
4) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และได้ก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องใดๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร ลกูค้า 
คู่แข่ง คู่ค้า-คู่สญัญา เจ้าหนี ้ตลอดจนสาธารณชนและสงัคมจะได้รับการดแูลและได้เสริมสร้างความร่วมมือกนัระหว่างผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่  ทัง้นี ้เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ด าเนินไปด้วยดีมีความมัน่คงและ
ตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย 
 

  4.1 การก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 4.1.1 คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมัน่เป็นตวัแทนที่ดีของผู้ ถือหุ้น เหตเุพราะตระหนกัดีว่าผู้ ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ 
ดังนัน้ในการด าเนินธุรกิจบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ ถือหุ้นโดยค านึงถึงการ
เจริญเติบโตของมลูค่าบริษัทฯ ในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผย
ข้อมลูอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ ถือหุ้นโดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

 (1)  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

 (2)  น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมลูทางการเงิน การบญัชีและ
รายงานอื่นๆ โดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

 (3)  รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกนัถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษทัฯ ทัง้ในด้านบวกและ
ด้านลบ ซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมลูสนบัสนนุ และมีเหตมุีผลอย่างเพียงพอ 

 (4)  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมลูใดๆ ของบริษัทฯ ซึง่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อ 
  สาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

องค์กร 
 (5)  บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนัในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

พนักงาน: พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสงูสดุและเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงได้มุ่งพฒันาเสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานที่ดีรวมทัง้ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนการว่าจ้าง
แต่งตัง้และโยกย้ายพนกังานจะพิจารณาบนพืน้ฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ค านึงถึงเพศ สัญชาติ 
เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความเชื่อ 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
  บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต  

ทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอและยึดมัน่ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด  
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัให้พนกังานได้รับค่าตอบแทน และสวสัดิการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจ และ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว พนักงานทุกคนจะ



ได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการแบ่งแยกในเร่ืองของเพศ อาย ุเชือ้ชาติ และศาสนา ทัง้นี ้
จะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปีและการวดัผลการปฏิบตัิงานตาม Balanced 
Scorecard โดยสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่บริษัทฯ จดัให้กบัพนกังาน อาทิ เช่น   
: สวสัดิการเงินช่วยเหลือ เช่น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน  ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยต้องเข้า

รักษาตวัที่โรงพยาบาล  เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวติ และค่าพวงหรีดเพื่อเคารพศพ กรณีพนกังาน คู่
สมรส บิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต การมอบของขวัญในพิธีมงคลสมรส และการให้
ทนุการศกึษาบตุร 

: ประกันสุขภาพและประกันชีวิต เช่น การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี , การประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิตกลุ่ม   โดยจะคุ้มครองทัง้ตัวพนักงาน คู่สมรส และบุตรของ
พนกังาน  

: สวสัดิการซือ้ที่อยู่อาศยั การได้รับส่วนลดพิเศษกรณีซือ้บ้านทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียมของบริษัทฯ 
: กองทุน เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพเพื่อเป็นการเก็บออมและสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและ

ครอบครัว โดยการสะสมเงินเข้ากองทุนจะขึน้อยู่กบัความสมคัรใจและอายุงานของพนกังาน โดย
อตัราเงินสมทบของบริษัทฯ อยู่ระหว่างร้อยละ 5-10 กองทนุประกนัสงัคม กองทนุเงินทดแทนกรณี
เจ็บป่วย/ได้รับอบุตัิเหตเุนื่องจากการท างาน 

: ค่าตอบแทนจูงใจ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าตอบแทนจงูใจประจ าไตรมาส โบนสั และค่าตอบแทนจงู
ใจระยะยาว (LTI) 

: สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น  ค่าโทรศัพท์ประจ าเดือน เคร่ืองแบบเพื่อใส่ปฏิบัติงาน รางวัลให้กับ
พนกังานท่ีมีอายงุานครบ 10 ปี และ 20 ปี การหยดุพกัผ่อนประจ าปี การลาเพื่อกิจธุระจ าเป็น การ
ลาเพื่อรับราชการทหาร การลาคลอดบตุร Fitness & Sport club บตัรชมภาพยนต์ หรือบตัรก านลั
ส าหรับซือ้สินค้าในวนัเกิด ของขวญัในเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ   

 

นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับพนกังาน เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้ความส าคญั
กบัพนกังาน ถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมอนัดบัแรกที่บริษัทฯ พึงกระท า เพราะการท่ีพนกังานมีความสขุในการท างาน 
จะสะท้อนออกมาในรูปของผลงานที่มีคณุภาพและความยัง่ยืนขององค์กร โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงันี ้
 

