


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 25632

ที่พฤกษาเราเช่ือว่า ชีวิตที่สมดุลเร่ิมต้นจากคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทีอ่ยู่อาศยั ตลอดจนถงึการใส่ใจดูแลสุขภาพ ทีส่่งผลต่อ

ความสุขทีแ่ท้จริงของการใช้ชีวิต พฤกษา โฮลด้ิง จงึมุ่งม่ันสร้างสรรค์ธรุกจิ

ที่มีสินค้าและบริการที่ดูแลใส่ใจลูกค้าในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อสุขภาพที่ดีและ

เติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ความต้องการ และยกระดับคุณภาพชีวิต 

คนไทยให้ก้าวไปอีกขั้น พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ใส่ใจในคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดี 
(Heart to Home) 

เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย 
ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ใส่ใจผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม  
(Heart to Earth)  

ในทุกกระบวนการผลิต  
เพื่อลดโลกร้อน

ใส่ใจสังคม 
และมอบโอกาสที่ดี 
(Heart to Society)  

เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
ให้กับผู้ที่ต้องการโอกาส 
ในสังคม



สารจากประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

พฤกษายังคงยึดมั่นถือมั่น 
อย่างไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา  
27 ปี นั่นก็คือ ใส่ใจในคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ที่ดี การใส่ใจผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม และการใส่ใจสังคม 
และมอบโอกาสที่ดี
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GRI 102-14

ในปี 2563 ประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ต่างล้วนได้รับ 

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

สังคมเกิดความเปล่ียนแปลง เกิดเป็นวิถีแห่งความปกติใหม่  

(New Normal) ซึ่งเป็นรูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต

และกลายมาเป็นแนวทางปฏิบัติใหม่ ที่ เราทุกคนต่างก็ต ้อง 

ปรับตัว ที่พฤกษาเองเราก็ได้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลง ปรับกลยุทธ์

การด�าเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป  

มีแนวทางการด�าเนินงานเพ่ือรองรับความเส่ียงใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน  

พร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

แต่ส่ิงหน่ึงที่พฤกษายังคงยึดม่ันถือม่ันอย่างไม่เปล่ียนแปลง

ตลอดระยะเวลา 27 ปี น่ันก็คือ ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความ 

เป็นอยู่ที่ดี โดยในปีน้ีได้ใช้ความเป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านสุขภาพ 

เพ่ือช่วยเหลือสังคมท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการเปิด 

ศูนย์ Hotline สายด่วนเฉพาะกิจของคลินิกบ้านหมอวิมุตภายใต ้

โรงพยาบาลวิมุตในเครือพฤกษา ให้ค�าปรึกษาแก่พนักงานและคนไทย

ทั่วประเทศที่ มีข ้อสงสัยหรือกังวลใจเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19  

เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยต้านการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 

ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลวิมุตทีเ่กดิข้ึนบนความต้ังใจทีอ่ยาก 

ให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังได้มีการมอบเจลแอลกอฮอล์

แก่กลุ่มคนตาบอด และยังมีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  

ปี 2020 ให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกวาดถนนของ

ส�านักงานเขตพญาไท ซึง่เป็นผู้ทีมี่ความเส่ียงและมีโอกาสติดเช้ือสูง 

เน่ืองจากต้องปฏิบติังานสัมผัสกบัเช้ือโรค ซึง่ด�าเนินการโดยทมีแพทย์

และพยาบาลจากคลินิกบ้านหมอวิมุต ภายใต้โรงพยาบาลวิมุตด้วย

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจเพื่อ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Development) ในเร่ือง 

การใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ของพฤกษา ในฐานะนักพัฒนาที่ดินที่มุ ่งสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย 

ในสังคมทีดี่เพ่ือยกระดับการใช้ชีวิตคนไทย จงึให้ความส�าคญักบัการ

สนับสนุนให้คนในชุมชนด�าเนินชีวิตร่วมกันอย่างใส่ใจและค�านึงถึง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยได้ริเร่ิมโครงการ เปล่ียน “ขยะ”  

เป็น “โอกาสเพื่อสังคม” หรือ “Recycle for Better Life” ซึ่งเป็น 

โครงการที่เชิญชวนลูกบ้านและชุมชนใกล้เคียงร่วมบริจาคขยะ 

ทีส่ามารถน�ากลับมารีไซเคลิใหม่ ใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

ด้วยการส่งมอบยังผู้ที่ต้องการหรือขาดแคลน น�าร่องโครงการแรก

ที่บ ้านพฤกษา 111 รังสิต-บางพูน 2 อีกทั้งยังได้ต ่อยอด 

ความร่วมมือกบัโครงการ “วน” รณรงค์ให้ลูกบ้านแยกขยะพลาสติก 

เพ่ือน�ากลับมารีไซเคลิใหม่ น�าร่องทีโ่ครงการพลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ 

สเตช่ัน 1-3 และพลัมฯ มิกซ ์  แจ ้ง วัฒนะ เดอะแพลนท ์  

เอลิท พัฒนาการ และ เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38 นอกจากนี ้

ยังได้ด�าเนินโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ต่อเนื่อง

เป็นปีที่สอง โดยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น สร้างและ

ปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการ ซึ่งโครงการน้ีเป็นหน่ึงในโครงการ

เพ่ือตอบแทนสังคมของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายเพ่ือความย่ังยืน 

ในเร่ืองการใส่ใจสังคมและมอบโอกาสที่ดี เพ่ือช่วยส่งเสริมฟื้นฟู

สมรรถนะของคนพิการให้กลับมาแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและ

จิตใจ ให้สามารถด�ารงชีวิตโดยพ่ึงพาตัวเองได้มากข้ึน เพ่ือให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน

และด้วยการด�าเนินงานที่ผ่านมาที่ยึดม่ันในเร่ืองความโปร่งใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได้ พฤกษาได้รับการยกย่องด้านการก�ากบัดูแล

กิจการที่ดีในระดับนานาชาติ รางวัล ASEAN CG Scorecard Award 

และได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส คร้ังที่ 9 (NACC Integrity 

Awards) จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดม่ันธรรมาภิบาลองค์กร

อย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการก�าหนดนโยบาย 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการส่งเสริมการด�าเนินงาน 

อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานด�าเนิน

ธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม  

พร้อมกันน้ียังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู ้ท�าคุณประโยชน ์

ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรก 

และรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนถึงเป้าหมายองค์กร “พฤกษา

ใส่ใจ...เพ่ือทั้งชีวิต” ได้เป็นอย่างดี และในปีน้ีต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5 

ส�าหรับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ�าปี 

2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นองค์กร 

ที่มีการด�าเนินธรุกจิอย่างย่ังยืน ให้ความใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม สังคม 

และบรรษทัภิบาล

ท้ายสุดน้ี พฤกษาขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน  

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ 

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สังคม และชุมชน ที่มีส่วนร่วม 

สนับสนุน และเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างความยั่งยืน

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม



พื้นที่ความสุข
เพื่อทุกชีวิต

EVERYTHING 
AT HOME
พฤกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. 2.

3.

บทพิสูจน์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

คุณค่าที่สะท้อนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. 3. 4. 5.
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บทพิสูจน์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

คุณค่าที่สะท้อนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1. ผลประเมินโครงการประเมินคุณภาพ
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2563 
 (Annual General Meeting หรือ “AGM”) 
 โดยบริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็มต่อเน่ือง 

เป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี 2560–2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 (ทั้งนี้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็น

บริษทัแกนหลักของบริษทัฯ เคยได้รับคะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน ต่อเน่ือง 

4 ปีซ้อน ต้ังแต่ปี 2556-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจาก

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2. ผลประเมินการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจำาปี 2563 ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) 

 คือ ได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  

ต้ังแต่ปี 2560-2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) 

 (ทั้งนี้ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็น

บริษัทแกนหลักของบริษัทฯ เคยได้ผลคะแนนประเมินมากกว่า 90 คะแนน  

ต่อเน่ือง 3 ปีซ้อน ต้ังแต่ปี 2557-2559 ก่อนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย ์

ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

3. รางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 
ประเภท ASEAN Asset Class Publicly Listed 
Companies

 พฤกษาได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ ในฐานะบริษัท 

จดทะเบยีนทีมี่การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ตามหลักมาตรฐานสากล 

ตามหลักเกณฑ์กลางในการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษทัจดทะเบยีน ทีมุ่่งยกระดับมาตรฐานด้านการก�ากบัดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน

4. รางวลั Thailand Sustainability Investment (THSI) 
ประจำาปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 

 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรที่มี 

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม สังคม 

และบรรษัทภิบาล

5. รางวลัเกยีรติคุณ Sustainability Disclosure Award 
ประจำาปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

 จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มกีารรายงานข้อมลู

ความย่ังยืน ตามการเปิดเผยข้อมูลของ Global Reporting Initiative 

(GRI Standards) และครอบคลุมการด�าเนินงานส่ิงแวดล้อม 

สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมทัง้การตอบสนองต่อเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) บริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแกนหลักของบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

1. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำาคุณประโยชน ์
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

 จากส�านักงานคณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค (สคบ.)   

ซึ่งพฤกษาเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียว 

ที่ได้รับรางวัลนี้  

2. รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 
 (NACC Integrity Awards)
 จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดม่ันธรรมาภิบาลองค์กรอย่าง 

ต่อเน่ือง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการก�าหนดนโยบาย 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ร่วมกับการส่งเสริมการด�าเนินงาน

อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร  

3. โครงการของบริษัทฯ ได้รับการรับรอง
 ให้ผ่านการประเมินด้านการบริหารจัดการนำ้าเสีย 
 จากส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 6 ที่ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับ

จังหวัด ด�าเนินการประเมินด้านการบริหารจัดการน�้าเสียของ

แหล่งก�าเนิดมลพิษ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบ

แหล่งก�าเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ เพ่ือส่งเสริมให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายส่ิงแวดล้อม ตามหลักการประเมินการบริหารจดัการ

น�้าเสียจากการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ✪ ระดับเงนิ ได้แก่ โครงการบ้านพฤกษา 111 (รังสิต-บางพูน 2) 

 ✪ ระดับทองแดง ได้แก่ โครงการบ้านพฤกษา 123 (พหลโยธนิ-

คลองหลวง) และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านพฤกษา 81 

(พหลโยธิน-นวนคร)
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สรุปผลการดำาเนินงานสำาคัญ 

ผู�บร�หารและพนักงานร�วมเป�ดเผย
รายการขัดแย�งทางผลประโยชน�

100%

การบร�หารงานต�นทุนการจัดซื้อจัดจ�าง
ให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด

Cost Saving 9.4%

ด�านเศรษฐกิจ 

คลินิกบ�านหมอว�มุต 

96%
บร�ษัท พฤกษา 
เร�ยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

90.13%

รายได�

29,513 ล�านบาท

การสร�างยอดขาย
จากช�องทางออนไลน�

6,000 ล�านบาท

ความพ�งพอใจของลูกค�า

10 เหตุการณ�ทุจร�ตคอร�รัปชัน 
*โดยดำเนินการตามแนวทางมาตรการ
ต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชันอย�างครบถ�วน 100%

ด�านสิ�งแวดล�อม 

การใช�น้ำ
• ปร�มาณน้ำประปา 

55,936 ยูนิต

Transport Rack 
บรรจุชิ�นงานผนังพร�คาสท�
และพ�้นสำเร�จรูป 

100% 

Reused 
การหมุนเว�ยนน้ำทิ�ง
จากกระบวนการผลิต
เพ�่อนำกลับมาใช�ซ้ำ

100%

• ปร�มาณน้ำจากธรรมชาติ 

9,420 ยูนิต

โครงการที่ได�รับอนุมัติจาก EIA 

6 โครงการ

การใช�พลังงานไฟฟ�า

3,004,014.60
กิโลวัตต�ชั่วโมง (kWh/ป�)

ลดปร�มาณการปล�อย
ก�าซเร�อนกระจก GHG 

281,930 kgCO2e/ป�

ข�อร�องเร�ยนด�านสิ�งแวดล�อม
ซึ่งได�รับการดูแลและแก�ไขครบถ�วน100%

จำนวน 276 รายการ

การใช�พลังงานแสงอาทิตย� 

248,353.81
กิโลวัตต�ชั่วโมง (kWh/ป�)

GRI 306-3, GRI 306-4 

Reduce 
ลดปร�มาณขยะ

17ตัน/ป�

Reduce 
วัสดุ

Mould เหล็ก

95% 

เพ��มพ�้นที่สีเข�ยว

34,254 ตร.ม.

น้ำมันทาแบบ

100% 

แยกหินและทราย
จากเศษคอนกร�ตสดพร�อมนำกลับมาใช�
ในกระบวนการผลิต

100% 



บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 11

ด�านสังคม 

มอบ “ทุนพฤกษา” ต�อเนื่องเป�นป�ที่ 19

600,000 บาท

ยกระดับชีว�ตของคนพ�การและครอบครัว
รวมถึงคนในชุมชนให�ดีข��น 

จำนวน 63 คน

จ�างงานคนพ�การ 

31 คน

สนับสนุนการบร�จาคโลหิตร�วมกับ
ศูนย�บร�การโลหิตแห�งชาติ สภากาชาดไทย

190,900 ซีซี

สนับสนุนสินค�าของชุมชน ในการจัดกิจกรรม 
CSR ของบร�ษัทฯ  

100%

สร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย
ในสถานการณ� COVID-19

30,248 คน

มาตรฐานการดำเนินงาน 
GRI 102-12

GRI 102-7

จำนวนพนักงาน
*คนพ�การ จำนวน 7 คน

1,933คน

บจ. โรงพยาบาลว�มุต โฮลดิ�ง, 
บจ. โรงพยาบาลว�มุต, คลินิกบ�านหมอว�มุต 

27.15 ชั่วโมง/คน/ป�

บร�ษัท พฤกษา เร�ยลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

5.97ชั่วโมง/คน/ป�

จำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 

พนักงานผ�านการอบรมดับเพลิงขั้นต�น
และการช�วยชีว�ตเบื้องต�น (CPR) 
เกินกว�าที่กฎหมายกำหนด

55% 100%

• ISO 9001:2015 • แนวร�วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
• OHSAS 18001:2007  ในการต�อต�านการทุจร�ตคอร�รัปชัน (CAC)
• มอก. 18001:2554 • มาตรฐานการจัดทำรายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบร�ษัทจดทะเบียน  GRI Standards
• ISO 22301:2012 • หลักเกณฑ� ASEAN Corporate Governance 
• แนวทางการจัดทำรายงาน  Scorecard
 การว�เคราะห�ผลกระทบสิ�งแวดล�อม (EIA)

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ 
บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ 
เหนือกว่าความสามารถทางกายคอืใจ
“คุณทองล้วน สอนหลง”

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ 
เหนือกว่าความสามารถทางกายคือใจ
“คุณสิทธิชัย นิลค�า”

https://www.youtube.com/watch?v=k2u4CbrtpUU&ab_channel=PruksaFamilyClub
https://www.youtube.com/watch?v=dw-J0OAJCOs&ab_channel=PruksaFamilyClub
https://www.youtube.com/watch?v=aHI5Ol_sZWY&ab_channel=PruksaFamilyClub
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GRI 102-2, GRI 102-6, GRI 102-7

บนเส้นทางการเติบโต…พฤกษา โฮลดิ้ง

บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดทะเบยีน 

ก่อต้ังเป็นบริษทั มหาชน เม่ือวันที ่16 มีนาคม 2559 เพ่ือประกอบธรุกจิ

ที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company)  

ด้วยทนุจดทะเบยีนเร่ิมแรก 10,000 บาท 

ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ได้อนุมัติเพ่ิมทุน 

จดทะเบยีนของบริษทัฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่ 

2,273,217,600 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 2,273,207,600 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์  

และการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมทั้ง 

ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบยีนของบริษทัฯ โดยได้เข้าซือ้ขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นคร้ังแรก เม่ือวันที ่1 ธนัวาคม 2559 

ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย  

โดยบริษัทฯ มุ ่ง ม่ันรักษาสัดส ่วนในการประกอบธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และภายหลังการปรับ

โครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด 

(มหาชน) (“พฤกษาฯ”) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และจะมี

รายได้หลักจากเงนิปันผลทีไ่ด้รับจากการถอืหุ้นในพฤกษาฯ และบริษทัย่อย 

และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต

บริษัทฯ ยังลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ  

ผ่านบริษทัย่อย 2 บริษทั ได้แก่ (1) บริษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จ�ากดั 

ซึง่เป็นบริษทัทีป่ระกอบธรุกจิลงทนุในบริษทัอืน่ และ (2) บริษทั โรงพยาบาล

วิมุต อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน  

สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปจัจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่า 

จะสามารถเปิดให้บริการได้ใน ปี 2564 เป็นต้นไป ดังน้ัน ในปี 2563 น้ี  

รายได้และผลการด�าเนินการยังมาจากกลุ่มธรุกจิอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
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GRI 102-5, GRI 102-45

โครงสร้างธรุกจิ

ผู้ถือหุ้น

บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง

บจ. โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง

บจ. โรงพยาบาลวิมุต

100%

98 .65% 99 .99%

99 .99%

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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GRI 102-10 

กุญแจแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

• จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)” เพื่อประกอบธุรกิจด้านการลงทุนและ 
ถือหุ้นในบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท พฤกษา 
เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ได้จ�านวนร้อยละ 97.90

• บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท ด้วยมูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

• บริษัท โรงพยาบาลวมิุตติ โฮลดิ้ง จ�ากัด และบริษัท โรงพยาบาลวมิุตติ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) จดทะเบยีนเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัเป็น บริษทั โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จ�ากัด 
และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ตามล�าดับ

• รับมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตาม
ราคาตลาด 30,000-100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการด�าเนิน
ธรุกจิตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้อย่างโดดเด่น และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 
หรือ “หุ้นย่ังยืน” ต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 เพ่ือประกาศเกยีรติคณุและเชิดชูบริษทัทีมี่การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และด�าเนิน
ธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

• เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” และรับมอบใบประกาศรับรองการเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต รวมทัง้จดังาน “ชาวพฤกษา ร่วมเดินหน้าต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน” เพ่ือสร้างจติส�านึกแก่บคุลากรทกุระดับให้ด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

• บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) บริษทัย่อยของบริษทัฯ ออกหุ้นกู ้จ�านวน 3 ชุด มูลค่า 9,500 ล้านบาท

• รับรางวัลสุดยอดองค์กรขับเคล่ือนเศรษฐกจิไทย “Drive Awards 2018” สาขา Finance จากสมาคมนิสิตเก่าเอม็บเีอ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานด้านการเงนิทีโ่ดดเด่น

ของบริษทัฯ ควบคูก่บัหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจนการดูแลผู้ถอืหุ้นและคูค้่า 

• ลงนามในบนัทกึข้อตกลงกบักรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใน “ความร่วมมือทางวิชาการด้านสภาพแวดล้อม

ทีใ่ส่ใจความปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ” โดยร่วมกนัศกึษานวัตกรรมใหม่ๆ ทีมี่การออกแบบและเลือกใช้วัสดุภายในบ้าน

ทีค่�านึงถงึความปลอดภัยส�าหรับผู้สูงอายุ ซึง่จะช่วยลดและป้องกนัอบุติัเหตุทีอ่าจเกดิข้ึนจากสภาพแวดล้อมต่างๆ 

• รับรางวัลประกาศเกยีรติคณุ “จรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�าปี 2561” จากการด�าเนินธรุกจิทีโ่ปร่งใส 

เปิดเผย และตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคูค้่า ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง ควบคูไ่ปกบั

กจิกรรมช่วยเหลือสังคม รวมถงึมุ่งส่งเสริมหลักการปฏิบติัอนัเป็นเลิศในองค์กร 

• รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความย่ังยืนต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 โดยในปีน้ีได้รับรางวัลประเภท Outstanding  

Sustainability Awards 2018 และรางวัลหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment 2018 (THSI) ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3

• รับรางวัลรายงานความย่ังยืน ประจ�าปี 2561 (Sustainability Report Awards 2018) ประเภท Recognition ต่อเน่ืองเป็นปีที ่3 

• เปิดคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ซึง่เป็นคลินิกทีเ่ปิดให้บริการรักษาโรคทัว่ไปและให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพส�าหรับผู้อาศยั

ในชุมชน เป็นอกีหน่ึงธรุกจิทีต่่อยอดจากโรงพยาบาลวิมุต น�าร่องเปิดให้บริการทีแ่รกในย่านรังสิต คลอง 3 จงัหวัด

ปทมุธานี ซึง่ย่านน้ีถอืเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และมีโครงการของพฤกษาอยู่เป็นจ�านวนมาก 

• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคาร Pearl Bangkok  

ซึ่งเป็นส�านักงานใหญ่ของพฤกษาฯ อย่างเป็นทางการ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความ

ปลาบปล้ืมโสมนัสและเป็นสิริมงคลอนัสูงย่ิงแก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานพฤกษาฯ เป็นล้นพ้น

• บริษทัฯ ได้ซือ้ส่วนได้เสียในบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากดั (มหาชน) เพ่ิมเติมร้อยละ 0.33 ท�าให้สัดส่วน 

ความเป็นเจ้าของเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 97.90 เป็นร้อยละ 98.23

• บริษทัฯ ได้ออกหุ้นกู ้จ�านวน 2 ชุด มูลค่า 5,500 ล้านบาท
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 15

• พฤกษามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) โดยน�าความเชี่ยวชาญจาก Core Business 

มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชุมชนและสังคมให้มีชีวิตที่ดีอย่างย่ังยืนมากย่ิงข้ึน 

โดยได้ก�าหนดเป็น Roadmap การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีกรอบการด�าเนินการเป็นระยะ

เวลา 5 ปี ภายใต้การด�าเนินการ 3 ด้านหลักๆ คอื 1. ใส่ใจในคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทีดี่ (Heart to Home) 

2. ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (Heart to Earth) 3. ใส่ใจสังคมและให้โอกาสทีดี่แก่ผู้ทีต้่องการโอกาส (Heart to Society)

• คว้ารางวัลการันตีคุณภาพจากเวทีระดับโลก “International Quality Management Award” ประเภท Diamond 

ในฐานะองค์กรที่มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการใส่ใจคุณภาพ พร้อมทั้งขับเคลื่อน

องค์กรด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการก่อสร้างทีอ่ยู่อาศยั เพ่ือความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง

• ร่วมกบักรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดห้องสอนแสดง “โครงการรู้ทนั...กนัหักซ�า้” ทีโ่รงพยาบาลเลิดสิน 

ซึง่เป็นห้องตัวอย่างทีมี่การติดต้ังอปุกรณ์ต่างๆ และนวัตกรรมทีท่นัสมัย เพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ

หรือผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก

• คว้ารางวัลสุดยอดองค์กรขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยจากเวที “Drive Awards 2019” ต่อเน่ือง 2 ปีซ้อน โดยปีน้ี 

รับรางวัลในสาขา Property & Construction โดยคณะกรรมการพิจารณาจากผลการด�าเนินงานทีโ่ดดเด่นของบริษทัฯ 

ควบคูก่บัการใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืนในช่วงปีทีผ่่านมา รวมไปถงึหลักเกณฑ์ด้านธรรมาภิบาล ตลอดจน

การดูแลผู้ถือหุ้นและคู่ค้าอย่างเป็นธรรม

• รับประกาศเกยีรติคณุ “CAC Change Agent Award” จาก Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC บริษทัต้นแบบในการด�าเนินธรุกจิสะอาด โปร่งใส ตลอดทัง้ห่วงโซ่อปุทาน สะท้อนถงึจดุยืน

ทีชั่ดเจนของบริษทัฯ ในการร่วมแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน ปฏิเสธการจ่ายสินบนทกุรูปแบบ เพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน

• เปิดตัวธุรกิจใหม่ “DEAL” ให้บริการด้านการซื้อ ขาย เช่า ที่อยู่อาศัย โดยน�า Digital Platform มาใช้พัฒนาระบบ 

AI Matching เพื่อเลือกที่อยู่อาศัยให้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดท�าระบบการบริหารจัดการยูนิต

ซื้อขาย บริหารข้อมูลต่างๆ ที่สามารถดึงข้อมูลได้แบบ Real Time ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง 

• คว้าโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล “นวัตกรรมแห่งชาติ ประจ�าปี 2562” สาขารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ  

ด้านเศรษฐกจิ ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จากส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะทีพ่ฤกษาฯ มีผลงานนวัตกรรม

ที่สร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจและสังคมอย่างโดดเด่นและหลากหลาย 

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

เป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์

• รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2019 (THSI) ต่อเนื่องปีที่ 4 ในฐานะองค์กรที่มีการ

ด�าเนินธรุกจิอย่างย่ังยืน มีการใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environment, Social and Governance: 

ESG) อย่างต่อเนื่อง 

• พฤกษาพร้อมด้วยโรงพยาบาลวิมุต ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแพทย์สตรี 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนรู้ตามหลัก

ฉันทศึกษา (MBL: Mind-Based Learning) สร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ที่โครงการ Pruksa Avenue 

เทพารกัษ์-เมืองใหม่ เพือ่ส่งเสริมพฒันาการทางร่างกาย สมอง และอารมณ์ ส�าหรบัเดก็ในช่วงปฐมวยั 0-8 ขวบ 

ช่วยให้เด็กเกิดการคิดวิเคราะห์ และสร้างการมีวินัยทางสังคมไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

• แบรนด์ “พฤกษา” รับรางวัลอันทรงคุณค่าระดับสากล World Branding Awards ในฐานะแบรนด์แห่งปี หรือ 

“Brand of the Year” ในระดับชาติ สาขานักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นความส�าเร็จของแบรนด์ โดยสะท้อน

ให้เห็นถึงความนิยมและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์พฤกษา

• บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ จ�านวน 3 ชุด มูลค่า 10,000 ล้านบาท 
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256316

• พฤกษามุ่งสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development: SD) ด�าเนินการต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 ภายใต้ Roadmap 

การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Heart to Home)  

2. ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Heart to Earth) 3. ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการโอกาส (Heart 

to Society)

• เปิด Hotline สายด่วนเฉพาะกจิของโรงพยาบาลวิมุตในเครือพฤกษา เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยเหลือคนไทย

ต้านการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยให้ค�าปรึกษาแก่คนไทยทั่วประเทศ ตามเจตนารมณ์ 

ของโรงพยาบาลวิมุตที่เกิดขึ้นบนความตั้งใจที่อยากให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง 

• รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการยึดม่ันธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเน่ือง มีผลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 

โดยก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร เพื่อให้

ผู้บริหารและพนักงานด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม

• รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท�าคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค (สคบ.) โดยพฤกษาเป็นบริษทัอสังหาริมทรัพย์รายแรกและรายเดียวทีไ่ด้รับรางวัลน้ี สะท้อนถงึเป้าหมาย

องค์กร “พฤกษาใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต”

• ริเริ่มโครงการ เปลี่ยน “ขยะ” เป็น “โอกาสเพื่อสังคม” หรือ “Recycle for Better Life” โดยเชิญชวนลูกบ้าน 

และชุมชนใกล้เคยีงร่วมบริจาคขยะเพ่ือน�ากลับมารีไซเคลิใหม่ เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด น�าร่อง

โครงการแรกที่บ้านพฤกษา 111 รังสิต-บางพูน 2 

• ด�าเนินโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น สร้างและ

ปรับปรุงสภาพบ้านให้คนพิการ ถอืเป็นหน่ึงในโครงการเพ่ือตอบแทนสังคมของบริษทัฯ ภายใต้นโยบายเพ่ือความย่ังยืน

ในเร่ืองการใส่ใจและมอบโอกาสทีดี่เพ่ือสังคม หรือ Heart to Society เพ่ือช่วยส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถนะของคนพิการ

ให้กลับมาแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สามารถด�ารงชีวิตโดยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

• จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2020 ให้กับพนักงานเก็บขยะและพนักงานกวาดถนนของ

ส�านักงานเขตพญาไท จ�านวน 50 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเส่ียงและมีโอกาสติดเช้ือสูง เน่ืองจากต้องปฏิบัติงาน 

สัมผัสกบัเช้ือโรคโดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงฤดูฝน ด�าเนินการโดยทมีแพทย์และพยาบาลจากคลินิกบ้านหมอวิมุต 

ภายใต้โรงพยาบาลวิมุต 

• ร่วมกับ ทีพีบีไอ ในโครงการ “วน” รณรงค์ให้ลูกบ้านแยกขยะพลาสติกเพ่ือน�ากลับมารีไซเคิลใหม่ น�าร่องที่ 

โครงการพลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตช่ัน 1-3 และพลัมคอนโด มิกซ์ แจ้งวัฒนะ เดอะแพลนท์ เอลิท พัฒนาการ และ 

เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38 

• รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment 2020 (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในฐานะองค์กรที่มี

การด�าเนินธรุกจิอย่างย่ังยืน มีการใส่ใจด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษทัภิบาล (Environment, Social and  

Governance: ESG) อย่างต่อเนื่อง 

• พฤกษาได้รับการยกย่องด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับนานาชาติ รางวัล ASEAN CG Scorecard Award 

2563
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GRI 102-16 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

พฤกษา โฮลด้ิง มุ ่งม่ันสร้างความ 
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คิดค้นพัฒนา
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ความเป็นอยูส่มัยใหม่อย่างต่อเน่ือง พร้อม
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

พฤกษา โฮลด้ิง มุ่งม่ันสร้างสรรค์สินค้าและบริการ  
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน คิดค้นพัฒนานวัตกรรม
ที่ตอบโจทย์รูปแบบการด�าเนินชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเน่ือง 
และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ใส่ใจดูแล 
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้าง 
การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ

1. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่
2. เสริมสร้างธุรกิจที่เกื้อหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของแบรนด์และความพึงพอใจ

สูงสุดให้กับลูกค้า
3. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income)
4. มุ่งพฒันาองค์กรทีมี่ความเป็นมืออาชพี มีบรรษัทภิบาลทีดี่ มีความรบัผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256318

GRI 102-7

ภาพรวมธุรกิจของ พฤกษา โฮลดิ้ง
ในปี 2563 การระบาดใหญ่ของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ได้สร้างความเสียหายต่อทัง้ชีวิตและเศรษฐกจิไปทัว่ทัง้โลก รวมถงึ

ประเทศไทยเรา จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้คนต้องปรับตัว และมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และพฤติกรรมใหม่ที่เปล่ียนไปจากเดิม หรือที่

เรียกว่า “New Normal” อย่างการเปลี่ยนพื้นที่บ้านเป็นพื้นที่ท�างานรองรับ Work from Home ลดการเดินทางและเพิ่มเวลาการใช้ชีวิตในบ้าน

มากข้ึน สมาชิกในครอบครัวมีการแบ่งปันพ้ืนที่ท�ากิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน เช่น การท�าอาหารในครัว การปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้านหรือ 

ปลูกดอกไม้ที่ระเบียงคอนโด ตลอดจนการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เกิดประโยชน์เพื่อลดการสัมผัส และใส่ใจกับสุขอนามัยและความปลอดภัย

ภายในบ้านมากขึ้น 

ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยน้ันมีการปรับเปล่ียนเฉกเช่นเดียวกัน เพ่ือให้สอดรับกับสถานการณ์และวิถีชีวิตที่เปล่ียนไปของลูกค้า 

อย่างรูปแบบการสื่อสารและการขายที่เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น Online Booking และ Digital Sale Channel เป็นต้น ทว่าประเด็น

ความน่าสนใจคอื ลูกค้ากลุ่มทีก่�าลังจะตัดสินใจเลือกซือ้ทีอ่ยู่อาศยัได้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมและความต้องการทีอ่ยู่อาศยัอย่างมีนัยส�าคญัด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นความต้องการพื้นที่ใช้สอยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น การพิจารณาเลือกฟังก์ชันที่ลงตัวกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal 

ด้วยเหตุนี้ พฤกษาจึงได้น�าหลักการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Value) มาเป็นหัวใจหลักในการท�าการตลาดและการสื่อสารธุรกิจ 

โดยมุ่งท�าการวิจัยกับลูกค้าเพ่ือท�าความรู้จักและเข้าใจทุกมุมมองของลูกค้าที่มีความต้องการรูปแบบการอยู่อาศัยที่แตกต่างกันไปในแต่ละ 

ไลฟ์สไตล์ กระทัง่ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น “Customer Value” ทีแ่สดงถงึ 8 ปัจจยัหลักทีลู่กค้าให้ความส�าคญัในการเลือกทีอ่ยู่อาศยั (ไม่รวมปัจจยั

ด้านราคาและบริการก่อนการขาย) ได้แก่

Customer Value 
ใส�ใจ…เพื่อทั้งชีวิต

Location: 
ทําเลที่ตั้งโครงการ

ที่สะดวกสบาย
ต�อการใช�ชีวิต

Project Facility: 
สิ่งอํานวยความสะดวก

ส�วนกลาง

Security: 
ความปลอดภัย
ในการอยู�อาศัย

Service: 
การบริการที่ดี

มีมาตรฐานทุกขั้นตอน 
ทั้งก�อนและหลังการขาย

Design:
การออกแบบบ�าน

และการตกแต�งภายใน

Living Environment: 
สภาพแวดล�อม
ภายในโครงการ

Brand: 
ความน�าเชื่อถือ
ของแบรนด� 

ทั้งแบรนด�พฤกษา
และโครงการ

Home Function: 
พื้นที่ใช�สอย

และฟ�งก�ชันที่ลงตัว

บริษทัฯ ได้น�า Customer Value มาพัฒนาเป็นกลยุทธ์การส่ือสารและพัฒนาโครงการต่างๆ ให้ตรงกบัความต้องการของลูกค้าทีมี่ความหลากหลาย

แตกต่างกันไป โดยได้มีการวางนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์และส่งเสริมการขายให้ประสบผลส�าเร็จ ดังนี้
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1.1 สร้างความสุขรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้เกดิวิถกีาร

ด�าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ ด้วยเข้าใจว่าการปรับเปล่ียนทีอ่ยู่อาศยัน้ันถอืเป็น

เร่ืองปกติ เพราะทกุชีวิตย่อมมีบริบทการใช้ชีวิตทีแ่ตกต่างกนั แต่ส่ิงหน่ึง

ที่ทุกคนปรารถนาเหมือนกันคือ การได้อยู่ในพื้นที่ที่ ใช่ ใช้งานได้จริง  

ที่ส�าคัญทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 

พฤกษาเข้าใจถงึความสุขของทกุชีวิตบนความต้องการทีห่ลากหลาย 

ประกอบกับการมีข้อมูลอินไซด์ของลูกบ้านและคนไทยอย่างแท้จริง 

เราจึงออกแบบบ้านด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของฟังก์ชันและ

พ้ืนทีก่ารอยู่อาศยัให้ถกูใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ซึง่ไม่เพียง

เติมเต็มความสุขให้กบัทกุคนในบ้าน แต่ยังช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ 

และเพ่ิมความภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของ จนเกิดเป็นแคมเปญ “ความสุข

ทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ ใช่ส�าหรับคุณ” 

แคมเปญดังกล่าวถ่ายทอดเร่ืองราวความสุขผ่านมุมมองของผู้ทีรั่ก

การถ่ายภาพทั้ง 2 ท่าน คือ คุณหมอเปียงที่นอกจากจะใช้ชีวิตอยู่ใน

ห้องรักษาคนไข้ ยังชอบออกเดินทางไปเจออะไรใหม่ๆ แล้วถ่ายทอด

พ้ืนที่ความสุขที่มองเห็นเพ่ือแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ร่วมช่ืนชมด้วย ส่วน 

คุณไปรเวท แม้เป็นผู้พิการทางสายตา ทว่าสามารถเติมเต็มความสุข 

ด้วยการถ่ายภาพผ่านทางการสัมผัสและการได้ยิน ด้วยความเช่ือว่า 

เม่ือทกุคนได้อยู่ในพ้ืนทีท่ีใ่ช่ส�าหรับตัวเองแล้ว ความสุขย่อมเกดิข้ึนได้ 

ทุกที่เหมือนเวลาเราได้อยู่บ้านของตัวเอง

โดยพฤกษาถ่ายทอดมุมมองความสุขทกุตารางน้ิวผ่านการส่ือสาร

เร่ืองการใช้งานพ้ืนทีต่่างๆ อย่างลงตัวกบัความต้องการของครอบครัวไทย 

ตัวอย่างเช่นแนวคิด Space Extension ที่ออกแบบพ้ืนที่ความสุข 

ให้กว้างขวาง เพ่ือให้ทุกคนได้ใช้พ้ืนที่สร้างความอบอุ่นในครอบครัว

อย่างเต็มที่ และ Triple Kitchen สะท้อนกิจกรรมการท�าอาหารกับ 

ฟังก์ชันห้องครัวที่ลงตัว ท�าให้คุณแม่ได้มีพื้นที่สร้างความสุขด้วยการ

ท�าอาหารอร่อยๆ ให้ลูกได้รับประทาน เป็นต้น

1. กลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์พฤกษาฯ
จากวสิยัทัศน์ของคณุทองมา วจิิตรพงศพั์นธุ ์ที่ว่าด้วยหวัใจส�าคัญของการสร้างบา้นให้คนอยูว่่าเกดิจากใจที่อยากจะมอบสิง่ดีๆ  อยากจะให้

ลูกค้ามีบ้านเป็นของตนเอง เป็นบ้านที่เหมาะสมกับก�าลังซื้อ และที่ส�าคัญต้องมีคุณภาพดี อยู่อย่างมีความสุข ไร้กังวล... ได้รับการถ่ายทอดเป็น

เจตจ�านงแห่งแบรนด์ (Brand Purpose) คือ “พฤกษา ใส่ใจ…เพื่อทั้งชีวิต” 

ในปี 2563 พฤกษายังคงมุ่งม่ันตามรอยวิสัยทัศน์ดังกล่าว และส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์พฤกษาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นความใส่ใจ 

ความเข้าใจถงึความต้องการและพฤตกิรรมการใช้ชีวติของลกูค้าทีเ่ปลีย่นไปอนัเนือ่งมาจากสถานการณ์ COVID-19 เป็นส�าคญั พร้อมปรับเปล่ียน

รูปแบบการท�าการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีข้ึน ส�าหรับกลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ ์

ของแบรนด์ในปี 2563 แบ่งเป็น 2 เรื่องหลัก ดังนี้
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แคมเปญ “ความสุขทุกตารางนิ้ว บนพื้นที่ที่ใช่ส�าหรับคุณ” นอกจากจะถ่ายทอดเรื่องราวความสุขผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยใช้กลยุทธ์

สร้างแรงบนัดาลใจจากภาพความสุขในพ้ืนทีท่กุตารางน้ิวของพฤกษา ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ทีส่นใจร่วมแชร์และแบ่งปัน

เรื่องราวภาพความสุขในกิจกรรม “มุมความสุขทุกตารางนิ้วในบ้านคุณ” ผ่านช่องทาง Facebook และ Instagram เพื่อลุ้นสิทธิ์รับรางวัลใหญ่

บัตร IKEA และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากน้ี ภายในองค์กรยังมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจจากภาพความสุขทุกตารางน้ิวของ 

ผู้บริหารและพนักงาน ที่สนใจมาแชร์และถ่ายทอดเรื่องราวร่วมกันด้วย

อีกหน่ึงกลยุทธ์หลักของแคมเปญคือ การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่ครบวงจร (Owned–Paid–Earned) เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

โดยตรง ทั้งช่องทาง Facebook และ Instagram อีกทั้งยังมี Influencers และ Lifestyle Page ที่มีความน่าเชื่อถือและมีศักยภาพในการเข้าถึง

ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าด้วย

1.2 ยึดม่ันความต้องการของลูกค้า (Customer Value) พฤกษาใส่ใจความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงได้น�า  

“Customer Value” ที่แสดงถึงปัจจัยที่ลูกค้าให้ความส�าคัญในการเลือกที่อยู่อาศัยมาเป็นหัวใจในการสื่อสารและสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ตรงใจ

กลุ่มเป้าหมาย เช่น การสื่อสารเรื่อง Hero ที่ชูจุดเด่น 3 เรื่องหลักของลูกค้า คือ Super Function, Super Location และ Super Facility เป็นต้น 

ทั้งยังน�า Customer Value มาช่วยตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยพัฒนาโครงการใหม่ในแต่ละ Living Type เพื่อให้ได้มา

ซึ่งที่อยู่อาศัย พื้นที่ และฟังก์ชันความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดที่ลูกค้าต้องการ 

Owned 7 Key Functions
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2. กลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
เน่ืองด้วยวิกฤต COVID-19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไปทั่วทั้งโลก พฤกษาเข้าใจถึงก�าลังซื้อของประชาชนที่ลดลง และพฤติกรรม 

การจับจ่ายที่ระมัดระวังเพ่ิมข้ึนอันเน่ืองมาจากปัจจัยความไม่แน่นอน เราจึงได้วางกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขายอย่างใส่ใจในรายละเอียด 

โดยยังคงส่งมอบบ้านทีต่อบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากบัการใช้ชีวิตทีเ่ปล่ียนไป พร้อมส่งมอบกจิกรรมส่งเสริมการขายหลัก 2 เร่ือง ประกอบด้วย 

2.1 “LIVE WITHOUT PAY” เป็นกลยุทธ์การแบ่งเบาภาระความกังวลใจเร่ืองค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการซื้อที่อยู่อาศัยช่วง

สถานการณ์ COVID-19 โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด ได้มอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าด้วยการผ่อน 

ให้ฟรี 24 เดือน ส�าหรับลูกค้าทาวน์โฮมได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเป็น “ผ่อนให้ 2 ปี ฟรีทอง” พร้อมส่วนลดพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

2.2 Collaboration: PRUKSA X GRAB เป็นการร่วมมือกันกับพาร์ตเนอร์เพ่ือประโยชน์สูงสุดของลูกค้า โดยโครงการ 

บ้านเดี่ยวของพฤกษาร่วมกับ GRAB สร้างสรรค์แคมเปญ “อยู่ฟรี 1 ปี พร้อมอิ่มฟิน” ในช่วงไตรมาสที่ 4 เพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบาย 

ในการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของค�าว่า “กินดีอยู่ดี” 

ด้วยความส�าเร็จของกลยุทธ์การส่งเสริมภาพลักษณ์และกจิกรรมส่งเสริมการขายของพฤกษาฯ ทีมุ่่งเน้นลูกค้าเป็นศนูย์กลางในการด�าเนินธรุกจิ 

ท�าให้เราเช่ือม่ันและมุ่งม่ันทีจ่ะพัฒนาทกุองค์ประกอบอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพฤกษา

ที่อยากเห็นคนไทยมีชีวิตการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้นตลอดไป

ในปี 2563 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) เปิดโครงการใหม่ 13 โครงการ ดังนี้

ทาวน์เฮาส์ 7 โครงการ บ้านเดี่ยว 3 โครงการ         คอนโดมิเนียม 3 โครงการ

บ้านพฤกษา วงแหวน-กันตนา ภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์ เดอะทรี สุขุมวิท-พระราม 4

เดอะ คอนเนค 38 รามอินทรา กม.8 เดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ เดอะทรี วิคทอรี่ โมนูเมนต์

บ้านพฤกษา รังสิต-คลอง 5 เดอะแพลนท์ รังสิต-อเวนิว พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1

