา”

• SBD อนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

• โครงการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน 

ในถิ่นทุรกันดาร 

• การมอบสิ่งของที่อยู่ในสภาพดีให้กับมูลนิธิ/โรงเรียน

ที่ขาดแคลน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

• พัฒนาโรงเรียน มอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหาร

กลางวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ เป็นต้น

• โครงการ “เทศน์ ทอล์ค น�าทาง” ปีที่ 6
 ร่วมกับ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และส�านักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรมฟังธรรมในหัวข้อ ท�างานให้มีความสุข สนุกเพราะได้ 

“ธรรม” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ภายใต้โครงการ “เทศน์ ทอล์ค น�าทาง” เพื่อปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานมีคุณธรรม 

จริยธรรม และท�างานอย่างมีความสุข ช่วยยกระดับจิตใจให้กับผู้บริหาร พนักงาน และคนทั่วไป มีคุณธรรม จริยธรรม และท�างาน

อย่างมีความสุข 102 คน (GRI 103-3)

ศำสนสถำน มูลนิธิ องค์กร สถำนศึกษำ  
และชุมชนในพื้นที่โดยรอบมีคุณภำพชีวิตที่ดี

33,000 คน

พนักงำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน/กิจกรรมเพื่อสังคม

3,022 คน
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เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้

ที่มาของรายงาน (GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-54)

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) มีการจัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) เป็นรายปี ต่อเนื่องเป็น 

ปีที่ 4 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ในรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 และใช้แนวทางการรายงานตามมาตรฐานการรายงานความยั่งยืน GRI ในรูปแบบหลัก นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังเชื่อมโยงผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์องค์กรที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable 

Development Goals : SDGs) เพื่อเป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ มีส่วนร่วมต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ ร่วมกับผู้ม ี

ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และยังได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ “เสียงตอบรับจากผู้มีส่วนได้เสีย” มาแสดงไว้เพ่ือสะท้อนถึงการตอบสนองต่อ

ความคาดหวังผู้มีส่วนได้เสีย

ขอบเขตการรายงาน (GRI 102-45)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาลในรอบ

ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท 

พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจภายในประเทศไทยเท่านั้น โดย

ข้อมูลตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล จะครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท พฤกษา 

เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เป็นหลัก เนื่องจาก บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จ�ากัด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน (GRI 102-56)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ มีการทบทวนเนื้อหาที่ส�าคัญ โดยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน

การรายงานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และครอบคลุมประเด็นสาระส�าคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อการตอบสนองผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญโดยหน่วยงานภายนอก 

(Third Party) ที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจรับรองและให้ความเชื่อมั่นอย่างอิสระต่อผลปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อความ 

น่าเชื่อถือและโปร่งใส สอดคล้องตามแนวทางการรายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting 

Initiative หรือ GRI) ฉบับ GRI Standards ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า 144-145

การสอบถามข้อมูล (GRI 102-53)

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ กรุณาติดต่อ 

แผนก Corporate Social Responsibility (CSR) 
บริษัท พฤกษำ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
อีเมล : csr@pruksa.com 
โทรศัพท์ 0 2080 1739

ภาคผนวกการมีส่วนร่วมในเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน (GRI 102-13)

บริษัทฯ สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายความยั่งยืนร่วมกับภาครัฐ และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้

• เข้าร่วมเป็นสมาชิกใน TBCSD องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable 

Development) เพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการมีส่วนร่วมผลักดันประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• เป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ หรอื CAC เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาการทุจรติคอร์รัปชัน 

ผ่านการก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิในการทีจ่ะปฏเิสธการรบัและจ่ายสนิบน รวมถงึการทจุรติคอร์รปัชนัในทกุรปูแบบให้ผูบ้รหิาร

และพนักงานของบริษัทฯ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

• เป็นภาคเีครือข่ายในการสนบัสนนุ “การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 35” ร่วมกบั มูลนธิินวัตกรรมเพ่ือสงัคม 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

• เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุน สร้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้คนพิการผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa”  

ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร กรมการปกครอง กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่ เหล่ากาชาดอ�าเภอบ้านแฮด 

และนักเสริมสร้างสุขภาวะคนพิการ

• เป็นภาคเีครอืข่ายเพือ่ส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศกึษา สาขาก่อสร้างในระดบัอาชวีศกึษา ผ่านโครงการ “ครอูาชวีะ 

4.0 By Pruksa” ร่วมกบัส�านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ เพ่ือยกระดบัอาชวีศึกษาไทยให้มมีาตรฐาน

เทียบเท่าสากล

• เป็นภาคีเครอืข่ายเพือ่ส่งเสรมิการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานการศกึษาในโครงการ “ทวิภาคีในสถานประกอบการ” ร่วมกับส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