 (1) ความเป็นส่วนตัว 
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ การเปิดเผย 
หรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างาน หรือ
ข้อมลูส่วนตัวอื่นๆ ไปยงับุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือ
บุคคลอื่นใด ทัง้นีก้ารล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระท าไปตามหน้าที่โดย
สจุริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
1.1 คุ้มครองข้อมลูส่วนตวัของพนักงานที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษา

ของบริษัทฯ 
1.2 การเปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมลูส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะท าได้ต่อเมื่อได้รับ

ความเห็นชอบจากพนกังานผู้นัน้ 



1.3 จ ากดัการเปิดเผยและการใช้ข้อมลูส่วนตวัของพนกังานและผู้ เก่ียวข้องกบับริษัทฯ เท่าที่
จ าเป็น 
 

 (2) ความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม 
 2.1  บริษัทฯ ปฏิบตัิต่อพนกังานด้วยความเคารพในเกียรติและศกัดิ์ศรี 

  2.2  บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดย
ค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และ
ข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่งาน โดยไม่มีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเชือ้ชาติ ศาสนา 

 2.3   บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพ
และลักษณะของงาน ผลการปฏิบัติงานและความสามารถของบริษัทฯ ในการจ่าย
ค่าตอบแทนนัน้ 

  2.4   บริษัทฯ โดยหน่วยงาน Pruksa Resource จะสนันสนุนให้พนกังานได้รับการฝึกอบรม
และพฒันาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ทัง้การอบรม/สมัมนาที่บริษัทฯ 
จัดขึน้ภายใน และการอบรมสัมมนา/กับหน่วยงานภายนอก เพราะบริษัทฯ เชื่อว่า 
“พนกังานพฤกษา” คือ ทรัพยากรที่ส าคญัที่สดุของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมุ่งพฒันา
พนกังานทุกต าแหน่งให้มีความรู้และทกัษะที่พฒันาต่อยอดไม่มีวนัสิน้สดุ ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ก าหนดให้มีศูนย์รวมการเรียนรู้ และจัดท าเว็บไซต์ชื่อ Pruksa Academy โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน และ
พฒันาการท างานอย่างมืออาชีพ โดยพนกังานของบริษัทฯ ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ
การฝึกอบรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน PC, Notebook, Tablet และ Smart 
phone ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพื่อให้
สามารถรับผิดชอบงานในบทบาทหน้าที่ท่ีสงูขึน้ต่อไป     
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จดัหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในจ านวน 39 หลกัสตูร 
รวม 96 รุ่น รวมทัง้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอก (Public Training) 
จ านวน 45 หลกัสตูร รวม 45 รุ่น  ซึง่ครอบคลมุพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ ตัง้แต่ระดบั
ปฏิบัติการ ผู้ บังคับบัญชาระดับต้น ผู้ บังคับบัญชาระดับกลาง และผู้ บังคับบัญชา
ระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาซึ่งครอบคลุมทุกสายอาชีพ เฉล่ีย 23.8 
ชัว่โมงต่อคน แบ่งเป็นพนกังานหญิงเฉล่ีย 22 ชัว่โมงต่อคน และพนกังานชายเฉล่ีย 26.5  
ชั่วโมงต่อคน โดยผลประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรมภายใน (In-House 
Training) เฉล่ียที่ร้อยละ 98.5 และใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคคลากรเป็นจ านวน 
10 ล้านบาท โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ ได้จัดขึน้ส าหรับพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่
ปฏิบตัิงานเดิมมีดงันี ้
 
 
 



ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

1. พนักงานใหม่ หมวดวิชาส าหรับพนกังานใหม่ 1. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยจดัสอนเร่ือง 
- แนะน าองค์กร ผู้บริหาร Pruksa Business 
Knowledge Leadership สวสัดิการพนกังาน 
- การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนั 
- จริยธรรมพฤกษา (Ethic) จรรยาบรรณธุรกิจ 
- การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั 
2. ระบบประเมินผลงาน 
3. CSR 
4. การใช้งานระบบ ESS MSS 
5. Corporate IT System 
6. ความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างทัว่ไป 
 

2. พนักงานที่
ปฏิบัติงานเดิม 

หมวดวิชาตามกลุ่มอาชีพ 1. พฒันาบคุลิกภาพเพื่อยกระดบัมาตรฐาน
พนกังานขาย (Personality for Success) 
2. เทคนิคการขายเชิงท่ีปรึกษาและการ
วิเคราะห์ลกูค้าเชิงลึก 
3. Consultative Selling Skill (Tele-
Prospecting & Face to Face) 
4. ทกัษะงานขายท่ีเหนือความคาดหมาย 
และตรงกบักลุ่มลกูค้า 
5. การใช้งาน App. VQ และ ระบบ CRM 
6. Digital Market in Action 
7. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล 
8. Daily Management 
9. Coaching for Daily Management 
10. BIM for Construction Team 
11. การบริการท่ีเป็นเลิศส าหรับช่างก่อสร้าง
12. พฒันาทกัษะการท างานและการ
แก้ปัญหาส าหรับพนกังานแผนกบญัชีและ
การเงิน 