เดอะ คอนเนค 62 เพชรเกษม 69

บ้านพฤกษา เทพารักษ์-เมืองใหม่ฯ (3)

เดอะ คอนเนค บางนา-ศรีวารี (1)

พฤกษาวิลล์ 122/1 (ศรีนครินทร์-บางนา)



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256322

โรงพยาบาลวมุิต อกีระดับของการรักษาด้วยความใส่ใจ
โรงพยาบาลวิมุตด�าเนินธุรกิจโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ต้ังอยู่ใกล้ส่ีแยกสะพานควาย ปัจจุบันได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(EIA) และใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (39 ทวิ) รวมถงึใบอนุญาต อ.6 (ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนย้าย

อาคาร) จากทางราชการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าโครงสร้างโรงพยาบาลจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2564 และเปิดด�าเนินงานได ้

ในเดือนพฤษภาคม 2564

โรงพยาบาลวิมุตสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “อีกระดับของการรักษา ด้วยความใส่ใจ” มุ่งเน้นการดูแลตลอดวงจรของสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง

โรคเฉียบพลันรุนแรงอย่างโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคทางเดินอาหาร และโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

โดยค�านึงถงึคณุภาพการรักษาและประสบการณ์ทีดี่ของผู้ป่วยและญาติ (Patient Experience) เป็นส�าคญั ด้วยความใส่ใจในคณุภาพของอาคาร

และการบริการ โรงพยาบาลวิมุตจึงได้รับการออกแบบเพื่อรองรับมาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้วย 

แม้ในช่วงปี 2563 ธุรกิจโรงพยาบาลจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรงของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความ

เช่ือม่ันของประชาชนในการเข้ารับบริการในสถานพยาบาล โรงพยาบาลวิมุตตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรการการป้องกันและรักษาโรค 

COVID-19 จึงได้น�าเทคโนโลยี (Health-Technology) เข้ามาใช้เพ่ืออ�านวยความสะดวกสบายให้กับผู้รับบริการ และเพ่ิมขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน อาทิ Tele-Medicine & Tele-Pharmacy ที่ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถปรึกษากับแพทย์หรือเภสัชกรได้จากที่พักอาศัย รวมทั้ง

รอรับยาที่บ้านโดยไม่จ�าเป็นต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ระบบ Pre-Register Application ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถนัดหมายกับแพทย์ได้

โดยง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ ห้อง Negative Pressure เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลวิมุต เป็นต้น
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คลนิิก “บ้านหมอวมุิต”...คลนิิกของชมุชน
คลินิก “บ้านหมอวิมุต” ตั้งอยู่บริเวณรังสิต คลอง 3 ปัจจุบันเปิดให้บริการครบ 2 ปี ภายใต้แนวคิดให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาแบบองค์รวม 

ที่มีคุณภาพ ทั้งบริการ สถานที่ ในราคาที่เหมาะสม โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของพฤกษา 

ได้เป็นอย่างดีในด้านการดูแลสุขภาพและการเพ่ิมคณุภาพชีวิตทีดี่ให้แก่ลูกบ้าน สมาชิก Pruksa Family และชุมชนรังสิต คลอง 3 ด้วยบริการ 

ด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ดังนี้

• ตรวจโรคทั่วไป โรคเด็ก วัคซีน

• เบาหวาน โรคเรื้อรัง

• แพ็กเกจตรวจสุขภาพ และห้องตรวจเลือด

• กายภาพบ�าบัดและพัฒนาการเด็ก

• ฟอกไต

• การเยี่ยมและดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน

• การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เช่น การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ภูมิแพ้ในเด็ก

ความพงึพอใจของลูกค้าทีมี่ต่อคลินิกบ้านหมอวมุิต 
ปัจจบุนัมีผู้เข้ารับบริการมากกว่า 10,000 คร้ัง และจากการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการพบว่า คลินิกบ้านหมอวิมุตได้รับ 

การประเมินในระดับ “ดีมาก” ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 96% จากการให้บริการของแพทย์/พยาบาล ดังนี้

• ความพอใจหลังจากที่ได้รับการตรวจรักษาทางการแพทย์

• การให้ข้อมูล ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัว

• การตอบข้อสงสัยด้วยความเต็มใจ

• บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส การให้เกียรติคนไข้ 

• ความรวดเร็ว ความพร้อมในการให้บริการ

ผู�เข�ารับบริการมากกว�า 

10,000 ครั้ง

ลูกค�าพึงพอใจ

96%
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GRI 103-1

ปี 2563 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายต่อการเติบโตของบริษัทฯ อันเกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่าง 

ต่อเนื่อง ปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ หนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น และมาตรการการก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value: LTV) 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขณะที่อุปทานที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลที่มจี�านวนเพิม่ขึ้น สวนทางกับอัตราการซื้อ

ที่อยู่อาศัยที่ยังคงชะลอตัว ท�าให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ

การด�าเนินงาน 

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเส่ียงมาโดยตลอด และได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงที่เช่ือมโยง 

กบัการวางแผนกลยุทธ์ โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธรุกจิและเป้าหมาย

องค์กร ขณะเดียวกันก็มองหาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจ และคิดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 

  

บริหารความเสีย่งองค์การอย่างเป็นระบบ
บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล COSO และ ERM Framework ขณะเดียวกันยังสร้างกรอบ 

ในการบริหารจดัการความเส่ียงภายในองค์กร โดยก�าหนดให้มีนโยบายการบริหารความเส่ียงในระดับองค์การ ซึง่คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

จะมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดยฉบับล่าสุดประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561  

ในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์และประเมินความเส่ียงทีมี่ผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธรุกจิ และก�าหนดมาตรการในการควบคมุความเส่ียง

อย่างเหมาะสม ตลอดจนบรูณาการกระบวนการบริหารความเส่ียงเข้ากบักระบวนการท�างานขององค์กร โดยพัฒนาระบบการประเมินความเส่ียง

และการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) เพ่ือประเมินความเพียงพอของการควบคุมที่มีการออกแบบไว ้

ให้สอดคล้องกบัข้ันตอนการท�างาน และการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอย่างต่อเน่ือง โดยเจ้าของกระบวนการเป็นผู้ประเมิน และปรับปรุง

การควบคุมภายในของหน่วยงาน หรือการปฏิบัติงานของตนเองตามแผนงานที่ก�าหนด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

ท�างาน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่มากระทบต่อการท�างาน ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ 

GRI 102-12

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านการหยุดชะงักของกระบวนการที่ส�าคัญ อ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 22301 (มาตรฐานการบริหารความ

ต่อเนื่องทางธุรกิจ) บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System: BCMS) 

โดยถ่ายทอดแผนบริหารความเส่ียงภายในองค์กร เพ่ือให้เกิดการน�าไปปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและรายงานผล 

การบริหารจัดการความเส่ียง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับองค์การ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ  

เพื่อทบทวนและให้ข้อคิดเหน็ในการน�าไปปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ และตอบสนองต่อความเสี่ยง

ของธุรกิจในทุกด้านได้อย่างทันท่วงที

GRI 102-12

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชัน (CAC)” ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับ 

การทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาล 

GRI 102-11

บริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
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GRI 103-2

ข้ันตอนการวเิคราะห์และประเมินความเสีย่ง ตามกระบวนการบริหารความเสีย่งองค์การ

 การกำาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting): เป็นการก�าหนดวัตถุประสงค์ในระดับองค์การหรือสายธุรกิจให้เป็นไปในทิศทาง 

เดียวกับนโยบายและเป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์การ รวมถึงต้องก�าหนดแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องและสนับสนุน 

กับวัตถุประสงค์

ทั้งน้ี การที่องค์กรจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ ควรด�าเนินงานภายใต้ระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance)  

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารว่าผลการด�าเนินงานขององค์กรอยู่ภายในเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 

 กำาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (Risk Rating Scale): เพ่ือใช้ประเมินความเส่ียงทางด้านโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง  

(Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) 

ตามแผนภาพความเส่ียง บริษทัฯ จะยอมรับความเส่ียงได้หากความเส่ียงอยู่ในพ้ืนทีสี่เขียว (ความเส่ียงต�า่) ดังน้ันจะต้องก�าหนดแผนจดัการ

ความเสี่ยงส�าหรับความเสี่ยงที่อยู่ในบริเวณสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ของภาพ (ความเสี่ยงปานกลาง สูง และสูงมาก) เนื่องจากเป็นความเสี่ยง

ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้

Objective 
Setting

Criteria 
Setting

Risk 
Identification

Risk 
Assessment

Risk 
Control

Reporting & 
Monitoring

R1 R2 R3 R4 R5 R6

แนวทางการจัดการความเสี่ยง

แผนภาพความเสี่ยง (Risk Map)

ผ
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ทบ
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)

โอกาสเกิด (Likelihood)
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สูง

ปานกลาง

ปานกลาง

สูงมาก

สูงมาก

สูง

ปานกลาง

Tolerance

พื้นที่สีแดง

พื้นที่สีส�ม

พื้นที่สีเหลือง

พื้นที่สีเขียว

ระดับความเส่ียงสูงมาก

ระดับความเส่ียงสูง

ระดับความเส่ียงปานกลาง

ระดับความเส่ียงตํ่า

ความเส่ียงที่มีความสําคัญสูงมาก ต�องได�รับการบริหารจัดการ ทันที

ความเส่ียงที่มีความสําคัญสูง ต�องได�รับการบริหารจัดการ เร�งด�วน

ความเส่ียงที่มีความสําคัญ ต�อง ติดตาม / เฝ�าระวังอย�างสมํ่าเสมอ

ความเส่ียงที่มีความสําคัญน�อย ซึ่งอยู�ในระดับที่ผู�บริหารยอมรับได�

คําจํากัดความของพื้นที่สีต�างๆ แนวทางในการจัดการความเสี่ยง



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 256326

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification): เป็นการค้นหาความเส่ียงและสาเหตุหรือปัจจัยของความเส่ียง โดยพิจารณาจาก 

ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายผลลัพธ์ขององค์การตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมทั้งจัดท�าแผน 

การบริหารจดัการความเส่ียง โดยพิจารณาความเส่ียงและโอกาสต่อธรุกจิทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว ครอบคลุมประเภทความเส่ียงทัง้ 4 ด้าน

การรายงานและติดตามความเสีย่ง (Reporting and Monitoring): เป็นการน�าแผนบริหารความเส่ียงไปใช้อย่างมีประสิทธภิาพ 

ต้องรายงานผลและปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียง เพ่ือให้ผู้บริหารได้สอบทานสถานะของความเส่ียง และสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธผิล 

ทันเวลา และทันสถานการณ์

ทั้งนี้ การติดตามความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การติดตามความเสี่ยงโดยใช้ความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยง และการ

ติดตามความเสี่ยงโดยใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง

การตดิตามความเสีย่งโดยใช้ความคบืหน้าของแผนจดัการความเสีย่ง: โดยเจ้าของความเส่ียงเป็นผู้ติดตามว่าการน�าแผนจดัการความเส่ียง

ไปปฏิบัติน้ันเป็นไปตามแผนงานและกรอบเวลาที่ก�าหนดไว้หรือไม่ จากน้ันต้องประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเส่ียง 

อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงยังสูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ จะต้อง

จัดให้มีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อไป 

การติดตามความเสี่ยงโดยใช้ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs): เป็นตัวเตือนภัยล่วงหน้าก่อนที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น 

หรือก่อนที่ความเส่ียงน้ันจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อองค์กร พร้อมก�าหนดระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ และจะถูกติดตามความเคล่ือนไหว

อย่างใกล้ชิด ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสามารถเป็นได้ทั้งตัวชี้วัดน�า (Leading Indicator) หรือ ตัวชี้วัดตาม (Lagging Indicator)
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GRI 102-15 

ความเสีย่งของพฤกษา โฮลดิง้

 1. ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ประเด็นความเสีย่ง การบริหารจัดการ
GRI 103-3

ผลลัพธ์

การเป็นบริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น

ในบริษัทอื่น

จัดตั้งคณะกรรมการที่มีผู้เชี่ยวชาญ และน�าเสนอต่อ 

คณะผู้บริหารระดับสูง ในการพิจารณาลงทุนในบริษัทย่อย  

ภายใต้ข้อมูลการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน

- ปี 2559 ก่อตั้งบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

- ปี 2560 ก่อตั้งบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จ�ากัด  

และบริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1) มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการขาย เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น Real 

Demand ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัย

อย่างแท้จริง

2) ปรับกลยุทธ์การขายผ่าน Digital Platform เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัพฤติกรรมผู้บริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป และยังให้ความส�าคญั

ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับตัวตาม  

New Normal ทั้งในระยะสั้นและยาว

3) Remarketing โครงการใหม่ ปรับรายละเอียดสินค้า 

และรูปแบบให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น

- ปี 2562 เข้าชิงรางวัล Best Brand Performance on Social 

Media: Thailand Social Awards 2019

- *ปี 2563 ติด 1 ใน 10 อันดับ Brand ที่ท�าผลงานบนโซเชียล 

มีเดียสูงสุดในครึ่งปีแรก 2020

*ข้อมูลจาก Thailand Social Awards ซึ่งจัดโดยบริษัท ไวซ์ไซท์

(ประเทศไทย) จ�ากัด

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การปล่อยสินเชื่อของ

ธนาคารพาณิชย์

1) ปรับระยะเวลาการผ่อนดาวน์ให้นานขึ้น และเปิดขาย

โครงการให้เร็วขึ้น รวมถึงการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม

ลูกค้าทุกกลุ่มมากขึ้น

2) ย่ืนค�าขออนุมัติกู้เงนิต่อธนาคารเพ่ือให้ความเห็นเบือ้งต้น 

(Pre-Approval) เมื่อลูกค้าแสดงความจ�านงในการจอง 

ที่อยู่อาศัยและมีความประสงค์จะขอกู้เงิน เพื่อลดความ

เสี่ยงของทั้งลูกค้าและของพฤกษา นอกจากนี้ พฤกษา  

ยังมีที่อยู่อาศัยหลายระดับราคาให้เลือกค่อนข้างมาก 

ลูกค้าสามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่มีราคาต�่าลง  

เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบหรือนโยบายของ 

ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในแต่ละช่วงเวลา

การปฏิเสธสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

%Bank Rejection <10%

ราคาต้นทุนการก่อสร้าง

ที่สูงขึ้น และวัสดุก่อสร้าง

ขาดแคลน

1) คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวดราคา

เพื่อให้มีต้นทุนค่าก่อสร้างที่คงที่ตลอดทั้งปี

2) สร้างคู่ค้าพันธมิตร โดยมีการก�าหนดรูปแบบตั้งแต่ 

การคัดเลือก การดูแล การประเมินผล ตลอดจนแนวทาง

การด�าเนินงานร่วมกันที่ชัดเจน

3) จัดให้มีการประชุมรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ

ก่อสร้างหลักเป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมทั้งค�านวณหา 

ผลกระทบต่อต้นทุนขาย เพื่อพิจารณาปรับเปลี่ยนราคา

ขายหรือจัดหาวัสดุทดแทน 

4) ใช้นโยบายการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (Ready to move in) 

แทนการสร้างบ้านเม่ือลูกค้าจอง เพ่ือให้สามารถวางแผน 

การก่อสร้างและการส่ังซือ้วัสดุล่วงหน้าได้

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ (COGs) ปี 2563 ประมาณการอยู่ที่ 

67.6%
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 2. ความเสีย่งด้านปฏิบติังาน (Operational Risk)

ประเด็นความเสีย่ง การบริหารจัดการ
GRI 103-3

ผลลัพธ์

การก่อสร้างของโครงการ 

ที่อาจคาดเคลือ่นจากแผนการ

ที่ก�าหนดไว้ของธุรกิจ 

โรงพยาบาล

1) ว่าจ้างผู้ออกแบบและที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ 

และมีประสบการณ์ในการออกแบบอาคารและควบคุม 

การก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อประมาณการระยะเวลา 

ที่เหมาะสมในการด�าเนินการก่อสร้าง 

2) พิจารณาจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยในระยะที่เริ่มมกีาร 

ก่อสร้างอาคาร เพ่ือรองรับความเส่ียงจากความเสียหาย 

ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างดังกล่าว 

3) พิจารณาการก�าหนดเงือ่นไขในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาหลัก 

(Main Contractor) โดยก�าหนดค่าปรับจากการท�างาน

ล่าช้า เพื่อให้สามารถเรียกเก็บจากผู้รับเหมาหลักได ้

กรณีที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาที่ก�าหนด

การด�าเนินงานเป็นไปตามแผนการเปิดโครงการในปี 2564

ความปลอดภัยภายใน

โครงการก่อสร้าง

1) ก�าหนดมาตรฐานในการท�างาน และปรับปรุงกฎเหล็ก

ด้านความปลอดภัย และบังคับใช้ให้ครอบคลุม 

ทั้งพนักงานและผู้รับเหมา

2) ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ�าโครงการตามกฎหมาย 

ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอปุกรณ์และการปฏิบติังาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

3) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา  

เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน

GRI 102-12

ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ 

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน (OHSAS 

18001:2007) และมีแผนในการขอรับรองระบบมาตรฐาน 

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018) 

ในปี 2564

การขาดแคลนแรงงาน มีการจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จในการก่อสร้างตึกสูง 

หรือคอนโดมิเนียม ตลอดจนสร้างพันธมิตรกับผู้รับเหมา 

ที่มีผลงานโดดเด่น คุณภาพสูง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง 

ในการขยายก�าลังการผลิตหรือก่อสร้าง

ใช้แรงงานจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จในโครงการแนวสูง 100%

บุคลากรขาดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง

1) ก�าหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานบุคคล  

และสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพือ่ให้เกดิการ 

ส่งมอบงานทีดี่ และส่งเสริมความย่ังยืนขององค์กร

2) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญครบทุกส่วนงาน  

ส่งเสริมการโยกย้ายเพื่อการพัฒนาข้ามสายอาชีพ 

เพื่อให้สามารท�างานทดแทนกันได้ 

3) ก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความก้าวหน้า

ทางอาชีพของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานที่ม ี

ความสามารถมีโอกาสเติบโตได้อย่างเท่าเทียมกัน  

โดยสร้างเครื่องมือและระบบเส้นทางการเติบโต 

ในสายอาชีพ พร้อมทัง้มีระบบทีจ่ะสนับสนุน สร้างความพร้อม

เพ่ือให้พนักงานได้พัฒนาตนเองเพ่ือการเติบโตในสายอาชีพ

ควบคูกั่บการเติบโตทางธรุกิจขององค์กร

ผลการด�าเนินการเป็นไปตามแผน Learning & Development 100%

ระบบงานหลักไม่สามารถ

ใช้งานได้

มีการฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบงาน (Disaster Recovery 

Plan: DRP) ในส่วนของระบบงานหลักเป็นประจ�าอย่างต่อเน่ือง

ทกุปี เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัเหตุการณ์ความเส่ียง

ทีท่�าให้ระบบงานหลักเสียหาย ซึง่จะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจ

หยุดชะงัก

สามารถกู้คืนระบบงานหลักเพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้งานได้ในเวลา 

ที่ก�าหนด 100%
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 3. ความเสีย่งด้านการเงิน (Financial Risk)

ประเด็นความเสีย่ง การบริหารจัดการ
GRI 103-3

ผลลัพธ์

ความสามารถในการจ่าย

เงินปันผลของบรษิทัฯ  

ขึน้อยู่กบัเงนิปันผล 

ที่ได้รบัจากบริษัทย่อยและ

บริษัทร่วมที่บริษัทฯ  

เข้าไปลงทุน

บริษัทในเครือโรงพยาบาลวิมุต ยังคงไม่สามารถจ่ายเงินปันผล

ให้แก่บริษัทฯ ได้ เพราะอยู่ระหว่างการลงทุน และก่อสร้าง 

โรงพยาบาลเพื่อเปิดด�าเนินการ คาดว่าจะใช้เวลา  

จนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดด�าเนินการ  

และมีผลก�าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น  

ช่วงระหว่างนี้ รายได้และผลก�าไรจะมาจากบริษัท  

พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ค่อนข้างมั่นคง มีผลก�าไรสม�่าเสมอ

และมีผลการด�าเนินงานที่ดี และเพียงพอที่จะสามารถ 

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 จากก�าไรสุทธิของผลการด�าเนินงานของ 

กลุ่มบริษัท PSH (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากการหักทุน 

ส�ารองต่างๆ ตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว

 4. ความเสีย่งด้านกฎระเบยีบ กฎหมาย (Compliance Risk)

ประเด็นความเสีย่ง การบริหารจัดการ
GRI 103-3

ผลลัพธ์

การประกอบธุรกิจ 

ซ่ึงอยู่ภายใต้กฎหมายทีเ่ข้มงวด

1) ถอืปฏิบติัตามระเบยีบ ข้อบงัคบัของกฎหมาย และข้อก�าหนด

ของหน่วยงานราชการ ซึง่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ

ทีเ่กีย่วข้องอย่างถกูต้อง รวมถึงมีการปฏิบัติตามค�าแนะน�า 

หรือค�าส่ังของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรหน่วยงานกลาง

อืน่ๆ จนเป็นทีย่อมรับทัง้จากลูกค้าและจากผู้ถอืหุ้น

2) ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และเพื่อผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

ความเสียหายจากการถกูฟ้องร้อง ร้องเรียน ทีเ่กดิคดีความเกีย่วกบั

การขออนุญาตในการด�าเนินการต่างๆ กับทางราชการ ในกรณ ี

ที่มีการฟ้องร้อง ร้องเรียน มีโทษจ�าคุกมากกว่า 1 ปีขึ้นไป  

หรือค่าปรับ หรือเสียค่าใช้จ่ายในการระงบัคดีมากกว่า 100,001 บาท 

ต่อครั้ง โดยในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
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GRI 201-2

ความเสีย่งจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นับต้ังแต่ปี 2562 บริษัทฯ ริเร่ิมให้มีกระบวนการประเมินความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินธุรกิจและก�าหนดกลยุทธ์ รวมถึงแผนการจัดการความเส่ียงที่ใช้ติดตามความคืบหน้าในโครงการต่างๆ โดยมีการประยุกต์ใช ้

การบริหารจดัการความเส่ียงระดับองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ความเส่ียง และโอกาสทีเ่กดิจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรณีต่างๆ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของตลาด ตลอดจนกระแสสังคมที่มุ่งเน้นไปสู่การดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ

บริษัทฯ จึงก�าหนดกรอบในการด�าเนินงาน เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังน�านวัตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตในปัจจุบันของผู้บริโภค (Lifestyle) มาปรับใช้ในการ

พัฒนาโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ดังนี้

ระบบ Pruksa Fresh Air System ระบบนวัตกรรมการถ่ายเทอากาศภายในตัวบ้านและโถงหลังคา ทีช่่วยเร่งกลไกการระบายอากาศ

และความร้อนออกจากตัวบ้านได้อย่างมีประสิทธผิล ซึง่ไม่เพียงลดอณุหภูมิภายในตัวบ้านและประหยัดการใช้พลังงาน แต่ยังมีส่วนช่วยให้บ้าน

สามารถถ่ายเทอากาศในระดับที่จะช่วยลดการสะสมของอากาศเสียและอากาศที่อับชื้นต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ โดยน�าหลักการ

ใช้ลมเย็นมาไล่ลมร้อนออกไป เพื่อให้ “บ้านหายใจได้” ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน เพื่อให้ระบบท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. Fresh Air Flow In เปิดให้อากาศจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางหน้าต่างหรือประตู

2. Air Circulation เปิดพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก ตั้งแต่ชั้นล่างจนถึงชั้นบน

3. Air Ventilation ใช้พัดลมระบายอากาศเป็นตัวช่วยดูดอากาศที่ใช้แล้วออกไปทางหลังคา

4. Hot Air Flow Out ระบายอากาศร้อนหรืออากาศที่ใช้แล้วออกนอกตัวบ้าน 

Air Ventilation
ดูดอากาศที่ใช�แล�วออก

Hot Air Flow Out
ระบายอากาศร�อนออก

Air Circulation
อากาศถ�ายเทผ�านตัวบ�าน

Fresh Air Flow In
อากาศใหม�จากภายนอกเข�ามา

PRUKSA
FRESH AIR SYSTEM

2

3
4

1
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การออกแบบโครงการแนวสงู โดยใช้หลกั “Green Building” หรืออาคารเขียว พฤกษาค�านึงถงึความส�าคญัในการเปล่ียนแปลง

ของสภาพแวดล้อม จึงได้ออกแบบโครงการแนวสูงโดยค�านึงถึงการใช้ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การเลือก

ท�าเลที่ตั้งการก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้อาคารเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการก่อมลภาวะ ลดการใช้พลังงานและการใช้น�้า รวมทั้ง

การส่งเสริมเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้อาคารมากยิ่งขึ้น

การใช้ “GREEN Solar Cell System” ติดตั้งนวัตกรรมการใช้แผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง

ในโครงการ เพ่ือลดการใช้พลังงานในบางช่วงเวลา เช่น การใช้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพ้ืนทีส่่วนกลาง และการ Operate ระบบบ�าบดัน�า้เสียรวม

ภายในโครงการ

การสร้าง Vertical Green Wall ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่อาจมีพื้นที่ค่อนข้างจ�ากัด เช่น ทาวน์เฮาส์ หรือคอนโด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ภายในโครงการ ช่วยลดความร้อน ลดอุณหภูมิให้อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งช่วยกรองอากาศและเพิ่มความสดใสสวยงามให้กับโครงการ

ความเสีย่งทีเ่กดิข้ึนใหม่ (Emerging Risk)
ด้วยตระหนักถงึความเส่ียงใหม่ทีอ่าจเกดิข้ึนและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือสร้างโอกาสในการขยายธรุกจิใหม่แก่องค์กร บริษทัฯ จงึได้มี

ประเมินและทบทวนความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต ดังนี้

ประเดน็ความเสีย่ง การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก�าหนดให้มีคณะท�างานเฉพาะกิจ Emergency Response Team 

COVID-19 และคณะท�างานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

(Incident Response Team: IRT) เป็นคณะท�างานเพ่ือบริหาร

จัดการสถานการณ์เหตุฉุกเฉินในภาพรวมของบริษัทฯ รวมไปถึง

การประเมิน และจัดการเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับ 

ทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานและครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า 

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ความเสี่ยงจากการออกกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act)

บริษัทฯ มีการวางกรอบในการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม 

ที่กฎหมายก�าหนด โดยมีการทบทวนวัตถุประสงค์ เพ่ือประกาศ

นโยบายฯ ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ครอบคลุมทุกบริษัทฯ  

ในเครือ นอกจากน้ียังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญ  

เพ่ือทบทวนกระบวนการเกบ็ข้อมูลของลูกค้า และก�าหนดเป็นข้ันตอน

การท�างานในรูปแบบของ Corporate Policy และ Work Instruction

ความเสี่ยงจากการออก พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง

ปัจจุบันมีการก�าหนดให้สายงานการเงินกลุ่ม (Group CFO) ดูแล

รับผิดชอบในการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพ่ือจดัวาง

กลยุทธ์และเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อไป
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ตอบสนองต่อสภาวะฉกุเฉนิอย่างทนัท่วงที
บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ประสานงาน BCM ประจ�าหน่วยงาน ให้ท�าหน้าที่เป็นส่ือกลางในการส่งผ่านข้อมูลที่ส�าคัญ เช่น สิ่งที่พนักงานต้องปฏิบัติ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�าคัญ สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง และการเปล่ียนแปลงที่ส�าคัญในแต่ละปี ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการบริหาร 

ความต่อเน่ืองทางธรุกจิให้เช่ือมโยงตลอดห่วงโซ่คณุค่าในทกุหน่วยธรุกจิ และการวางระบบบริหารจดัการตามมาตรฐานสากล เพ่ือเตรียมพร้อม

ต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนจนส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้จัดท�าแผน 

ความต่อเนื่องทางธุรกิจส�าหรับรองรับเหตุที่เกิดขึ้นดังนี้

1. สำานักงานใหญ่ ด�าเนินการฝึกซ้อมแผนการกู ้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Planning: DRP)  

ในส่วนของระบบงานหลัก เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีเกดิเหตุฉกุเฉนิ และทดสอบการติดต่อส่ือสารภายใต้สถานการณ์จ�าลอง ดังน้ี

 • สถานการณ์ : เกิดเหตุไฟไหม้ที่ส�านักงานใหญ่ที่ท�าให้ห้องเซิร์ฟเวอร์หลักในส่วนของระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถให้บริการได้

 • สถานการณ์ : ระบบงานส�าคัญถูกเจาะระบบโดยผู้ประสงค์ร้าย

ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมจ�านวน 18 คน ประกอบด้วยผู้บริหารที่เป็นบุคลากรหลักในการสั่งการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ท�าหน้าที่

ในการกู้คนืระบบ และผู้ใช้งานระบบร่วมทดสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบส�ารองสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองตามแผนตอบสนองเหตุการณ์ฉกุเฉนิ

2. โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดให้มีการจ�าลองสถานการณ์และฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response 

Plan: ERP) ร่วมกับแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการก่อสร้าง  

เพ่ือให้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน โดยในปี 2563 ได้ขยายการฝึกซ้อมให้ครอบคลุมไปถึงโครงการที่อยู่ระหว่าง 

การก่อสร้างและเปิดการขายรวมทั้งส้ิน 117 โครงการ มีพนักงานและผู้รับเหมาเข้าร่วมฝึกซ้อมประมาณ 350 คน โดยหน่วยงาน 

ความปลอดภัย (Safety) ท�าหน้าทีติ่ดตามรายงานผลการฝึกซ้อมต่อคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอามัย (คปอ.) ตามรอบทีก่�าหนด 

จากอุบัติการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทดสอบการด�าเนินการตามแผน 

ความต่อเน่ืองทางธรุกจิ (Business Continuity Plan: BCP) โดยอพยพย้ายบคุลากรหลัก (Critical Person) ทีป่ฏิบติังานในกระบวนการส�าคญั 

(Critical Process) ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง (Alternate Site) เพื่อทดสอบความต่อเนื่องของระบบการท�างาน 

และจ�าลองวิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่อาจเกิดข้ึน ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบ 

ถูกน�าไปใช้ในการก�าหนดมาตรฐานการท�างานในสภาวะฉุกเฉิน พร้อมจัดท�าเป็น “คู่มือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” เพื่อให้บุคลากรในองค์กรสามารถปรับตัวให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง สังคมรอบด้าน และท�าให้

ธุรกิจยังคงสามารถด�าเนินต่อไปได้

ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เพ่ือด�าเนินการขอการรับรองมาตรฐานสากล  

ISO 22301 ในส่วนของโรงงานผลิตช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ต่อไป เพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันให้แก ่

ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนยิ่งขึ้นไปอีก

3. โรงพยาบาลวิมุตและคลินิกบ้านหมอวิมุต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ถือเป็นแกนหลักในการด�าเนินงานธุรกิจ 

โรงพยาบาลและคลินิก เช่น HIS Hospital Information System คลินิกบ้านหมอวิมุตจึงจัดให้มีการทดสอบการด�าเนินการตามแผน 

ความต่อเน่ืองทางธุรกิจในกรณีที่ระบบ IT ล่ม โดยฝึกการใช้ระบบแก่เจ้าหน้าที่คลินิกและเจ้าหน้าที่ IT ตามกระบวนการ อาทิ การฝึกซ้อม 

ก่อนเกดิเหตุ การสร้างแผนปฏิบติัการระหว่างเกดิเหตุ การใช้ระบบ Call Tree การเปิดระบบ Manual และแผนการรายงานสถานการณ์หลังเกดิเหตุ 
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สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสีย่งภายในองค์กร
เพราะการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส�าคัญที่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร จ�าเป็นต้องให้

ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงข้ึนภายในองค์กร (Risk Culture)  

โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย กรอบ และแนวทางปฏิบติั รวมทัง้ให้ข้อคดิเห็นทีส่�าคญั เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน

น�าไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอ 

พร้อมกันน้ียังมีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง การจัดการเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเน่ือง

ทางธุรกิจ ตลอดจนความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านช่องทาง Risk Portal ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลด้านการ

บริหารจดัการความเส่ียงภายในองค์กร รวมถงึบทความหรือบทวิเคราะห์ความเคล่ือนไหว แนวโน้มของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศยั

ในภาพรวม จากนักวิเคราะห์ภายนอกหรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่มีความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถค้นคว้าหาความรู้ และ

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Operation) ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง (Top Management) พัฒนา

ความรู้ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยในปี 2563 มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program 

for Corporate Leader-RCL ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จ�านวน 1 คน ทั้งยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) ร่วมกับผู้บริหารภายในบริษัทฯ เพ่ือประเมินความเส่ียงที่จะกระทบกับเป้าหมายขององค์กรในรูปแบบของแผนภูมิความเส่ียง 

(Risk Map) รวมถึงก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) และแผนการจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) ส�าหรับใช้ใน

การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี 2564 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ�านวน 13 คน

ส�าหรับโรงพยาบาลวิมุตได้รับการสนับสนุนให้มี Risk Report Culture ในองค์กร เริ่มจากคลินิกบ้านหมอวิมุตที่เปิดให้บริการทุกวัน โดย

เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถส่ง Incident Report ผ่าน QR Code/Google Form ได้โดยง่าย จากนั้นระบบจะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังทีม 

ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร (เมื่อเป็น Sentinel Event) อย่างทันท่วงที
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พร้อมในการกำากับดูแลกิจการที่ดี
GRI 103-1

นโยบายการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
พฤกษา โฮลด้ิง เช่ือว่าการด�าเนินธุรกิจบนรากฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ย่อมก่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่เป็นธรรม โปร่งใส 

สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริมเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตาม

มาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code for Listed Companies 2017 (CG Code) 

ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard  

(ASEAN CG Scorecard)  

GRI 103-2

เพ่ือสร้างกรอบและแนวทางการด�าเนินการที่ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส�าหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือและน�าไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกันมาตั้งแต่ปี 2559  

และได้มีการทบทวนหลักปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงติดตามพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร 

หรือบริษัทชั้นน�าต่างๆ จากทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อน�าไปปรับปรุงนโยบายและการด�าเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัย 

สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์การด�าเนินงานที่เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนติดตามการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดรับกับนโยบายและ

จรรยาบรรณทางธุรกิจเสมอ เพ่ือมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างแท้จริง และน�ามาซึ่งความส�าเร็จในการ

ด�าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 7 หมวด ได้แก่

คณะกรรมการบร�ษัท

1

35

7

4

26 สิทธ�ของผู�ถือหุ�น

การปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�น
อย�างเท�าเทียมกัน 

บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย

การเป�ดเผยข�อมูล
และความโปร�งใส

การควบคุมภายใน
และการบร�หารความเส่ียง

ปรัชญาและ
จรรยาบรรณ

หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ของบร�ษัทฯ
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GRI 102-18, GRI 103-2

โครงสร้างการจัดการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการ

สายงานตรวจสอบ
ภายในและกำากับ

ดูแลกิจการ

กลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลวิมุต

โฮลดิ้ง

กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่ม

สายงานจัดซ้ือจัดจ้าง 
และซัพพลายเชน

กลุ่ม
สายการเงินกลุ่ม

สายงาน
การตลาดองค์กร

กลุ่ม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดับองค์การ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
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เปี่ยมด้วยจรรยาบรรณทางธุรกิจ
GRI 102-16, GRI 103-1

พฤกษามุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

บริษัทฯ ยังด�าเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีจรรยาบรรณที่มีข้อปฏิบัติที่มีความชัดเจนและครอบคลุมกับแนวทางปฏิบัติ 

ทุกๆ ด้านเป็นตัวก�ากับ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามค�าแนะน�า 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป้าหมายเพ่ือให้การปฏิบติังานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วย

คุณภาพและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งน้ี กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวังและ 

หลีกเล่ียงมิให้มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากน้ี บริษัทฯ  

ยังมุ่งด�าเนินธรุกจิเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ควบคูไ่ปกบัความรับผิดชอบต่อสังคม จงึมีนโยบาย

เกีย่วกบัการพัฒนาทีย่ั่งยืน ทีจ่ะช่วยสร้างคณุค่าทางด้านเศรษฐกจิ ลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม และช่วยยกระดับคณุภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีดี่ 

ของคนในสังคมภายใต้การก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และการมีธรรมาภิบาล โดยพร้อมเป็นส่วนหน่ึงในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน

ในระดับประเทศและสากลด้วย (Sustainable Development Goals: SDGs)

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือป้องกันมิให้ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง 

การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง  

ความโปร่งใส และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมได้

GRI 103-2

กระบวนการติดตามและแนวทางการจัดการ
เพือ่ให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธรุกจิ ในปี 2563

ป�ดเคสรับเร�่อง
ร�องเร�ยน
โดยจะแยก
ออกเป�น

ประเภทต�างๆ

ตรวจสอบ
ข�อมูลเบื้องต�น

สอบข�อเท็จจร�ง ตัดสิน
ความผิดว�นัย

ลงโทษว�นัย ชดใช�
ค�าเสียหาย-
ดําเนินคดี

รายงานผลต�อ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส่ือสาร

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

GRI 103-3

ในปี 2563 มีผู้บรหิารและพนักงานร่วมเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์คิดเป็น 
100% ของจำานวนพนักงานทั้งหมด
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GRI 102-40, GRI 102-42

สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
พฤกษาให้ความส�าคญักบัผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มของบริษทัฯ เพ่ือขับเคล่ือนธรุกจิให้เติบโตอย่างย่ังยืนไปพร้อมกนั โดยผู้มีส่วนได้เสียของบริษทัฯ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน   :    พนักงาน/ผู้บริหาร

 ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก :   ลูกค้า คู่ค้า/คู่สัญญา เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม ผู้ถือหุ้น และคู่แข่ง

บริษทัฯ ก�าหนดแนวปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนั โดยมีช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างบริษทัฯ กบัผู้มีส่วนได้เสีย

ในหลากหลายช่องทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแลกเปล่ียนพูดคุยและท�าความเข้าใจระหว่างกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและ

ความต้องการ ผลกระทบและความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์หรือประเมินสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียคาดหวัง 

รวมถึงประเด็นที่บริษัทฯ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ จากความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ท�าให้องค์กรสามารถวางแนวทางการปฏิบัติและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความเชื่อมั่นในการด�าเนินงานระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียได้ครบทุกมิติมากขึ้น

ผู�มีส�วนได�เสียของพฤกษา โฮลดิ้ง

ผู�มีส�วนได�เสีย
ภายนอก ลูกค�า

คู�ค�า/คู�สัญญา

เจ�าหนี้

ชุมชนและสังคม

ผู�ถือหุ�น

คู�แข�ง

พนักงาน/ผู�บริหาร

ผู�มีส�วนได�เสีย
ภายใน
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GRI 102-42

ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-44

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

พนักงาน/  
ผู้บริหาร

• Internal Online: 

- Internal Website: Pruksa Internal 

Communication (Google Site)

- จอภาพ Digital Signage บริเวณ 

หน้าลิฟต์ทุกชั้น

• Line: 

 - CG Line: @pruksacg

 - Corporate Line: Pruksa Engagement

• อีเมล: cg@pruksa.com และ  

srm@pruksa.com

• การประชุม/การจัดงาน เพื่อพบปะ

ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

• สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น การมอบ

ของขวัญในพิธีมงคลสมรส การให้ทุน

การศึกษาบุตร ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล เงินช่วย

เหลือกรณีเสียชีวิตและค่าพวงหรีด 

เพื่อเคารพศพ กรณีพนักงาน คู่สมรส 

บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต

• ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น 

การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี การ

ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ

กลุ่ม ซึ่งพนักงานในระดับเท่ากัน  

(แบ่งตาม Band) จะได้รับสวัสดิการ 

เท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ  

เชื้อชาติ อายุ และศาสนา

• สวัสดิการซื้อที่อยู่อาศัย การได้รับ

ส่วนลดพิเศษกรณีซื้อบ้าน ทาวน์เฮาส์ 

คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ

• กองทุน เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อ

เป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกัน

ให้แก่พนักงานและครอบครัว โดยเงิน

สะสมส่วนนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจ

และอายุงานของพนักงาน โดยอัตราเงิน

สมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 

5-10 กองทุนประกันสังคม กองทุนเงิน

ทดแทนกรณีเจ็บป่วย/ได้รับอุบัติเหตุ

เนื่องจากการท�างาน

• สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน 

Fitness & Sport club ค่าโทรศัพท์

ประจ�าเดือน การให้ยูนิฟอร์มตาม 

ความจ�าเป็นของต�าแหน่ง เงินรางวัล 

ให้กับพนักงานที่มีอายุครบ 10 ปี  

และ 20 ปี การหยุดพักผ่อนประจ�าปี 

การลาเพื่อรับราชการทหาร  

การลาคลอดบุตร

• การสอบถามข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น การ

ประเมินผล การอบรม รวมถึงการแจ้ง

ปัญหาจากการท�างานต่างๆ

• บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม 

ไม่ค�านึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา 

หรือความเชื่อ

• บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแล

รักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความ

ปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน

อยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

• บริษัทฯ มีนโยบายบริหารค่าตอบแทน

พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสม

กับสภาพของงาน ความรู้ความสามารถ

ของพนักงานเป็นส�าคัญ มีการดูแล

พนักงานโดยจัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบ

ต่างๆ และยังได้ก�าหนดให้มีการจ่าย 

ค่าตอบแทนผันแปรตามผลงาน  

ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน  

และผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

• พนักงานได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูก 

ล่วงละเมิดจากการเปิดเผยหรือการ 

ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคล 

ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กระท�าไปตามหน้าที ่

โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย  

เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

GRI 102-41

แนวทางการปฏิบติัและตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสยี
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GRI 102-42

ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-44

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้าธุรกิจ
พฤกษา  
เรียลเอสเตท

• โทรศัพท์: Pruksa Contact Center 
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• โมบายแอปพลิเคชัน: The Living 

• เว็บไซต์: www.pruksa.com 

• Pruksa Live Chat ผ่านช่องทาง  

www.pruksa.com

• เว็บไซต์ส�าหรับสมาชิก:  

https://member.pruksa.com/

• Facebook: Pruksa Family Club

• จดหมายถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

• การสร้างความสัมพันธ์และความผูกพัน

ที่ดีกับลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว

• จัดท�าโครงการอันน�าไปสู่ความมั่นใจ 

พอใจ และบอกต่อในสินค้าและบริการ

จัดสรรสิทธิประโยชน์ กิจกรรม สินค้า

และบริการที่ตรงความต้องการ เพื่อช่วย

ส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าให้มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่สะดวกสบายและสมบูรณ์แบบ

มากยิ่งขึ้น

• มีระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีคุณภาพ 

เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย 

สามารถสื่อสารสิทธิประโยชน์ และ

กิจกรรมต่างๆ ให้ถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ

• รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดย

ไม่น�าข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่

เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล

ภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของ

กฎหมาย

• จดัท�าแบบสอบถาม (Visual Questionnaire) 

ในการเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านอุปกรณ์

อเิล็กทรอนิกส์ และเกบ็ข้อมูลในทกุข้ันตอน

ด้วยระบบ CRM ที่ถูกพัฒนาขึ้นมารองรับ

การเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า 

• จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

ลูกค้า ด้วยโครงการ Pruksa Member ให้

สมาชิกสร้างรายได้จากการแนะน�าเพื่อน

ซื้อที่อยู่อาศัยขององค์กร

• มอบสิทธิประโยชน์กิจกรรม สินค้าและ

บริการจากร้านค้าหรือแบรนด์ดัง ตาม

ความต้องการและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต

ของลูกค้า

• สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่นในการเก็บข้อมูล

ลูกค้า ด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ลูกค้าธุรกิจ
บ้านหมอวิมุต

• โทรศัพท์: 0 2102 1147

• เว็บไซต์: www.vimut.com

• Facebook: vimutfamily

• Line@: vimutfamily

• อีเมล: vimutfamily@vimut.com

• แผนกประชาสัมพันธ์: แผนก Customer 

Service โรงพยาบาลวิมุต

• ให้การรักษาได้ตามมาตรฐาน 

• จ�าหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 

• เก็บรักษาความลับผู้ป่วย

• สิทธิประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ  

ในคลินิก

• คลินิกให้การตรวจรักษาโดยแพทย ์

เฉพาะทาง มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 

• ทีมพยาบาลมีใบประกอบวิชาชีพ และมี

ตัวชี้วัดมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วย

• มีคณะกรรมการยาและเวชภัณฑ์ คอย

ก�ากับดูแล การสั่งซื้อยาจากบริษัทที่ได้

มาตรฐาน มียาพื้นฐานครบตามกฎหมาย

• ห้องยามีการคุมอุณหภูมิ มีตู้เย็นเก็บยา 

แยกประเภทของยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิต

ฉุกเฉินชัดเจน

• การเก็บรักษาข้อมูลและความลับผู้ป่วย 

ได้ด�าเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ  

รวมถึงการตั้งระบบสารสนเทศให้ม ี

ความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลดังกล่าว

• คลินิกจัดให้มีกิจกรรมตามเทศกาลส�าคัญ

แก่ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ชุมชนและหมู่บ้าน

ใกล้เคียง โดยลงรายละเอียดสิทธิ

ประโยชน์ทางสื่อดิจิทัล แผ่นป้ายและ

ภายในคลินิก เช่น การบรรยายพิเศษ 

โดยแพทย์ ส่วนลดส�าหรับสมาชิก เป็นต้น
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GRI 102-42

ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-44

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

คู่ค้า/คู่สัญญา • โทรศัพท์: Pruksa Contact Center 

1739

• เว็บไซต์: www.pruksa.com/

whistleblowing-disclosure

• Line@: pruksacg

• อีเมล: cg@pruksa.com และ  

srm@pruksa.com

• จดหมายถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

• มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

• มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและ 

คัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

• จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

• จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตาม

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอน

ของกระบวนการจัดหา

• จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา 

ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

• บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ 

ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 

คู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคา

งานจ้างเหมา เสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์

หรือรับงานออกแบบกับบริษัทฯ ด้วย

ความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็น

ธรรมกับคู่ค้าทุกราย

• บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษา

สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญา 

ทีมี่วัตถปุระสงค์ชัดเจนในเร่ืองคณุภาพของ

สินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน 

คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความ 

เชื่อถือซึ่งกันและกัน

• ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับ 

ผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและ 

คู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

• ออกหนังสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และ

สถาบันการเงินต่างๆ ว่า บริษัทฯ งดรับ

ของขวัญ ของก�านัล และมีนโยบายไม่รับ

งบสนับสนุนจากสถาบันการเงินไม่ว่าใน

รูปแบบใด

• ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับ 

คู่ค้า หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับ

ตนเอง เช่น เป็นครอบครัว หรือญาติ หรือ

ที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน ไม่ใช้ข้อมูล 

ที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหา

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

เจ้าหนี้ • โทรศัพท์: Pruksa Contact Center 

1739

• เว็บไซต์: www.pruksa.com

• Facebook: Pruksa Family Club

• Line@: pruksacg

• อีเมล: cg@pruksa.com

• จดหมายถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

• ช�าระหน้ีคืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัด

ช�าระหนี้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ  

ที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

• ช�าระหน้ีคืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนัด

ช�าระหนี้

• ในการช�าระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและ

ความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการ

ค�้าประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญา 

หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง

เคร่งครัด

• เมื่อมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะ

การเงินโดยมีนัยส�าคัญ และอาจกระทบ

ต่อหน้ีทีต้่องช�าระ บริษทัฯ จะบริหารเงนิทนุ

โดยจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกัน 

หาวิธีป้องกันหรือแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิด

ความเสียหาย
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GRI 102-42

ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-44

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและ
สังคม

• โทรศัพท์: Pruksa Contact Center 

1739

• เว็บไซต์: https://www.pruksa.com/

whistleblowing-disclosure

• อีเมล: csr@pruksa.com

• จดหมายถึง: ประธานกรรมการบริษัทฯ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

• ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม     

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน

• ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ที่

ต้องการโอกาส

• ใส่ใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 - แนวทางการป้องกันผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมของโครงการที่อยู่อาศัย 

(EIA)

- การจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

- การจัดการวัสดุ

- การบริหารจัดการพลังงาน

- แนวทางการลดการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกขององค์กร

- การบริหารจัดการน�้า

- การจัดการของเสีย

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน

- โครงการ Recycle For Better Life 

- โครงการวน by Pruksa    

- การฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้  

ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม

- โครงการ “พฤกษาใส่ใจ...คืนน�้าใส 

ให้คูคลอง”

- การบริหารจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

• ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการ

โอกาส

- โครงการ “ครูอาชีวะ 4.0 By Pruksa”

- การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี 

นวัตกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ของผู้บริหารระดับสูง 

- โครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพผู้พิการ”

- โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ  

By Pruksa”

- โครงการ “พฤกษา จิตอาสา  

บริจาคโลหิต” ปีที่ 12

- โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจ 

ที่เป็นมิตรกับชุมชน

- กิจกรรม “ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีน

ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”  

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

- โครงการ V-Health Hotline

- คลินิกบ้านหมอวิมุต บริการส่งยาถงึบ้าน

- โครงการ ViMUT Give & Share CSR 

มอบเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้พิการทาง

สายตา 

- โครงการ ViMUT Give & Share CSR 

มอบวัคซนีไข้สมองอกัเสบแก่ผู้ป่วยโรคไต
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GRI 102-42

ผู้มีส่วนได้เสีย
GRI 102-43

การสื่อสารและช่องทาง
GRI 102-44

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

• รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

• รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 

บริษัทฯ

• เว็บไซต์: www.psh.co.th หัวข้อ 

นักลงทุนสัมพันธ์

• อีเมล: ir@pruksa.com

• จดหมายถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

• การได้รับข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็น

ส�าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจ

อย่างชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์และ 

เท่าเทียมกัน 

• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ตามมาตรฐาน AGM Checklist

• จัดประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ

ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ 

ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

เดินทางไปร่วมประชุมได้ง่าย

• การรับลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น

ล่วงหน้า ป้องกันปัญหาติดขัดแก ่

ผู้ถือหุ้นในวันประชุม และยังช่วยให ้

การลงทะเบียนในวันประชุมไม่ล่าช้า

• ไม่มีการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้น 

ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ 

• มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ

เพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อกรรมการ

และส่งค�าถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ  

ได้ก�าหนดช่องทางและหลักเกณฑ์อย่าง

ชัดเจนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและ

ความโปร่งใสในการพิจารณาและแจ้งให้

ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งเผยแพร ่

หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ ด้วย

• บริษัทฯ มีนโยบายไม่เพิ่มวาระอื่นๆ  

ที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุม 

ผู้ถือหุ้น เหตุเพราะการเพิ่มวาระอื่นๆ  

ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้ก�าหนดไว้

ในวาระการประชุมเป็นการไม่เป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

• บริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือ 

มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่เข้า

ร่วมประชุม โดยไม่คิดค่าบริการ  

ณ จุดตรวจเอกสารลงทะเบียน เพื่อ

อ�านวยความสะดวกและลดภาระการ

จัดหาอากรแสตมป์ของผู้ถือหุ้น

• ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วย

ความระมัดระวังรอบคอบและเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุด

ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

• น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ 

ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน 

การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดยสม�่าเสมอ

และครบถ้วนตามความเป็นจริง

• รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียม

กันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ  

ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูล

สนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

• หากเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ

ราคาหลักทรัพย์ การตัดสินใจลงทุน หรือ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ 

จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ และระบบการรายงานข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่าง

เพียงพอ ทนัต่อเหตุการณ์ และเท่าเทยีมกนั

• ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น 

โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้

เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการใดๆ 

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์กับองค์กร 

• บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

อย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

คู่แข่ง • โทรศัพท์: Pruksa Contact Center 
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• อีเมล: cg@pruksa.com

• Line@: pruksacg

• จดหมายถึง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม หรือประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ

• ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของ

การแข่งขันที่ดี

• ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ 

คู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการไม่สุจริต

หรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน ์

ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

• ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท�าลาย 

ช่ือเสียงแก่คูแ่ข่งทางการค้าไม่ร่วมในการ

ท�าสัญญาหรือข้อตกลง อันอาจจะมีผล

ให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทางการค้า 

อย่างไม่สมเหตุสมผล

• สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขัน

ทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่

ผูกขาดหรือก�าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้า

ของบริษัทฯ เท่านั้น ไม่มีนโยบายในการ

แข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ  

ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่าง 

ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
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ประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญ
พฤกษา โฮลดิ้ง

GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 102-49

การกำาหนดและจัดลำาดบัประเดน็ความย่ังยืน
1. การระบุประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

พฤกษาก�าหนดประเด็นส�าคญัด้านความย่ังยืนด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาแนวทางการจดัการขององค์การแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการ

รายงานสากล (Global Reporting Initiative: GRI Standards) เกณฑ์การประเมินความยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI)  

จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติ (UN) ควบคูไ่ปกบัการพิจารณาประเด็นความย่ังยืนทีส่�าคญัของพฤกษาอย่างรอบด้าน ทัง้จากปัจจยัภายใน (เป้าหมายและแผน

ธรุกจิ) และปัจจยัภายนอก (การประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย จากการหารือ พูดคยุ ประชุม สัมมนา รวมถงึผลการส�ารวจความคดิเห็น

ของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ) รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การจัดล�าดับประเด็นความยั่งยืน

พฤกษาน�าประเด็นทีเ่กีย่วกบัผลกระทบและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม รวมถงึแนวโน้มด้านความย่ังยืนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ

ก่อสร้างมาจดัล�าดับความส�าคญัและวิเคราะห์ เพ่ือก�าหนดเป็นประเด็นทีมี่นัยส�าคญั (Materiality) ต่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน จากน้ันให้ค่าคะแนนโดย

พิจารณาตามความส�าคญั เพ่ือก�าหนดประเด็นลงตาราง Materiality Matrix ในแกนต้ัง คอื ระดับอทิธพิลต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

และแกนนอน คอื ระดับนัยส�าคญัของผลกระทบทางเศรษฐกจิ ส่ิงแวดล้อม และสังคม

3. การพิจารณาตรวจสอบประเด็นความยั่งยืน

ผู้บริหารระดับสูงพิจารณาและให้ความเห็นชอบประเด็นความย่ังยืนของพฤกษา โฮลด้ิง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนและ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. การพิจารณาทบทวนประเด็นความยั่งยืน

พฤกษาจดัประชุมหารือกบัผู้บริหารระดับสูงอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือทบทวนประเด็นความย่ังยืนทีส่�าคญั ทีมี่อทิธพิลต่อการประเมินและตัดสินใจ

ของผู้มีส่วนได้เสีย และนัยส�าคัญที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของทุกๆ ปี

ด้านเศรษฐกจิ

1. มูลค่าทางเศรษฐกิจ

2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานและ

 การจัดซื้อจัดจ้าง

3. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ด้านสิง่แวดล้อม

4. การจัดการทรัพยากรอย่างมี

 ประสิทธิภาพ 

5. การจัดการของเสีย

6. การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแล

 รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ด้านสงัคม

7. การจ้างงาน

8. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

9. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

10. การมีส่วนร่วมกับชุมชน
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GRI 102-46 

ประเดน็ความย่ังยืนทีน่ำาเสนอในรายงาน

ด้าน
GRI 102-47

ประเด็นสำาคัญต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับผู้มีส่วนได้เสีย

หัวข้อที่นำาเสนอในรายงาน หน้า
ภายใน
องค์กร

ภายนอก
องค์กร

เศ
รษ

ฐก
ิจ

GRI 201: ECONOMIC 

PERFORMANCE 2016

ผู้บริหาร/

พนักงาน

ผู้ถือหุ้น  

เจ้าหนี้ คู่ค้า  

คู่สัญญา

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 48

GRI 204: PROCUREMENT 

PRACTICES 2016
คู่ค้า คู่สัญญา บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม 64-69

GRI 205: ANTI-CORRUPTION 2016
ผู้บริหาร/

พนักงาน
คู่ค้า คู่สัญญา

ปลูกฝังธรรมาภิบาล ต้านทุจริต

คอร์รัปชัน
70-76

สิ่ง
แว

ด
ล้อ

ม

GRI 301: MATERIALS 2016
ผู้บริหาร/

พนักงาน

ลูกค้า คู่ค้า 

ชุมชนและ

สังคม

จดัการทรัพยากรอย่างเป็นมิตรต่อส่ิง

แวดล้อม
83-86

GRI 306: WASTE 2020

ลูกค้า คู่ค้า 

ชุมชนและ

สังคม 

จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 94-98

GRI 307: ENVIRONMENTAL 

COMPLIANCE 2016

ผู้บริหาร/

พนักงาน

ชุมชนและ

สังคม
จัดการข้อร้องเรียนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี 99

สัง
คม

GRI 401: EMPLOYMENT 2016
ผู้บริหาร/

พนักงาน
คู่ค้า คู่สัญญา ยึดถือจริยธรรมในการจ้างงาน 101-106

GRI 403: OCCUPATIONAL 

HEALTH AND SAFETY 2018

ผู้บริหาร/

พนักงาน

ลูกค้า คู่ค้า 

คู่สัญญา

ห่วงใยความปลอดภัย  

ใส่ใจสภาพแวดล้อมในการท�างาน
118-127

GRI 404: TRAINING 

AND EDUCATION 2016

ผู้บริหาร/

พนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพ

พนักงาน
107-109

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES 

2016

ชุมชนและ

สังคม
เกื้อกูลชุมชน สร้างโอกาสให้สังคม 128-132
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กราฟแสดงประเด็นความย่ังยืนทีส่ำาคัญของ พฤกษา โฮลดิง้
อิท

ธิพ
ลต

�อก
าร

ปร
ะเ

มิน
แล

ะต
ัด

สิน
ใจ

ขอ
งผ

ู�มีส
�วน

ได
�เส

ีย

นัยสําคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม และสังคม

0

0

3

6

9

12

2.5 5 7.5 10

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล�อมในการทํางาน

การฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงาน

การต�อต�านการทุจริต
คอร�รัปชัน

• มูลค�าทางเศรษฐกิจ
• การจัดซื้อจัดจ�าง
 อย�างเป�นธรรม

การมีส�วนร�วมกับชุมชน

การจัดการของเสีย

การปฏิบัติตามข�อกําหนด
ด�านส่ิงแวดล�อม

การจัดการทรัพยากร

การจ�างงาน

แรงงาน /
ฝ�ายบริหาร

ความสัมพันธ�

ความเส่ือมโทรม
ของที่ดิน 

การปนเป��อน
และการฟ��นฟู

การประเมิน
ด�านส่ิงแวดล�อม
ของผู�ส�งมอบ

ความเป�นส�วนตัว
ของลูกค�า

มลพิษทางอากาศ

ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ผลกระทบทางอ�อมเชิงเศรษฐกิจ
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ECONOMIC

Sharing our home & health literacy, 
caring for Quality of life and Well-being
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ยึดมั่นกลยุทธ์ ดำ�เนินธุรกิจอย่�งยั่งยืน
GRI 103-2

พฤกษา โฮลด้ิง ก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืนอย่างชัดเจน และได้น�ามาปฏิบัติงานในองค์กรอย่างจริงจังผ่าน 

แผนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) อาทิ

ในปี 2563 บริษัทฯ มอบหมายให้ Top Management ในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์

ดังกล่าว และก�าหนดเป็น KPI ตั้งแต่ในระดับ Corporate KPI, Top Management KPI ไปจนถึงระดับปฏิบัติการของแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนงานเชิงกลยุทธ์เหล่านี้จะประสบความส�าเร็จได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

GRI 103-3

ส�าหรับการด�าเนินงานของแผนกลยุทธ์ในปี 2563 ได้ผลออกมาเป็นทีน่่าพึงพอใจ โดยมีผล KPI จากการด�าเนินงาน 97.86% สร้างผลกระทบ

เชิงบวก (Positive Impact) ต่อองค์กร ทั้งในมุมของการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง (Inventory) ลงถึง 36% สร้างยอดขายจากช่องทางออนไลน์

ได้ถึงประมาณ 6,000 ล้านบาท พัฒนาผู้รับเหมาให้เป็นผู้รับเหมารายใหญ่ ลดอัตราการเกิดของเสียต่อหน่วย (Defect per Unit) และลด 

ข้อร้องเรียนของลูกค้า สามารถขายสินค้าและบริการโดยโรงงานพรีคาสท์ ซึ่งจะเริ่มสร้างรายได้ในปี 2564

Portfolio 
Management 

บร�หารการเติบโตของธุรกิจ
ไปพร�อมๆ กับการบร�หารความเส่ียง
ของสินค�าแต�ละกลุ�ม ตามการเตบิโต
ของตลาดอสังหาร�มทรัพย� เพ�่อให�

พฤกษาสามารถปรับตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจได�อย�างทันท�วงที

Asset Management 
บร�หาร Cash Flow ขององค�กร
ในสภาวการณ�ที่มีความท�าทาย
ในการทําตลาด จากภาพรวม
ทางเศรษฐกิจของประเทศและ

สถานการณ� COVID-19

Sale Channel 
& Innovation 

ใช�เคร�่องมือออนไลน� ตลอดจน
ศาสตร�ด�าน Data Science 

มาช�วยในการขายสินค�า

Quality Excellence 
พัฒนาคุณภาพสินค�าและบร�การ 

อันเป�นป�จจัยที่สําคัญในการ
สร�างความยั่งยืนให�แก�ธุรกิจ

ของพฤกษาฯ

Strengthen 
Partnership 

พฒันาความสามารถและ Capability 
ของผู�รับเหมาก�อสร�าง ซึ่งเป�น
พาร�ตเนอร�สําคัญของธุรกิจ 

ให�สามารถเติบโตไปพร�อมกับ
พฤกษาได�อย�างยั่งยืน

Health Service 
Integration 

พัฒนาความร�วมมือระหว�าง 
พฤกษา เร�ยลเอสเตท และ 

โรงพยาบาลว�มุต เพ�่อสร�างสินค�า
และบร�การที่ส�งเสร�มสุขภาวะที่ดี

ให�กับลูกค�า และรองรบัสังคมผู�สูงอายุ

Beyond Product 
& Service 

พัฒนานวัตกรรมทางการออกแบบ
และการให�บร�การลูกค�า 

ตามความต�องการที่แตกต�างกัน
ในแต�ละไลฟ�สไตล�
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มูลค่าทางเศรษฐกิจ

GRI 103-1

บริษทั พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิหลักโดยการถอืหุ้นในบริษทัอืน่ (Holding Company) โดยมีรายได้หลักจากเงนิปันผล

ทีไ่ด้รับจากการถอืหุ้นในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วมทีบ่ริษทัฯ จะเข้าลงทนุในอนาคต

หมายเหตุ:  เงินที่ช�าระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 842 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,087 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอน  

 108 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 2,037 ล้านบาท

ที่มา : งบการเงินรวมประจ�าปี 2563 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563

GRI 103-3, GRI 201-1

รายละเอยีดทางเศรษฐกิจ ป� 2563

จํานวนเง�น (ล�านบาท)

19,876

2,099

2,758

2,037

1

2,742

GRI 102-7

รายได�

29,513 
ต�นทนุการดําเนินงาน 

ค�าจ�างและสวัสดิการพนักงาน 

เง�นทีช่าํระแก�เจ�าของเง�นทนุ 

เง�นทีช่าํระแก�รฐั 

การลงทนุในชมุชน 

มูลค�าเชงิเศรษฐกิจสะสม 
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การดำาเนินงานด้�นภ�ษี

บริษทัฯ มีการบริหารจดัการด้านภาษอีย่างถกูต้องสอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยมีการด�าเนินการดังน้ี

• จัดอบรมให้แก่พนักงานที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านภาษีของบริษัทฯ

• ติดตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการด้านภาษี เพ่ือให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ ์

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

• มีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านภาษีที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถวางแผน 

และเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้ด�าเนินการช�าระภาษเีงนิได้นิติบคุลและภาษอีืน่ทีเ่กีย่วข้องตามข้อก�าหนดของกรมสรรพากรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

อย่างถกูต้อง
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ความสำาเร็จในการบริหารห่วงโซ่คุณค่�ของธุรกิจ
GRI 103-1

ปัจจัยหน่ึงที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง คือ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างชาญฉลาด  

พฤกษามีมาตรฐานปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธรุกจิ โดยมีกระบวนการปฏิบติังานหลัก (Process: P) ขององค์กรทัง้ส้ิน  

16 กระบวนการ ต้ังแต่กระบวนการปฏิบติังานเร่ิมต้น เรียกว่า P0 จนถงึกระบวนการปฏิบติังานสุดท้าย เรียกว่า P16 ดังน้ี

หมายเหตุ: *คือ กระบวนการสนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ กระบวนการพัฒนาบุคคล กระบวนการเลขานุการบริษัท กระบวนการทาง IT

 กระบวนการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล (CG)

GRI 102-9, GRI 103-2

16 กระบวนการปฏิบติังานทีมี่คุณภาพของพฤกษา

SBU 
Business 

Plan

P0 P1 P2 P3 P4 P5

P6 P8 P11 P12

P7 P9 P10 P13 P14 P15 P16

Land 
Acquisition

Project 
Concept
Design 
Concept

Prelim 
Design 

& Detail 
Design 

PCM

Estimate 
&

Budgeting

Sourcing Procurement Marketing Sale 
& CRM 
Credit

LAP 
Government 

Permit

Mock up 
House 

Construction

Construction 
& QC5

Payment

Inspection 
QC6 

& Transfer

Juristic 
Person

บริการซ�อมบ�าน 
& CRM

C1 
P1-P16
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กระบวนการทำางาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

P0

SBU Business Plan: Project Feasibility Study 1
การศกึษาท�าเลทีดิ่นทีมี่ความเป็นไปได้ ทัง้ทางการตลาดและผลตอบแทนทางการเงนิแก่ผู้มีส่วนได้เสียทีเ่ป็นมาตรฐาน
ของบริษัทฯ

P1*

Land Acquisition: เจรจาต่อรองราคาซื้อที่ดิน Project Feasibility Study 2 
และอนุมัติซื้อที่ดิน
กระบวนการซื้อที่ดินของบริษัทฯ มุ่งซื้อที่ดินท�าเลดี มีศักยภาพ เพื่อให้เป็นทรัพย์สินที่มีการเพิ่มมูลค่าและมีคุณค่า
แก่ผู้อยู่อาศัย โดยจะเลือกซื้อที่ดินที่ผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์จะขายเท่าน้ัน และเป็นที่ดินที่ไม่มีปัญหา 
ด้านคดีความมาก่อน และต้องไม่มีการถกูบงัคบัให้ขาย หรือหาวิธไีด้ทีดิ่นมาด�าเนินธรุกจิด้วยวิธกีารมิชอบหรือไม่โปร่งใส 
โดยที่ดินทุกแปลงจะมีตัวแทนบริษัทฯ จากหลายฝ่ายร่วมเจรจาซื้อ-ขาย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสทั้งบริษัทฯ  
และเจ้าของที่ดิน 

บริษัทฯ ยังหาซื้อที่ดินที่สามารถใช้เป็นเส้นทางล�าเลียงวัสดุและทีมงานก่อสร้าง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ 
การอยู่อาศัยของชุมชนข้างเคียงและลูกค้าของโครงการ ในระหว่างการก่อสร้างหากเส้นทางเกิดการช�ารุดเสียหาย  
ก็จะด�าเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้สภาพดีกว่าเดิม 

กระบวนการดังกล่าวจะถกูแบ่งย่อยออกเป็น 8 กระบวนการย่อย (P0-P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้บคุลากร
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก (เช่น เจ้าของที่ดิน ผู้เสนอขายที่ดิน) 
มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

P2

Project Concept Design Concept: 
Project Concept and Project Feasibility Study 3
เม่ือบริษทัฯ ได้ทีดิ่นมาเพ่ือด�าเนินการพัฒนาโครงการ ทมีงานออกแบบจะท�าการออกแบบโครงการ จดัท�าผังโครงการ 
สาธารณูปโภค รูปแบบบ้านด้วยคอนเซป็ต์โครงการทีน่่าอยู่อาศยั ร่มร่ืน และใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ดีที่สุด รวมถึง
ทิศทางการวางบ้านจะออกแบบให้มีความถูกต้องตามกฎหมายจัดสรรที่ดิน หลักการของภูมิสถาปัตย์ เพ่ือให้เป็น
โครงการที่มีคุณภาพ สามารถอยู่อาศัยอย่างมีความสุข และมีค่าใช้จ่ายการบ�ารุงรักษาต�่า 

P3

Prelim Design & Detail Design PCM: สรรหาว่าจ้างผู้ออกแบบและออกแบบบ้าน
การออกแบบบ้านในโครงการให้มีฟังก์ชันครบถ้วนเพ่ือการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เลือกใช้วัสดุที่ใช้งานได้สะดวก  
คุ้มค่า ดูแลรักษาง่าย มีความสวยงาม และมีอายุใช้งานยาวนาน รวมทั้งออกแบบระบบบ�าบัดและระบายน�้าทิ้งให้เป็น
ไปตามหลักสุขาภิบาลที่ดี มีส่วนในการช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม โดยมีคู่มือการใช้งานแก่ลูกค้าเพ่ือยืดอายุการใช้งาน
ของส่วนต่างๆ ภายในบ้าน 

P4*

Estimate & Budgeting: ประมาณราคากลางโครงการและงบประมาณ
โครงการ Project Feasibility Study 4
การประมาณราคาสินค้าตามการออกแบบ และการจัดท�างบประมาณโครงการ กระบวนการดังกล่าวถูกแบ่งย่อย 
ออกเป็น 6 กระบวนการย่อย (P1-P6) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้บคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการทัง้ภายใน 
(พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก (เช่น ผู้ออกแบบภายนอก) มีความเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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กระบวนการทำางาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

P5*

Sourcing: สรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาประเภทต่างๆ
คัดเลือกผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ที่มีสินค้าตรงตามการออกแบบ รวมทั้งมีบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดี 
เพ่ือส่งมอบโครงการและบ้านที่มีคุณภาพ และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี Bidding หรือ e-Auction  
เพ่ือให้ได้ราคาที่คุ้มค่า สมเหตุสมผล ท�าให้ลูกค้าซื้อบ้านของโครงการที่มีคุณภาพที่ดี ราคาสมเหตุสมผล ทั้งน้ี  
ผู้รับเหมาหรือซพัพลายเออร์ทีมี่ผลการด�าเนินงานทีดี่ จะได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมงานกบับริษทัฯ ตามระเบยีบ
ในครั้งต่อๆ ไป

กระบวนการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกแบ่งย่อยออกเป็น 9 กระบวนการย่อย (P0-P8) น�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งภายใน (พนักงานผู้ปฏิบัติงาน) และภายนอก  
(เช่น ร้านค้า ผู้รับเหมา) มีความเข้าใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

P6

Government Permit: การขออนุญาตต่างๆ
การขออนุญาตเพ่ือด�าเนินงานในทกุประเภททีเ่กีย่วข้อง บริษทัฯ จะด�าเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบ
ต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

P7*

Procurement: ประมูลและว่าจ้างผู้รับเหมาราคาวัสดุ 
ประมูลและว่าจ้างผู้รับเหมาราคาวัสดุ เพ่ือให้ได้ผู้รับเหมา/ผู้จดัจ�าหน่ายทีมี่คณุสมบติัเหมาะสมสูงสุด ตามราคาและ
ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการว่าจ้าง 

P8 

Mock up House Construction: ก่อสร้างสำานักงานขายและบ้านตัวอย่าง
การเร่ิมก่อสร้างช่วงแรก การถมดิน งานสาธารณูปโภค การสร้างบ้านตัวอย่าง จะเน้นการท�างานให้ตรงตามแผนงาน 
และดูแลการก่อสร้างของโครงการโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชุมชนรอบด้าน โดยจะมีผู้รับผิดชอบของ
โครงการดูแลรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน (หากมี) และเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

P9*

Marketing: การตลาด
การโฆษณาต่างๆ จะใช้ส่ือให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีทีมการตลาด 
ส่วนกลางเป็นผู้ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล เพ่ือให้มีความเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ 
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ไม่เป็นการรบกวนต่อสภาพแวดล้อม จนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา

P10*

Sale & CRM Credit: การขายและเป็นที่ปรึกษาซื้อบ้านและสินเชื่อ
แก่ลูกค้าและบริการ CRM 
การขายแก่ลูกค้า เน้นให้ข้อมูลความจริงที่ถูกต้องครบทุกด้าน เพ่ือเป็นข้อมูลส�าหรับการตัดสินใจซื้อบ้านแก่ลูกค้า  
รวมถึงการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ จะร่วมมือกับสถาบันการเงินทกุสถาบนั เพ่ือให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์
มากทีสุ่ดในการรับทราบเงือ่นไขของแต่ละสถาบนัการเงนิ 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาช่องทางการขายรูปแบบใหม่ เช่น ขายผ่านตัวแทนทัง้ในและต่างประเทศ มีการให้ค�าปรึกษา
ด้านเครดิตสินเช่ือแก่ลูกค้าที่มีปัญหาด้านการเงินในรูปแบบโครงการ Win Back การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า 
(CRM Database) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับการขายมากยิ่งขึ้น
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กระบวนการทำางาน รายละเอียดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ

P11*

Construction & Quality Control: ก่อสร้างบ้านและสาธารณูปโภคโครงการ 
และการตรวจสอบคุณภาพบ้าน 
ระหว่างการก่อสร้างโครงการ จะควบคุมดูแลผลกระทบต่อชุมชนรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเสียง การระบายน�้า  
ฝุ่นละอองในการก่อสร้าง ซึ่งการด�าเนินงานของบริษัทฯ เกิดฝุ่นละอองน้อยกว่าการก่อสร้างทัว่ไป เนือ่งจากบรษิทัฯ 
ก่อสร้างโดยเทคโนโลยีทีท่นัสมัยด้วยการผลิตแผ่นพรีคาสท์ (ช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป) ภายในโรงงาน 
และมีการตรวจสอบช้ินงานทุกช้ิน จึงช่วยลดการปล่อยมลภาวะจากการก่อสร้างและการขนส่ง (ก๊าซเรือนกระจก) 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม และลดปริมาณจ�านวนของทิ้ง/ของเสีย (Waste) ท�าให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานงานที่ดี ก่อนส่งมอบที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้า

P12

Payment: การจ่ายผลงานผู้รับเหมาและการจ่ายงวดงานตามความก้าวหน้าของงาน
อนุมัติการจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาตามผลงานความก้าวหน้าของแต่ละกระบวนการท�างานตามจริง และแจ้งรอบ 
การจ่ายเงินแก่ผู้รับเหมาอย่างชัดเจน

P13

Inspection Quality Control & Transfer: ลูกค้าตรวจรับมอบบ้าน
และทำาการโอนกรรมสิทธิ์
ลูกค้าท�าการตรวจรับมอบสินค้า โดยการแก้ไขงานตามรายการต่างๆ ทีลู่กค้าแจ้ง มีแนวโน้มทีจ่ะลดจ�านวนรายการลง 
อันเน่ืองมาจากการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า ต้ังแต่การออกแบบและการก่อสร้างที่ด�าเนินการต่อเน่ืองมา 
โดยตลอด

P14

Juristic Person: Property Management และการบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร
การบริหารและดูแลหมู่บ้านต้ังแต่ก่อนเร่ิมการเข้าอยู่อาศัยหลังแรก-ระหว่างการอยู่อาศัย-การส่งมอบแก่นิติบุคคล 
บริษัทฯ จะมีหน่วยงานเฉพาะในการดูแลสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่มีหน้าที่เฉพาะ ได้แก่ ระบบไฟ 
ส่องสว่าง การระบายน�า้ ความสะอาดในโครงการ ถนน สวนสาธารณะ การรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย บริษทัฯ จะเข้มงวดอย่างมากในการจดัจ้างบริษทัฯ ทีมี่คณุภาพ มีเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพ่ือให้ปฏิบัติงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความปลอดภัย 
แก่ลูกบ้านในโครงการ ท�าให้ปัจจบุนัสามารถลดจ�านวนปัญหาเร่ืองความไม่ปลอดภัยภายในโครงการได้มาก

P15*

การบริการหลังการขาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า: 
บริหารการซ่อมบ้านหลังการขายและ CRM
บริษัทฯ ก�าหนดมาตรฐานในการซ่อมแซมอย่างชัดเจน ทั้งคุณภาพและเวลาที่ใช้ในงานแต่ละประเภท (SLA) ถือเป็น
ระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยบ้านทุกหลังที่มีรายการแจ้งซ่อมจะถูกบันทึกเข้าระบบทั้งหมด เพ่ือจัดเก็บ
เป็นข้อมูลการด�าเนินงานและข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดี ครบถ้วน รวดเร็วตรงตาม
เวลาที่ก�าหนด โดยระหว่างก่อนการเข้าซ่อม-ระหว่างการซ่อม-หลังการซ่อม จะมีทีมงานส่วนบริการลูกค้าติดต่อ
ลูกค้าตลอดเวลาเพ่ือรับทราบและประเมินผลการให้บริการและรายงานผู้บริหารตลอด ผลจากการให้การบริการ 
ดังกล่าวได้สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพิ่มขึ้น 

P16

Continuous Improvement Process และ Supply Chain ย้อนกลับ P1-P16
ทบทวนกระบวนการท�างานในแต่ละข้ันตอน และพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น 
การประกวด Innovation Awards, Improvement Awards ซึง่มีหน่วยงาน Innovation Center เป็นผู้ด�าเนินการ และมี
หน่วยงานเฉพาะทีท่�ากจิกรรมปรับปรุงคณุภาพของการผลิต และคณุภาพของวัสดุโดยตรง คอื หน่วยงาน Contiuous 
Improvement (CI) และ Quality Assurance (QA) เพื่อร่วมกันส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า
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GRI 102-12, GRI 103-3

พัฒนาความเป็นเลิศระบบบริห�รคุณภ�พ
บริษทัฯ มีการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เท่าทนักบัยุคสมัย จนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ (ISO 9001) 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 และยังคงรักษามาตรฐานอย่างเข้มข้นจนถึงปัจจุบัน โดยทุกปีบริษัทฯ จะได้รับการตรวจ

ประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management System Audit) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและคุณภาพที่เป็นเลิศขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นไป 

การไม่หยุดพัฒนาคุณภาพขององค์กร ขณะเดียวกันยังมุ่งม่ันท�างานอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้

ในปี 2563 บริษัทฯ “ผ่าน” การตรวจประเมินเพ่ือต่ออายุใบรับรอง ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เลขที่ QMS01192/443  

โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 มีผลถึง ณ วันที่ 24 มีนาคม 2566

พฒันาการทีส่ำาคัญของการพฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

2536

ก�อตั้ง
บริษัทพฤกษาฯ

เม.ย. 36

Re-Assessment
ISO 9001:2008

(ธ.ค. 47)

Upgrade Version
ISO 9001:2008

ตรวจประเมิน 
Quality System

ตาม Core Process
(P0-P16)

2544

2547

2553

2557

2560

2563

2556

พัฒนา Corporate 
Work Procedure

Core Process 
(P0-P16)

Upgrade Version
ISO 9001:2015

ได�รับการรับรอง
มาตรฐาน

ISO 9001:2000
ครัง้แรก (ธ.ค. 44)

Re-Assessment
ISO 9001:2015

(ก.พ. 63)
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พัฒนากระบวนงานสู่ม�ตรฐ�นส�กล
กระบวนการท�างานภายในองค์กรที่มีความซ�้าซ้อน อันเกิดการท�างานในหลายระบบงาน อีกทั้งการกระจัดกระจายของข้อมูลซึ่งไม่อยู่บน

ฐานข้อมลูเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานทั้งในระดับบรษิัทฯ ไปจนถึงระดบัพนกังาน โดยเป็นอุปสรรคท�าให้เกิดความล่าช้า

ของงาน การขาดข้อมูลในการตัดสินใจที่ทันท่วงทีและถูกต้อง ที่ส�าคัญการแบกภาระที่เกี่ยวข้องกับระบบงานมากเกินความจ�าเป็น ยังส่งผล 

ต่อเนื่องไปถึงความสุขในการท�างานของพนักงานด้วย 

พฤกษามิได้น่ิงนอนใจต่อปัญหาใหญ่น้ี และเพ่ือทีจ่ะเอาชนะความยุ่งยากซ�า้ซ้อนของงานอย่างย่ังยืน บริษทัฯ ได้พัฒนาโครงการ Streamline 

ขึ้นมา เพื่อจัดการ ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งระบบ นับว่าโครงการ Streamline เป็นการพัฒนากระบวนการท�างานที่ใหญ่

ที่สุดเท่าที่บริษัทฯ เคยด�าเนินการมา โดยประสานการใช้เทคโนโลยีเข้ากับความร่วมมือของบุคลากรทุกคน เป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อน 

เพ่ือเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธภิาพการท�างานแบบองค์รวม ลดความเครียดและเพ่ิมพูนความสุขในการท�างานของพนักงานทีอ่งค์กรให้ความ

ส�าคัญมากที่สุดด้วย

การพฒันากระบวนการทาํงานแบบบรูณาการสู�เป�าหมาย 5S

Smart
ทาํงานอย�างมี
ประสิทธภิาพ

Speed
เกิดความรวดเรว็
ในการทาํงาน

Simple
ลดความซับซ�อน
ของกระบวนการ

Standard
เกิดมาตรฐาน
ในการทาํงาน

Synchronize
มีความเชือ่มโยง
กันทัง้ระบบ
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GRI 103-2

กระบวนการบริหารจัดการโครงการ Streamline
เพ่ือบรูณาการข้ันตอนการท�างานทัง้ระบบ จ�าเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของบคุลากรทัง้องค์กร โดยดึงพนักงานผู้ทีท่�างานในกระบวนการ

จริงๆ (User & Team Leader) เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วม รวมทัง้ผู้บริหารระดับสูงทีจ่ะท�าหน้าทีต่รวจสอบและอนุมัติ โดยมีการแบ่งสายการท�างาน

ออกเป็น Workstream อย่างชัดเจน

No. Workstream

1 Budgeting & Planning คือกระบวนการวางแผนธุรกิจและการติดตามให้ได้ตามแผน

2 Accounting & Report คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางบัญชีขารับ-ขาจ่าย ต้นทุน ทรัพย์สิน เป็นต้น

3 Project Finance คือกระบวนการวางแผนจัดการงบประมาณโครงการ และการควบคุมให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

4 Procure to Pay คอืกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง การวางแผนการจดัซือ้ระยะส้ันระยะยาว กระบวนการประมูล

5 Sales to Cash คือกระบวนการทางการตลาด การวางแผน A&P การขายและการโอน

6 Supply Chain Planning คือกระบวนการด้านการปฏิบัติการทั้งหมด ได้แก่ การซื้อที่ดิน การออกแบบ การขออนุญาต  
การสร้างบ้านตัวอย่าง งานก่อสร้างทั้งแนวราบและคอนโด การวางแผนการก่อสร้าง การวางแผนการจัดซื้อ การควบคุม
สนิค้าคงคลงั การตรวจสอบคุณภาพและงานรบัประกันคณุภาพ งานบรกิารหลงัการขาย การจัดการนติบิุคคล การส่งมอบ
โครงการ งานซ่อมบ้าน งานซ่อมสาธารณูปโภค
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ข้ันตอนการทำางานของโครงการ แบ่งออกเป็น 3 เฟสหลัก คือ
เฟสที ่1 Business Process Improvement คอืการวางกระบวนการท�างาน (Business Process Workflow) ใหม่ทัง้หมด โดย User ผู้ท�างาน

ในกระบวนการน้ันจริงๆ เป็นผู้วิเคราะห์ปัญหาในการท�างานที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน แล้วจัดเรียงกระบวนการท�างานใหม่เพ่ือลดอุปสรรค  

เพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งในกระบวนการของตนเองและเกี่ยวเนื่องข้ามกระบวนการไปยังกระบวนการอื่นๆ ด้วย (Integration) เมื่อกระบวนการ

แล้วเสร็จจะต้องผ่านการทบทวนและเห็นชอบจากผู้บริหาร เพ่ือให้เป็นกระบวนการทีแ่ก้ปัญหาได้จริงในภาพรวม เฟสน้ีใช้เวลาประมาณ 10 เดือน

เฟสที ่2 Implementation & Go Live เป็นการน�ากระบวนการท�างานทีผ่่านความเห็นชอบมาท�าระบบรองรับ โดยวางระบบหลักเป็น SAP HANA 

และระบบอื่นๆ เท่าที่จ�าเป็น (Non SAP) ให้สอดคล้องกัน ขณะที่การส่งผ่านข้อมูลเป็นชุดเดียวกันทั้งกระบวนการ จากน้ัน User ที่ท�างาน 

ในกระบวนการน้ันจริงๆ จะท�าการทดสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าระบบสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการฝึกอบรม 

ให้พนักงานเข้าใจในกระบวนการและการใช้งานระบบ จงึด�าเนินการ Go Live หรือใช้งานระบบใหม่ในการท�างานจริง เฟสน้ีใช้เวลาประมาณ 10 เดือน

เฟสที่ 3 Post Go Live หลังการ Go Live จะมีทีมงานเข้ามาช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอีกระยะหนึ่ง จนมั่นใจว่าระบบการท�างาน

สมบูรณ์แบบ เฟสนี้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ Streamline

 Time Saving การทีท่กุหน่วยงานท�างานอยู่บนระบบเดียวกนั ช่วยลดความซ�า้ซ้อนของงาน การเพ่ิมระบบทีเ่ป็นอตัโนมัติ

ท�าให้กระบวนการท�างานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 Time & Cost Efficiency เม่ือข้อมูลส่วนใหญ่เป็นดิจิทัล ทุกหน่วยงานจึงสามารถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันได้โดยง่าย  

และลดงานเอกสารซึ่งช่วยประหยัดเวลา ประหยัดกระดาษ และมีส่วนลดโลกร้อนด้วย

 Better Communication ด้วยความที่ระบบงานเป็นแบบรวมศูนย์ (Centralized) พนักงานทุกคนจึงสามารถเชื่อมต่อ

และติดต่อสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือไปจากการโทรศัพท์คุยกัน 

 Authorization Tracking ในระบบล�าดับงาน (Workflow) พนักงานสามารถติดตามได้ว่างานที่ท�าอยู่ในขั้นตอนใดของ

ภาพรวมของกระบวนการท�างาน และผ่านการอนุมัติแล้วหรือไม่

 Qualification Analysis กระบวนงานที่ท�างานแบบเรียลทามและเป็นอัตโนมัติ ท�าให้การเปิดบัญชีประจ�าเดือนเร็วข้ึน 

สามารถน�าข้อมูลไปวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและอืน่ๆ ได้เร็วและแม่นย�ามากข้ึน ขณะทีผู้่บริหารสามารถน�าข้อมูลไปใช้

ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินงานได้อย่างทันท่วงที
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สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อคว�มยั่งยืน

พฤกษาใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี จึงมุ่งพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่มีความ

ต้องการแตกต่างกันไป ในปี 2563 ความท้าทายของพฤกษาคือ การพัฒนานวัตกรรม “Pruksa Living Tech” ให้สอดคล้องต่อสถานการณ ์

ทีเ่ปล่ียนแปลงไปสู่วิถแีห่งความปกติใหม่ (New Normal) โดยยังคงสะท้อนถงึเป้าหมายขององค์กร “พฤกษาใส่ใจ...เพ่ือทัง้ชีวิต” ได้เป็นอย่างดี 

ซึง่ได้มีการน�านวัตกรรมไปใช้กบัโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียว และคอนโด จ�านวน 20 โครงการ ส่งผลให้บริษทัฯ และลูกค้ามีคณุภาพชีวิต 

ทีดี่จากการมีทีอ่ยู่อาศยัทีมี่คณุภาพ

เทคโนโลยีการอยู�อาศัย
เพ�่อสุขภาพ

เทคโนโลยีการอยู�อาศัย
เพ�่อสังคมสิ�งแวดล�อม

เทคโนโลยีการอยู�อาศัย
เพ�่อความปลอดภัย

และอุ�นใจ

เทคโนโลยีการอยู�อาศัย
เพ�่อความสะดวกสบาย
เชื่อมต�อเทคโนโลยี

HEALTHY GREEN SAFETY SMART

PRUKSA LIVING TECH
เพ�่อคุณภาพชีว�ตที่ลงตัว

มากกว�าการเ�นเทคโนโลยีที่เข�ามาเติมเต็มความต�องการที่แท�จริง นวัตกรรม Pruksa Living Tech 

ถือเ�นเทคโนโลยีทีผ่สานธรรมชาติเข�ากบัเทคโนโลยีทีส่ร�างคุณภาพและความสมดุลให�กบัการอยู�อาศยั 

ตลอดจนการใช�ชีวิตของลูกค�าอย�างลงตัวผ�าน 4 องค�ประกอบสําคัญ ดังนี้
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1. HEALTHY สร้างสมดลุการอยู่ดมีีสขุภาพ
คนไทยต้องมีสุขภาพการอยู่อาศัยที่ดี นวัตกรรมต่างๆ จึงได้รับการ

พัฒนาขึ้น เช่น O
2
 System นวัตกรรมเพิ่มออกซิเจนเพื่ออากาศบริสุทธิ์ 

สดชื่น ในพื้นที่ส่วนกลาง รวมทั้งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่คนยุคปัจจุบัน

ใส่ใจเป็นพิเศษ ทั้งมลพิษ ฝุ่น PM2.5 ที่เป็นภัยเงียบท�าลายสุขภาพของ

คนเมือง นอกจากน้ี ยังมีนวัตกรรมอืน่ๆ เช่น Wellness Solution, Pruksa 

Precast สระว่ายน�้าระบบเกลือ Jogging Track และ Space Extension 

เป็นต้น

HEALTHY

โครงการ ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำาแหง

Ventilation System
บริเวณชั้นล่�ง Lobby

Fitness
อุปกรณ์ครบครัน สบ�ยกว่�
ด้วยพื้นที่ 80 ตร.ม.