• เป็นภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับชุมชน (Community-Friendly Business) ร่วมกับสถาบัน 

ไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนสินค้าของชุมชนเป็นอาหารว่างในกิจกรรมต่างๆ ขององค์ร เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

อย่างยั่งยืน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

• เป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจความปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ ร่วมกับกรมการแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข โดยร่วมกันศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีมีการออกแบบและเลือกใช้วัสดุภายในบ้านท่ีค�านึงถึงความปลอดภัย

ส�าหรบัผูส้งูอาย ุทีจ่ะช่วยลดและป้องกนัอบุติัเหตท่ีุอาจเกดิข้ึนจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีไม่เอ้ืออ�านวยกบัการใช้ชวิีตของผูส้งูอายุ 

โดยมีการจัดเตรียมพื้นที่ตัวอย่างท่ีมีความปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลเลิดสิน เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนรู้ส�าหรับแพทย์

และพยาบาล รวมถึงผู้สูงอายุและญาติผู้ป่วย ตลอดจนการให้ความรู้ในการเตรียมพื้นท่ีส�าหรับผู้สูงอายุหลังรับการฟื้นฟูจาก 

โรงพยาบาลเมื่อกลับไปใช้ชีวิตประจ�าวันปกติที่บ้าน

• เข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG-Friendly Business) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ 

เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการด�าเนินงานทางธุรกิจให้ตอบสนองต่อ SDGs ท้ังในด้านการด�าเนินงานท่ีเป็นไปอย่างรับผิดชอบ 

ดูแลผลกระทบเชิงลบไม่ให้เกิดเป็นความเดือดร้อนเสียหายต่อสังคม รวมท้ังในด้านการแสวงหาโอกาสที่จะสร้างเป็นผลกระทบ 

เชิงบวกให้แก่ธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

• เข้าร่วมในประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน หรือ Sustainability Disclosure Community (SDC) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ 

เพื่อยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนทั้งในประชาคมระดับภูมิภาคและระดับสากล ตลอดจนการพัฒนาองค์กรสู่ 

ความยั่งยืนในระยะยาว



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 145144



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 147146

GRI Content Index (GRI 102-55)

 GRI    Page Number (s)  Sustainable   
 Standard   Disclosure or Direct Omission Development Goals  
     Answer  (SDGs)

GRI 101 : Foundation 2016
General Disclosures 
 GRI 102 : General Disclosures 2016

  102-1 Name of the organization Front cover   - 

  102-2 Activities, brands, products,  Page 14   -
    and services  

  102-3 Location of headquarters Back cover   - 

  102-4 Location of operations Back cover   - 

  102-5 Ownership and legal form Page 17   - 

  102-6 Markets served Page 14   - 

  102-7 Scale of the organization Page 107   - 

  102-8 Information on employees Page 107  Goal 8: Decent work and 
    and other workers    economic growth 

  102-9 Supply chain Page 51   - 

  102-10 Significant changes to the  Page 15   -
    organization and its  
    supply chain  

  102-11 Precautionary Principle Page 20   -
    or approach 

  102-12 External initiatives Page 20, 23, 127   - 

  102-13 Membership of associations  Page 143   - 

  102-14 Statement from senior Page 4   -
    decision-maker 

  102-15 Key impacts, risks,  Page 22   -
    and opportunities 

  102-16 Values, principles, standards,   Page 17, 29  Goal 16: Peace, justice and
    and norms of behavior    strong institutions 

  102-18 Governance structure  Page 18   - 

  102-40 List of stakeholder groups  Page 31   - 

  102-41 Collective bargaining Page 32  Goal 8: Decent work and 
    agreements    economic growth 

  102-42 Identifying and selecting  Page 31, 32-36   -
    stakeholders 

  102-43 Approach to stakeholder Page 32-36   -
    engagement 

  102-44 Key topics and concerns raised Page 32-36   - 

 GRI    Page Number (s)  Sustainable   
 Standard   Disclosure or Direct Omission Development Goals  
     Answer  (SDGs)
  102-45 Entities included in the  Page 17, 143   -
    consolidated financial  
    statements 