 หมวดวิชาพฒันาภาวะผู้น า  
(Leadership) 

1. Pruksa Leadership Development 
Program 1 เป็นหลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร
ระดบั Manager ในหวัข้อ Breeding Pruksa 
Value, Influence People, Building 
Teamwork, Developing Talent และ 



ประเภทพนักงาน 
 

หมวดวิชา ชื่อหลักสูตร 

Problem Solving & Decision Making ซึง่
เป็นหวัข้อ Leadership Competency ของ
บริษัทฯ 
2. Pruksa Leadership Development 
Program 2 เป็นหลกัสตูรการพฒันาผู้บริหาร
ระดบั Vice President ตามหวัข้อ 
Entrepreneurship Mindset, Strategic 
Planning, Creative & Innovative Thinking, 
Leading Change และ Integration ซึง่เป็น
หวัข้อ Leadership Competency ของบริษัท
ฯ 

 หมวดวิชาด้านคณุภาพและ 
ความปลอดภยั 

1. Understanding & Transition from 
ISO9001 to ISO Version 2015 
2. การอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น 
3. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบับริหาร 
4. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบัหวัหน้างาน 
5. เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยั ระดบัเทคนิค 
6. การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (CPR) 
7. ผู้ ให้สัญญาแก่ผู้ บังคับปัน้จั่น ผู้ ยึดเกาะ
วสัดเุคลื่อนท่ี 

 หมวดพัฒนาตนเองและบริหาร
จดัการ  
(Personal Development & 
Management) 

1. ความรู้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Mini 
MRE) 96 ชัว่โมง 
2. การน าเสนอให้ตรงใจผู้ ฟัง (Presentation 
Essentials) 
3. Performance Management & Coaching 
& Feedback 
4. การบริหารจัดการส าหรับหัวหน้างานใหม่  
(The First Time Management) 
5. Finance for Non Finance 

 หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. MS Excel 2016  ส าห รับการ วิ เคราะ ห์
ข้อมลู 
2. การใช้งานโปรแกรม Info graphic เพื่อการ
น าเสนอผลงาน 
4. ระบบการบริหารงบประมาณงานโครงการ 
5. การใช้งานโปรแกรม MS Project เพื่อการ
บริหารโครงการ 



 2.5   บริษัทฯ ตระหนกัว่า การส่ือสารที่ดีจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อันดีใน
การท างานร่วมกัน โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนกังานได้รับแจ้งข่าวสารที่เก่ียวข้องอยู่
เสมอตามโอกาสอนัควรและเท่าที่จะท าได้ 

2.6   บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการส่ือสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ในเร่ืองคบั
ข้องใจเก่ียวกับการท างาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังและ
ก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในการ
ท างานร่วมกนั 

 

 (3) การล่วงละเมิด 
 3.1   ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังานและพนกังานไม่พึงกระท า

การใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 
 3.2   พนกังานต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรือคกุคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือ

การกระท าต่อผู้อื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกาย
และจิตใจ 

  3.3   เคารพความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 
   

  นโยบายการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน  
   บริษัทฯ มีนโยบายและแนวคิดในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความสามารถและมีแนว

ทางการพฒันา เพื่อให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองอย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และยงัมีแนว
ทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ส่งผลให้บุคลากรสามารถใช้ศกัยภาพในการ
ท างานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพไปยงัลูกค้าทัง้ภายในและภายนอก 
อีกทัง้ความรู้และทักษะที่พนักงานได้รับนัน้ยงัเป็นความรู้ที่ติดตวัไปกับพนกังาน ซึ่งสามารถน าไปต่อ
ยอดในการท างานในอนาคตและหลงัจากเกษียณอายไุปแล้วได้อีกด้วย โดยบริษัทฯ ได้จดัให้สายงาน
ทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ดูแลพนักงาน เพราะตระหนักว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่ากับการลงทุน 
บริษัทฯ จะเป็นแบรนด์อนัดับ 1 ในใจลกูค้า ไม่ได้เกิดจากการด าเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
หรือ ผู้บริหารเท่านัน้ แต่เชื่อว่าจะสามารถสร้างได้โดยพนกังานทกุคนของบริษัทฯ โดยมีวิธีการพฒันาที่
หลากหลาย อาทิ  

 (1)  การจดัท าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมพฤกษา (Pruksa Culture) ค่านิยมพฤกษา (Pruksa Value) 
และภาวะผู้น า (Leadership Competency) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิของคนทัง้องค์กร 