Saltwater Pool 
ปร�ศจ�กส�รคลอรนี ปลอดภัยสำ�หรบั
ทุกเพศ ทุกวัย

Wellness Solution
ท�งล�ดสำ�หรับรถเข็นผู้สูงอ�ยุ
หรือผู้พิก�ร

FITNESS

SALTWATER POOL

VENTILATION SYSTEM WELLNESS SOLUTION
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2. GREEN ออกแบบสงัคมและสิง่แวดล้อมทีด่ี
พฤกษาออกแบบคณุภาพชีวิตในการอยู่อาศยั ควบคูก่บัการใส่ใจดูแล

สังคมและส่ิงแวดล้อมทีดี่ ด้วยนวัตกรรม Pruksa Fresh Air หรือนวัตกรรม

บ้านหายใจได้ ที่หมุนเวียนอากาศภายในบ้าน ท�าให้บ้านเย็น ปลอดโปร่ง 

อากาศถ่ายเท ไม่อบัช้ืน และลดการใช้พลังงานลง เสริมด้วยระบบ Solar Cell 

แผงประหยัดพลังงานไฟฟ้าในพ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการ นอกจากน้ี  

ยงัมนีวตักรรมอืน่ๆ เช่น Vertical Green Wall, LED Light และ Skylight 

ที่มีส่วนเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด

GREEN

โครงการ เดอะทรี ดินแดง-ราชปรารถ

Solar Cell
แผงประหยัดพลังง�นไฟฟ้�
ส่วนกล�ง

LED Lighting

Vertical Green Wall
ม่�นธรรมช�ติ ผส�นดีไซน์ 
ลดเสียง ลดฝุ่น

SOLAR CELL

LED LIGHTING

VERTICAL GREEN WALL
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3. SAFETY ยกระดบัความปลอดภัยและความอุน่ใจ 
ผู้อยู่อาศยัภายในโครงการของพฤกษา ต้องรู้สึกปลอดภัยและอบอุน่ใจ  

พฤกษายกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัยต่างๆ 

ตั้งแต่บริเวณทางเข้าโครงการไปจนถึงบริเวณพื้นที่ต่างๆ ด้านในตัวบ้าน 

เช่น ระบบประตูหน้าต่างเตือนภัย (Door & Window Magnetic Sensor), 

CCTV, Smart Camera/IP Camera, Smoke Detector, Digital Door Lock, 

Triple Gate, Access Control และ Security Pad Control เป็นต้น

SAFETY

โครงการ ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำาแหง

Access Control
ควบคุมก�รเข้�-ออกของโครงก�ร 
ผ่�นระบบกล้องอ่�นหม�ยเลข 
ป้�ยทะเบยีนรถยนต์อตัโนมัต ิเพือ่คว�ม
สะดวกและปลอดภัยของลูกบ้�น

CCTV
ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิดรอบโครงก�ร 
(ถนนหลัก ประตูท�งเข้�-ออก)

Visitor & Residence Path 
เพื่อคว�มปลอดภัยและอำ�นวย
คว�มสะดวกแก่ลูกบ้�น

Double Gate
ปลอดภัยทุกก�รเข้�และออกโครงก�ร

CCTV

VISITOR & RESIDENCE PATH

ACCESS CONTROL

DOUBLE GATE
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4. SMART ส่งมอบความสะดวกสบายยุคดจิิทลั 
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย และอ�านวยความสะดวกสบายในการ

ใช้ชีวิตในคนยุคดิจิทัลมากข้ึน ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่าง Home  

Automation ระบบส่ังงานเคร่ืองใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ตโฟน In Unit  

Wellness, Sensor Lighting, USB Plug, Smart Switch, Smart Mirror, 

Smart Locker และ Wi-Fi ส่วนกลาง เพ่ือมอบการใช้ชีวิตที่สบายและ

เป็นสุขในโลกยุคออนไลน์

SMART

โครงการ ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำาแหง

Smart Home Automation 
ระบบสั่งง�นเครื่องใช้ไฟฟ้�
ผ่�นสม�ร์ตโฟน

Smart Switch 
สวิตช์เปิด-ปิดไฟ ด้วยระบบสัมผัส
หรือผ่�นสม�ร์ตโฟน

USB Plug
ปลั๊กไฟที่รองรับหัวช�ร์จ USB  
สะดวกทกุก�รใช้ง�นเพือ่ชวิีตทีง่่�ยข้ึน

SMART SWITCH

USB PLUG

SMART HOME AUTOMATION
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ในปี 2563 พฤกษาต่อยอด Pruksa Living Tech ให้ก้าวหน้าไปอกีขัน้ เพ่ือมุง่สู่

การเป็น Living Solution Provider อันดับหนึ่งในใจของลูกค้า โดยปรับปรุง

กระบวนการพัฒนานวตักรรมทัง้หมดในองค์กร พร้อมน�าหลกัการด้าน Venture 

Building และวธีิการท�างานภายใต้หลกัคดิ Agile Methodology มาใช้กับทีมงาน 

ทีผ่่านการคดัเลอืกจากทกุสายงานในองค์กร เพ่ือร่วมกนัสร้างสรรค์สนิค้าและบรกิาร

รูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
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บริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอย่�งเป็นธรรม
GRI 103-1

พฤกษาให้ความส�าคญัต่อการวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจดัซือ้จดัจ้าง และการจดัการบริหารห่วงโซ่อปุทานทีมุ่่งเน้นคณุภาพของสินค้า

และบริการ โดยก�าหนดให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการก�ากับดูแลกิจการ เพ่ือเป็นแนวทาง 

การจดัการที่สอดคล้องกับระดับความเส่ียง รวมถึงมีข้อก�าหนดตามกฎหมายและระบบจัดการคุณภาพต่างๆ เป็นตัวก�ากับ เพ่ือป้องกันและ 

ลดความเส่ียงทีอ่าจส่งผลกระทบต่อคณุภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้า และบริการ ตลอดจนความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินการต่างๆ 

ขององค์กร 

ทีม่ากกว่าน้ันคอื การจดัท�าจรรยาบรรณในการปฏิบติัต่อคูค้่าของบริษทัฯ (Pruksa – Suppier Sustainable Code of Conduct) ส�าหรับคูค้่า 

และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Pruksa Purchaser Code of Conduct) ส�าหรับพนักงาน เพื่อให้ทั้งคู่ค้าและพนักงานยึดถือ

และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเนื้อหาและขอบเขตของแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุม

ประเด็นด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 4 ประการ ดังนี้

ความคุ้มค่า 
คูค้่าและพนักงานของบริษทัฯ จะต้องค�านึงถงึต้นทนุ คณุภาพ และผลกระทบทีอ่าจจะเกดิข้ึน อนัเน่ืองมาจากการจดัซือ้

จัดจ้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้มีการพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ พร้อมปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้ถือราคาต�่าสุดในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้าง

เสมอไป ทัง้น้ี จะข้ึนอยู่กบัคะแนนของความคุม้ค่าในงาน (Value Score) ในกระบวนการคดัเลือกคูค้้าทีจ่ะยึดถอืเป็นส�าคญั

คุณธรรมและความโปร่งใส 
คูค้่าและพนักงานของบริษทัฯ จะต้องด�าเนินข้ันตอนการจดัซือ้จดัจ้างอย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้คูค้่าทกุรายสามารถ

เข้ามาแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถในการรับงานของกลุ่มงานต่างๆ ของคู่ค้า 

เป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เช่ียวชาญ และฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจากทางบริษัทฯ ให้มีโอกาส 

รับทราบข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเพียงพอและเสมอภาคกันในเวลาที่เหมาะสม ทั้งน้ี ผลการพิจารณาคัดเลือก

จะต้องแจ้งให้ผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกแต่งตั้งจากทางบริษัทฯ ได้รับทราบด้วย

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พนักงานของบริษทัฯ จะต้องพิจารณาถงึความต้องการในการจดัซือ้จดัจ้างให้ชัดเจน โดยค�านึงถงึสภาวะตลาดด้านต่างๆ 

และทิศทางตลาดในขณะนั้น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์และจัดท�าแผนงาน เพื่อใช้ในการก�าหนดเป้าหมาย

ในการคัดเลือกว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใดเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะน้ันมากที่สุด  

รวมทัง้ควรประเมินผลการจดัซือ้จดัจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพ่ือน�าผลทีไ่ด้ไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง

ที่เกิดขึ้นด้วย

ความรับผิดชอบต่อผลสำาเร็จของงาน 
พนักงานของบริษทัฯ จะต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อมาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทัง้ค�านึงถงึ

ความถูกต้อง การใช้อ�านาจหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยประเมินจากมุมมองความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานและ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
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GRI 103-2 

ยกระดบัการจัดซ้ือจัดจ้าง 4.0
ในปัจจบุนัการบริหารงานจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารห่วงโซ่อปุทาน ได้น�าแนวคดิ Thailand 4.0 มาก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ 

“การจดัซือ้จดัจ้าง 4.0” (Procurement 4.0) และประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาอย่างย่ังยืน ทีมี่ผลต่อการจดัซือ้จดัจ้างทัง้ในเชิงกลยุทธ์

และการด�าเนินงาน เพ่ือเป็นเข็มทศิทางยุทธศาสตร์การจดัซือ้ยุคใหม่ พร้อมน�าบริษทัฯ ไปสู่ “World Class Procurement” โดยมี 3 เสาหลัก ดังน้ี

1 การบริหารงานในการรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ “Continuity of Supplies (Speed)”

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

3 การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ “Value Creation (Transparency)”

ทั้งน้ี เทคโนโลยีและอัลกอริทึมที่ดีจะช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างในยุค 4.0 ด�าเนินไปตามแผนงาน โดยสามารถรวบรวม ประมวลผล  

และวิเคราะห์ข้อมูลจ�านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการท�าความเข้าใจซัพพลายเออร์ ตลาด และลูกค้า 

การคาดการณ์แนวโน้มของตลาด และตรวจหาการท�างานทีล้่มเหลวของแผนการด�าเนินงาน วัสดุ เคร่ืองจกัร และผลิตภัณฑ์ ท�าให้บริษทัฯ สามารถ

ตดัสนิใจได้ดขีึน้ ทั้งยังสามารถท�าให้การตัดสินใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยอัตโนมัติ 

โดยการจัดซื้อจัดจ้าง 4.0 (Procurement 4.0) นั้นจะหมายถึงการพัฒนาก�าหนดคุณค่าใหม่ การตอบสนองความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ  

การรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน และห่วงโซ่คุณค่าต่างๆ ซึ่งข้อมูลนี้จะถูกเรียกใช้ในเชิงรุก สิ่งส�าคัญที่สุดในหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างคือ ต้องมี 

ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและโอกาสในการขยายการปฏิวัติระบบดิจิทัลของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

นําแนวคิดด�านการบริหาร
งานต�นทุนทั้งระบบ TCO 
มาประยุกต�ใช� รวมถึงการ
เพิ่มขีดความสามารถ
ด�านการจัดซื้อจัดจ�าง
อย�างเป�นระบบ

กําหนดกลยุทธ�การจัดซื้อ
จัดจ�างในแต�ละประเภทงาน
ได�อย�างเหมาะสม

สร�างความได�เปรียบ
ในเชิงต�นทุนวัสดุ
และการบริหารงาน
ในธุรกิจเพื่อเพิ่ม
ผลกําไรให�กับบริษัทฯ

Procurement 
2.0 
Optimized Sourcing

Procurement 
3.0 
Strategic Procurement

Procurement 
4.0 
Value Chain Integration

การดําเนินงานด�าน
การจัดซื้อจัดจ�าง
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ
และสามารถวัดผลได�

Procurement 
1.0 
Tactical Buying

Cost Saving ป� 2563 เท�ากับ 9.4%

*เพิ่มขึ้นจากป� 2562 0.59%

บริษัทฯ กําหนดเป�าหมาย Cost Saving
การบริหารงานต�นทุนการจัดซื้อจัดจ�าง
ให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในป� 2563

เท�ากับ 8.81%

เป�าหมาย
GRI 103-2

GRI 103-3
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จรรยาบรรณการจัดซ้ือจัดจ้าง
พนักงานของบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง จะต้องยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • พนักงานต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของกิจการ

 • พนักงานต้องรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 • พนักงานต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์ เพื่อให้เกิดคุณค่าแก่รายจ่ายที่ได้จ่ายไป

 • พนักงานต้องแสวงหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุ เทคโนโลยี สภาวะของตลาด และกระบวนการผลิต

 • พนักงานต้องท�าการซื้อขายโดยซื่อสัตย์และจริงใจ

 • พนักงานต้องต้อนรับคู่ค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างสุภาพ

 • พนักงานต้องยอมรับพันธกรณีของตนและผู้อื่น

 • พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการโดยไม่เป็นธรรม

 • พนักงานต้องให้ค�าปรึกษาและช่วยแนะน�าผู้ซื้อ

 • พนักงานต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทุกหน่วย

GRI 103-2

แนวทางการปฏิบติัต่อคู่ค้า
พฤกษาตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม เพ่ือผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยมี 

แนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

• พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นมืออาชีพ ยุติธรรม และปฏิเสธข้อเสนอหรือข้อแนะน�าที่ไม่เหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนกับ

ผลประโยชน์ส่วนตนในการด�าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

• กรณีการจดัซือ้จดัจ้างผ่านบริษทัเครือญาติ เพ่ือนสนิท หรือบริษทัทีพ่นักงานมีความสัมพันธ์เชิงทนุและ/หรือเป็นหุ้นส่วนฯ นิตินัยและ/หรือ

พฤตินัยกบัผู้ขาย พนักงานจะต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ เพ่ือทีผู้่บงัคบับญัชาจะได้มอบหมายให้พนักงานผู้อืน่มาปฏิบติัหน้าทีแ่ทน

• ผู้บริหารตามอ�านาจการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลยพินิจในการให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน

• ผู้บริหารตามอ�านาจการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากพบว่า 

มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ ต้องด�าเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน

GRI 204-1

• พนักงานต้องสนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทย่อย 

และบริษัทร่วมของบริษัทฯ

• พนักงานต้องจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการอย่างมีระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการควบคุมที่รัดกุมและปรับเปลี่ยนวิธีการ

ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา
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การรักษาความลับของข้อมูลบริษทัฯ 
คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น 

ข้อมูลด้านเทคนิค วัสดุ เอกสาร เอกสารการด�าเนินงานที่ส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ คงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ข้อเสนอด้านราคาของผู้ขาย 

เอกสารการเปรียบเทียบคุณลักษณะทางเทคนิค ราคา และสัญญาต่างๆ ซึ่งถือเป็นความลับของบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยต่อผู้อื่น หากพบว่า 

มีผู้ละเมิดการกระท�าดังกล่าว บริษัทฯ จะด�าเนินการต่อผู้ละเมิดทันที

การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนอันเกิดจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อาจเกิดข้ึนเม่ือพนักงานให้ความส�าคัญต่อผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับมากกว่า 

ผลประโยชน์ของบริษทัฯ หรือเป็นการปฏิบติัทีต่อบสนองซึง่กนัและกนัในเชิงธรุกจิ รวมถงึการใช้อ�านาจหน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายจากบริษทัฯ 

ในฐานะผู้ซื้อไปเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ขาย เช่น ผลประโยชน์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของพนักงานเกี่ยวกับการคัดเลือก

ผู้ขาย การคัดเลือกสินค้าและ/หรือบริการ หรือการต่อรองเพื่อสรุปผลการสั่งซื้อกับบริษัทผู้ขาย

รูปแบบของผลประโยชน์ทบัซ้อน

ของขวัญหรือของกำานัล  
การรับของขวัญหรือของก�านัลทีมี่มูลค่าเกนิกว่า 1,000 บาท/จากผู้ขาย ถอืเป็นความไม่เหมาะสมและพนักงานไม่พึง

ปฏิบัติ เพราะอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และแสดงถึงความไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรมของตัวพนักงานด้วย  

เว้นการรับของขวัญหรือของก�านัลที่ผู้ขายจัดท�าไว้เพื่อส่งเสริมการขายและด้านการตลาดเท่านั้น

นำ้าใจไมตรี  
พนักงานจะต้องไม่ขอหรือรับการช่วยเหลือจากการบริการใด หรือซื้อส่ิงของใดๆ ที่ได้รับส่วนลดเป็นพิเศษส�าหรับ

ตนเองและบคุคลในครอบครัว รวมถงึการรับเชิญไปท่องเทีย่วหรือการรับบริการเพ่ือความเพลิดเพลิน หรือการแลกเปล่ียน

ส่ิงของใดๆ ทีมี่มูลค่าสูงต่อกนักบัผู้ขาย การรับประทานอาหารกลางวันกบัผู้ขายในระหว่างการเจรจาธรุกจิ อาจกระท�าได้

เป็นคร้ังคราว แต่ไม่ควรท�าเป็นปกติวิสัย ในกรณีที่ผู้ขายเชิญไปร่วมรับประทานอาหารค�่าและชมการแสดงเพ่ือ 

ความเพลิดเพลินในวาระส�าคญัหรือโอกาสอนัเป็นพิเศษ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บงัคบับญัชาระดับผู้จดัการฝ่ายก่อน

งานเลี้ยงสังสรรค์ 
พนักงานที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเล้ียงสังสรรค์จากบริษัทผู้ขายและเป็นงานจัดเล้ียงที่มีราคาสูงมากกว่าปกติ  

มีกิจกรรมบันเทิง หรือมีการมอบบัตรก�านัลที่มีมูลค่าสูงเป็นประจ�าและไม่เป็นที่เปิดเผยจากผู้ขาย จะถือได้ว่า 

มีผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานต้องรายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายก่อนเข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์นั้น

สินบนหรือเงินทุจริตที่ผู้ขายแอบให้
พนักงานต้องไม่แสดงนัย หรือเจรจา หรือรับสินบนจากผู้ขาย ไม่ว่าในรูปแบบใดและ/หรือประโยชน์อืน่ใด อนัเป็นเหตุ

ให้บริษทัฯ เสียผลประโยชน์ การกระท�าดังกล่าวถอืได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนและผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง ต้องถกูพิจารณา

ลงโทษทางวินัยและบริษทัฯ อาจด�าเนินคดีทางอาญาด้วย ทัง้น้ี พนักงานจะต้องตระหนักอยู่เสมอด้วยว่า การรับสินบน

จากผู้ขาย นอกจากจะท�าลายเกยีรติ/ช่ือเสียงของตนเองแล้ว ยังท�าให้ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษทัฯ เสียหายไปด้วย

สินค้าตัวอย่าง
ซึง่มีมูลค่าในเชิงพาณิชย์ต้องส่งคนืผู้ขายเม่ือกระบวนการจดัซือ้/จดัหาเสร็จส้ินลง เว้นแต่ผู้ขายแจ้งว่าไม่มีความจ�าเป็น 

ทีจ่ะต้องส่งคนื เน่ืองจากมูลค่าต�า่หรือเป็นสินค้าตัวอย่างทีใ่ช้แล้วหมดไป เช่น สารเคมี เป็นต้น
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GRI 412-3

การมีส่วนร่วมกบัคู่ค้า

การสร้างแพลตฟอร์มจัดซ้ือจัดจ้างครบวงจร 
บริษัทฯ มีการสื่อสารถึงคู่ค้าแจ้งเรื่องการน�าระบบ B2P Blockchain Platform มาใช้ในกระบวนการจัดหา-วางบิล-ช�าระเงิน ส�าหรับคู่ค้า 

และผู้รับเหมาของ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท และบริษทัในเครือ เพ่ือยกระดับและเพ่ิมประสิทธภิาพกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง รวมถงึธรุกรรม 

ทางบัญชีให้สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นในทุกขั้นตอน 

ระบบจดัซือ้จดัจ้าง B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) พัฒนาข้ึนโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ในการน�า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ วางบิล ช�าระเงิน เข้าสู่ระบบ Blockchain ในรปูแบบดจิิทัล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งผู้ซื้อและ 

ผู้ขาย อาท ิข้อมูลค�าส่ังซือ้ (Purchase Order) ข้อมูลการรับสินค้า/บริการ (Goods Receipt) จะถกูน�าเข้าระบบโดยผู้ซือ้ ส่วนข้อมูลการวางบลิ 

(Invoice) จะถูกน�าเข้าโดยผู้ขาย เพื่อน�าไปประมวลในระบบและด�าเนินการตรวจสอบเพื่อช�าระเงินต่อไป 

การติดต่อสือ่สารกบัคู่ค้า
พฤกษาตระหนักถงึจรรยาบรรณในการส่ือสารเป็นอย่างมาก เพราะหากพนักงานขาดคณุธรรมในการส่ือสารแล้ว อาจท�าให้เกดิความขัดแย้ง

หรืออาจท�าให้เกิดผลเสียต่อจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจได้ โดยก�าหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

• พนักงานจะต้องไม่ให้ข้อมูลส่วนตนและของบุคคลในครอบครัวแก่ผู้ขาย เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์บ้าน หมายเลขบัญชีธนาคาร หรือ 

E-mail Address ส่วนตัว

• ห้ามมิให้พนักงานให้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อธุรกิจกับผู้ขายผ่านทาง E-mail Address ส่วนตัวของผู้ขายไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม  

เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายของบริษัทฯ

• โทรศพัท์ส�านักงาน หมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนทีท่ีไ่ด้รับอนุมัติให้ใช้ และ E-mail Address ของบริษทัฯ ควรจะใช้เพ่ือติดต่องานธรุกจิ

ของบริษัทฯ เท่านั้น

• พนักงานมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรงแก่ผู้ขายเท่าน้ัน การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่ไม่อยู่ใน 

ความรับผิดชอบโดยไม่ได้รับอนุมัติ จะถือว่าละเมิดต่อจรรยาบรรณนี้

• พนักงานควรแจ้งให้ผู้ขายด�าเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารที่ก�าหนดขึ้นโดยบริษัทฯ เท่านั้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย จึงได้จัดสัมมนา 

ร่วมกับคู่ค้าเพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างแบบรับเหมางานทั้งวัสดุและค่าแรงแบบเบ็ดเสร็จ 
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คู่ค้าของบริษทัฯ เข้าร่วมการสมัมนา 100%

GRI 414-2

ความรับผิดชอบทางสงัคมและสิง่แวดล้อม
พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ และที่อาจมีประกาศฯ เพิ่มเติม

ในอนาคตระหว่างด�าเนินการทางธุรกิจด้วยกัน โดยจะต้อง

• ติดต่อประสานงานระหว่างผู้ขายกับฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และ/หรือฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทฯ และ/หรือส�านักคุณภาพ 

ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ ในงานที่เกี่ยวข้องกับข้อก�าหนดหรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือการบริการ  

พร้อมกับติดตามการประเมินผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดล้อม และต้องด�าเนินการทุกวิถีทางเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และ

บริการนั้นอย่างยั่งยืน

• ติดต่อกับผู้ขายที่รักษาจรรยาบรรณเชิงการค้า ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างสม�า่เสมอ 

หลีกเล่ียงผู้ขายทีป่ระกอบธรุกจิโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธรุกจิ เช่น กดข่ีแรงงาน จดัสรรสภาพการท�างานทีไ่ม่ดี ไม่รับรู้สิทธิ

ของพนกังานลูกจ้าง มีพฤติกรรมฮั้วการประมูล ด�าเนนิธุรกิจอย่างไม่โปร่งใส เปิดเผยความลบัทางการค้า ทุ่มเสนอราคาต�า่กว่าทุน

เพื่อตัดราคาผู้ขายรายอื่นอย่างไม่ยุติธรรม มีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น 

• แจ้งผู้ขายเพ่ือให้ความร่วมมือหรือร่วมกบัผู้ขายในการด�าเนินกจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ในการ

ท�าธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน

• ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่ือสารถึงคู่ค้าเร่ืองการชะลอโครงการเน่ืองจากสถานการณ์ “COVID-19” ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

โดยรวมของประเทศ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
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ปลูกฝังธรรมาภิบาล ต้�นทุจริตคอร์รัปชัน

GRI 103-1

ด้วยตระหนักดีว่าการทจุริตคอร์รัปชันเป็นอปุสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกจิของประเทศ ส่งผลเสียต่อจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิ 

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันของกิจการ ท�าให้ผู้มีส่วนได้เสียขาดความเช่ือม่ัน ทั้งยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พฤกษาจึงปฏิบัติ 

ตามกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และก�าหนดเป็นนโยบายส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกจิการ

กลุ่มบคุคลหรือบคุคลทีมี่ส่วนร่วมกบัการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมิชอบ

โดยพฤกษามีการประเมินความเส่ียงที่ส�าคัญของกลุ่มธุรกิจที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันก่อนจะจัดท�าเป็นระบบควบคุมเพ่ือป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชันอย่างรอบด้าน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

GRI 103-2

บริหารจัดการข้อร้องเรียนเป็นระบบ ลดการทจุริตคอร์รัปชนั

ป�ดเคสรับเรื่อง
ร�องเรียน
โดยจะแยก
ออกเป�น

ประเภทต�างๆ

ตรวจสอบ
ข�อมูลเบื้องต�น

สอบข�อเท็จจริง ตัดสิน
ความผิดวินัย

ลงโทษวินัย ชดใช�
ค�าเสียหาย-
ดําเนินคดี

รายงานผลต�อ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส่ือสาร

P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
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GRI 205-1

ความเสีย่งทีส่ำาคัญที่ได้รับการประเมินว่าเป็นเร่ืองทจุริตคอร์รัปชนั 
จากการประเมินความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบัการทจุริตคอร์รัปชันในกลุ่มธรุกจิอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธรุกจิโรงพยาบาล พบว่าบริษทัฯ มีระบบ

ควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ จากทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ติดต่อภายนอกองค์กร ดังนี้

       ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ความเสี่ยงที่สำาคัญ คำาอธิบาย ระบบควบคุมเพื่อป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการขออนุญาตการด�าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน 
และการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่
อาศัยเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า ต้องมีการ
ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในการ 
ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การขออนุญาต
ปลูกสร้าง การขอเปิดใช้อาคาร (ส�าหรับ
โครงการแนวสูง หรืออาคารชุด) รวมถึง
การออกเอกสารกรรมสิทธิ์ห้องชุด เช่น 
ส�านักงานเขต ส�านักงานที่ดินสาขา หรือ
หน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อ
การที่จะถูกขอหรือน�าเสนอสินบน เพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด�าเนินการ

• ก�าหนดนโยบาย/มาตรการในการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน 
และมีการส่ือสารทัว่ทัง้องค์กร รวมไปถงึ
หน่วยงานภายนอกที่ต้องมีการติดต่อ
ประสานงานกับบริษัทฯ เพื่อให้ทราบ
แนวนโยบายและทศิทางการด�าเนินการ
ที่ชัดเจนของบริษัทฯ

• ก�าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนในการด�าเนินการยื่นขอ
อนุญาตหรือติดต่อกบัหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อไม่ให้มีการแอบอ้างหรือเรียก 
ผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง 
โดยจะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน

• การว่าจ้าง Outsource เพื่อด�าเนินการ
บริหารจัดการในการติดต่อขออนุญาต
แทนบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ถือครองผลประโยชน์ และช่องทาง 
ในการทุจริต

ความเสี่ยงจากการติดสินบน 
ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
และการดูแลด้านสวัสดิการ

การขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ก่อสร้างส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เพ่ือป้องกนัการว่าจ้างแรงงาน
ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้รับเหมาที่เข้ามา
ด�าเนินการ บริษทัฯ ต้องติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส�านักงาน 
ประกันสังคมเขตพื้นที่ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สถานทูตตามสัญชาติของแรงงาน
ต่างด้าว กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน รวมถึงส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
และกรมการปกครอง โดยอาจมีความเสี่ยง
จากการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
โดยตัวแทนหรือบุคคลที่สามที่ท�าหน้าที ่
ในนามของบริษัทฯ

การออกประกาศจากผู้บริหารระดับสูง 
ในการควบคุมไม่ให้มีการจ้างแรงงาน 
ที่ผิดกฎหมาย และสื่อสารให้พนักงาน/
ผู้รับเหมารับทราบ รวมถึงการลงนาม 
ในสัญญาว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร  
เพื่อให้มีการจัดหาแรงงานถูกต้องตาม
กฎหมายเข้ามาท�างานตั้งแต่ก่อนเริ่ม 
ปฏิบัติงาน และเป็นการลดความเสี่ยง 
จากการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ และผู้ปฏิบัติงานในโครงการ
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       ธุรกิจโรงพยาบาล

ความเสี่ยงที่สำาคัญ คำาอธิบาย ระบบควบคุมเพื่อป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงจากการติดสินบน
ในการยื่นขออนุมัติแผนการจัดตั้ง
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ต้องมีการยื่นค�าขออนุมัติแผนการจัดตั้ง 
และแผนการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภท
ที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อให้ศูนย์บริการ
ธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาก่อนการ
แจ้งก่อสร้าง ซึ่งการยื่นขอด�าเนินกิจการ
โรงพยาบาล การติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานราชการ อาจมีความเสี่ยง
ในการน�าเสนอสินบน หรือถูกร้องขอ 
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการด�าเนินการ
ให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น

• บริษัทฯ ด�าเนินการก�าหนดนโยบาย 
และมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายประเทศไทยในการ 
ต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ

• ก�าหนดให้มีคณะท�างานดูแลและ
ควบคุมการด�าเนินการตามแผน 
การเปิดโรงพยาบาลวิมุต และมีการ
ติดตามความคืบหน้าในที่ประชุม VMC 
(Vimut Management Committee)

• มีการก�าหนด Job Profile ของ
บุคลากรที่จะมีหน้าที่หลักในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการ 
สังกัดภายใต้ฝ่ายธุรกิจเฉพาะ และมี 
Non-Medical Support โดยจะมีฝ่าย
ตรวจสอบภายในที่ท�าหน้าที ่
ตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยงาน

• การจัดจ้าง Outsource ที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะที่มีความรู้ความช�านาญในการ
ย่ืนขออนุมัติแผนการจดัต้ังโรงพยาบาล 
เพื่อท�าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน
หน่วยงานราชการในการยื่น  
และด�าเนินเรื่อง เพื่อลดความเสี่ยง 
และผลกระทบที่อาจเกิดจาก 
การใช้ช่องว่างทางด้านกฎหมาย 
ในการกระท�าการทุจริตคอร์รัปชันได้
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การสือ่สารและฝึกอบรมเพือ่ให้ความรู้เกีย่วกบันโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัภายในบริษทัฯ
GRI 205-2

• การอบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ ส�าหรับปี 

2563 บริษัทฯ ได้จัดท�าข้อมูลในรูปแบบ VDO ประกอบการบรรยาย (Micro Learning) เพิ่มเติม เพื่อให้พนักงานรับชมได้สะดวกและ

สนุกสนานยิ่งขึ้น โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบในหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามสัตยาบัน 

• การท�าแบบทดสอบหลกัสูตร CG เพือ่สร้างความตระหนกัรู้เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภบิาลส�าหรับผู้บริหาร และพนกังานอย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2563 ได้เพิ่มการจัดท�ารูปแบบ VDO ประกอบการบรรยาย และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสื่อสาร 

ให้กับพนักงานรับชมและสร้างความตระหนักในด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

• จดัให้มีการท�าแบบสอบถามรายการเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้บริหารและพนักงานทกุคน เพ่ือให้บริษทัฯ มีการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ 

มีความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

• จัดกิจกรรม CG NEW NORMAL DAY ประจ�าปี 2020 ภายใต้ชื่องาน “New Normal กับการ (ธรรม) งาน” เป็นการจัดกิจกรรมใน 

รูปแบบใหม่ผ่านทาง YouTube Live ส�าหรับรับชมผ่านทางหน้าจอโน้ตบุก๊หรือสมาร์ตโฟน พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมกบับคุลากรทกุระดับ

ในองค์กร โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ร่วมกล่าวบรรยายและให้ข้อคิดกับพนักงาน ด้านพนักงานได้ส่งผลงาน 

เข้าร่วมกจิกรรมในหัวข้อ New Normal กบัการ (ธรรม) งาน พร้อมร่วมสนุกและตอบค�าถามต่างๆ ทางข้อความ เพ่ือร่วมสร้างจติส�านึก

ด้านคุณธรรม จริยธรรม การก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

• กจิกรรม Zone Visit ปี 2563 เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั ทางหน่วยงานฯ ได้จดัการอบรมให้ความรู้พนักงานในรูปแบบใหม่ 

เป็น Site Visit New Normal ในรูปแบบ e-Learning โดยจัดท�า VDO ภาพเคล่ือนไหวประกอบ เสียงบรรยาย เพ่ือให้ผู้อบรม 

แต่ละโครงการสามารถฟังการบรรยายได้สะดวก และรู้สึกสนุกไปกับการรับชมเนื้อหาความรู้
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• ผู้บริหารของพฤกษาร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “ธุรกิจจรรยาบรรณ...คืออนาคต: An Ethical Business is...The Future”  

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม SCG บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานใหญ่ 

บางซือ่ เพ่ือร่วมส่งเสริมให้สมาชิกชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทยและผู้ประกอบการ ด�าเนินธรุกจิด้วยหลักจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล 

อีกทั้งเป็นการเพิ่มเครือข่ายสมาชิกชมรมด้วย

• มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์

ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

• มีการส่ือสารหัวข้อประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรและบทลงโทษให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือเป็นกรณีศึกษา 

และสร้างความตระหนักถึงการมีจิตส�านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้พนักงานประพฤติผิด 

จรรยาบรรณด้วย

การสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั
• บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC-Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption) อีกทั้งเป็น Change Agent ในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์คู่ค้าขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก (SME) เข้าร่วมโครงการ CAC-SME

• บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัล ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปปช.
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การสือ่สารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัแก่องค์กรภายนอกบริษทัฯ

• แจ้งนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบน สินน�้าใจ กับหน่วยงาน

ราชการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

• แจ้งคู่ค้าและนายหน้าที่ดินให้ทราบถึงช่องทางการร้องเรียน

ผ่านทางเอกสารแนบท้าย หนังสือประกอบการประมูล Tender 

Document วิธีการน�าเสนอขายที่ ดินและข้อตกลงการ 

ลงทะเบียนที่ดิน ระเบียบการซื้อที่ดิน และเงื่อนไขตามหลัก 

ธรรมาภิบาล

• บริษัทฯ แจ้งนโยบายการงดรับของขวัญของก�านัล “No Gift 

Policy” ให้กับผู้บริหาร พนักงาน นายหน้า คู่ค้า และสถาบัน

การเงินต่างๆ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ อาทิ Screen Desktop, Digital Signage 

จดหมาย รวมถึงไม่มีนโยบายการรับงบสนบัสนุนจากสถาบัน

การเงินไม่ว่าในรูปแบบใด

GRI 103-3

อกีหน่ึงพลังในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชนัไทย
พฤกษาได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน (CAC-Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption) อนัเป็นผลมาจากการทีบ่ริษทัฯ ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน เพ่ือให้กรรมการ 

บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรตาม

แนวทางของ CAC 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชนั
พฤกษามีช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชันอย่างชัดเจน เพ่ือเปิดกว้างรับการร้องเรียนจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า 

และคู่ค้า โดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้การคุ้มครองกับบุคคลที่แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งน้ี ข้อร้องเรียนทุกเร่ือง 

จะถูกส่งให้กับประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบและเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

นอกจากน้ี ยังก�าหนดให้รางวัลแก่ผู้ทีมี่ส่วนร่วมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชันในการแจ้งเบาะแสให้กบับริษทัฯ พร้อมใบประกาศเกยีรติคณุ

จากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 www.psh.co.th/www.pruksa.com 

หัวข้อ “ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม”

 CG@pruksa.com

 @pruksacg

 0 2080 1739 ต่อ 48611, 08 4875 4784

 บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) (สำานักงานใหญ่) 

1177 อ�ค�รเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญ�ไท เขตพญ�ไท กรุงเทพมห�นคร 10400

ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชนั

GRI 103-3, GRI 205-3

เหตุการณ์การทจุริตคอร์รัปชนัในปี 2563

คือเป�าหมายของ
การทุจริตคอร�รัปชัน

0 เหตุการณ� 10 เหตุการณ� การทุจริตคอร�รัปชันในป� 2563
โดยดําเนินการตามแนวทางมาตรการต�อต�าน

การทุจริตคอร�รัปชันอย�างครบถ�วน 100%
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ENVIRONMENTAL

Sharing our Living green TechnoLogy, 
caring for The environmenT impacT
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ใส่ใจ...เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
GRI 103-1

พฤกษาตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตลอดกระบวนการด�าเนินงานในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) ในระดับประเทศและสากล พฤกษาจึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีหัวใจสีเขียวที่ใส่ใจหวงแหน 

รักษ์ส่ิงแวดล้อมรอบตัว เร่ิมต้ังแต่ภายในส�านักงาน โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ไปจนถึงโครงการก่อสร้างต่างๆ ของพฤกษา มีการวางแผนใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทุกกิจกรรมต้องมีส่วนช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนและ

ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สงัคมคาร์บอนต�่า รวมทั้งน�าเอาความเชี่ยวชาญจากธุรกิจหลกั (Core Business) มาพัฒนาสนิค้าและบริการ เพื่อส่งเสริม

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน
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ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโครงการก่อสร้าง
GRI 103-1, GRI 413-2

พฤกษาเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Report (Environmental 

Impact Assessment Report) รายงานต่อส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 2535 ซึ่งก�าหนดให้ บริษัทที่มีการจัดสรรที่ดินเพ่ืออยู่อาศัยหรือ 

เพ่ือประกอบการพาณิชย์ ทีมี่จ�านวนทีดิ่นแปลงย่อยต้ังแต่ 500 แปลง หรือเน้ือทีเ่กนิกว่า 100 ไร่ หรือมีการก�าหนดเขตพ้ืนทีแ่ละมาตรการคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อมไว้ จะต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อเสนอในขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ตามกฎหมาย ก่อนเริ่มการก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วงด�าเนินโครงการ 

GRI 103-2, GRI 413-1

การด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมภายในโครงการก่อสร้าง

• จัดต้ังบุคลากรเพ่ือดูแลการจัดการคุณภาพน�้าทิ้งประจ�าโครงการ ทั้งในส่วนที่ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างและโครงการที่อยู่ใน 

ความดูแลหลังการขาย

•  ฝึกอบรมให้ความรู้กบัพนักงานและคูค้่า เพ่ือให้ทราบหลักการทีถ่กูต้องในการปฏิบติังาน การจดบนัทกึการท�างาน ของระบบบ�าบดั

น�้าเสีย และวิธีตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียเบื้องต้น

•  ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

•  ติดตามคุณภาพอากาศรายวัน เพ่ือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนแนวปฏิบัติแก่พนักงาน รวมถึงขอการสนับสนุนงบประมาณในการ 

แจกหน้ากากกันฝุ่นขนาดเล็กให้กับพนักงาน

•  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและคู่ค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมาย

•  ก�าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหารในการติดต้ังระบบเติมอากาศส�ารองเพ่ิมเติมในระบบบ�าบัดน�้าเสีย เพ่ือควบคุมคุณภาพน�้าทิ้ง 

เชิงป้องกันให้เป็นไปตามมาตรฐาน

•  ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยคู่ค้าที่มีความช�านาญเฉพาะด้าน

•  ทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพือ่ให้มั่นใจในระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

ใส�ใจดแูลผลกระทบสิ�งแวดล�อมทัง้ 4 ด�าน

ด�านทรพัยากร
สิ�งแวดล�อม
ทางชวีภาพ

ด�านคุณค�า
การใช�ประโยชน�
ของมนุษย�

ด�านคุณค�า
ต�อคุณภาพชวี�ต

ด�านทรพัยากร
สิ�งแวดล�อม
ทางกายภาพ

1 2 3 4
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GRI 103-2

คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพน�า้ทิง้ชมุชน
พฤกษาใส่ใจในการจดัการคณุภาพน�า้ทิง้ของโครงการต่างๆ โดยมีการก�ากบัและติดตามการด�าเนินการจดัท�าบนัทกึรายละเอยีด และรายงาน

