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ที่พฤกษาเราเชื่อว่า ชีวิตที่สมดุลเริ่มต้นจากคุณภาพ 
ความเป็นอยูท่ีดี่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม ทีอ่ยูอ่าศัย ตลอดจนถึง 

การใส่ใจดูแลสุขภาพ ทีส่่งผลต่อความสุขทีแ่ท้จรงิของการใช้ชวิีต  
พฤกษา โฮลดิ้ง จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ธุรกิจที่มีสินค้าและบรกิารที่

ดูแลใส่ใจลูกค้าในทกุ ๆ ข้ันตอน เพือ่สุขภาพทีดี่ 
และเตมิเตม็ความสุข ตอบโจทย์ความต้องการ และยกระดับ

คุณภาพชีวิตคนไทยให้ก้าวไปอีกขั้น พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ 
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ

ลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
888,252 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kg Co2e)/ปี

การส่งเสริมและ 
ให้โอกาสการจ้างงาน
พนักงานหญิง

55.71% 
ของพนักงานทั้งหมด

ใส่ใจสังคม
และให้โอกาส
ที่ดี

การลดปริมาณขยะ

126,307 กก./ปี

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

323,138 ตร.ม.

การจ้างงานคนพิการ

17 คน/ปี

รายได้
28,430 ล้านบาท

การหมุนเวียน
น้ำาทิ้งกลับมา
ใช้ซ้ำา

100%

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

1,039,015
กิโลวัตต์/ปี

ประหยัดค่าใช้จ่าย
3,424,146 บาท/ปี

ใส่ใจผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ
โดยรวมของลูกค้า

92.75%

การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของสังคมให้ดีขึ้น

532,138 คน

การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลหุ้นยั่งยืน 
(Thailand Sustainability Investment: THSI) 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
รางวลัท่ีมอบให้แก่องค์กรทีด่�าเนนิธุรกิจอย่างยัง่ยนื โดยค�านงึถงึ 
สิง่แวดล้อม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และบรหิารงานตาม
หลกับรรษัทภบิาล ทัง้ยงัมแีนวทางบรหิารจดัการภาวะวกิฤตที่
ครอบคลุมถงึการรบัมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 
ตลอดจนให้ความส�าคญักบัการช่วยเหลอืสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสีย

รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็น “สมาชิก 
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต” 
(Thai Private Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC) 
โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต 
ก้าวส�าคญัของการรวมพลังอย่างเข้มแข็งในการแก้ปัญหาทจุรติ
คอร์รปัชนัทกุรปูแบบ ในงานสมัมนาประจ�าปีของ CAC ครัง้ท่ี 11  
หรอื Thailand 11th National Conference on Collective  
Action Against Corruption ภายใต้หัวข้อ “รวมพลังธุรกิจ 
โปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รปัชนั” สะท้อนเจตนารมณ์ของพฤกษา  
เรียลเอสเตท ท่ีมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจด้วยความสะอาดโปร่งใส  
เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และต่อต้านการคอร์รัปชัน 

รางวัลสุดยอดองค์กรดีเด่นแห่งปี 
(Thailand Top Company Awards 2021) 
ประเภท “อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์” 
โดยนิตยสาร Business+ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากความเป็นเลิศในการก�าหนด
กลยทุธ์การบรหิารองค์กรให้สามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื พร้อม
ใส่ใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านที่อยู่อาศัย 
เพื่อสร้างคุณค่าชีวิต รองรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยม 

รางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
(Sustainability Disclosure Award) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โดยสถาบันไทยพัฒน์ 
ตอกย�้าภาพลักษณ์องค์กรแห่งความใส่ใจอย่างต่อเนื่องเป็น 
ปีที่ 3 ด้วยรางวัลท่ีมอบให้แก่องค์กรท่ีเปิดเผยข้อมูลด้าน
ความยัง่ยนืใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยนื” ต่อสาธารณะ 
และผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องได้อย่างครบถ้วน โปร่งใส 
ครอบคลุมผลการด�าเนินงานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ  
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากความสมบูรณ์ของ
รายงานความเชื่อถือได้ของรายงาน การสื่อสารและการ 
น�าเสนอรายงาน 
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รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)
โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
รางวัลจากการยึดมั่นธรรมาภิบาลองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้วยการก�าหนดนโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับการส่งเสริมการด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร

รางวัล BCI Asia TOP 10 Developers Awards 2020 และ 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
โดย BCI Asia ศูนย์รายงานข้อมูลธุรกิจก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
อกีหนึง่รางวลัอนัทรงเกยีรตขิองพฤกษา เรยีลเอสเตท โดยได้รบัคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 อนัดับบรษิทัพฒันาอสังหารมิทรพัย์
ดีเด่น จากแนวคิดการสร้างบ้านด้วยความใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียด ทั้งด้านการออกแบบไปจนถึงการพัฒนาโครงการ 
แบบยัง่ยนืทีใ่ห้ความส�าคญัต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการจัดงานในรปูแบบ Virtual Event ผ่านระบบ  Zoom Conference 
ครั้งนี้มีการมอบรางวัลส�าหรับปี 2563 และ 2564 ในคราวเดียวกัน ดังนี้

รางวัล BCI Asia TOP 10 
Developers Awards 2020 
• โครงการแชปเตอร์ ทองหล่อ 25
• โครงการเดอะทรี พัฒนาการ-เอกมัย
• โครงการเดอะ ไพรเวซี่ เตาปูน อินเตอร์เชนจ์
• โครงการแชปเตอร์ จุฬา-สามย่าน

รางวัล BCI Asia TOP 10 
Developers Awards 2021
• โครงการแชปเตอร์ เจริญนคร-ริเวอร์ไซด์
• โครงการเดอะ ไพรเวซี่ สุขุมวิท 101
• โครงการเดอะ ปาล์ม แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์
• โครงการภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์
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พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้าง 
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที ่

ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่
สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อม 

ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน พฤกษา โฮลด้ิง มุ ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
คิ ดค ้นพัฒนาสินค ้ าและบริ การที่ ตอบโจทย ์ รู ปแบบชี วิ ต 
ความเป็นอยู่สมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินงานภายใต้นโยบายด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ท้ัง 3 แกนหลัก ๆ ได้แก่ (1) ใส่ใจคุณภาพชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ที่ดี (Heart to Home) (2) ใส่ใจผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อมในทกุกระบวนการผลติ (Heart to Earth) (3) ใส่ใจสงัคม
และให้โอกาสที่ดี (Heart to Society) 

สารจากประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GRI 102-14
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ในปี 2564 นับเป็นอีกก้าวที่ส�าคัญที่สุดของบริษัท พฤกษา  
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) กับการเปิดตัวธุรกิจใหม่อย่างเป็นทางการ 
โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน เปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่  
1 พฤษภาคม 2564 เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) 
ที่สามารถรักษาโรครุนแรงและซับซ้อนได้ ขนาด 18 ชั้น จ�านวน 
236 เตียง ด�าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ท่ีมุ่งม่ันตั้งใจรักษาให้คนไทย
มีสุขภาพแข็งแรง พ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
เข้าถึงการรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ใส่ใจดูแลคนไข้เสมือน
คนในครอบครัว ตรวจวินิจฉัย และรักษาได้ตรงจุดด้วยเทคโนโลยี 
และเคร่ืองมือการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมยาที่มีคุณภาพ ประทับใจ 
ด้วยการบริการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้  
โรงพยาบาลออกแบบตามมาตรฐานสากล JCI โดยมศีนูย์โรคเฉพาะทาง 
ที่โดดเด่น ได้แก่ ศูนย์กระดูก หัวใจ สมอง ศูนย์เบาหวานครบวงจร 
และจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ เปิด Nursing Home ในโรงพยาบาล เพื่อ
รองรับสังคมสูงวัยของประชากรชาวไทย อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับ
กลุ่มโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ซึ่งมีสถิติการเจ็บป่วยสูงและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีแพทย์ประจ�าครอบครัว (Family 
Medicine Doctor) ดแูลสมาชกิในครอบครวัแบบองค์รวม มแีผนก 
Transitional Care ฟ้ืนฟหูลงัการเจบ็ป่วย เพ่ือเตรยีมผูป่้วยก่อนกลบับ้าน 

นับเป็นการเปิดตัวโรงพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19  
ท่ีสังคมให้ความส�าคัญในเรื่องสุขภาพและการป้องกันโรคเป็น 
อย่างมาก ในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลวิมุตจึงมีบทบาทส�าคัญในการ
ช่วยเหลอืสงัคม โดยร่วมมอืกบัภาครฐั เช่น กรมควบคมุโรค กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงต่างประเทศ ฯลฯ ให้บริการฉีดวัคซีนตาม
นโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง พร้อมเปิดให้จองวัคซีนทางเลือก  
ซึ่งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม และทางโรงพยาบาลได้ให้บริการ
ตามก�าหนดการ สร้างความพึงพอใจอย่างสูงให้กับผู้รับบริการ และ
ในปีที่ผ่านมาเพื่อการเติบโตและก้าวหน้าของธุรกิจโรงพยาบาล  
จึงได้เข้าลงทุนในโรงพยาบาลเทพธารินทร์ ถนนพระรามที่ 4 ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลทีม่ชีือ่เสยีงเชีย่วชาญในด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ 
มานานกว่า 36 ปี เพ่ือรวมทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญ และองค์ความรู ้
มาพฒันาศนูย์เบาหวานครบวงจรให้มคีวามเป็นเลศิ รวมทัง้ขยายผล
การป้องกัน ดูแลรักษาสู่สังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

ส�าหรับการผสานความร่วมมือระหว่างธุรกิจสุขภาพ (Health 
Care) ร่วมกับธุรกิจเดิมที่มีอยู ่แล้วทางด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น  
ถอืเป็นกลยทุธ์หลกัทีจ่ะน�าความเชีย่วชาญจากสองธรุกจิเข้ามาผสานกนั  
(Synergy) และจะได้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นใน 
ล�าดับต่อไป เริ่มจากการลงทุนก่อสร้าง ViMUT Health Center  
ที่โครงการ Pruksa Avenue ในย่านบางนา-วงแหวน ซึ่งอยู ่
ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะเป็นศูนย์สุขภาพที่ครอบคลุมบริการ 
ที่หลากหลาย อาทิ คลินิก ศูนย์กายภาพ ศูนย์ดูแลและบริบาล 
ผู้สูงอายุ นอกจากน้ียังมีแผนสร้างโครงการที่อยู่อาศัยท่ีใส่ใจด้าน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นแผนการในขั้นต่อไปส�าหรับ 
อนาคตด้วย เชื่อว่าเมื่อรวมความเชี่ยวชาญจากทางด้านที่อยู่อาศัย  
และการดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกันแล้ว จะท�าให้ลูกค้าพฤกษาได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจมากขึ้นอย่างแน่นอน 

ในปี 2564 หุ้น PSH ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 
ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability  
Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นความ 
เชื่อมั่นในการการด�าเนินธุรกิจอย่างค�านึงถึงการบริหารจัดการด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล รวมทั้งมีแนวทาง
บริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ ์
การแพร่ระบาด COVID-19 และให้ความส�าคัญกบัการช่วยเหลอืสงัคม 
ผูม้ส่ีวนได้เสีย เพือ่ก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน และพฤกษา โฮลดิง้ 
ยังได้รับรางวัล ASEAN CG Scorecard Award 2019 ประเภท 
ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies จึงเป็น
เครื่องการันตี และสะท้อนความมุ่งม่ันของบริษัทฯ ในการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยค�านึงถึงผู ้ถือหุ ้นและผู ้มี 
ส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม พร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนอย่าง 
ต่อเนื่อง ในก้าวต่อ ๆ ไป พฤกษา โฮลดิ้ง จะยังคงให้ค�ามั่นสัญญา 
ที่จะสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต คิดค้น
พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตสมัยใหม่อย่างต่อเน่ือง 
ใส่ใจดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม พร้อมสร้างโอกาสทีด่ใีห้กับผูค้นในสงัคม  
ด�าเนินงานภายใต้นโยบายในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
อย่างเคร่งครัด สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจที่ม ี
รายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก (Holding Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 บาท ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2559 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 10,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,273,217,600 บาท โดยการ 
ออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 2,273,207,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการออกใบส�าคัญ
แสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ รวมถงึเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และได้เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ภายใต้สัญลักษณ์ “PSH”

บรษิทัฯ มธีรุกจิหลกัคอื ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพือ่ขาย โดยบรษัิทฯ จะรกัษาสัดส่วนการประกอบธรุกจิพฒันาอสังหารมิทรพัย์เพือ่ขาย 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักให้มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า 75% ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และภายหลังการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะม ี
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) (“พฤกษาฯ”) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับ
จากการถือหุ้นในพฤกษาฯ และบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมที่บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคต

ปัจจุบัน บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์บริการสุขภาพ โดยด�าเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท โรงพยาบาล
วิมุต โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น และ (2) บริษัท โรงพยาบาลวิมุต อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งประกอบ
กิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลและรักษาคนไข้ ปัจจุบันเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564

162559

ธุรกิจพัฒนา 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เป็น

ธุรกิจหลักที่มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า

บริษัทฯ เข้าซื้อขาย 
ในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย

เปิดให้บริการเต็มรูปแบบ 
เมื่อเดือนพฤษภาคม

2559

2564
มีนาคม

“บริษทัมหาชน”

จดทะเบียน 
ก่อตั้งเป็น

โรงพยาบาลวิมุต

ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

ขึ้นไป75%

“PSH”
ภายใต้สัญลักษณ์

ธุรกิจของพฤกษา โฮลดิ้ง

12 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



พฤกษา โฮลดิ้ง มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า คิดค้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ 
ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตความเป็นอยู่สมัยใหม่
อย่างต่อเน่ือง พร้อมขับเคล่ือนธุรกิจให้เติบโต 
อย่างยั่งยืน GRI 102-16

พฤกษา โฮลดิง้ มุ่นม่ันสรา้งสรรค์สินค้าและบรกิาร  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมท่ีตอบโจทย์รูปแบบการดำาเนินชีวิตสมัยใหม่ 
อย่างต่อเน่ือง และร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมสร้างโอกาสที่ดี 
ให้กบัสังคมและชมุชน ใส่ใจดูแลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการ
เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน GRI 102-161. ขยายธุรกิจหลักในอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 

และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าฐานรายได้ใหม่

2. เสริมสร้างธุรกิจท่ีเก้ือหนุนกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เพือ่เพิม่ความแข็งแกรง่ของแบรนด์และความ
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

3. ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้
ต่อเนื่อง (Recurring Income)

4. มุ่งพัฒนาองค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ 
มีบรรษัทภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมายและกลยุทธ์ 
ในการดำาเนินธุรกิจ 
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98.23% 99.99%

99.99%99.99% 51%

100%

ผู้ถือหุ้น

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง

การให้บริการด้าน 
การเงินและบัญชี

การให้บริการด้าน
ทรัพยากรบุคคล

การให้บริการด้านการ
บริหารความเสี่ยง

การให้บริการ 
ด้านกฎหมาย

การให้บริการด้าน
ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

การให้บริการด้าน
การพัฒนาการตลาด 
บริหารแบรนด์และ
สื่อสารองค์กร

การให้บริการด้าน
ธุรการและการจัดซื้อ

โครงสร้างธุรกิจ GRI 102-5, GRI 102-7, GRI 102-45

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

ลงทุนในบริษัทย่อย 

และ/หรือบริษัทร่วมในกลุ่ม

จัดหาเงินทุนเพื่อด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

ลงทุนในบริษัทอื่นใดที่ไม่ได้ 

อยู่ในกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการ

บริหารสภาพคล่อง และเพื่อ 

ผลตอบแทนของบริษัทฯ

ให้บริการทางด้านการงาน

สนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม

ภายหลังการปรับโครงสร้างกิจการในระยะแรก บริษัทฯ ใช้บริการ

หน่วยงานจาก 4 สายงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุนบางส่วนจาก

พฤกษาฯ เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลทีม่อียูข่องบรษิทัฯ ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยสายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง 

สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล สายงานกลยุทธ์ และกลุ่มธุรกิจ

สนบัสนนุ อนัได้แก่ ฝ่ายกฎหมาย สายงานการตลาดและสือ่สารองค์กร 

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพฤกษาฯ  และเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

ปัจจุบัน พฤกษา จะบริการสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ตาม 

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจสนับสนุนที่บริษัทฯ จะก�ากับดูแลภาพรวม 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในอนาคต 

ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายงานกลยุทธ์ ร่วมกับสายงาน 

การเงินและบริหารความเสี่ยง ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและควบคุม 

นโยบายการลงทุนใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งก�ากับดูแลธุรกิจใหม่ท่ี

บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในอนาคตด้วย

บจ.โรงพยาบาลวิมุต บจ.วิมุต เวลเนส เซอร์วิส 

บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท บจ.โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง

บจ.เทพธัญญภา 

14 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ GRI 102-2, GRI 103-1

บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธรุกจิทีม่รีายได้จากการถอืหุน้ในบรษิทัอืน่เป็นหลกั อนัได้แก่ ธรุกจิอสงัหาริมทรพัย์และธรุกจิโรงพยาบาล 
โดยมีรายได้หลักจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย อย่างไรก็ตาม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นนโยบายกระจายการลงทุนและ 
หาโอกาสในการด�าเนินธุรกิจใหม่ เพิ่มเติมจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย โดยพุ่งเป้าไปที่ธุรกิจซึ่งมีความสามารถในการสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง

การประกอบธุรกิจแยกตามกลุ่มธุรกิจ GRI 103-2

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด�าเนินการโดยบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) 

(“พฤกษาฯ”) ซ่ึงประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการอยู่อาศัยประเภท 

บ้านเดีย่ว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารชดุ โดยเน้นการพฒันาโครงการทกุพืน้ทีข่อง

กรงุเทพฯ และปรมิณฑล รวมถงึเขตศนูย์กลางธรุกจิของกรงุเทพฯ ในท�าเลทีม่ศีกัยภาพ

และการเจริญเติบโตสูง โดยในปี 2553 พฤกษาฯ ได้เริ่มเปิดขายโครงการในต่างจังหวัด 

ได้แก่ พระนครศรอียธุยา ชลบรุ ีภเูกต็ ขอนแก่น เชยีงใหม่ และระยอง อกีทัง้ยงัได้ขยาย

สินค้าแนวราบและอาคารชุดในกลุ่มตลาดระดับราคาสูง (พรีเมียม) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน ขณะเดียวกัน ยังได้ปรับปรุงภาพลักษณ์ของแบรนด์

ให้ชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง คงไว้ซึ่งสถานะทางการเงินที่

มั่นคง

ปัจจุบัน พฤกษาฯ  
ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

3 กลุ่ม ซ่ึงเป็นธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย  

ได้แก่ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮาส์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยว

กลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม 

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจ
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2. ธุรกิจโรงพยาบาล

“โรงพยาบาลวิมุต” คือการลงทุนในโรงพยาบาลแห่งแรกของบริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จ�ากัด ด้วยเงินลงทุน 4,900 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าที่ดิน 

950 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง ค่าอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และอื่น ๆ อีก 3,950 ล้านบาท มีรูปแบบเป็นสถานพยาบาลแบบพักค้างคืน General Hospital 

ขั้นตติยภูมิ (Tertiary Care) ขนาด 236 เตียง เปิดให้บริการเริ่มต้น 100 เตียง โรงพยาบาลวิมุตได้รับการออกแบบให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล 

JCI รองรับการรักษาพยาบาลทั้งโรคทั่วไปและโรคที่มีความซับซ้อน ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ บนพื้นที่ 4 ไร่ 55.60 ตารางวา ริมถนนพหลโยธิน 

ใกล้สี่แยกสะพานควาย เปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดธุรกิจจากโรงพยาบาลวิมุต เปิดเป็นคลินิก “บ้านหมอวิมุต” ให้บริการรักษาโรคทั่วไป ท�าแผล ตรวจเลือด Check-up 

ฉีดวัคซีน รวมถึงให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ด้วยหวังว่าผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้

มากขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู ทั้งนี้ คลินิกบ้านหมอวิมุตน�าร่องให้บริการแห่งแรกที่ย่านรังสิต คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี  

คือเงินลงทุนรวมของโรงพยาบาล คือขนาดพื้นที่ของโรงพยาบาล 
ริมถนนพหลโยธิน

คือจ�านวนเตียงของโรงพยาบาล 

2564
คือปีที่เปิดด�าเนินการ 
อย่างเป็นทางการ

4,900  
ล้านบาท

236
เตียง

4 ไร่ 55.60
ตารางวา
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ธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำากัด ดำาเนินการระหว่างปี 2563 - 2564

 ธุรกิจ “โรงพยาบาลเทพธารินทร์” โดยบริษัท โรงพยาบาลวิมุต 

โฮลดิ้ง จ�ากัด ได้เข้าซื้อหุ้น 51% ของโรงพยาบาลเทพธารินทร์  

ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ใจกลางเมือง ถนนพระรามที่ 4 ด้วยตระหนักว่า 

โรงพยาบาลวิมตุและโรงพยาบาลเทพธารนิทร์ต่างมีความสามารถและ

กลยุทธ์ร่วมกันในด้านโรคเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน โดยขณะนี้

อยู ่ระหว ่างการพัฒนาสินค ้า บริการ และธุรกิจ นอกจากนี้  

โรงพยาบาลท้ังสองแห่งยังได้แบ่งปันทรัพยากรเพ่ือให้เกิดการ

ประหยัดต่อขนาด เช่น ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ และระบบงาน 

เป็นต้น

 ธุรกิจ “บริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จำากัด” เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ โดยบริษัท วิมุต เวลเนส เซอร์วิส จ�ากัด 

ประกอบกิจการดูแลผู ้สูงอายุ  จดทะเบียนเป ็นโรงพยาบาล

กายภาพบ�าบัดขนาดกลาง และมีแผนเปิดด�าเนินการแห่งแรกบน 

ถนนสขุาภบิาล 2 ใกล้กบันคิมอตุสาหกรรมอัญธาน ีหรอื Gemopolis 

Industrial Estate ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ปี 2565 ที่จะถึงนี้ 
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การตลาดและการแข่งขัน GRI 102-6

ทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกที่เกิดขึ้นในปี 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ยังคงด�าเนินอยู่จนถึงวันนี้  
ได้สร้างมาตรฐาน “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ซ่ึงไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ต้องปรับเปลี่ยนชุดพฤติกรรมในระยะเวลาอันสั้น  
ภาคธุรกิจเองก็เผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการท�างาน กลยุทธ์การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อก้าวให้ทันพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป พฤกษาในฐานะผูน้�าด้านธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ของเมอืงไทย มองเหน็ถึงความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้มาโดยตลอด ผ่านกระบวนทศัน์ 
และประสบการณ์ท่ีส่ังสมมานานกว่า 28 ปี จึงได้คาดการณ์ 3 เทรนด์ที่น่าสนใจซึ่งจะส่งผลต่อการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกในอนาคต 
ประกอบด้วยเรื่องการใช้ชีวิต (Lifestyle Disruption) สุขภาพ (Health & Wellness) และความยั่งยืน (Sustainability)

พฤกษา ได้น�าเทรนด์ท้ัง 3 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสาร และพฒันาโครงการต่าง ๆ  ให้ตรงตามความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้า พร้อมวางนโยบายส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์ให้สะท้อน
ตัวตนของแบรนด์พฤกษาได้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับวิสัยทัศน์ของคุณทองมา 
วิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่ว่า หัวใจส�าคัญของการท�าบ้านให้ผู้อื่นอยู่อาศัย มาจาก
ใจที่ต้องการมอบสิ่งดี ๆ อยากให้ลูกค้ามีบ้านเป็นของตนเอง อยู่ได้อย่าง
ไร้กังวล มีความสุข ที่ส�าคัญต้องได้คุณภาพและเหมาะสมกับก�าลังซื้อ ซึ่ง
ได้ถ่ายทอดออกมาเป็น Brand Purpose “PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” 
เป็นต้น

นอกจากนี ้ในปี 2564 พฤกษา ยงัได้มองเหน็ความท้าทายท่ีเกดิขึน้รอบด้าน 
ด้วยความใส่ใจ จงึออกแบบและสร้างสรรค์ให้ทกุมติขิองทีอ่ยูอ่าศยัพฤกษา
ตอบโจทย์ไม่ใช่แค่วันนี้ หากรองรับบริบทของชีวิตและสิ่งแวดล้อมท่ีจะ
เปลี่ยนไปในวันพรุ่งนี้ ผ่านแคมเปญ “Tomorrow. Reimagined.” ซึ่งมี
แนวคิดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงบนโลก กล่าวคือ 
ในวันพรุ่งนี้อาจเกิดสิ่งที่คุณคาดไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบ
มหภาค อาท ิสิง่แวดล้อม มลภาวะ สภาพอากาศ โรคระบาด รวมทัง้ Aging 
Society หรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เช่น การ Work from Home  
การมีสมาชิกใหม่ของครอบครัว ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ที่แห่งนี้คือ 
ทีข่องคณุ คณุจะมคีวามพร้อม มคีณุภาพชวีติทีด่ ีเพราะได้อยูอ่าศยัในบ้าน
ที่พฤกษาพัฒนาขึ้นด้วยนวัตกรรม 

1. การใช้ชวีติ (Lifestyle Disruption): ประเทศไทยก�าลังก้าวเข้าสู่สังคม

สูงอายุแบบสมบูรณ์ (Aged Society) โดยผู้สูงอายุยุคใหม่มีพฤติกรรม

ที่แตกต่างจากยุคก่อน และบ้านได้กลายเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมเกือบ

ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน พักผ่อน การออกก�าลังกาย และอื่น ๆ  

2. สุขภาพ (Health & Wellness): ผู ้คนในยุคปัจจุบันหันมา 

ให้ความส�าคัญกับสุขภาพมากข้ึน ทีส่�าคัญคือเป็นไปในเชงิป้องกันหรอืการ

ใส่ใจดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ใช่เมื่อเกิดโรคแล้วจึงรักษา 

3. ความย่ังยืน (Sustainability): ในการด�าเนินธรุกิจ ต้องให้ความส�าคัญ

อย่างจรงิจังกับการเปล่ียนแปลงทีเ่กิดข้ึนของภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน และ

ปัญหาเรื่องมลภาวะ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและได้

ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการรกัษาส่ิงแวดล้อมเพือ่ความยัง่ยนืในอนาคต

เทรนด์ที่มีความน่าสนใจซึ่งคาดว่าจะมีผลต่อ 
การอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของคนทั่วโลกในอนาคต

Lifestyle Disruption / Health & Wellness /  

Sustainability
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“Tomorrow. Reimagined.” มุ่งเน้นการสร้าง “คุณค่า” ให้กับ

แบรนด์ เพราะในวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้มองหาที่อยู่อาศัยในมิติของความคุ้มค่า 

อีกต่อไป แต่เลือกสรรที่อยู่อาศัยซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของการใช้ชีวิต 

มีความภาคภูมิใจเมื่อได้เป็นเจ้าของ และสามารถสร้าง Value for Life หรือ

รังสรรค์คุณค่าให้ชีวิตได้อย่างแท้จริง 
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PRUKSA ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต

พฤกษาใช้สือ่ดจิทิลัถ่ายทอดแคมเปญ “Tomorrow. Reimagined.” เพือ่
เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยบอกเล่าเหตกุารณ์ต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้โดยไม่ทนั
ได้คาดคิด ท�าให้หลายคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต หาสมดุล
ระหว่างชีวิตในบ้านกับการท�างาน แสดงให้เห็นถึงความส�าคัญของ 
ที่อยู ่อาศัยซึ่งต้องได้รับการออกแบบให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบใหม่  
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในวันนี้และอนาคต โดยมีกลยุทธ์หลักที่ใช้
ตอบโจทย์ 3 เทรนด์การเปลี่ยนแปลง คือ

1. เรื่องการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป (Lifestyle Disruption)
  

 ออกแบบสภาพแวดล้อมส่วนกลางให้สอดคล้องกับหลักการ 
Universal Design คือ เข้าถึง เท่าเทียม เท่าทัน และยั่งยืน  
ท�าให้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะ ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ  
เข้าถึงพื้นที่การให้บริการได้อย่างเสมอภาค

 ออกแบบพื้นที่อเนกประสงค์ภายในบ้าน เพ่ือรองรับการใช้งานและ
กิจกรรมท่ีหลากหลายของผู้อยู่อาศัยทุกคน โดยค�านึงความสะดวก
สบายเป็นส�าคัญ

 ออกแบบโดยค�านึงสภาพการณ์ปัจจุบัน จากวิกฤตการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ท�าให้ผู้คนใช้เวลาในบ้านนานขึ้น 
ปรับตัวใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ�าวันมากขึ้น ทั้งการท�างานที่บ้าน 
การเรียนออนไลน์ 

 ออกแบบโดยค�านึงถึงการใช้ชีวิตในอนาคต การเติบโต การเป็น
ครอบครัวขยาย การเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุซึ่งมีความต้องการ 
แตกต่างจากเดิม เป็นต้น  

2. เรื่องสุขภาพ (Health & Wellness)
  
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา เราจึงตระหนักว่าไม่มีอะไร
ส�าคัญไปกว่าการมีสุขภาพที่ดี ในที่นี้อาจไม่ใช่แค่การดูแลรักษาท่ัวไป  
แต่ลงลึกถึงการดูแลรักษาเชิงป้องกัน ซึ่งพฤกษาเชื่อว่าบ้านท่ีได้รับการ
ออกแบบมาอย่างดี คือจุดเร่ิมต ้นของสุขภาพที่ดีได ้ จึงประสาน 
ความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุตในหลากหลายด้าน อาทิ

 น�าแนวคดิด้านสขุภาพของโรงพยาบาลวมิตุมาช่วยเสรมิการออกแบบ
บ้านและพื้นที่ส่วนกลาง

 มอบบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ  รวมถึงสิทธิพิเศษร่วมกับโรงพยาบาล
วิมุต ส�าหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของพฤกษา 

 ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคปัจจุบันด้วยบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์  
หนึ่งในกลยุทธ ์ทางการตลาดที่สร ้างความแตกต่างในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี 

20 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



3. เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) 

นิยามของ “พฤกษา ใส่ใจ...เพื่อทั้งชีวิต” ไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่เรื่องสิ่งแวดล้อม แต่หมายรวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบบ้าน
ที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน ผ่านหลักการ
ส�าคัญ 3 หัวข้อ ได้แก่

จากนโยบายการด�าเนนิธรุกจิและกลยทุธ์
ทางการตลาดข้างต้น ยนืยนัได้ว่าพฤกษา
จะไม่หยดุนิง่ในการพฒันาทีอ่ยูอ่าศัยทีด่ี
ต่อสขุภาพ สร้างสรรค์นวตักรรมเพือ่การ
อยูอ่าศัยทีม่อบความสะดวกสบายในการ
ใช้ชีวิต พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับ 
ผูอ้ยูอ่าศยั ส่ิงแวดล้อมและสงัคม เพือ่การ 
เติบโตร่วมกันทั้งในวันนี้...และอนาคต