(2)  การสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เข้ามาท างานโดยใช้ Competency Based Interview เพื่อให้
สามารถรับผู้สมัครที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และ Leadership Competency ในแบบ
ของพฤกษา เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าส่ิงเหล่านีท้ าให้ประสบความส าเร็จในรอบระยะเวลามากกว่า 
25 ปีที่ผ่านมา 

(3) ระบบการอบรมตามแผนการอบรมประจ าปี โดยหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติจริง การสร้างวัฒนธรรม การสอนงาน (Coaching) โดยหัวหน้างานอย่างเป็นระบบ 
ระบบการดูแลพนักงานใหม่โดยระบบพี่เลีย้ง (Mentor Program) การพัฒนาในรูปแบบการ
มอบหมายงานที่ให้พนักงานสามารถฝึกปฏิบัติจริงได้และมีกรอบการด าเนินงานที่เป็นนโยบาย



ชดัเจน ซึ่งทัง้หมดนีเ้อือ้ให้หวัหน้างาน และพนกังานสามารถวางแผนเพื่อรับการพฒันาร่วมกนัได้
อย่างเหมาะสม 

(4)  การจดั Talent & Succession Planning โดยมีการก าหนด Talent โดยมีหวัหน้างานร่วมกับสาย
งานทรัพยากรบุคคล เพื่อระบุผู้ที่มีความสามารถสงู (Talent) ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน
และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีศักยภาพ ทัง้ด้านความสามารถในการบริหารจัดการและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน การระบุจัดท าแผนทดแทนต าแหน่งงานส าหรับผู้บริหารระดบั
ฝ่ายขึน้ไป (Department, Division, SBU/BU) โดยการก าหนดทัง้ Talent, Successor นัน้ ยัง
ค านึงถึงความจ าเป็นทางธุรกิจ โดยวิเคราะห์เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรร่วมด้วย  
ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทฯ ด าเนินการคดักรองผู้ที่จะมาทดแทนต าแหน่งงานส าหรับผู้บริหารระดบั
ฝ่ายขึน้ไป ได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้     

(5)  สนับสนุนให้พนักงานทราบเส้นทางการเติบโต (Career Path) ที่ชัดเจน โดยพนักงานจะทราบว่า
ต าแหน่งถัดไปของตนเองตามสายอาชีพคืออะไร และมีการก าหนดความรู้ ทักษะ และตวัวดัผล
งานของต าแหน่งถัดไป เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนอาชีพร่วมกับหัวหน้างาน ตลอดจน
ก าหนดวิธีการปฏิบตัิงาน และวิธีการพฒันาตนเอง เพื่อให้สามารถไปสู่เป้าหมายทางอาชีพที่ได้
ตัง้ไว้ 

(6)  ส ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างสม ่าเสมอ โดยผลการส ารวจดังกล่าวจะถูก
น ามาก าหนดแผนงานร่วมกนัทัง้องค์กร ในการท่ีจะเพิ่มระดบัความผกูพนัของพนกังานต่อองค์กร
ให้มากยิ่งขึน้ ผ่านกิจกรรม แผนงานที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของ
ตวัชีว้ดัผลงานของผู้บริหารด้วย 

 

นโยบายการสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน   
  ในการพฒันาตนเอง พนกังานทกุคนจะต้องวางแผนการพฒันาตนเองร่วมกบัผู้บงัคบับญัชา  ใน

การก าหนดแผนพฒันาส่วนบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพฒันา
ตนเอง การวางแผน / การก าหนดการเติบโตตามสายอาชีพที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดย
พิจารณาจากจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาของพนักงาน เพื่อน ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนารายบุคคล 
โดยใช้หลกัในการพฒันาแบบ 70-20-10 คือ 

 (1) มอบหมายหน้าที่งานท่ีท้าทาย ท่ีมุ่งเพื่อการพฒันา (Experiential Learning) ในอตัราส่วน  
70% ซึ่งพนกังานจะได้รับการสนบัสนุนจากองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับงาน
ดังกล่าว การมอบหมายงานนีเ้ป็นไปเพื่อพัฒนาทักษะภาวะผู้ น า ผู้ เข้าร่วมโครงการมี
บทบาทหลักในการท าความเข้าใจ ความคาดหวังต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของงาน 
ความส าเร็จ ส่ิงที่จะต้องเรียนรู้ และวิธีการน าส่ิงที่เรียนรู้ไปใช้ รวมถึงวิธีการวัดผลส าเร็จ 

  (2) จดัให้พนกังานได้รับค าแนะน าจากผู้บริหารระดบัสงู หรือผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น          มี
พี่เลีย้ง (Coaching & Mentoring) หรือได้รับการ Feedback จากผู้บังคับบัญชา หรือการ
ประชมุทีม เพื่อจะได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนัในทีม ในอตัราส่วน 20% 