สรุปผลการท�างานของระบบบ�าบดัน�า้เสีย ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม 2535 โดยจดัต้ังคณะกรรมการ

บริหารจดัการคณุภาพน�า้ทิง้ชุมชน ตามประกาศที ่PS41/2562 เพ่ือให้การบริหารจดัการคณุภาพน�า้ทิง้เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ ซึง่กรรมการ

มาจากตัวแทนผู้เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงาน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งชุมชน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนสายงาน
(ฝ่ายก่อสร้าง)

กรรมการผู้แทนสายงาน
(ฝ่ายบริหารโครงการหลังการขาย)

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และพิจารณาแผนงานในการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ 

2. ประสานงานและส่ือสารข้อมูลแผนการด�าเนินงานบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งไปยังผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของ

พนักงานและผู้รับเหมา 

3. ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานประจ�าระบบบ�าบัดน�้าเสียที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กฎหมายและข้อก�าหนดของการบริหารจัดการน�้าทิ้ง พร้อมก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดข้ึนภายใน

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย และรายงานปัญหาแก่ผู้บริหาร 

4. ร่วมสนับสนุนและผลักดันทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

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

สรุปผลการตรวจสอบเพ่ือน�าเสนอต่อทีป่ระชุม เพ่ือทบทวนแนวทางการบริหารจดัการคณุภาพน�า้ทิง้ของบริษทัฯ อย่างสม�า่เสมอ
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การฝึกอบรมเพือ่สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิง่แวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการจัดท�าระบบ Intranet สนับสนุนการบันทึกข้อมูลสถิติการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อเป็นฐานข้อมูล

และแหล่งศึกษา ส่งผลให้บุคลากรและคู่ค้าสามารถน�าส่งข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ซึ่งจากการให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ท�าแบบทดสอบ มีผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 95% 

แนวทางการป้องกนัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมของโครงการทีอ่ยู่อาศัย (EIA)
GRI 103-3

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment Report) และได้รับ 

มติเห็นชอบจากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ�านวน 6 โครงการ ในประเภทคอนโดมิเนียม ดังนี้

ประเภทคอนโดมิเนียม
• เดอะ ไพรเวซี่ พาร์ค อ่อนนุช

• เดอะ ไพรเวซี่ สุขุมวิท 62

• พลัมคอนโด สุขุมวิท 97/1

GRI 103-3

ในปี 2563 พฤกษามุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม

ให้กับพนักงาน โดยจัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลสถิติการท�างานของ 

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย จ�านวน 5 รุ่น รวม 134 คน 
อบรมการบันทึกข�อมูล
สติถิการทํางาน
ของระบบบําบัดนํ้าเสีย 134 คน
ผ�านการทําแบบทดสอบ 95%

5 รุ�น

• พลัมคอนโด ดอนเมือง แอร์พอร์ต 

• แชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์

• เดอะทรี สุขุมวิท-พระราม 4
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จัดการทรัพยากรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
GRI 103-2

บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่ย่ังยืน พฤกษามีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ เส้นทางสีเขียว 

เริ่มตั้งแต่ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ซึ่งเป็น Green Factory (Precast Concrete Factory)  

แห่งแรกของไทย ที่มีนโยบายน�าระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาด�าเนินงาน ประกอบด้วย

•	 บรหิารน�า้เหลอืทิง้ ระบบการบริหารจดัการน�า้ทิง้ของ Batching Plant และน�า้ทีใ่ช้ล้างในกระบวนการผลิตช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

รวมถึงเศษคอนกรีตสดจะมีค่าความเป็นด่างสูง เป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม พฤกษาจึงท�าบ่อตกตะกอนและใช้เคร่ือง Recycling 

Concrete ในการน�าน�้าที่ผ่านกระบวนการตกตะกอนแล้วกลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้ง ในส่วนของ

หินและทรายที่ถูกแยกออกมา ก็สามารถน�ากลับไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตต่อได้ โดยไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต

•	 จัดการวิกฤตฝุ่น มีการติดตั้งเคร่ืองดักฝุ่น (Dust Collector) เครื่องท�าความสะอาดแบบข้างพร้อมระบบดูดฝุ่น (Shuttering 

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

และเลือกใช้ Batching Plant ระบบปิด (Tower Plant) โดยมี Conveyor ล�าเลียงหินทรายซีเมนต์ในระบบปิด เพื่อป้องกันการ

ฟุ้งกระจายของฝุ่นจากหิน ทราย และฝุ่นผงคอนกรีตที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

•	 ลดมลพิษเสียง	มีการใช้ระบบ Shaking System แทนระบบ Compacting System (เครื่องท�าคอนกรีตให้แน่น) เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกิดมลพิษทางเสียงในโรงงาน และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่รอบข้าง

นอกจากน้ี พฤกษายังได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธภิาพ ซึง่ส่งผลให้บริษทัฯ ลดค่าใช้จ่าย

ที่ไม่จ�าเป็นลงได้ในระดับหนึ่ง เช่น

 1	 ใช้กระดาษอย่างรู้ค่า รณรงค์ใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์เอกสารและถ่ายเอกสาร รวมถึงการตรวจสอบเอกสารจากหน้าจอก่อน

การส่ังพิมพ์เอกสาร แทนการพิมพ์เอกสารออกมาแก้ไข ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณกระดาษเสียลง แต่ยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย

ขององค์กรลงอีกด้วย

   2	 ใช้ผ้าให้คุ้ม การใช้ผ้าเช็ดจานแทนการใช้กระดาษทิชชู เพื่อ

ลดการใช้กระดาษและลดปริมาณขยะ รวมทัง้สร้างจติส�านึก

ในการใช้ทรัพยากรอย่างอย่างเหมาะสม

 3	 โครงการพฤกษาปันใช้ เปิดโอกาสให้พนักงานหรือหน่วยงาน

ทีมี่อปุกรณ์เคร่ืองเขียนเหลือใช้มาแบ่งปันไว้ทีส่่วนกลาง เพ่ือ

ให้พนักงานหรือหน่วยงานอืน่สามารถน�าไปใช้งานได้โดยไม่

ต้องส่ังของมาเพ่ิม ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึง

การใช้อปุกรณ์ส�านักงานเท่าทีจ่�าเป็นและเพียงพอต่อการใช้งาน
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จัดการใช้วสัดุอย่างคุ้มค่า
ในปัจจบุนั แนวคดิใหม่ทีเ่รียกว่า Circular Economy หมายถงึการหมุนวนหรือหมุนเวียนเพ่ือน�ามาใช้ซ�า้ ได้รับการตอบรับทีดี่จากภาคธรุกจิ

อตุสาหกรรมทีต่ื่นตัวในการแสวงหาแนวคดิและวิธปีฏิบติัร่วมกนั ทีจ่ะน�าไปสู่การพัฒนาความย่ังยืนของโลก ส�าหรับพฤกษาน้ันให้ความส�าคญั

กับการพิจารณาใช้วัสดุประกอบการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมทั้งค�านึงถึงความคุ้มค่าที่เกิดข้ึนจากการน�าวัตถุดิบหรือวัสดุ

ประกอบการผลิตมาหมุนวนใช้ซ�้าได้หลายรอบด้วย

GRI 301-1

ลดการใช้ปนูซีเมนต์แต่ไม่ลดคุณภาพ

GRI 103-2

ในปี 2563 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ มีเป้าหมายการลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลงอย่างน้อย 2.0% ต่อคิวคอนกรีต รวมทั้งมีนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเลือกใช้สารเคมีทดแทนหรือเกิดปฏิกิริยาน้อยกว่าสารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� ลําลูกกา

ใช� Fly Ash ทดแทนการใช�ปนูซีเมนต� 1.5% -

ปรบัปรงุ Mix Concrete - 3.5%

ใช� Limestone ทดแทนซีเมนต� - 1.1%

รวมลดการใช�ปนูซีเมนต�ลง 1.5% 4.6%

ป� 2562
GRI 103-3

ป� 2563

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร

ใช� Fly Ash ทดแทนการใช�ปนูซีเมนต� 1.5% 2.8%

ปรบัปรงุ Mix Concrete - 6.3%

ใช� Limestone ทดแทนซีเมนต� - -

รวมลดการใช�ปนูซีเมนต�ลง 1.5% 9.1%

ป� 2562
GRI 103-3

ป� 2563
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ป� 2562 ป� 2563ป� 2562 ป� 2563

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
ลําลกูกา

100% 100%น้ํามันทาแบบ 1,000 ลิตร 100% 100%

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
นวนคร

ชือ่วสัดุ

น�าวสัดหุมุนเวยีนกลบัไปใช้ซ�า้ (Recycle)
พฤกษาได้ศกึษาการน�าวัสดุประเภทต่างๆ กลับมาหมุนเวียนใช้ซ�า้ หรือน�ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ ซึง่ไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสีย

และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืนด้วย

•	 หินและทราย

 GRI 301-1, GRI 306-1

 ด้วยระบบ Recycling Concrete ที่มีการใช้งานอยู่ในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ท�าให้สามารถหมุนเวียนวัสดุหลัก แยกหินและทรายจาก

เศษคอนกรีตสด พร้อมน�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้ 100% โดยไม่มีของเสีย และผลิตภัณฑ์ยังคงได้คุณภาพตามมาตรฐานที่

ก�าหนด

•	 น�้ามันทาแบบ

 GRI 301-1, GRI 306-1, GRI 306-2

 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ยังมีกระบวนการน�าน�้ามันทาแบบหมุนเวียนกลับไปใช้ซ�้าในกระบวนการผลิตใหม่ โดยติดตั้งระบบท่อปั๊มดูด

จากถาดรองน�า้มันใต้เคร่ืองจกัรออกมาไว้ทีถ่งัเกบ็ และหมุนกลับเข้าไปใช้ในระบบใหม่ได้ 100% โดยไม่มีของเสียประเภทน�า้มันทาแบบ

GRI 103-3, GRI 301-2

GRI 103-3, GRI 301-2

ป� 2562 ป� 2563ป� 2562 ป� 2563

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
ลําลกูกา

100% 100%

100% 100%

หิน  100% 100%

ทราย  100% 100%

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
นวนคร

ชือ่วสัดุ
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•	 Mould	เหล็ก

 GRI 301-1

 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ได้เปล่ียน Block Out ชั่วคราวที่ผลิตจากไม้อัดและยางด�าที่ใช้แล้วทิ้ง มาเป็น Mould เหล็ก ซึ่งสามารถวน

กลับมาใช้ใหม่ได้ยาวนานข้ึน โดยในปี 2563 สามารถน�า Mould เหล็กวนกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ได้เพ่ิมข้ึนถงึ 95% ตามเป้าหมาย

•	 ภาชนะบรรจุ	(Transport	Rack)

 GRI 301-1

 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ได้น�า Transport Rack มาใช้บรรจุชิ้นงานผนังพรีคาสท์และพื้นส�าเร็จรูป เพื่อด�าเนินการขนส่งจากโรงงานฯ 

ไปยังโครงการต่างๆ เมื่อชิ้นงานถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว จะน�า Transport Rack หมุนเวียนน�ากลับมาใช้ขนส่งในครั้งต่อไปได้ 100%

GRI 103-3, GRI 301-2

GRI 103-3, GRI 301-2

ป� 2562 ป� 2563ป� 2562 ป� 2563

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
ลําลกูกา

95% 95%Mould เหล็ก 95% 95%

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
นวนคร

ชือ่วสัดุ

ป� 2562 ป� 2563ป� 2562 ป� 2563

ปริมาณชิน้งาน
(หน�วย Rack)

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

การหมุนเวยีน
กลบัมาใช�ใหม� (%)

ชือ่วสัดุ
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รักษาสมดลุทางพลังงาน
พฤกษาตระหนักถึงวิกฤตการขาดแคลนพลังงานในอนาคต จึงมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี โดยในปี 2563 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน

พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 99.75% และปริมาณการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) 0.25% 

นอกจากช่วยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานขององค์กร ทีส่�าคญัยังมีส่วนสร้างสมดุลในการใช้พลังงาน เพ่ือเสริมสร้าง

ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศชาติด้วย

•	 ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างพอเพียง

 GRI 103-3 

	 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงงานพฤกษา	พรีคาสท์	ล�าลูกกา	และ	โรงงานพฤกษา	พรีคาสท์	นวนคร

 GRI 103-3

•	 เพิ่มการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

 พฤกษายังน�าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงาน

พฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ท�าให้สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1,854,000.01,150,014.6

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
ลําลูกกา

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� 
นวนคร

ปริมาณการใช�ไฟฟ�า (kWh/y) 
ป� 2563

(จากปรมิาณการใช�พลังงานไฟฟ�า
ทัง้หมดของป� 2563 = 1,854,000.0 kWh/y)

(จากปรมิาณการใช�พลังงานไฟฟ�า
ทัง้หมดของป� 2563 = 1,150,014.6 kWh/y)

0.42%0.05%

กงัหนัเติมอากาศแบบใช�
พลงังานแสงอาทติย� 

ที่โรงงานพฤกษา 
พรีคาสท� ลําลกูกา

กงัหนัเติมอากาศ ป��มน้ําสวนสขุภาพ
และเสาไฟถนน Logistic Hub 

แบบใช�พลงังานแสงอาทติย� 
ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร

ปริมาณการใช�พลังงานแสงอาทติย� 
(kWh/y) ป� 2563
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โครงการ Solar Cell หมู่บ้านประหยัดพลงังาน
พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานสะอาด มากคุณประโยชน์ และไม่มีวันหมดไป ประเทศไทยเราให้ความสนใจน�าพลังงานแสงอาทิตย ์

มาเปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างจริงจงั เน่ืองด้วยภูมิประเทศทีต้ั่งอยู่ในเส้นศนูย์สูตร จงึได้เปรียบในการรับพลังงานแสงอาทติย์อย่างเพียงพอ 

แล้วเราจะปล่อยให้พลังงานที่เป็นมิตรกับธรรมชาติที่สุดนี้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อย่างนั้นหรือ?

ที่พฤกษาเราใส่ใจเพ่ือทุกชีวิต เราออกแบบบ้านให้ “หายใจ” ได้ตามเทรนด์แห่งอนาคต ขณะเดียวกันก็ก้าวไกลไปอีกข้ันด้วยการติดต้ัง 

Solar Cell System ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรม Pruksa Living Tech เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ อาทิ ไฟสวนสาธารณะ 

คลับเฮาส์ อาคารนิติบุคคล และบ่อบ�าบัดน�้าเสีย นอกจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะตอบโจทย์การเป็น “หมู่บ้านประหยัดพลังงาน” 

ของพฤกษา ในกระบวนการติดตั้งระบบ Solar Cell ยังค�านึงถึงทัศนียภาพที่สวยงามของโครงการเป็นส�าคัญด้วย

โดยในปี 2563 พฤกษาด�าเนินการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

ทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียวรวมทั้งส้ิน 4 โครงการ ส�าหรับประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยรักษา 

สิง่แวดล้อมได้อย่างยัง่ยนื เช่น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน ทั้งยังช่วยสร้าง

คุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยการประหยัดค่าไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายส่วนกลางของโครงการให้กับนิติบุคคลและลูกค้าของโครงการ 

เพราะเราปรารถนาให้ทุกคนได้ภูมิใจที่ได้อยู่อาศัยในสังคมคุณภาพ ที่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมรอบตัว…

สร�างคุณภาพชวิีตทีดี่ให�กับลูกค�า 2,491 คน/ป�

ลด GHG 9,369 kgCO2e/ป�

ลดการใช�ไฟฟ�า 28,183 kWh/ป�

ลดค�าใช�จ�าย 116,275 บาท/ป�
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รวมพลังอนุรักษ์พลังงานในโครงการ Smart Efficiency 
พฤกษาร่วมปลูกจติส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานลงในใจบคุลากรทกุคน ด้วยมองว่าพนักงานคอืก�าลังส�าคญัทีจ่ะช่วยองค์กรบริหารจดัการ

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ เท่าที่จ�าเป็นและเหมาะสมกับการใช้งาน ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้

พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ภูมิใจทีไ่ด้มีส่วนช่วยประเทศชาติประหยัดพลังงานและดูแลส่ิงแวดล้อม ภายใต้โครงการ Smart Efficiency 

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1  สร้างจิตส�านึกให้พนักงานทุกคนช่วยปิดไฟทุกครั้งหลังออกจากห้องประชุม  

2  รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันปิดไฟแสงสว่างในพื้นที่ท�างาน ในเวลาที่ออกไปรับประทานอาหารช่วงพักเที่ยง 

3   ขอความร่วมมือพนักงานให้ช่วยกันตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงวันหยุด

ต่อเน่ืองตามเทศกาลต่างๆ โดยการถอดปล๊ักและปิดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  

เพื่อประหยัดพลังานและช่วยลดการเกิดอัคคีภัย

4  ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง เพ่ือลดโลกร้อน” (60+ EARTH 

HOUR 2020) ซึ่งจัดโดย กรุงเทพมหานคร มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (ประเทศไทย): FEED และองค์กร WWF ประเทศไทย โดย

พฤกษารณรงค์และเชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า รวมถงึประชาชนทัว่ไป 

ปิดไฟที่ไม่จ�าเป็น 1 ช่ัวโมง ผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ ของบริษัทฯ  

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับ

ประเทศด้วยการลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลง

ผลจากการรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลส่ิงแวดล้อมภายใต้โครงการ Smart Efficiency พบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

ในปี 2563 ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 112,373.53 kWh และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ 618,054 บาท/ปี

ปริมาณทีล่ดลง
หน�วย : kWh

ป� 2563
หน�วย : kWh

ป� 2562
หน�วย : kWh

ค�าใช�จ�าย 2,889,993.29 2,271,938.89 618,054.40 

พลังงานไฟฟ�า 525,453.33 413,079.80 112,373.53 
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ลดก๊าซเรือนกระจก สร้างสงัคมคาร์บอนต�า่
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Pruksa 

Precast Concrete) ส�าหรับการก่อสร้างบ้านเด่ียว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์ ซึ่งมีความตระหนักถึงการสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

อนัเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จงึได้ด�าเนินการจดัเกบ็ข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

เพ่ือใช้ก�าหนดแนวทางหรือมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนหน่ึงในการน�าพา

ประเทศไทยไปสู่ “สังคมคาร์บอนต�่า” ต่อไป

ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2563 
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ด�าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHGs) 

จากอุปกรณ์ กระบวนการ และขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะ 1-3 ดังนี้

• ลดการปล่อย GHGs ในระยะที่ 1 โดยลดจ�านวนการใช้งานรถ Folk Lift เพื่อลดปริมาณการใช้น�้ามันดีเซล

• ลดการปล่อย GHGs ในระยะที่ 2 โดยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• ลดการปล่อย GHGs ในระยะที่ 3 โดยลดจ�านวนเที่ยวขนส่งแผ่นพรีคาสท์

0.2%0.7%0.1%
การปล�อย GHGs 
ต�อควิคอนกรีตลดลง
(Ton CO2eq)

3. Other Indirect (Scope 3)2. Energy Indirect (Scope 2)1. Direct (Scope 1)
หน�วย Ton - Co2

เฉลีย่ลดลง 60% จากปริมาณคิวปนูทีล่ดลง 68%
โรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร  มีปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกทัง้ 3 ระยะ

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

138

146

133

133

97

2559

2560

2561

2562

2563

      1,936

       2,093

       2,073

        2,152

1,080

                  4,263

                                 6,347

                                   6,581

                      4,742

1,639

0.6%1.6%0.2%
การปล�อย GHGs 
ต�อควิคอนกรีตลดลง
(Ton CO2eq)

3. Other Indirect (Scope 3)2. Energy Indirect (Scope 2)1. Direct (Scope 1)
หน�วย Ton - Co2

เฉลีย่ลดลง 83% จากปริมาณคิวปนูทีล่ดลง 90%
โรงงานพฤกษา พรีคาสท� ลาํลกูกา มีปริมาณการปล�อยก�าซเรือนกระจกทัง้ 3 ระยะ

2559

2560

2561

2562

2563

2559

2560

2561

2562

2563

  369

  393

 308

 298

84

2559

2560

2561

2562

2563

          2,117

             2,549

                3,006

                2,992

670

                         4,348

                            4,826

                                    6,043

                            4,761

610
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วางแผนการขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
1. เพิ่มน�้าหนักขนส่งต่อเที่ยวรถ 
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้ด�าเนินการลดจ�านวนเทีย่วรถขนส่งให้น้อยลง โดยการเพ่ิมน�า้หนัก

การขนส่งต่อเที่ยวและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 

ปี 2563 งานสิบล้อมีน�้าหนักสินค้าที่ท�าการขนส่ง 186,893 ตัน สามารถค�านวณเที่ยวรถขนส่งได้ดังนี้ 

 • หากขนส่งโดยใช้น�้าหนักเฉลี่ยต่อเที่ยวปี 2562 : 186,893 ตัน / 11.97 ตันต่อเที่ยว = 15,613 เที่ยว

 • น�้าหนักเฉลี่ยต่อเที่ยวปี 2563   : 186,893 ตัน / 12.61 ตันต่อเที่ยว = 14,821 เที่ยว

สรุปการเพิ่มน�้าหนักขนส่งต่อเที่ยวรถในปี 2563 ช่วยลดจ�านวนเที่ยวขนส่งลงได้ 792 เที่ยว หรือคิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับปี 2562

2. ปรับการขนส่งเป็นรถเทรลเลอร์ 
ในปี 2563 มีการปรับเปลี่ยนการขนส่งจากรถสิบล้อเป็นรถเทรลเลอร์ได้จ�านวน 902 เที่ยว ซึ่งช่วยลดจ�านวนเที่ยวรถขนส่งลงได้ 11% 

หากสรุปจากกจิกรรมการเพ่ิมน�า้หนักขนส่งต่อเทีย่ว และการปรับเปล่ียนการขนส่งจากรถสิบล้อเป็นรถเทรลเลอร์ พบว่าในปี 2563 สามารถ

ลดการใช้รถขนส่งลงได้ 16%

% น้ําหนัก
ต�อเทีย่วขนส�ง

ทีเ่พิม่ขึน้

น้ําหนักขน
ส�งเฉลีย่
ป� 2563
(ตนั)

มาตรฐาน
น้ําหนักขน
ส�งเฉลีย่

(ตนั)

โรงงาน PCF4 รวมส�งงานโครงการละแวกใกล�กัน 7.1 8.56 20%
ไปเทีย่วรถเดียวกัน

โรงงาน PCF5 จัดมาตรฐาน Packing 12.5 13.30 6% 
ให�น้ําหนักต�อเทีย่วประมาณ 13.5 ตนั

โรงงาน PCF6 จัดมาตรฐาน Packing  13.2 13.50 2%
ให�น้ําหนักต�อเทีย่วประมาณ 13.5 ตนั

โรงงาน PCF7 รวมแพก็งานคานไปกับงานพืน้ 12.4 12.50 1% 
เพือ่ลดเทีย่วขนส�งลง

โรงงาน PCF3 รวมแพก็งานคานไปกับงานพืน้ 11.2 11.29 1%
เพือ่ลดเทีย่วขนส�ง 

โรงงาน PCF2 งานบนัไดต�างแปลงแต�โครงการเดียวกัน 8.0 9.38 17% 
รวมไปเทีย่วรถเดียวกัน

รวม  11.97 12.61 5%

โรงงาน PCF1 รวมงานรัว้หลายแปลงไปเทีย่วเดียวกัน 9.9 - 0%
กจิกรรมลดจํานวนเทีย่วขนส�ง
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รักษ์น�า้เพือ่คุณภาพชวีติทีย่ั่งยืน
GRI 103-2

พฤกษายังใส่ใจการอนุรักษ์น�้าและใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าผ่านโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ซึ่งถือ

เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางดังนี้

• มีบุคลากรควบคุม ติดตามและตรวจสอบการใช้น�้า

• มีรายงานการใช้น�้าประจ�าเดือน

• มีระบบ Recycling หมุนเวียนน�้าจากกระบวนการผลิตกลับไปใช้ซ�้า 

• มีระบบผันน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติไปใช้ในกระบวนการผลิต

• มีโรงกรองน�้า เพื่อน�าน�้าจากแหล่งน�้าธรรมชาติในโรงงานมากรองแล้วใช้ในการผสมคอนกรีตร่วมกับน�้าที่มาจากระบบ Recycling

• ลดการใช้น�้าประปาในการรดน�้าต้นไม้ 100%

GRI 303-1

GRI 306-1

100%

คิดเป�น16.4% 

163,200.00 บาท/ป� 

 
คิดเป�น17.1%

 

138,240.00 บาท/ป�

 
15%

GRI 103-3

3652 �ป นางนินเาํดรากลผ
GRI 103-2

ยามหา�ปเ

GRI 103-3

 51,151 30,717 5,100 16.4% 163,200.00

 48,379 25,219 4,320 17.1% 138,240.00

การใช�นํ้าจากธรรมชาติ
แทนการใช�นํ้าประปาอย�างน�อย

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� ลําลูกกา มีรางระบายนํ้ารอบโรงงาน
และมีบ�อกักเก็บนํ้าจากธรรมชาติ เพื่อนํานํ้ามาใช�รดนํ้าต�นไม� ล�างถนน

จากปริมาณการใช�นํ้าทั้งหมด และทําให�ประหยัดค�านํ้าประปา

จากปริมาณการใช�นํ้าทั้งหมด และทําให�ประหยัดค�านํ้าประปา 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร ขุดบ�อดินบริเวณสวนสุขภาพเพื่อกักเก็บนํ้า
จากธรรมชาติ จากนั้นติดตั้งระบบสูบนํ้าอัตโนมัติเพื่อดูดนํ้าในบ�อดินมาใช�
ในกระบวนการผลิต และติดตั้ง Sprinkler เพื่อใช�รดนํ้าต�นไม� 

การหมุนเวียนนํ้าทิ้งจากกระบวน
การผลิต นํากลับมาใช�ซํ้า 
(Reused)

ปริมาณการใช�นํ้าจากแหล�งนํ้าธรรมชาติแทนการใช�นํ้าประปา

ปริมาณการใช�นํ้าจากแหล�งนํ้าธรรมชาติแทนการใช�นํ้าประปา

สถานที่เก็บข�อมูล

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� ลําลูกกา

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร

ป� 2562
ปริมาณนํ้า
ทั้งหมด
(ยูนิต)

ป� 2563
ปริมาณนํ้า
ทั้งหมด
(ยูนิต)

ปริมาณการใช�
นํ้าจากแหล�งนํ้า

ธรรมชาติ
(ยูนิต)

% การใช�นํ้า
จากแหล�งนํ้า
ธรรมชาติ

ค�าน้ําประปา
ลดลง
(บาท)

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� ลําลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร 
มีระบบ Recycling สามารถคัดแยกนํ้าจากเศษคอนกรีตสด 

กลับมาใช�ในกระบวนการผลิตได� 100% 
เป�นไปตามเป�าหมายที่กําหนด โดยที่ผลิตภัณฑ�ได�คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
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GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-2, GRI 413-2

คืนน�า้ใสให้คูคลอง คืนความหลากหลายทางชวีภาพ

คนไทยเรามีวิถชีีวิตผูกพันกบัแม่น�า้ล�าคลองมานับแต่อดีตจวบจนถงึปัจจบุนั เพราะอยากเห็นคลองสวย น�า้ใส คนไทยมีรอยย้ิมแห่งความสุข

อย่างยั่งยืน พฤกษาจึงใส่ใจให้ความส�าคัญกับการอนุรักษ์น�้ามาโดยตลอด 

โดยในปี 2563 พฤกษาร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนรอบโครงการ ท�ากิจกรรม “พฤกษาใส่ใจ…คืนน�้าใสให้คูคลอง”  

อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ไม่ว่าจะเป็นการลงมือขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน�้า เก็บและจัดการขยะในล�าคลองอย่างถูกวิธี เพื่อลด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความย่ังยืน คูคลองกลับมาสวย 

สะอาดใส และปลอดภัยต่อชุมชนดังเดิม 

เพราะคงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้เห็นลูกค้าและชุมชนรอบโครงการมีความสุข มีคณุภาพชีวิตทีดี่ จากการอยู่อาศยัในสภาพแวดล้อมทีดี่ 

ที่เราช่วยกันใส่ใจดูแลอย่างแน่นอน

ปริมาณการหมุนเวยีนน�า้ทิง้จากกระบวนการผลิตเพือ่น�ากลับมาใช้ซ�า้ (Reused)

GRI 103-3, GRI 303-3, GRI 306-1

 

 

ปริมาณการหมุนเวียนนํ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อนํากลับมาใช�ซํ้า (Reused)
เป�าหมาย คือ 100%

สถานที่เก็บข�อมูล

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� ลําลูกกา

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร

ป� 2562 ป� 2563

ปริมาณ (ยูนิต) % ปริมาณ (ยูนิต) %

18,128.17 100% 12,975.32 100%

26,143.15 100% 17,401.71 100%

GRI 103-3, GRI 306-1

1,384 คน/ป�

 8,175 kgCO2e/ป�

2,500 Kg./ป�ลดปริมาณขยะ

สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีให�กับคนในชุมชน

ลด GHG
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GRI 103-1

พฤกษาสร้างมาตรฐานการควบคมุการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือส่ิงใดๆ ในส่วนของโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา 

พรีคาสท์ นวนคร โดยก�าหนดเป็นมาตรการและวิธีการควบคุมและป้องกันการส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกข้ันตอน เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

และสังคม ส�าหรับมาตรการควบคุมมลพิษและของเสียทั้ง 3 ประเภทมีดังนี้

GRI 103-2, GRI 306-2

กระบวนการด�าเนินการจัดการของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการธรุกจิ

•	 การควบคุมมลพิษทางน�้า น�้าเสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตจะถูกควบคุมให้ไหลไปที่บ่อตกตะกอน จากนั้นจะคัดแยกหินและ

ทรายน�ากลับไปใช้ใหม่ ส่วนน�้าก็น�ากลับไปใช้ผลิตต่อโดยไม่มีการปล่อยน�้าเสียสู่ชุมชนหรือที่สาธารณะ

•	 การควบคุมมลพิษทางอากาศ มีการพ่นสเปรย์พ่นน�้าบริเวณโรงผสมคอนกรีตทั้งขณะเทหินและทรายเข้ากองสต็อก ตลอดจน 

สเปรย์น�า้ขยะชักลากหิน ทราย ก่อนเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีต เพ่ือมิให้เกดิฝุ่นรบกวนชุมชนข้างเคยีงและในโรงงาน นอกจากน้ี 

ในกระบวนการการผลิตยังได้ติดต้ังเคร่ืองดูดฝุ่นและเคร่ืองขัดท�าความสะอาดพ้ืน เพ่ือลดฝุ่นตกค้างในอาคาร ส่วนพ้ืนที่ถนน 

ภายในบริเวณโรงงานทั้งหมด ได้มีการฉีดพรมน�้าก่อนท�าการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น 

•	 การควบคุมมลพิษทางเสียง	 เน่ืองจากการผลิตส่วนใหญ่เกิดจากการใช้เคร่ืองท�าคอนกรีตให้แน่น จึงได้มีการติดต้ังแผ่นซับเสียง 

(Noise Barrier) เพื่อดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นจากการผลิต ต่อมาได้มีการสั่งซื้อเคร่ืองท�าคอนกรีตให้แน่นแบบใหม่โดยใช้ระบบเขย่า 

(Shaking System) แทนระบบเดิมที่เป็นระบบส่ัน (Vibrating System) ซึ่งสามารถลดความเข้มข้นของเสียงลงได้อย่างมาก  

ขณะเดียวกันยังใส่ใจตรวจวัดระดับความดังของเสียงทั้งภายในบริเวณโรงงานและชุมชนข้างเคียงเป็นประจ�าทุกปี

GRI 306-2

การกําจัดของเสียที่เกิดจากการผลิต

โรงงานพฤกษา พรีคาสท� ลําลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท� นวนคร มีการบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต ดังนี้

ประกาศแต�งตั้ง
ผู�รับผิดชอบการจัดการ
ของเสียทั่วไปในโรงงาน

กําหนดพื้นที่สําหรับ
ทิ้งของเสีย และถังขยะเอง
ใช�คัดแยกของเสียก�อนทิ้ง

แบ�งประเภทของเสีย
จากกระบวนการผลิตเป�น 

3 ประเภท 

มีคู�มือปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการจัดการ
ของเสียในโรงงาน

ของเสียทั่วไป 
คัดแยก และจ�างเทศบาล

มาจัดเก็บ

ของเสีย Recycle นํากลับ
เข�าสู�กระบวนการผลิตใหม� 

เช�น นํ้ามันทาแบบ

ของเสียอันตราย
จัดการตามระบบ

อุตสาหกรรม

จัดการของเสียอย่างเป็นระบบ
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GRI 103-3

ในปี 2563 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีการบริหารจดัการของเสียประเภทรีไซเคลิ และของเสีย

ไม่อันตรายได้ตามระบบอุตสาหกรรมครบถ้วน 100%

GRI 306-2, GRI 306-4

GRI 306-3
GRI 103-3

GRI 306-1

100%

-

-

100%

100%

-

9,630,000

-

-

3,350

360,000

-

-

100%

100%

100%

100%

100%

-

2,000

600

1,000

207,940

16,930

ชื่อของเสีย วิธีการกําจัด
ประเภท
ของเสีย

ปริมาณ
ของเสีย

ในป� 2562
(หน�วย: 
หน�วย 

กิโลกรัม)

ปริมาณ
ของเสีย

ในป� 2563
(หน�วย: 
หน�วย 

กิโลกรัม)

การกําจัด
ตามระบบ

อุตสาหกรรม
2562

การกําจัด
ตามระบบ

อุตสาหกรรม
2563

เศษเหล็ก

ของเสียอันตราย และปนเป��อน

กระบอกซิลิโคน

นํ้ามันไฮดรอลิกเก�า

กระดาษ

เศษคอนกรีต

มีพิษ/อันตราย

ไม�อันตราย

Recycle

Recycle

Recycle

Recycle

มีหน�วยได�รับอนุญาต
มาขนย�ายนําไปกําจัด/เผา

ด�วยความร�อนสูง

มีหน�วยมารับซื้อ/ไปคัดแยก
และจําหน�ายต�อ

มีหน�วยมารับซื้อ/ไปคัดแยก
และจําหน�ายต�อ

มีหน�วยมารับซื้อ/นําไปทํา
สารทดแทน

มีหน�วยมารับซื้อ/ไปคัดแยก
และจําหน�ายต�อ

นําไปถมที่
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แยกขยะเป็น จัดการขยะอย่างถกูวธิี
กระบวนการก่อสร้างมีส่วนสร้างสรรค์ที่พักอาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงที่สวยงาม น่าอยู่อาศัย ทว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระบวนการดังกล่าว

สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน 

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และเพื่อให้การด�าเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พฤกษาได้ส่งเสริมให้พนักงาน

และผู้รับเหมาที่ไซต์งานก่อสร้าง ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนไปด้วยกันอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีมาตรการคัดแยก จัดเก็บและจัดการ

ขยะที่เกิดจากการก่อสร้างตั้งแต่ต้นทางใน “โครงการ Reduce Construction Pollution”

โดยเฉพาะขยะประเภทถุงปูน Non Shrink, กระดาษ และพลาสติก ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก หรือกระป๋อง Hybrid Epoxy  

ซึ่งจัดว่าเป็นขยะอันตรายหรือขยะพิษ หากน�าไปก�าจัดด้วยการเผาหรือท้ิงรวมกับขยะประเภทอื่นๆ ก็จะสร้างมลพิษ ส่งผลเสียต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมอย่างมาก 

ทุกคนที่ท�างานอยู่ในไซต์งานก่อสร้างของพฤกษาต่างรู้ซึ้งถึงความรับผิดชอบที่ย่ิงใหญ่ จึงร่วมมือร่วมใจกันจัดเก็บขยะแต่ละประเภท  

เพ่ือน�าส่งไปรีไซเคิลหรือก�าจัดอย่างถูกวิธี ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณขยะและลดการสร้างมลพิษ แต่ยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกให้กับโลกเราได้ด้วย

สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีให�กับคนในชุมชน

ลด GHG

 25,292 คน/ป�

 30,368 kgCO2e/ป�

 14,857 Kg./ป�ลดปริมาณขยะจากโครงการก�อสร�าง จํานวน 100 โครงการ
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รีไซเคิลเพือ่ชวีติ เพือ่สิง่แวดล้อมทีด่ี
ถุงพลาสติก ขวดน�้าดื่ม หรือกล่องบรรจุภัณฑ์ อาจเป็น “ขยะไร้ค่า” ในสายตาของคนทั่วไป แต่ส�าหรับพฤกษา สิ่งเหล่านี้ “มีค่า” มากกว่า

ที่จะจบลงแค่ที่กองขยะ 

ด้วยปัจจบุนักระบวนการรีไซเคลิหรือการน�าเอาวัตถส่ิุงของมาผ่านกระบวนการปรับแต่ง ตอบโจทย์ในเร่ืองของการน�ากลับมาใช้ใหม่อกีคร้ัง 

ท�าให้ประโยชน์ของข้าวของในชีวิตประจ�าวันขยายออกไปอย่างไม่ส้ินสุด พฤกษาจึงได้ริเร่ิมโครงการดีๆ อย่าง “โครงการ	 Recycle	 for	
Better	Life	By	Pruksa” โดยเชิญชวนลูกบ้านหัวใจสีเขียวในโครงการบ้านพฤกษา รังสิต-บางพูน ร่วมใจกนัคดัแยกขวดน�า้พลาสติก ถงุพลาสติก 

กล่องนมหรือกล่องน�้าผลไม้ ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นต้นแบบการคัดแยกขยะที่ดีของชุมชน และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกภายในโครงการฯ 

ลงได้อย่างมาก

ส�าหรับขยะที่ผ่านการคัดแยก พฤกษาได้น�าไปบริจาคให้กับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ โครงการกรีนโรด และโครงการหลังคาเขียว 

เพ่ือน�าไปรีไซเคิลเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อไป เช่น รีไซเคิลขวดพลาสติกเป็นผ้าไตรจีวร เปล่ียนกล่องนมเป็นแผ่นหลังคา 

เพ่ือสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส หรือเปลี่ยนขยะถุงพลาสติกเป็นถนนรีไซเคิล ซึ่งสร้างความสุขใจให้กับลูกบ้านของเรา

เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นขยะที่ร่วมใจกันคัดแยกเดินทางไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในหลายๆ รูปแบบ

สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีให�กับลูกค�า

ลด GHG

 2,767 คน/ป�

 535.22 kgCO2e/ป�

 23 Kg./ป�ลดปริมาณขยะ 
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วน @ Pruksa จับมือพนัธมิตรท�าสิง่เลก็ๆ ทีย่ิ่งใหญ่
การดูแลรักษาสิง่แวดล้อมถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ท�าคนเดยีวไม่มีทางส�าเรจ็ แต่ความส�าเรจ็เกิดขึน้ได้จากการร่วมแรงร่วมใจกัน ภายใต้แนวคิด

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัดการของเสียให้ถูกน�ากลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม

พฤกษาเห็นความส�าคญัของ Circular Economy และมีเจตนารมณ์ทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการลดจ�านวนขยะในโครงการทีอ่ยู่อาศยัอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ปัจจุบันไม่เพียงสร้างปัญหาให้กับมนุษย์จากการใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง แต่กว่าจะย่อยสลายได้ต้องใช้เวลามากกว่า  

45 ปี แต่ขยะพลาสติกยังกลายเป็นภัยคุกคามของสิ่งมีชีวิตในทะเลอีกด้วย

พฤกษาจงึร่วมมือกบั บมจ.ทพีีบไีอ รณรงค์ให้ลูกบ้านหันมาใส่ใจส่ิงแวดล้อมและสร้างสังคมรอบตัวทีดี่ใน “โครงการ วน @ Pruksa” ด้วยการ

ร่วมใจกันคัดแยกขยะพลาสติกที่ยืดได้ (ประเภท PE) ซึ่งสามารถทดสอบด้วยการใช้น้ิวโป้งดันที่พลาสติก หากว่าพลาสติกช้ินน้ันสามารถ 

ยืดได้ เช่น ถุงหูห้ิว ถุงช้อปปิ้ง พลาสติกกันกระแทก ฯลฯ ก็สามารถล้างให้สะอาดและตากให้แห้ง ก่อนจะรวบรวมน�ากลับมารีไซเคิล 

ในกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมของทีพีบีไอ กลายเป็น “ถุงวน” ที่ใช้ซ�้าได้หลายคร้ัง รีไซเคิลได้เร่ือยๆ 

เป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุด

โดยในปี 2563 พฤกษาได้ริเริ่มน�าร่องท�าสิ่งเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่นี้ไปกับลูกบ้านของโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโด รวม 3 โครงการ 

ได้แก่ โครงการ เดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38 โครงการ เดอะแพลนท์ เอลิท พัฒนาการ โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น 2-3 และ

พลัมคอนโด มิกซ์ แจ้งวัฒนะ ซึง่ลูกบ้านแต่ละท่านต่างรู้สึกภูมิใจทีไ่ด้มีส่วนช่วยลดผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมจากการลดปริมาณขยะพลาสติก 

และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลกเป็นระยะเวลา 3 เดือน

นอกจากนี้ พลาสติกที่ได้รับมารีไซเคิลทุกๆ 1 กิโลกรัม โครงการวนจะแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อน�าไปส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

และสาธารณประโยชน์ต่อไป

สร�างคุณภาพชีวิตที่ดีให�กับลูกค�า

ลด GHG

ลดปริมาณขยะ 

 6,034 คน/ป�

 68.1 kgCO2e/ป�

 44.8 Kg./ป�
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จัดการข้อร้องเรียนเพือ่สิง่แวดล้อมทีด่ี
GRI 103-1

พฤกษาให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพโครงการที่อยู่อาศัย เพ่ือการเติบโตที่ย่ังยืนไปพร้อมกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ที่ผ่านมา 

มีการจดัเตรียมช่องทางในการติดต่อส่ือสารไว้อย่างหลากหลายเพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มในการสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา 

และแนะน�าติชมได้โดยสะดวก

GRI 103-2, GRI 413-1

5 กระบวนการบร�หารจัดการข�อร�องเร�ยนเกีย่วกบัผลกระทบต�อสิ�งแวดล�อม

บันทึกรายการ
แจ�งซ�อม ดําเนินการแก�ไข รายงานสรุปประเมิน

ความพ�งพอใจ

• Pruksa Contact 
Center 1739

• www.pruksa.com
• Facebook Pruksa 

Family Club
• Live Chat
• เจ�าหน�าท่ีโครงการ

• รายการแจ�งซ�อมร�องเร�ยน
ทุกรายการ จะถูกบันทึกเข�า
ระบบ Customer Service 
พร�อมทาํการนัดหมายลูกค�า

• ทาํการซ�อมแซมงานตามนัด
จนแล�วเสร�จ ลูกค�าพอใจ 
และลูกค�าเซ็นรับ ป�ดงาน

• จัดทํารายงานสรุปข�อ
ร�องเร�ยนและคะแนนความ
พ�งพอใจของลูกค�า นําเสนอ
ต�อผู�บร�หารและหน�วยงาน
ที่เก่ียวข�อง เพ�่อพัฒนา
คุณภาพสินค�าและบร�การ
ทุกเดือน