HEART to EARTH

ใส่ใจในกระบวนการผลิตท่ีส่งผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะการ 
ลดภาวะโลกร้อน ตดิตัง้บ่อบ�าบดัน�า้เสียในทกุโครงการ เพือ่คัดกรองของเสียและ
ปรบัปรงุคณุภาพน�า้ก่อนปล่อยสูช่มุชน รวมถงึการเข้าไปมส่ีวนร่วมกบัชมุชนผ่าน
โครงการ “คลองสวยน�้าใส” การด�าเนินโครงการ “วน @ Pruksa” น�าขยะ
พลาสติกท่ีเป็นปัญหาระดับโลก ทั้งในส่วนของส�านักงานใหญ่ และบริษัทฯ ที่
เข้าร่วมที่ตึกเพิร์ล  และโครงการของพฤกษา วนกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น

HEART to HOME 

ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกบ้านทุกคน อาทิ ติดตั้ง 
โซลาร์เซลล์บรเิวณส่วนกลางเพือ่ช่วยประหยดัพลงังาน คดิค้นกระบวนการก่อสร้าง 
ที่ช่วยลดมลภาวะ เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

HEART to SOCIETY 

ใส่ใจสังคมด้วยการร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการ
โอกาสในสังคมผ่านโครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ” โดยสร้างและปรับปรุง
ทีอ่ยูอ่าศยัของผูพ้กิารให้มคีวามแขง็แรง มัน่คง ปลอดภยั ตอบโจทย์ความเป็นอยู ่
ของผู ้พิการแต่ละคน นอกจากน้ียังมอบโอกาสให้ผู ้พิการผ่านการจ้างงาน 
ในบริษัทอย่างต่อเนื่อง

1

2

3
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บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งด�าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 

และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ภายใต้การก�ากับดูแลกิจการและการมีธรรมาภิบาลที่ดี พร้อม ๆ กับการเข้าร่วมเป็น 

ส่วนหนึ่งท่ีช่วยขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้วยการน�า 

Core Business ของพฤกษา ผนวกกับความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของบริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพและ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการให้กับทุกคน โดยมุ่งให้ความใส่ใจใน 3 ด้านหลัก ได้แก่

Heart to 
Home

ใ ส่ ใ จ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
และความเป็นอยู่ ที่ ดี  
เพื่อส่งมอบที่อยู่อาศัย
ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

Heart to 
Earth

ใ ส่ ใ จ ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น ทุ ก
กระบวนการผลิต เพื่อ 
ลดโลกร้อน

Heart to 
Society

ใส่ใจสังคมและให้โอกาส 
ท่ีดีเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่ ดี ให้กับผู้ที่ต้องการ 
โอกาสในสังคม

การเติบโตอย่างยั่งยืน 

นโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน GRI 103-1
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การเข้าร่วมเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน GRI 102-13

แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย  (Thai Private 
Sector Collective Action 
Against Corruption: CAC)

เครือข่ายธุรกิจที่เอื้อต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDG-Friendly Business)

เครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตร
กับชุมชน (Community-
Friendly Business)

เครือข่ายส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
(Thai SCP Network)

เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน
แห่งประเทศไทย (Thailand 
Responsible Business 
Network: TRBN)

ประชาคมการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน 
(Sustainability Disclosure 
Community: SDC)

2562

2563

2560
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 Corporate Venture Building

สร้างไอเดีย
ธุรกิจใหม่ ๆ

ต่อยอดพัฒนา
นวัตกรรม

สำารวจปัญหา

เดอืนสิงหาคม 2563 บริษทัฯ ได้ยกระดบัการสร้างสรรค์นวตักรรมขึน้ไปอกีขัน้ผ่านโครงการ “PRUKSA NEXT” เปิดโอกาสให้พนกังานจากทกุหน่วยงาน 

ที่รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของลูกค้า และมีแนวคิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มาท�างานร่วมกับหน่วยงานและสตาร์ตอัปภายนอก 

ในรูปแบบ “Corporate Venture Building” โดยมีเป้าหมายคือ คิดหาทางออกที่ตอบโจทย์ปัญหาของกลุ่มลูกค้าให้มากที่สุด เพื่อยกระดับคุณค่า 

การใช้ชีวิตของคนไทยในอนาคต พร้อมเติมเต็มชีวิตการอยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น 

โครงการ “PRUKSA NEXT” สร้างรายได้ให้บริษัทฯ จากโมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มรายได้จากการต่อยอดสินค้าและบริการเดิม จนเกิดเป็นกระบวนการ

พัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

External Partners 
ถ่ายทอดกระบวนการทำางานแบบ Agile

Pantone 447C
CMYK  C68 M60 Y65 K55
RGB     R55 G57 B53

Pantone 376C
CMYK  C55 M3 Y10 K0
RGB     R130 G188 B0 
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PRUKSA NEXT
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนจาก

นวัตกรรมที่สามารถปรับเปล่ียนพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน  
ให้ตรงตามความตอ้งการและไลฟส์ไตล์ของลูกค้าแตล่ะทา่น

PRUKSA Flex 

บริการตกแต่งบ้านแบบครบวงจร ZDECOR  
ช่วยให้ลูกค้าควบคุมงบประมาณ เฟอร์นิเจอร์  
และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง

ZDECOR

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
จาก “PRUKSA NEXT” 

ส่งเสริมระดับคุณภาพชีวิต 
ของลูกค้ากว่า

11  ล้าน 
บาท คนปี 2564 450

สร้างรายได้ 
ให้บริษัทฯ
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นวัตกรรม Pruksa Living Tech 

เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อชีวิตคนไทย...ที่ดีขึ้น

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา พฤกษา ไม่เคยหยดุด�าเนนิงานด้วยความ “ใส่ใจ” เราให้ความส�าคัญและค�านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งเกิดจาก “ภาวะโลกร้อน” (Global Warming) อันเนื่อง
มาจากก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นในบรรยากาศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมนุษย์ 

ด้วยเหตุนี้ พฤกษา จึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัย “Pruksa Living Tech” เทคโนโลยีคุณภาพที่ทันสมัย ผสานเข้ากับธรรมชาติ สอดคล้องกับ 
การด�าเนินชีวิตและการอยู่อาศัยทั้ง 4 ด้านอย่างลงตัว ได้แก่

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสุขภาพ

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อสังคมสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย 
เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย
เพื่อความสะดวกสบาย

เชื่อมต่อเทคโนโลยี

HEALTHY GREEN SAFETY SMART

HEALTHY: สร้างสมดุลการอยู่ดีมีสุขภาพ

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการอยู่อาศัยที่ดี เช่น นวัตกรรม 
“O2 System” ทีช่่วยเพิม่ออกซเิจนเพ่ืออากาศบรสิทุธิส์ดชืน่บรเิวณ
พื้นท่ีส่วนกลาง นวัตกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่น PM 2.5 
นวัตกรรม Wellness Solution, Pruksa Precast, สระว่ายน�้า 
ระบบเกลือ, Jogging Track, Space Extension และอื่น ๆ

GREEN: ออกแบบสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตอกย�้าพันธกิจของการออกแบบที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับ
การใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี 
“Pruksa Fresh Air System” หรอืบ้านหายใจได้ ท�าให้บ้านเยน็สบาย  
ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท ไม่อับช้ืน หรือการใช้ “Solar Cell”  
ในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อการประหยัดพลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วย 
“Vertical Green Wall” ผนังต้นไม้ที่ช่วยกรองฝุ่นละอองและลด
มลภาวะทางเสยีง การใช้ระบบดวงโคม “LED Light” ทีช่่วยประหยดั
พลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น และสนับสนุนการใช้
พลังงานสะอาดด้วยหลังคา “Skylight” ช่องแสงธรรมชาติที่ช่วยลด
การใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย 

SAFETY: ยกระดับความปลอดภัยและความอุ่นใจ 

พฤกษา ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเตือนภัย
ภายในโครงการ ตั้งแต่บริเวณทางเข้าโครงการไปจนถึงพื้นที่ต่าง ๆ 
ในตัวบ้าน เพื่อให้ทุกพื้นที่ของการอยู่อาศัยปลอดภัย แข็งแรง และ
วางใจได้ อาทิ มีระบบประตูหน้าต่างเตือนภัย (Door & Window 
Magnetic Sensor) ระบบ CCTV, Smart Camera/IP Camera, 

Smoke Detector, Digital Door Lock, Triple Gate, 
Access Control และ Security Pad Control เป็นต้น

SMART: ส่งมอบความสะดวกสบายยุคดิจิทัล 

ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยคุดจิทิลัด้วยเทคโนโลยอีจัฉรยิะอย่าง 
“Home Automation” ระบบควบคุมและสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เช่นเดียวกับระบบ In 
Unit Wellness, Sensor Lighting, USB Plug, Smart Switch, 
Smart Mirror, Smart Locker และ Wi-Fi ส่วนกลาง ท่ีล้วน
สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต
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มากไปกว่านั้น ภายใต้นวัตกรรม “Pruksa Living Tech” พฤกษายังใส่ใจ
คณุภาพชีวิตอย่างต่อเนือ่ง โดยได้ส�ารวจความต้องการของลกูค้าและน�ามา 
ออกแบบบ้านตามหลักการ Universal Design หรือการออกแบบเพื่อ 
ทุกคน เพ่ือให้ทุกพืน้ทีภ่ายในบ้านมคีวามเหมาะสมกบัทกุเจเนอเรชนั อาทิ 
ใช้วัสดุปูพื้นกันกระแทกในห้องนอนและห้องน�้าส�าหรับผู้สูงอายุ ติดตั้ง 
ทางลาดส�าหรบัรถเขน็ ตดิตัง้กล้อง CCTV หน้าบ้านทุกหลงัซึง่สามารถดผู่าน 
โทรศัพท์มือถือได้ เช่นเดียวกับการใส่ใจพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรองรับ
ทุกกิจกรรมของผู้อยู่อาศัย โดยเน้นให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบลานออกก�าลังกายส�าหรับคนทุกเพศ 
ทุกวัย การสร้างสวนสาธารณะให้มี Jogging Track โดยรอบ การติดตั้ง 
ปุ่มกดลิฟต์ที่มีตัวอักษรเบรลล์ส�าหรับผู้พิการ เป็นต้น 

ในปี 2564 พฤกษา มีโครงการที่
ออกแบบตามแนวคิด Universal 
Design

โครงการ124
2564

ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มากกว่า

และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ลูกค้าได้ราว 

45,190 คน

ตารางเมตร
323,138

โครงการ Universal Design 
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บริหารความเสี่ยง GRI 102-11

นอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองของโรค COVID-19 ในปี 2564 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและรายได้ของบริษัทฯ  
ยังมีปัจจัยส�าคัญเกี่ยวเนื่องกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาการเมืองภายในประเทศ สัดส่วนหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ขณะที่
อปุทานทีอ่ยูอ่าศยัใหม่ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลมจี�านวนเพิม่ขึน้ สวนทางกบัอตัราการซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัซึง่ยงัคงชะลอตวั ท�าให้ตลาดอสงัหารมิทรัพย์
มีแนวโน้มหดตัวลง 

พฤกษา ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด จึงได้ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับการวางแผนกลยุทธ ์
โดยพิจารณาจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายองค์กร ขณะเดียวกันก็มองหา
โอกาสในการด�าเนินธุรกิจ คิดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย
การด�าเนินธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

บริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตลอดเวลา จึงก�าหนดให้คณะกรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่
พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนแนวทางในการก�ากับความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ ก�าหนดระดับความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างเหมาะสม ให้ความเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นพร้อมแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมหรือแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงจะได้รับการจัดการให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงก�าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance) และสนับสนุนให้มีการปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล COSO และ ERM Framework โดยสร้างกรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงภายในองค์กร ซึ่งในแต่ละปีจะมีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจ ก�าหนดมาตรการการ
ควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม บูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับกระบวนการท�างานขององค์กร เพื่อประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมที่ออกแบบไว้ให้สอดคล้องกับขั้นตอนการท�างานรวมทั้งการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าของกระบวนการเป็น 
ผู้ประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานหรือการปฏิบัติงานของตนเองตามแผนงานที่ก�าหนด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการท�างาน หรือปัจจัยอื่นที่กระทบต่อการท�างาน ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการก�าหนดกรอบและแผนการด�าเนินงานโครงการ Incident Management ในการจัดเก็บความเสียหายด้าน
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ คน ระบบ และปัจจัยภายนอก ตลอดจนพัฒนาระบบ Incident and Risk Management System เพื่อการ 
จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังได้จัดท�าแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management System: BCMs) โดยจ�าลองสถานการณ์และฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) ร่วมกับ 
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) อย่างสม�่าเสมอ 

ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน  
การทุจริตคอร์รัปชัน (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)” โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ซึ่งครอบคลุมภาพรวมของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลGRI 102-12

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
หรือ ERM (Enterprise Risk Management) คือกระบวนการที่บุคลากรทั่วทั้งองค์กรได้มี

ส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการระบุแนวทางใน
การจัดการกับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุในวัตถุประสงค์

ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
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ประเด็นความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์

ความปลอดภัยภายใน

โครงการก่อสร้าง

ราคาต้นทนุการก่อสร้างที่

สงูขึน้และวัสดุก่อสร้าง

ขาดแคลน

1. มุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านการขาย เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น Real 

 Demand ที่ต้องการซื้อบ้านเพื่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

2. ปรับกลยุทธ์การขายผ่าน Digital Platform เพื่อให้ 

 สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป และ 

 ให้ความส�าคัญกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบ  

 New Normal ทั้งในระยะสั้นและยาว

3. ควบคุมค่าใช้จ่าย เร่งสร้างยอดขาย-ยอดโอน และเร่งระบาย 

 สินค้าพร้อมอยู่ (Inventory)

1. ก�าหนดมาตรฐานในการท�างานและปรับปรุงกฎเหล็กด้าน 

 ความปลอดภัย โดยบังคับใช้ให้ครอบคลุมทั้งพนักงานและ 

 ผู้รับเหมา

2. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ�าโครงการตามกฎหมาย ต้อง 

 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของอปุกรณ์และการปฏิบตังิาน 

  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด 

3. ตดิตามตรวจสอบการปฏิบตังิานของผู้รบัเหมาเพือ่ประเมิน 

 ประสิทธิภาพในการท�างาน

1. คัดเลือกผู้ขายวัสดุก่อสร้างหลักโดยวิธีจัดประกวดราคา 

 เพื่อให้ต้นทุนค่าก่อสร้างคงที่ตลอดทั้งปี

2. สร้างคู่ค้าพนัธมิตร โดยก�าหนดรปูแบบตัง้แต่การคัดเลือก 

 ดูแล ประเมินผล ตลอดจนแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน 

 ร่วมกัน

3. จัดให ้ มีการประชุมรายงานการ เป ล่ียนแปลงราคา 

 วัสดุก่อสร้างหลักเป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมค�านวณ 

 ผลกระทบต่อต้นทุนขายเพือ่พจิารณาปรบัเปล่ียนราคาขาย 

 หรอืจัดหาวัสดุทดแทน

4. ใช้นโยบายการสร้างบ้านพร้อมอยู่ (Ready to move in) 

  แทนการสร้างบ้านเม่ือลูกค้าจอง เพื่อให้สามารถวางแผน 

 การก่อสร้างและการสั่งซื้อวัสดุล่วงหน้าได้

 ปี 2564 มีลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ราว  

 7.6 ล้านคน (เติบโต 67%)*

	 *ข้อมูลจาก	Google	Analytics 

	 360	Suite	

 ปี 2564 Presale เพิ่มขึ้น 16%

 ปี 2564 Market Share อยู่ที่ 8% 

	 **ข้อมูลจาก	Market	Insight,	 

 SBD

GRI 102-12

 ผ่านการรับรอง (Surveillance 

 Audit) มาตรฐานระบบบรหิาร จัดการ 

 ด้านอาชวีอนามัย และความปลอดภัย 

 ในการท�างาน (OHSAS 18001:2007) 

 ปี 2564 ไม่พบอุบัติเหตุที่ท�าให ้

 ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

 ต้นทนุขายอสังหารมิทรพัย์ (COGs) 

  ปี 2564 ประมาณการอยู่ที่ 69%
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ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ความเสี่ยงของพฤกษา โฮลดิ้ง
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การพึ่งพิงบุคลากรที่มี

ความรู้และความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และภัยคุกคาม

จากไซเบอร์

1. ก�าหนดนโยบายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม ความก้าวหน้า 

 ทางอาชีพของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความ 

 สามารถเตบิโตได้อยา่งเทา่เทียมกนั โดยสรา้งเครื่องมือและ 

 ระบบเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพ 

2. สนับสนุนและสร้างความพร้อมให้พนักงานได้พฒันาตนเอง 

 อย่างต่อเน่ือง เพือ่การเตบิโตในสายอาชพีควบคู่ไปกับการ 

 เติบโตทางธุรกิจขององค์กร เช่น การฝึกอบรมและพัฒนา 

 บุคลากร

3. วางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) เพื่อ 

 เตรยีมความพร้อมให้ผู้ทีจ่ะข้ึนด�ารงต�าแหน่ง ทัง้ในกรณทีีมี่ 

 ต�าแหน่งว่าง และมีการขยายธุรกิจ

1. Big Data Project ที่รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห ์

 และวางแผนการพัฒนาโครงการ

2. จ�าลองภาวะเสมือนจริงแบบ 360 องศา (Virtual Reality: 

 VR) ให้ลูกค้าสามารถเยี่ยมชมบ้านหรือห้องตัวอย่าง 

 สอดคล้องกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal 

3. Internet of Things (IoT) ใช้เทคโนโลยีท�าให้อุปกรณ ์

 อเิล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  สามารถเชือ่มต่อและแบ่งปันข้อมูลผ่าน 

 อินเทอร์เน็ต 

4. ใช้โดรนในการติดตามและถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อดูแล 

 รักษาความปลอดภัยภายในโครงการ

5. ฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบงาน (Disaster Recovery  Plan: 

  DRP) ในส่วนระบบงานหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ 

 กับเหตุการณ์ความเส่ียงที่จะท�าให้ระบบงานหลักเสียหาย  

 การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก

 ผลการด�าเนินการเป็นไปตามแผน 

 Learning & Development 100%

 ปี 2564 ผลส�ารวจความพึงพอใจ 

 (Employee Engagement)  เพิม่ข้ึน 

 106% จากปี 2563

  ทดสอบโดยฝ่าย IT และผู้ดูแล ระบบ 

 ผลการทดสอบสามารถกู้คืนระบบ 

 งานหลักได้ 100% ตามระยะเวลา 

 ที่ก�าหนด

การขาดแคลนแรงงาน

1. ปรับแผนการผลิตบางส่วนที่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามา 

 ทดแทนแรงงาน เช่น เทคโนโลยี Fully Precast หรือ 

 แผ่นคอนกรตีส�าเรจ็รปู โครงสร้างส�าเรจ็รปู ห้องน�า้ส�าเรจ็รปู  

 ในโครงการที่สามารถด�าเนินการได้

2. ประชุมหารือร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อวางแผนการบริหาร  

 จัดการแรงงานในแต่ละโครงการให้มีความเหมาะสม และ 

 ไม่กระทบต่อแผนการส่งมอบโครงการ

3. กระจายงานก่อสร้างโดยค�านึงถึงความสามารถของผู้รบัเหมา 

 แต่ละรายเป็นส�าคัญ เช่น การจ้างเหมางานแบบเบ็ดเสร็จ 

 ในการก่อสร้างตึกสูง (Turnkey) หรือคอนโดมิเนียม 

4. สร้างพนัธมิตรกับผู้รบัเหมาทีมี่ผลงานโดดเด่น มีคุณภาพสูง 

  เพื่อลดความเส่ียงด้านการขาดแคลนแรงงานในการขยาย 

 ก�าลังการผลิตหรือก่อสร้าง รองรับการขยายตัวอย่าง 

 ก้าวกระโดดของบริษัทฯ

5. ประสานงานกับส�านักงานประกันสังคมเพือ่จดัหาวัคซีนให้กับ 

 ผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ 

 ปรบัรปูแบบการใช้แรงงานจ้างเหมา 

  โดยกระจายงานก ่อสร ้ างแบบ 

 เบ็ดเสร็จในโครงการแนวสูง 100%

30 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564
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ความเสี่ยงจากการบังคับใช้

พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1. ศึกษาข้อกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้บริหาร 

 และพนักงานทุกคน 

2. แต่งตั้งคณะท�างานเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล  

 ซ่ึงประกอบไปด้วยผู้แทนจากส่วนงานที่เก่ียวข้อง ท�างาน 

 ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา

3. การจัดท�า Data Mapping เพื่อการเชื่อมโยงของข้อมูล 

 การก�าหนดสิทธิแ์ละระดับชัน้ของการเข้าถึงข้อมูลในบรษัิทฯ 

4. ก�าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันกรณีที่มีการรั่วไหลของ 

 ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ 

 ไม่ถูกต้อง หรืออาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ

การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรค COVID-19 ในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รัฐบาล

จึงมีมาตรการปรับลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างลง 90% ของภาษีที่ค�านวณได้ ท�าให้บริษัทฯ บรรเทา 

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง

 ด�าเนินการตามแผนงานเตรียม 

 ความพร ้อมจากการบัง คับใช  ้

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองข้อมูล 

 ส่วนบคุคล (PDPA) 100%

ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการ ผลลัพธ์

ความเสี่ยงจากการจัดหา

เงินทุนและสภาพคล่อง

การประกอบธุรกิจซึ่งอยู ่

ภายใต้กฎหมายที่เข้มงวด

1. บริหารจัดการกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ 

 โดยไม่เกิดปัญหา โดยมีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจที ่

 ค�านึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้าง 

 เงินทุนที่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญให้อยู ่

 ในระดับที่เหมาะสม

2. กระจายแหล่งเงินกู้จากหลากหลายสถาบันการเงิน บริหาร 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้และอตัราสกุลเงนิต่างประเทศ 

 ด้วยเครื่องมือประกันความเส่ียง (Hedging Tools) ที ่

 เหมาะสมกับโครงสร้างธุรกิจ

3. ออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันและรายย่อย 

4. ออกตัว๋สัญญาใช้เงนิระยะส้ันและตัว๋แลกเงนิ เพือ่ให้เพยีงพอ 

 กับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนทั้งในระยะส้ันและ 

 ระยะยาว

1. ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข ้อบังคับของกฎหมาย และ 

 ข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการ ซ่ึงได้รับอนุญาตจาก 

 หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง รวมถึงปฏิบัติ 

 ตามค�าแนะน�าหรือค�าส่ังของหน่วยงานราชการ และองค์กร 

 หน่วยงานกลางอืน่ ๆ  จนเป็นทีย่อมรบัจากลูกค้าและผู้ถือหุ้น

2. ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ เพือ่รกัษาผลประโยชน์ของ 

 บริษัทฯ และเพื่อผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

 อตัราหน้ีสินทีมี่ภาระดอกเบีย้ต่อทนุ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีค่า 

 เท่ากับ 0.44 เท่า จากเป้าหมายที ่

 ก�าหนดไว้น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1 เท่า

 ความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง 

 ร้องเรียน ที่เกิดคดีความเก่ียวกับ 

 การขออนุญาตในการด�าเนินการ 

 ต่าง ๆ กับทางราชการ กรณีที่มี 

 การฟ้องร้อง ร้องเรียนมีโทษจ�าคุก

 มากกว่า 1 ปีข้ึนไป หรือค่าปรับ 

 เ สียค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในการระงับคดี 

 มากกว่า 100,001 บาทต่อครั้ง 

  โดยในปี 2564 ไม่มีเหตุการณ ์

 เกิดข้ึน 

3
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ความเสี่ยงด้านการเงิน 

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมาย 
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ตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินอย่างทันท่วงที

บรษัิทฯ แต่งตัง้ผู้ประสานงาน BCM ประจ�าหน่วยงาน ท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางในการส่งผ่านข้อมูลทีส่�าคญั เช่น สิง่ทีพ่นกังานต้องปฏบัิต ิหมายเลขโทรศพัท์ 
ที่ส�าคัญ สถานที่ปฏิบัติงานส�ารอง และการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในแต่ละปี ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เชื่อมโยง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในทุกหน่วยธุรกิจ และวางระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จนส่ง 
ผลกระทบต่อการหยุดชะงักของธุรกิจ โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดท�าแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจส�าหรับรองรับเหตุท่ี 
เกิดขึ้น ดังนี้

    ส�านักงานใหญ ่ด�าเนินการฝึกซ้อมแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Disaster Recovery Planning: DRP) ในส่วนระบบงานหลัก 
เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และทดสอบการติดต่อสื่อสารภายใต้สถานการณ์จ�าลอง ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง การบริหารจัดการ

ความเสี่ยงจากผลกระทบ

การแพร่ระบาดอย่าง 

ต่อเนื่องของ COVID-19 

 บริษัทฯ มีมาตรการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดท�าและปรับปรุงแผน BCP (Business  

 Continuity Plan) โรคระบาด เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ และน�าหลักทั้ง 7  

 ประการ ตามบทวิเคราะห์ของ McKinsey & Company มาใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจ  

 (COVID-19 response: Companies can draw on seven sets of immediate actions.) 

 ก�าหนดให้มีคณะท�างานเฉพาะกิจ Emergency Response Team COVID-19 และคณะท�างานตอบสนอง 

 ต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน (Incident Response Team: IRT) เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินใน 

 ภาพรวม รวมถึงการประเมินและจัดการเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น 

 พนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลอย่างรุนแรงหรือกระทบต่อการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจใหม่ จึงใส่ใจประเมินและ
ทบทวนความเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk) ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งของสถานการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต ดังนี้

ระบบงานสำาคัญถูกเจาะระบบ
โดยผู้ประสงค์ร้าย

  โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จัดให้มีการจ�าลองสถานการณ์และฝึกซ้อมแผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: 

ERP) อย่างสม�่าเสมอ ร่วมกับแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการก่อสร้าง โดย

ในอนาคต บริษัทฯ มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และด�าเนินการขอการรับรองมาตรฐานสากล ISO 22301 ในส่วน

โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป (Precast Concrete Factory) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

เกิดเหตุไฟ ไหม้ที่สำานักงานใหญ่ 
ห้องเซิร์ฟเวอร์หลักของระบบอินเทอร์เน็ต

ไม่สามารถให้บริการได้
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สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งส�าคัญที่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร จ�าเป็นต้องให้ความร่วมมือและ
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร (Risk Culture) โดยคณะกรรมการก�ากับการ
บริหารความเส่ียงสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ และทบทวนความเพียงพอ
ของนโยบายการบริหารความเสี่ยง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง 

พร้อมกันนี้ ยังได้เผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยง การจัดการเหตุฉุกเฉิน/ภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
ตลอดจนความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 
รวมถงึบทความหรอืบทวเิคราะห์ความเคลือ่นไหว แนวโน้มของตลาดอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การอยูอ่าศยัในภาพรวม จากนกัวเิคราะห์ภายนอกหรอืสถาบนั
การเงินต่าง ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถค้นหาความรู้และท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานต้ังแต่ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Operation) ไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง (Top Management) พัฒนาความรู ้
ด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการอบรมหลักสูตรการรายงานข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ ซึ่งมีผู้บริหารและตัวแทน
สายงานเข้าร่วมอบรมจ�านวน 70 คน ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานกลุ่ม Project Manager และ 
Project Engineer ของทุกโครงการ เพื่อประเมินความเสี่ยงงาน Construction ในรูปแบบของแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) และแผนการจัดการ
ความเสี่ยง (Mitigation Plan) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจ�านวน 46 คน

  กลุ่มโรงพยาบาลวิมุต อาจกล่าวได้ว่า HIS (Hospital Information System) หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ คือแกนหลัก
ของการด�าเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลและคลินิก คลินิกบ้านหมอวิมุตจึงจัดให้มีการทดสอบการด�าเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในกรณี 
ที่ระบบ IT ล่ม โดยฝึกการใช้ระบบแก่เจ้าหน้าที่คลินิกและเจ้าหน้าท่ี IT ตามกระบวนการ อาทิ ฝึกซ้อมก่อนเกิดเหตุ สร้างแผนปฏิบัติการระหว่าง 
เกิดเหตุ ใช้ระบบ Call Tree เปิดระบบ Manual และแผนการรายงานสถานการณ์หลังเกิดเหตุ 

ตัวอย่าง Risk Report Culture ของคลินิกบ้านหมอวิมุต

ระบบจะส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังทีม
ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร (เมื่อเป็น Sentinel Event)

อย่างทันท่วงที

 เจ้าหน้าที่ทุกระดับสามารถส่ง Incident Report 
ผ่าน QR Code หรือ Google Form 

ได้โดยง่าย

พฤกษา
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ผ่านเว็บไซต์ศูนย์รวม

ข้อมูลด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคน 

ในองค์กรสามารถค้นหาความรู้ได้โดยง่าย

70 คน 46 คน 
จ�านวนผู้บริหารและตัวแทนสายงานที่

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการรายงาน
ข้อมูลความเสียหายด้านปฏิบัติการ

จ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมประเมินความเสี่ยงงาน 
Construction
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คณะกรรมการกำากับ
การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล

ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

กลุ่มธุรกิจ 
โรงพยาบาลวิมุต

โฮลดิ้ง

สายงานการตลาด
องค์กรกลุ่ม

คณะกรรมการบริหาร

สายงาน 
ตรวจสอบภายใน

กลุ่มธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 

สายงานจัดซื้อ 
จัดจ้างและ

ซัพพลายเชนกลุ่ม

สายงานทรัพยากร
บุคคลกลุ่ม 

สายงาน 
การเงินกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท

การกำากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ:  ดูข้อมูลเพิ่มเติมหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้ที่ แบบ 56-1 One Report ประจ�าปี 2564  

 ของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) GRI 102-18

 

โครงสร้างการจัดการของบริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และคณะกรรมการบริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

พฤกษา เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม จึงก�าหนด 

แนวปฏบิตัไิว้ในจรรยาบรรณของบรษิทัฯ เพือ่ให้เกดิความม่ันใจว่า สทิธติามกฎหมายใด ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีจะได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสม  

ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ ยงัได้เสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุม่ต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที ่ เพือ่ให้กจิการของบรษิทัฯ ด�าเนนิไปด้วยดี  

มีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผู้มีส่วนได้เสียของพฤกษา GRI 102-40, GRI 102-42, 102-46
 

ผู้มีส่วนได้เสียของพฤกษา

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน
ลูกค้า

คู่แข่ง
คู่ค้า คู่สัญญา

เจ้าหนี้
ชุมชนและสังคม
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 ด�าเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต รอบคอบ เป็นธรรม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีผลประกอบการที่
สร้างคุณค่าที่ดีให้บริษัทฯ ในระยะยาว

 น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะ
ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี โดยสม�่าเสมอ ครบถ้วนตามความ
เป็นจริง

 รายงานอย่างเท่าเทียมถึงแนวโน้มด้านบวกและลบในอนาคต 
ของบริษัทฯ บนพื้นฐานความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและ 
มีเหตุผลเพียงพอ

 เมื่อเกิดเหตุการณ์ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ การ
ตัดสินใจลงทุน หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ ้น จะเปิดเผย 
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบรายงานข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลบริษัทฯ 
ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม มีจรรยาบรรณ ความ 
รบัผิดชอบ เคารพสิทธขิองผู้ถอืหุน้ ไม่มนีโยบายกีดกนัหรอืสร้าง
อุปสรรคไม่ให้ผู้ถือหุ้นติอต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมทั้งหากม ี
ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders Agreement) ท่ีมี 
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น บริษัทฯ  
จะเปิดเผยให้ทราบทันที

 อีเมล:  ir@pruksa.com
 เว็บไซต์: www.psh.co.th (หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์)
 จดหมายถึง: ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
 รายงานประจ�าปี
 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ได้รับข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ชัดเจน  
ทันต่อเหตุการณ์ และเท่าเทียมกัน 