  (3) เรียนรู้อย่างเป็นทางการ (Formal Learning) เช่น การเข้าอบรม ในอตัราส่วน 10% 
 



  โดยก าหนดต าแหน่งงานในอนาคตทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เพื่อก าหนดทิศทางในการพฒันาตนเอง
ส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งในอนาคต ทัง้การโอนย้ายต าแหน่งในระดับเดียวกัน หรือการเล่ือน
ต าแหน่งในระดบัท่ีสงูขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

   นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
   บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางการจดัการด้าน

สิทธิมนษุยชน คือ เร่ือง การสรรหาว่าจ้าง ซึง่บริษัทฯ จะยึดหลกัจริยธรรมในการสรรหาและว่าจ้าง โดย
ไม่มีการเลือกปฏิบตัิทัง้ในเร่ืองเชือ้ชาติ ศาสนา สีผิว หรือเพศ โดยจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
หน้าที่รับผิดชอบเป็นรายๆ ไป รวมทัง้ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์ หรือแรงงานบังคับ และ
บริษัทฯ ไม่อนุมัติให้ว่าจ้างพนกังานเข้าด ารงต าแหน่งใดๆ โดยที่ผู้บังคบับัญชาและผู้ ใต้บังคบับญัชา
โดยตรงมีความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ หรือสมาชิกในครอบครัว ท าให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันใน
การเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นที่ความสามารถและความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งงานนัน้ๆ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ปฏิบตัิตามกฎหมายเร่ือง การจ้างคนงานพิการโดยประสานงาน
กับหน่วยงานราชการ สมาคมคนพิการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานท า ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่จดั
จ้างพนกังานผู้พิการ บริษัทฯ จะส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อ
เป็นทนุส าหรับการใช้จ่ายเก่ียวกบัการคุ้มครองและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการต่อไป 

 

  นอกจากนัน้แล้ว บริษัทฯ ยังปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ และศักดิ์ศรี รวมทัง้
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และพนักงานทุกคนจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การ
เปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมลูส่วนบคุคล เช่น ชีวประวตัิ ประวตัิสขุภาพ ประวตัิการท างาน หรือข้อมลู
ส่วนตวัอื่นๆ ไปยงับุคคลที่ไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือบุคคลอื่นใด เว้น
แต่ได้กระท าไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยหาก
พนกังานไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกละเมิดสิทธิ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถร้องเรียน
ขอความเป็นธรรมได้ อีกทัง้ยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้ ร่วมแสดงความคิดเห็น หรือ
ร้องเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัและให้ความส าคญัในด้านสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับความเสมอภาคใน
การจดัซือ้ จดัหา และการปฏิบตัิต่อคู่ค้า และคู่สญัญา โดยมีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั และคู่
ค้า คู่สญัญา จะต้องไม่ละเมิดสิทธิมนษุยชน หรือกระท าการใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เช่น การใช้
แรงงานเด็ก เป็นต้น 
 

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ น าเสนอ
และบริหารจัดการสินค้าและบริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม ภายใต้หลักการ
ด าเนินงานดงันี ้

 (1)  ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพ ตรงตามมาตรฐาน ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและ
มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทัง้เปิดเผยข่าวสาร
ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถกูต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  



         (2)   ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า 
เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูเพียงพอในการตดัสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ในการ
โฆษณา หรือในการส่ือสารช่องทางอื่นๆ กับลกูค้า อนัเป็นเหตุให้ลกูค้าเกิดความเข้าใจผิด
เก่ียวกบัคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ 

 (3)  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มีระบบ และช่องทางการ
ติดต่อ หรือร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 
ชัว่โมง ผ่าน www.pruksa.com และ Pruksa Contact Center 1739 

 (4)  รักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้า โดยไม่น าข้อมลูไปใช้ในทางที่มิชอบ เว้นแต่เป็นข้อมลูที่
ต้องเปิดเผยต่อบคุคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามบทบงัคบัของกฎหมาย 

 

คู่แข่ง : บริษัทฯ มุ่งด าเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์โดยประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จอย่างยัง่ยนื 
และด ารงความเป็นบริษัทฯ ชัน้น าในธุรกิจภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมี คุณธรรมและ
จริยธรรม โดยการสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่
ผูกขาด หรือก าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ เท่านัน้ และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทาง
การค้า โดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขดัต่อจริยธรรม โดยมี
หลกัการปฏิบตัิตวัต่อคู่แข่งทางการค้า ดงันี ้
 

 (1) ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี 
 (2)   ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่

เหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
  (3)   ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งท าลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า 

