
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และได้ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู ้ถือหุ้นพนักงานผู้บริหารลูกค้า คู ่ค้าเจ้าหนี้ตลอดจนสาธารณชนและสังคมจะได้รับ 
การดูแลและได้เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าท่ีทั้งน้ีเพ่ือให้กิจการของบริษัทฯ ด�าเนิน
ไปด้วยดีมีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

4.1 การก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.1.1 คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังน้ี

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนท่ีดีของผู้ถือหุ้น เหตุเพราะตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ ดังน้ันในการ 
ด�าเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นโดยค�านึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ  
ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง รวมทั้งด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น 
โดยมีแนวปฏิบัติ ดังน้ี

(1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรม 
ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) น�าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดย 
สม�่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3) รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ท้ังในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู ่
บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือ 
ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

(5) บริษัทฯ ต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

พนักงาน: พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนา 
เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการท�างานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการท�างานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ 
และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพ้ืนฐานของคุณธรรม 
และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ค�านึงถึง 
เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต  ทรัพย์สินของพนักงาน 
อยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น 
และระยะยาว โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท�าก�าไรในแต่ละปีและการวัดผลการปฏิบัติงานตาม Balanced  
Scorecard รวมท้ังสวัสดิการของพนักงาน อาทิ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพ่ือเป็นการเก็บออมและสร้างหลักประกัน 
ให้แก่พนักงานและครอบครัว รวมท้ังพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเงินสะสมส่วนนี้จะข้ึนอยู่กับความ 
สมัครใจและอายุงานของพนักงาน ทั้งนี้ อัตราเงินสะสมของพนักงานและอัตราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ  
5-10 สวัสดิการเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัย กองทุนประกันสังคม Fitness & Sport Club กองทุนเงินทดแทน กรณีเจ็บป่วย/ได้รับ 
อุบัติเหตุเน่ืองจากการท�างาน ของเย่ียมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลและเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย 
พิบัติจากธรรมชาติ เงินช่วยเหลือค่าพวงหรีดเพ่ือเคารพศพ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ความเป็นส่วนตัว

สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอน 
ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท�างาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ 
ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นใด ท้ังน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย  
เว้นแต่ได้กระท�าไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม

1.1 คุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัทฯ

1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู ่สาธารณะจะท�าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากพนักงานผู้น้ัน

1.3 จ�ากัดการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและผู้เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เท่าท่ีจ�าเป็น



(2) ความเสมอภาคและโอกาสท่ีเท่าเทียม

2.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี

2.2  บริษัทฯ จะคัดเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค�านึงถึงคุณสมบัต ิ
ของแต่ละต�าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่จ�าเป็นแก่งานโดยไม่มี 
ข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา

2.3 บริษัทฯ จะก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของงาน  
ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่ายค่าตอบแทนน้ัน

2.4 บริษัทฯ จะสนันสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�างาน  
และเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในการท�างานต่อไป

โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาเฉล่ีย 22 ชั่วโมงต่อคนโดยรวมตั้งแต่ 
ระดับปฏิบัติการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ผู้บังคับบัญชาระดับกลางและผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งหลักสูตร 
ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ส�าหรับพนักงานทุกคน แบ่งเป็น 6 หมวดหลัก ได้แก่ 

(1) หมวดวิชาพ้ืนฐานส�าหรับพนักงานใหม่ (On boarding program)

(2) หมวดวิชาพ้ืนฐาน (Foundation)

(3) หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ (Career Group)

(4) หมวดวิชาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (Quality & Safety)

(5) หมวดวิชาพัฒนาภาวะผู้น�าและผู้เชี่ยวชาญ (Leadership & Expertise)

(6) หมวดวิชาเลือก (Elective)

2.5 บริษัทฯ ตระหนักว่า การส่ือสารท่ีดีจะน�ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน  
โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับแจ้งข่าวสารที่เก่ียวข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าท่ีจะ 
ท�าได้

2.6 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจเก่ียวกับ 
การท�างาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและก�าหนดวิธีการแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน ์
แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

(3) การล่วงละเมิด

3.1 ผู้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนให้เป็นท่ีเคารพนับถือของพนักงานและพนักงานไม่พึงกระท�าการใดๆ อันเป็นการ 
ไม่เคารพนับถือผู้บังคับบัญชา

3.2 พนักงานต้องไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระท�าต่อ 
ผู้อื่นบนพ้ืนฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ

3.3 เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้พร้อม 
ที่จะปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วนและยังมีแนวทางการพัฒนาเพ่ือการเติบโตก้าวหน้า 
ในต�าแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศักยภาพในการท�างานได้อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือส่งมอบผลงานท่ีมี 
คุณภาพไปยังลูกค้าท้ังภายในและภายนอก อีกท้ังความรู้และทักษะที่พนักงานได้รับน้ันยังเป็นความรู้ท่ีติดตัวไปกับ 
พนักงาน ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดในการท�างานในอนาคตและหลังจากเกษียณอายุไปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้ 
สายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ท่ีคุ ้มค่ากับการลงทุน บริษัทฯ  
จะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า ไม่ได้เกิดจากการด�าเนินการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารเท่านั้น แต่เชื่อว่า 
จะสามารถสร้างได้โดยพนักงานทุกคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิ 

- การจัดท�าวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa Value) และภาวะผู้น�า  
(Leadership Competency) เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคนท้ังองค์กร

- การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาท�างานโดยใช้ Competency Based Interview เพ่ือให้สามารถรับ 
ผู้สมัครที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบของพฤกษา เพราะบริษัทฯ  
เชื่อว่าสิ่งเหล่าน้ีท�าให้ประสบความส�าเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 20 ปีที่ผ่านมา



- ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจ�าปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง  
การสร้างวัฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดย 
ระบบพี่เลี้ยง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการมอบหมายงานที่ให้พนักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงได ้
และมีกรอบการด�าเนินงานท่ีเป็นนโยบายชัดเจน ซึ่งทั้งหมดน้ีเอ้ือให้หัวหน้างานและพนักงานสามารถวางแผน 
เพื่อรับการพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

- การจัด Talent & Succession Planning โดยมีการก�าหนด Talent โดยมีหัวหน้างานร่วมกับสายงานทรัพยากร 
บุคคล เพ่ือระบุผู้ที่มีความสามารถสูง (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ที่มีศักยภาพ ทั้งด้านความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดท�าแผน 
ทดแทนต�าแหน่งงานส�าหรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการก�าหนดท้ัง  
Talent, Successor น้ัน ยังค�านึงถึงความจ�าเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร 
ร่วมด้วย

- สนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่าต�าแหน่งถัดไป 
ของตนเองตามสายอาชีพคืออะไรและมีการก�าหนดความรู้ ทักษะและตัววัดผลงานของต�าแหน่งถัดไป เพ่ือให้ 
พนักงานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ตลอดจนก�าหนดวิธีการปฏิบัติงานและวิธีการพัฒนาตนเอง  
เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพท่ีได้ตั้งไว้

- ส�ารวจความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อองค์กรอย่างสม�่าเสมอ ปีละ 1 ครั้ง โดยผลการส�ารวจดังกล่าวจะถูกน�ามา 
 ก�าหนดแผนงานร่วมกันท้ังองค์กรในการที่จะเพ่ิมระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรให้มากย่ิงขึ้น  
 ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดผลงานของผู้บริหารด้วย

นโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คือ เร่ือง  
การสรรหาว่าจ้าง ซึ่งบริษัทฯ จะยึดหลักจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งในเรื่องเชื้อชาติ  
ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก  
แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และบริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ว่าจ้างพนักงานเข้าด�ารงต�าแหน่งใดๆ โดยท่ีผู้บังคับบัญชา 
และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกในครอบครัว ท�าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน 
ในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นท่ีความสามารถและความเหมาะสมกับต�าแหน่งงาน 
นั้นๆ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงานกับหน่วยงานราชการ สมาคม 
คนพิการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานท�า ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่จัดจ้างพนักงานผู้พิการ บริษัทฯ จะส่งเงินสมทบ 
เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพ่ือเป็นทุนส�าหรับการใช้จ่ายเก่ียวกับการคุ้มครองและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตคนพิการต่อไป

ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ท่ีจะให้มีการสร้างสรรค์ น�าเสนอและบริหารจัดการ 
สินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการด�าเนินงานดังนี้

(1) ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขท่ีเป็นธรรมและมุ่งมั่นท่ีจะยกระดับ 
มาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง รวมทั้งเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน  
ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(2) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้ามีข้อมูล 
 เพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ  
 กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ

(3) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการติดต่อ หรือร้องเรียน 
เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน www.pruksa.com และ Pruksa Contact  
Center 1739

(4) รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่น�าข้อมูลไปใช้ในทางท่ีมิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคล 
ภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย



คู่แข่ง: บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยประสงค์ที่จะประสบความส�าเร็จอย่างย่ังยืน และด�ารงความเป็น 
บริษัทฯ ชั้นน�าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริม 
นโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือก�าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่าน้ัน  
และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อ 
จริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติตัวต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันท่ีดี

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เพ่ือผลประโยชน์ 
ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3) ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท�าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า

(4) ไม่ร่วมในการท�าสัญญา หรือข้อตกลง อันอาจจะมีผลให้เกิดการขจัดคู่แข่งขันทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

คู่ค้า คู่สัญญา: บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามหลักธรรมภิบาล (CG) ในการด�าเนินการสรรหาการจัดซื้อ  
และจัดจ้างผู้รับเหมา จัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษา ที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้ให้เช่า ซึ่งต่อไป 
จะเรียกว่าคู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมูลงาน เสนอราคางานจ้างเหมา  เสนอราคาขายวัสดุอุปกรณ์ หรือ รับงานออกแบบ 

กับบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย ดังนั้น ในกรณีที่คู่ค้า ได้รับการติดต่อ 
จากผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลใดๆ  ในลักษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด  
เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพ่ือให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตนเป็นการ 
ตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไปโดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรม 
กับคู่ค้า หรือเป็นการขจัดคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที พร้อมเสนอแนะ 
แนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจัดซื้อ จัดจ้างแก่คู่ค้าทุกราย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม  
และคุ้มครองแก่คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

การสรรหา จัดซื้อ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า

1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังต่อไปน้ี

1.1 มีการแข่งขันบนข้อมูลท่ีเท่าเทียมกัน

1.2 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา

1.3 จัดท�ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสม

1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพ่ือให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
 และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช�าระเงินที่ตกลงกัน

2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ย่ังยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเร่ือง
คุณภาพของสินค้าและบริการท่ีคุ้มค่ากับมูลค่าเงินคุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวจากคู่ค้าและคู่สัญญาไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม

4. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้าหรือคู่สัญญาท่ีมีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่นเป็นครอบครัวหรือ
ญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน

5. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดหาเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืน

วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า

1. ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการท�างาน

2. ประเมินคุณภาพของงาน สินค้าและบริการ

3. ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน สินค้าและบริการ

4. ประเมินความสามารถในการประสานงาน การแก้ไขปัญหา และความพร้อมของทีมงาน



การร้องเรียน

1. การแจ้งข้อร้องเรียน

กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งส่อ
ไปในทางทุจริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดังกล่าว คู่ค้าทุกรายสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที
ผ่านช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทาง Website (www.pruksa.com) ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส / ขอความ
เป็นธรรม, Email : CG@pruksa.com และไปรษณีย์ส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 เลขท่ี
1177 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

นอกจากผู้แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนส�าคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 
สูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
(CEO) อีกด้วย

2. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 ผูร้้องเรยีน หรอืผูท่ี้ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ สามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า
การเปิดเผยนั้นจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง  
ก็จะท�าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้ 
สะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น

2.2 ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตัว ชื่อสกุล ท่ีอยู่  
ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้แล้วด�าเนินการสืบสวนว่า มีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่

2.3 ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น โดยค�านึงถึงความปลอดภัย  
และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งท่ีมาของข้อมูล  
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง

2.4 กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย  
หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถ 
ร้องขอให้บริษัทฯ ก�าหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจก�าหนดมาตรการคุ้มครอง  
โดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ือง 
ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้ 
รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

เจ้าหนี้: บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค�้าประกัน การบริหารเงินทุน 
และกรณีท่ีเกิดการผิดนัดช�าระหนี้ไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหน้ีสถาบันการเงิน โดยไม่ให้ 
มีการผิดนัดช�าระหนี้ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจ้าหน้ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

(1) ช�าระหน้ีคืนต่อเจ้าหน้ีตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่ก�าหนดเพ่ือมิให้เกิดการผิดนัดช�าระหนี้

(2) ในการช�าระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยและความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการค�้าประกันต่างๆ บริษัทฯ ยึดมั่น 
ในสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

(3) เมือ่มเีหตสุ�าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงนิโดยมนัียส�าคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ีต้องช�าระ บรษิทัฯ จะบรหิาร 
เงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบเพ่ือร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย

(4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเจ้าหน้ีก�าหนดอย่างเคร่งครัด

ชุมชนและสังคม: บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึง 
ของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความย่ังยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและก�าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 
ด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (Process) และท่ัวท้ังองค์กร ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ 
ชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้