 ได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไร เงินปันผล เท่าเทียมกัน
 จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ตามมาตรฐาน 

เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล อาท ิมมีาตรการป้องกันและควบคมุ
โรคระบาด จัดในเขตพ้ืนที่ที่สะดวกแก่การเดินทาง มีการรับ 
ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่จ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ 
การประชุม ช่ือกรรมการ และส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า  
มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

 ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล รวมท้ังมีสิทธิพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ สิทธิออกเสียงแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี โดยบริษัทฯ ไม่เพิ่มวาระอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า

 มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะโดยไม่คิด 
ค่าบริการ เพื่ออ�านวยความสะดวก

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-44

ช่องทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-43

ช่องทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-43

ประเด็นสำาคัญที ่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ GRI 102-44 

 ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่ค�านึงถึงเพศ สัญชาติ 
เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ 

 เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี การท�างาน
เป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อ
ความเป็นปัจเจกชน 

 ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยใช้หลักคุณธรรมและ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 รบัผดิชอบดแูลสภาพแวดล้อมการท�างานให้มคีวามปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

 ดูแลค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
ในระยะสัน้และระยะยาว โดยพจิารณาจากความสามารถในการ
ท�าก�าไรแต่ละปี ผลการปฏิบัติงานขององค์กร และผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ทบทวนอัตราการจ้างงานโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาด
แรงงานทุกปี เพือ่รกัษาความสามารถในการแข่งขนัด้านจ้างงาน 
การดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร

 มีมาตรการดูแลพนักงานช่วงสถานการณ์ COVID-19 และมี
ประกันสุขภาพเพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคุ้มครองโรค
ดังกล่าว

  อีเมล: cg@pruksa.com
  Internal Website: Pruksa Internal Communication 

(Google Site)
  จอภาพ Digital Signage บริเวณหน้าลิฟต์ทุกชั้น
  LINE@: Pruksa Engagement
  LINE Official: @pruksacg
  การประชุม

 การจ้างงาน 
 การดูแลพนักงาน 
 การส่งเสริมและพัฒนาศักยาพ
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน
 การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
 การประเมินความผูกพันของพนักงาน
 การบริหารจัดการในสถานการณ์ COVID-19

ประเด็นสำาคัญที ่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ GRI 102-44 

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน
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 ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบรกิารทีม่คีณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน 
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม น�าไปสู่ความมั่นใจ พอใจ และ
บอกต่อในสินค้าหรือบริการของบริษัทฯ

  มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่องจริงจัง เปิดเผย
ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ 

 ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว จดัระบบ 
และช่องทางการติดต่อหรือร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง  
และวัดผลความพึงพอใจเพ่ือพัฒนาปรับปรุงสินค ้า 
และบริการ (หมายเหต:ุ อ่านรายละเอียดหวัข้อการประเมนิ
ความพึงพอใจของลูกค้าได้ในหน้า 41)

  ช่วงการแพร่ระบาดโรค COVID-19 จัดให้มีบริการเยี่ยมชม
โครงการแบบ Virtual Tour ซึง่ได้รบัคะแนนความพึงพอใจ
จากลูกค้ากว่า 90% แจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอล์ และเป็น
ตัวกลางติดต่อประสานงานระหว่างลูกบ้านกับหน่วย
ราชการในการรับ-ส่งผู้ป่วย

  จัดท�าแบบสอบถาม (Visual Questionnaire) และเก็บ
ข้อมลูความลบัทกุขัน้ตอนด้วยระบบ CRM ทีพ่ฒันาขึน้เพือ่
รองรับการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

  จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ ์ที่ดีผ ่านโครงการ Pruksa 
Member โดยสมาชิกสามารถสร้างรายได้จากการแนะน�า
ให้เพื่อนซื้อที่อยู่อาศัยขององค์กร

  มอบสิทธิประโยชน์และบริการจากร้านค้าหรือแบรนด์ดัง 
ตรงตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า 

  ลูกค้าได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ทีม
พยาบาลท่ีมใีบประกอบวชิาชพี โดยมคีณะกรรมการยาและ
เวชภัณฑ์คอยก�ากับดูแลการสั่งซื้อยาจากบริษัทท่ีได้
มาตรฐาน พร้อมมอบความสะดวกสบายด้วยบริการ  
Tele-Med และส่งสินค้าถึงบ้าน

พฤกษา เรียลเอสเตท
   Pruksa Contact Center: 1739
   โมบายแอปพลิเคชัน: The Living 
   เว็บไซต์: www.pruksa.com 
   Pruksa Chatbot ผ่านช่องทาง www.pruksa.com
   เว็บไซต์ส�าหรับสมาชิก: https://member.pruksa.com/
   Facebook: Pruksa Family Club
   จดหมายถึง: ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

โรงพยาบาลวิมุต
   โทรศัพท์: 0 2079 0000
    เว็บไซต์: www.vimut.com
    Facebook: vimuthospital
    LINE@: vimuthospital
    อีเมล: info@vimut.com
   แผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวิมุต

บ้านหมอวิมุต
   โทรศัพท์: 0 2102 1147
   เว็บไซต์: www.vimut.com
    Facebook: vimutfamily
   LINE@: vimutfamily
   อีเมล: vimutfamily@vimut.com
   แผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวิมุต

  มีความปลอดภัยระหว่างการขายและบริการหลังการขาย 
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

  สร้างความสัมพันธ์และความผูกพันท่ีดี ท้ังระยะส้ันและ
ระยะยาว

 พฒันาโครงการท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า วจิยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อชีวิต
และความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

 สร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีมีคุณภาพ  
ถูกต้อง ทันสมัย สือ่สารสทิธปิระโยชน์และกจิกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ

 เก็บรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าหรือผู้ป่วย ไม่น�า
ข้อมูลไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
ต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-44

ช่องทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-43

ประเด็นสำาคัญที ่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ GRI 102-44 ลูกค้า

37บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 



 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่แสวงหาข้อมลูท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีาร

ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

 ไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงคู่แข่ง
 ไม่ร่วมท�าสัญญาหรอืข้อตกลง อนัอาจมผีลให้เกิดการกดีกนัหรอื

ขจัดคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

 Pruksa Contact Center: 1739
 อีเมล: cg@pruksa.com
 LINE Official: @pruksacg
 เว็บไซต์: www.psh.co.th (หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ / ร้องเรียน

แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน)
 จดหมายถึง: ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

 การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
 การสร้างมูลค่าและกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-44

ช่องทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-43

ช่องทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-43

ประเด็นสำาคัญที ่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ GRI 102-44 

  เปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกราย (ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า) เข้าประมูล
งานเสนอราคา งานจ้างเหมา เสนอราคาขายวสัดอุปุกรณ์ รบังาน
ออกแบบ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมเปิดเผย เป็นธรรม  
พร้อมจัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม

  พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มี
วัตถุประสงค์ชัดเจนเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ คุ้มค่ากับ
มูลค่าเงิน คุณภาพด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

  ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงาน รับผลประโยชน์ใดเป็นส่วนตัวจาก
คู่ค้า คู่สัญญา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

  ออกหนังสือแจ้งแก่นายหน้าคู่ค้าและสถาบันการเงินว่าบริษัทฯ 
งดรับของขวัญ ของก�านัล และมีนโยบายไม่รับงบสนับสนุนจาก
สถาบันการเงินทุกรูปแบบ

  ไม่ข้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่มีความ
เก่ียวพันกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัว ญาติ หรือที่ตนเป็น
เจ้าของหรือหุ้นส่วน

  ไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลท่ีได้รับทราบจากการจัดซื้อจัดหา เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

  ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อ
ป้องกนัการทจุรติประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการ
จัดหา

  จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงิน
ที่ตกลงกัน

 Pruksa Contact Center: 1739
 อีเมล: cg@pruksa.com
 LINE Official: @pruksacg
 เว็บไซต์: www.psh.co.th (หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ /  

ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน)
 จดหมายถึง: ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

 แข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
 มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า คู่สัญญา
  จัดท�ารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
 มรีะบบการจดัการและตดิตามเพือ่ให้มัน่ใจว่าได้ปฏบิตัติาม

เงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน ป้องกันการทจุริตประพฤติ
มิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลาตามเง่ือนไขการช�าระ
เงินที่ตกลงกัน 

ประเด็นสำาคัญที ่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ GRI 102-44 

คู่แข่ง

คู่ค้า คู่สัญญา
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 ช�าระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

 ยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัดในการ 
ช�าระหนี้เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบในหลักประกัน 
หรือการค�้าประกันต่าง ๆ 

 เมือ่มเีหตสุ�าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมนียัส�าคญั 
และอาจกระทบต่อหนีท่ี้ต้องช�าระ บรษัิทฯ จะบรหิารเงนิทนุโดย
แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิด
ความเสียหาย

 Pruksa Contact Center: 1739
 เว็บไซต์: www.psh.co.th หรือ www.pruksa.com
 Facebook: Pruksa Family Club
 อีเมล: cg@pruksa.com
 LINE Official: @pruksacg
 จดหมายถึง: ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

 ช�าระหน้ีคนืต่อเจ้าหน้ีตรงต่อเวลาตามเงือ่นไขทีก่�าหนด เพือ่มใิห้
เกิดการผิดนัดช�าระหนี้

 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้ก�าหนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-44

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-44

ช่องทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-43

ช่องทางและความถี่ในการมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย GRI 102-43

ประเด็นสำาคัญที ่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ GRI 102-44 

 ประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
มีนโยบายด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติ
ภายในองค์กร

  ส่งเสรมิให้พนกังานของบรษิทัฯ มจีติส�านกึและความรับผดิชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

  เคารพขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมของแต่ละท้องถิน่
ในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

  ด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และชุมชน

  ให้ความร่วมมือตามควรแก่กรณีในกิจกรรมกับชุมชนโดยรอบ 
ในพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปด�าเนินธุรกิจ 

  ป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการด�าเนินงาน ตลอดจนควบคุมการ
ปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

  ตอบสนองอย ่างรวดเร็วต ่อเหตุการณ์ ท่ีมีผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 พฒันาคณุภาพชวีติของสังคมและชมุชนผ่านโครงการ CSR อาทิ 
บริจาคอุปกรณ์การแพทย์แก่ชุมชนท่ีขาดแคลน ร่วมกับ 
เขตพญาไทฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ผู้สูงอายุในชุมชนอินทามระ 
สนับสนุนวัคซีนไฟเซอร์ส�าหรับกลุ่มแพทย์ บุคลากรการแพทย์ 
ญาติและบุคคลทั่วไป จ�านวน 138,000 โดส เป็นต้น

  Pruksa Contact Center: 1739
  อีเมล: csr@pruksa.com
  LINE Official: @pruksacg
  เว็บไซต์: www.psh.co.th (หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ/ 

ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน)
  จดหมายถึง: ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO)

 การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

ประเด็นสำาคัญที ่
ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ GRI 102-44 

เจ้าหนี้

ชุมชนและสังคม

39บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 



การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

พฤกษา มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้มาติดต่อทุกท่าน จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีฝ่าย 

Corporate Customer Relationship Management เป็นผู้บริหารจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและผู้ติดต่อ ด้วยการประเมินความพึงพอใจในแต่ละขั้น 

แบบอัตโนมัติ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะรายงานถึงผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแบบ Real Time ท�าให้สามารถวิเคราะห์ วางแผนปรับปรุง 

และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 ขั้นตอนหลักที่สำาคัญของการประเมินความพึงพอใจ 

บริษัทฯ ได้น�าผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว มาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งปัญหาของ

ลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสร้างความพึงพอใจที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป 

คะแนนความพึงพอใจ 
โดยรวมของลูกค้าและผู้มาติดต่อ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านข้อมูล 
และการเยี่ยมชมโครงการ

ความพึงพอใจของลูกค้า 
หลังโอนกรรมสิทธิ์ 6 เดือน

ความพึงพอใจของลูกค้าด้านบริการและคุณภาพ
การซ่อมแซม

ส่งอีเมล SMS หรือโทรศัพท์ เพื่อให้ลูกค้าและผู้ติดต่อประเมิน
ความพึงพอใจ ภายหลังเข้าเยี่ยมชมโครงการ 1 ชั่วโมง

ส่งอีเมล SMS หรือโทรศัพท์ เพ่ือให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจ  
หลังโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 6 เดือน

ส่งอีเมล SMS หรือโทรศัพท์ เพ่ือให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจ  
หลังเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้งไว้
เรียบร้อยแล้ว

ส่งอีเมล SMS หรือโทรศัพท์ เพ่ือให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจ  
เมื่อได้ส่งมอบสาธารณูปโภคโครงการให้แก่นิติบุคคล

ความพึงพอใจลูกค้า 
เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

ส่งอีเมล SMS หรือโทรศัพท์ เพ่ือให้ลูกค้าประเมินความพึงพอใจ  
เมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 1 วัน

ขั้นตอน วิธีการประเมิน

ความพึงพอใจลูกค้าต่อการบริหารจัดการส่งมอบ
สาธารณูปโภคโครงการให้แก่นิติบุคคล

92.75% 90.13%
 ปี 2563 ปี 2564

40 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



จรรยาบรรณธุรกิจ GRI 102-16 

พฤกษา มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้า บนพื้นฐานของการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และยังคงด�าเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยมีจรรยาบรรณที่มีข้อปฏิบัติท่ีชัดเจนและครอบคลุมกับแนวทางปฏิบัต ิ

ทุก ๆ ด้านเป็นตัวก�ากับ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามค�าแนะน�าของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมเีป้าหมายเพือ่ให้การปฏบิตังิานของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ประกอบด้วยคุณภาพและจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้วยความเข้าใจ ยอมรับและศรัทธา ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงมิให้มีการ

ประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารประชาสัมพันธ ์

จรรยาบรรณบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ และจัดอบรมพนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน รวมถึงพนักงานประจ�าโครงการ และจัดให้มีการท�า 

แบบทดสอบประจ�าปี

หมายเหตุ: ดูข้อมูลเพิ่มเติม จรรยาบรรณของบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ที่ https://www.psh.co.th หัวข้อการก�ากับ

ดูแลกิจการ เรื่องจรรยาบรรณ

เคารพสิทธิมนุษยชน

พนกังานเป็นทรพัยากรอนัมค่ีาสงูสดุ บรษัิทฯ มนีโยบายในการดแูลสขุภาพอนามยั และความปลอดภยัในการท�างาน อกีทัง้มุง่พฒันาเสรมิสร้างวฒันธรรม

และบรรยากาศการท�างานทีด่ ีการท�างานเป็นทมี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และ

โยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง

เท่าเทียมกัน ไม่ค�านึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยระบุอยู่ใน

จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ด้วย

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน GRI 103-1

พฤกษา ได้จดัท�านโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัของ

บริษทั พฤกษา โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย เพือ่เป็นแนวทาง

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงการปฏิบัติ

หน้าทีด้่วยจติส�านกึในการยดึถือความซือ่สตัย์สจุรติในการปฏบัิตหิน้าที ่

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยจรรโลงไว้ซ่ึงชื่อเสียงและเก้ือหนุนต่อการ

ด�าเนนิธุรกจิของบรษัิทฯ บรษิทัฯ ได้ถอืปฏบิตัติามกฎหมายประเทศไทย

ในการต่อต้านคอร์รปัชนัอย่างเคร่งครดั และก�าหนดเป็นนโยบายส�าคญั

ในการด�าเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มี

ส่วนร่วมกับการแสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

จากการใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัต่อการต่อต้านการทจุติคอร์รปัชนั และได้ก�าหนด 

ให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม (Core Value) 

ขององค์กร โดยคณะกรรมการได้ก�าหนดเป็นนโยบายและมาตรการ รวมถึง 

ขัน้ตอนการปฏบิติังานเพือ่ให้พนกังานทกุระดบัยดึถอืและปฏบิตั ิภายใต้หลกัการ 

ควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้ 

ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบ รวมถึงได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ

เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ 

41บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 



การมีส่วนร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน GRI 103-1, GRI 205-2

• แสดงเจตจ�านงเข้าร่วมโครงการ  
STRONG จิตพอ เพี ย ง 
ต้ านทุ จริตของส� า นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส�านักงาน ป.ป.ช.)

• ส่ ง ข้ อ มู ล ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  
เชิญชวนคู่ค้าขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (SME) ของบรษัิทฯ 
จ�านวน 623 บริษัท เข้าร่วม
โครงการ CAC-SME เพื่อ
สนับสนุนให้คู่ค้าร่วมต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน GRI 205-2

• บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วม
ปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรร์ปัชนั (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
ตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการพิจารณาอนุมัติการ
รบัรองเปน็สมาชกิครัง้ล่าสุดเม่ือวันที ่30 กันยายน 
2563 สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2566

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน GRI 205-1

บริษทัฯ ประเมินความเสีย่งด้านการทจุรติและคอร์รปัชนัในกลุม่ธุรกจิอสงัหารมิทรัพย์และกลุม่ธรุกจิโรงพยาบาล จดัระบบควบคมุเพือ่ป้องกนัการทจุรติ

คอร์รัปชัน และลดผลกระทบที่อาจเกิดปัญหาจากทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานที่ติดต่อภายนอกองค์กร ในประเด็นความเสี่ยงที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษัท623

การข้ึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว และการดูแลด้านสวัสดิการ เช่น การย่ืนคำาขออนุญาตทำางาน จัดทำา
ทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) และบัตรประจำาตัวผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ณ กรมการปกครอง 
โดยผู้รับเหมา (คู่ค้า) GRI 205-1

ค�าอธิบาย

ผูร้บัเหมาทีเ่ป็นคูค้่าของบรษิทัฯ ต้องการเร่ง
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
หรือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับสัญชาติ และเอกสารการเดนิทาง 
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในการยื่นค�าขอ
อนุญาตท�างานและจัดท�าทะเบียนประวัติ 
จึงจ ่ายสินบนให ้ เจ ้าหน ้าที่ที่มีอ�านาจ 
ด�าเนินการของกรมการปกครอง

Operational Control:
1.  ก�าหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อ

ควบคุมมิให้มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย โดยฝ่ายบุคคล 
2.  ก�าหนดบุคลากร บทบาทหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการด�าเนินการ 

โดยสังกัดฝ่ายบุคคล (หน่วยงาน HC Foreign Worker) 
Control Environment:
3.  ก�าหนดให้มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัวชิาชพี (จปว.) ประจ�าทกุโครงการ

ของแต่ละ BU และบทบาทหน้าที่ของ PM/PE ในการตรวจสอบด้านการ 
กระท�าผิดกฎหมายด้านแรงงานและความปลอดภัย 

4.  มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหากพนกังานพบบคุคลภายในบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติาม
ข้อปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบโดยฝ่าย Internal Audit & Compliance 

ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

42 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



รับการเข้าตรวจการใช้แรงงานต่างด้าวของผู้รับเหมา ณ โครงการก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือ  
เจ้าหน้าที่ปกครอง GRI 205-1

การขออนุญาตดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรและพัฒนาที่ดินในโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น  
การขออนุญาตจัดสรรที่ดินที่สำานักงานที่ดิน โดยฝ่ายธุรกิจเฉพาะ GRI 205-1

ค�าอธิบาย

ผู้รับเหมาที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ต้องการ
หลกีเลีย่งการตรวจสอบเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
กับสัญชาติ และเอกสารขออนุญาตท�างาน
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงจ่ายสินบนให้ 
เจ้าหน้าทีท่ีม่อี�านาจด�าเนนิการของภาครฐั 
หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง

Operational Control:
1.  ก�าหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เพื่อ

ควบคุมมิให้มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย โดยฝ่ายบุคคล 
2. ก�าหนดบุคลากร บทบาทหน้าที่ และผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการด�าเนินการ 

โดยสังกัดฝ่ายบุคคล (หน่วยงาน HC Foreign Worker) 
3.  ก�าหนด TOR (Term of Request) ประกอบการจดัท�าสญัญาว่าจ้างผูร้บัเหมา

โดยระบขุ้อก�าหนดในการใช้แรงงานต่างด้าวและความรบัผดิชอบ หากมกีารน�า
แรงงานผิดกฎหมายมาปฏิบัติงาน 

Control Environment:
4.  ก�าหนดให้มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัวชิาชพี (จปว.) ประจ�าทกุโครงการ

ของแต่ละ BU และบทบาทหน้าที่ของ PM/PE ในการตรวจสอบด้านการ 
กระท�าผิดกฎหมายด้านแรงงานและความปลอดภัย 

5.  มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหากพนกังานพบบคุคลภายในบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติาม
ข้อปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบโดยฝ่าย Internal Audit & Compliance 

ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

พนักงานที่มีหน้าที่ด�าเนินการต้องการเร่ง
ขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จึงจ่าย
สินบนเพ่ือเร่งด�าเนินการให้เจ ้าหน้าที ่
ที่มีอ�านาจด�าเนินการของส�านักงานที่ดิน

Operational Control:
1.  ก�าหนดคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายธุรกิจเฉพาะ 
2.  ก�าหนดบุคลากร บทบาทหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการด�าเนินการ

อย่างชัดเจน โดยสังกัดฝ่ายธุรกิจเฉพาะ 
Control Environment:
3.  ก�าหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ รวมถึงอ�านาจใน

การด�าเนินการ และวงเงินในการด�าเนินการของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 

4.  มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหากพนกังานพบบคุคลภายในบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติาม
ข้อปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบโดยฝ่าย Internal Audit & Compliance 

ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ค�าอธิบาย

43บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 



การขออนุญาตในการดำาเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง เช่น การขออนุญาตก่อสร้างที่
สำานักงานเขต/หน่วยงานท้องถิ่น โดยฝ่ายธุรกิจเฉพาะ GRI 205-1

การเจรจากบัเจ้าของทีด่นิ เพือ่ยืนยันตัวตนเจ้าของทีด่นิ กรรมสทิธิ์ในทีด่นิ ราคาและเง่ือนไขการขาย โดย
ฝ่ายสรรหาที่ดิน GRI 205-1

ค�าอธิบาย

พนักงานที่มีหน้าที่ด�าเนินการต้องการเร่ง
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง หรือการ 
จัดท�าใบอนุญาตเพื่อก่อสร้างโครงการ จึง
จ่ายสินบนเพ่ือเร่งด�าเนินการให้เจ้าหน้าท่ี 
ที่มีอ�านาจด�าเนินการของส�านักงานเขต/
หน่วยงานท้องถิ่น

Operational Control:
1.  ก�าหนดคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายธุรกิจเฉพาะ 
2.  ก�าหนดบุคลากร บทบาทหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการด�าเนินการ

อย่างชัดเจน โดยสังกัดฝ่ายธุรกิจเฉพาะ 
Control Environment:
3. ก�าหนดขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในการด�าเนินการ รวมถึงอ�านาจใน

การด�าเนินการ และวงเงินในการด�าเนินการของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน 

4.  มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหากพนกังานพบบคุคลภายในบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติาม
ข้อปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบโดยฝ่าย Internal Audit & Compliance 

ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

การคัดเลอืกทีด่นิทีม่ศีกัยภาพในการพฒันา
โครงการ คอืกระบวนการหลกัทีส่�าคญัของ 
บริษัทฯ โดยมีกระบวนการรับลงทะเบียน
ที่ดินผ่านเว็บไซต์บริษัท และนัดหมาย
เจ้าของที่ดินเพื่อยืนยันตัวตนและแสดง
กรรมสิทธ์ิในที่ดิน รวมถึงเจรจาต่อรอง
ร า ค า และ เ ง่ื อ น ไ ขก า ร ข า ย  ซ่ึ ง ใ น
กระบวนการนี้อาจมีความเสี่ยงที่เจ้าของ
ที่ดินจะเสนอสินบนให ้พนักงาน เพื่อ 
น�าเสนอทีด่นิของตวัเองให้ผ่านการคดัเลอืก

Operational Control:
1. ก�าหนดคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายสรรหาที่ดิน 
2. ก�าหนดบุคลากร บทบาทหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการด�าเนินการ 

โดยสังกัดฝ่ายสรรหาที่ดิน 
3.  ก�าหนดวธิกีารคดัเลอืกทีด่นิทีม่ศีกัยภาพท�าธรุกจิ และคดัเลือกผูเ้สนอขายทีด่นิ 

เพื่อให ้เป ็นไปตาม Business Model ซึ่งจะกระท�าในรูปแบบของ 
คณะกรรมการ อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ช�านาญการทั้งด้านที่ดิน
และการพัฒนาที่ดิน ด้านธุรกิจ ด้านการเงิน ด้านกฎหมาย และข้อก�าหนด 
ของราชการด้านการควบคุมความเสี่ยง 

Control Environment:
4.  ก�าหนดให้ตรวจสอบกระบวนการท�างานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี [เอกสาร: แผนการ
ตรวจสอบ ประจ�าปี 2564 ฝ่ายตรวจสอบภายใน] 

5. มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหากพนกังานพบบคุคลภายในบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติาม
ข้อปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบโดยฝ่าย Internal Audit & Compliance 

ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ค�าอธิบาย

44 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



การจัดทำาข้อกำาหนดการซ้ือขาย (Term of Reference: TOR) ในกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า  
โดยฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง GRI 205-1

การตรวจรับสินค้าจากคู่ค้า (โครงการก่อสร้าง) โดย SBU หรือเจ้าของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในโครงการก่อสร้าง GRI 205-1

ค�าอธิบาย

ในแต่ละปี พฤกษา จัดซื้อวัสดุส�าหรับ 
ใช้ในโครงการก่อสร้างจ�านวนมาก โดย
พนักงานฝ ่ายจัดซ้ือจะรวบรวมความ
ต้องการวัสดุจากทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อจัดซื้อ
จัดจ ้างในภาพรวมบริษัทฯ จึงอาจม ี
ความเสีย่งทีคู่ค้่าจะเสนอสนิบนให้พนกังาน
ฝ่ายจัดซือ้ในกระบวนการจดัท�ารายละเอยีด 
ข ้ อก� าหนดการซื้ อขาย  (Te rm of 
Reference : TOR) ที่ เอื้อประโยชน์ 
ให้กับคู่ค้า

Operational Control:
1.  ก�าหนดคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยฝ่ายจัดซื้อ 
2.  ก�าหนดบุคลากร บทบาทหน้าท่ี และผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในการด�าเนินการ

คดัเลอืกและประมลูงานตามข้อก�าหนดในการจัดซือ้จดัจ้าง โดยสังกดัฝ่ายจดัซือ้ 
3.  ก�าหนดให้มี Specialist เข้าร่วมจัดท�า TOR เพื่อให้การพิจารณาครอบคลุม

ทั้งในส่วนของเนื้อหา TOR และข้อก�าหนดต่าง ๆ ของสินค้า/บริการท่ีจะ 
ซื้อขายที่ไม่ใช่ Legal Term รวมถึงอ�านาจอนุมัติด�าเนินการที่ชัดเจน 

4. กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีมูลค่าสูง >20 ล้านบาท และ TOR ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนด จะมีการพิจารณาซึ่งจะกระท�าในรูปแบบของ 
คณะกรรมการ อันประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงที่ช�านาญการทั้งด้านธุรกิจ 
ด้านการเงนิ ด้านกฎหมาย และข้อก�าหนดต่าง ๆ  เพือ่เป็นการควบคมุความเสีย่ง 

Control Environment:
5.  ก�าหนดให้ตรวจสอบกระบวนการท�างานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี 
6.  มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหากพนกังานพบบคุคลภายในบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติาม

ข้อปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบโดยฝ่าย Internal Audit & Compliance 

ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

พนักงานประจ�าโครงการเป็นผู ้ตรวจรับ
สินค้าและลงนามในใบรับสินค้า น�าส่ง 
ฝ ่ายบัญชีเพื่อจ ่ายเงินให ้กับคู ่ค ้า ซึ่ ง
กระบวนการดงักล่าวมเีพยีงพนกังานประจ�า 
โครงการที่ท�าการตรวจรับสินค้า อาจเกิด
ความเสี่ยงที่พนักงานอาจได้รับสินบนจาก
คู่ค้าในการตรวจรับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ
ตามที่ก�าหนด

Operational Control:
1.  ก�าหนดขัน้ตอนการท�างานในการตรวจรับสนิค้า และอ�านาจการอนมุตัท่ีิชดัเจน

ในระบบ GR Approval Workflow รวมถึงการแจ้งเตือน Notification ใน
ระบบ SAP ให้ Pop-up แจ้งข้อก�าหนดส�าหรับผู้รับสินค้า ต้องด�าเนินการ 
ตรวจรับสินค้าตามจริงพร้อมเอกสารแนบ และก�าหนด User/Password  
ในการเข้าระบบเฉพาะบุคคล เพื่อระบุถึงตัวตนของผู้รับสินค้าในระบบ

2. ก�าหนดให้ฝ่ายบัญชีท�าหน้าที่ Tracking ข้อมูลการตรวจรับตาม GR (Good 
Receive Slip) เพื่อแจ้งแก่ User และผู้บังคับบัญชาที่มีอ�านาจอนุมัติตาม
อ�านาจการอนุมัติที่บริษัทฯ ก�าหนด 

Control Environment:
3.  มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสหากพนกังานพบบคุคลภายในบรษิทัทีไ่ม่ปฏบิตัติาม

ข้อปฏิบัติ และติดตามตรวจสอบโดยฝ่าย Internal Audit & Compliance

ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ความเสี่ยงที่ส�าคัญ

ค�าอธิบาย
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แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อป้องกัน 

มิให้ใช้ต�าแหน่งหน้าที่แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ  ซึ่งอาจท�าให้เกิดการ

ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง ความโปร่งใส และความ

เป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมได้ GRI 103-1

การสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน GRI 103-1, GRI 205-2

83.02%
พฤกษา  

เรียลเอสเตท

64.39%
ViMUT

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดกิจกรรม CG STRONG DAY หรือ CG DAY ในรูปแบบการประชุมทางวิดีโอผ่านทาง Google Meet โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร

ระดบัสูงของบริษทัฯ และ รศ. ดร.มาณ ีไชยธรีานุวฒัศริ ิทีป่รกึษาประธานกรรมการ ปปช. และผูค้ดิค้น STRONG Model เป็นผูบ้รรยาย ร่วมแลกเปลีย่น 

และให้ข้อคิดแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคณะกรรมการ 

ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนรณรงค์ สร้างจิตส�านึก รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

และมุ่งเน้นให้พนักงานคิดวิเคราะห์โดยใช้หลัก STRONG Model มาประยุกต์ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน

บริษัทฯ ยังได้ประกาศหนังสือแจ้งประเด็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรและบทลงโทษ เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้บริหารและพนักงาน 

ตระหนักถึงการมีจิตส�านึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้พนักงานประพฤติผิดจรรยาบรรณ

ปี 2564 ผู้บริหารและพนักงาน 
เปิดเผยรายการขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์  

ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 

บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส

ในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง ทั้งนี้ 

หากพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระท�าที่สงสัยว่าฝ่าฝืนการละเมิดสิทธิ 

หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

สามารถสอบถามข้อสงสัย ร้องเรียน หรือแจ้งต่อผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้

เว็บไซต์: www.psh.co.th 
(หัวข้อ การก�ากับดูแลกิจการ/
ร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชัน)

LINE Official Account: 
@pruksacg

อีเมล: cg@pruksa.com

โทรศัพท์: 0 2080 1739 ต่อ 48611 
และ 08 4875 4784

ผู้บังคับบัญชาที่ตนเอง 
ไว้วางใจในทุกระดับ 

จดหมายถึง: ประธานกรรมการ 
บริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
(Group CEO)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งช่องทางการร้องเรียนแก่คู่ค้าและนายหน้าที่ดิน ในเอกสารแนบท้าย หนังสือประกอบการประมูล Tender Document  