(4)   ไม่ร่วมในการท าสญัญา หรือข้อตกลง อนัอาจจะมีผลให้เกิดการขจดัคู่แข่งขนัทางการ
ค้าอย่างไม่สมเหตสุมผล 

  

 คู่ ค้า คู่สัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ค้าตามหลักธรรมภิบาล (CG) ในการด าเนินการ
สรรหาคดัเลือกคู่ค้า การจดัซือ้ และจดัจ้างผู้ รับเหมา จดัจ้างผู้ออกแบบ จดัจ้างบริษัทที่ปรึกษา ที่เปิด
โอกาสให้คู่ค้า ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ ให้เช่า ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าคู่ค้า ทุกรายเข้ามาประมลูงาน เสนอราคา
งานจ้างเหมา เสนอราคาขายวสัดอุปุกรณ์ หรือ รับงานออกแบบกบับริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ยตุิธรรม 
เปิดเผย และเป็นธรรมกับคู่ค้าทุกราย ดงันัน้ ในกรณีที่คู่ค้าได้รับการติดต่อจากผู้บริหาร พนกังาน หรือ
บคุคลใดๆ ในลกัษณะที่เป็นการเรียกร้องค่าตอบแทน หรือผลตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด เว้นแต่การ
ให้โดยธรรมจรรยา ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้คู่ค้าได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจของตน
เป็นการตอบแทน หรือในกรณีที่คู่ค้าเห็นว่า กระบวนการสรรหา และคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ ไม่เป็นไป
โดยโปร่งใส ไม่เป็นธรรมกบัคู่ค้า หรือเป็นการขจดัคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้คู่ค้าแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบทนัที พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมในการจดัซือ้ 
จดัจ้างแก่คู่ค้าทกุราย ซึง่บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองแก่คู่ค้าทกุรายอย่างเสมอภาค และ
เท่าเทียม 
 



การสรรหา จัดซือ้ จัดจ้าง และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
1. บริษัทฯ ประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐานภายใต้หลักการ

ดงัต่อไปนี ้
1.1 มีการแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั 
1.2 มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญา 
1.3 จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม 
1.4 จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา

อย่างครบถ้วน และป้องกนัการทจุริตประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา 
1.5 จ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สญัญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

2. บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะพฒันาและรักษาสมัพันธภาพที่ยัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมี
ความเชื่อถือซึง่กนัและกนั 

3. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตวัจากคู่ค้าและคู่สญัญาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

4. ออกหนงัสือแจ้งแก่นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงินต่างๆ ว่าบริษัทฯ งดรับของขวญั ของก านลั 
และมีนโยบายไม่รับงบสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินไม่ว่าในรูปแบบใด 

5. ไม่เข้าไปเก่ียวข้องในการจัดซือ้จัดหากับคู่ค้าหรือคู่สัญญาที่มีความเก่ียวพันกับตนเอง เช่นเป็น
ครอบครัวหรือญาติ หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน 

6. ไม่เปิดเผย หรือใช้ข้อมลูที่ได้ทราบอนัเนื่องมาจากการจดัซือ้จดัหาเพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผู้อื่น 
 

วิธีการคัดเลือกประเมินคู่ค้า 
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินคู่ค้า เพื่อประเมินความเส่ียง ก าหนดแผนการแก้ไข 
ประเมินผลภายหลงัด าเนินการแก้ไขตามแผนร่วมกนั โดยค านึงถึงคณุภาพ/การส่งมอบ/การบริการและ
ความปลอดภัยในการผลิต รวมถึงข้อก าหนดขัน้ต ่าตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายส่ิงแวดล้อม และ
มาตรฐานการจดัการต่างๆ เช่น มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น 
 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของคู่ค้า 
1. จรรยาบรรณด้านธุรกิจ 

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม ด้วย
ความซื่อสตัย์สจุริต มีจริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่ท าการใดๆ อนัเป็นวิธีที่
ทุจริตคอร์รัปชนัทกุรูปแบบ แต่จะด าเนินการให้ได้มาซึง่สินค้า และบริการที่มีคณุภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
ต่อบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยก าหนดให้มีการด าเนินการดงันี ้
 1.1 การรักษาความลบัระหว่างกนั 
 1.2 ละเว้นการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 1.3 ละเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 1.4 ก าหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
 1.5 การมีส่วนร่วมในการพฒันาและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 



 
2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนษุยชนและแรงงาน 

 บริษัทฯ สนบัสนุน และเคารพหลกัการด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ในระดบัประเทศและระดับสากล รวมทัง้
หมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วย
การยอมรับหลกัปฏิบตัิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสิทธิมนษุยชนขององค์การสหประชาชาติ 
และก าหนดให้ 
2.1 คู่ค้า ควรให้ความเคารพต่อสทิธิมนษุยชน ค านึงถงึศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ ความเทา่เทยีมกนั ไม่