(1) มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นส�าคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด



(2) มีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร

(3) ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

(4) เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถ่ินในทุกประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

(5) ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้ชุมชนท่ีบริษัทฯ ตั้งอยู่ 
 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน

(6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพ้ืนที่ท่ีบริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจอยู่ตามควรแก่กรณี

(7) ด�าเนินการป้องกันอุบัติเหตุ ควบคุมการด�าเนินงาน ตลอดจนควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน

(8) ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน  
อันเนื่องมาจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและหน่วยงาน 

 ที่เก่ียวข้อง

บริษัทฯ ยังมีการด�าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่นอกกระบวนการ เพ่ือร่วมสร้างความย่ังยืนให้กับสังคม  
ผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านสังคม และส่ิงแวดล้อม และด้านศาสนาและ 
ศิลปวัฒนธรรม (รายละเอียดตามเน้ือหาในหมวด ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม)

การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน อาทิ

- โครงการตรวจสุขภาพฟรีจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชั้นน�าให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ท่ีอยู่อาศัยโดยรอบ 
 โครงการฯ 

- การแจกพันธุ์ไม้ให้กับลูกค้า พนักงานและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบโครงการฯ เพ่ือส่งเสริมการสร้างชุมชนสีเขียว

- โครงการ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน” เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนได้เรียนรู ้การก�าจัดขยะและน�้าเสียจาก 
 แหล่งก�าเนิด ป้องกันการเกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชนอย่างย่ังยืน

- การให้ความรู้เรื่อง การปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล ไม้ประดับ ผักสวนครัว เพ่ือสร้างความย่ังยืนแก่โรงเรียนในชุมชน 

-  การให้ความรู้เรื่อง การคัดแยกขยะ เพ่ือน�ากลับมารีไซเคิลเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพและสร้างความย่ังยืนแก่โรงเรียน 
 ในชุมชน

- โครงการบริจาคโลหิต เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

- กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่ลูกค้าและชุมชน

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับการดูแลเร่ือง 
ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย ชุมชนและสังคมโดยรอบ  
ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหน่ึงของสังคม ท่ีจะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความ 
ย่ังยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม อย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความ 
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี้ 

(1) มุง่มัน่สนบัสนุนให้การด�าเนินกิจกรรมของบรษิทัฯ ควบคูไ่ปกับการปฏิบตัติามกฎหมายความปลอดภยั และข้อก�าหนด 
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง

(2) ก�าหนดให้ความปลอดภัยในการท�างานถือเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

(3) ก�าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท�าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นผู้น�า อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน 
ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย



(4) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องค�านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ  
เป็นส�าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

(5) ก�าหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ท�าความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพ้ืนที่ท่ีปฏิบัติงานของ 
ตนเองอยู่เสมอ

(6) มุ ่งมั่นสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยที่ช ่วยกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาจิตส�านึกของพนักงานให้เกิด 
ความปลอดภัยในการท�างาน

(7) มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่างต่อเน่ือง

(8) มุ ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อยและการ 
ระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจัดการของเสียอันตรายและไม่อันตรายเพ่ือรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

(9) ใช้ทรัพยากรและพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน�้า อากาศ ของเสีย และมลภาวะอื่นๆ  
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุดต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน

สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน ปี 2555-2560

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

ส�านักงานใหญ่

อัตราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 0 0 0 0 0 0

หญิง 0.12 0.053 0 0 0 0.036

อัตราโรคที่เกิดจากการท�างาน (ODR) ชาย 0 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน  (LDR) ชาย 0 0 0 0 0 0

หญิง 0.12 0.213 0 0 0 0

อัตราพนักงานท่ีขาดงาน (AR) ชาย 0 0 0 0 0 0

หญิง 1,612.90 2,272.73 0 0 0 0

จ�านวนผู้ท่ีเสียชีวิตจากการท�างาน ชาย 0 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0

สายงานก่อสร้าง

อัตราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 0.07 0.465 0.421 0.330 0.732 0.299

หญิง 0.01 0.058 0.030 0.147 0 0.075

อัตราโรคที่เกิดจากการท�างาน (ODR) ชาย 0 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน  (LDR) ชาย 1.12 4.938 2.345 0.550 6.809 0.485

หญิง 0 0.087 0.902 2.458 0 0.112

อัตราพนักงานท่ีขาดงาน (AR) ชาย 60,925.50 96,590.91 44,318.18 8,522.73 105,681.82 7,386