วิธีการน�าเสนอขายที่ดินและข้อตกลงการลงทะเบียนที่ดิน ระเบียบการซื้อที่ดิน และเงื่อนไขตามหลักธรรมาภิบาล GRI 205-2

พฤกษา สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริต
คอรร์ปัชนัให้กับผู้บรหิาร พนักงาน นายหน้า คู่ค้า และ
สถาบนัการเงนิตา่ง ๆ  รวมทัง้ออกประกาศนโยบายการ
งดรบัของขวัญของก�านัล “No Gift Policy” รวมถึง 
มีนโยบายไม่สนับสนุนการให้สินบน สินน้�าใจกับ 
หน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และไม่มี
นโยบายรับงบสนับสนุนจากสถาบันการเงินไม่ว่าใน
รูปแบบใด
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การฝึกอบรมนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน GRI 103-1

บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่พนักงานใหม่ในวันปฐมนิเทศ ผ่านรูปแบบ Micro 

Learning เพ่ือให้พนักงานรับชมได้สะดวกและสนุกสนานยิ่งขึ้น พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการทดสอบหลักสูตรดังกล่าว พร้อมลงนามรับทราบและ

ตกลงที่จะยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 

ส�าหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องท�าแบบทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2564 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและท�าแบบทดสอบ CG ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบวิดีโอประกอบการบรรยายและ

ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักต่อการทุจริตคอร์รัปชัน

การสื่อสารและอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน GRI 205-2

เหตุการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในปี 2564 GRI 205-3

บริษัทฯ ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริตคอร์รัปชันจากพนักงานและบุคคลภายนอก จ�านวน 8 เรื่อง พิจารณาแล้วไม่พบ 

มลูเหตทุจุรติจ�านวน 5 เรือ่ง และจากการสอบสวนข้อเทจ็จรงิพบว่า เป็นการกระท�าความผดิอนัเกดิจากการไม่ปฏบิตัติามระเบยีบข้อบงัคบัของบรษิทัฯ  

3 เรื่อง โดยบริษัทฯ ได้ลงโทษตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน GRI 103-2

รับเรื่อง 
ร้องเรียน

ตรวจสอบ 
ข้อมูลเบื้องต้น

ตัดสิน 
ความผิดวินัย ลงโทษวินัย ส่ือสาร

P0 P1 P2 P3 P6P4 P7P5 P8

สอบข้อเท็จจริง ปิดเคส

รายงานผลต่อ 
คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล และ
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ชดใช้ 
ค่าเสียหาย 
ด�าเนินคดี

จ�านวน จ�านวน

รวม

100%

83.02 64.39

การฝึกอบรม การต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน

การสื่อสาร นโยบาย 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

263 1,101
16.01% 67.01%

100%

27 199
7.69% 56.70%

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริหาร พนักงาน

พฤกษา  
เรียลเอสเตท ViMUT

Attendants
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เกี่ยวกับรายงานฯ ฉบับนี้   GRI 102-46, GRI 102-50, GRI 102-52, GRI 102-54

การกำาหนดเนื้อหาและขอบเขตการรายงาน

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) จัดท�ารายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อสื่อสารถึงประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญของ
การด�าเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการรายงานตามหลักการ GRI Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) 
เชือ่มโยงผลการด�าเนนิงานในประเดน็ส�าคญัต่าง ๆ  กบัเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาต ิ(UN) และเกณฑ์การประเมนิความยัง่ยนื Thailand Sustainability Investment (THSI) จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย

โดยขอบเขตการรายงานฯ ครอบคลุมผลการด�าเนินงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลวิมุต  
โฮลดิ้ง จ�ากัด ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ รายงานฯ ได้รับการสอบทานและให้ความเชื่อมั่นโดยสถาบันไทยพัฒน์ 
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเปิดเผยไว้ในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ�าปี 2564 

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายงานฯ ฉบับนี ้GRI 102-53 

โปรดส่งรายละเอียดมาที่ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

อีเมล: csr@pruksa.com โทรศัพท์ 0 2080 1739
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การกำาหนดและจัดลำาดับประเด็นความยั่งยืนที่สำาคัญของการดำาเนินธุรกิจ

พฤกษา ด�าเนนิการจัดประชมุหารอืผู้บรหิารระดบัสงู เพือ่พจิารณาและทบทวนการก�าหนดและจดัล�าดบัประเดน็ความยัง่ยนืทีส่�าคัญของการด�าเนนิธรุกจิ  
ทั้งจากปัจจัยภายใน (เป้าหมายและแผนธุรกิจ) และปัจจัยภายนอก (การประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย จากการหารือ พูดคุย ประชุม สัมมนา 
และการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ) รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
วเิคราะห์ผลกระทบและความคาดหวงัของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ เพือ่ก�าหนดเป็นประเดน็ความยัง่ยนืทีส่�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิ โดยพจิารณาจดัล�าดบั
ตามนัยส�าคัญ ดังนี้

ด้าน ประเด็นสำาคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
GRI 102-47

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย
รายงานภายใต้หัวข้อ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

เศรษฐกิจ
GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE 2016 ผู้บริหาร / พนักงาน ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้ี คู่ค้า  

คู่สัญญา
การสร้างมูลค่าและกระจายการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES 2016 คู่ค้า คู่สัญญา การบรหิารงานจัดซ้ือจัดจ้างอย่าง
ยัง่ยนื

GRI 205: ANTI-CORRUPTION 2016 ผู้บริหาร / พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญา ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

สิ่งแวดล้อม
GRI 301: MATERIALS 2016 ผู้บริหาร / พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและ

สังคม
การใช้วัสดุ

GRI 306: WASTE 2020 ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและ
สังคม 

การควบคุมมลพิษและของเสียที ่
เกิดจากกระบวนการธุรกิจ

GRI 307: ENVIRONMENTAL COMPLIANCE 2016 ผู้บริหาร / พนักงาน ชุมชนและสังคม การปฏิบัติตามกฎหมาย 
และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

สังคม
GRI 401: EMPLOYMENT 2016 ผู้บริหาร / พนักงาน คู่ค้า คู่สัญญา การดูแลพนักงาน

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 
2018

ผู้บริหาร / พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION 2016 ผู้บริหาร / พนักงาน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES 2016 ชุมชนและสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

2.50 7.5 105

12
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การสร้างมูลค่าและกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน GRI 103-3, GRI 201-1

การสร้างและกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงที่เกิดขึ้น
Direct economic value generated

28,430

รายได้ GRI 102-7

Revenues
28,430

มูลค่าเศรษฐกิจที่จ�าหน่ายออก
Economic value distributed

25,763

ต้นทุนการด�าเนินงาน GRI 102-7

Operating costs
20,128

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 
Employee wages and benefits

1,599

เงินที่ช�าระแก่เจ้าของเงินทุน GRI 102-7

Payments to providers of capital
2,101

เงินที่ช�าระแก่รัฐ 
Payments to government

1,935

มูลค่าเศรษฐกิจสะสม
Economic value retained

2,667

หมายเหตุ:  เงินที่ช�าระแก่รัฐ ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ�านวน 767 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,049 ล้านบาท และค่าธรรมเนียมการโอน  

119 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,935 ล้านบาท

ที่มา: งบการเงินรวมประจ�าปี 2564 และรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564

การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
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ตอบโจทย์ความต้องการ และ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย 

ให้ก้าวไปอีกขั้น  
พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน



การบริหารจัดการด้านภาษี

บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารจัดการด้านภาษีอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใส่ใจและมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

ติดตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินการด้านภาษี 

เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติ

ตามกฎหมายและ

หลักเกณฑ์ได้อย่าง

ถูกต้องครบถ้วน

จัดอบรมให้แก ่

พนักงานที่มีหน้าที ่

รับผิดชอบงานด้านภาษ ี

ของบริษัทฯ

วิเคราะห์ผลกระทบ

ด้านภาษีที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้

บริษัทฯ สามารถวางแผน

และเตรียมการรองรับ 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ด�าเนินการช�าระ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

และภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ตามข้อก�าหนดของ 

กรมสรรพากร  

ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 

อย่างถูกต้อง
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ห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน GRI 102-9

หมายเหตุ: P คือ Process หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานหลัก 

Feasibility Conceptual Budget Construction
Estimate & BOQ

Master 
Budget

Up to Date Budget & 
Inventory Review

Closing Budget

Meeting & Process Monitoring Alignment for Continuous Improvement

Mock up House 
Construction & 
Sales Office

Planning & 
Monitoring 

Level

Control Level

Operation Level

Lesson Learn & 
Improvement  

Level

Marketing and SalesProcurement
& Sourcing

After Sales 
Service & 
Property 

Management

Financial Control and Project Budget Control

Land Acquisition

Business Development,
Product Design  & 
Permission

Strategic Plan, Business Plan, Land and Resource Allocation, and Monitoring

Construction and 
Transfer

P0

P9

P1

P2

P3

P4 P6

P7P5

P8
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P2
Land Acquisition: เจรจาต่อรองราคา
ซื้อที่ดิน และอนุมัติซื้อที่ดิน

กระบวนการซื้อท่ีดินท�าเลดี มีศักยภาพ เพื่อให้เป็น
ทรัพย์สินท่ีเพิ่มมูลค่าและมีคุณค่าแก่ผู้อยู ่อาศัย โดย 
เลือกซื้อที่ดินซึ่งผู้เป็นเจ้าของที่ดินมีความประสงค์ขาย
เท่านั้น และเป็นที่ดินที่ไม่มีปัญหาด้านคดีความมาก่อน 
ไม่มีการถูกบังคับให้ขาย หรือได้มาด้วยวิธีการมิชอบ  
ท่ีดินทุกแปลงจะมีตัวแทนจากหลายฝ่ายของบริษัทฯ  
ร่วมเจรจาซื้อ-ขาย เพื่อความโปร่งใสกับทั้งบริษัทฯ และ
เจ้าของทีด่นิ  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัหาซือ้ทีด่นิทีส่ามารถ
ใช้เป็นเส้นทางล�าเลียงวัสดุและทีมงานก่อสร้าง เพื่อ 
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับการอยู่อาศัยของชุมชนข้างเคียง
หรือลูกค้าของโครงการในระหว่างการก่อสร้าง และหาก
เส้นทางเกิดช�ารุดเสียหาย บริษัทฯ จะด�าเนินการ
ซ่อมแซมปรับปรุงสภาพให้ดีกว่าเดิม

P8
After Sales Service & Property Management: การบริการหลังการขาย 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และการบริหารนิติบุคคลบ้านจัดสรร

บริษัทฯ ก�าหนดมาตรฐานการซ่อมแซมไว้อย่างชัดเจน 
ทัง้เร่ืองคณุภาพและเวลาทีใ่ช้ในงานแต่ละประเภท (SLA) 
ถือเป็นระเบียบที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด บ้านทุกหลัง
ที่มีรายการแจ้งซ่อมจะได้รับการบันทึกเข้าระบบเพื่อ 
จดัเก็บเป็นข้อมลูการด�าเนนิงานให้ผูท้ีเ่กีย่วข้อง ลกูค้าจะ
ได้รับความพึงพอใจจากการบริการที่ดี ครบถ้วน รวดเร็ว
ตรงตามเวลาทีก่�าหนด โดยก่อนการเข้าซ่อม-ระหว่างการ
ซ่อม-หลังการซ่อม จะมีทีมงานส่วนบริการลูกค้าติดต่อ
ลูกค ้าอย ่างต ่อเนื่องเพื่อรับทราบการด�าเนินงาน  
ประเมินผล และรายงานผู้บริหารในส่วนการบริหารและ
ดแูลหมูบ้่านต้ังแต่ก่อนเริม่เข้าอยูอ่าศยัหลังแรก-ระหว่าง
อยู่อาศัย-ส่งมอบแก่นิติบุคคล 

บรษิทัฯ จะมหีน่วยงานเฉพาะส�าหรบัดแูลสาธารณปูโภค
และบริการสาธารณะ อันได้แก่ ระบบไฟส่องสว่าง  
การระบายน�้ า  ความสะอาดในโครงการ ถนน  
สวนสาธารณะการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะเจ้า
หน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัทฯ จะตรวจสอบ 
อย่างเข้มงวดในการจัดจ้างบริษัทฯ ที่มีคุณภาพ รวมทั้ง
ใช ้ เครื่ องมือตรวจสอบการปฏิบัติ งานเพื่อให ้ ได ้
ประสทิธิภาพสงูสดุ ส่งผลให้เกดิความปลอดภยัแก่ลูกบ้าน 
สามารถลดปัญหาเรือ่งความไม่ปลอดภยัภายในโครงการ
ได้ดียิ่งขึ้น

P9
Meeting & Process Monitoring 
A l ignment  for  Cont inuous 
Improvement

ทบทวนกระบวนการท�างานในแต่ละขั้นตอน และ
ปรบัปรงุการด�าเนินงานอย่างต่อเนือ่งผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
อาทิ การประกวด Innovation Awards และ 
Improvement Awards ซ่ึงมีหน่วยงาน Innovation 
Center เป็นผู้ด�าเนินการ นอกจากนีย้งัมหีน่วยงานเฉพาะ
คือ Continuous Improvement (CI) และ Quality 
Assurance (QA) ด�าเนินกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ 
การผลิตและคุณภาพวัสดุโดยตรง เพ่ือร่วมกันส่งมอบ
สินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า

P1
Financial Control and Project Budget Control

กระบวนการควบคุมการเงินระดับบริษัทฯ ควบคุม 
งบประมาณโครงการให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์องค์กร
และสภาพตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยแบ่ง 
ตามช่วงเวลาการพัฒนาโครงการได้ดังนี้

• Feasibility Budget: ศึกษาท�าเลที่ดินที่มี 
ความเป็นไปได้ ทัง้ทางการตลาดและผลตอบแทน
ทางการเงินแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ตามมาตรฐานของ 
บริษัทฯ

• Conceptual Budget: เมื่อได้ท่ีดินมาเพื่อ
ด�าเนินการพัฒนาโครงการ ทีมงานออกแบบจะ 
จัดท�าผังโครงการ สาธารณูปโภค รูปแบบบ้าน  
โดยยึดคอนเซปต์ “น่าอยู ่อาศัย ร่มรื่น และ 
ใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ดีที่สุด” รวมถึงออกแบบ
ทิศทางของบ้านให้ถูกต้องตามกฎหมายจัดสรร
ที่ดินและหลักการของภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้ได้

โครงการที่มีคุณภาพ อยู่อาศัยได้อย่างมีความสุข 
มีค่าใช้จ่ายบ�ารุงรักษาต�่า

• Construction Estimate & BOQ: การ
ประมาณราคาสินค้าตามการออกแบบ และจดัท�า
ต้นทุนการก่อสร้างโครงการ

• Master Budget: จัดท�างบประมาณโครงการ 
และก�าหนดราคาขายอย่างเหมาะสม 

• Up-to-date Budget: ปรับปรุงงบประมาณ
โครงการ บันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายโครงการ
อย่างสม�่าเสมอเป็นรายไตรมาส

• Closing Budget: ท�างบประมาณปิดโครงการ 
เมื่อขายและโอนส่งมอบบ้านให้ลูกค้าแล้วเสร็จ 
ทั้งโครงการ

P0
Strategic Plan, Business 
Plan, Land and Resource 
Allocation and Monitoring

กระบวนการแผนงานกลยุทธ์องค์กร การ
จัดสรรทรัพยากรครอบคลุมแผนระยะสั้น
และระยะยาว การติดตามการด�าเนินงาน 
และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ตลาดอย่างต่อเนื่อง

P0

Financial Control and Project 
Budget Control P1

Land Acquisition P2

Strategic Plan, Business Plan, 
Land and Resource Allocation 
and Monitoring
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P4
Procurement & Sourcing: ประมูล สรรหา และคัดเลือกผู้รบัเหมาประเภทต่าง ๆ

P3
Business Development, Product 
Design & Permission

กระบวนการออกแบบบ้านและโครงการให้ตอบโจทย์
ความต้องการลกูค้า (Customer Value) มฟัีงก์ชนัครบถ้วน 
เพ่ือการอยู่อาศัยท่ีมีคุณภาพ เลือกใช้วัสดุท่ีใช้งานได้
สะดวก คุ้มค่า ดูแลรักษาง่าย สวยงาม มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน รวมท้ังออกแบบสาธารณูปโภคโครงการ เช่น 
ระบบบ�าบัดและระบายน�้าทิ้ง ให้เป ็นไปตามหลัก
สุขาภิบาลที่ดี มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

P6
Marketing and Sales กระบวนการ 
ท�าตลาดและงานขาย

กระบวนการใช้สื่อโฆษณาให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย
ท่ีเกีย่วข้องกบัการคุม้ครองผู้บรโิภค โดยทีมการตลาด
ส่วนกลางจะเป็นผู้ตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลเพื่อ
ความเป็นธรรมของลูกค้าตลอดจนผู ้มีส่วนได้เสีย  
รวมถึงติดป้ายประชาสัมพันธ์ท่ีไม่รบกวนสภาพ
แวดล้อมจนอาจเกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร

ไม่เพยีงเท่านี ้บรษิทัฯ ยงัให้ข้อมลูทีเ่ป็นจรงิครบทกุด้าน 
แก่ลูกค้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อบ้าน รวมทั้ง
ให้บริการสินเชื่อโดยร่วมมือกับสถาบันการเงิน 
ภายใต้เง่ือนไขและประโยชน์สูงสุด อกีท้ังยงัได้พฒันา
ช่องทางการขายรูปแบบใหม่ เช่น ขายผ่านตัวแทน 
ทัง้ในและต่างประเทศ ให้ค�าปรกึษาด้านเครดติสินเชือ่
แก่ลูกค้าท่ีมปัีญหาด้านการเงินผ่านโครงการ Win Back  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า (CRM Database)  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการขายให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น

P5
Mock up House Construction & 
Sales Office: ก่อสร้างส�านักงานขาย
และบ้านตัวอย่าง

กระบวนการเริ่มพัฒนาและก ่อสร ้างโครงการ 
ช่วงแรก การถมดิน งานสาธารณูปโภค การสร้างบ้าน
ตัวอย ่าง บริษัทฯ เน ้นการท�างานให ้ตรงตาม 
แผนงาน ดแูลการก่อสร้างของโครงการไม่ให้เกดิความ
เดอืดร้อนแก่ชมุชนรอบด้าน โดยผูรั้บผดิชอบโครงการ
จะเป็นผู้ดูแลรับเรื่องร้องเรียน (หากมี) และเร่ง 
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง

P7
Construction and Transfer: ก่อสร้าง
บ้านและสาธารณูปโภคโครงการ และ 
โอนกรรมสิทธิ์

กระบวนการระหว ่างก ่อสร ้างโครงการ บริษัทฯ  
จะควบคุมดูแลผลกระทบท่ีอาจเกิดแก่ชุมชนรอบด้าน  
ทั้งเรื่องเสียง การระบายน�้า ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ ก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ผลิตแผ่นพรีคาสท์ (ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ส�าเร็จรูป) ภายในโรงงาน จึงเกิดฝุ่นละอองน้อยกว่าการ
ก่อสร้างทั่วไป เช่นเดียวกับการตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้น
ที่ช ่วยลดการปล่อยมลภาวะจากการก่อสร้างและ
การขนส่ง (ก๊าซเรือนกระจก) ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ตลอดจนลดปริมาณจ�านวนของทิ้ง/ของเสีย (Waste) 
บ้านทุกหลังจึงมีคุณภาพ ได้มาตรฐานงานที่ดี เป็นผลให้
จ�านวนรายการการแก้ไขงานท่ีลูกค้าแจ้งเมื่อตรวจ 
รับมอบมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากบริษัทฯ ปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสินค้าต้ังแต่การออกแบบไปจนถึงการ
ก่อสร้างมาโดยตลอด

Business Development, 
Product Design 
& Permission

After Sales Service & 
Property Management

Meeting & Process 
Monitoring Alignment for 
Continuous Improvement

P3

P8

Construction and 
Transfer

P7

P9

กระบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ที่มี
สนิค้าตรงตามการออกแบบ มบีรกิารก่อนและหลงัการ
ขายที่ดี มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี Bidding 
หรือ e-Auction เพ่ือให้ลูกค้าซื้อบ้านท่ีมีคุณภาพใน
ราคาสมเหตุสมผล โดยผู้รับเหมาหรือซัพพลายเออร์ที่
มผีลการด�าเนนิงานด ีจะได้รบัการพจิารณาให้ร่วมงาน
กับบริษัทฯ ตามระเบียบในครั้งต่อ ๆ ไป 

ท้ังนี้ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแบ่งออกเป็น 9 
กระบวนการย่อย (P0 - P8) น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องท้ังภายใน (พนักงานผู ้
ปฏิบัติงาน) และภายนอก (เช่น ร้านค้า ผู้รับเหมา)  
มีความเข้าใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

P6 Marketing 
and Sales

P4

Mock up House 
Construction & 
Sales Office

P5

Procurement
& Sourcing
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การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน GRI 103-1 

พฤกษา ใหค้วามส�าคญักบัการวางยทุธศาสตร์การบรหิารงานจดัซือ้จดัจ้าง และการจดัการบรหิารหว่งโซ่อปุทานที่มุ่งเนน้คณุภาพของสนิค้าและบริการ 

มีความโปร่งใส เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

ท้ังนี ้ได้ก�าหนดให้กระบวนการบรหิารความเสีย่งครอบคลุมทัง้ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูลกจิการ เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการทีส่อดคล้อง

กับระดับความเสี่ยง รวมถึงมีข้อก�าหนดตามกฎหมายและระบบจัดการคุณภาพต่าง ๆ เป็นตัวก�ากับ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและบริการ ตลอดจนความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินการกับองค์กร และเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับ

ประโยชน์สูงสุดในเรื่องคุณภาพ ราคา เงื่อนไขจากสินค้าและการบริการ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ

ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้าง 4.0 GRI 103-2

ปัจจุบัน การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ได้น�าแนวคิด Thailand 4.0 มาก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการ 

“การจัดซื้อจัดจ้าง 4.0” (Procurement 4.0) และประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในเชิงกลยุทธ์และ 

การด�าเนินงาน เพื่อเป็นเข็มทิศทางยุทธศาสตร์การจัดซื้อยุคใหม่ พร้อมน�าบริษัทฯ ไปสู่ “World Class Procurement” โดยมี 3 เสาหลัก ดังนี้

การบริหารงานในการ
รักษาความต่อเนื่อง

ของธุรกิจ

การบริหารงานต้นทุน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การบริหารงานจัดซื้อ
จัดจ้างมีความโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้  

1 2 3 

(Speed) (Cost Saving) (Transparency)

Continuity 
of Supplies

  

  

Best Terms  
in the Market 

Value
Creation

ช่วยรักษา 
ทรัพย์สินของบริษัทฯ

ลดความเสี่ยง
ในการเกิดข้อผิดพลาด

ลดโอกาสการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน

ท�าให้ได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
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อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีและอัลกอริทึมที่ดีจะช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างในยุค 4.0 ด�าเนินไปตามแผนงาน ด้วยสามารถรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์

ข้อมูลจ�านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการท�าความเข้าใจซัพพลายเออร์ ตลาด ลูกค้า และคาดการณ์แนวโน้มของ

ตลาดและตรวจหาการท�างานที่ล้มเหลวของแผนการด�าเนินงาน วัสดุ เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ ท�าให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น ทั้งยังสามารถ

ท�าให้การตัดสินใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยอัตโนมัติ 

Tactical Buying 
การดำาเนินงาน 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถวัดผลได้

Strategic
Procurement 
กำาหนดกลยุทธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
ในแต่ละประเภทงาน 
ได้อย่างเหมาะสม

Optimized Sourcing 
นำาแนวคิดด้านการบริหารงาน 

ต้นทุนทั้งระบบ TCO 
มาประยุกต์ใช้ รวมถึง 

การเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างเป็นระบบ

Value Chain 
Integration 

สร้างความได้เปรียบในเชิง
ต้นทุนวัสดุและการบริหารงาน 
ในธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำาไร 

ให้กับบริษัทฯ

PROCUREMENT 1.0 PROCUREMENT 3.0PROCUREMENT 2.0 PROCUREMENT 4.0

การคัดเลือกคู่ค้า

บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้คูค้่าทกุรายสามารถเข้ามาแข่งขนัได้

อย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ

ในการรับงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ของคู่ค้าเป็นหลัก

การแบ่งกลุ่มคู่ค้า

พิจารณาจากคู่ค้าท่ีประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่

บรษิทัต้องการและเป็นทีย่อมรบัในตลาด โดยแบ่งกลุม่คูค้่า

เป็น S, M, L และ XL ค�านวณจากยอดรายได้รวมเฉลีย่ของ

คู่ค้าในอดีต 3 ปีย้อนหลัง (ไม่แปรผันตามมูลค่างานที่จะ

ท�าการประมูล) 

ผลการด�าเนินงาน 
Cost Saving  
การบริหารงานต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในปี 2564

9.26% 
Cost Saving

9% 

จากเป้าหมาย

S M L XL

 การจัดซ้ือจัดจ้าง 4.0 (Procurement 4.0) หมายถึง การพัฒนาก�าหนดคุณค่าใหม่ การตอบสนองความต้องการทางธุรกิจใหม่ ๆ  

การรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานและห่วงโซ่คุณค่าต่าง ๆ เพื่อใช้ในเชิงรุก

 ส่ิงส�าคัญทีสุ่ดในหน่วยงานจัดซ้ือจัดจ้างคือ ความสามารถในการรบัมือกับความทา้ทายและโอกาสในการขยายการปฏิวัตริะบบดิจิทลัของบรษัิทฯ 

ต่อไปในอนาคต
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จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัทฯ จัดท�าจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ (Pruksa - 

Supplier Sustainable Code of Conduct) ส�าหรับคู่ค้า และ 

จรรยาบรรณในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าที ่(Pruksa - Purchaser Code 

of Conduct) ส�าหรับพนักงาน เพ่ือให้ทั้งคู่ค้าและพนักงานยึดถือและ

ปฏบัิตติามอย่างเคร่งครดั โดยมเีนือ้หาและขอบเขตของแนวทางการปฏบิตัิ

ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เก่ียวข้อง ครอบคลุมประเด็น 

ด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัยด้าน 

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 4 ประการ ดังนี้

• ความคุ้มค่า 

คู่ค้าและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องค�านึงถึงต้นทุน คุณภาพ และ

ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน อันเน่ืองมาจากการจัดซ้ือจัดจ้างทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต โดยให้พิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ 

พร้อมปัจจยัด้านอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง เช่น การตลาด การเงนิ เทคโนโลยี

และสิง่แวดล้อม โดยไม่ได้ถอืราคาต�า่สดุในการตดัสินใจจดัซือ้จดัจ้าง

เสมอไป ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัคะแนนของความคุม้ค่าในงาน (Value Score) 

ในกระบวนการคัดเลือกคู้ค้าที่จะยึดถือเป็นส�าคัญ

• คุณธรรมและความโปร่งใส 
คู่ค้าและพนกังานของบรษิทัฯ จะต้องด�าเนนิขัน้ตอนการจัดซือ้จดัจ้าง 

อย่างเปิดเผย และเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายสามารถเข้ามาแข่งขันได้

อย่างเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถในการ 

รับงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ของคู่ค้าเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ผูเ้ชีย่วชาญ และฝ่ายทีไ่ด้รบัมอบหมายจากทางบรษิทัฯ 

ให้มีโอกาสรับทราบข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเพียงพอและ 

เสมอภาคกันในเวลาที่เหมาะสม ทั้งน้ี ผลการพิจารณาคัดเลือกจะ

ต้องแจ้งให้ผูบ้รหิารและ/หรอืคณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างทีถ่กูแต่งตัง้ 

จากทางบริษัทฯ รับทราบด้วย

• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พนกังานของบรษิทัฯ จะต้องพจิารณาถงึความต้องการในการจดัซือ้ 

จัดจ้างให้ชดัเจน โดยค�านงึถึงสภาวะตลาดด้านต่าง ๆ  และทศิทางตลาด

ในขณะนัน้ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิเคราะห์และจัดท�าแผนงาน 

เพือ่ใช้ในการก�าหนดเป้าหมายในการคดัเลอืกว่าวธิกีารจดัซือ้จดัจ้าง

รูปแบบใดเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด  

รวมทัง้ควรประเมนิผลการจดัซือ้จดัจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 

เพื่อน�าผลที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย

• ความรับผิดชอบต่อผลสำาเร็จของงาน 
พนักงานของบริษัทฯ จะต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งค�านึงถึงความถูกต้อง  

การใช้อ�านาจหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ มคีณุภาพ และรบัผดิชอบต่อ

ผลของการปฏบิตัหิน้าทีต่ามบทบาทหน้าท่ีทีร่บัผดิชอบ โดยประเมนิ

จากมมุมองความคดิเหน็ของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องของหน่วยงาน

และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ และที่อาจมีประกาศฯ เพิ่มเติม 

ในอนาคตระหว่างด�าเนินการทางธุรกิจด้วยกัน โดยจะต้อง

• ประสานงานระหว่างผู้ขายกับฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา และ/หรือ 

 ฝ่ายปฏบิตักิารของบรษิทัฯ และ/หรอืส�านกัคณุภาพความปลอดภยัและ 

 สิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ ในงานที่เก่ียวข้องกับข้อก�าหนดหรือ 

 คณุลกัษณะของผลติภณัฑ์หรอืการบริการ พร้อมตดิตามการประเมนิ 

 ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และต้องด�าเนินการทุกวิถีทาง 

 เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ยั่งยืน

• ติดต ่อกับผู ้ขายที่รักษาจรรยาบรรณเชิงการค้า ตระหนักถึง 

 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ  

 หลกีเลีย่งผูข้ายท่ีประกอบธรุกจิโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธรุกจิ 

 เช่น กดขี่แรงงาน จัดสรรสภาพการท�างานท่ีไม่ดี ไม่รับรู้สิทธิของ 

 พนักงานลูกจ้าง มีพฤติกรรมฮั้วการประมูล ด�าเนินธุรกิจอย่าง 

 ไม่โปร่งใส เปิดเผยความลับทางการค้า ทุ่มเสนอราคาต�่ากว่าทุน 

 เพื่อตัดราคาผู้ขายรายอื่นอย่างไม่ยุติธรรมมีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริต 

 คอร์รัปชัน เป็นต้น

• แจ้งผู้ขายเพื่อขอความร่วมมือหรือร่วมกับผู้ขาย ด�าเนินกิจกรรม 

 เพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการท�าธรุกจิ 

 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

• ในปี 2563 บรษิทัฯ ได้สือ่สารถงึคูค้่าเรือ่งการชะลอโครงการเนือ่งจาก 

 สถานการณ์ “COVID-19” ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ 

 ประเทศ เพือ่ควบคมุและป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัดงักล่าว

58 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



การประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า

• ด้านเศรษฐกิจ
การจัดซ้ือจัดจ้างกลุ่มวัสดุ/บริการที่มีความเสี่ยงด้านการ Supply 

เช่น วัสดุที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ วัสดุที่มีผู้ผลิตน้อยราย หรือ

กลุม่วสัดุ/ บริการทีม่ขีอ้จ�ากดั บรษิทัฯ จะแบ่งสัดส่วนงานใหก้ับคู่ค้า

โดยพิจารณาจาก Capacity ของแต่ละรายให้มีความเหมาะสมและ

เป็นไปตามระเบียบการประมูลของแต่ละประเภทงาน

• ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

สิง่แวดล้อม ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและตระหนกัถงึความ

ส�าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน จึงมุ่งพัฒนาเสริมสร้างนโยบาย

การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสยีด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทยีมกนั 

โดยไม่ค�านงึถงึเพศ สัญชาต ิเช้ือชาติ ศาสนา หรือความเช่ือ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังมีนโยบายดังนี้

1. ส่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัเดก็ตามหลกั “สทิธเิด็กและ 

 หลักปฏิบัติทางธุรกิจ” (Children’s Rights and Business  

 Principles — CRBP) ขององค์การสหประชาชาติ (UNGP)  

 โดยคู่ค้าจะต้องไม่มีการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 18 ป ี

 ในการปฏิบัติงานใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย จิตใจ  

 ศลีธรรม หรอืความปลอดภยั รวมถงึการปฏบิติัทีเ่คารพสทิธมินษุยชน 

 และปฏิบัติต่อแรงงานของตนอย่างเป็นธรรม ถกูต้องตามกฎหมาย  

 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. ส ่ง เสริมการด�าเ นินธุรกิจโดยค�านึงถึงการลดผลกระทบ 

 ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่เป็นพิษและ 

 ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ

การมีส่วนร่วมกับคู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของการ

ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย จึงได้จัดสัมมนาร่วมกับคู่ค้าเพื่อ

สร้างความเข้าใจในขัน้ตอนการปฏบิตังิานการจดัซือ้จดัจ้างแบบรบัเหมางาน 

ทั้งวัสดุและค่าแรงแบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ยังได้สร้างแพลตฟอร์มจัดซื้อ

จัดจ้างครบวงจรและสื่อสารแจ้งคู่ค้าเรื่องการน�าระบบ B2P Blockchain 

Platform มาใช้ในกระบวนการจัดหา-วางบิล-ช�าระเงิน ส�าหรับคู่ค้าและ

ผูรั้บเหมาของ บมจ.พฤกษา เรยีลเอสเตท และบรษิทัในเครอื เพือ่ยกระดบั

และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงธุรกรรมทางบัญชี

ให้สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นในทุกขั้นตอน 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง B2P (Blockchain Solution for Procure-to-Pay) 

พัฒนาขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ในการ 

น�าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ วางบิล ช�าระเงิน เข้าสู่ระบบ 

Blockchain ในรปูแบบดจิทิลั และต้องอาศยัความร่วมมอืจากทัง้ผู้ซือ้และ

ผูข้าย อาท ิข้อมูลค�าสัง่ซือ้ (Purchase Order) ข้อมลูการรบัสนิค้า/บรกิาร 

(Goods Receipt) ซ่ึงน�าเข้าระบบโดยผู้ซ้ือ และข้อมูลการวางบิล 

(Invoice) น�าเข้าโดยผู้ขาย เพื่อน�าไปประมวลในระบบและด�าเนินการ

ตรวจสอบเพื่อช�าระเงินต่อไป 

การกำาหนดระยะเวลา Credit Term กบัคู่ค้า

เงื่อนไขการช�าระเงิน (Terms of Payment): เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบวัสดุให้

บริษัทฯ ถูกต้อง ครบตามจ�านวน ได้คุณภาพที่ก�าหนด และเจ้าหน้าที่ของ 

บริษัทฯ ได้ตรวจรับวัสดุเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะช�าระเงินตามเงื่อนไขที่

ก�าหนดใน TOR โดยนบัจากวนัทีไ่ด้รบัใบแจ้งหนีแ้ละหลกัฐานจ�าเป็นอืน่ ๆ 

จากผู้ขายเรียบร้อยแล้ว และขอสงวนสิทธิ์ในการช�าระเงินเฉพาะรายการ

ที่มี PO/ Work Order ก่อนเข้าด�าเนินการเท่านั้น

การยกระดับการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ให้แก่คู่ค้าในท้องถิ่น GRI 204-1

บริษัทฯ สนับสนุนการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศซึ่งถือเป็นคู่ค้า 

ในท้องถิน่ทีบ่รษิทัฯ ด�าเนนิธรุกิจอยู ่เพือ่ส่งเสรมิเศรษฐกจิภายในประเทศ

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีสัดส่วน 100% ของการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 

ทีส่นบัสนนุแก่คูค้่าในท้องถิน่ ซึง่ในปี 2564 บรษิทัฯ ใช้งบประมาณในการ

จัดซื้อจัดจ้างรวมมูลค่า 9,458 ล้านบาท

สนับสนุนการซื้อสินค้า 
จากผู้ผลิตภายในประเทศ 
โดยมีสัดส่วน

100% 
ของการจัดซ้ือจัดจ้างทั้งหมด 
ที่สนับสนุนแก่คู่ค้าในท้องถิ่น

9,458  
ล้านบาท

ใช้งบประมาณ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างรวมมูลค่า

59บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม



ความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม GRI 103-1

ด้วยตระหนักดีว่าพฤกษา คือส่วนหน่ึงของสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมุ่งม่ันด�าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยค�านึงถึงการสร้างคุณค่าให้กิจการ ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก

โครงการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเสริมประโยชน์ของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอและเป็นรูปธรรม ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือ

กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน เป็นต้น  

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดยเข้าไป

มีส่วนร่วมด้วยดีเสมอมากับกิจกรรมของชุมชนโดยรอบ เช่นเดียวกับนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญ และได้

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับในด้านดังกล่าวอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�านึกและความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อ 

ช่วยลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง 

มากไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังเน้นย�้าเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุและการควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด  

หากเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ การปรับตัว 

ตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นและ 

ด�าเนินการด้วยความตั้งใจจริง
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม GRI 103-2

พฤกษา ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคุณภาพโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อม ๆ กับสังคมและชุมชนโดยรอบ และได้จัดเตรียม
การติดต่อสื่อสารไว้หลากหลายช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสอบถามข้อมูล แจ้งปัญหา หรือแนะน�าติชมได้โดยสะดวก 

และในปี 2564 บริิษทัฯ ได้ขยายช่องทางการตดิต่อสือ่สารให้ครอบคลมุและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยยกระดบัการให้บรกิารผ่าน “Chatbot” ทีส่ามารถ
ให้ข้อมูลลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนทุกประเภทตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ทุกรายการที่อยู่ในระบบจะ
เข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหา เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการบันทึกรับเรื่อง ติดตามผล ไปจนกระทั่งการแก้ไขแล้วเสร็จ

 จัดท�ารายงานสรุปข้อร้องเรียน
และคะแนนความพึงพอใจของ
ลูกค้าในแต่ละเดือน น�าเสนอต่อ 
ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

รายงานสรุป
 สอบถามความพงึพอใจของลูกค้าด้าน
บริการซ่อมแซม งานซ่อมแซมที่ปิดไป  
บั น ทึ ก ค ะ แ น น ป ร ะ เ มิ น  ร ว ม ทั้ ง
ความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อน�าไป
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
ในอนาคต 

ประเมินความพึงพอใจ

 Pruksa Contact Center 1739
 www.pruksa.com
 Facebook: Pruksa Family Club
 Chatbot
 เจ้าหน้าที่โครงการ

 ซ่อมแซมงานตามนัดจนแล้วเสร็จ 
ลูกค้าพึงพอใจ และเซ็นรับปิดงาน

ช่องทางการแจ้งปัญหา
 รายการแจ้งซ่อมร้องเรียนทุก
รายการจะ ถูกบันทึก เ ข้ าระบบ 
Customer Service พร้อม 
นัดหมายลูกค้า

บันทึกรายการแจ้งซ่อม ด�าเนินการแก้ไข
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การดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากร GRI 102-9, GRI 103-1

พฤกษา ใช้เทคโนโลยี “Precast” ก่อสร้างบ้านระบบโครงสร้างผนังรับน�้าหนักแบบคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ท�าให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ แข็งแรง 
สวยงาม ทนัสมยั ช่วยให้กระบวนการก่อสร้างมคีวามแม่นย�า รวดเร็ว ลดข้อผดิพลาดจากฝีมอืแรงงาน บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมอื เป็นต้น

โดยมีโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กส�าเร็จรูป ด�าเนินการและ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยได้ก�าหนดมาตรฐานและวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานไว้อย่างครบถ้วน จึงกล่าวได้ว่าโรงงานทั้งสองแห่งเป็น “Green Factory” ที่ด�าเนินงานด้วยระบบ
การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 
นอกจากน้ี พฤกษายังส่งเสริมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในรูปแบบ E-Brochure เพื่อช่วยลดการใช้กระดาษโดยไม่จ�าเป็น รวมท้ังยังลด 
ค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร และลดปริมาณขยะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

การใช้วัสดุ GRI 103-1, GRI 301-1

บริษัทฯ น�าวัสดุประเภทต่าง ๆ กลับมาหมุนเวียนใช้ซ�้า หรือน�ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ และให้ความส�าคัญกับการเลือกใช้วัสดุท่ีช่วยลด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการน�าวัตถุดิบหรือวัสดุประกอบการผลิตมาหมุนวนใช้ซ�้า ตามแนวทาง Circular 
Economy (การหมนุเวยีนใช้ทรพัยากรในห่วงโซ่คณุค่า) เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพการจัดการของเสยี วตัถดุบิ ให้กลบัไปเป็นทรพัยากรในกระบวนการผลติ
อีกครั้ง ซึ่งไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตตามแนวคิด Zero Waste แต่ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ปี 2564 
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นส�าเร็จรูปชนิดกลวง Hollow Core ซ่ึงมี
ส่วนช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุหลักในการผลิตอย่างหิน ทราย น�้า และเหล็ก 

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนครโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกาชื่อวัสดุ

ปี 2564ปี 2564 ปริมาณ (kg)ปริมาณ (kg)

841,624 1,135,626

2,526,588 3,227,569

1,936,259 2,613,107

669 902

104,163 140,575

10.4% 10.3%

10.8% 10.7%

10.5% 10.4%

18.3% 18.1%

34.4% 34.4%เหล็ก

น�้า

ทราย

หิน

ปูนซีเมนต์
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Reuse 

95% 

Steel Mould

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เปล่ียน 
Block Out ชั่วคราวที่ผลิตจาก
ไม้อัดและยางด�าแบบใช้แล้วทิ้ง มา
เป็น Steel Mould ซ่ึงสามารถ 
วนกลับมาใช้ใหม่ได้ยาวนานข้ึน โดย
ปี 2564 ได้น�า Steel Mould มาใช้
ในกระบวนการผลิตเพิ่มข้ึน 95% 
ตามเป้าหมาย

หินและทราย

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ใช้ระบบ 
Recycl ing Concrete ที่ช ่ วย
หมุนเวียนวัสดุหลัก แยกหินและทราย
จากเศษคอนกรตีสด พร้อมน�ากลับมา 
ใช้ในกระบวนการผลิตได้ 100% โดย
ไม่มีของเสีย และผลิตภัณฑ์ยังคง
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด

Transport Rack

โรงงานพฤกษา พรีคาสท ์  น� า 
Transport Rack มาใช้บรรจุชิน้งาน 
ผนังพรีคาสท์และพื้นส�าเร็จรูป เพือ่
ขนส่งจากโรงงานไปยงัโครงการต่าง ๆ   
เม่ือชิ้นงานถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว 
ได้น�า Transport Rack หมุนเวียน
กลับมาใช้ขนส่งในครั้งต่อไปได้ 
100%

นำ้ามันทาแบบ 1,000 ลิตร

โรงงานพฤกษา พรคีาสท์ ตดิตัง้ระบบ
ท่อปั๊มดูดน�้ามันทาแบบจากถาดรอง
บริเวณใต้เครื่องจักรออกมาไว้ยัง 
ถังเก็บ เพือ่หมุนเวียนน�ากลับไปใช้ซ�า้
ในกระบวนการผลิตใหม่ได้ 100% ท�าให้ 
ไม่เกิดของเสียจากกระบวนการผลิต

Reuse

100% 
Recycle

100% 

Recycle

100% 

Reuse GRI 103-2 Recycle GRI 103-2, GRI 301-2

ลดการใช้ปูนซีเมนต์แต่ไม่ลดคุณภาพ

ในปี 2564 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ มีนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างวสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และเลอืกใช้ 
สารเคมทีดแทนหรือเกดิปฏิกริิยาน้อยกว่าสารเคมีทีเ่ป็นพษิต่อส่ิงแวดล้อม โดยก�าหนดเป้าหมายลดปรมิาณ
การใช้ปูนซีเมนต์อย่างน้อย 2% ต่อคิวคอนกรีต

เป้าหมาย:  
ลดปริมาณการใช้
ปูนซีเมนต์ต่อคิว

คอนกรีต 
   2%

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ล�าลูกกา โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564

ใช้ Fly ash ทดแทน 
การใช้ปูนซีเมนต์

- - 2.8% 2.9%

ปรับปรุง Mix concrete 3.5% 4.3% 6.3% 7.9%

ใช้ Limestone ทดแทนซีเมนต์ 1.1% 1.1% - -

รวม 4.6% 5.4% 9.1% 10.8%

Reduce GRI 103-2
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โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา มีรางระบายน�้ารอบโรงงานและบ่อกักเก็บ
น�า้จากธรรมชาต ิเพ่ือน�าน�า้มาใช้รดน�า้ต้นไม้ ล้างถนน และใช้ในกระบวนการผลติ  
คิดเป็น 14.29%  ของปริมาณการใช้น�า้ทั้งหมด ท�าให้ประหยัดค่าน�้าประปา 
206,400 บาท/ปี

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ติดตั้งระบบ Sprinkler รดน�้าต้นไม้ ขุดบ่อดิน
บรเิวณสวนสขุภาพเพือ่กกัเกบ็น�า้จากธรรมชาต ิและตดิตัง้ระบบสบูน�า้อตัโนมตัิ
เพื่อดูดน�้าในบ่อดินมาใช้ในกระบวนการผลิต คิดเป็น 18.5% ของปริมาณการ
ใช้น�้าทั้งหมด ท�าให้ประหยัดค่าน�้าประปา 233,600 บาท/ปี

เป้าหมาย:
ใช้นำ้าจาก
ธรรมชาติแทน
การใช้นำ้าประปา
อย่างน้อย

15%

มีบุคลากรควบคุม 
ตดิตาม และตรวจสอบ 
การใช้น�้า

มีรายงานการใช้น�้า
ประจ�าเดือน

ลดการใช ้น�้ าประปา
รดน�้าต้นไม้ 100%

มี ร ะ บ บ ผั น น�้ า จ า ก 
แหล่งน�า้ธรรมชาตไิปใช้
ในกระบวนการผลิต

มีระบบ Recycling 
ห มุน เ วียนน�้ า จ าก
กระบวนการผลิต
กลับไปใช้ซ�้า 

มี โ รงกรองน�้ า จ ากแหล ่ งน�้ า
ธรรมชาตใินโรงงาน เพือ่น�ามาใช้
ผสมคอนกรตีร่วมกับน�า้ทีไ่ด้จาก
ระบบ Recycling

ปริมาณการใช้น้�า
ทั้งหมด 

ปริมาณการใช้น้�า
ทั้งหมด 

ปริมาณการใช้น้�าจาก
แหล่งน้�าธรรมชาติ

ปริมาณการใช้น้�าจาก
แหล่งน้�าธรรมชาติ

206,400  
บาท

233,600 
บาท

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง ค่าใช้จ่ายที่ลดลง

45,146
ยูนิต

39,481
ยูนิต

6,450
ยูนิต

7,300
ยูนิต

โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ ล�าลูกกา โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร

14.29% 18.49%

การใช้นำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

พฤกษา ใส่ใจใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ มีแนวทางบริหารจัดการการใช้น�้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้ 

ปริมาณการใช้น�้า
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ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

1,039,015 kWh
ลด CO2

598,434  kg CO2e
ลดค่าไฟฟ้า

4,134,029 บาท
ยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้คนในชุมชน 

50,426 คน

การใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

พฤกษา ตระหนกัถงึวกิฤตการขาดแคลนพลงังานในอนาคต จงึมีแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานโดยลดการใช้พลงังานไฟฟ้า และส่งเสรมิการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งไม่เพียงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานขององค์กร 
แต่ยังเป็นการร่วมสร้างสมดุลการใช้พลังงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน

   โครงการ Solar Cell

พฤกษาด�าเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) จึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของ
โครงการ ได้แก่ ส�านักงานนิติบุคคล คลับเฮาส์ ไฟสวนสาธารณะ และบ่อบ�าบัดน�้าเสีย ภายในโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม 
ช่วยลดการใช้พลังงานได้ดังนี้

กังหันเติมอากาศ ปั๊มนำ้าสวนสุขภาพ และเสาไฟ
ถนน Logistic Hub แบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์

กังหันเติมอากาศแบบใช ้
พลังงานแสงอาทิตย์

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนครโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา

   โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 
น�าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

65บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม



ปี 2563

พลังงานไฟฟ้า (Kwh/y)

413,079.80

ค่าใช้จ่าย (บาท)

2,271,938.89

พลังงานไฟฟ้า (Kwh/y)

265,501.08

ค่าใช้จ่าย (บาท)

1,460,255.95ปี 2564

1. ปิดไฟที่ ไม ่ ใช ้ เช ่น  
ทางเดนิหน้าห้องนำา้ พืน้ที ่
ที่ไม่มีการใช้งาน

2. ปิดพัดลมดูดอากาศ
บริเวณทางเดินที่ไม่จำาเป็น
ในแต่ละชั้น

3. ยกเลิกระบบไฟเปิด-
ปิดอัตโนมัติ

4. ถอดปลั๊กเคร่ืองกรองนำ้า
เหลือเพียง 2 เครื่องต่อ 1 ชั้น 
ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน

การใช้พลังงานไฟฟ้า
ปี 2564 ลดลงจากปี 2563  

รวม 147,578.72 Kwh/y

คิดเป็นค่าใช้จ่ายลดลง 
811,682.94 บาท

   อาคารสำานักงาน 

ช่วงปี 2564 บริษัทฯ เห็นควรให้พนักงานท�างานที่บ้าน (Work From Home) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเข้ามาท�างาน
ที่อาคารส�านักงานใหญ่เท่าที่จ�าเป็น ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในอาคารส�านักงานลดลง บริษัทฯ จึงมีแนวทางการลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ดังนี้

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมด (Kwh/y)

% การใช้พลังงานไฟฟ้า
(Kwh/y) (จากปรมิาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด)

% การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
(Kwh/y) (จากปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด)

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา 1,910,832 99.9% 0.1%

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร 2,704,480 99.74% 0.26%

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2564

มากไปกว่านัน้ พฤกษา ยงัได้ตระหนกัถงึปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศในระดบัประเทศ
และระดับโลก ซึ่งก�าลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน จึงเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับ 
WWF ประเทศไทย (องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล) และกรุงเทพมหานคร ในกิจกรรม 60+ 
Earth Hour 2021 “ปิดไฟ 1 ชัว่โมง เพือ่ลดโลกร้อน” เพือ่เป็นหนึง่ในกระบอกเสยีงทีช่่วยรณรงค์
ให้พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป เห็นความส�าคัญของการปิดไฟดวงที่ไม่จ�าเป็น 
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การควบคุมมลพิษและของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ GRI 103-1,GRI 306-1

โรงงานพฤกษา พรคีาสท์ ก�าหนดมาตรการและวธิกีารควบคมุการปล่อยของเสยี มลพษิ หรอืสิง่อ่ืนใด เพือ่ป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้กบัสิง่แวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมาตรการควบคุมมลพิษและของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ  แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ การควบคุมมลพิษทางน�้า  

การควบคุมมลพิษทางอากาศ และการควบคุมมลพิษทางเสียง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้        

1. การควบคุมมลพิษทางน�้า 

น�้าเสียจากกระบวนการผลิตคอนกรีตมีค่าความเป็นด่างสูง ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงควบคุมน�้าเสียดังกล่าวให้ไหลไปยังบ่อตกตะกอน และ

น�าเครื่อง Recycling Concrete มาใช้ น�้าทิ้งที่ผ่านการตกตะกอนแล้วจะถูกน�ากลับไปใช้หมุนเวียนในกระบวนการผลิตคอนกรีตอีกครั้ง โดยไม่มีการ

ปลอ่ยน�้าเสยีสู่ชมุชนหรือทีส่าธารณะ เชน่เดยีวกับหินและทรายซึ่งถูกคดัแยกออกมา ก็จะถูกน�ากลบัไปใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรตี ท�าให้ไมม่ีเศษวัสดุ

เหลือทิ้งจากการผลิต (Zero Waste)

2. การควบคุมมลพิษทางอากาศ

บริษัทฯ ใช้สเปรย์พ่นน�้าบริเวณโรงผสมคอนกรีตขณะเทหิน/ทรายเข้ากองสต็อก รวมถึงสเปรย์น�้าขณะชักลากหิน/ทรายก่อนเข้าสู่กระบวนการผสม

คอนกรีต เพื่อไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจายภายในโรงงานหรือรบกวนชุมชนข้างเคียง ทั้งยังได้ติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นและเครื่องขัดท�าความสะอาดพื้น ซึ่งช่วยลดฝุ่น

ตกค้างในอาคารและพื้นที่ถนนในโรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังฉีดพรมน�้าก่อนการกวาดถนนเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอีกด้วย

3. การควบคุมมลพิษทางเสียง 

มลพิษทางเสียงส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการท�าคอนกรีตให้แน่นระบบสั่น (Vibrating System) บริษัทฯ จึงติดตั้งแผ่นซับเสียง (Noise Barrier) เพื่อ

ดูดซับเสียง ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องท�าคอนกรีตให้แน่นระบบเขย่า (Shaking System) ซึ่งช่วยลดความเข้มข้นของเสียงได้อย่างมาก ขณะเดียวกัน

ยังใส่ใจตรวจวัดระดับความดังของเสียงทั้งภายในบริเวณโรงงานและชุมชนข้างเคียงเป็นประจ�าทุกปี

100% 
เป้าหมาย
หมุนเวียนน้�าทิ้ง 

จากกระบวนการผลิต 
เพื่อน�ากลับมาใช้ซ้�า

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร  
ใชร้ะบบ Recycling คัดแยกน้�าจากเศษคอนกรตีสด กลับมาใช้ในกระบวนการผลิต 
ได้ 100% ตามเป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ยังคงคุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนด

ปริมาณการหมุนเวียนน้ำาทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อนำากลับมาใช้ซ้ำา

โรงงานพฤกษา 
พรีคาสท์ ลำาลูกกา

โรงงานพฤกษา

พรีคาสท์ นวนคร
GRI 306-3, GRI 103-3 GRI 306-3, GRI 103-3

16,386.47ยูนิต 23,171.09ยูนิต

100% 100% 
น�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต น�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิต

GRI 103-3GRI 103-3
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กระบวนการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ GRI 103-2, GRI 306-2

ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การจัดการของเสียทั่วไป 

ในโรงงาน 

มีคู่มือปฏิบัติงานขั้นตอนการ
จัดการของเสียในโรงงาน

แบ่งประเภทของเสียจาก
กระบวนการผลิตเป็น 3 ประเภท

ของเสียทั่วไป คัดแยก 
และจ้างเทศบาลมาเก็บ

ของเสีย Recycle น�ากลับ 
เข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่  

เช่น น้�ามันทาแบบ

ของเสียอันตราย จัดการตาม
ระบบอุตสาหกรรม

ก�าหนดพื้นที่ส�าหรับทิ้ง 
ของเสียและถังขยะเอง  

ใช้คัดแยกของเสียก่อนทิ้ง

การจัดการของเสียประเภทรีไซเคิลและของเสียไม่อันตราย GRI 103-3, GRI 306-5 

ในปี 2564 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ด�าเนินการจัดการของเสียประเภทรีไซเคิลและของเสียไม่อันตรายตามระบบอุตสาหกรรมได้ครบถ้วน 100%  

ขณะที่ของเสียอันตรายและปนเปื้อน กระบอกซิลิโคน กระดาษ น�้ามันไฮดรอลิก มีปริมาณสะสมน้อย จึงยังไม่ด�าเนินการก�าจัด

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ปี 2563 ปี 2564

ล�าดับ

GRI 306-1

ชื่อของเสีย ประเภท
ของเสีย

วิธีการก�าจัด

GRI 306-3

ปรมิาณของเสีย
(หน่วย: กิโลกรัม)

GRI 103-3, GRI 306-5

การก�าจัดตาม
ระบบอตุสาหกรรม

GRI 306-3

ปรมิาณของเสีย
(หน่วย: กิโลกรัม)

GRI 103-3, GRI 306-5

การก�าจัดตาม
ระบบอตุสาหกรรม

1 ของเสียอันตราย 
และปนเปื้อน

มีพิษ / 
อันตราย

มีหน่วยได้รับอนุญาตขนย้าย
ไปก�าจัด/เผาด้วยความร้อนสูง

- - 1,500 -

2 เศษเหล็ก Recycle มีหน่วยมารับซื้อ น�าไปคัดแยก
และจ�าหน่ายต่อ

360,000 100% 198,420 100%

3 กระบอกซิลิโคน Recycle มีหน่วยมารับซื้อ น�าไปคัดแยก
และจ�าหน่ายต่อ

3,350 100% 2,150 -

4 น�้ามันไฮดรอลิกเก่า Recycle มีหน่วยมารับซื้อ น�าไปท�า 
สารทดแทน

- - - -

5 กระดาษ Recycle มีหน่วยมารับซื้อ น�าไปคัดแยก
และจ�าหน่ายต่อ

- - 1,000 -

6 เศษคอนกรีต ไม่อันตราย น�าไปถมที่ 9,630,000 100% 11,513,338 100%
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การจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง 

โครงการ Reduce Construction Pollution
บริษัทฯ ใส่ใจส่ิงแวดล้อมในทุกพื้นที่ของโครงการก่อสร้าง จึงให้ความส�าคัญกับการก�าจัดของเสียที่เกิดจากการท�างาน ไม่ว่าจะเป็นถุงปูน  

กล่องบรรจุภัณฑ์ ถุงพลาสติก ขยะมีพิษ กระป๋องสี และอ่ืน ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมภายในโครงการและชุมชนโดยรอบ  

อีกทั้งยังเน้นย�้าการคัดแยกขยะแต่ละประเภทภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการตั้งแต่ต้นทาง ก่อนประสานงานกับหน่วยงานก�าจัดของเสียโดยตรง 

ปี 2564 

158,972

จากโครงการกอ่สร้างไดรั้บการกำาจัดอย่างถกูวธิ ี

 ขยะจำานวน 

126,773

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kg CO2e)

กิโลกรัม

ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (CO

2
) ได้ราว 

291,048
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้คนในชุมชนกว่า

คน

GRI 306-3, GRI 306-5

GRI 103-3

GRI 103-3
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การจัดการของเสียที่เกิดจากที่พักอาศัย 

โครงการ วน@PRUKSA และ วน @PEARL BANGKOK
บริษทัฯ  ใส่ใจเร่ืองการลดปรมิาณขยะพลาสตกิภายในโครงการทีอ่ยูอ่าศัยและส�านักงานใหญ่ ซึง่ก่อให้เกดิมลพษิและเป็นหน่ึงในสาเหตทุีท่�าให้เกิดภาวะ

โลกร้อน (Global Warming) จึงร่วมมือกับบริษัท ทีพีบีไอ จ�ากัด (มหาชน) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมผนึกก�าลังกับพันธมิตรด้านสิ่งแวดล้อมอีก  

18 บริษัท ขับเคลื่อนการเปลี่ยนขยะพลาสติก “วน” กลับใช้ซ�้า ณ อาคาร PEARL BANGKOK และโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม  

รวม 17 โครงการ โดยเชิญชวนให้พนักงานและลูกบ้านร่วมคัดแยกถุงและฟิล์มพลาสติกที่แห้ง สะอาด ยืดได้ น�ามาใส่ถังคัดแยกเพื่อรวบรวมส่งรีไซเคิล

ต่อไป 

โครงการ คลองสวยนำ้าใส GRI 413-1

พฤกษาใส่ใจดูแลคุณภาพชีวิตของลูกบ้านและชุมชนที่อาศัยใกล้ล�าคลอง

รอบโครงการ The Plant รังสิต-คลอง 5 ด�าเนินการขุดลอกคูคลอง 

ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน�้า และจัดเก็บขยะในล�าคลอง เพ่ือสร้างชุมชน 

น่าอยู่ร่วมกัน

ปี 2564 

ได้รับการกำาจัดอย่างถูกวิธี

ขยะจำานวน

ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของลูกบ้าน
และผู้คนในชุมชน 

377 คน
100 กิโลกรัม

ปี 2564 
ปริมาณขยะพลาสติก
ที่ได้รับการ “วน” กลับไปใช้ซ้ำา

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพนักงานและลูกค้า 

269,650 คน

ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (CO2) ได้ราว 

443
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (kg CO2e)

292 กิโลกรัม

GRI 306-3, GRI 306-5

GRI 103-3

GRI 103-3

GRI 306-3, GRI 306-5

GRI 103-3
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การบริหารจัดการคุณภาพนำ้าทิ้งชุมชน GRI 103-2, GRI 102-12, GRI 306-1, GRI 306-2

พฤกษา ใส่ใจการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของโครงการต่าง ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ท�าลายความหลากหลายทางชีวภาพ 

ก่อให้เกิดมลพิษทางน�้า และเกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้คนในชุมชนโดยรอบโครงการ บริษัทฯ จึงมีแผนการก�ากับดูแล เฝ้าระวัง ตรวจสอบ และติดตาม

คุณภาพน�้าทิ้ง ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับกฎหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ศ. 2535 รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว โดยมีระบบการบริหารจัดการ ดังนี้

• จดัตัง้บคุลากรเพือ่ดแูลการจดัการคณุภาพน�า้ทิง้ประจ�าโครงการ ทัง้ในส่วนทีก่�าลงัด�าเนนิการก่อสร้างและโครงการทีอ่ยูใ่นความดแูลหลงัการขาย

• ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานและคู่ค้า เพื่อให้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน การจดบันทึกการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย 

 และวิธีตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียเบื้องต้น

• ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก�าหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

• ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานและคู่ค้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมาย

• ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในระบบบ�าบัดน�้าเสีย โดยคู่ค้าที่มีความช�านาญเฉพาะทาง

• ทบทวนการจดัการโดยผูบ้รหิารระดบัสงู ผ่านคณะกรรมการบริหารจดัการคณุภาพน�า้ทิง้ชมุชน เพือ่ให้มัน่ใจในระบบบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อม 

 ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล

• รายงานผลการด�าเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกเดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนสายงาน 
(ฝ่ายก่อสร้าง)

กรรมการผู้แทนสายงาน 
(ฝ่ายบริหารโครงการหลังการขาย)

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพนำ้าทิ้งชุมชน

1. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และพิจารณาแผนงานในการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ 

2. ประสานงานและสือ่สารข้อมลูแผนการด�าเนนิงานบริหารจดัการคุณภาพน�า้ทิง้ไปยงัผูป้ฏบิตังิานของบรษิทัฯ ทัง้ในส่วนของพนกังานและผูร้บัเหมา 

3. ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิานประจ�าระบบบ�าบดัน�า้เสยีทีอ่ยูภ่ายใต้ความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนด 

 ของการบรหิารจดัการน�า้ทิง้ พร้อมก�าหนดแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องทีเ่กดิขึน้ภายในระบบบ�าบดัน�า้เสยี และรายงานปัญหาต่อผูบ้รหิาร 