  102-46 Defining report content  Page 37, 39   -
    and topic Boundaries 

  102-47 List of material topics  Page 39   - 

  102-48 Restatements of information No restatements   - 

  102-49 Changes in reporting  No restatements   - 

  102-50 Reporting period  Yearly   - 

  102-51 Date of most recent report  1 January -   - 
      31 December 2018   

  102-52 Reporting cycle 1 January -   - 
      31 December 2019   

  102-53 Contact point for questions  Page 142   -
    regarding the report 

  102-54 Claims of reporting in This report has been   -
    accordance with the  prepared in 
    GRI Standards accordance with the 
      GRI Standards:  
      Core option

  102-55 GRI content index Page 146-151   - 

  102-56 External assurance  Page 142   - 

MATERIAL TOPICS

Economic Performance

GRI 103 : Management Approach 2016
  103-1 Explanation of the material Page 41   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach Page 41  Goal 1: No poverty 
    and its components   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 41   -
    approach 

GRI 201 : Economic Performance 2016 
  201-1 Direct economic value Page 41  Goal 2: Zero hunger 
    generated and distributed    Goal 5: Gender equality 
        Goal 7: Affordable and 
        clean energy 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 9: Industry, Innovation and 
        Infrastructure 

Procurement Practices 
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 57   - 
    topic and its Boundary 

For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the 
references for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report. 

For the SDG Mapping Service, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are appropriately 
mapped against the SDGs.
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  301-2 Recycled input materials used Page 96, 97, 98  Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 12: Responsible consumption  
        and production

Effluents and Waste 
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 94, 96, 97, 98   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach Page 96, 99, 100  Goal 1: No poverty 
    and its components   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 93, 94, 95, 100   - 
    approach 

GRI 306 : Effluents and Waste 2016 
  306-1 Water discharge by quality Page 93, 94, 100  Goal 3: Good health and 
    and destination    well-being for people 
        Goal 6: Clean water and sanitation 
        Goal 12: Responsible consumption  
        and production 
        Goal 14: Life below water 

  306-2 Waste by type and disposal Page 96, 97, 98, 100  Goal 3: Good health and 
    method    well-being for people 
        Goal 6: Clean water and sanitation 
        Goal 12: Responsible consumption  
        and production

  306-4 Transport of hazardous waste Page 100  Goal 3: Good health and 
        well-being for people 
        Goal 12: Responsible consumption  
        and production

 Environmental Compliance
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 83   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach Page 83  Goal 1: No poverty 
    and its components   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 83   - 
    approach 

GRI 307 : Environmental Compliance 2016
  307-1  Non-compliance with  No situation for non-  Goal 16: Peace, justice and 
    environmental laws and compliance with  strong institutions 
    regulations environmental laws 
      and regulations

 GRI    Page Number (s)  Sustainable   
 Standard   Disclosure or Direct Omission Development Goals  
     Answer  (SDGs)

  103-2 The management approach Page 58  Goal 1: No poverty 
    and its components   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the Page 67   - 
    management approach 

GRI 204 : Procurement Practices 2016 
  204-1  Proportion of spending on Page 67  Goal 12: Responsible consumption  
    local suppliers    and production

Anti-Corruption
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 68   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach s  Page 68  Goal 1: No poverty
     and its component   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the Page 75   -
    management approach 

GRI 205 : Anti-Corruption 2016 
  205-1 Operations assessed for risks Page 68  Goal 16: Peace, justice and 
    related to corruption    strong institutions 

  205-2 Communication and training  Page 70  Goal 16: Peace, justice and 
    about anti-corruption policies    strong institutions 
    and procedures    

  205-3  Confirmed incidents of Page 75  Goal 16: Peace, justice and 
    corruption and actions taken    strong institutions 

Materials 
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 96, 100, 101   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach  Page 96  Goal 1: No poverty 
    and its components    Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 96   - 
    approach 

GRI 301 : Materials 2016
  301-1  Materials used by weight Page 96, 97, 98  Goal 8: Decent work and 
    or volume    economic growth 
        Goal 12: Responsible 
        consumption and production

 GRI    Page Number (s)  Sustainable   
 Standard   Disclosure or Direct Omission Development Goals  
     Answer  (SDGs)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2562     บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 151150

  403-7  Prevention and mitigation of  Page 124   - 
    occupational health and safety  
    impacts directly linked by  
    business relationships    

  403-9  Work-related injuries Page 131   - 

Training and Education
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 111   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach  Page 110  Goal 1: No poverty 
    and its components   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 113, 114, 120   - 
    approach 

GRI 404 : Training And Education 2016
  404-1 Average hours of training Page 113, 114  Goal 4: Quality education 
    per year per employee   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 

  404-2 Programs for upgrading  Page 111  Goal 8: Decent work and 
    employee skills and transition   economic growth
    assistance programs   

  404-3 Percentage of employees  Page 115  Goal 5: Gender equality 
    receiving regular performance    Goal 8: Decent work and 
    and career development reviews   economic growth 