• สอบถามความพ�งพอใจ
ลูกค�าด�านบร�การซ�อมแซม 
งานซ�อมที่ป�ดไป บันทึก
คะแนนประเมิน รวมทั้ง
ความเห็นของลูกค�า 
เพ�อ่นําไปพฒันาการบร�การ

ช�องทาง
ในการแจ�งป�ญหา

GRI 103-3, GRI 307-1, GRI 413-2

จ�านวนข้อมูลเกีย่วกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ในปี 2563
ในปี 2563 พฤกษาได้รับการติดต่อแจ้งข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ�านวน 276 รายการ โดยทุกรายการจะมีระบบ

และกระบวนการจัดการติดตามการแก้ไขปัญหา ตั้งแต่การบันทึกรับเรื่องจนถึงการแก้ไขจนแล้วเสร็จ

มลภาวะทางเสยีง

จํานวน (เร�อ่ง)

มลภาวะทางอากาศ ป�ญหาการจราจร ป�ญหาขยะ
และของเสยีจาก
การก�อสร�าง

มลภาวะทางน้ํา

253 161 102 67 14

133

ป� 2562 ป� 2563

213635
51
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SOCIAL

Sharing good health and WellneSS With the Community,
 Caring for the SoCiety
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ยึดถือจริยธรรมในการจ้างงาน

GRI 103-1

พฤกษายึดถอืหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการสรรหาและว่าจ้างพนักงานเข้ามาขับเคล่ือนความส�าเร็จให้กบับริษทัฯ กระบวนการคดัเลือก

บุคคลเพ่ือมาด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ในองค์กร มุ่งด�าเนินการด้วยใจเป็นธรรม ให้ความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของทุกคน ไม่มีการกีดกัน 

ในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือค่านิยมทางการเมือง เป็นต้น โดยจะค�านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม

ของต�าแหน่งงานควบคู่ไปกับคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติทางด้านศีลธรรมอันดีเป็นส�าคัญ 

GRI 102-7, GRI 103-2

เพ่ือความเป็นธรรมและโปร่งใสในกระบวนการสรรหาพนักงาน บริษัทฯ จะมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติในแต่ละต�าแหน่งงานเพ่ือคัดสรร 

ผู้มีคุณวุฒิเหมาะสมที่สุด โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดจ�านวน 1,926 คน และมีพนักงานที่เป็นคนพิการจ�านวน 7 คน

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยังยึดม่ันหลักจริยธรรมในการสรรหาบคุลากรภายใต้กรอบกติกาของการไม่แสวงหาบคุลากรทีเ่ป็นพนักงานของบริษทั

คูค้่าทางธรุกจิเข้ามาร่วมงานกบับริษทัฯ ในระหว่างทีเ่ป็นพนักงานของบริษทัคูค้่าทางธรุกจิอยู่ เพ่ือความเป็นธรรมต่อบริษทัคูค้่าทางธรุกจิด้วย

GRI 102-8

นโยบายการจ้างพนักงานชัว่คราว 
บริษทัฯ ยังให้โอกาสแก่ผู้พิการในการเข้าถงึงานและอาชีพมากข้ึน โดยสนับสนุนให้ผู้พิการได้มีงานท�าในลักษณะพนักงานช่ัวคราวทีพ่ร้อม

เป็นก�าลังสนับสนุนในการจัดเตรียมเอกสาร การบันทึกข้อมูล การเดินส่งเอกสารตามหน่วยงานต่างๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับทักษะความสามารถของ 

ผู้พิการแต่ละคน เช่น โรงงานพรีคาสท์มีผู้พิการท�าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือแลกบัตรคนเข้า-ออกโรงงานพรีคาสท์ และจดหมายเข้า-ออก  

ของโรงงาน เป็นต้น ด้วยหวังให้ผู้พิการมีคณุภาพชีวิตทีดี่ข้ึนอย่างย่ังยืน (ผู้พิการซีง่เป็นพนักงานช่ัวคราวมีจ�านวน 6 คน ส่วนผู้พิการทีส่ามารถ

ปฏิบัติงานในต�าแหน่งของพนักงานประจ�า มีจ�านวน 1 คน)

นอกจากนี้ ยังมีการจ้างพนักงานมาท�างานที่มีก�าหนดระยะเวลาการจ้างท่ีชัดเจน เพื่อสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในช่วงที่มีปริมาณงานมาก

เป็นพิเศษ เช่น ฝ่ายกฎหมายจ้างพนักงานช่ัวคราวเข้ามาสนับสนุนงานด้านคดีความ โดยมอบหมายให้ท�าหน้าที่เป็นทนายและสรุปรายงาน 

ผลการด�าเนินงานด้านคดีความต่างๆ เพื่อให้การด�าเนินงานภายในองค์กรเป็นไปด้วยความราบรื่น
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GRI 103-3, GRI 401-1

ในปี 2563 มีจ�านวนพนักงานใหม่ 141 คน คิดเป็น 7.32% ของจ�านวนพนักงานทัง้หมด

GRI 102-8, GRI 103-3

ข้อมูลการจ้างงานในปี 2563 ของ บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) และในเครือ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

สถานทีป่ฏิบติังาน จํานวนรวม พนักงานประจํา

ประเภทการจ�างงาน

พนักงานชัว่คราว

สํานักงานใหญ� 836

129

848

3

96

14

1,926

832

126

847

3

96

6

1,910

4

3

1

0

0

8

16

โรงงานพร�คาสท�

โครงการต�างๆ

บจ. โรงพยาบาลว�มุต โฮลดิ�ง

บจ. โรงพยาบาลว�มุต

คลินิกบ�านหมอว�มุต

รวม

ประเภทการจ�างงาน จํานวนรวม ชาย

เพศ

หญิง

พนักงานประจาํ 138

3

141

54

1

55

84

2

86

พนักงานชัว่คราว

รวม
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การเคารพสทิธมินุษยชน
GRI 103-1

บริษัทฯ เคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศและระดับสากล โดยครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน 

เด็ก สตรี ผู้พิการ คูค้่า และแรงงานต่างชาติ ซึง่มีความเส่ียงต่อการด�าเนินงานทีล่ะเมิดสิทธมินุษยชนทัง้ในกจิกรรมทางธรุกจิของพฤกษาโดยตรง 

รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจด้วย

ด้วยยึดมั่นนโยบายความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี รวมทั้ง

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ 

ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด 

เว้นแต่ได้กระท�าไปตามหน้าทีโ่ดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม หากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถกูละเมิดสิทธิ์ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้

ป� 2563
ข�อร�องเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

= 0 เร่ือง
GRI 412-1

การจัดการข้อร้องเรียนต่อข้อปฏิบติัด้านแรงงาน
บรษิัทฯ ก�าหนดช่องทางการร้องทกุข์ต่อข้อปฏบิัตด้ิานแรงงานอย่างชดัเจน เพือ่รบัการร้องเรยีนจากผูบ้รหิาร พนกังาน โดยพร้อมให้ความ

เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และให้การคุ้มครองกับพนักงานที่ร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานตามที่ก�าหนด ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนทุกเรื่องจะได้รับการ

พิจารณาอย่างเป็นธรรมจากผู้บริหารสายงานทรัพยากรบคุคลหรือคณะกรรมการทีบ่ริษทัฯ แต่งต้ังข้ึน โดยจะมีการรายงานเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว

ให้กับคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัทฯ ทราบด้วย และเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ

เพ่ือด�ารงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาล ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งกับ

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือเอกชน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้มีขั้นตอนการแจ้งข้อร้องเรียน การสอบสวน

ข้อเท็จจริง การลงโทษทางวินัย รวมถึงมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย
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GRI 103-1 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
พฤกษาก�าหนดค่าตอบแทนพนักงานทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คุณวุฒิวิชาชีพ ความรู้ความสามารถ 

และผลการปฏิบติังานเป็นส�าคญั โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม โดยพนักงานประจ�าจะได้รับค่าตอบแทนตามโครงสร้าง

เงินเดือน และก�าหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน การพิจารณาปรับเงินเดือนพนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เป็นรายปี เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการจ้างงานเม่ือเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือรักษาพนักงาน 

ปัจจุบันที่มีศักยภาพให้ท�างานกับบริษัทฯ ต่อไป

เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการปฏิบติังานให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนดทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว บริษทัฯ ได้น�าตัวช้ีวัดผลงาน (KPI) มาเป็น

เคร่ืองมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลงาน โดยบริษทัฯ จ่ายโบนัสตามผลประกอบการของบริษทัฯ ให้แก่พนักงานปีละ 2 คร้ัง 

ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริมการออมเพื่อให้พนักงานมีความมั่นคงในชีวิตหลังเกษียณจากการท�างาน โดยจัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับ

พนักงานทุกระดับ

ในกรณีของแรงงานต่างด้าว เนื่องจากพฤกษาไม่มีแรงงานต่างด้าวที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ แต่เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ จึงมีนโยบาย

ประกาศให้คู่ค้าของบริษัทฯ จะต้องใช้แรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด

ในปี 2563 บริษทัฯ ได้ว่าจ้างคนพิการท�างานในบริษทัฯ จ�านวน 7 คน ส�าหรับการจ่ายค่าตอบแทนน้ันเป็นไปตามต�าแหน่งงานและลักษณะงาน

เป็นส�าคญั โดยมิได้น�าความบกพร่องทางด้านร่างกายเป็นเหตุทีน่�าไปสู่การจ่ายค่าตอบแทนต�า่ลงแต่อย่างใด นอกจากน้ี บริษทัฯ ยังได้ว่าจ้างเหมา

บริการให้คนพิการท�างานเพื่อสาธารณประโยชน์ใกล้บ้านพักอาศัยของผู้พิการเองในจังหวัดขอนแก่นจ�านวน 24 คนด้วย
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การดแูลคุณภาพชวีติพนักงาน
GRI 401-2

พฤกษาใส่ใจชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเสมอ จึงได้พยายามจัดสรรสวัสดิการที่เหมาะสมส�าหรับพนักงานทุกระดับ อาทิ การท�า

ประกนัสุขภาพและประกนัชีวิต เพ่ือสร้างความม่ันคงในชีวิตให้กบัพนักงาน การได้รับส่วนลดพิเศษในการซือ้ทีอ่ยู่อาศยัในโครงการของบริษทัฯ 

เป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง รวมทั้งสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เกินกว่ากฎหมายก�าหนดไว้

GRI 403-6

ด้วยเข้าใจดีว่าพนักงานแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตทีแ่ตกต่างกนัไป เช่น การดูแลครอบครัว การศกึษาภาคค�า่ สถานทีพั่กไกลจากสถานที่

ท�างาน สภาพการจราจรที่หนาแน่น เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการสร้าง Engagement เกี่ยวกับเวลาเข้า-ออกงาน จึงได้ก�าหนดเวลา

ท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Hours) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเวลาการท�างานที่เหมาะสมกับชีวิตประจ�าวันของตนเองเป็นรายบุคคล 

โดยเวลาท�างานต่อวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เพ่ือให้พนักงานมีวันเวลาทีเ่หมาะสมในการหยุดพักผ่อนประจ�าปี และสามารถไปปฏิบติักจิกรรมต่างๆ ทีต้่องการหรือมีเวลาให้กบัครอบครัว

เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ�าปีให้แก่พนักงานขั้นต�่า 8 วัน และสูงสุด 18 วัน ตามแต่ละต�าแหน่งงานและอายุงาน

เป็นส�าคัญ โดยพนกังานสามารถใช้สิทธิ์วันหยดุพกัผ่อนประจ�าปีได้เมือ่ผ่านทดลองงานแล้ว และสามารถสะสมวันหยุดพกัผ่อนประจ�าปีได้ด้วย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยังก�าหนดให้พนักงานมีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ๆ ละ 1 หรือ 2 วัน รวมทัง้การลากจิโดยได้รับค่าจ้างปีละ 5 วัน และวันหยุดอืน่ๆ 

ตามที่กฎหมายก�าหนด

บริษทัฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ ซึง่ถอืเป็นตัวแทนของพนักงานในการร่วมหารือกบันายจ้าง

เพื่อจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการสวัสดิการจะมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งครั้งละ 2 ปี โดยท�าหน้าที่ตรวจตรา ควบคุม ดูแล

การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง และเสนอข้อคิดเห็นแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส�าหรับลูกจ้าง คณะกรรมการ

สวัสดิการยังมีหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับสวัสดิการ/ผลประโยชน์/ระเบียบ ที่ส่งผลกระทบกับพนักงานในทุกๆ 3 เดือน โดยจะมีการ

รายงานหรือเสนอมติที่ประชุมต่อคณะกรรมการพัฒนาบุคคลระดับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
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GRI 201-3, GRI 403-6

การวางแผนการเกษยีณอายุของพนักงาน 
เพ่ือช่วยประเทศชาติเตรียมความพร้อมและรับมือกบัการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบรูณ์ของไทย บริษทัฯ ได้จดัต้ังกองทนุส�ารองเล้ียงชีพ 

และสนับสนุนให้พนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้วสมัครเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ โดยสามารถเลือกอัตราการน�าส่งเงินสะสมเข้ากองทุนได้

ร้อยละ 5–15 ของเงนิเดือนแต่ละเดือน ส่วนบริษทัฯ ได้ร่วมสมทบเงนิเข้ากองทนุให้แก่พนักงานในอตัราตามอายุงาน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงนิ

ในยามเกษียณอายุให้กับพนักงาน ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับเงินกองทุนนี้เม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานหรือเมื่อลาออกจากกองทุนฯ โดยยัง

ไม่ออกจากงาน ส�าหรับจ�านวนเงินในส่วนเงินสมทบของบริษัทฯ ที่พนักงานจะได้รับมีอัตราตามอายุงานของพนักงานดังนี้

บริษัทฯ มีนโยบายเกษียณอายุพนักงาน เมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

ในปีถัดไป โดยบริษัทฯ มีแผนการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน และมอบของที่ระลึกเป็นทองค�าน�้าหนัก 1 บาท เพ่ือแสดงความรู้สึก

ขอบคุณพนักงานที่ทุ่มเทท�างานให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน

นโยบายการเลกิจ้าง/ไม่เลิกจ้าง 
พนักงานถอืเป็นทรัพยากรทีมี่ค่าสูงสุด บริษทัฯ จงึมีนโยบายในการดูแลสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยในการท�างาน รวมทัง้มุ่งพัฒนา

เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานทีดี่และปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั ดังน้ัน พนักงานทกุคนจะไม่ถกูเลิกจ้างโดยไม่มี

เหตุอันสมควร เว้นแต่พนักงานกระท�าความผิดวินัยร้ายแรงตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานของบริษัทฯ หรือมีเหตุอื่นใด 

ทีก่ฎระเบยีบข้อบงัคบัเกีย่วกบัการท�างานของบริษทัฯ ก�าหนดไว้ซึง่เหตุดังกล่าว ทัง้น้ี บริษทัฯ มีระเบยีบวิธปีฏิบติัไว้โดยชัดแจ้งและด�าเนินการ

ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

น�อยกว�า 1 ป�

ตัง้แต� 1 ป� แต�ไม�ถึง 3 ป�

ตัง้แต� 3 ป� แต�ไม�ถึง 5 ป�

ตัง้แต� 5 ป� แต�ไม�ถึง 7 ป�

ตัง้แต� 7 ป� ข้ึนไป

5% - 7% - 10% - 12% - 15%

6% - 8% - 10% - 12% - 15%

7% - 10% - 12% - 15%

8% - 10% - 12% - 15%

10% - 12% - 15%

5%

6%

7%

8%

10%

ไม�ได�

25%

50%

75%

100%

อายุงานของพนักงาน อตัราเง�นสะสม
ของพนักงาน

อตัราเง�นสมทบ
ของบร�ษทัฯ

ส�วนของ
พนักงาน

ส�วนของ
บร�ษทัฯ

อตัราเง�นสะสมและเง�นสมทบ การจ�ายเง�นกองทนุและ
ผลประโยชน�

100%
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การฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพพนักงาน

GRI 103-1

พนักงานนับเป็นทรัพยากรทีมี่คณุค่าและส�าคญัย่ิงของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นผู้ผลักดันให้ภารกจิต่างๆ บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้ 

บริษัทฯ จึงใส่ใจส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี 

เป็นคนท�างานทีมี่คณุภาพ ทีส่�าคญัมีทศันคติทีดี่ต่อบริษทัฯ ถอืเป็นการรักษาพนักงานทีมี่ความสามารถให้อยู่กบัองค์กรไปนานๆ เพ่ือสร้างการ

เติบโตก้าวหน้าให้กบับริษทัฯ อย่างย่ังยืน ทัง้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถเป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทีจ่ะเกดิข้ึน

ทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย 

GRI 103-2, GRI 404-2

พฤกษาก�าหนดแนวทางเร่ืองการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทั้งจากการส�ารวจและวิเคราะห์ความจ�าเป็นของพนักงานในแต่ละกลุ่ม  

โดยมุ่งม่ันที่จะพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ (Experiential Learning) เป็นรูปแบบการพัฒนาทีเ่กดิจากประสบการณ์จากการท�างาน

และการคิดแก้ปัญหาจากการท�างานจริง ทั้งที่เกิดจากการท�างานประจ�าวัน หรืออาจมาจากการได้รับมอบหมาย

งานใหม่หรือโครงการใหม่ท�าให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลายอย่าง เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ เช่น การเป็น 

Project Leader ของโครงการ Innovation การเป็น Project Leader ของโครงการ Improvement การเป็น  

Change Agent การเป็นผู้น�าทีมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นต้น

การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากทุกอย่างรอบตัว เช่น การสอนงาน 

(Coaching) จากหัวหน้างาน การได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จากผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง หรือจากบุคคล 

ทีเ่กีย่วข้องในการท�างาน การสังเกตผู้อืน่ (Observing) การขอความคดิเห็นจากผู้อืน่ (Peer Reviewing) การเรียนรู้

จากผู้เช่ียวชาญ (Shadowing and Expert) การเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต การเรียนรู้หลักสูตรออนไลน์หรือ  

Micro Learning หรือในบางครั้งก็สามารถใช้การประชุมทีม เพื่อที่จะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน

เรียนรู้ ในห้องเรียน (Formal Learning) เป็นการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เราคุ้นเคย เช่น การเรียนรู ้

จากการเข้าอบรมสัมมนาทั้งการอบรมในห้องเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเข้าอบรมตาม 

ที่บริษัทฯ ก�าหนด รวมทั้งการเข้าอบรมภายนอก

70

20

10
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จากหลักการ 70:20:10 ดังกล่าว ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาได้ก�าหนดเคร่ืองมือในการส่งเสริมความรู้หรือพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์พนักงานแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในจ�านวน 19 หลักสูตร รวม 43 รุ่น รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก 

(Public Training) จ�านวน 12 หลักสูตร รวม 12 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง  

และผู้บริหารระดับสูง ในทุกสายอาชีพ เฉล่ีย 5.97 ช่ัวโมงต่อคน แบ่งเป็นพนักงานหญิงเฉล่ีย 5.02 ช่ัวโมงต่อคน และพนักงานชายเฉล่ีย  

6.56 ชั่วโมงต่อคน โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 97.89 และใช้งบประมาณ

ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 5 ล้านบาท

GRI 103-3, GRI 404-1, GRI 404-3

ข้อมูลการฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) และในเครือ ปี 2563

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)
(ชม. / คน / ป�)

บจ. โรงพยาบาลวมุิต โฮลดิง้ / บจ. โรงพยาบาลวมุิต / คลินิกบ�านหมอวมุิต
(ชม. / คน / ป�)

พนักงานระดับปฏิบตักิาร 
(Band 1-2)

6.87

พนักงานระดับบงัคับบญัชา
หรอืเทยีบเท�าข้ึนไป

 11.72 

ผู�บงัคับบญัชาระดับต�น 
(Band 3)

5.05

พนักงานระดับ
ปฏิบตักิาร

15.82

ผู�บงัคับบญัชาระดับกลาง 
(Band 4)

4.59
ผู�บงัคับบญัชาระดับสูง 

(Band 5 up)

4.98

จํานวนชัว่โมงการฝ�กอบรมของพนักงาน จําแนกตามระดบั

65432

แผนฝ�กอบรม
1.1 หมวดพืน้ฐานสําหรบั
 พนักงานใหม�
1.2  หมวดพฒันาตนเอง
 และบรหิารจัดการ
1.3 หมวดเทคโนโลยี
 สารสนเทศ
1.4 หมวดควบคุมคุณภาพ
 และความปลอดภัย
1.5 หมวดตามกลุ�มอาชพี

การจดัทาํแผน
พฒันารายบคุคล

การพฒันา
ความสามารถ
ด�านภาวะผู�นํา

การโค�ช
ผู�บรหิารระดับสูง
จากโค�ชภายนอก

สรปุหลักสูตร
หรอืการเรยีนรู�ส้ันๆ 

ผ�าน VDO

การสอนแนะจาก
คณะกรรมการ

บรษัิท

1
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บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)
(ชม. / คน / ป�)

บจ. โรงพยาบาลวมุิต โฮลดิง้ / บจ. โรงพยาบาลวมุิต / คลินิกบ�านหมอวมุิต
(ชม. / คน / ป�)

พนักงานทัง้หมด

5.97
พนักงานหญงิ 

5.02
พนักงานชาย 

6.56

พนักงานทัง้หมด

 27.15 
พนักงานหญงิ 

 15.83 
พนักงานชาย 

 11.32 

จํานวนชัว่โมงการฝ�กอบรมของพนักงาน จําแนกตามเพศ

บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน)
จํานวน (หลักสูตร)

บจ. โรงพยาบาลวมุิต โฮลดิง้ / บจ. โรงพยาบาลวมุิต / คลินิกบ�านหมอวมุิต
จํานวน (หลักสูตร)

หลักสูตรฝ�กอบรมภายใน

6 
หลักสูตรฝ�กอบรมกับ

สถาบนัภายนอก

 14 
หลักสูตรฝ�กอบรมภายใน 

e-Learning

20

หลักสูตรฝ�กอบรมภายใน 

19
หลักสูตรฝ�กอบรมกับ

สถาบนัภายนอก

12

จํานวนหลกัสตูรการฝ�กอบรม
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GRI 404-2

จัดทำาแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนจัดท�าแผนการพัฒนา

ตนเองเป็นรายบคุคล (Individual Development Plan) ร่วมกบัผู้บงัคบับญัชา เพ่ือก�าหนดกจิกรรมในการพัฒนาศกัยภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น 

การฝึกอบรมในหลักสูตรส�าคญั การรับมอบหมายโครงการพิเศษระยะส้ัน การโค้ช การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนแนะจากคณะกรรมการบริษทั 

(Board Mentoring) เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

1. พนักงาน ถือเป็นบุคคลส�าคัญที่สุดในการพัฒนาตนเอง ท�าหน้าที่วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสเพ่ือวางแผน 

การพัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติตามแผนการพัฒนาตนเอง ตลอดจนรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา

2. ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานหาวิธีการที่จะพัฒนาตนเอง ให้ค�าแนะน�าเพ่ือให้ 

แผนพัฒนารายบุคคลเป็นไปตามแผนที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งให้ค�าปรึกษาในการด�าเนินการตามแผนโดยการพูดคุย

กับพนักงานทุก 2 เดือน 

3. หน่วยงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่สร้างเคร่ืองมือหรือระบบที่ช่วยให้กิจกรรมการพัฒนารายบุคคล

ด�าเนินไปอย่างมปีระสทิธิภาพ ให้ความรู้กับพนักงาน และสนบัสนนุการพฒันารายบุคคลในส่วนของการฝึกอบรม

ผู้ทีเ่กีย่วข้องและมีบทบาทในการจัดท�าแผนการพฒันาตนเอง (IDP) 

การพฒันาความสามารถด้านภาวะผู้น�า (Leadership Competency)
ผู้น�าที่เก่งงาน เก่งคน ย่อมมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่

สนับสนุนให้เกิดการสร้างผู้น�าจากรุ่นสู่รุ่น จึงได้จัดท�า “พฤติกรรมด้านภาวะผู้น�า” (Leadership Competency) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ภาวะผู้น�าของพนักงานทุกคน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลการพัฒนาทั้งในด้านการบริหารคนและการบริหารงาน สมดังค�ากล่าวที่ว่า “งานก็ได้ผล  

คนก็พัฒนา”

ป� 2563 สัดส�วนของพนักงานที่จัดทําแผนพัฒนาตนเอง =100%
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ภาวะผู้น�าทีบ่ริษทัฯ ต้องการส่งเสริมให้เกดิข้ึนในตัวพนักงานทกุคน ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก 10 หัวข้อย่อย ได้แก่ 

ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา (Pruksa Culture and Values) คือ การยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมและ 

ค่านิยมพื้นฐานขององค์กร

- วัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา (Pruksa Culture & Values)

- การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) 

- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Holding Accountability) 

ด้านเก่งคน (Leading People) คือ ความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

- การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจผู้อื่น (Influencing and Motivating Others)

- การพัฒนาพนักงาน (Developing People) 

- การสร้างบรรยากาศของการท�างานเป็นทีม (Teamwork)

ด้านเก่งงาน (Leading Performance) คือ ความสามารถในการบริหารจัดการงานของตนเองและทีมงานให้บรรลุผล

ตามเป้าหมาย

- การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)

- การสร้างกลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy Planning)

- การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Create Value and Innovation)

- การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

หน่วยงานทรัพยากรบุคคลได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม Leadership Competency ทั้ง 10 หัวข้ออย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทาง

ส่ือสารต่างๆ อาท ิข่าวพฤกษาประจ�าวัน ไลน์แอปพลิเคชัน การประชุมผู้บริหาร การประชุมการสัมมนาผู้บริหาร ฯลฯ ทัง้ยังมีการประเมินภาวะ

ผู้น�าของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับผู้จดัการ ด้วยแบบประเมินภาวะผู้น�า 360 องศา (ประเมินตนเอง ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

และเพ่ือนร่วมงาน) ที่พัฒนาข้ึนเอง เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นผู้น�าของตนเอง ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้น�าให้ดีย่ิงข้ึน โดยผลการ

ประเมินภาวะผู้น�าที่ได้จะน�าไปใช้จัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession 

Planning) การเลื่อนต�าแหน่ง (Promotion) และการขึ้นเงินเดือน (Merit Increase) ต่อไป 

การโค้ชผู้บริหารระดบัสงู (Executive Coaching) 
บริษทัฯ ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และประธานกรรมการผู้จดัการ โดยว่าจ้าง

ที่ปรึกษาที่มีความรู้และความเช่ียวชาญเร่ืองการโค้ชมาเพ่ือโค้ชผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบตัวต่อตัว (Executive Coaching: One on One)  

ซึ่งระยะเวลาการโค้ชจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน มีจ�านวนการโค้ชประมาณ 5 ชั่วโมง 

โดยก่อนการโค้ชน้ัน โค้ชจะรับฟังความต้องการจากหัวหน้างานเพ่ือเป็นแนวทางในการโค้ช 

และจะมีการรายงานผลให้หัวหน้างานรับทราบเม่ือโค้ชเสร็จแล้ว 3 ช่ัวโมง หลังจบกระบวนการ

โค้ชทั้ง 5 ช่ัวโมงแล้ว โค้ชจะเข้าสรุปผลการโค้ชกับหัวหน้างานเพ่ือให้หัวหน้างานน�าผลที่ได ้

ไปพัฒนาได้อย่างตรงจดุ พร้อมน�าผลการโค้ชส่งให้ผู้บริหารระดับสูงของสายงานพัฒนาบคุลากร 

ส�าหรับน�าไปพัฒนาจุดแข็งให้ดีย่ิงข้ึน ขณะเดียวกันก็ให้แนวคิดและมุมมองที่เพ่ิมข้ึนจากการ

ตระหนักรู้ด้วยตนเองผ่านค�าถามของโค้ช รวมทัง้ให้เคร่ืองมือและแนวทางเพ่ือให้บริหารระดับสูง

สามารถเป็นโค้ชให้กบัทมีงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธผิลของทมีงานให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป

 

นอกจากการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้วยการโค้ชแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความส�าคัญ

ของแนวคิดและมุมมองต่อการพัฒนาบริษัทฯ ในภาพรวมของกลยุทธ์บริษัทฯ ด้วย จึงจัดให้มี

การ Mentoring โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็น Mentor ให้ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการ และประธานกรรมการผู้จดัการ ซึง่จะจดัให้มี Mentoring จ�านวน 4 คร้ังต่อปี (ไตรมาสละ 1 คร้ัง)

GRI 103-3

ป� 2563 Executive Coaching: 
One on One 
การโค�ชตัวต�อตัวกับ
ผู�บร�หารระดับสูง

5 คน
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1. พนักงาน
• ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดผลส�าเร็จตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และได้ตามมาตรฐานผลงาน 

ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้

• รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอยู่เสมอ

2. ผู้บงัคับบญัชา
• บริหารผลงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส�าเร็จ โดยการมอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ ์

ของบริษัทฯ 

• กระจายแผนงานไปสู่พนักงานผู้ปฏิบัติ ส่งเสริมพฤติกรรมในการท�างานที่มุ่งไปสู่ประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการท�างาน

ของพนักงานตามกระบวนการท�างานที่บริษัทฯ ก�าหนด 

• พัฒนาผลการปฏิบติังานของพนักงานทีต่นเองรับผิดชอบ โดยใช้การพัฒนาความรู้และความสามารถ รวมถงึปลูกฝังความรับผิดชอบ 

ให้กับพนักงาน ผ่านการสอนงาน การมอบหมายงาน การอบรม และการโค้ช

3. หน่วยงาน Human Resources
• ด�าเนินการให้ความรู้ จัดเตรียมเคร่ืองมือเพ่ือให้พนักงานและผู้บริหารมีเคร่ืองมือในการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 

กับเป้าหมายขององค์กร

การก�าหนดตัวชีว้ดัและประเมินผลงาน แบ่งเป็น 2 รอบ ดงัน้ี

การตัดเกรดผลงานประจ�าปี  
ในแต่ละปี บริษทัฯ จะด�าเนินการประเมินผลงานประจ�าปี โดยก�าหนดระดับผลงานในรูปแบบเกรด และก�าหนดความหมายของเกรด ดังน้ี

การวเิคราะห์และพฒันาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน โดยการประเมิน Performance (KPIs) คิดเป็น 100% 

ของผู้บริหารและพนักงานทั้งหมด และได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนของการประเมินผลงาน ตั้งแต่การน�าตัวชี้วัดผลงานหลัก 

(Key Performance Indicators: KPIs) ที่ต้องก�าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล การติดตามผลการปฏิบัติงาน  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผลงานของตนเองและทีม โดยก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

รอบครึง่ป�แรก หมายถึง การประเมินผลงาน 

6 เดอืนแรก 
(มกราคม ถึง มิถุนายน)

1-6

 รอบครึง่ป�หลัง หมายถึง การประเมินผลงาน 

6 เดอืนหลัง
(กรกฎาคม ถึง ธนัวาคม) 

7-12

เกรด

A
หมายถงึ

Exceed Expectation 
(สูงกว�าความคาดหวัง)

เกรด

B
หมายถงึ

Meet Expectation 
(เป�นไปตามความคาดหวัง)

เกรด

C
หมายถงึ

Below Expectation 
(ตํา่กว�าความคาดหวัง)

เกรด

AA
หมายถงึ

Excellent
(ดีเยีย่ม)

เกรด

D
หมายถงึ

Need Improvement 
(ต�องปรบัปรงุ)
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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�าการ 

ประเมินพร้อมการประเมินปิดระบบ KPIs

 1 High Potential (HIPO) หมายถึง พนักงานที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล และสมรรถนะการเป็นผู้น�าที่โดดเด่น มีศักยภาพที่จะเติบโต

ขึ้นไปถึงขั้น EVP/MD หรือเทียบเท่าได้ ภายใต้เวลาและอายุของพนักงาน

 2 Boosted Talent หมายถึง พนักงานที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล และสมรรถนะการเป็นผู้น�าที่อยู่ในระดับดีมาก มีศักยภาพที่จะได้รับ

การพัฒนาสายอาชีพอย่างเข้มข้น เพื่อให้พนักงานมีระดับความสามารถที่สูงขึ้น

กระบวนการคัดเลือกกลุ่ม Talent ถูกจัดท�าข้ึนปีละ 1 คร้ัง คือ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยจะพิจารณาจากผู้ที่มีผลงานหรือ 

มีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และมีผลการประเมิน Leadership Competency อยู่ในช่วงคะแนนที่ก�าหนด  

ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มคนเก่งของบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนารายบุคคลอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยมีการจัดท�าแผน

พัฒนาร่วมกับผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ด�าเนินการตามแผนพัฒนา รวมถึงมีการติดตามผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 บริษทัฯ ยังจดักจิกรรมสร้างขวัญและก�าลังใจแก่กลุ่ม Talent โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มคนเก่งน�าเสนอผลงานอนัโดดเด่นของตนเอง

ทีไ่ด้ด�าเนินการไปในปี 2563 เพ่ือเข้าร่วมประกวดลุ้นรับรางวัลพิเศษจากบริษทัฯ ซึง่กจิกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากคนเก่งเป็นอย่างมาก

การประเมินเกรดผลงานจะด�าเนินการปีละ 1 คร้ัง โดยผู้บังคับบัญชาจะพูดคุยเพ่ือส่ือสารเร่ืองเกรดประจ�าปี และอัตราเงินเดือนใหม ่

กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนารายบุคคล โดยจะมีการบริหารผลงานของพนักงาน ดังนี้

การบริหารคนเก่ง (Talent Management)
ส�าหรบักลุม่ Talent หรอืกลุม่พนกังานที่มคีวามรูค้วามสามารถ มศีักยภาพสงู (High Potential) และมผีลการปฏบิตังิานอยูใ่นเกณฑ์ดมีาก 

รวมถึงการมีภาวะผู้น�าสูงนั้น บริษัทฯ เห็นสมควรจัดให้มีการดูแลความก้าวหน้าในอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาเป็นพิเศษ โดยมีการแบ่งกลุ่ม

คนเก่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563114

 1 ได้ทราบระดับความรู้ความสามารถของตนเอง รวมทั้งจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนากับการท�างานปัจจุบัน เพ่ือน�าระดับความรู้น้ี 

ไปพัฒนาตนเองต่อไป

 2 น�าระดับความรู้ที่ตนเองมีไปพัฒนาต่อยอดความรู้ ทักษะความสามารถให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบันตามที่ได้รับ 

มอบหมายของบทบาทหน้าที่ และท�าได้ตามความคาดหวังของหน่วยงาน 

 3 ได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Promotion) เนื่องจากมีการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการเติบโตในอนาคตด้วย

 4 ได้รับการวางต�าแหน่งให้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) เม่ือมีพนักงานเดิมลาออกจากต�าแหน่งหรือเล่ือนต�าแหน่งหรือ 

เกษียณอายุไป

 5 ได้รับการอัปเดตความรู้ใหม่ตามสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปในยุคปัจจุบัน หรือมุมมองที่แตกต่างจากการท�างานประจ�าวัน  

เพื่อน�ามาปรับปรุงการท�างานของตนเอง เช่น งานที่เกี่ยวข้องกับ AI และนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น

 6 ได้ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติหน้าที่ที่เพ่ิมเติมจากต�าแหน่งเดิม เช่น การได้รับโครงการพิเศษนอกจากงานประจ�า พนักงานจะได ้

เรียนรู้วิธีการบริการจัดการโครงการและบริหารทีมงานเพิ่มขึ้น

การประเมินผลการท�างานของพนักงาน
บริษทัฯ ออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานให้มีความเช่ือมโยงกบัผลการปฏิบติังาน โดยใช้หลักการเดียวกนัทัง้กบัผู้บริหารและพนักงาน 

ด้วยเหตุน้ีจงึได้น�าผลการประเมินการท�างานของพนักงานมาใช้ในการก�าหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การปรับเงนิเดือนประจ�าปี และการจ่ายโบนัส 

รวมทั้งน�าผลการประเมินการท�างานไปเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ออกแบบระบบ

การประเมินผลการท�างานตั้งแต่การน�าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ต้องก�าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายจาก

ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผลงานของตนเองและทีม โดยใช ้

หลักการเดียวกันทั้งกับผู้บริหารและพนักงานทั้งองค์กร

GRI 103-3

การส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชพี
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเรียนรู้ไม่มีวันส้ินสุด ทั้งยังต้องการส่งเสริมให้พนักงานค้นพบศักยภาพและทลายขีดความสามารถของตนเอง  

จงึมุ่งสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกดิข้ึนในองค์กร เพ่ือให้พนักงานมีความสุขกบัการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 

การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมงานสัมมนา หรือการเรียนรู้จากหัวหน้างานผู้เป็นแบบอย่างที่ดี การได้รับมอบหมายให้ท�าโครงการพิเศษเพิ่มเติม

จากงานประจ�า เป็นต้น ซึ่งประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการพัฒนาตนเอง ได้แก่
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GRI 103-2

การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชพี
หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดกระบวนการ สร้างเคร่ืองมือ ตลอดจนส่ือสารให้บุคลากรเข้าใจถึงวัตถุประสงค ์

ในการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Review) เพื่อที่ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมายจะสามารถน�าไปปฏิบัติ

จริงได้ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนจัดท�าแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกับผู้บังคับบัญชาของตนเอง 

ตามขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้

 1 หน่วยงานทรัพยากรบุคคล สื่อสารแนวทางการด�าเนินการ วัตถุประสงค์ และแผนงานให้กลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

 2 ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมาย จัดท�าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง และส่งให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงและ 

ผู้บังคับบัญชาล�าดับถัดไปพิจารณา

 3 ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาล�าดับถัดไป และพนักงาน หารือเกี่ยวกับการจัดท�าแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพร่วมกัน  

โดยก�าหนดเป็นแผนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ชัดเจน ทั้งน้ี พนักงานจะต้องเป็นผู้น�าในการด�าเนินการพัฒนาตนเอง 

ตามที่ระบุไว้ในแผน

 4 ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผู้บังคับบัญชาล�าดับถัดไป และพนักงาน ทบทวนแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพทุก 2 ปี หรือเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการและเครื่องมือส�าหรับการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Review) 

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการ “Triangle Model” ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พนักงาน  

ผู้บงัคบับญัชา และบริษทัฯ เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บงัคบับญัชาได้ร่วมกนัวางแผนความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน และพัฒนาศกัยภาพ

ของพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางอาชีพของตัวพนักงานเอง รวมทั้งขององค์กรด้วย ซึ่งสามารถอธิบายโดยย่อ ดังนี้

 1 พนักงาน: แสดงความต้องการของตนเองในการพัฒนา โดยระบุความสนใจ แรงจูงใจ และความคาดหวังของตนเองให้หัวหน้า 

ได้รับทราบ เพื่อน�าไปสู่การวางแผนการพัฒนาร่วมกัน และเตรียมความพร้อมต่อการรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น

 2 ผู้บังคับบัญชา: รับรู้ความต้องการของพนักงานและองค์กร ให้ค�าปรึกษาแนะน�า ช่วยพนักงานก�าหนดเป้าหมายในงาน รวมถึง 

ให้โอกาสพนักงานได้ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองจนเกิดความเชี่ยวชาญในงาน

 3 บริษัทฯ: ก�าหนดนโยบายและส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพในการท�างานของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของธุรกิจ



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563116

GRI 103-3

ประโยชน์ทีผู้่บริหารและพนักงานจะได้รับ
การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงานของบริษัทฯ ได้มีการจัดท�าผ่านแนวทางและเคร่ืองมือการพัฒนาในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย โดยแบ่งตามระดับต�าแหน่ง ดังนี้

 1 ระดับผูบ้รหิาร: การโค้ชผู้บริหาร การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การจดัท�าแผนพัฒนารายบคุคล การประเมินภาวะผู้น�า 360 องศา 

การมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการต่างๆ การเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร  

และการเลื่อนต�าแหน่ง การสอนแนะจากคณะกรรมการบริษัท (Board Mentoring) เป็นต้น

 2 ระดับพนกังานทัว่ไป: การสอนงานโดยผู้บงัคบับญัชา การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ การจดัท�าแผนพัฒนารายบคุคล การมอบหมาย 

โครงการส�าคัญหรืองานพิเศษ การได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนเก่ง (Talent) การเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ 

ในเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร และการเลื่อนต�าแหน่ง การได้รับความรู้จาก e-Learning และ Micro Learning เป็นต้น

ด้วยแนวทางและเคร่ืองมือการพัฒนาพนักงานข้างต้น ท�าให้พนักงานของบริษัทฯ ได้พัฒนาความสามารถที่เหมาะกับงานในปัจจุบัน  

และมีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทฯ ดังนี้

 1 ผู้บริหารและพนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในต�าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมีความท้าทายและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น

 2 ผู้บริหารและพนักงานทีไ่ด้รับการพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถในการท�างานและการพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และมีแผนความก้าวหน้า 

ในอาชีพ ท�าให้เกิดแรงจูงใจในการท�างานและสร้างความผูกพันกับองค์กร

 3 ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้และทักษะที่ทันต่อเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในการท�าธุรกิจ การพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ก�าลังพล รวมทั้งขีดความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้ดียิ่งขึ้น

 4 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

GRI 103-3

ประโยชน์ทีบ่ริษทัฯ จะได้รับ

 1 บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพสูงที่จะช่วยสร้างความส�าเร็จให้ได้ตามแผนธุรกิจ

 2 บริษัทฯ มีผู้สืบทอดต�าแหน่งในต�าแหน่งที่ส�าคัญ ท�าให้การปฏิบัติงานต่างๆ ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น และธุรกิจเกิดความยั่งยืน

 3 บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร อันเป็นผลมาจากการดูแลพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น

 4 เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร ซึ่งมาจากบุคลากรที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

 5 บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากให้ความส�าคัญในการดูแลและพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลลูกค้า
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เพิ่มพูนความผูกพันที่มีต่อองค์กร

GRI 103-1

แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีที่คนทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  

ทว่าพฤกษายังคงใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนอย่างรอบด้าน ด้วยปรารถนาจะเห็นพนักงานมีความสุขในการท�างาน รวมทั้งเกิดความรัก 

ความผูกพันต่อองค์กรบริษัทฯ ที่ตนท�างานอยู่ 

การใส่ใจดแูลสขุภาพพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานสามารถปฏบิัตงิานจากที่บ้านได้ (WFH) ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อปกป้องดแูลสขุภาพ

ของพนักงาน และยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดภายในองค์กรด้วย โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มคุณภาพการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ทั้งในเรื่องของ

การป้องกันดูแลตนเองเพื่อลดความเสี่ยง แนวทางการปฏิบัติตนกรณีมีอาการน่าสงสัยหรือมีความเสี่ยง ช่องทางการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย การเข้ารับการรักษากรณีมีอาการสงสัย การคดักรองพนักงานทีมี่ประวัติการเดินทางหรือสัมผัสผู้ป่วย และมีการปรับมาตรการ

ปกป้องดูแลพนักงานให้รับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างทันท่วงที

การสนับสนุนพนักงานให้ท�างานอย่างมีประสทิธภิาพ
เพื่อให้ประสิทธิภาพการท�างานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสนับสนุนที่พนักงานสามารถท�างานได้จากที่บ้าน เช่น ระบบ 