หญิง 0 1,704.55 17,045.45 38,068.18 0 1,705



 จากข้อมูลสถิติในปี 2560 จะเห็นได้ว่าภาพรวมแนวโน้มอัตราการบาดเจ็บลดลง อัตราวันขาดงานลดลง อัตราพนักงานที่ขาดงาน 
ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาท้ังนี้บริษัทฯ ได้น�าผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาท่ีส�าคัญ เพ่ือมุ่งมั่นท่ีจะ 
ลดการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) และพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท�างานของพนักงาน ซึ่งเป็นส่ิงที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความ
ส�าคัญมาโดยตลอด

4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดพลังงานและน�าทรัพยากรกลับมา 
ใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพักเท่ียง การเปิดไฟเฉพาะจุดท่ีต้องการใช้งาน การเดินขึ้นลงบันได 
ในชั้นที่ไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยปลูกฝังให้เป็นค่านิยมส่วนตัวและน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน 
ของครอบครัว

4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
ของบริษัทฯ เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพนักงานท่ีใช้ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือบริษัทฯ ใดๆ ท่ีได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ  
ความลับทางการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบังคับท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึง 
ติดตั้ง หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์เถ่ือนหรือซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้กับทางบริษัทฯ

4.4 นโยบายในการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นและห้ามจ่ายสินบน 

  (1) การให้และรับสินบน

1.1 ห้ามมิให้ผู ้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส ่อไปในทางจูงใจปฏิบัติ หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท�าให้บริษัทฯ เสียประโยชน์อันชอบธรรม

รายละเอียด เพศ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ�านวนผู้ท่ีเสียชีวิตจากการท�างาน ชาย 1 2 2 2 1 3

หญิง 0 0 0 0 0 1

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์

อัตราการบาดเจ็บ (IR) ชาย 1.2 0.768 1.056 0.640 0.270 0

หญิง 0.22 0 0.132 0.160 0.270 0.258

อัตราโรคที่เกิดจากการท�างาน (ODR) ชาย 0 0 0 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0

อัตราวันขาดงาน  (LDR) ชาย 5.46 1.537 3.828 1.760 0.405 0

หญิง 0.33 2,273.73 1.320 0 5 0.26

อัตราพนักงานที่ขาดงาน (AR) ชาย 26,881.72 7,954.55 16,477.27 6,250.00 852.27 0

หญิง 0 0 5,682 0 11,364 568

จ�านวนผู้ท่ีเสียชีวิตจากการท�างาน ชาย 0 1 1 0 0 0

หญิง 0 0 0 0 0 0



1.2 พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดแก่บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้ผู้น้ันกระท�า หรือละเว้น 
การกระท�าที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของตน

(2) ของขวัญ หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

2.1 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
เว้นแต่ในเทศกาล หรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับพึงพิจารณาและปรึกษาผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพ่ือ 
ขอค�าแนะน�าตามความเหมาะสม

2.2 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค�า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือส่ิงของ 
ในท�านองเดียวกัน

2.3 ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีมูลค่าท่ีเหมาะสมในโอกาสอันสมควร เช่น การให้ปฏิทิน สมุดไดอารี่ เครื่องเขียนท่ีม ี
ลักษณะเป็นของช�าร่วยในวันข้ึนปีใหม่ ถือเป็นกรณีท่ีสามารถยอมรับได้

2.4 หากพนักงานได้รับของขวัญ ของช�าร่วย กระเช้าของขวัญ และ/หรือสิ่งของอ่ืนใดที่พิจารณาว่ามีมูลค่าเกินกว่า 3,000  
บาท (สามพันบาท) ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบและส่งคืน หรือพิจารณาด�าเนินการส่งมอบคณะกรรมการ 
จัดสรรของขวัญ ยกเว้นของท่ีเน่าเสียได้ หรือมีอายุจ�ากัด

2.5 พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือรับการเล้ียงรับรองในลักษณะท่ีเกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นท่ีม ี
ธุรกิจเก่ียวข้องกับงานของบริษัทฯ

4.5 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต

นอกจากการก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ท�าให้คนท้ังองค์กร 
มีส่วนร่วมกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทางวารสารใต้ร่มพฤกษา  E-mail Intranet  
ของบริษัทฯ และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวันปฐมนิเทศ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามนโยบายดังกล่าวโดยการส�ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

4.6 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้มีหนังสือแสดงเจตนารมณ์ ตามค�าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้าน 
การทุจริตไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 และมีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการ 
ประเมินความเสี่ยงในกระบวนการหลักที่มีความเส่ียงต่อการทุจริตสูงและจัดท�าแผนบริหารจัดการและควบคุมภายใน เพ่ือไม่ให้ 
เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร

4.7 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการก�ากับดูแลและควบคุมเพ่ือป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาท่ีดินและกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ตลอดจนกระบวนการก�าหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียมและโรงงานพรีคาสท์ไว้อย่างเป็นมาตรฐานในระเบียบ 
คู่มือปฏิบัติ อีกท้ังเปิดช่องทาง Website Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงาน ประชาชนและภาครัฐ ฯลฯ

4.8 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงานที่มีหน้าท่ีดูแล หรือเก่ียวข้อง 
ในการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกองค์กร ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยจัดให้มีการอบรมในด้านคอร์รัปชั่นแก่พนักงานตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าท�างานและมีการอบรมพนักงานในการต่อต้านการทุจริต  
คอร์รัปชั่น ในรูปของ Video และ Billboard ตลอดจนประกาศและคู ่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระเบียบการแจ้งเบาะแส  
การร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตและการคอร์รัปชั่น ระเบียบการให้ การรับของขวัญ ของก�านัล การเล้ียงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น/ 
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น



4.9 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ก�าหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) และประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน ทั้งภายในองค์กร 
และบุคคลภายนอก ดังน้ี

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) มุ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม โดยผลิตสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยการปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานใช้ใจในการท�างานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยตัวอย่างการฝึกอบรม ได้แก่ การฝึกอบรมและให้ความรู้  
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในแก่พนักงานทุกคนท่ีปฏิบัติงานในโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงานและการเผยแพร่ 
ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นิสิต นักศึกษาและองค์กรที่สนใจเข้าเย่ียมชมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ เป็นต้น 

4.10 การร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางท่ีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องท่ีอาจท�าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้

(1) การแจ้งข้อร้องเรียน

หากพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระท�าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- ระดับผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยผ่านเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ก�าหนด เช่น ร้องเรียนต่อฝ่ายส่ือสารองค์กรของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หมายเลข  
1739, ช่องทาง Line (Line ID : @pruksacg), ทาง Website (www.pruksa.com) ร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความ 
เป็นธรรม, Email: CG@pruksa.com และไปรษณีย์ส่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) หรือประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ากัด (มหาชน) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อกชั้น 23 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

(2) กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน

- รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู ้รับข้อร้องเรียนต้องด�าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้ัน 
ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด�าเนินการ หรือหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ีเป็นอย่างเดียวกันแต่เรียกชื่อ 
อย่างอื่น

- ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล 

ผู ้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู ้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพ่ือพิจารณาข้ันตอนและวิธีการจัดการที่เหมาะสม 
ในแต่ละเรื่อง โดยอาจด�าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ท�าหน้าท่ี 
อย่างเดียวกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็นผู้ด�าเนินการประมวลผลและกล่ันกรองข้อมูล หรือมอบหมายให้คณะกรรมการ 
สอบสวนเป็นผู้ด�าเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรณีไป

(3) มาตรการด�าเนินการ 

- ผู้รับข้อร้องเรียนน�าเสนอมาตรการด�าเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหาย 
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยค�านึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด



(4) รายงานผล

- ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู ้ที่เก่ียวข้องทราบ ทั้งน้ี ในกรณีที่เป็นเรื่องส�าคัญให้รายงานผลต่อกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 
แล้วแต่กรณี

(5) มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  
จะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด คู่ค้า คู่สัญญา เรื่อง การร้องเรียน)

4.11 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยการ 
จ่ายผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด โดยระยะสั้นน�าแนวคิด  
BSC (Balance Scorecard) และตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เป็นเครื่องมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  
รวมถึงการจัดสวัสดิการอื่นๆ เพ่ือสร้างความผูกพันของพนักงาน โดยไม่มีการแบ่งแยกอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพ้ืนฐาน  
โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่างเพศหญิงและเพศชายในอัตรา 1:1 เช่น การข้ึนเงินเดือน โบนัส เป็นรางวัลตามผลงาน  
ค่าคอมมิชชั่น และนโยบายค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) ซึ่งบริษัทฯ  
ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน

4.12 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ด�าเนินการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขัน 
ทางการค้า ส่ิงแวดล้อม

4.13 การถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแล

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์ส�าคัญภายในระยะเวลาท่ีทางการก�าหนด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได ้
ถูกด�าเนินการโดยหน่วยงานก�ากับดูแลแต่อย่างใด