Local Communities
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 101, 132   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach  Page 101, 132  Goal 1: No poverty 
    and its components   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 101, 102, 132,   - 
    approach  133, 134, 135,136,138, 
      137, 139, 140, 141

GRI 413 : Local Communities 2016
  413-1 Operations with local  Page 101, 102, 103,    - 
    community engagement,  121, 132, 133, 136, 
    impact assessments,  137,138 
    and development programs     

  413-2 Operations with significant  Page 101, 102  Goal 1: No poverty 
    actual and potential negative    Goal 2: Zero hunger 
    impacts on local communities    

 GRI    Page Number (s)  Sustainable   
 Standard   Disclosure or Direct Omission Development Goals  
     Answer  (SDGs)

Employment
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 105   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach Page 106  Goal 1: No poverty 
    and its components   Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 106   -
    approach 

GRI 401 : Employment 2016
  401-1  New employee hires Page 107  Goal 5: Gender equality 
     and employee turnover   Goal 8: Decent work and 
        economic growth 

  401-2  Benefits provided to full-time  Page 109  Goal 8: Decent work and 
    employees that are not    economic growth 
    provided to temporary or  
    part-time employees    

Occupational Health and Safety
GRI 103 : Management Approach 2016

  103-1 Explanation of the material Page 121   - 
    topic and its Boundary 

  103-2 The management approach  Page 126  Goal 1: No poverty 
    and its components    Goal 5: Gender equality 
        Goal 8: Decent work and 
        economic growth 
        Goal 16: Peace, justice and 
        strong institutions 

  103-3 Evaluation of the management Page 131   - 
    approach 

GRI 403 : Occupational Health and Safety 2018 
  403-1  Occupational health and Page 123   -  
    safety management system    

  403-2  Hazard identification,  Page 127   - 
    risk assessment, and incident     
    investigation

   403-3  Occupational health services  Page 122   -

  403-4  Worker participation,  Page 128   - 
    consultation, and     
    communication on occupational  
    health and safety    

  403-5  Worker training on occupational  Page 128   - 
    health and safety 

  403-6  Promotion of worker health  Page 127   - 

 GRI    Page Number (s)  Sustainable   
 Standard   Disclosure or Direct Omission Development Goals  
     Answer  (SDGs)
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แบบส�ำรวจควำมคิดเห็นของผู้อ่ำน 
รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ประจ�ำปี 2562

  

1. ท่ำนเป็นผู้อ่ำนกลุ่มใด         

● ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน ● พนักงาน / ผู้บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

 ●	ลูกค้า ●	หน่วยงานภาครัฐ       

●	คู่ค้า คู่สัญญา ●	สื่อมวลชน       

●	ชุมชนและสังคม ●	นักเรียน / นักศึกษา      

●	อื่นๆ .............................................

2. ท่ำนได้รับ “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” จำกช่องทำงใด        

●	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น         

●	เว็บไซต์ www.psh.co.th         

●	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th       

●	อื่นๆ ..............................................................................................................................................

3. วัตถุประสงค์ที่ท่ำนอ่ำน “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”
................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

4. ควำมพึงพอใจต่อกำรเสนอรูปแบบรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
 4.1 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย  ● พึงพอใจ ● ไม่พึงพอใจ

 4.2 เนื้อหาครอบคลุมเรื่องที่ท่านให้ความสนใจ ● พึงพอใจ ● ไม่พึงพอใจ

 4.3 ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ● พึงพอใจ ● ไม่พึงพอใจ

 4.4 การออกแบบรูปเล่มมีความสวยงาม ● พึงพอใจ ● ไม่พึงพอใจ

 4.5 ความพึงพอใจต่อรายงานโดยภาพรวม ● พึงพอใจ ● ไม่พึงพอใจ

5 กรุณำระบุข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อพัฒนำและปรับปรุง “รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน” ในฉบับต่อไป
................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

สำมำรถส่งแบบสอบถำมทำงจดหมำยหรืออีเมลได้ที่

แผนก CSR ฝ่าย Corporate Communication Management 
บริษัท  พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : csr@pruksa.com

ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือของท่ำนมำ ณ โอกำสนี้
ข้อคิดเห็นของท่ำนจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อกำรพัฒนำและปรับปรุงคุณภำพของรำยงำนฯ ในฉบับต่อไป



บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
เลขที่ 1177 ชั้น 24 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-080-1739 

www.psh.co.th
รายงานฉบับนี้จัดพิมพ์โดยกระดาษ (FSC Paper) 

และหมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ�าปี 2562
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