Google Meet ส�าหรับใช้ในการประชุมออนไลน์ ระบบ Pruksa ID ส�าหรับลงบันทึกเวลาการปฏิบัติงานเพื่อลดการสัมผัสเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ร่วมกัน ระบบ VPN เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมอื่นๆ เช่น Sap, Share Drive ร่วมกันได้

การปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดกจิกรรม
บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม แต่ยังคงสร้างความผูกพันและความสุข

ให้พนักงานเหมือนไม่รู้สึกว่าห่างกันเลย เช่น การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ปรับเป็นการจับรางวัลผ่าน YouTube Live การประชุมออนไลน์ การร่วมฟัง

ข้อมูลหรือสารต่างๆ ของผู้บริหารผ่านการ Live เป็นต้น

GRI 103-2

การประเมินความผูกพนัของพนักงานประจ�าปี
การจัดท�าแบบประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในปี 2563 นอกจากมีแบบสอบถามที่ประเมินความผูกพันในด้านต่างๆ  

เช่น สภาพแวดล้อมในการท�างาน อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ความเช่ือม่ันของพนักงานต่อองค์กร ความก้าวหน้าในการท�างาน และอ�านาจ 

ในการตัดสินใจในการท�างาน ยังมีการเพิ่มค�าถามใหม่ที่พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและอุปสรรคในการท�างานด้านต่างๆ พร้อมเสนอแนวทาง

ทีจ่ะช่วยลดปัญหาให้บริษทัฯ ทราบและด�าเนินการแก้ไข โดยมีหมวดค�าถามหลัก และค�าถามปลายเปิดเพ่ือให้พนักงานมีโอกาสแสดงความคดิเห็น 

แนวทางหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

GRI 103-3

ป� 2563 พนักงานร�วมทําแบบประเมินความผูกพันต�อองค�กร 78.19%
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ห่วงใยความปลอดภัย
ใส่ใจสภาพแวดล้อมในการทำางาน

GRI 103-1, GRI 403-1, GRI 403-8

นโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ความปลอดภัยของพนักงานเป็นส่ิงที่พฤกษาห่วงใยและให้ความส�าคัญ โดยได้ก�าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัของพนักงานทกุระดับ ส�าหรับป้องกนัการเกดิอบุติัเหตุ การบาดเจบ็ และการเจบ็ป่วย

ในการท�างาน รวมทั้งควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้ 

• บริษทัฯ ถอืว่าความปลอดภัยในการท�างาน เป็นหน้าทีรั่บผิดชอบอนัดับแรกของพนักงานทกุคน ทกุระดับ และต้องให้ความร่วมมือ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

• บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• บริษทัฯ จดัให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้ ความสามารถในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้เสริมสร้างจติส�านึก

ให้แก่พนักงานและผู้เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

• บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันและอื่นๆ ให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึง

การรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดี อีกทั้งการดูแลป้องกันอุบัติการณ์และโรคที่เกิดจากการท�างานของพนักงานทุกคน

• บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

GRI 102-12

พฤกษายังคงปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยน�าระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์

ใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. 18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการ

ก่อสร้างอาคารชุด ส�าหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้น�ากฎเหล็กด้านความปลอดภัยมาควบคุมงานที่มีความเสี่ยงสูงทั้งแนวสูง แนวราบ และโรงงาน 

รวมทั้งน�าระบบ Safety Report Online มาใช้ในการรายงานผ่านระบบมือถือ และสรุปเป็น Safety Management Performance เพื่อตรวจสอบ

ระบบความปลอดภัยในภาพรวม ส่งผลให้มาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ถูกต้องตามหลักบริหารจัดการ 

และกฎหมาย ซึง่สะท้อนให้เห็นว่าความปลอดภัยเป็นเร่ืองส�าคญัย่ิงของบริษทัฯ โดยมีกระบวนการควบคมุทกุส่วนงานทัง้บ้านเด่ียว ทาวน์เฮาส์ 

และคอนโดมิเนียม
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GRI 403-4

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (คปอ.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนนายจ้าง 
ระดับบังคับบัญชา

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง
ระดับปฏิบัติการ

พฤกษาจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งมาจากการแต่งต้ัง (ระดับบังคับบัญชา) 

และมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมท้ังสิ้น 25 คน เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

 1 พจิารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพือ่ปอ้งกันและลดการเกดิอุบัตเิหตุ

การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญ อันเน่ืองจากการท�างานหรือความไม่ปลอดภัยในการท�างาน  

เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

 2 รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องตามกฎหมายเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท�างาน และมาตรฐาน

ความปลอดภัยในการท�างานต่อผู้บริหาร เพ่ือความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบคุคลภายนอกทีเ่ข้ามาปฏิบติังาน

หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ

 3 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัทฯ

 4 พิจารณาข้อบงัคบัและคูมื่อว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน รวมทัง้มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบ

กิจการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

 5 ส�ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดข้ึนในบริษัทฯ อย่างน้อย 

เดือนละหนึ่งครั้ง

 6 พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร

 7 วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับต้องปฏิบัติ

 8 ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร

 9 รายงานผลการปฏิบติังานประจ�าปี รวมทัง้ระบปัุญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบติัหน้าทีข่องคณะกรรมการเม่ือปฏิบติัหน้าที่

ครบหนึ่งปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

 10 ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัทฯ

 11 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย
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GRI 403-3, GRI 403-7

การด�าเนินงานด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัย
• บริษทัฯ มีการประเมินความเส่ียงในกจิกรรมต่างๆ ในองค์กรเพ่ือควบคมุและป้องกนัความเส่ียงทีอ่าจเกดิข้ึนไม่ให้ส่งผลต่ออนัตราย 

ทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนักงาน

• บริษัทฯ มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมายและข้อก�าหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

• บริษทัฯ น�าระบบ Safety Management Performance มาใช้เพ่ือติดตามการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง 

แนวราบ เพื่อดูแนวโน้มด้านความปลอดภัย

• บริษัทฯ จัดตั้งบุคลากรถ่ายทอดความรู้ความปลอดภัยในการท�างานที่โครงการก่อสร้าง

• บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพนักงานผ่านรูปภาพด้วยสื่อ OPL (One Point Lesson)

• บริษัทฯ มีการตรวจสอบการท�างานอย่างสม�่าเสมอผ่านการท�า Site Walk โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้น�าตรวจ

• บริษัทฯ มีประชุมความปลอดภัยทุกเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง

• บริษัทฯ จัดท�าแคมป์คนงานมาตรฐาน เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกันทุกโครงการก่อสร้าง  

และยังเป็นโครงการตัวอย่างส�าหรับศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

• บริษัทฯ จัดท�ากฎระเบียบ ความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัย และมาตรฐานการท�างาน แปลเป็นภาษาต่างๆ 4 ภาษา ให้กับแรงงาน

ชาวต่างชาติได้เข้าใจ

• บริษัทฯ จัดท�าชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่รอบโครงการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน

• บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เพ่ือให้เกดิความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

• บริษทัฯ มีการส่ือสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหลายช่องทาง อาท ิSMS, E-mail, บอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้กบัพนักงาน

และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

• บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เพ่ือให้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในลักษณะงานต่างๆ การสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธี ตั้งแต่เริ่มงานและทบทวนอย่างต่อเนื่อง
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• บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือให้พนักงานเข้าใจในข้ันตอนการด�าเนินงาน วิธีการแจ้ง  

วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่

• บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ หากฝ่าฝืนมี 

บทลงโทษทางวินัย

• บริษทัฯ มีการสอบสวนอบุติัการณ์ทีเ่กดิข้ึนทกุคร้ัง เพ่ือหาสาเหตุทีแ่ท้จริงของอบุติัการณ์น้ันๆ และเข้าไปด�าเนินการควบคมุให้ตรงจดุ 

ป้องกันการเกิดซ�้า

• บริษทัฯ มีการทบทวนการจดัการโดยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้ม่ันใจในระบบบริหารจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความเหมาะสม 

พอเพียง และมีประสิทธิผล

• บริษทัฯ มีการให้ความรู้กบัพนักงาน (Safety Talk) ทีป่ฏิบติังานในโครงการ มีการจดัท�า Training Need ตามกจิกรรมทีมี่ความเส่ียง

ครอบคลุมทุกกิจกรรม

• บริษทัฯ มีการตรวจสารเสพติดพนักงาน ผู้รับเหมา จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงต่ออาชญากรรม 

และตามกฎหมาย

• บริษัทฯ มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทั้งในส�านักงานและโครงการ เพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการท�างานให้เหมาะสมกับ

พนักงาน

• บริษัทฯ ได้ประสานงานกับโรงพยาบาลในการส่งตัวพนักงานเข้ารักษาทันทีที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

• บริษัทฯ มีการติดตามคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อพนักงานทุกวัน เพ่ือแจ้งเตือนการปฏิบัติตัวของพนักงาน และยังสนับสนุน 

งบประมาณในการแจกหน้ากากกันฝุ่นขนาดเล็กให้กับพนักงาน

• บริษัทฯ จัดท�ามาตรการลดฝุ่นขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยการสเปรย์น�้าปกคลุมแหล่งก�าเนิดฝุ่นและจัดเก็บส่ิงที่อาจ 

ส่งผลกระทบอยู่เสมอ

• บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ในการท�างานเป็นประจ�าทกุสัปดาห์ และมีการติดสติกเกอร์ (Tag) เป็นหลักฐาน

ผ่านการตรวจสอบ
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GRI 103-2, GRI 403-2

การด�าเนินงานเม่ือเกดิอบุติัการณ์ ด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในบริษทัฯ

มาตรการความปลอดภัยเกีย่วกบัภาวะฉกุเฉนิ

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

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วเมื่อเวลาจ�าเป็น

 2 จัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินน�าทางกรณีเกิดเหตุ

 3  จัดให้มีไฟฉายส�ารองติดอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินทุกจุด

 4  จัดให้มีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจุดต่างๆ

 5  จัดให้มีทางหนีไฟที่เหมาะสม สะดวก ให้พนักงานหนีไฟได้โดยรวดเร็วเมื่อเกิดไฟไหม้

 6  จัดให้มีสัญญาณเตือนไฟ/ควันอัตโนมัติติดตั้งไว้ทุกห้อง ถ้าเป็นไปได้

 7  มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้ติดตั้งไว้ในบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี และ/หรือเชื้อเพลิง

 8  มีป้ายห้ามสูบบุหรี่หรือใช้ไฟ ติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่เก็บสารเคมี/เชื้อเพลิง

 9  สายไฟฟ้าที่ใช้ในส�านักงานและในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานที่ทางไฟฟ้าสากลก�าหนด

 10  มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับเหตุอย่างสม�่าเสมอ

 11  จัดให้มีหัวหน้าที่อพยพประจ�าจุดต่างๆ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 12 จัดให้มีการจัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์รับเหตุเป็นและถูกต้อง

 13  จัดให้มีการซ้อมรับเหตุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี

START ผู�พบเหน็เหตุการณ�

หวัหน�างาน

VP
หรือเทยีบเท�า

จป. วิชาชพั
สํานักงานใหญ�

จป. วิชาชพั
สายงาน (ถ�ามี)

คณะทาํงาน
IRT HO

EVP

MD/C Level

CEO

แนวราบ  :  PE, PM

แนวสูง  :  CM, PMC

โรงงาน  :  PCF MANAGER

SUPPORT  :  MANAGER

Fl   w ข้ันตอนการแต�งเหตุฉกุเฉนิ
เหตุการณ�ฉกุเฉนิ ได�แก� อบุตัเิหตรุ�ายแรงมีผู�เสียชวิีต ไฟไหม� น้ําท�วมแผ�นดินไหว 
ประท�วง โจรกรรม ทรพัย�สินเสียหายส�งผลกระหบต�อภายนอก หรอืเหตกุารณ� 
ที่ส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ�องค�กร

หมายเหต:ุ ตัง้แต�พบเห็นเหตกุารณ� ต�องรายงานคณะทาํงาน IRT HO ทราบภายใน 5 นาที
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GRI 103-2

บริษัทฯ ได้น�าผลการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ปี มาเป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาที่ส�าคัญ โดยมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหต ุ

ให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส�าคัญเสมอมา

GRI 103-2, GRI 403-6

การป้องกนัความเสีย่งจากโรคร้ายจากการท�างาน
พฤกษาจดัให้มีทมีแพทย์จากโรงพยาบาลช้ันน�ามาตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กบัพนักงานทกุระดับทัง้ฝ่ายปฏิบติัการและผู้บริหาร เพ่ือให้เกดิ

อาชีวอนามัยทีดี่ในการปฏิบติังาน นอกจากน้ี การลดความเส่ียงต่อโรคและความเส่ียงต่อการได้รับอบุติัเหตุทีเ่กดิจากการท�างาน ยังเป็นนโยบายหลัก

ในการดูแลพนักงาน จึงมีการก�าหนดมาตรการการดูแลที่เหมาะสมครอบคลุมกับทุกสภาพการท�างานของพนักงาน อาทิ

การด�าเนินการป้องกนัโรคโควดิ-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ปัจจบุนับริษทัฯ มีการด�าเนินงานเพ่ือป้องกนัและลดผลกระทบแก่พนักงาน โดยแจก

หน้ากากอนามัยให้กับพนักงานทุกคน จัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือประจ�าจุดต่างๆ ทั้งส�านักงานบริษัทฯ ส�านักงานขาย และโครงการ

ก่อสร้าง จัดให้มีจุดสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ และให้มีการเว้นระยะทางสังคม ส�าหรับคู่ค้ามีการก�าหนดมาตรการคัดกรอง

กบัคูค้่าทีท่�างานกบับริษทัฯ รวมถงึจดัให้มีการตรวจหาเช้ือโควิด-19 กบัแรงงานทีจ่ะเข้ามาท�างานกบับริษทัฯ และมีการก�าหนดแผนฉกุเฉนิ

เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

• บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง และตามกิจกรรมการท�างานที่พนักงานสัมผัส

• บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงาน ส�าหรับไซต์งานก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน ทีอ่าจได้รับผลกระทบอนัเกดิจากฝุ่นละออง เสียงดัง 

เส่ียงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โดยจดัเตรียมหน้ากากป้องกนัอนัตรายจากฝุ่นละออง และจดัให้มีอปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น

• บริษทัฯ ก�าหนดให้พนักงานตรวจสุขภาพตามปัจจยัเส่ียงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทกุปี เพ่ือติดตามผลกระทบทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อม

การท�างาน และก�าหนดแนวทางแก้ไขป้องกัน
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GRI 403-2

การป้องกนัอนัตรายในงานทีมี่ความเสีย่งสงู 
พฤกษามีการควบคุมกิจกรรมการท�างานที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้ 

•  ผู้บริหารลงพ้ืนทีเ่พ่ือตรวจสอบความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทกุไตรมาส เพ่ือเป็นการสร้าง Leadership ด้านความปลอดภัย

และประเมินความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างต่างๆ

• ด้านไฟฟ้าได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าช่ัวคราวในโครงการก่อสร้าง ตู้ไฟฟ้าช่ัวคราวมีระบบตัดไฟฟ้าอตัโนมัติ ELCB ในการป้องกนั

กระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกนิ และออกแบบระบบไฟฟ้าบ้านพักอาศยัของคนงานให้ปลอดภัยในการพักอาศยั จดัท�ามาตรฐาน

ในการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าโดยน�าระบบ Log Out มาใช้งาน

• งานความเส่ียงสูงอืน่ๆ ได้แก่ ด้านการท�างานบนทีสู่ง งานเกีย่วกบัความร้อน งานทีอ่บัอากาศ และงานขุดเจาะ ได้มีการก�าหนดมาตรฐาน

ให้ใช้ระบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการท�างานให้เกิดความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลัง

ปฏิบัติงาน ในการควบคุมคนปฏิบัติงาน อุปกรณ์การท�างานให้ปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

• การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เป็นการตรวจสอบเพื่อคอยติดตามกิจกรรมการท�างานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ดี

• บริษทัฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการท�างาน และมีการก�าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยบงัคบัทัง้องค์กร

และคู่ค้า ซึ่งคู่ค้าจะเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

GRI 403-5

การฝึกอบรมเข้มข้น เพือ่สร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามัย
พฤกษาตระหนักและมุง่สร้างจิตส�านกึให้กบัพนกังาน โดยจัดให้มกีารฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั 9 หลกัสตูร รวมคลาส

อบรม 41 คลาส จากศูนย์ฝึกอบรมที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ ความ

ปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน และผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองด้วย โดยมีหลักสูตรจัดฝึกอบรมดังนี้ 

 1 จิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน

 2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

 3 เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร (จป.บริหาร)

 4 เจ้าหน้าที่ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)

 5 คณะกรรมการความปลอดภัยในการท�างาน (คปอ.)

 6 อบรมเรื่องดับเพลิงขั้นต้น

 7 การรับมือเหตุฉุกเฉิน

 8 กฎเหล็กด้านความปลอดภัยในการท�างาน

ความปลอดภัยในการใช้วตัถดุบิ วสัด ุอปุกรณ์ และสารเคมี
• บริษทัฯ มีการเลือกวัตถดิุบทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อลูกค้าและผู้ปฏิบติังาน เช่น เลือกใช้วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ทีไ่ม่มีสารระเหยทีเ่ป็นมลพิษ 

(VOCs) จ�าพวก Formaldehyde

• บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ โดยมีการจ�าแนกประเภทสารเคมี และมีการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ Safety Data 

Sheet (SDS) ของสารเคมีต่างๆ มีป้ายบ่งชี้ชัดเจน ตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทฯ

• บริษัทฯ มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ
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GRI 403-5

การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยให้กบัพนักงานและคู่ค้า 
บริษัทฯ จัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างในงานที่มีความเส่ียงสูง 

ให้กับพนักงานและคู่ค้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

การซ้อมรับมือเหตุฉกุเฉนิ
บริษัทฯ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) โดยมีจ�านวนพนักงานผ่านการอบรมเกิน 55% ของพนักงานทั้งหมด  

ซึง่มากกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด และมีการซ้อมรับมือเหตุฉกุเฉนิควบคูก่นัไปด้วย โดยมีการซ้อมการแจ้งเหตุฉกุเฉนิอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือลดความเส่ียง

และสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม พร้อมรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได้ 

แผนการ
ตรวจตรา

แผนการ
อบรม

แผนการ
รณรงค�

แผนการ
ดับเพลิง

แผนการ
อพยพหนีไฟ

แผน
บรรเทาทกุข�

1 2 3 4 5 6

แผนป�องกนัและระงับอคัคีภัย
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 1 ผู้บริหารอพยพประจ�าช้ัน (Emergency Commander) มีหน้าทีตั่ดสินใจให้อพยพเม่ือเกดิเหตุฉกุเฉนิ รวมทัง้เป็นผู้แจ้งหัวหน้าทมีอพยพ

และสมาชิก (พนักงาน) ในทีมให้อพยพไปสู่ทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit)

 2 หัวหน้าทีมอพยพ 1 (Floor Warden I) มีหน้าที่ปฏิบัติตามค�าสั่งผู้บริหารอพยพประจ�าชั้น พร้อมให้ความรู้กับสมาชิก (พนักงาน) 

เกี่ยวกับการอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังต้องเป็นผู้น�าสมาชิกในทีมอพยพตามทางออกฉุกเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟ

น�าไปสู่จดุรวมพล ตรวจนับรายช่ือสมาชิก ณ จดุรวมพล ว่ามีติดค้างหรือไม่ เพ่ือรายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ�าช้ัน และหน่วยงาน

ความปลอดภัย

 3 หัวหน้าทมีอพยพ 2 (Floor Warden II) มีหน้าทีร่ายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ�าช้ัน และหน่วยงานความปลอดภัยรวมทัง้ให้ความรู้

กับสมาชิก (พนักงาน) เกี่ยวกับการอพยพกรณีเหตุฉุกเฉิน

 4 สมาชิกประจ�าทีม มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการอพยพฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด โดยอพยพไปสู่จุดรวมพลและรายงานตัวต่อหัวหน้า

ทีมอพยพ

แผนผังทมีอพยพหนีไฟประจ�าชัน้ ทีมี่การจัดให้สอดคล้องกบัสภาพอาคาร

ผู�บริหารอพยพประจําชัน้
(Emergency Commander)

ผู�ประสานงานฉกุเฉนิ
(Emergency Coordinator)

Safety ส�วนกลาง

FLOOR

ZONE 1

ZONE 2
ZONE 1
(ด�านหน�า)

ZONE 2
(ด�านหลัง)

หัวหน�าทมีอพยพ 1
(Floor Warden I)

สมาชกิ (พนักงานทกุคน) สมาชกิ (พนักงานทกุคน)

หัวหน�าทมีอพยพ 2
(Floor Warden II)

หัวหน�าทมีอพยพ 1
(Floor Warden I)

หัวหน�าทมีอพยพ 2
(Floor Warden II)

ผู�บริหารอพยพประจําชัน้
(Emergency Commander)
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ทั้งนี้ คุณสมบัติของหัวหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 คือต้องมีความสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ (ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น) และ

สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บเบื้องต้นได้ (ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น)

ทีผ่่านมา บริษทัฯ จดัซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทกุปี เพ่ือให้พนักงานรู้วิธกีารปฏิบติัตัวเม่ือเกดิเหตุฉกุเฉนิ รู้จกัทางหนีไฟของช้ันทีต่นเอง

ปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้บริหารอพยพและหัวหน้าทีมอพยพ 1, 2 ได้ท�าการซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังเป็นการทดสอบระบบรับเหตุ

ฉุกเฉินของอาคาร ทั้งทางหนีไฟอาคาร ระบบรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไปในตัว โดยมีส่ือวีดิทัศน์เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้พนักงานและผู้มาติดต่อ

บริษัทฯ สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ด้วย

GRI 103-3

สรุปสถติิการเกดิอบุติัเหตุจากการท�างาน ปี 2560-2563
จากข้อมูลสถิติในปี 2563 จะเห็นได้ว่าภาพรวมแนวโน้มอัตราการบาดเจ็บลดลง อัตราวันขาดงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จํานวนอบุตัเิหตถึุงข้ันเสียชวิีต (ราย)
(พนักงานบรษัิท)

จํานวนผู�ได�รบับาดเจ็บ (ราย)
(พนักงานบรษัิท)

จํานวนวันทีสู่ญเสีย (วัน)
(พนักงานบรษัิท)

I.F.R

2563
1,813 คน

2562
2,956 คน

2561
2,841 คน

2560
4,155 คนจํานวนพนักงาน 

1
0.05%

4
0.22%

2

0.59

1
0.03%

6
0.20%

25

0.61

0
0.17%

8
0.28%

63

0.78

1
0.09%

8
0.19%

17

1.10

GRI 403-10

GRI 403-9
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เกื้อกูลชุมชน สร้างโอกาสให้สังคม

GRI 103-1

โอกาสสามารถส่งต่อด้วยการให้ที่ไม่ส้ินสุด พฤกษาด�าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม ภายใต้แนวคิด Heart to 

Society: ใส่ใจสังคมและให้โอกาสที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการโอกาส โดยน�าความเช่ียวชาญจาก Core Business มาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ 

กลุ่มคนในชุมชนและสังคมที่ต้องการโอกาส ได้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

GRI 103-3

โดยบริษัทฯ ยังคงด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

• โครงการ “ทุนพฤกษา” ปีที่ 19
พฤกษาสนับสนุนโอกาสทางการศกึษา โดยมอบ “ทนุพฤกษา” ในระดับประถมศกึษา มัธยมศกึษา และอาชีวศกึษา ให้กบับตุรของพนักงาน

ที่มีผลการเรียนดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 จ�านวน 89 ทุน เป็นจ�านวนเงิน 600,000 บาท เพื่อช่วยให้บุตรพนักงานได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี 

และเติบโตเป็นเยาวชนไทยที่มีคุณภาพต่อไป

• การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของผู้บริหารระดับสูง 
เพราะความรู้คอืโอกาส ผู้บริหารระดับสูงของพฤกษาใส่ใจพัฒนาการศกึษาในธรุกจิอสังหาริมทรัพย์ จงึร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีการผลิตช้ินส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป นวัตกรรมการก่อสร้างบ้านระบบ

อุตสาหกรรม Real Estate Manufacturing: REM รวมถึงการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ เช่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือช่วย 

ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการศึกษาให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และคนทั่วไป เพื่อน�าไปพัฒนาต่อยอดความรู้ในการพัฒนาประเทศต่อไป

• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่โรงงานพรีคาสท์ 
พฤกษาเช่ือว่าย่ิงแลกเปล่ียน ย่ิงเรียนรู้ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ได้ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการจากวิศวกรรมสถาน 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ (วสท.) ในการเย่ียมชมนวัตกรรมการผลิตแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้

ระหว่างหน่วยงาน พร้อมถ่ายทอดความเช่ียวชาญของพฤกษาในฐานะผู้น�าด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ เพ่ือส่งเสริม พัฒนาความรู้ 

และประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแก่วิศวกรไทย 
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GRI 103-3, GRI 413-1

•	 โครงการ	“บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ	By	Pruksa”	
ทีพ่ฤกษา เราอยากให้ทกุคนมี “บ้าน” เพราะ...บ้านคอืทีท่ีเ่ราอยู่แล้วมีความสุข

ที่สุด พฤกษาจึงช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพความสุขให้กับผู้ที่ต้องการ

โอกาสในสังคม ผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ By Pruksa” โดยร่วมกับ

มูลนิธนิวัตกรรมทางสังคม โรงพยาบาลสิรินธร และเครือข่ายในชุมชน อ�าเภอบ้านแฮด 

จังหวัดขอนแก่น ด�าเนินการสร้างและปรับปรุงที่อยู่อาศัยของคนพิการเพ่ิมเติม 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จ�านวน 2 หลัง ให้มีความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุในบ้าน 

และช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกายและจติใจของผู้พิการให้แข็งแรง ปลอดภัย 

และอยู่อาศยัได้อย่างได้ย่ังยืน พร้อมทัง้มอบอปุกรณ์ทางการแพทย์ให้กบัคนพิการ 

จงัหวัดขอนแก่น จ�านวน 19 คน เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของคนพิการ

ได้อย่างย่ังยืน

GRI 103-3, GRI 413-1

•	 โครงการ	“สร้างงานสร้างอาชีพผู้พิการ”
นอกจากต้องการที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงและปลอดภัย ผู้พิการยังปรารถนา 

ที่จะสร้างคุณค่าให้กับชีวิตตนเอง พฤกษาร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม  

ส่งเสริมโครงการ “สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการ” ให้มีงานท�าและมีรายได้ สามารถ

พ่ึงพาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 6 ทั้งน้ีในปี 2563 มีผู้พิการที่ได้รับการ 

ยกระดับให้มีคณุภาพชีวิตทีดี่ข้ึนจ�านวน 31 คน โดยท�างานทีพ่ฤกษาจ�านวน 7 คน 

และท�างานในองค์กรสาธารณประโยชน์ใกล้บ้าน (พื้นที่จังหวัดขอนแก่น) จ�านวน 

24 คน

ป� 2563 
ยกระดับคุณภาพชีวิต
คนพิการและครอบครัว 
รวมถึงคนในชุมชนให�ดีขึ้น

จํานวน 63 คน

ยกระดับ
คุณภาพชีว�ตคนพ�การ

31คน
คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ 
เหนือกว่าความสามารถทางกายคือใจ	“คุณทองล้วน	สอนหลง”

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ 
เหนือกว่าความสามารถทางกายคือใจ	“คุณสิทธิชัย	นิลค�า”

คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ 
บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ	By	Pruksa

https://www.youtube.com/watch?v=dw-J0OAJCOs&ab_channel=PruksaFamilyClub
https://www.youtube.com/watch?v=aHI5Ol_sZWY&ab_channel=PruksaFamilyClub
https://www.youtube.com/watch?v=k2u4CbrtpUU&ab_channel=PruksaFamilyClub
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• โครงการ “พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ปีที่ 13
ความต้องการโลหิตเพือ่ช่วยเหลอืชวีติเพือ่นมนษุย์ยงัคงมอียูม่าก 

พฤกษาร่วมกบัศนูย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จดัโครงการ 

“พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 13 โดยรณรงค ์

ให้ผู้บริหาร พนักงาน และคนทั่วไป ร่วมกันบริจาคโลหิตเพ่ือน�าไป 

ช่วยเหลือผู้ป่วยทีร่อรับการรักษาจากการเสียโลหิตอนัมีสาเหตุมาจาก

อุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือโรคที่จ�าเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต ที่ก�าลัง

ขาดแคลนให้ทนัท่วงท ีจ�านวน 4 คร้ัง/ปี เพ่ือขยายโอกาสในการมีชีวิต

ที่มีคุณภาพให้กับผู้ป่วยที่ก�าลังรอรับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาล

ต่างๆ ทั่วประเทศ

ปี 2563 มีผู้บริจาคโลหิต จ�านวน 464 ท่าน คิดเป็นปริมาณโลหิต 

190,900 ซีซี สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาได้มากกว่า 

1,392 ราย และผู้บริจาคโลหิตยังมีสุขภาพดีขึ้นจากการบริจาคโลหิต 

ทุก 3 เดือน

GRI 204-1

•  โครงการส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน
พฤกษาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชน  

(Community-Friendly Business) เพ่ือส่งเสริม/สนับสนุนสินค้า 

และบริการจากกจิการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) สินค้าของชุมชน 

ได้แก่ OTOP และ Bangkok Brand ให้เกิดการยกระดับคุณภาพ 

ของคนในชุมชน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ปี 2563 สนับสนุนสินค้าประเภทอาหารว่าง เพ่ือใช้ในการจัด

กจิกรรม CSR ของบริษทั 100% เพ่ือสร้างงานสร้างรายได้ให้กบัชุมชน

อย่างยั่งยืน

ช�วยเหลือผู�ป�วยได�มากกว�า

1,392 ราย

สนับสนุน
สินค�าของชุมชน
ในการจัดกิจกรรม 
CSR

100%
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• กิจกรรม “ตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์”   
 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

การให้โอกาสยังคงไม่สิ้นสุด พฤกษาร่วมกับคลินิกบ้านหมอวิมุต จัดกิจกรรม

ดูแลสุขภาพให้กับลูกบ้านและคนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพ่ือช่วยยกระดับ

คณุภาพชีวิตทีดี่ให้กบัผู้ทีป่ฏิบติังานทีมี่ความเส่ียงสูงให้มีสุขภาพทีดี่และแข็งแรง ดังน้ี 

1) กิจกรรม “ตรวจสขุภาพ” ให้กับลกูค้าที่โครงการ พลัมคอนโด รงัสติ อไลฟ์ 

เฟส 1 และ 2 โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ สเตชั่น

2) กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” ให้กับส่ือมวลชนและ 

เจ้าหน้าที่ของส�านักงานเขตพญาไท ที่ปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงกับเช้ือโรค เช่น 

พนักงานจัดเก็บขยะ และพนักงานกวาดถนน

• โครงการ V-Health Hotline 
ในสถานการณ์คบัขันทีป่ระชาชนต่างต่ืนตระหนกกบัโรคระบาดใหม่ และขาด

ซึ่งข้อมูลและค�าปรึกษาที่ถูกต้องและทั่วถึง โรงพยาบาลวิมุตจึงต้ังใจเปิดศูนย์ 

“Hotline เฉพาะกิจ” ขึ้นมา โดยจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์คอยให้ค�าปรึกษา

เร่ืองการปฏิบติัตัวเม่ือสงสัยโรค การดูแลตนเอง นอกจากช่วยผ่อนคลายความกงัวล 

ยังช่วยแนะน�าแนวทางการตรวจโควิด-19 และการดูแลสุขภาพทั่วไปเพ่ือ  

“คนไทยทุกคน”
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• คลินิกบ้านหมอวิมุต บริการส่งยาถึงบ้าน 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ผู้คนลดการเดินทางลงเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ คลินิก

บ้านหมอวิมุตได้อ�านวยความสะดวกแก่คนไข้เดิมมิให้ขาดการรักษาและยาที่จ�าเป็น โดยสามารถโทรปรึกษาแพทย์ ส่ังยา  

และรอรับยาทีพ่ร้อมจดัส่งถงึบ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาทีค่ลินิก เพ่ือความปลอดภัยและตอบสนองนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเช้ือ 

เพื่อชาติ” 

• โครงการ ViMUT Give & Share CSR  
เพราะวิถชีีวิตคนตาบอดจ�าเป็นต้องใช้การสัมผัสมากกว่าคนทัว่ไป จงึเส่ียง

ต่อการติดเช้ือโควิด-19 ได้ง่าย วิมุตจงึได้มอบเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้พิการทาง

สายตา มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอด จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในยามยาก 

และยังมอบวัคซนีไข้สมองอกัเสบแก่ผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังทีจ่�าเป็นต้องได้รับ

การฟอกไตสม�า่เสมอ จดัอยู่ในกลุ่มทีภู่มิคุม้กนัต�า่และเส่ียงต่อการติดเช้ือต่างๆ 

ที่รุนแรง การได้รับวัคซีนจึงมีความส�าคัญกับคนกลุ่มน้ีมาก แต่ไม่ใช่ทุกคน 

ที่จะเข้าถึงวัคซีนที่เหมาะสมได้ วิมุตจึงได้มอบวัคซีนไข้สมองอักเสบให้แก่

คนไข้โรคไตทีข่าดแคลน เพ่ือเป็นการป้องกนัก่อนเกดิโรคซึง่ถอืเป็นหัวใจส�าคญั

ของการมีสุขภาพที่ดี
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การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกจิต้องหยุดชะงกั พฤกษามีการจดัเตรียมแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกจิ (Business Continuity Plan: BCP) 

อ้างองิตามมาตรฐานสากล ISO 22301:2012 และถ่ายทอดแผนบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกดิการน�าไปปฏิบติั

ทีส่อดคล้องกนัทัว่ทัง้องค์กร ดังน้ัน เม่ือเกดิเหตุฉกุเฉนิกรณีการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษทัฯ จงึได้น�าแผนดังกล่าว 

มาปรับใช้กบัธรุกจิได้อย่างทนัท่วงท ีรวมทัง้น�าหลัก 7 ประการ ตามบทวิเคราะห์ของ McKinsey & Company มาเป็นแนวทาง

ในการปรับตัวให้ธรุกจิสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเน่ือง
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1. ปกป้องพนักงาน หลังการประเมินผลกระทบทีพ่นักงานอาจได้รับจาก COVID-19 บริษทัฯ ได้เร่งด�าเนินการ

ปกป้องพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญขององค์กร อาทิ การแจกหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ การจัดหา

เจลแอลกอฮอล์ไว้ประจ�าจุดที่เส่ียงต่อการแพร่ระบาด การสลับเวลาการท�างาน และการให้ท�างานที่บ้านตาม

มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ Hotline โดยมีทีมแพทย์จาก 

โรงพยาบาลวิมุตให้ค�าปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพกับพนักงานในเบื้องต้น

2. จัดต้ังทีมรับมือวิกฤต บริษัทฯ จัดต้ังคณะท�างานเฉพาะกิจ Emergency Response Team COVID-19 

ส�าหรับท�าหน้าทีป่ระเมินสถานการณ์และแนวโน้มทีอ่าจเกดิข้ึน เพ่ือก�าหนดนโยบาย ทรัพยากรทีจ่�าเป็นในการแก้ไข

หรอืป้องกนั แล้วรายงานผลต่อผูบ้รหิารระดบัสงูให้ได้รับทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ทัว่ทัง้องค์กร นอกจากน้ี ยังจดัต้ังคณะท�างานตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response Team: IRT) เพ่ือรับมือ

กับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีด้วย

3. บริหารสภาพคล่องในองค์กร บริษัทฯ สร้างแบบจ�าลองสถานการณ์ใน 3 กรณี คือ 1) Best Case 2)  

Base Case และ 3) Worst Case เพื่อทดสอบความสามารถในการรับความเสี่ยงทางการเงินที่หน่วยงานทนรับได้ 

(Financial Stress Test) ทั้งยังสร้างศูนย์รวมข้อมูล (Dashboard) เพ่ือใช้ติดตามตัวช้ีวัดที่ส�าคัญทางการเงิน 

โดยน�าข้อมูลที่ได้มาก�าหนดแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือ และบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินให้มี 

ความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ

4. ดแูลตลอดห่วงโซ่อปุทาน บริษทัฯ ปรับแผนการก่อสร้างให้สอดรับกบัแผนการด�าเนินธรุกจิและสถานการณ์

ปัจจบุนัตลอดเวลา จงึต้องมีการปรับปรุงและวางแผนความต้องการใช้วัสดุ รวมถงึการเพ่ิมประสิทธภิาพเครือข่าย

คูค้่าผ่านระบบการแชร์ข้อมูลร่วมกนั เพ่ือรักษาความม่ันคงของห่วงโซ่อปุทาน นอกจากน้ี ยังมีการค้นหาคูค้่ารายใหม่

เพื่อเตรียมความพร้อมไว้ส�าหรับรองรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้

5. ปรับแผนการตลาดดจิิทลั สภาพตลาดทีอ่ยู่อาศยัทัง้อาคารชุดและบ้านจดัสรรมีแนวโน้มชะลอตัวมาต้ังแต่

ปลายปี 2562 เน่ืองจากก�าลังซื้อของชาวต่างชาติและภายในประเทศลดลง โดยภาพรวมมีอัตราการขายเฉล่ีย 

อยู่ทีร้่อยละ 31 ซึง่ถอืว่าต�า่สุดในรอบ 10 ปี** อกีทัง้การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท�าให้ลูกค้าลดการเดินทางมา

เย่ียมชมโครงการ อนัส่งผลให้การตัดสินใจซือ้ลดลงตามไปด้วย บริษทัฯ จงึปรับแผนการตลาดมาใช้ Online Marketing 

มากขึน้ เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้ายุคดิจิทัล 

**คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2563

6. เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ จากการประเมินระดับความรุนแรงตามระยะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส 

บริษทัฯ ได้จ�าลองสถานการณ์ในการฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกจิ โดยย้ายกระบวนการท�างาน

ที่ส�าคัญไปปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง ณ โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร และมีการประเมินผล 

การฝึกซ้อมตลอดเพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ดังกล่าว

7. มุ่งม่ันในจุดมุ่งหมาย ค้นหาความเช่ียวชาญและแนวทางในการตอบแทนสังคม เพ่ือช่วยเหลือสังคมรอบด้าน 

ด้วยเชื่อว่าหากชุมชนแข็งแรง ย่อมส่งผลให้ธุรกิจแข็งแรงตามไปด้วย

 7 กระบวนการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 อย่างทนัท่วงที
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GRI 103-2

กระบวนการบริหารจัดการภาวะวกิฤต COVID-19 ของบริษทัฯ (Crisis Management)
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการและการส่ือสารในภาวะวิกฤตเป็นอย่างย่ิง จึงก�าหนดให้มีคณะท�างานเฉพาะกิจ Emergency 

Response Team COVID-19 และคณะท�างานตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Response Team: IRT) ซึ่งมาจากการแต่งตั้งผู้บริหาร

และตัวแทนจากหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน

โครงสร้างคณะท�างานเฉพาะกจิ
โดยคณะท�างานจะมีการประชุมหารือร่วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์และรายงานข้อมูลแก่ผู้บริหารสูงสุด (Top Management 

Committee) ส�าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจทีส่�าคญัขององค์กร อาท ิการตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤตในกรณีทีส่ถานการณ์มีความรุนแรงและ

ลุกลามจนไม่สามารถควบคมุได้ การประกาศใช้แผนความต่อเน่ืองทางธรุกจิ (BCP) ทีส่�าคญัคอืมีการส่ือสารข้อมูลข่าวสารไปยังพนักงานทกุกลุ่ม

ถึงขั้นตอนการตอบสนองและแนวทางการรับมือต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้านที่สุด

Group CEO

IRT-Head Office (HO)

Emergency Response Team 
COVID-19

IRT-Precast IRT-Site

• ตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤต/ 
 พิจารณาอนุมัติการใช�แผน BCP
• ให�แนวทาง/การสนับสนุนที่จําเป�นในภาวะวิกฤต

• ระงับเหตุ ณ สํานักงานใหญ�
• รายงานความรุนแรงของสถานการณ�
 ต�อผู�มีอํานาจตัดสินใจ (CEO) เพื่อประกาศภาวะวิกฤต
• ประสานงาน/ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
• ประกาศใช�แผน BCP ตามขอบเขตการจัดการในภาพรวม
• ให�คําแนะนําการระงับเหตุต�อ IRT-Precast/IRT-Site

• ระงับเหตุที่ Precast/Site โครงการ
• รายงานความรุนแรงของสถานการณ�ต�อ 
 IRT-HO/ผู�บริหารตามสายงาน
• ประสานงาน/ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
• ประกาศใช�แผน BCP ตามขอบเขตการจัดการ
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ส�าหรับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉกุเฉนิและการกูค้นืการด�าเนินการกลับสู่ภาวะปกติ (Crisis Management) มีการแบ่งข้ันตอนการด�าเนินการ

ออกเป็น 4 ระยะอย่างชัดเจน ดังนี้

พบผูต้ดิเช้ือจากต่างประเทศ: เน่ืองจากยังไม่เกดิการแพร่ระบาดในประเทศ จงึเน้นการจดัเตรียมทรัพยากรและความพร้อม

ขององค์กรในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าแผนต่างๆ สามารถน�ามาปฏิบัติได้จริงเม่ือเกิดเหตุ  

โดยมีคณะท�างานเฉพาะกิจ Emergency Response Team COVID-19 ร่วมกับคณะท�างานตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

(Incident Response Team: IRT) ท�าหน้าทีก่�ากบัหรือดูแล และให้นโยบายแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพ่ือท�าหน้าทีด่�าเนินการ

ตามกรอบการบริหารความต่อเนื่อง (BCM Framework)

พบการติดเช้ือไวรัสจากต่างประเทศแพร่เข้าสู่คนไทย: เป็นการด�าเนินการต่อเน่ืองจากมาตรการระยะที่ 1 ซึ่งจะมี 

การจัดต้ังศูนย์บัญชาการกลางเพ่ือประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล รวมถึงการจัดหาเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ 

เตรียมพร้อมการระบาดตามความจ�าเป็น ตลอดจนการจดัหาทรัพยากรทีจ่�าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเน่ือง

ทางธรุกจิ และเตรียมความพร้อมส�าหรับการโยกย้ายพนักงานของกระบวนการส�าคญั (Critical Process) ไปยังสถานที่

ปฏิบัติงานส�ารอง 

ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการสนับสนุน (Support Process) บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมด้าน  

IT Application เพ่ือสนับสนุนการประชุมทางไกลและรูปแบบการท�างานแบบ Work from Home เพื่อให้ธุรกิจสามารถ

ด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การด�าเนินการ
ในระยะที่ 1

การด�าเนินการ
ในระยะที ่2

การด�าเนินการ
ในระยะที ่3

การด�าเนินการ
ในระยะที ่4

พบการติดต่อของเช้ือไวรัสจากคนสู่คนแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง: เป็นการด�าเนินการบริหารงานและตัดสินใจ 

เม่ือเกิดอบุติัการณ์หรือเหตุขัดข้อง โดยคณะท�างานเฉพาะกจิ Emergency Response Team COVID-19 และคณะท�างาน