ว่าจะเป็นเพราะความแตกต่างทางเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา เพศ การศกึษา ความพิการ และมีการ
ปฏิบตัิต่อพนกังานของตนอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล และกฎหมาย 

2.2 คู่ค้า จะต้องไม่มกีารบงัคบัใช้แรงงานโดยที่พนกังานของตนไม่สมคัรใจ 
2.3 คู่ค้า จะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด และต้องจัดให้แรงงาน

ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนดทกุประการ 
2.4 คู่ค้า จะต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงานของตนพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม 

ตรงตามก าหนดเวลา 
2.5 คู่ค้า จะต้องไม่ให้พนักงานของตนท างานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายก าหนด หากมีความ

จ าเป็นต้องให้ท างานล่วงเวลา จะต้องเป็นไปตามความสมคัรใจ 
 

 3.  ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อม 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิงานท่ีค านึงถึงมาตรฐานการบริหารจดัการด้านคณุภาพ ความ
ปลอดภยั และอาชีวอนามยัอย่างต่อเนื่อง ก าหนดและทบทวนนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั และ 
อาชีวอนามยั รวมถึงแนวปฏิบตัทิี่ดีเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยที่ 
3.1 คู่ค้า จะต้องจดัเตรียมสภาพแวดล้อมในการท างาน ให้มคีวามปลอดภยั และมีสขุอนามยัให้แก่

พนกังานของตน รวมถงึจดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลให้แก่พนกังานของตนอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 

3.2 กรณีเกิดสถานการณ์ฉกุเฉินคู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉกุเฉิน โดยจะต้องก าหนดให้มี
การประเมินสถานการณ์ มาตราการการจดัการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภยั และจดัให้มีการ
อบรมให้แก่พนกังานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

3.3 คู่ค้า จะต้องมีนโยบายในการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อมอยา่งชดัเจน และมีความมุง่มัน่ในการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้พลงังานอย่างประหยดัและเหมาะสม 

3.4 คู่ค้า จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และส่ิงแวดล้อมที่บงัคบัใช้
อย่างเคร่งครัด 

3.5 คู่ค้า จะต้องมัน่ใจว่าในกระบวนการผลิต มีการตดิตัง้ระบบก าจดั และจดัการของเสีย การปล่อย
มลพิษทัง้ทางอากาศ บนดิน และการระบายน า้ทิง้ทีเ่หมาะสม ปลอดภยั โดยจดัให้มีการเฝา้ระวงั 
ควบคมุ และตรวจสอบ คณุภาพอยู่เสมอ เพื่อให้มัน่ใจวา่ของเสียและผลิตผลจากการผลิตที่ปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดล้อมจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

 



 4.  จริยธรรมและการปฏิบตัติามกฎหมาย 
 4.1 คู่ค้า จะต้องด าเนินธุรกจิด้วยคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 4.2 คู่ค้า จะต้องด าเนินธุรกจิโดยปราศจากการให้สินบนในทกุรูปแบบ 
 4.3 คู่ค้า จะต้องด าเนินธุรกจิด้วยการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
  4.4 คู่ค้า จะต้องมกีารจดัท าบญัชีที่เก่ียวข้องกบัการท าธุรกิจอยา่งถกูต้อง และครบถ้วน 
 4.5 คู่ค้า จะต้องปกป้องข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้า 

 

ความสัมพันธ์กับคู่ค้า (Supplier Relationship Management) 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนที่
เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา การเจรจา
แก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออกที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทัง้หลีกเล่ียง
สถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้
1) พนักงานจะต้องรักษาความลับที่ได้รับจากผู้ขาย เช่น ข้อมูลราคา สิทธิบัตร ตารางการผลิตและ

ข้อมลูผลิตภณัฑ์ จะเปิดเผยได้ต่อเมือ่ได้รับอนญุาต (Respect the Confidentiality of Information) 
2) พนกังานจะต้องท าการเรียกสอบราคา เปรียบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้มัน่ใจได้ถึง

ความยุติธรรมในการแข่งขนั และไม่สอบ หรือประกวดราคาแบบ “Covert Auctions” ซึ่งเป็นการ
กระท าที่ฉ้อฉล กล่าวคือ เปิดเผยราคาของผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้ผู้ขายรายที่ 2 สู้ราคา แล้วน าราคา
ใหม่ของผู้ขายรายที่ 2 ไปต่อรองกบัผู้ขายรายที่ 1 เพื่อให้เสนอราคาต ่ากว่า เป็นต้น  

3) พนักงานจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับผู้ ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้อง ไม่รับ
ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้ากบัคู่ค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