4. ร่วมสนับสนุนและผลักดันเรื่องทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ก�าหนดการตรวจติดตามภายในการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย ตรวจสอบตามแผนที่ได้ก�าหนด และจัดท�ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 

 น�าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการบริหารจัดการคุณภาพน�้าทิ้งของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ
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ปี 2564 โครงการบ้านพฤกษาผ่านเกณฑ์การประเมนิด้านการบรหิารจัดการน�า้เสยีตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ  

ใน “โครงการติดตามตรวจสอบแหล ่ งก� า เนิดมลพิษตามแนวคิดประชารั ฐ  เพื่ อส ่ ง เสริม ให ้ปฏิบั ติตามกฎหมายสิ่ งแวดล ้อม”  

จากส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกับหน่วยงานระดับจังหวัด ในระดับเกณฑ์การประเมินดังนี้ GRI 102-12

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลสถิติการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียให้แก่พนักงานที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ จ�านวน 94 คน 

และให้ผู้รับผิดชอบท�าแบบทดสอบหลังเข้ารับการอบรม โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 95.4% นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดท�าระบบการบันทึกข้อมูล

สถิติการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสียส�าหรับพนักงานและคู่ค้า เพื่อให้สามารถน�าส่งข้อมูลและทบทวนการปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง 

โครงการบ้านพฤกษา 81  
(พหลโยธิน - นวนคร) 

โครงการบ้านพฤกษา 111 
(รังสิต - บางพูน 2)  

ระดับทองแดงระดับเงิน

โครงการบ้านพฤกษา 123  
(พหลโยธิน - คลองหลวง) 

94 คน

มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

95.4 %

จัดฝึกอบรมการบันทึกข้อมูลสถิต ิ
การท�างานของระบบบ�าบัดน้�าเสีย
ให้แก่พนักงานจ�านวน

ปี 2564 
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79

146

133

133

97

พฤกษา ตระหนักถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ “ก๊าซเรือนกระจก” คือสาเหตุส�าคัญของการเกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศโลก ด้วยเหตุนี้โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ จึงด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรม

ภายในองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2564 โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ล�าลูกกา และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHGs)  

จากอุปกรณ์ กระบวนการ และขั้นตอนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3

ลดการปล่อย GHGs 
โดยลดปริมาณการใช้

แก๊สหุงต้ม และ 
ลดจ�านวนการใช้งาน 
รถประจ�าต�าแหน่ง

หน่วย: Ton - Co2

ลดการปล่อย GHGs 
โดยลดการใช้ 
พลังงานไฟฟ้า

ลดการปล่อย GHGs 
โดยลดจ�านวน 

เที่ยวขนส่ง 
แผ่นพรีคาสท์

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำาลูกกา โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร

42% 8% 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้ง 3 ประเภทเฉลี่ยลดลง

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทั้ง 3 ประเภทเฉลี่ยลดลง

การลดมลพิษทางอากาศ

2563

2564

2562

2561

2560

การปล่อย 
GHGs  

ต่อคิวคอนกรีต
ลดลง  

(Ton CO2eq)

(Scope 1) (Scope 1)(Scope 2) (Scope 2)(Scope 3) (Scope 3)

Direct Direct Energy Indirect Energy IndirectOther Indirect Other Indirect

74 1,113 1,6001,078 2,489

0.3% 0.1%1.2% 0.1%1.0% 0.2%

393 2,549 2,0934,826 6,347

308 3,006 2,0736,043 6,581

298 2,992 2,1524,761 4,742

84 670 1,080610 1,639

เมื่อเทียบกับปริมาณ 
คิวปูนที่เพิ่มขึ้น 185%

เมื่อเทียบกับปริมาณ 
คิวปูนที่เพิ่มขึ้น 61%
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แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วางแผนการขนส่งอย่างมีคุณภาพ
โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ด�าเนินการลดจ�านวนเที่ยวรถขนส่ง และเพ่ิมน�้าหนักการขนส่งต่อเที่ยว โดยยังคงด�าเนินงานตามข้อก�าหนดของ 

กฎหมายอย่างเคร่งครัด

การป้องกันและกำาจัดฝุ่น
ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยสเปรย์พ่นน�้าบริเวณโรงผสมคอนกรีตทั้งขณะเทหิน/ทรายบรรจุเก็บ และขณะซักล้าง

หิน/ทราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการผสมคอนกรีต ป้องกันมิให้เกิดฝุ่นรบกวนชุมชนข้างเคียงและในโรงงาน นอกจากนี้ในกระบวนการผลิต ยังได้ติดต้ัง

เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดท�าความสะอาดเพื่อลดฝุ่นตกค้าง บริเวณพื้นที่ภายในโรงงานทั้งหมด และเลือกใช้ Batching Plant ระบบปิด โดยมี Conveyer 

ล�าเลียงหิน ทราย ซีเมนต์ ในระบบปิด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากหิน ทราย และฝุ่นผงคอนกรีตที่เกิดจากกระบวนการผลิตอีกด้วย

กิจกรรมลดจำานวนเที่ยวขนส่ง

โรงงาน PCF1  
(ไม่มีงานขนส่งในปี 2564)

โรงงาน PCF2  
(ไม่มีงานขนส่งในปี 2564)

โรงงาน PCF3  
รวมแพ็คงานคานไปกับงานพื้น 

เพื่อลดเที่ยวขนส่ง

โรงงาน PCF4  
รวมส่งงานต่างแปลงแต่โครงการเดียวกัน  

ไปเที่ยวรถเดียวกัน

โรงงาน PCF5  
จัดมาตรฐาน Packing  

ให้น้�าหนักต่อเที่ยวราว 13.5 ตัน

โรงงาน PCF6  
จัดมาตรฐาน Packing  

ให้น้�าหนักต่อเที่ยวราว 13.5 ตัน

โรงงาน PCF7  
รวม Packing งานคานไปกับงานพื้น 

เพื่อลดเที่ยวขนส่งลง

มาตรฐานน้�าหนัก 
ขนส่งเฉลี่ย (ตัน)

น้�าหนักขนส่งเฉลี่ย 
ในปี 2564 (ตัน)

น้�าหนักต่อเที่ยว 
ขนส่งที่เพิ่มขึ้น (%)

มาตรฐานน้�าหนัก 
ขนส่งเฉลี่ย (ตัน)

น้�าหนักขนส่งเฉลี่ย 
ในปี 2564 (ตัน)

น้�าหนักต่อเที่ยว 
ขนส่งที่เพิ่มขึ้น (%)

0

0

0 10 20

รวม 

น้ำาหนักสินค้า 
ที่ขนส่งในปี 2564  

จ�านวน  
324,849 ตัน

ขนส่งโดยใช้น้�าหนัก
มาตรฐานเฉลี่ยต่อเที่ยว  

คำานวณเที่ยวรถขนส่งได้ดังนี้

324,849 ตัน
11.05 ตันต่อเที่ยว 
= 29,398 เที่ยว

324,849 ตัน
11.80 ตันต่อเที่ยว 
= 27,535 เที่ยว

น้�าหนักเฉลี่ยต่อเที่ยว
ปี 2564

การวางแผนการขนส่ง 
อย่างมีคุณภาพ โดยเพิ่มน้�าหนัก 

ขนส่งต่อเที่ยวรถในปี 2564  
ช่วยลดจำานวนเที่ยวขนส่งลงได้ 

1,863 เที่ยว
หรือคิดเป็น 

6%

11.05

11.08

6%

10

7.1

13

13

10

10.82

7.78

13.80

13.16

9%

8%

6%

1%

8%10.83
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การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดด้านสิ่งแวดล้อม GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2

พฤกษา ปฏบิติัตามกฎหมายและข้อบงัคบัด้านสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครดั โดยให้ความส�าคญักบัการจดัท�า “รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม” 

หรอื EIA Report (Environmental Impact Assessment: EIA) ส�าหรบัโครงการทีอ่ยูอ่าศัย รายงานต่อส�านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

ในปี 2564 

ไม่มีโครงการที่ต้องขออนุมัติ
จัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากปี 2563
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่

ก�าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับโครงการที่ได้รับอนุญาตแล้วและไม่มีเหตุการณ์
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินธุรกิจ

ของพฤกษา โฮลดิ้ง GRI 103-1, GRI 307-1

75บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม



การดำาเนินงานด้านสังคม

การจ้างงาน GRI 102-8, GRI 103-1

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรมและธรรมาภบิาลในการสรรหาและว่าจ้างพนกังานเข้ามาขบัเคลือ่นความส�าเรจ็ให้กบับรษิทัฯ โดยกระบวนการคดัเลอืก

บุคคลเพื่อมาด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กร จะมุ่งด�าเนินการด้วยความเป็นธรรม เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกคน ไม่มีการกีดกันเรื่องเพศ อายุ 

เชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรอืค่านยิมทางการเมอืง แต่จะค�านงึถงึคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมของต�าแหน่งงานควบคูไ่ปกบัคณุวฒุิ

ทางการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความประพฤติทางด้านศีลธรรมอันดีเป็นส�าคัญ

บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การมีอาชีพและหน้าที่การงานโดยสุจริต เป็นความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวของพนักงาน ดังนั้นรูปแบบการจ้างงาน

ของบริษัทฯ จึงเป็นการจ้างโดยไม่มีก�าหนดระยะเวลาแน่นอนตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนการด�าเนินธุรกิจ จึงมีการจ้างงานในลักษณะสัญญาจ้าง 1 ปีอยู่บ้าง เช่น การจ้างงานพนักงานชั่วคราวเข้ามาสนับสนุนงานด้านคดีความ 

ในช่วงเวลาท่ีมีปริมาณงานกฎหมายจ�านวนมาก นอกจากน้ี ด้วยมุ่งหวังอยากให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้ 

คนพิการท�างานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามทักษะความสามารถของแต่ละคน โดยเป็นได้ทั้งก�าลังสนับสนุนในการจัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูล 

หรือเดินส่งเอกสารตามหน่วยงาน ดังเช่น ที่โรงงานพรีคาสท์ มีคนพิการท�าหน้าที่บันทึกข้อมูล แลกบัตรคนเข้า-ออกและจดหมายเข้า-ออกของโรงงาน 

เป็นต้น (บริษัทฯ มีคนพิการที่เป็นพนักงานชั่วคราว จ�านวน 6 คน และมีคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานในต�าแหน่งพนักงานประจ�า จ�านวน 1 คน)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ เคารพหลักการด้านสิทธิมนุษยชนทั้งระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบ เช่น พนักงาน เด็ก สตรี  

คนพิการ คู่ค้า และแรงงานต่างชาติ ซ่ึงมีความเสี่ยงต่อการด�าเนินงานที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง รวมถึง 

ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจด้วย

บริษัทฯ ก�าหนดช่องทางการร้องทุกข์ต่อข้อปฏิบัติด้านแรงงานอย่างชัดเจน เพื่อรับการร้องเรียนจากผู้บริหาร พนักงาน โดยพร้อมให้ความเป็นธรรมกับ

ทกุฝ่าย และให้การคุ้มครองกบัพนกังานทีร้่องทกุข์ต่อข้อปฏิบตัด้ิานแรงงานตามทีก่�าหนด ข้อร้องเรียนทกุเรือ่งจะได้รบัการพจิารณาอย่างเป็นธรรมจาก

ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น โดยจะรายงานเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้กับคณะกรรมการพัฒนาบุคคล 

ระดบับรษิทัฯ ทราบ และเกบ็ข้อมลูไว้เป็นความลบั อกีทัง้เพือ่ด�ารงไว้ซึง่การเป็นบรษิทัทีม่หีลกัธรรมาภบิาล ด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส ปราศจากการ 

ทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งกับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้มีขั้นตอนการแจ้ง

ข้อร้องเรียน การสอบสวนข้อเท็จจริง การลงโทษทางวินัย รวมถึงมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วย

สถานท่ีปฏิบัติงานขององค์กร ได้แก่ ส�านักงานใหญ่  

(อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก) โครงการ โรงงาน

พฤกษา พรีคาสท์ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน 

และคลินิกบ้านหมอวิมุต

รูปแบบกิจกรรมการดำา เ นินงานขององค์กร  

ด�าเนินงานโดยพนักงานขององค์กรเป็นหลัก  

โดยเป็นท้ังผู้ลงมือปฏิบัติงาน และเป็นผู้ควบคุม ก�ากับ 

ดูแล ให้ผู้รับจ้างท�างานส�าเร็จตามความประสงค์

ของการว่าจ้าง และคณุภาพตามทีบ่รษัิทฯ คาดหวัง

กำาหนดเวลาการทำางาน บริษัทฯ เข้าใจดีว่าพนักงานแต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างกัน เช่น การดูแลครอบครัว 

การศึกษาภาคค่�า สถานท่ีพักไกลจากท่ีท�างาน สภาพการจราจรท่ีหนาแน่น และอ่ืน ๆ  จึงสร้าง Engagement เวลาเข้า-ออกงาน 

โดยก�าหนดเวลาท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Hours) เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกเวลาท�างานท่ีเหมาะสมกับชีวิต 

ประจ�าวันเป็นรายบุคคล ภายใต้เง่ือนไขเวลาท�างานไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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ข้อมูลพนักงาน GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 103-3

ทั้งหมดในปี 2564

1,996
จำานวนพนักงาน

คน

44.29
%

พนักงานชาย

884 คน

55.71
%

พนักงานหญิง

1,112 คน

โรงพยาบาลวิมุต รวม 351 คน
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราวรวม 344 คน รวม 7 คน

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลวิมุตคลินิกบ้านหมอวิมุต คลินิกบ้านหมอวิมุต

19 1

40

99 11 1

167 13 3

7 8

พฤกษา โฮลดิ้ง รวม 7 คน

พฤกษา เรียลเอสเตท รวม 1,636 คน
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ

19 8

239 82

45 5

23

378 20

33 1

45 39

314

47

323

6

2

2 1

11 1

1

รวม 1,627 คน รวม 9 คน

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

ส�านักงานใหญ่ ส�านักงานใหญ่โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลวิมุต

3 1

1 1 1

รวม 6 คน รวม 1 คน

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี
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การจ้างงานคนพิการและผู้ที่ต้องการโอกาสในสังคม GRI 413-1, GRI 103-1

ในปี 2564 บริษัทฯ จ้างงานคนพิการจ�านวน 7 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนตามต�าแหน่งงานและลักษณะงานเป็นส�าคัญ โดยมิได้น�าเหตุความบกพร่อง 

ด้านร่างกายมาเป็นผลให้จ่ายค่าตอบแทนต�่าลงแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการจ�านวน 10 คน ท�างานเพื่อ 

สาธารณประโยชน์ใกล้กับที่พักอาศัยของคนพิการเองในจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

จ้างงานคนพิการ
ปฏิบัติงานที่ “บริษัทฯ”

   

 
จ้างงานคนพิการ
ท�างานเพื่อสาธารณประโยชน์
ใกล้กับที่พักอาศัย

7 คน 10 คน

โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง รวม 2 คน

พนักงานประจำา

รวม 2 คน
อายุ 30 - 50 ปี อายุมากกว่า 50 ปี

โรงพยาบาลวิมุต

1 1

พฤกษา เรียลเอสเตท รวม 7 คน
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ

1

1

1

11 1

1

รวม 1 คน รวม 6 คน

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี
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การจ้างพนักงานใหม่ GRI 401-1

22%

จ้างพนักงานใหม่
ปี 2564

พฤกษา เรียลเอสเตท รวม 94 คน
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ

7 1

17 6

13

16

1

18 2

6

1

4 1

1

รวม 92 คน รวม 2 คน

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

โรงพยาบาลวิมุต รวม 342 คน
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลวิมุตคลินิกบ้านหมอวิมุต คลินิกบ้านหมอวิมุต

18

26

107

158 2

4 6

2

2

7

9

1

รวม 321 คน รวม 21 คน

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง รวม 2 คน

พนักงานประจำา

รวม 2 คน
อายุ 30 - 50 ปี อายุมากกว่า 50 ปี

โรงพยาบาลวิมุต

1 1
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พนักงานพ้นสภาพ GRI 401-1 

คิดเป็น

18%

พนักงานพ้นสภาพ 
(รวมกรณีลาออก)

ของพนักงาน 
ทั้งหมด

ปี 2564

พฤกษา เรียลเอสเตท รวม 268 คน
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ ส�านักงานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ โครงการ

3 1

48 5

9

11

46 3

6

34 7

53

8

33

1

รวม 267 คน รวม 1 คน

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี

โรงพยาบาลวิมุต รวม 98 คน
พนักงานประจำา พนักงานชั่วคราว

โรงพยาบาลวิมุต โรงพยาบาลวิมุตคลินิกบ้านหมอวิมุต คลินิกบ้านหมอวิมุต

5

5

20

44

3

1

6

8 2

1 23 1

รวม 78 คน รวม 20 คน

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 - 50 ปี

อายุมากกว่า 50 ปี
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การเลิกจ้าง

บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานในหมวดที่ 9 เรื่อง การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานและการจ่ายค่าชดเชย ข้อ 9.5.1 ว่า  

การเลิกจ้าง โดยจ่ายค่าชดเชย บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเลิกจ้างพนักงาน และหากเป็นการเลิกจ้างด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ บริษัทฯ  

จะจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

เกษียณอายุ

เปน็โรคตดิตอ่รา้ยแรงหรอืเปน็โรคเรือ้รงั
จนหย่อนสมรรถภาพในการท�างาน ซ่ึง
บริษัทฯ เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ตอ่ไปได้ หรอืประสิทธภิาพในการท�างาน
ลดลง

งานในต�าแหน่งที่พนักงานผู้ น้ันท�าอยู่  
ไม่มีความจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ จ�าเป็นต้องยกเลิก
ต�าแหน่งงานน้ันเสีย และไม่สามารถจะโอนไป
ท�างานในหน้าที่อื่นที่เหมาะสมได้

ปรับปรุงหน่วยงานหรือฝ่ายน้ัน 
เช่น การยุบหน่วยงานหรือยุบ
ฝ่ายนั้นทั้งหมด

พนักงานมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดไว้ มีผลงานต่�ากว่ามาตรฐาน 
โดยเฉล่ีย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บังคับบัญชาได้ เคย 
พูดคุย แนะน�า ชี้แจง ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็น
ลายลักษณอ์กัษรมาก่อนแล้ว แตไ่ม่ได้ปรบัปรงุตวัให้ดีข้ึน 
ภายในเวลาอันสมควร

พนักงานมีความสามารถในการท�างานต่�ากว่ามาตรฐานของ
ต�าแหน่งงาน โดยผู้บงัคับบญัชาได้เคยพดูคุย แนะน�า ชีแ้จง  
ด้วยวาจา ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรมาก่อนแล้ว แต่ 
ไม่ได้ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นภายในเวลาอันสมควร

พนักงานมีความผิดทางวินัย หรอืผิดจรรยาบรรณ  
แต่ ไ ม่ ถึ งขนาดเป็นความผิดร้ ายแรงหรือ 
ไม่มีหลักฐานชัดแจ้ง แต่มีเหตุไม่อาจไว้วางใจ
ให้ปฏิบัติงานต่อไปได้อีก ซ่ึงอาจเกิดความ 
เสียหายแก่บริษัทฯ

1

2

3

4

6

7

5
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การดูแลพนักงาน GRI 103-2

บริษัทฯ รับผิดชอบดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ โดยยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันยังจัดให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ สวัสดิการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดสรรตามระดับของพนักงาน มีสวัสดิการเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จัดสรรตาม
สถานที่ปฏิบัติงาน

เคารพความเป็นส่วนตัว GRI 403-3

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 
ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคล 
อื่นใด เว้นแต่ได้กระท�าไปตามหน้าที่โดยสุจริต ตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 

สวัสดิการ GRI 401-2

ประกันสุขภาพและประกันชีวิตกลุ่มส�าหรับพนักงานประจ�า
รายเดือนทกุคน ครอบคลุมทัง้การประกันสุขภาพ การรกัษา
พยาบาลแบบผู้ป่วยนอกจ�านวน 30 ครั้งต่อปี การประกัน
ชวิีต การประกันอบุตัเิหต ุและการประกันทพุพลภาพส้ินเชงิ
ถาวร 

สิทธปิระโยชน์อืน่ เช่น ค่าโทรศัพท์ประจ�าเดือน รางวัลส�าหรบั
พนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และ 20 ปี ลาหยุดพักผ่อน
ประจ�าปี ลาเพื่อกิจธุระจ�าเป็น ลาเพื่อรับราชการทหาร  
ลาคลอดบุตร ของขวัญเทศกาลปีใหม่ และอื่น ๆ

สวัสดิการเงินช่วยเหลือ เช่น ค่าครองชีพ ของเยี่ยมกรณี
เจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล กรณีเสียชีวิตและ 
ค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ กรณีพนักงาน คู่สมรส บิดา 
มารดา ของพนักงานเสียชีวิต การมอบของขวัญในพิธ ี
มงคลสมรส และการให้ทุนการศึกษาบุตร

ประกันภัย COVID-19 เพิม่การคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรกัษา 
พยาบาล และคุ้มครองเมื่อเกิดภาวะโคม่าจาก COVID-19

ค่าตอบแทนจูงใจ เช่น ค่าคอมมิชชัน โบนัส 

สวัสดิการซ้ือที่อยู่อาศัย ได้รับส่วนลดพิเศษกรณีซ้ือบ้าน  
ทาวน์เฮาส์ คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ

ส่งเสรมิให้ผู้บรหิารถือหุ้นของบรษัิทฯ โดยน�าเงนิดังกล่าวไป
ซ้ือหุ ้นผ่านโครงการสะสมหุ ้นส�าหรับพนักงานบริษัท 
จดทะเบยีน (Employee Joint Investment Program: EJIP)

จ� า กัดการ เปิ ด เผยหรื อ
การใช้ ข้อมูลส่วนตัวของ
พนักงานและผู้เก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ เท่าที่จ�าเป็นการเปิดเผยหรือถ่ายโอน

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
สู่สาธารณะ จะท�าได้ต่อเม่ือ
ได้รับความเห็นชอบจาก
พนักงานผู้นั้น

ข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน
ที่อยู่ ในความครอบครอง 
หรอือยูใ่นการดูแลรกัษาของ 
บริษัทฯ

สิทธิเสรีภาพ 
ส่วนบุคคลที่ต้องได้รับ

ความคุ้มครอง
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การส่งเสริมสุขภาพ GRI 403-6

บริษัทฯ ห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานเป็นส�าคัญ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกระดับ 1 ครั้ง เป็นประจ�าทุกปี และใน 
ปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ จึงเน้นดูแลพนักงานให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และลดการแพร่กระจายของ COVID-19 
ดังนี้

สำาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำาโครงการและโรงงานพรีคาสท์

สวัสดิการเฉพาะสำาหรับพนักงานโรงงานพรีคาสท์เท่านั้น

สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ช่วยแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ ่ายในการเช่าที่อยู ่อาศัยส�าหรับพนักงานที ่
ปฏิบัติงานที่โครงการ ซ่ึงมีโอกาสโอนย้ายสถานที ่
ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง รวมทั้งพนักงานโรงงานพฤกษา
พรีคาสท์ บริเวณชานเมือง ซึ่งการเดินทางยากล�าบาก
กว่าการมาปฏิบัติงานยังส�านักงานใหญ่

สวัสดิการเงินช่วยเหลือส�าหรับพนักงานปฏิบัติงาน 
ในโครงการและโรงงานพรีคาสท์ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และชดเชยความยากล�าบากที่
เพิม่ข้ึนเม่ือเทยีบกับการปฏิบตังิานประจ�าส�านักงานใหญ่ 

ส่งเสริมและจัดหา
วัคซีนป้องกัน 
COVID-19 ให้
พนักงานทุกคน

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
และการดูแลป้องกัน 
ตัวเองในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 

มีนโยบาย Work From Home 
(WFH) ให้พนักงานท�างานจากที่บ้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท�างานผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น ประชุมออนไลน์ อนุมัติเอกสาร
ออนไลน์ อบรมออนไลน์ผ่านระบบ 

E-Learning เพื่อป้องการการ 
แพร่ระบาดภายในองค์กร และลด 

ความเสี่ยงจากการเดินทาง 
มาท�างาน 

เพิ่มประกันสุขภาพ
คุ้มครอง COVID-19 

ให้พนักงานทุกคน

แจกชุดตรวจ ATK 
(Antigen Test Kit) ให้แก่ 

พนักงานที่ต้องพบปะ
ลูกค้าและพนักงานที่มี

ความเสี่ยงสูง

จัดตั้งทีมเพื่อ 
ช่วยเหลือพนักงานที ่

ติดเชือ้ COVID-19 ให้ 
ได้รับการรักษา 

ต่อไป

ค่าเบี้ยขยัน  
เป็นค่าตอบแทนจูงใจสำาหรับพนักงานที่มีวินัยในการมาปฏิบัติงาน 
ตรงเวลา ไม่ขาดงาน และไม่ลางานตลอดทั้งงวดเดือน
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การวางแผนการเกษียณอายุของพนักงาน GRI 403-6

บรษัิทฯ จัดตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพ และสนบัสนนุให้พนกังานทีผ่่านการทดลองงานสมคัรเข้าร่วมได้ตามความสมคัรใจ โดยสามารถเลอืกอัตราการน�าส่ง 
เงินสะสมเข้ากองทุนได้ 5 - 15% ของเงินเดือนแต่ละเดือน ส่วนบริษัทฯ ร่วมสมทบเงินเข้ากองทุนให้แก่พนักงานในอัตราตามอายุงาน เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางการเงินยามเกษียณอายุ ท้ังน้ี พนักงานจะได้รับเงินกองทุนนี้เม่ือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเม่ือลาออกจากกองทุนฯ โดยยังไม ่
ออกจากงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายเกษียณอายุพนักงานเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ในปีถัดไป โดยบริษัทฯ มี
แผนจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานและมอบของทีร่ะลกึเป็นทองค�าน�า้หนกั 1 บาท เพือ่แสดงความรูส้กึขอบคณุพนกังานทีทุ่ม่เทท�างานให้บรษิทัฯ 
มาเป็นระยะเวลานาน 

ไม่ได้

75%

25%

100%

50%

อายุงานของพนักงาน อัตราเงินสะสมและเงินสมทบ การจ่ายเงินกองทุนและผลประโยชน์

น้อยกว่า 1 ปี

ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี

ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี

ตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี

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

8% - 10% - 12% - 15%

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

10% - 12% - 15%

7% - 10% - 12% - 15%

5% 

8% 

6% 

10% 

7% 100% 

อัตราเงินสมทบ 
ของบริษัทฯ

อัตราเงินสะสมของพนักงาน ส่วนของบริษัทส่วนของพนักงาน

การสร้างความสัมพันธ์
การเจรจาต่อรองร่วม GRI 102-41

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเลือกต้ังคณะกรรมการ
สวัสดิการ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของพนักงานในการร่วมหารือกับนายจ้าง
เพื่อจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งมี
จ�านวน 13 คน จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งครั้งละ 2 ปี โดยท�าหน้าที่
ตรวจตรา ควบคมุ ดแูลการจัดสวสัดกิารทีน่ายจ้างจดัให้แก่ลกูจ้าง และ
เสนอข้อคิดเห็นแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ
ลกูจ้าง คณะกรรมการสวัสดกิารยงัมหีน้าทีป่รกึษาหารอืร่วมกนัเกีย่วกบั 
สวัสดิการ/ผลประโยชน์/ระเบียบ ที่ส ่งผลกระทบต่อพนักงาน 
ในทุก ๆ 3 เดือน โดยจะรายงานหรือเสนอมติที่ประชุมต ่อ 
คณะกรรมการพฒันาบุคคลระดับบรษิทัฯ เพือ่พจิารณาให้เกดิประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

การจัดกิจกรรมออนไลน์

บริษทัฯ ได้ปรบัเปลีย่นรูปแบบการจดักจิกรรมอย่างเหมาะสมเพือ่ป้องกนั
การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาท ิการจบัและแจกรางวลัผ่าน YouTube 
Live ช่วงเทศกาลปีใหม่ การ Live เพื่อแชร์ข้อมูลหรือสารต่าง ๆ จาก 
ผู้บริหาร กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์อื่น ๆ พร้อมแจกของรางวัลที่น�าไป
ใช้ในการป้องกัน COVID-19 ได้ เป็นต้น
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ของพนักงานทั้งหมด เข้าร่วมท�า
แบบส�ารวจประเมินความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร

35% คือ ตัวเลขความผูกพันที่เพิ่มขึ้น
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร 
ในปี 2564 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

การประเมินความผูกพันของพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดท�าแบบประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรจ�านวน 58 ข้อ โดยมีค�าถามครอบคลุม 12 หัวข้อต่อไปนี้

My Manager Accountability 
(Empowerment)

Employee Focus Vision & 
Communication

Customer & 
Quality Focus

Career 
Management

Quality of 
Work life

Recognition & 
Reward

Performance 
Excellence Index

Employee 
Engagement 

Index

Survey 
Follow up 

COVID-19 
Related

ผลสำารวจความผูกพันของพนักงาน

พนักงาน 
มีความผูกพันกับองค์กร

พนักงาน 
มีความผูกพันกับองค์กร

33% 68%

ปี 2563 ปี 2564

82%

100% 

*จากผลการส�ารวจพนักงานทั้งหมด 100%

ความพึงพอใจของพนักงานต่อ 
การบริหารจัดการของบริษัทฯ  
ในสถานการณ์ COVID-19
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การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
จัดทำาแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล GRI 103-1 

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนจัดท�าแผนการพัฒนาตนเองเป็น 
รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อก�าหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม
หลักสูตรส�าคัญ รับมอบหมายโครงการพิเศษระยะสั้น การโค้ช การเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนแนะจากคณะกรรมการบริษัทฯ  (Board Mentoring) 
เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงานและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

พนักงาน ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

 บคุคลส�าคัญทีสุ่ดในการพฒันาตนเอง ท�าหน้าที่
วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสเพื่อวางแผนการ
พัฒนาศักยภาพ 

 ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาตนเอง 

 รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา

 มีหน้าทีก่ระตุน้และส่งเสรมิให้พนักงานหาวิธกีาร
พัฒนาตนเอง 

 ให้ค�าแนะน�าเพือ่ให้แผนพฒันารายบคุคลเป็นไป
ตามแผนที่ก�าหนดไว้

 ให้ค�าปรกึษาการด�าเนินงานตามแผนโดยพดูคุย
กับพนักงานทุก 2 เดือน

 มีหน้าที่สร ้างเครื่องมือหรือระบบที่ช ่วยให ้
กิจกรรมการพัฒนารายบุคคลด�าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ให้ความรู้กับพนักงานและสนับสนุนการพัฒนา
รายบุคคลในส่วนของการฝึกอบรม

การประเมินความสามารถของพนักงานตามตำาแหน่งงาน 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการจัดท�าแบบประเมินความสามารถตามต�าแหน่งงาน เพื่อให้พนักงานและหัวหน้างานได้พูดคุยและประเมินความ
สามารถของพนักงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) งาน (2) ภาวะผู้น�า (3) การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการประเมินดังกล่าวท�าให้พนักงานทราบ Gap ของตนเอง
ในต�าแหน่งงานปัจจุบัน และใช้เป็นข้อมูลจัดท�าแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) รวมทั้งใช้ประเมินความพร้อมของ Successor ของต�าแหน่งงานต่อไป   

ในปี 2564
พนักงานทุกคนได้รับโอกาสจัดท�าแผนการ
พัฒนาตนเองเป็นรายบุคคลGRI 404-3

100% IDP 

ผู้ที่เกี่ยวข้องและบทบาทในการจัดท�าแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) 
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การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นำา GRI 103-2