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response Team: IRT) จะร่วมกันจัดการเหตุ อ�านวยการสถานการณ์และตัดสินใจ 

รวมถึงการประสานงานกับหน่วยธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ือง 

รวมทั้งการบริหารความต่อเน่ืองด้าน IT Support ให้สามารถใช้งานได้ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมงานส�าคัญได้ทันที  

ณ สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง

พบการกู้คืนกิจกรรมงานส�าคัญและ IT หลังเกิดการระบาดใหญ่ เพ่ือกลับสู่ภาวะปกติ: เป็นการประกาศยุติการใช้ 

แผนบริหารความต่อเน่ืองทางธรุกจิโดยคณะท�างานเฉพาะกจิ Emergency Response Team COVID-19 ร่วมกบัคณะท�างาน

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response Team: IRT) ในการด�าเนินการฟื้นคืนการด�าเนินงานให้กลับสู่สภาวะ

ปกติโดยเร็วที่สุด
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การปรับตัวยืดหยุ่นต่อสถานการณ์
ควบคู่ไปกับการวางแผนตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทฯ ยังได้พิจารณามาตรการการปรับตัวและทบทวนการด�าเนินการ 

ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละระยะ ดังน้ี

• ปรับแผนการก่อสร้าง มีการหารือเรื่องการปรับแผนการพัฒนาโครงการ และปรับแผนลดการก่อสร้างลง รวมทั้งทบทวนสินค้าคงคลัง 

(Stock) งานระหว่างกระบวนการ (Work in Process) และวัตถุดิบ (Raw Material) เป็นรายโครงการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ

การปรับเปล่ียนแผนการก่อสร้างที่เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยวางแผนครอบคลุมทุกระยะของการ 

แพร่กระจายเชื้อ และค�านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�าคัญ

• ทบทวนการเปิดโครงการ มีการทบทวนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (SG&A) เพ่ือให้สอดคล้องกบัโครงการทีอ่าจต้องมีการชะลอ

การก่อสร้าง รวมถึงทบทวนการเปิดตัวโครงการใหม่ ซึ่งปกติจะต้องมีการจัดอีเว้นต์ โดยอาจปรับเปลี่ยนอีเว้นต์ไปในรูปแบบออนไลน์

มากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีการปรับกลยุทธ์ในการเร่งโอนโครงการ รวมถึงแผนการตลาดที่เป็น 

Digital Marketing ด้วย

ด้านการผลิตสนิค้าและบริการ
• ดูแลปกป้องบุคลากร ในภาวะปกติบริษัทฯ ได้จัดท�าประกาศ

เพ่ือส่ือสารและแนะน�าการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องแก่พนักงาน  

รวมทั้งครอบครัวของพนักงานด้วย พร้อมจัดหาอุปกรณ์การ

ป้องกนัตนเอง เช่น แจกหน้ากากอนามัย ติดต้ังเจลแอลกอฮอล์

ตามจดุเส่ียงต่างๆ รวมถงึการออกนโยบายให้พนักงานประชุม

แบบ VDO Conference แทน เพ่ือลดการประชุมร่วมกนัในห้อง

ประชุม
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ด้านการจ�าหน่ายและการให้บริการ
• วางแผนการท�างานกับคู่ค้า บริษัทฯ มุ่งส่ือสารข้อมูลให้คู่ค้ารับทราบถึง

มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสทีบ่ริษทัฯ ด�าเนินการอยู่ 

รวมทัง้วางแผนปรับการท�างานร่วมกบัคูค้่า โดยการก�าหนดรอบการวางบลิ

ที่ชัดเจน เช่น การลดรอบการวางบิลจาก 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็น 2 ครั้งต่อ

สัปดาห์ การก�าหนดให้พนักงานส่งของตามจดุทีก่�าหนดในการรับและตรวจ

นับสินค้า เพ่ือลดความแออดัจากการใช้พ้ืนทีส่่วนกลาง เช่น ลิฟต์ นอกจากน้ี 

ยังมีการทบทวนข้อผูกมัดในสัญญาและเงื่อนไขกับคู ่ค ้า กรณีเกิด 

โรคระบาดและเหตุสุดวิสัย ทัง้ในสัญญาปัจจบุนัและสัญญาทีจ่ะร่างข้ึนใหม่

• อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการส่ือสาร

ข้อมูลและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสให้ลูกค้า 

ได้รับทราบ ทั้งยังเปิดศูนย์ Hotline ให้บริการค�าปรึกษาด้านสุขภาพ 

แก่ลูกค้าโดยทีมแพทย์โรงพยาบาลวิมุต พร้อมจัดท�าแผนการส่ือสาร  

(Communication Plan) ผ่านนิติบคุคล และหันมาท�า Online Marketing  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้กบัลูกค้ามากข้ึน เช่น การเปิดขายโครงการทีอ่ยู่อาศยั

ผ่านทางออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถจองโครงการทีต้่องการผ่านเว็บไซต์ได้ 

รวมถงึการน�าเย่ียมชมโครงการผ่าน VDO Call ทัง้หมดน้ีกเ็พ่ือความปลอดภัย

ของลูกค้าคนส�าคัญ

ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษทัฯ
• เตรยีมพร้อมทางการเงนิ บริษทัฯ มีการทดสอบความสามารถในการรับผลกระทบทางการเงนิทีห่น่วยงานรับได้ (Financial Stress Test) 

เพ่ือระบแุนวทางในการด�าเนินงานและการบริหารการเงนิทีรั่ดกมุ รวมถงึการจดัหาแหล่งเงนิทนุในรูปแบบต่างๆ ส�าหรับการเตรียมพร้อม

ในการรับมือในแต่ละสถานการณ์

ด้านการสือ่สารแก่ผู้มีส่วนได้เสยีทัง้ภายในและภายนอก
บริษัทฯ ได้ก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียเป็น 2 กลุ่ม ส�าหรับการวางแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤตอย่างเหมาะสม ดังนี้

1. ผูม้ส่ีวนได้เสยีภายใน ประกอบด้วยพนักงานและผู้บริหาร ซึง่เป็นหัวใจของการขับเคล่ือนธรุกจิ การสร้างขวัญและก�าลังใจให้กบับคุลากร

ในองค์กรจึงถือเป็นเร่ืองที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตนเองจาก COVID-19  

ผ่านช่องทางต่างๆ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากพนักงานมีข้อสงสัยสามารถขอค�าแนะน�าปรึกษาจากศูนย์ Hotline ได้ ขณะเดียวกัน

ยังมีการออกมาตรการในการปฏิบัติงานที่เคร่งครัด เช่น การปฏิบัติตัวของพนักงานเม่ือเข้าปฏิบัติงาน ณ ส�านักงานใหญ่ โรงงาน  

ไซต์ก่อสร้าง และส�านักงานขายที่โครงการ เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ

เชื้อไวรัส COVID-19
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2. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ ชุมชน

และสังคม ผู้ถือหุ้น และคู่แข่ง โดยบริษัทฯ ร่วมรณรงค์ให้ทุกคนใส่ใจดูแล

ตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแล

ตนเอง ดูแลบ้าน การท�างานแบบ Work from Home ทั้งยังร่วมกับ 

โรงพยาบาลวิมุตจัดตั้งศูนย์ Hotline เฉพาะกิจให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้าของ

พฤกษาและประชาชนทั่วไป เหนืออื่นใดคือการให้ก�าลังใจทีมแพทย์และ

พยาบาลทีเ่ป็นนักรบแนวหน้าสู้ภัย COVID-19 ผ่านแคมเปญ “ปรบมือ” 

ควบคู ่ไปกับการส่งพลังและก�าลังใจแก่คนไทยทุกคนผ่านแคมเปญ  

“รอยยิ้ม”...เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ด้านส�าคัญอืน่ๆ
• ใส่ใจดูแลเพื่อนร่วมอาคาร เนื่องจากส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในอาคารส�านักงานของตึก Pearl Bangkok ซึ่งรวมส�านักงานของ

ผู้เช่าบริษทัต่างๆ เข้าด้วยกนั บริษทัฯ จงึได้หารือร่วมกบับริษทัผู้เช่าร่วมอาคารและฝ่ายอาคาร เพ่ือก�าหนดมาตรการและจดัท�าแผนการ

ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (Emergency Response Plan COVID-19) โดยวางแนวปฏิบัติการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือให้ครอบคลุมในทุกระยะการแพร่เช้ือ ต้ังแต่การจัดต้ังศูนย์บัญชาการกลางเพ่ือประชาสัมพันธ์และ 

แจ้งข้อมูล การจดัหาเวชภัณฑ์และวัสดุอปุกรณ์ทีจ่�าเป็นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ แผนการคดักรองผู้ใช้บริการอาคาร แผนการ

ติดตามผู้ติดเชื้อไวรัสไปจนถึงแผนการฟื้นฟูเมื่อการระบาดของเชื้อไวรัสยุติลง

 โดยคณะท�างานเฉพาะกจิ Emergency Response Team COVID-19 ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบายหลักในการด�าเนินการ เพ่ือให้เกดิความเข้าใจ

และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั่วทั้งอาคาร และคณะท�างานตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident Response Team: IRT)  

ของบริษัทฯ ท�าหน้าที่ควบคุม สั่งการ ในการน�านโยบายและแนวทางที่ส�าคัญไปปฏิบัติใช้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
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การบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสยีอย่างรอบด้าน
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้าง ด้วยความห่วงใยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จึงได้ประเมิน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นและก�าหนดแนวทางในการจัดการผลกระทบ เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ดังต่อไปนี้

พนักงานและครอบครัว
• ด้านบุคลากร ตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทั้งหมด ทั้งที่เป็นบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานอยู่ในช่วงด�าเนินแผน

บริหารความต่อเน่ืองทางธรุกจิ และบคุลากรทัว่ไปทีห่ยุดปฏิบติัหน้าทีไ่ปในช่วงวิกฤตผ่านทางหัวหน้าสายงาน เพ่ือสรุปจ�านวนบคุลากร

ที่ต้องสรรหาทดแทนเพ่ือปฏิบัติงานตามปกติ นอกจากน้ี ยังมีการประเมินสถานการณ์และความจ�าเป็นด้านสวัสดิการต่อบุคลากร 

ของบริษัทฯ ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย

• ด้านสถานทีแ่ละโครงสร้างพ้ืนฐาน ตรวจสอบและประเมินความพร้อมของอาคารส�านักงานหลัก ในการทีจ่ะกลับไปปฏิบติังานตามปกติ 

โดยพิจารณาถึงความปลอดภัย ความพร้อมของสถานที่ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะรองรับการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกันต้องประเมิน

ความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหลักตามปกติ

• ด้านระบบงานสารสนเทศ ตรวจสอบและวิเคราะห์ความพร้อมให้บริการของระบบงานสารสนเทศต่างๆ โดยทดสอบความพร้อมใช้งาน

ระบบสารสนเทศของแต่ละระบบงาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถรองรับการท�างานของกระบวนการทั้งหมดของบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่มี

การใช้งานระบบงานส�ารอง (DR System) จะต้องเชื่อมั่นได้ว่าระบบงานหลักสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ และสามารถโยกย้าย

ข้อมูลที่จัดท�าในระบบงานส�ารองกลับมายังระบบหลักได้อย่างครบถ้วน

• ด้านกระบวนการทางธุรกิจ มีการประเมินเป็นระยะถึงความสามารถในการกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ (Business as Usual)  

ในกรณีที่เหตุการณ์ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จะต้องประเมินความสามารถในการด�าเนินธุรกรรมกับคู่ค้าและหน่วยงานภายนอกได้ 

ตามปกติเป็นการร่วมด้วย

ลกูค้า
บริษัทฯ ร่วมหารือแนวทางการลงนามความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กับผู้ประกอบการธุรกิจ 

ก่อนที่จะก�าหนดเป็นมาตรการหรือแคมเปญจาก สคบ. พร้อมหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตลอดจนคุณสมบัติของผู้บริโภคที่จะได้รับเงินคืน ดังนี้

• กรณีเสียชีวิต 

 - ผู้เสียชีวิตไม่ใช่คู่สัญญา ต้องพิสูจน์ว่าการเสียชีวิตเกิดขึ้นภายหลังการท�าสัญญา 

 - ไม่รวมถึงคู่สมรส บุตร บิดามารดาของคู่สัญญา

• กรณีเจ็บป่วยหรือสูญเสียความสามารถ

 - การเจ็บป่วยต้องเกิดขึ้นหลังท�าสัญญา 

 - ต้องมีเอกสารทางการแพทย์แสดงเพื่อยืนยัน 

 - พิสูจน์ถึงภาระค่าใช้จ่ายล้นพ้นตัว

• กรณีถูกเลิกจ้าง

 - ปฏิบัติงานก่อนท�าสัญญา 

 - มีเอกสารเพ่ือพิสูจน์การเลิกจ้าง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าส�าหรับการผ่อนช�าระช่วง COVID-19 ส�าหรับโครงการที่มีแผนโอนและโครงการ 

ที่มีการก่อสร้างแล้ว แต่มีแผนชะลอการก่อสร้าง ดังนี้

• ลูกค้าจ่ายเงินผ่อนดาวน์ตามปกติ 

• กรณีที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอชะลอการผ่อนช�าระ บริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไปเป็นเวลา 3 เดือน 

• ลูกค้าที่ผิดนัดช�าระ บริษัทฯ จะยังไม่ติดตามทวงถามลูกค้าในช่วง 3 เดือน 

• ยกเว้นระบบ Auto Cancel เป็นเวลา 3 เดือน และรอดูสถานการณ์ 

• พิจารณาศักยภาพของลูกค้าที่ผิดนัดช�าระอีกครั้ง เมื่อครบ 3 เดือน
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ผู้ถอืหุน้ 
เดิมบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของ 

เช้ือไวรัส จงึได้ปรับเปล่ียนระยะเวลาการจดัประชุมเป็นวันที ่26 มิถนุายน 2563 ในรูปแบบ Online Meeting ผ่าน YouTube Live และการ

ประชุมร่วมกนัในห้องประชุม ซึง่จ�ากดัจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกนิ 60 คน โดยมีมาตรการในการคดักรองผู้เข้าร่วมประชุมด้วยการตรวจ

วัดอุณหภูมิ การใส่หน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่างทางสังคม พร้อมลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในมาตรการ

ป้องกันที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดขึ้น

การสร้างความม่ันคงและความเชือ่ม่ันให้กบับคุลากรของบริษัทฯ
ปัจจัยในการขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตก้าวหน้าอย่างย่ังยืน คือ บุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท ในสถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ผลประกอบการบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ต้ังไว้ แต่พฤกษายังคงจ่ายผลตอบแทนพนักงานตามปกติ 

และจ่ายโบนัสกลางปีให้กับพนักงานทุกคน พร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานและครอบครัวให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

บริษทัฯ ยังมีการจดัต้ังศนูย์บญัชาการกลางเพ่ือประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูล รวมถงึการจดัหาเวชภัณฑ์และวัสดุอปุกรณ์เพ่ือเตรียมพร้อม

การระบาดตามความจ�าเป็น ตลอดจนทรัพยากรที่จ�าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เช่น สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง

ต้องพร้อมรองรับพนักงานของกระบวนการส�าคัญ (Critical Process) ที่จะย้ายไปท�างาน ทั้งระบบงานสารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ต้องพร้อมรองรับการปฏิบติังานเสมือนกบัการปฏิบติังานปกติทีส่�านักงานใหญ่ (Head Office) บริษทัฯ ยังใส่ใจอ�านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน

ที่ต้องไปปฏิบัติงาน เช่น การจัดเตรียมรถรับ-ส่ง การจัดหาที่พักชั่วคราวให้ในกรณีที่พนักงานไม่สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานได้ตามปกติ

นอกจากน้ี ในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในกระบวนการสนับสนุน (Support Process) บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในรูปแบบ 

การท�างานแบบ Work from Home โดยจัดเตรียม IT Application เสริมเพื่อสนับสนุนการประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Hangout Meet 

และระบบ VPN เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของอาคารส�านักงานที่ยังเปิดใช้บริการ ได้มีการก�าหนดแผนการ

คัดกรองพนักงาน และผู้ใช้บริการอาคาร และมาตรการการท�าความสะอาดที่เข้มงวดขึ้น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ใช้บริการร่วม

ภายในอาคาร

ชมุชนและสงัคม 
พฤกษายืนหยัดเป็นอีกพลังหน่ึงในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและ

ผู้คนในสังคมที่ประสบปัญหาการตกงาน การขาดรายได้ และวิตกกังวล

เร่ืองสุขภาพ โดยเปิดรับสมัครนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หวังสร้างอาชีพ 

สร้างรายได้ให้กบัผู้ทีต่กงาน การเปิดพ้ืนทีใ่ห้ร้านอาหารทีไ่ด้รับผลกระทบ

จาก COVID-19 ฝากร้านในโซนต่างๆ เช่น บางใหญ่ รังสิต บางนา และ

สุวรรณภูมิ เพ่ือเป็นอกีช่องทางในการสร้างรายได้ให้กบัผู้ประกอบการ SME 

ซึ่งเป็นรากฐานในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย นอกจากน้ี ยังร่วมกับ 

โรงพยาบาลวิมุตจดัต้ังศนูย์ Hotline ให้ค�าปรึกษาเร่ืองสุขภาพและ COVID-19 

กับประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
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การปรับตัวรับ New Normal ทัง้ในระยะสัน้-ระยะยาว
พฤกษาเป็นองค์กรทีใ่ห้ความส�าคญักบัการปรับตัวยืดหยุ่นรับการใช้ชีวิตวิถใีหม่ หรือ New Normal ทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว โดยในช่วง

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังอยู่ในสถานะการเฝ้าระวัง บริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทางการขายใหม่ผ่านเครื่องมือดิจิทัล ได้แก่ การน�าเสนอ

รูปแบบโครงการผ่าน VDO Live, VDO Clip เพื่อให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมโครงการและบ้านเสมือนจริง นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Pruksa 

Online Booking ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถจองซื้อบ้านได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์  

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย บริษัทฯ ได้เตรียมแผนรับมือการตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ โดยศึกษาแนวโน้ม

ของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป เพ่ือน�าไปปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้รองรับการท�ากิจกรรมที่ส�าคัญของแต่ละครอบครัว 

(Home Base Activity) เช่น Homelife ออกแบบฟังก์ชันการใช้งานของบ้าน สโมสร และพ้ืนที่ส่วนกลางที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกองศา  

และ Health Proof การน�านวัตกรรมต่างๆ มาตอบสนองชีวิตทีใ่ส่ใจความสะอาดและสุขอนามัยเพ่ิมมากข้ึน ด้วยระบบ Touchless, Face Recognition 

และระบบระบายอากาศภายในตัวบ้าน เป็นต้น

การสร้างสงัคมแห่งการให้…สูภั้ย COVID-19
เพราะพฤกษาห่วงใยผู้มีส่วนได้เสียในสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงได้ร่วมแบ่งปันความรู้และ

ทรัพยากรที่มี พร้อมยื่นมือเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ดังนี้ 

• การใช้เครื่องมือและแฟลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัทฯ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ที่ตกงาน

เข้ารับการอบรมอาชีพเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การเปิดพ้ืนที่ให้ร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบฝากร้านสร้างรายได้ในโซนต่างๆ 

เช่น บางใหญ่ รังสิต บางนา และสุวรรณภูมิ
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• การให้บริการทางด้านสาธารณสุข/การบริการทางการแพทย์ พฤกษาร่วมกับโรงพยาบาลวิมุตจัดตั้งศูนย์ Hotline ให้ค�าปรึกษาเรื่อง

สุขภาพและ COVID-19 แก่พนักงาน ลูกค้าของพฤกษา และประชาชนทั่วไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• การสร้างความสมัพันธ์ให้เข้มแขง็ พฤกษาร่วมถอดบทเรียนการด�าเนินธรุกจิของบริษทัฯ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 กบัตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อเผยแพร่ให้กับบริษัทต่างๆ และสาธารณชนน�าไปปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการองค์กร

• การแบ่งปันความรู้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 อย่างต่อเนือ่ง รวมถึง

แบ่งปันวิธีการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ เช่น Digital 

Signage, Line@ Pruksa Engagement, Facebook: Pruksa Family Club

• แนวร่วมการท�างานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือช่วยกนัขับเคล่ือนเศรษฐกจิให้เดินหน้าในสถานการณ์ COVID-19 บริษทัฯ ร่วมกบัพันธมิตร

กลุ่มธนาคารในการช่วยเหลือลูกค้าในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้โดยง่าย ด้านผู้บริหารระดับสูง โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ.พฤกษา โฮลด้ิง ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ในการน�าเสนอ 

วิสัยทัศน์การขับเคลื่อนธุรกิจในสถานการณ์ COVID-19 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

• การจัดท�ามาตรการดูแลลูกค้าในโครงการ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือกรณีที่ลูกค้าติดเช้ือไวรัส COVID-19 ผ่านช่องทาง 1739  

และ Hotline เฉพาะกจิส�าหรับลูกค้าในโครงการ ทัง้ยังให้บริการด้านสาธารณสุขกบัหมู่บ้านทีมี่คนติดเช้ือ COVID-19 เช่น การให้ความรู้

เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง การท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

การสร้างความเชือ่ม่ันและผลกัดนันโยบายสาธารณะ
เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ บริษัทฯ 

ได้จัดแคมเปญพิเศษเพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่อยากมีบ้านเป็นเจ้าของที่อยู่

อาศัยได้ง่ายข้ึน รวมทั้งยังแบ่งเบาภาระในการซื้อที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่จอง

และโอนกรรมสิทธิใ์นโครงการทาวน์โฮม บ้านเด่ียว และคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่

ของพฤกษา เช่น รับสิทธพิฤกษาผ่อนให้นานสูงสุด 24 เดือน รับส่วนลดเพ่ิม

สงูสดุ 1 ล้านบาท ฟรทีองค�าหนกั 1 บาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
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การส่ือสารถงึการด�าเนินธรุกจิในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยผู้บริหารระดับสูง ถอืเป็นอกีส่ิงส�าคญัในการสร้างความเช่ือม่ันให้กบั 

ผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปี 2563 บริษทัฯ มีการแถลงข่าวผลประกอบการกบันักวิเคราะห์การลงทนุ และการส่งข่าวกบัส่ือมวลชนอย่างสม�า่เสมอ  

เพ่ือเผยแพร่ให้กลุ่มลูกค้าและประชาชนทัว่ไปได้รับทราบ ตลอดจนจดัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี เพ่ือส่ือสารกบักลุ่มนักลงทนุ สถาบนัการเงนิ 

และผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใส่ใจอย่างสม�่าเสมอของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยหัวใจ

GRI 103-1

ด้วยกลยุทธ์ “ใส่ใจ…เพื่อทั้งชีวิต” ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า พฤกษาจึงจัดตั้งฝ่าย Corporate 

Customer Relationship Management ข้ึนมาเพ่ือรับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์ วางแผน และพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึน 

โดยบริหารจดัการความสัมพันธ์ผ่านข้ันตอนส�าคญัต่างๆ ด้วยหัวใจ ตาม Customer Journey ของลูกค้า ซึง่เป็นผู้มีส่วนได้เสียทีส่�าคญัของธรุกจิ

SEARCH DECISION PURCHASE LOAN DECORATING LIVING

GRI 103-2
Customer Journey

ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) อย่าง

ต่อเนื่อง มุ่งจัดเก็บข้อมูลลูกค้าตาม Customer Journey ก่อนเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบงานขายและระบบการให้บริการต่างๆ โดยยึดลูกค้า

เป็นศูนย์กลาง (Customer Value) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น (Customer Single View) 

จากน้ัน ข้อมูลจากระบบ CRM จะถูกน�ามาใช้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ  

และสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ร่วมกับการน�าผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าจากปีที่ผ่านมาไปวิเคราะห์ในแต่ละข้ันตอน  

และท�าการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษทัฯ เพ่ือน�าไปสู่การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าให้ดีย่ิงข้ึน พร้อมก�าหนดเป้าหมายและ

แผนงานเชิงกลยุทธ์ในระดับองค์กร โดยมีคณะท�างานและผู้บริหารทีรั่บผิดชอบในแต่ละแผนงาน ท�าหน้าทีติ่ดตามและรายงานผลการด�าเนินการ

กับคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกเดือน

GRI 103-2

แผนพฒันาความพงึพอใจของลกูค้าอย่างรอบด้าน
• การปรับปรุงคุณภาพผ่านโครงการ Zero Defect ถือเป็นโครงการหลักที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาความพึงพอใจของ

ลูกค้า โดยมุ่งน�าข้อมูลสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียน 10 อันดับแรก (Top 10 Defect) ในปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ วางแผน และ

ต้ังเป้าหมายคือมุ่งพัฒนาปรับปรุงสินค้าและการบริการให้ดีย่ิงข้ึน ต้ังแต่การออกแบบ การปรับเปล่ียนวัสดุ การคัดเลือก Vendor  

การอบรมคนงาน การปรับกระบวนการท�างานเพื่อบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

• การปรบัปรงุระบบฐานข้อมลูบรษัิทฯ อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้สามารถส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กบัลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง ทัง้ออนไลน์

และออฟไลน์ เช่น การส่งข้อความสั้น (SMS) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จดหมาย โซเชียลมีเดีย และโมบายแอปพลิเคชัน เป็นต้น

• แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า 3 ขั้นตอน พฤกษาใส่ใจดูแลลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ใน 3 ขั้นตอนหลักๆ ที่ส�าคัญ ตั้งแต่เยี่ยมชมโครงการ โอนกรรมสิทธิ์ ไปจนถึงการบริการหลังการขายเมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว ดังนี้

เข�าอยู�อาศัย
Living

โอนกรรมสิทธิ์
Transfer

เยี่ยมชมโครงการ
Visit Project
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• การใช้งานระบบ Visual Questionnaire Application มุ่งจัดเก็บข้อมูลและน�ามาประมวลผล เพื่อน�าเสนอสินค้าหรือโครงการให้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้า (Personalized Product Suggestion) เมื่อลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการใดของบริษัทฯ หากโครงการดังกล่าว

ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า พนักงานขายสามารถแนะน�าโครงการอื่นๆ ให้กับลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการขายอีกด้วย

• การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าโครงการ Pruksa Member มุ่งบริหารจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยแบ่งตามระดับ

สมาชิก Pruksa Member เป็น 3 ระดับ คือ Platinum, Green Plus และ Green ซึ่งมีคุณสมบัติและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ สมาชิก

จะได้รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ ต่อที่ 1 คือ ได้รับสะสมคะแนนจากการแนะน�า และต่อที่ 2 สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษ

จากร้านค้าพาร์ตเนอร์ที่แตกต่างกันตามระดับสมาชิก ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ที่ให้ความสนใจ แต่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ด้วย 

เพื่อน�าไปสู่ความมั่นใจ พอใจ และบอกต่อเพื่อนและคนใกล้ชิด อันน�าไปสู่การสร้างโอกาสทางการขายต่อไป

 ระดับสมาชิก Pruksa Member

 - Platinum คือสมาชิกที่เป็นลูกค้าที่มียอดซื้อมากกว่า 1 ยูนิต หรือมียอดซื้อสะสมมากกว่า 10 ล้านบาท

 - Green Plus คือสมาชิกที่เป็นลูกค้าที่มียอดซื้อ 1 ยูนิต

 - Green คือกลุ่มผู้ที่สนใจโครงการของบริษัทฯ

สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของลูกค้า
ในการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า มีการน�าระบบ CRM มาใช้เพ่ือท�าการประเมินผลในแต่ละข้ันตอน ผ่านแบบประเมิน 

ที่ส่งให้ลูกค้าทาง E-mail และ SMS ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินจะถูกน�าเข้าสู่ระบบประมวลผลแบบอัตโนมัติ ท�าให้ผู้บริหารและ

ผู้เกีย่วข้องสามารถดูคะแนนได้ทนัทแีบบ Real Time ผ่าน BI (Business Intelligence) แต่ละหน่วยงานสามารถน�าผลการประเมินไปใช้

ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและดียิ่งขึ้น พร้อมน�าข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาความพึงพอใจได้ทันที

GRI 103-3

แม้ว่าปี 2563 จะมกีารระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บรกิารในจุดต่างๆ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ด้วยกลยทุธ์ 

การวางแผน และการด�าเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2563 มีคะแนนเฉลี่ย 90.13% ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์

ที่ลูกค้าพึงพอใจมาก 

โทรศพัท�: Pruksa Contact Center 1739 

โมบายแอปพลเิคชนั: The Living  

เวบ็ไซต�: www.pruksa.com เลือกหัวข�อ “ตดิต�อเรา” 

Pruksa Live Chat: www.pruksa.com 

เวบ็ไซต�: https://member.pruksa.com/

Facebook: Pruksa Family Club

จดหมายถงึ: ประธานเจ�าหน�าทีบ่รหิารกลุ�ม หรอืประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ช�องทางการติดต�อสาํหรับลูกค�าและบคุคลทัว่ไป

90.13%

คะแนนความพึงพอใจ
ของลูกค�าในป� 2563

=
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GRI 102-13

สานพลัง สร้างภาคีเครือข่าย

เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อันน�าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง พฤกษาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและ

ภาคีเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับองค์กรต่างๆ ดังนี้

เครือข�ายธุรกิจ
ที่เอื้อต�อการบรรลุ

เป�าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDG-Friendly Business)

เครือข�ายธุรกิจ
ที่เป�นมิตรกับชุมชน 

(Community-
Friendly Business)

เครือข�ายเพื่อความยั่งยืน
แห�งประเทศไทย 

(Thailand Responsible 
Business Network: TRBN)

ประชาคมการเป�ดเผย
ข�อมูลความยั่งยืน
(Sustainability 

Disclosure Community: 
SDC)

โรงพยาบาลสิรินธร 
จังหวัดขอนแก�น

ตลาดหลักทรัพย�
แห�งประเทศไทย

แนวร�วมต�อต�านคอร�รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย 

(Thai Private Sector 
Collective Action Against 

Corruption: CAC)

มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

ศูนย�บริการโลหิตแห�งชาติ 
สภากาชาดไทย

สํานักงานเขตพญาไทบริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน) สํานักงานสิ่งแวดล�อม 
กรุงเทพมหานคร 

และ 
องค�กร WWF ประเทศไทย
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ภาคผนวก
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เกี่ยวกับรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้

GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-54

ทีม่าของรายงาน
บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainability Report) เป็นรายปี ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5  

เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 

31 ธนัวาคม 2563 โดยรายงานเล่มน้ีจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานขององค์กรแห่งความริเร่ิมว่าด้วยการรายงานสากล Global Reporting 

Initative (GRI Standards)

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเช่ือมโยงผลการด�าเนินงานตามกลยุทธ์องค์กรที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ  

(Sustainable Development Goals: SDGs) เพ่ือแสดงถงึเจตนารมณ์ทีบ่ริษทัฯ มีส่วนร่วมต่อเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืนฯ ร่วมกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มต่างๆ 

GRI 102-45

ขอบเขตการรายงาน
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ น�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ในรอบระยะ

เวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 ของ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พฤกษา  

เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลด้ิง จ�ากัด ซึ่งด�าเนินธุรกิจภายในประเทศไทยเท่าน้ัน โดยข้อมูลตัวช้ีวัด 

ผลการด�าเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และบรรษัทภิบาล จะครอบคลุมการด�าเนินธุรกิจของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท  

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

ในปี 2564 เป็นต้นไป 

GRI 102-56

การให้ความเชือ่ม่ันต่อรายงาน
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานมีส่วนร่วมทบทวนเน้ือหาทีส่�าคญัของรายงานการพัฒนาอย่างย่ังยืนฉบบัน้ี เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการ

รายงานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ครอบคลุมประเด็นสาระส�าคัญต่อการพัฒนาที่ย่ังยืนของบริษัทฯ และสามารถตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจรับรองรายงานฯ และตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party) 

ที่มีความเช่ียวชาญในการตรวจรับรองและให้ความเช่ือม่ันอย่างอิสระต่อผลปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเพ่ือความน่าเช่ือถือและโปร่งใส 

สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานขององค์การแห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (Global Reporting Initiative หรือ GRI) ฉบับ GRI 

Standards ดังรายละเอียดการรับรองความเชื่อมั่นในหน้า 150-151

GRI 102-53

การสอบถามข้อมูล
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน�าเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฯ ฉบับนี้ กรุณาติดต่อ 

แผนก Corporate Social Responsibility (CSR) 
บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
      csr@pruksa.com 

      0 2080 1739



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563150

 

 

Independent Assurance Statement 
To Pruksa Holding PCL on the Sustainability Report 2020 
  
Pruksa Holding PCL or PSH requested Thaipat Institute 
(the Foundation for Thailand Rural Reconstruction 
Movement under Royal Patronage) to carried out an 
assurance engagement response to the Sustainability 
Report 2020. 
 

Criteria for report preparation  

• The Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability 
Reporting Standards: Core option. 
 

Criteria for assurance standards 

• The AA1000 Assurance Standard (AA1000AS v3). 
 

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

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

Disclosures Covered  
The assurance engagement is based on information that is 
publicly disclosed on the Sustainability Report 2020 of PSH 
for the year ended 31 December 2020.  
 

Methodology  
We carried out Type 1 moderate assurance in 
accordance with AA1000AS. The Type 1 engagement 
requires us to report on the nature and extent of 
adherence to AA1000 AP. To achieve moderate level 
assurance, we have used the criteria in AA1000AS to 
evaluate adherence to AA1000AP. We undertook the 
following procedures:  
 

• Reviewed the policies, practices, management systems 
and processes and performance information to be 
included within the Sustainability Report 2020 of PSH. 

• Analyzed information on performance provided in the 
Sustainability Report 2020 of PSH as a source of 
evidence to evaluate adherence to the principles and 
guidelines. 

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

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

• Provided observations/recommendations to PSH in 
accordance with the scope of assurance based on 
defined criteria. 

 

Findings and Conclusions 
• Based on the scope of assurance using the AA1000AS 

v3, we conclude that PSH has applied processes and 
procedures that adhere with the principles of 
inclusivity, materiality, responsiveness and impact as 
set out in the AA1000AP (2018); and 

• Based on the scope of assurance using the GRI 
Sustainability Reporting Standards, we conclude that 
PSH has followed Reporting Principle and Standard 
Disclosures in a reasonable and balanced presentation 
of information and consideration of underlying 
processes for preparing the report. 

 

Observations and Recommendations 
Nothing came to our attention which caused us to 
believe that the Sustainability Report 2020 of PSH did 
not adhere to the Principles. To improve future 
reporting of Sustainability in accordance with 
AA1000AP, we have made following observations: 
 

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

Materiality: The report clearly illustrates its reporting 
process and the linkage between material aspects and 
their relevant disclosures. 
 

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

Impact: The report shows several means to understand, 
measure, evaluate and manage the organization’s risks 
and impacts across the organization under the 
governance of senior management and key-functional 
committee, including integration of identified impacts 
into key management processes e.g., materiality 
assessment process and organizational strategy, 
governance and operations. 
 

To shape future sustainability reporting in according to 
the GRI Sustainability Reporting Standards, we have 
made the following suggestions: 
 
• In General Disclosure, collective bargaining 

agreements shall indicate percentage of employees 
covered by collective bargaining agreements. 

• Performance Discosure on Anti-corruption shall 
include the total number and percentage of 
operations assessed for risks related to corruption 
and total number and percentage of governance 
body members  and employees who receive 
communications/training of anti-corruption policies 
and procedures, broken down by employee 
category.  

• Performance Disclosure on Materials shall include 
weight or volume of materials used by materials type 
(Renewable/Non-renewable). 

• Performance Disclosure on Waste shall indicate the 
total weight of waste generated (harzardous waste 
and non-harzardous waste), and a breakdown of this 
total by composition of the waste. 

• Performance Disclosure on Employment shall 
indicate the total number and rate of employees who 
new hires and turnover, by age group and region, 
and benefits which are standard for full-time 
employees of the organization but are not provided 
to part-time employees, by significant locations of 
operation.  

• Performance Disclosure on Occupational Health and 
Safety (OHS) shall include a description of the 

policies/processes for workers to remove themselves 
from work situations that they believe could cause 
injury or ill health, and protected against reprisals. 

• Performance Disclosure on Workers covered by an 
OHS management system shall indicate the number 
and percentage of all employees and workers who 
are not employees but whose work and/or 
workplace is controlled by the organization, who are 
covered by such a system, internal audit and 
audited/certified by an external party. 

• Performance Disclosure on Work-related injuries 
shall include the number of hours worked of all 
employees and workers, the rates have been 
calculated (based on 200,000 or 1,000,000 hours 
worked) and any contextual information necessary, 
such as methodologies, and assumptions used. 

• Performance Disclosure on Work-related ill health 
shall indicate the main types of work-related ill 
health. 

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

 

Competencies and Independence 
Thaipat Institute is a public organization established in 
1999 with its roles in researching, training, and 
consulting in corporate responsibility and sustainability 
practices. Thaipat Institute is an AA1000AS (2008) 
Licensed Providers granted by AccountAbility, the 
creator and proprietor of the AA1000 Assurance 
Standard. Thaipat Institute has become the GRI training 
partner to provide certified training programs in 
Thailand since 2013, and joined the GRI Data Partners 
program in 2016. Our team has the relevant 
professional and technical competencies and 
experience in corporate responsibility and sustainability 
for several years. During FY2020, we did not provide any 
services to PSH that could conflict with the 
independence of this work. 

 
 

For Thaipat Institute 
 

 
By Chansith Yodpruedtikarn  
 
Bangkok 
3 March 2021 
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GRI 102-55

GRI Content Index
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.

GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (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, 
and services

Page 12

102-3 Location of headquarters Back cover

102-4 Location of operations Back cover

102-5 Ownership and legal form Page 13

102-6 Markets served Page 12

102-7 Scale of the organization Page 10, 12, 18,  
48, 101

102-8 Information on employees 
and other workers

Page 101, 102

102-9 Supply chain Page 50

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

Page 14

102-11 Precautionary Principle or 
approach

Page 24

102-12 External initiatives Page 11, 24, 28,  
54, 118

102-13 Membership of associations Page 147

102-14 Statement from senior 
decision-maker

Page 5
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GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (SDGs)

102-15 Key impacts, risks, and
opportunities

Page 27

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

Page 17, 36

102-18 Governance structure Page 35

102-40 List of stakeholder groups Page 37

102-41 Collective bargaining agreements Page 38

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders 

Page 37, 38, 39,  
40, 41, 42

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

Page 38, 39, 40,  
41, 42

102-44 Key topics and concerns raised Page 38, 39, 40,  
41, 42

102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements 

Page 13, 149

102-46 Defining report content and 
topic Boundaries 

Page 43, 44

102-47 List of material topics Page 44

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 2019

102-52 Reporting cycle 1 January- 
31 December 2020

102-53 Contact point for questions 
regarding the report 

Page 149, 160

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

This report has been 
prepared in  

accordance with 
the GRI Standards: 

Core option

102-55 GRI content index Page 152

102-56 External assurance Page 149
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GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (SDGs)

MATERIAL TOPICS

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 48

103-2 The management approach and its 
components 

Page 47

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 47, 48

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE 2016

201-1 Direct economic value generated 
and distributed

Page 48

201-2 Financial implications and other 
risks and opportunities due to  
climate change

Page 30

201-3 Defined benefit plan obligations and 
other retirement plans

Page 106

PROCUREMENT PRACTICES

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 64

103-2 The management approach and its 
components 

Page 65, 66

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 65

GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES 2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

Page 66, 130
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GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (SDGs)

ANTI-CORRUPTION

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 70

103-2 The management approach and its 
components 

Page 70

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 75, 76

GRI 205: ANTI-CORRUPTION 2016

205-1 Operations assessed for risks related 
to corruption

Page 71

205-2 Communication and training about 
anti-corruption policies and pro-
cedures

Page 73

205-3 Confirmed incidents of corruption 
and actions taken

Page 76

MATERIALS

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 79

103-2 The management approach and its 
components 

Page 83, 84, 86

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 84, 85, 86

GRI 301: MATERIALS 2016

301-1 Materials used by weight 
or volume

Page 84, 85, 86

301-2 Recycled input materials used Page 85, 86
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GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (SDGs)

WASTE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 79

103-2 The management approach and its 
components 

Page 83, 84, 93

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 84, 85, 86, 93

GRI 306: WASTE 2020

306-1 Waste generation and significant 
waste-related impacts

Page 85, 93

306-2 Management of 
significant waste-related impacts

Page 85, 93, 94

306-3 Waste generated Page 11

306-4 Transport of hazardous waste Page 11

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 99

103-2 The management approach and its 
components 

Page 99

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 99

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 2016

307-1 Non-compliance with 
environmental laws and 
regulations

No situation 
for non-compliance 
with environmental 
laws and regulations
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GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (SDGs)

EMPLOYMENT

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 101

103-2 The management approach and its 
components 

Page 101

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 102

GRI 401: EMPLOYMENT 2016

401-1 New employee hires and
employee turnover

Page 102

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

Page 105

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 118

103-2 The management approach and its 
components 

Page 122, 123

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 127

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 2018

403-1 Occupational health and safety 
management system 

Page 118

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

Page 122, 124

403-3 Occupational health services Page 120



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563158

GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (SDGs)

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

Page 119

403-5 Worker training on occupational 
health and safety 

Page 124, 125

403-6 Promotion of worker health Page 105, 106, 123

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

Page 120

403-8 Workers covered by an 
occupational health
and safety management system

Page 118

403-9 Work-related injuries Page 127

403-10 Work-related ill health Page 127

TRAINING AND EDUCATION

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 107

103-2 The management approach and its 
components 

Page 107

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 108

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION 2016

404-1 Average hours of training per year 
per employee

Page 108

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

Page 107, 110

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

Page 108
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GRI 
Standard Disclosure Page Number (s) 

or Direct Answer Omission Sustainable 
Development Goals (SDGs)

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic 
and its Boundary

Page 128

103-2 The management approach and its 
components 

Page 81

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 93, 99,  
129-132

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES 2016

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

Page 80, 99, 129

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

Page 80, 93, 99
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GRI 102-53

แบบส�ารวจความคิดเห็นของผู้อ่าน 
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2563

1. ท่านเป็นผู้อ่านกลุ่มใด            
    

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

 ลูกค้า    หน่วยงานภาครัฐ        
   

 คู่ค้า คู่สัญญา    สื่อมวลชน        
    

 ชุมชนและสังคม   นักเรียน/นักศึกษา        
    

 อื่นๆ ...........................................

2. ท่านได้รับข้อมูล “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” จากช่องทางใด

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น           
    

 เว็บไซต์ www.psh.co.th หรือ www.pruksa.co.th         
      

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ www.set.or.th         
      

 อื่นๆ ......................................................................................................................................................................

3. วตัถปุระสงค์ทีท่่านอ่าน “รายงานการพฒันาอย่างย่ังยืน” ฉบบัน้ี และประเดน็ความย่ังยืนใดของพฤกษาทีท่่านสนใจ

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

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

4. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฉบับนี้

 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. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อน�าไปพัฒนา “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในฉบับต่อไป     
  

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

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

ขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ข้อคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของรายงานฯ ในฉบับต่อไป

ท่านสามารถส่งแบบสอบถามทางจดหมายหรืออีเมลได้ที่
แผนก Corporate Social Responsibility 

บริษัท  พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 12 ถนนพหลโยธิน 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 csr@pruksa.com