ผู้น�าที่ “เก่งงาน เก่งคน” ย่อมมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่สนับสนุน
ให้เกิดการสร้างผู้น�าจากรุ่นสู่รุ่น จึงจัดท�า “พฤติกรรมด้านภาวะผู้น�า” (Leadership Competency) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น�าของ
พนักงานทุกคน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลการพัฒนาทั้งในด้านการบริหารคนและการบริหารงาน สมดังค�ากล่าวที่ว่า “งานก็ได้ผล คนก็พัฒนา”

ภาวะผู้น�าที่บริษัทฯ ต้องการส่งเสริมให้เกิดขึ้นในตัวพนักงานทุกคน ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก 10 หัวข้อย่อย ได้แก่ 

กลุ่มที่ 2 
ด้านเก่งคน 
(Leading People) 
 

คือ ความสามารถในการกระตุ้น จูงใจ และพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

 การโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจผู้อื่น 
(Influencing and Motivating Others)

 การพฒันาพนักงาน (Developing People)
 

 การสร้างบรรยากาศของการท�างานเป็นทีม 
(Teamwork)

กลุ่มที่ 3
ด้านเก่งงาน 
(Leading Performance) 

คือ ความสามารถในการบริหารจัดการงานของ
ตนเองและทีมงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

 

 การแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
 

 การสร้างกลยุทธ์การเติบโต 
(Growth Strategy Planning)

 

 การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Create Value and Innovation)

 

 การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 
(Leading Change)

กลุ่มที่ 1 
ด้านวัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา 
(Pruksa Culture and Values) 

คือ การยึดถือและปฏิบัติตามวัฒนธรรมและ
ค่านิยมพื้นฐานขององค์กร

 

 วัฒนธรรมและค่านิยมพฤกษา 
(Pruksa Culture & Values)

 

 การปฏิบตัติามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี (Corporate Governance) 

 

 ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
(Holding Accountability) 

หน่วยงานทรพัยากรบุคคลได้ด�าเนนิการประชาสัมพนัธ์เพ่ือส่งเสริม Leadership Competency ทัง้ 10 หวัข้ออย่างต่อเนือ่ง ผ่านช่องทางสือ่สารต่าง ๆ 

อาท ิขา่วพฤกษาประจ�าวนั LINE Application การประชุมผู้บรหิาร การประชมุ การสมัมนาผูบ้ริหารและอืน่ ๆ  ทั้งยังได้ประเมินภาวะผูน้�าของผู้บรหิาร

ระดับสูงและพนักงานระดับผู้จัดการ ด้วยแบบประเมินภาวะผู้น�า 360 องศา (ประเมินตนเอง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน)  

ที่พัฒนาขึ้นเอง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นผู้น�าของตนเอง ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้น�าให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินภาวะผู้น�าที่ได้จะน�าไป

ใช้จัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) การวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Planning) การเลื่อนต�าแหน่ง 

(Promotion) และการขึ้นเงินเดือน (Merit Increase) ต่อไป 

การโค้ชผู้บริหารระดับสูง (Executive Coaching) 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผู้บริหาร จึงจัดให้มี Mentoring จ�านวน 3  ครั้งต่อปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็น Mentor ให้ผู้บริหารระดับ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
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การวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและพนักงาน

ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้วเิคราะห์และพัฒนาศกัยภาพของผูบ้รหิารและพนกังาน โดยการประเมนิ Performance (KPIs) ของผูบ้รหิารและพนกังาน 100%  
ทั้งยังได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และขั้นตอนการประเมินผลงาน ตั้งแต่การน�าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ต้อง
ก�าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาผลงาน 
ของตนเองกับทีมโดยก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ดังนี้ 

การกำาหนดตัวชี้วัดและประเมินผลงานแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบครึ่งปีแรก หมายถึง การประเมินผลงาน 6 เดือนแรก (มกราคม - มิถุนายน) 
รอบครึ่งปีหลัง หมายถึง การประเมินผลงาน 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม) 

การตัดเกรดผลงานประจำาป ีGRI 103-3

แต่ละปี บริษัทฯ จะประเมินผลงานประจ�าปี โดยก�าหนดระดับผลงานในรูปแบบเกรด และก�าหนดความหมายของเกรด ดังนี้ 

พนักงาน

ผู้บังคับบัญชา

หน่วยงาน 
ทรัพยากรบุคคล

 ปฏิบตังิานตามภารกิจด้วยความรบัผิดชอบ เพือ่ให้เกิดผลส�าเรจ็ตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย และได้ตามมาตรฐานผลงานที่บริษัทก�าหนดไว้

 รับผิดชอบการพัฒนาตนเองให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอยู่เสมอ

 บริหารผลงานของพนักงานในความรับผิดชอบให้เกิดผลส�าเร็จ โดย 
มอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

 กระจายแผนงานสู่พนักงานผู้ปฏิบัติ ส่งเสริมพฤติกรรมการท�างานที่มุ่งสู่
ประสิทธิภาพ และประเมินผลการท�างานของพนักงานตามกระบวนการ
ท�างานที่บริษัทฯ ก�าหนด 

 พัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ตนเองรับผิดชอบ โดยใช้การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ และปลูกฝังความรับผิดชอบให้กับพนักงาน 
ผ่านการสอนงาน การมอบหมายงาน การอบรม และการโค้ช

 ด�าเนินการให้ความรู้ จัดเตรียมเครื่องมือเพื่อให้พนักงานและผู้บริหาร
สามารถบริหารผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

เกรด AA  
Excellent  
(ดีเยี่ยม) 

เกรด A 
Exceed Expectation  

(สูงกว่าความ 
คาดหวัง)

เกรด B 
Meet Expectation 

(เป็นไปตาม 
ความคาดหวัง)

เกรด C 
Below Expectation 

(ต�่ากว่า 
ความคาดหวัง)

เกรด D 
Need Improvement 

(ต้องปรับปรุง)
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คะแนนผลงานส�าหรับการตัดเกรดประจ�าปี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

การประเมนิเกรดผลงานจะด�าเนินการปีละ 1 ครัง้ ผูบั้งคบับญัชาจะพดูคยุกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาเพ่ือสือ่สารเรือ่งเกรดประจ�าปี อตัราเงนิเดอืนใหม่ วางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพและแผนพัฒนารายบุคคล โดยจะบริหารผลงานของพนักงาน ดังนี้

 การบริหารคนเก่ง (Talent Management) 
“กลุ่ม Talent” หรือกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง (High Potential) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีภาวะผู้น�าสูง 
บริษัทฯ เห็นสมควรจัดให้มีการดูแลความก้าวหน้าในอาชีพและส่งเสริมการพัฒนาเป็นพิเศษ โดยมีการแบ่งกลุ่มคนเก่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 

กระบวนการคัดเลือกกลุ่ม Talent จะพิจารณาจากผู้ที่มีผลงานหรือมีผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก และมีผลการประเมิน 

Leadership Competency อยู่ในช่วงคะแนนที่ก�าหนด ทั้งนี้ พนักงานกลุ่มคนเก่งของบริษัทฯ จะได้รับการพัฒนารายบุคคลอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนา

ขีดความสามารถของตนเอง โดยจะจัดท�าแผนพัฒนาร่วมกับผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทรัพยากรบุคคล ด�าเนินการตามแผนพัฒนา และติดตามผลการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการทำางานของพนักงาน GRI 103-3

บรษิทัฯ ออกแบบการจ่ายค่าตอบแทนพนกังานให้เชือ่มโยงกบัผลการปฏบิตังิาน โดยใช้หลกัการเดยีวกนัทัง้ในส่วนของผูบ้รหิารและพนกังานทัง้องค์กร 

ด้วยเหตุนี้ จึงได้น�าผลการประเมินการท�างานของพนักงานมาใช้ก�าหนดค่าตอบแทน ได้แก่ การปรับเงินเดือนประจ�าปี และการจ่ายโบนัส รวมทั้งน�า 

ผลการประเมินการท�างานไปเป็นส่วนหนึ่งของการก�าหนดแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ออกแบบระบบการประเมินผลการ

ท�างานตั้งแต่การน�าตัวชี้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ต้องก�าหนดและถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 

การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาผลงานของตนเองและทีม 

กระบวนการ 
คัดเลือกกลุ่ม Talent 
จะจัดท�าขึ้นปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี

 High Potential (HIPO) หมายถึง 
พนักงานที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล 
และสมรรถนะการเป็นผู้น�าทีโ่ดดเด่น มี
ศกัยภาพทีจ่ะเตบิโตขึน้ไปถงึขัน้ EVP/
MD หรือเทียบเท่าได้ ภายใต้เวลาและ
อายุของพนักงาน

1  Boosted Talent หมายถึง 
พนักงานที่ มี คุณลักษณะส ่วน
บุคคล และสมรรถนะการเป็นผู้น�า
ทีอ่ยูใ่นระดับดีมาก มีศักยภาพทีจ่ะ
ได้รับการพัฒนาสายอาชีพอย่าง
เข้มข้น เพื่อให้พนักงานมีระดับ
ความสามารถที่สูงขึ้น

2

Individual KPIs Score:  
ค่าเฉลี่ยคะแนน KPIs  

2 รอบประเมิน

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
(Competency): คะแนนจาก 

ผู้บังคับบัญชา 0 - 100 คะแนน 
โดยจะประเมินพร้อม 

การประเมินระบบ KPIs

80% 20% 
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การส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด” จึงส่งเสริมให้พนักงานค้นพบศักยภาพและทลายขีดความสามารถของตนเอง โดยมุ่งสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อให้พนักงานมีความสุขกับการพัฒนาตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การศึกษาดูงาน การเข้าร่วม 
งานสัมมนา หรอืการเรยีนรูจ้ากหวัหน้างานผูเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีการได้รบัมอบหมายให้ท�าโครงการพเิศษเพิม่เตมิจากงานประจ�า เป็นต้น ประโยชน์ทีพ่นกังาน 
จะได้รับจากการพัฒนาตนเอง ได้แก่

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการและเครื่องมือส�าหรับการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development Review) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้หลักการ “Triangle Model” ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ พนักงาน ผู้บังคับบัญชา 
และบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้
สอดคล้องกับความต้องการทางอาชีพของตัวพนักงานเองรวมทั้งขององค์กร ซึ่งสามารถอธิบายโดยย่อได้ดังนี้

1. พนักงาน: แสดงความต้องการของตนเองในการพัฒนา โดยระบุ
ความสนใจ แรงจูงใจ ความคาดหวังของตนเองให้หัวหน้ารับทราบ 
น�าไปสู่การวางแผนการพฒันาร่วมกัน และเตรยีมความพร้อมส�าหรบั
การรับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้น

2. ผู้บังคับบัญชา: รับรู้ความต้องการของพนักงานและองค์กร ให้ 
ค�าปรึกษา แนะน�า ช่วยพนักงานก�าหนดเป้าหมายในงาน รวมถึง 
ให้โอกาสพนักงานได้ปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองจนเกิดความ
เชี่ยวชาญ

3. บรษัิทฯ: ก�าหนดนโยบายและส่งเสรมิให้เกิดการพฒันาศักยภาพใน
การท�างานของพนักงานให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของธุรกิจ

ผู้บังคับบัญชา

พนักงาน

บริษัทฯ

4. ได้รับการวางให้เป็นผู้สืบทอดต�าแหน่ง 
(Successor) เม่ือมีพนักงานเดิมลาออก 
จากต�าแหน ่ง เ ล่ือนต�าแหน ่ง หรือ 
เกษียณอายุ

5. ได้รับความรู ้ ใหม่ตามสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงไป ได้มุมมองที่แตกต่าง
จากการท�างานประจ�าวัน เพื่อน�าไป
ปรบัปรงุการท�างานของตนเอง เช่น งาน
ที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ  

6. ได้ฝึกฝนและทดลองปฏิบัติหน้าที่ที ่
เพิม่เตมิจากต�าแหน่งเดิม เช่น การได้รบั
โครงการพิเศษนอกจากงานประจ�า 
พนักงานจะได ้เรียนรู ้ วิธีการบริการ
จัดการโครงการและบริหารทีมงาน 
เป็นต้น

1. ได้ทราบระดับความรู้ความสามารถของ
ตนเอง จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนากับ
การท�างานปัจจุบนั เพือ่น�าระดับความรูน้ี้
ไปพัฒนาตนเองต่อไป

2. น�าระดับความรู ้ที่ตนเองมีไปพัฒนา 
ต่อยอดความรู้ ทักษะความสามารถ ให้
พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 
ตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมายและ
ความคาดหวังของหน่วยงาน 

3. ได ้ รับความก ้ าวหน ้ า ในสายอาชีพ 
(Promotion) เน่ืองจากมีการพัฒนา
เพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการ
เติบโตในอนาคต
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ประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับ GRI 103-3

บริษทัฯ ได้จดัท�าการพัฒนาศกัยภาพและส่งเสรมิความก้าวหน้าแก่พนกังาน ผ่านแนวทางและเครือ่งมอืการพฒันาในรปูแบบทีห่ลากหลาย โดยแบ่งตาม
ระดับต�าแหน่ง ดังนี้

ด้วยแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาพนักงานข้างต้น ท�าให้พนักงานของบริษัทฯ ได้พัฒนาความสามารถที่เหมาะกับงานในปัจจุบัน มีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทฯ ดังนี้

 
 ประโยชน์ที่ผู้บริหารและพนักงานจะได้รับ
 
 1. มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในต�าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งมีความท้าทายและความรับผิดชอบที่สูงขึ้น
 2.  ผู้ท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการท�างาน และมีแผนความก้าวหน้าในอาชีพ จะมีแรงจูงใจในการท�างานและมีความผูกพันกับ

องค์กร
 3.  ได้ฝึกฝนทักษะเท่าทนัต่อเทคโนโลย ีได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงในการท�าธรุกจิ การพฒันาสนิค้าและบรกิารใหม่ ๆ  การเพิม่ประสทิธภิาพ 

ในการใช้ก�าลังพล รวมท้ังขดีความสามารถในการพฒันาปรบัปรงุงาน เป็นผลให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดยีิง่ขึน้
 4. ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมได้

 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ GRI 103-3

 
 1. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง ซึ่งจะช่วยสร้างความส�าเร็จให้ได้ตามแผนธุรกิจ
 2. มีผู้สืบทอดต�าแหน่งส�าคัญ ท�าให้การปฏิบัติงานด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น และธุรกิจเกิดความยั่งยืน
 3. มีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร อันเป็นผลมาจากการดูแลพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถและศักยภาพที่สูงขึ้น
 4. เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์กรจากบุคลากรที่มีความสามารถมากยิ่งขึ้น
 5. มีภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากให้ความส�าคัญกับการดูแลและพัฒนาพนักงาน เช่นเดียวกันกับที่บริษัทฯ ดูแลลูกค้า

 การโค้ชผู้บริหาร 

 การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

 การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 

 การประเมินภาวะผู้น�า 360 องศา 

 การมอบหมายให้เป็นหัวหน้าโครงการต่าง ๆ 

 การเข้ารบัการฝึกอบรมเพือ่พฒันาความรูแ้ละ
ทักษะในเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร 

 การเลื่อนต�าแหน่ง 

 การสอนแนะจากคณะกรรมการบรษัิท (Board 
Mentoring)

ระดับผู้บริหาร

 การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา 

 การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ 

 การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล 

 การมอบหมายโครงการส�าคัญหรืองานพิเศษ 

 การได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนเก่ง (Talent) 

 การเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในเชิงเทคนิคและเชิงบริหาร

 การเลื่อนต�าแหน่ง 

 การได้รับความรู้จาก E-Learning และ Micro 
Learning 

ระดับพนักงานทั่วไป
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การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ

พฤกษา ใส่ใจส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดี เป็นคนท�างานที่มี

คุณภาพ และที่ส�าคัญ มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรไปนาน ๆ ส่งผลให้บริษัทฯ เติบโตก้าวหน้าอย่าง

ยั่งยืน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานให้สามารถเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางเรื่องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ทั้งจากการส�ารวจและวิเคราะห์ความจ�าเป็นของพนักงานในแต่ละกลุ่ม โดยมุ่งมั่นที่

จะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของพนกังานให้สงูขึน้อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายทีก่�าหนดไว้  

ทั้งในต�าแหน่งงานปัจจุบันและอนาคต 

 “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและส�าคัญยิ่ง 
ของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่าง ๆ  

บรรลุความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

บริษัทฯ มีโมเดลการพัฒนา 70:20:10 กล่าวคือ

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(Experiential Learning)

เรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
(Learning from Others)

เรียนรู้ในห้องเรียน
(Formal Learning)

รปูแบบการพฒันาทีเ่กิดจากประสบการณ์การ
ท�างาน และการคิดแก้ปัญหาจากการท�างานจรงิ 
ทั้ งจากการท� างานประจ� า วัน การได ้ รับ 
มอบหมายงานใหม ่  หรือโครงการใหม ่  
ท�าให้ต้องเรียนรู ้และฝึกทักษะหลายอย่าง 
เพื่อให้งานประสบความส�าเร็จ เช่น การเป็น 
Project Leader ของโครงการ Innovation 
หรือโครงการ Improvement การเป ็น 
Change Agent การเป็นผู้น�าทีมในการแก้ไข 
ปัญหาต่าง ๆ เป็นต้น

การ เ รี ยนรู ้ จ ากทุกอย ่ า งรอบตั ว  เช ่น  
การสอนงาน (Coaching) จากหัวหน้างาน  
การได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) จาก 
ผู้บังคับบัญชา พี่เลี้ยง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในการท�างาน การสังเกตผู้อื่น (Observing) 
การขอความคิด เ ห็นจากผู ้ อื่ น  (Peer 
Reviewing) การเรียนรู ้จากผู ้เชี่ยวชาญ 
(Shadowing and Expert) การเรียนรู้จาก
อินเทอร์เน็ต การเรียนรู ้หลักสูตรออนไลน์ 
Micro Learning หรือบางครั้งสามารถใช้การ
ประชุมทีมเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน

การเรยีนรูท้ีเ่ป็นรปูแบบมาตรฐานทีคุ้่นเคย เช่น 
เรียนรู้จากการเข้าอบรมสัมมนา การอบรมใน
ห้องเรยีน การอบรมเชงิปฏิบตักิาร (Workshop) 
การเข้าอบรมตามทีบ่รษัิทก�าหนด การเข้าอบรม 
ภายนอก และปัจจุบนัยงัมีการเรยีนรูแ้บบออนไลน์ 
ทั้งที่เป็น Virtual Online Training (เรียน
ออนไลน์ในห้องเรียน) หรือ Online on 
Demand (เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา)

10 2070
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จากหลกัการ 70:20:10 ดงักล่าว ฝ่ายฝึกอบรมและพฒันาได้ก�าหนดเครือ่งมอืในการส่งเสรมิความรูห้รอืพฒันาศกัยภาพพนกังานในหลากหลายรปูแบบ 

เพื่อตอบโจทย์พนักงานแต่ละกลุ่ม 
GRI 103-2 ดังนี้ 

1. แผนฝึกอบรม (Training Plan)

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักสูตรที่เป็น Training Plan โดยแบ่ง

หมวดหมู่การฝึกอบรมตามทักษะและความรู้ที่จ�าเป็นต่อการท�างาน เป็น

หมวดวิชาที่ครอบคลุมพนักงานทุกกลุ่มงาน ดังนี้

1)  หมวดพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม ่ หมายถึง หลักสูตรส�าคัญ

ที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นและจ�าเป็นส�าหรับพนักงานใหม่ที่จะเร่ิม

ท�างานกับบริษัทฯ เพื่อเรียนรู้ เข้าใจบริษัทฯ และปรับตัวให้เข้ากับ

วัฒนธรรมขององค์กร เน่ืองจากพนักงานใหม่มาจากหน่วยงานที่มี

ความแตกต่างหรือเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ การปรับตัวให้เข้ากับ

บริษัทฯ จึงเป็นสิ่งส�าคัญและเป็นก้าวแรกของการท�างานร่วมกัน 

บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรอบรมส�าหรับพนักงานใหม่เป็นการเรียนรู้

แบบ Virtual Online และ Online on Demand (Soft File) 

ประกอบด้วยหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

  ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร 

Leadership Competency สวัสดิการ เป็นต้น)

 ระบบการประเมินผลงาน

  การก�ากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

จรยิธรรมพฤกษา (Ethic) และการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainability 

Development)

 Corporate IT System

 Pruksa Sustainable Development

  การใช้งาน Employee Self-Service และ Manager Self-

Service

 ความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างทั่วไป

2)  หมวดพฒันาตนเองและบรหิารจัดการ หมายถงึ หลกัสตูรทีพ่ฒันา

ความสามารถของตนเองเพิ่มเติม ทั้งพนักงานและผู้บริหาร เช่น

 การเรียนรู้ระบบงานใหม่ที่น�ามาใช้งาน (Streamline Project)

 Train the Trainer

 Top Management Program (Innovation)

การจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan)

การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นำา  
(Leadership Competency)

การโค้ชผู้บริหารระดับสูงจากโค้ชภายนอก 
(Executive Coaching) 

แผนฝึกอบรม  
(Training Plan)

สรุปหลักสูตรหรือการเรียนรู้สั้น ๆ ผ่าน VDO 
(Micro Learning)

การสอนแนะจากคณะกรรมการบริษัท 
(Board Mentoring)

1 2

4

3

5

6

  หมวดพื้นฐานส�าหรับพนักงานใหม่

  หมวดพัฒนาตนเองและบริหารจัดการ

  หมวดควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

  หมวดตามกลุ่มอาชีพ
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5 ล้านบาท

3)  หมวดควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย หมายถงึ หลกัสตูร

การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ หลักสูตร 

ส่งเสริมด้านคุณภาพและระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

และหลักสูตรตามกฎหมายก�าหนด

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร

  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน (คปอ.)

4)  หมวดตามกลุ่มอาชพี หมายถงึ หลกัสตูรเฉพาะทีพ่ฒันาส�าหรบั 

ต�าแหน่งงานต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามกลุ่มอาชีพ เช่น

  เทคนิคการปิดการขายขั้นสูง

  Live Content & Scale up Line

  Marketing ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง

  Pruksa Project One

  กฎหมาย สคบ. ส�าหรับพนักงานขาย

  การประเมินความเสี่ยงโครงการก่อสร้าง

2.  การจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan)

3.  การพัฒนาความสามารถด้านภาวะผู้นำา  
(Leadership Competency)

4.  การโค้ชผู้บริหารระดับสูงจากโค้ชภายนอก  
(Executive Coaching) 

5.  สรุปหลักสูตรหรือการเรียนรู้สั้น ๆ ผ่าน VDO 
(Micro Learning)

6.  การสอนแนะจากคณะกรรมการบริษัท 
(Board Mentoring)

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดหลักสูตรการฝึกอบรมภายในจ�านวน 31 หลักสูตร 

รวม 79 รุ่น รวมทั้งส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public 

Training) จ�านวน 16 หลักสูตร รวม 16 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง 

ในทุกสายอาชีพ เฉลี่ย 8.95 ชั่วโมงต่อคน แบ่งเป็นพนักงานหญิงเฉล่ีย 

9.10 ชั่วโมงต่อคน และพนักงานชายเฉลี่ย 8.76 ชั่วโมงต่อคน โดย 

ผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) 

เฉลี่ยอยู่ที่ 95.86% และใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรท้ังสิ้น 

5 ล้านบาท

งบประมาณ 
ในการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

8.95 ชั่วโมง/คน/ปี
จ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย  
GRI 404-1, GRI 103-3 

95.86% 

ผลเฉล่ียการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม
ภายใน (In-House Training) 

94 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน GRI 103-1, GRI 403-1

พฤกษา ปฏบิตัติามมาตรฐานสากลและกฎหมายทีใ่ห้ข้อก�าหนดส�าหรบัระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่างเคร่งครดั โดยม ีOHSAS 

18001: 2007 (Occupational Health and Safety Management) เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมถึงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างานของกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกฎหมายท้องถิ่นอื่น ๆ  เพื่อป้องกันการสูญเสีย

ชีวิตและทรัพย์สินในส่วนบริษัทและคู่ค้า สร้างก�าลังใจที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ครอบครัวพนักงานและคู่ค้า ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการเกิดอุบัติเหตุ 

พร้อมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย

ในปี 2564 บรษิทัฯ ได้ประเมนิความเสีย่งในกลุม่งานทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิอนัตรายค่อนข้างสงู และออกกฎเหลก็ด้านความปลอดภยัส�าหรบัควบคมุ

งานทีม่คีวามเสีย่งสงู ทัง้แนวสงู แนวราบ และโรงงาน โดยก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิงานไว้ในเอกสาร TOR กบัคูค้่า รวมถงึใช้ระบบ “Safety Report 

Online” รายงานผ่านโทรศัพท์มือถือ สรุปเป็น “Safety Management Performance” เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัยในภาพรวม ส่งผลให้

มาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ถูกต้องตามหลักกฎหมายและการบริหารจัดการ 

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ที่บริษัทฯ ก�าหนดเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 

และการเจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งพนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ มีดังนี้ 

 บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท�างาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคน ทุกระดับ และต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม 

กฎระเบียบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 บริษัทฯ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันและอื่น ๆ ให้อย่างเพียงพอ เหมาะสม รักษาไว้ซึ่งสุขภาพ

อนามัยที่ดี พร้อมทั้งดูแลป้องกันอุบัติการณ์และโรคที่เกิดจากการท�างานของพนักงานทุกคน

 บริษัทฯ ติดตามและทบทวนการด�าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อน�าไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-7

 ประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือควบคุมและ

ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจก่อให้เกดิโรค หรอืส่งผลต่อร่างกาย สภาพจติใจ

ของพนักงาน

 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก�าหนดอื่น ๆ ด้าน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 น�าระบบ “Safety Management Performance” มาใช้ติดตามการ

ด�าเนนิงานและดแูนวโน้มความปลอดภยัของโครงการก่อสร้างแนวราบ

 จดัสรรบุคลากรในพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้าง เพือ่ถ่ายทอดความรูด้้านความ

ปลอดภัยในการท�างาน

 จัดอบรม “บทเรียนหนึ่งประเด็น” ให้แก่พนักงานผ่านสื่อรูปภาพ 

“OPL” (One Point Lesson)

 ท�า Site Walk ตรวจสอบการท�างานอย่างสม�่าเสมอ โดยผู้บริหาร

โครงการเป็นผู้น�าตรวจ

 จดัประชมุความปลอดภยัทกุเดอืนเพือ่แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้ในโครงการ

ก่อสร้าง

 ก่อสร้างแคมป์คนงานถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ในทกุ ๆ  โครงการก่อสร้าง เพือ่เป็นตวัอย่างส�าหรบัการศกึษาดงูานจาก

หน่วยงานภายนอก

 จัดท�าเอกสารกฎระเบียบ ความรู้ด้านความปลอดภัย และมาตรฐาน

การท�างาน พร้อมแปล 4 ภาษาส�าหรับแรงงานชาวต่างชาติ เพื่อสร้าง

ความเข้าใจร่วมกัน 

 ด�าเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบโครงการ รับฟังปัญหา

และความต้องการ พร้อมสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 

เพื่อให้ชุมชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อโครงการ 

 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อให้

เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

 ใช้ช ่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ SMS อีเมล บอร์ด

ประชาสมัพนัธ์ เพือ่ให้พนกังานหรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้องรับทราบนโยบาย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ฝ ึกอบรมและให้ความรู ้พนักงานเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต ้องใน 

การปฏบิตังิาน เช่น การสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัอย่างถกูวิธก่ีอนเริม่งาน 

และทบทวนอย่างต่อเนื่อง

 ซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยในปี 2564 

เป็นการซ้อม Call Tree แทนการซ้อมจริง เพื่อให้พนักงานเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ี ข้ันตอนการด�าเนนิงาน วธีิการแจ้ง และการประสานงาน 

 ก�าหนดมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส�านกังาน 

โครงการก่อสร้าง แคมป์คนงาน และก�าหนดสถานที่ส�าหรับกักตัว

แรงงานตามมาตรการ Bubble and Seal

 จัดตั้งทีมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และรวบรวม

รายงานน�าเสนอผู้บริหาร สรุปจ�านวนพนักงานบริษัทฯ และผู้รับเหมา

ที่ติดเชื้อเพื่อท�าแผนรับมืออย่างทันท่วงที

 จัดหาวัคซีนให้ผู้รับเหมาและแรงงานต่างด้าวให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 

2 เข็ม

 ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินมาตรการป้องกัน COVID-19 ในแต่ละ

โครงการ โดยด�าเนินการอย่างสม�่าเสมอและครอบคลุมทุกโครงการ

 ตรวจสอบการปฏบิติังานของพนกังานให้เป็นไปตามมาตรฐานทีบ่รษิทัฯ 

ก�าหนด หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินัย

 สอบสวนอบุตักิารณ์ทีเ่กดิข้ึนและหาสาเหตุท่ีแท้จรงิ ด�าเนนิการควบคมุ

ให้ตรงจุดเพื่อป้องกันการเกิดซ�้า

 ผูบ้ริหารระดบัสงูทบทวนการบรหิารจัดการด้านอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยั เพือ่ให้มัน่ใจว่ามคีวามเหมาะสม เพยีงพอ และมปีระสทิธผิล

 ให้ความรู้พนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติงานในโครงการ และจัดท�า 

“Training Need” ในทุกกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

 ตรวจสารเสพติดพนักงานและผู้รับเหมาจากหน่วยงานภายนอกอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมและการ 

กระท�าผิดกฎหมาย 

 ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท�างานทั้งในโครงการและ

ส�านักงานให้เหมาะสมกับพนักงาน

 ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือส่งตัวพนักงานเข้ารักษาทันทีเมื่อ

ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย

 ตติตามดชันคีณุภาพอากาศทกุวนัเพือ่แจ้งเตอืนพนกังาน และสนบัสนนุ

งบประมาณส�าหรับแจกหน้ากากกันฝุ่นขนาดเล็กให้แก่พนักงาน

 ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยใช ้

สเปรย์น�า้บรเิวณแหล่งก�าเนดิฝุน่ รวมทัง้จดัเกบ็สิง่ของทีอ่าจก่อให้เกดิ

ฝุ่นอยู่เสมอ

 ตรวจสอบเครือ่งจกัรและอุปกรณ์การท�างานเป็นประจ�าทกุสัปดาห์ และ

ติดสติกเกอร์ (Tag) ไว้เป็นหลักฐานผ่านการตรวจสอบ
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คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) GRI 403-4

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน มาจากการแต่งต้ัง (ระดับบังคับบัญชา) และมาจากการเลือกต้ัง

ของสมาชิกในองค์กร (ระดับปฏิบัติการ) รวมทั้งส้ิน 21 คน เพ่ือให ้

การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท�างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยเสนอต่อผู้บริหาร 

ทัง้ทีเ่ก่ียวกบัการท�างานและความปลอดภยันอกงาน เพือ่ป้องกนัและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ การเกิดอันตราย การเจ็บป่วย การเกิดเหตุ 

เดือดร้อนร�าคาญอันเน่ืองจากการท�างาน ความไม่ปลอดภัยในการ

ท�างาน และอื่น ๆ 

2. รายงาน เสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อผู้บริหาร 

ให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยและมาตรฐานความ

ปลอดภยัในการท�างาน เพือ่ความปลอดภยัในการท�างานของพนักงาน 

ผู้รับเหมา บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการใน

สถานประกอบการ

3. ส่งเสรมิสนบัสนนุกจิกรรมด้านความปลอดภยัในการท�างานของบรษิทัฯ

4. พจิารณาข้อบังคับและคูม่อืว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน รวมท้ัง 

มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบการ 

เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

5. ส�ารวจการปฏบิติัการด้านความปลอดภยัในการท�างาน และตรวจสอบ

สถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในบรษิทัฯ อย่างน้อยเดอืนละหนึง่ครัง้

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
กรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้แทนนายจ้าง 
ระดับบังคับบัญชา

กรรมการผู้แทนลูกจ้าง 
ระดับปฏิบัติการ

6. พจิารณาโครงการหรอืแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการ

ท�างาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ี

ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของพนักงานและบุคลากร 

ทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร

7. สร้างระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่

ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่ต้องยึดถือปฏิบัติ

8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อผู้บริหาร

9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร โดยระบุ

ป ัญหา อุปสรรค และข ้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน ้าท่ีของ 

คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี 

10. ประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัในการท�างานของบรษิทัฯ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานอื่น ตามที่ผู ้บริหาร 

มอบหมาย
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การดำาเนินงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทฯ 

GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-7

มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-7

1. จดัให้มเีครือ่งดบัเพลงิชนดิปราศจาก CFC ตดิตัง้ไว้ทกุ 20 ตารางเมตร 

ในบริเวณท่ีสามารถน�าออกมาใช้ได้สะดวก โดยมสีญัลกัษณ์ชดัเจนเพือ่

ความรวดเร็วเมื่อเวลาจ�าเป็น

2. จัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินน�าทางกรณีเกิดเหตุ

3. จัดให้มีไฟฉายส�ารองติดอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินทุกจุด

4. จัดให้มีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจุดต่าง ๆ

5. จัดทางหนีไฟให้เหมาะสม เพ่ือให้พนักงานหนีไฟได้อย่างทันท่วงท ี

เมื่อเกิดอัคคีภัย

6. ติดตั้งสัญญาณเตือนไฟ/ควันอัตโนมัติในห้องต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุด 

7. มีเครื่องดับเพลิงพร้อมใช้ที่เหมาะสม ติดต้ังบริเวณที่จัดเก็บสารเคมี

และ/หรือเชื้อเพลิง

8. มีป้ายห้ามสูบบุหร่ีหรือห้ามใช้ไฟ ติดต้ังไว้ในบริเวณสถานที่เก็บ 

สารเคมี/เชื้อเพลิง

9. สายไฟฟ้าที่ใช้ในส�านักงานและในสถานที่เก็บเชื้อเพลิง ต้องเป็น 

สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานที่ทางไฟฟ้าสากลก�าหนด

10. ตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับเหตุอย่างสม�่าเสมอ

11. จดัให้มีหวัหน้าส�าหรบัการอพยพประจ�าจดุต่าง ๆ  กรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ

12. จัดฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้นเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้พนักงานใช้

อุปกรณ์รับเหตุได้อย่างถูกต้อง

13. จัดซ้อมรับเหตุ การปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟ เป็นประจ�าทุกปี

เหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่ อุบัติเหตุร้ายแรง มีผู้เสียชีวิต ไฟไหม้ น�้าท่วม แผ่นดินไหว ประท้วง โจรกรรม ทรัพย์สินเสียหาย 

ส่งผลกระทบต่อภายนอก หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร

Flow ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

หัวหน้างาน

จป.วิชาชีพ 
สายงาน (ถ้ามี)

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

VP หรือเทียบเท่า

EVP

MD/C Level 

CEO

จป.วิชาชีพ 
สำานักงานใหญ่

คณะทำางาน 
IRT HO

หมายเหตุ:  ตั้งแต่พบเห็นเหตุการณ์ ต้องรายงานคณะท�างาน IRT HO ทราบภายใน 5 นาที  

START ผู้พบเห็นเหตุการณ์

98 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำาปี 2564



การป้องกันอันตรายในงานที่มีความเสี่ยงสูง GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-7

 ผูบ้รหิารลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจสอบความปลอดภยัในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  ทกุไตรมาส เพือ่สร้าง Leadership ด้านความปลอดภยั และประเมนิความ

ปลอดภัยในโครงการ

 จดัท�าระบบไฟฟ้าชัว่คราวในโครงการก่อสร้าง อาท ิตดิตัง้ระบบตดัไฟฟ้าอตัโนมตั ิELCB เพือ่ป้องกนักระแสไฟฟ้าดดู ไฟฟ้าชอร์ต ไฟฟ้าเกนิ ออกแบบ

ระบบไฟฟ้าในบ้านพักคนงานให้ปลอดภัย จัดท�ามาตรฐานในการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าโดยน�าระบบ Log out มาใช้งาน เป็นต้น

 งานความเสี่ยงสูง อันได้แก่ การท�างานบนที่สูง งานเกี่ยวกับความร้อน งานที่อับอากาศ และงานขุดเจาะ บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรฐานให้ใช้ระบบ 

Safety Work Permit ในการควบคุมการท�างานให้เกิดความปลอดภยัตัง้แต่ก่อนเริม่งาน ระหว่างปฏบัิตงิาน และหลงัปฏบัิตงิาน เพ่ือให้ผูป้ฏิบตังิาน 

และอุปกรณ์การท�างานมีความปลอดภัย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

 ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง โดยเฝ้าติดตามกิจกรรมการท�างานที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่ดี

 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงมาตรฐานการท�างานและก�าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย บังคับใช้ทั้งในองค์กรและคู่ค้า โดย

ส�าหรับคู่ค้านั้นเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง

ความปลอดภัยในการใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-7

 บริษัทฯ เลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน เช่น วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ไร้สารระเหยท่ีเป็นมลพิษ (VOCs) จ�าพวก 

Formaldehyde

 บริษัทฯ ควบคุมการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้โดยจ�าแนกประเภท และให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับ Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีต่าง ๆ  

ทั้งยังมีป้ายบ่งชี้ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ

การฝึกอบรมสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย GRI 403-5

พฤกษา ตระหนักและมุ่งสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงาน จึงได้จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 9 หลักสูตร และคลาสอบรม 41 คลาส 

จากศูนย์ฝึกอบรมท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องจะได้รับความรู้ ความปลอดภัย ปราศจาก

อุบัติเหตุและโรคจากการท�างาน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรอง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามัย รวมทั้งความปลอดภัยในการท�างานก่อสร้างท่ีมี 

ความเสีย่งสงู ให้แก่พนกังานและคูค้่าผ่านระบบ E-Leaning เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิานได้อย่างถกูต้อง ปลอดภยั ลดความสญูเสยีทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต

หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมมีดังนี้ 

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
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การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน GRI 403-5

บริษัทฯ จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) เป็นประจ�าทุกปี โดยมีจ�านวนพนักงานผ่านการอบรมเกิน 50% ของพนักงานทั้งหมด 

ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด ทั้งยังจัดซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างสม�่าเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถปฏิบัติตาม

ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทฯ ได้ประกาศงดการซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี 2564  

และแทนที่ด้วยสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้พนักงานหรือผู้มาติดต่อบริษัทฯ เข้าใจและปฏิบัติตาม

การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน GRI 403-6

บริษัทฯ จัดสรรทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นน�ามาตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่พนักงานทุกระดับ ทั้งฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่ออาชีวอนามัยที่ดี

ในการปฏิบัติงาน ลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคและอุบัติเหตุจากการท�างาน โดยก�าหนดมาตรการการดูแลที่เหมาะสมและครอบคลุมกับทุกสภาพ 

การท�างานของพนักงานไว้ดังนี้

 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยเสี่ยง และกิจกรรมการท�างานของพนักงาน

 จัดให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานส�าหรับไซต์งานก่อสร้าง พนักงานในโรงงาน ที่อาจได้รับผลกระทบอันเกิดจากฝุ่นละออง เสียงดัง เสี่ยงต่อการ

เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และจัดเตรียมหน้ากากป้องกันอันตรายจากฝุ่นละออง พร้อมด้วยอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 ก�าหนดให้พนักงานตรวจสุขภาพประจ�าปีตามปัจจัยเสี่ยงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ เพื่อติดตามผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการท�างาน 

และวางแผนแนวทางการป้องกันแก้ไข

การป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
 

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิงานเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครดั ทัง้ในส่วนของพนกังานและคูค้่า อาท ิแจกหน้ากากอนามยัให้พนกังาน

ทุกคน ใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประกาศการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) จัดสรรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ประจ�าจุดต่าง ๆ ทั้งในบริษัทฯ ส�านักงานขาย และโครงการก่อสร้าง จัดให้มีจุดสแกนอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่ รวมถึงก�าหนดมาตรการคัดกรอง 

คู่ค้าที่ท�างานกับบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในแรงงานที่จะเข้ามาท�างานกับบริษัทฯ ก�าหนดแผนงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

จัดหาวัคซีนให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม ตรวจ  ATK ก่อนเริ่มงานและตรวจซ�้าทุก 14 วัน ปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ

อย่างครบถ้วน เป็นต้น

การสื่อสาร

บริษัทฯ ใช้ช่องทางการสื่อสารนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ตลอดจนวิธีการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน

รูปแบบต่าง ๆ ให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา ผ่านระบบไลน์กลุ่ม อีเมล สื่อประชาสัมพันธ์ภายใน Safety Sign และบอร์ดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้  

ยังให้ค�าปรึกษาผ่านโครงการ Safety Talk, Site Walk และ Safety Meeting โดยพูดคุยและติดตามการด�าเนินงาน การแก้ไขและป้องกันต่าง ๆ เพื่อ

ให้ผู้รับเหมาและพนักงานปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนดไว้
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จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุของพนักงานในปี 2564 พบว่า จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตลดลง ขณะที่จ�านวนการบาดเจ็บและวันขาดงาน

ยังคงที่เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และตัวเลข I.F.R. เมื่อเทียบสถิติย้อนหลัง 5 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัย 

ในปี 2564 
บริษัทฯ สามารถลดอุบัติเหตุได้เกินกว่า 20% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20%

สถิติการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานจากการทำางาน ปี 2560 - 2564 GRI 103-3

จ�านวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต (ราย) 

(พนักงานบริษัท)

จ�านวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (ราย) 

(พนักงานบริษัท)

จ�านวนวันที่สูญเสีย (วัน) 

(พนักงานบริษัท)

I.F.R.

ปี 2564

1,636 คน

ปี 2563

1,813 คน

ปี 2562

2,956 คน

ปี 2561

2,841 คน

ปี 2560

4,155 คนจ�านวนพนักงาน GRI 403-8

0

0.00%

0 (4)

0.22%

2 2 25 63 17

0.07 0.58 0.61 0.78 1.10

1

0.05%

4

0.22%

1

0.03%

6

0.20%

0

0.17%

8

0.28%

1

0.09%

8

0.19%

บริษัทฯ ได้เพิ่มระบบการตรวจประเมินเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) โดยน�าข้อมูล

สถติกิารเกดิอบุติัเหตใุนทกุ ๆ  ปีมาเป็นส่วนหนึง่ในแผนการพฒันาปรบัปรงุกระบวนการหา Root Cause เพือ่ค้นหาสาเหตทุีแ่ท้จรงิของการเกดิอบุตัเิหตุ 

จัดท�าแผนงาน รวมถึงอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องและ Roll out ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของบริษัทฯ GRI 103-2, GRI 403-2, GRI 403-7 

การบาดเจ็บ 
จากการท�างาน
GRI 403-9

อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกทั้งหมด 0.70 0.20 0.58 0.10

อัตราการบาดเจ็บถึงขึ้นหยุดงานจากการท�างาน 0.09 0.15 0.09 0.10

อัตราการบาดเจ็บที่มีความรุนแรงสูง  
(ไม่รวมเสียชีวิต)

0 0.05 0 0

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิต 0 0 0.09 0

การเจ็บป่วย 
จากการท�างาน
GRI 403-10

อัตราการเจ็บป่วยที่บันทึกทั้งหมด 0 0 0 0

อัตราการเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิต 0 0 0 0

สรุปผลการด�าเนินงานด้านการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน GRI 103-3

กรณีต่อจ�านวน 1,000,000 ชั่วโมงการท�างาน

กรณี
พนักงาน พนักงานผู้รับเหมา ผู้รับเหมา

ปี 2564 ปี 2563

GRI 103-3
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ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน พฤกษา จึงยังคงเน้นย�้ามาตรการสูงสุด
ครอบคลุมทุกมิติความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อดูแลความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า ผู้ที่สนใจโครงการ พนักงาน รวมถึงชุมชนรอบด้าน  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการอ�านวยความสะดวกและการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน 4 มาตรการคุมเข้ม 
“ลด-เลี่ยง-ดูแล-ป้องกัน” ได้แก่

ลด
ลดความเส่ียงจากการสัมผัสและการแพร่เชื้อ อาทิ จัดวางเจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ท�าความสะอาดฆ่าเชื้อ 
ส�านักงานขายและบ้านตัวอย่างภายหลังลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโครงการ จัดให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีน  
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือทุกครั้งก่อนให้บริการ เป็นต้น

เลี่ยง
เล่ียงความเสี่ยงที่เกิดจากการสัมผัส รับเชื้อ แพร่กระจายเชื้อ ตามมาตรการ Social Distancing หรือรักษา 
ระยะห่างกับลูกค้าอย่างน้อย 1 - 2 เมตร จัดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมโครงการในรูปแบบ Private Tour ซึ่งมอบทั้ง
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตวั โดยลกูค้าสามารถแจ้งวนัเวลาขอเข้าชมโครงการล่วงหน้า นดัหมายชมบ้าน
และคอนโดผ่านทาง Live หรือเยี่ยมชมโครงการแบบ Drive-Thru โดยไม่ต้องลงจากรถยนต์ นอกจากนี้ ยังเพิ่ม
ช่องทางการติดต่อหรือซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ และ LINE Application อีกด้วย

ดูแล
ดูแลพนักงานทุกชีวิตอย่างทั่วถึง โดยร่วมกับหน่วยงานและพันธมิตรปูพรมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับ
พนักงานและแรงงานที่ลงทะเบียนไว้ร่วม 1 หมื่นคน ครบ 100% อีกทั้งได้ด�าเนินการจองซื้อวัคซีน “โมเดอร์นา” 
(Moderna) วัคซีนทางเลือกชนิด mRNA ที่มีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็น 
เข็มที่ 3 ให้กับพนักงานขายและพนักงานทั่วไป ซึ่งได้ทยอยฉีดให้พนักงานแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564  
ที่ผ่านมา ไม่เพียงเท่าน้ี ยังได้เฝ้าระวังและตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน 
ใกล้ชิดผู้รับเหมาและลูกค้าในโครงการ ตลอดจนดูแลใส่ใจเรื่องการคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ด้วยการจัดท�าประกันสุขภาพคุ้มครอง COVID-19 ให้พนักงานทุกคน ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังร่วมกับ 
โรงพยาบาลวมิตุ บริการฉดีวัคซนีให้กบับุคลากรทางการแพทย์ ผูส้งูอาย ุผูม้โีรคประจ�าตวัเรือ้รงั และบคุคลทัว่ไป

ป้องกัน
ป้องกันความเสี่ยงของพนักงานและลูกค้าโดยการต้ังจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นท่ี  
เช่นเดยีวกบัในส่วนงานก่อสร้าง เพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดในกลุม่แรงงานและสร้างความมัน่ใจให้ลกูค้าตลอดจน 
ชุมชนรอบด้าน จึงได้ด�าเนินงานก่อสร้างภายใต้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล (Bubble and Seal) อย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ ควบคุมการเข้า-ออกจากไซต์ก่อสร้าง คัดแยกแรงงานกลุ่มเส่ียง จัดหาจุดพักที่มีความเป็นส่วนตัว 
มอบหมายหัวหน้าแคมป์ตรวจสอบแรงงานทุกคน จัดให้มี Drop Zone ส�าหรับจัดส่งวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 

1

2

3

4
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  AstraZeneca  31,624 เข็ม 22.80%

  Moderna 37,741 เข็ม 27.21%

  Pfizer 12,600 เข็ม 9.09%

  Sinopharm 19,225 เข็ม  13.86%

  Sinovac 37,491 เข็ม  27.03%

ส่งต่อความห่วงใย  
สู่พันธมิตรแรงงานบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง

พฤกษา มอบความช่วยเหลือแก่แรงงานและพันธมิตรบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง  
ที่ได้ด�าเนินการปิดแคมป์คนงานเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อลดการแพร่ระบาด 
โรค COVID-19 ตามนโยบายภาครฐั โดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง น�า้ด่ืม ยารกัษาโรค  
ส่ิงของเครื่องใช้จ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ด้วยหวังว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ของแรงงานที่อยู่ในการดูแลของพาร์ตเนอร์บริษัทผู้รับเหมา ซ่ึงได้รับผลกระทบ
กว่า 4,000 ราย  

มอบพื้นที่ 3 ไร่ สร้างโรงพยาบาลสนาม

ช่วงเวลาที่ยอดผู ้ติดเชื้อโรค COVID-19 ในประเทศพุ ่งรุนแรงต ่อเ น่ือง  
ส ่งผลกระทบต่ออัตราครองเตียงและขีดความสามารถในการรับผู ้ป ่วยของ 
โรงพยาบาล ตลอดจนห้องไอซียูส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย ์
อย่างใกล้ชิด บริษัทฯ เล็งเห็นว่าพื้นที่ว ่างตรงข้ามโรงพยาบาลเลิดสินมีความ 
เหมาะสมส�าหรับสร้างโรงพยาบาลสนามชั่วคราวขนาด 200 เตียง รองรับผู้ป่วย  
COVID-19 สีแดงและสีเหลือง จึงมอบที่ดินจ�านวน 3 ไร่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อร่วม 
เป็นส่วนหน่ึงในการบรรเทาวิกฤตของคนไทย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างพฤกษากับ 
โรงพยาบาลเลิดสิน ในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชนอืน่ ๆ

เพื่อนบ้านปลอดภัย  
ห่างไกล COVID-19   

โรงพยาบาลวิมุตใส่ใจชุมชนบริเวณใกล้เคียง จึงได้
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรค COVID-19 และการ
ดูแลตนเองอย่างต่อเน่ือง เพือ่ลดการแพร่ระบาดของ
โรคและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดรุนแรงในอนาคต

สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 

โรงพยาบาลวิมุตส่งเสริมให้คนไทยได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างทั่วถึง และพร้อมให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือภาครัฐในการกระจายวัคซีนอย่างเต็มก�าลัง จึงได้จัดให้บริการปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนโดยไม่มี 
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจ�าตัว
เรื้อรัง และบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 รวมจ�านวน 138,681 เข็ม

ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564

31,624 เข็ม
(22.80%)

AstraZeneca

Moderna

Sinopharm

Sinovac

37,491 เข็ม
(27.03%)

19,225 เข็ม
(13.86%)

37,741 เข็ม
(27.21%)

12,600 เข็ม
(9.09%)

138,681 เข็ม

Pfizer

สถิติจำานวนเข็มแยกตามวัคซีน
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การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

ที่พฤกษา...
เรานำาความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการดูแลสุขภาพ

ร่วมดูแลชุมชนและสังคม

ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทฯ คือส่วนหน่ึงของสังคมที่ร่วมก้าวเดินสู่การ
พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได ้ก�าหนดนโยบาย 
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป ็นกรอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให ้
คณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ  
น�าไปสู่การด�าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสังคมตลอดทัง้กระบวนการ 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม GRI 103-1
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โครงการ “บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ by Pruksa” GRI 413-1 

ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัว ตลอดจนผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

จากแนวคิดที่ว่า คนพิการควรได้รับโอกาสและสิทธิการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม ในปี 2564 พฤกษาและโรงพยาบาลวิมุตร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น จิตอาสา และภาคีเครือข่าย ได้แก่ 
  มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 
  โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านพญาชมภู จังหวัดเชียงใหม่ 

น�าความเชีย่วชาญและประสบการณ์ด้านการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ช่วยสร้างและปรบัปรงุบ้านให้คนพกิารยากไร้ในชนบทพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่นและเชยีงใหม่ 
ซึ่งมีสภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ�านวยต่อการใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมจ�านวน 8 หลัง มีส่วนช่วยส่งเสริมให้คนพิการ ครอบครัว และผู้คนในชุมชนจ�านวน  
13 คน ใช้ชีวิตในทุก ๆ วันได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 คลิกเพื่อรับชมวิดีโอ บ้านใส่ใจเพื่อคนพิการ by Pruksa

จ�านวนบ้านที่สร้างและปรับปรุงใหม ่
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
คนพิการแต่ละคน

สร้างบ้าน...
ตอบโจทย์ความพิการ
ทางการเคลื่อนไหวของ 
แต่ละบุคคล ให้สามารถ 

ช่วยเหลือตนเอง 
ได้ดีขึ้น 

สร้างสุข...
ส่งเสริมให้ร่างกาย 

และจิตใจของคนพิการ 
กลับมาแข็งแรง

สร้างคุณภาพชีวิต...
ลดความเสี่ยง 

การเกิดอุบัติเหต ุ
ซ้�าซ้อน

คนพิการ ครอบครัว และคนในชุมชน 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 พฤกษา...  ใส่ใจ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม

พฤกษา...
สร้างบ้าน 
สร้างสุข 
สรา้งคุณภาพชวิีต 

GRI 301-1

GRI 103-2
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Independent Assurance Statement 
For PRUKSA Holding Public Company Limited on the Sustainability Report 2021 
  
Pruksa Holding PCL or PSH requested Thaipat 
Institute (the Foundation for Thailand Rural 
Reconstruction Movement under Royal Patronage) 
to carry out an assurance engagement responding 
to the Sustainability Report 2021. 
 

Criteria for report preparation  

• GRI Sustainability Reporting Standards 
 

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  is 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 
publicly disclosed in the Sustainability Report 2021 of 
PSH for the year ended 31 December 2021.  
 

Methodology  
We carried out Type 1 moderate assurance in 
accordance with AA1000AS. The Type 1 engagement 
required 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, processes and performance information to 

be included within the Sustainability Report 2021 of 
PSH. 

• Analyzed information on performance provided in 
the Sustainability Report 2021 of PSH as a source 
of evidence to evaluate adherence to the principles 
and guidelines. 

• Enquired the processes PSH undertaken to adhere 
to the principles of inclusivity, materiality, 
responsiveness and impacts. 

• 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 concluded that PSH has applied 
processes and procedures which adhere with the 
principles of inclusivity, materiality, responsiveness 
and impact setting out in the AA1000AP (2018); 
and 

• Based on the scope of assurance using the GRI 
Sustainability Reporting Standards, we concluded 
that PSH has followed Reporting Principle,  
Standard Disclosures in a reasonable and balanced 
presentation of information together with 
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 2021 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 showed the information on 
how to engage with stakeholders. It covered from 
defining stakeholder groups,  indication of whether 
any of the engagement was undertaken specifically 
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as part of the report preparation process, key topics 
and concerns raised by stakeholders, and how to 
respond to those key topics and concerns. It also 
raised the feedback received from the stakeholder 
engagement process as information on external 
factors in the process of identification sustainability 
topics. 
 

Materiality: PSH has clearly reported the process for 
defining significant sustainability topics. The 
consideration was based on economic coverage, 
environmental and social dimensions along with  
operational context and stakeholder expectations, 
which were obtained from a variety of sources, such 
as the stakeholder assessment and decision making 
obtained from discussions, meetings, seminars and 
informal surveys of stakeholders in each group. 
 

Responsiveness: PSH has set the management 
approach responding to stakeholder concerns and 
expectations by  a concrete performance measurement,  
including setting short-term operational targets. 
 

Impact: PSH has established a systematic corporate risk 
assessment approach which tied-up  to strategic 
planning and covered stakeholder concerns to promote 
the company  in order to achieve business goals and 
continue to sustainably grow. The Board of Directors 
and Executives also played an important roles in the 
process of considering the risk of the organization. The 
issues considered as risks covered both economic 
dimensions and environment as well as have 
established guidelines for effective response 
 

To shape future sustainability reporting in according 
to the GRI Sustainability Reporting Standards, we 
have made the following suggestions: 
 
• PSH should formulate a sustainability strategy 

and concrete action plans  into  the combination 
of SDGs target, expectations, and concerns of all 
stakeholder groups  into the strategy and action 
plans. 

• General Disclosure on Identifying and Selecting 
Stakeholders should indicate the basis for 
identifying and selecting engaged stakeholders. 

• PSH should set goals for implementation based 
on principles SMART. The goals should also 
specify short, medium, and long term for each 
sustainability topic. 

• Performance Disclosure on Economic 
Performance should indicate the Management 
Approach according to GRI 103 Management 
Approach. 

• Performance Disclosure on Anti-corruption should 
indicate the total number and percentage of 
operations assessed for risks related to corruption 
and significant risks related to corruption identified 
through the risk assessment, total number and 
percentage of governance body members that have 
received training on anti-corruption, total number 
and percentage of business partners that the 
organization’s anti-corruption policies and 
procedures have been communicated. 

• Performance Disclosure on Environmental 
Compliance should  indicate significant fines and 
non-monetary sanctions for non-compliance with 
environmental laws and/or regulations in terms of  
total monetary value and non-monetary, and cases 
brought through dispute resolution mechanisms. 

• Performance Disclosure on Training and Education 
should mention average hours of training that the 
organization’s employees and percentage of total 
employees who received a regular performance and 
career development review during the reporting 
period, by gender and employee category 
(breakdown of employees by level such as senior 
management, middle management etc). 

• Performance Disclosure on Local Communities 
should reveal percentage of operations with 
implemented local community engagement, impact 
assessments, and/or development programs, 
including the use of social impact assessments, 
environmental impact assessments, stakeholder 
engagement plans, works councils, occupational 
health and safety committees, and formal local 
community grievance processes. 
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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 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. Our team 
has the relevant professional and technical 
competencies and experiences in corporate 
responsibility and sustainability for several years. 
During FY2021, we did not provide any services to 
PSH that could conflict with the independence of 
this work. 

 
For Thaipat Institute 
 

 
By Lakkanawan Vimonmat 
 
Bangkok 
25 February 2022 
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GRI 
Standard

Disclosure Page number (s) 
and/or URL(s)

Omission Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

GRI 101: FOUNDATION 2016

GENERAL DISCLOSURES

GRI 102:  

GENERAL 

DISCLOSURES  

2016

102-1 Name of the organization Pruksa Holding Public 
Company Limited

-

102-2 Activities, brands, products, and 
services

Page 15-17
-

102-3 Location of headquarters Back Cover -

102-4 Location of operations Back Cover -

102-5 Ownership and legal form Page 14 -

102-6 Markets served Page 18 -

102-7 Scale of the organization Page 14, 50, 77 -

102-8 Information on employees and other 
workers

Page 76, 77

102-9 Supply chain Page 53, 62 -

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

No significant changes 
during the reporting year.

-

102-11 Precautionary Principle or approach Page 28 -

102-12 External initiatives Page 28, 29, 71, 72, 75 -

102-13 Membership of associations Page 23 -

102-14 Statement from senior decision-maker Page 10-11 -

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

Page 13, 41

102-18 Governance structure Page 34 -

102-40 List of stakeholder groups Page 35 -

102-41 Collective bargaining agreements Page 84

102-42 Identifying and selecting stakeholders Page 35 -

102-43 Approach to stakeholder engagement Page 36, 37, 38, 39 -

GRI Content Index GRI 102-55

For the Materiality Disclosures Service, GRI Services reviewed that the GRI content index is clearly presented and the 
references for Disclosures 102-40 to 102-49 align with appropriate sections in the body of the report.
 
For the SDG Mapping Service, GRI Services reviewed that the disclosures included in the content index are  
appropriately mapped against the SDGs.
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GRI 
Standard

Disclosure Page number (s) 
and/or URL(s)

Omission Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

102-44 Key topics and concerns raised Page 36, 37, 38, 39 -

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements 

Page 14 -

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries 

Page 48 -

102-47 List of material topics Page 49 -

102-48 Restatements of information No restatements -

102-49 Changes in reporting No restatements -

102-50 Reporting period 1 January to  
31 December 2021

-

102-51 Date of most recent report March 2021 -

102-52 Reporting cycle Annual -

102-53 Contact point for questions regarding 
the report 

Page 48 -

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 109-114 -

102-56 External assurance Page 106-108 -

Material Topics

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 22
-

103-2 The management approach and its 
components 

Page 22
-

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 50
-

GRI 201:  
ECONOMIC 
PERFORMANCE  
2016

201-1 Direct economic value generated and 
distributed

Page 50

PROCUREMENT PRACTICES

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 56 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 56 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 57 -

GRI 204:  
PROCUREMENT 
PRACTICES 2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers

Page 59
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GRI 
Standard

Disclosure Page number (s) 
and/or URL(s)

Omission Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

ANTI-CORRUPTION

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 41, 42 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 47 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 47 -

GRI 205:  
ANTI-
CORRUPTION 
2016

205-1 Operations assessed for risks related to 
corruption

Page 42, 43, 44, 45

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

Page 42, 46, 47

205-3 Confirmed incidents of corruption and 
actions taken

Page 47 -

MATERIALS

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 62 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 63 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 62 -

GRI 301:  
MATERIALS 2016

301-1 Materials used by weight or volume Page 62

301-2 Recycled input materials used Page 63

WASTE

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 67 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 68 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 67, 68, 69, 70 -

GRI 306: WASTE 
2020

306-1 Waste generation and significant 
waste-related impacts

Page 67

306-2 Management of significant  
waste-related impacts

Page 68, 71

111บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) 



GRI 
Standard

Disclosure Page number (s) 
and/or URL(s)

Omission Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

306-3 Waste generated Page 67, 68, 69, 70

306-5 Waste directed to disposal Page 68, 69, 70

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 60, 62, 75 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 61 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 75 -

GRI 307:  
ENVIRONMENTAL 
COMPLIANCE 
2016

307-1 Non-compliance with environmental 
laws and regulations

No material non-
compliance with 

environmental laws and 
regulations

EMPLOYMENT

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 76, 78 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 82 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 77 -

GRI 401:  
EMPLOYMENT 
2016

401-1 New employee hires and employee 
turnover

Page 79, 80

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

Page 82
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GRI 
Standard

Disclosure Page number (s) 
and/or URL(s)

Omission Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

OCCUPATIONAL HEALTH 
AND SAFETY

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 95
-

103-2 The management approach and its 
components 

Page 96
-

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 101
-

GRI 403:  
OCCUPATIONAL 
HEALTH 
AND SAFETY 
2018

403-1 Occupational health and safety 
management system

Page 95

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

Page 96, 98, 99, 101

403-3 Occupational health services Page 82

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

Page 97

403-5 Worker training on occupational health 
and safety

Page 99, 100 -

403-6 Promotion of worker health Page 83, 84, 100

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

Page 96, 98, 99, 101 -

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

Page 101

403-9 Work-related injuries Page 101

403-10 Work-related ill health Page 101  

TRAINING AND EDUCATION 

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 86 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 87 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 94 -
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GRI 
Standard

Disclosure Page number (s) 
and/or URL(s)

Omission Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

GRI 404: 
TRAINING AND 
EDUCATION 
2016

404-1 Average hours of training per year per 
employee

Page 94

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

Page 86

LOCAL COMMUNITIES

GRI 103:  
MANAGEMENT 
APPROACH 
2016

103-1 Explanation of the material topic and 
its Boundary

Page 104 -

103-2 The management approach and its 
components 

Page 105 -

103-3 Evaluation of the management 
approach

Page 105 -

GRI 413:  
LOCAL 
COMMUNITIES 
2016

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

Page 105 -
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