4) พนกังานจะต้องปฏิบตัิต่อผู้ขายทุกรายอย่างเสมอภาคและยตุิธรรม เช่น ได้รับแจ้งข่าวการประกวด
ราคาเหมือนกนัและในเวลาเดียวกนั 

5) พนักงานจะต้องมีความโปร่งใสในการเชิญชวนผู้ ขายให้เสนอราคา หรือเข้าประกวดราคา 
(Transparency in Criteria of Invitation to Tender) เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับผู้ ค้าทุก
ราย 

6) พนักงานจัดซือ้ต้องมีความโปร่งใสในการใช้วิ ธีกา รพิจารณาราคาที่ผู้ ขายส่งเข้าประกวด 
(Transparency in Evaluating Bids) และสามารถชีแ้จงได้ว่าพิจารณาการประกวดราคาตาม
หลักเกณฑ์อย่างไร และผู้ ขายรายใดชนะการประกวดราคา (Transparency in Evaluating the 
Successful Supplier) 

7) พนักงานจะต้องป้องกันข้อมูลความลับของบริษัทฯ ขณะด าเนินการติดต่อธุรกิจกับผู้ ขายอย่าง
เคร่งครัดโดยต้องรักษาข้อมลูต่างๆ ที่ได้รับจากผู้ เสนอราคา หรือเข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้
เป็นความลบั ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ 

8) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงือ่นไขได้ จะรีบแจ้ง
ให้คู่ ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักของความ
สมเหตสุมผล 



9) บริษัทฯ จะไม่เอาเปรียบคู่ค้า โดยจะต้องค านึงถึงประโยชน์และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ในด้าน
ชื่อเสียงและภาพพจน์ของบริษัทฯ ต่อสายตาของบคุคลภายนอกด้วย 

10) พนกังานผู้ด าเนินการจดัหาจะต้องให้ข้อมลูที่ถกูต้อง ชดัเจน ครบถ้วนแก่คู่ค้าด้วยวิธีการท่ีเปิดเผย
และให้โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกนั 

11) พนกังานผู้ด าเนินการจดัหาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียน หรือแนะน า
เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน 

12) เจรจาต่อรองบนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์เชิงธุรกิจเป็นธรรมทัง้สองฝ่ายเปิดเผยและมีหลกัฐาน 
 

การร้องเรียน 
1. การแจ้งข้อร้องเรียน 

กรณีที่พบว่า ผู้บริหาร พนกังาน เจ้าหน้าที่ และ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ มีพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหน่ึง ซึง่ส่อไปในทางทจุริต ไม่เป็นธรรม หรือเรียกร้องค่าตอบแทนดงักล่าว คู่ค้าทกุรายสามารถ
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบทนัทีผ่านช่องทาง ดงัต่อไปนี ้

• ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ PSH และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH (Group CEO) 

• ระดบัผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจในทกุระดบั  

• Website : http://www.psh.co.th.หรือ http://www.pruksa.com (หัวข้อ: ร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชนั) 

• E-mail : cg@pruksa.com 

• Line ID : @pruksacg  

• โทรศพัท์ : 1739  
  

นอกจากผู้ แจ้งข้อร้องเรียนจะมีส่วนส าคัญในการช่วยองค์กรแล้ว ผู้ แจ้งข้อร้องเรียนยังจะได้รับเงิน
รางวัลมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) ต่อเคส พร้อมใบประกาศเกียรติคุณความดีจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อีกด้วย 
2. มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 
ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้
2.1 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผย

ตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าให้เกดิความไม่ปลอดภยั หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่
หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะท าให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้จงข้อเท็จจริงให้
ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

2.2 ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผย ชื่อตวั ชื่อ
สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้ แจ้งได้  และได้ด าเนินการสืบสวนว่า มีมูล
ความจริงเพียงใดหรือไม่ 



2.3 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นความลับ และเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น โดยค านึงถึง
ความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมลู หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

2.4 กรณีที่ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่
ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก าหนดมาตรการคุ้มครองตามความเหมาะสม 
หรือบริษัทฯ อาจก าหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเร่ืองที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อน
เสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นธรรม 

  

 เจ้าหนี:้ บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัเจ้าหนี ้โดยเฉพาะเร่ืองเงื่อนไขค า้ประกนั การ
บริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนีไ้ว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนีท้างการค้า หรือ
เจ้าหนีส้ถาบันการเงิน โดยไม่ให้มีการผิดนัดช าระหนี ้รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนีก้ าหนด
อย่างเคร่งครัด ดงันี ้
(1) ช าระหนีค้ืนต่อเจ้าหนีต้รงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่ก าหนดเพื่อมิให้เกิดการผิดนดัช าระหนี  ้
(2) ในการช าระหนี ้เงินกู้ยืม ดอกเบีย้และความรับผิดชอบในหลักประกัน หรือการค า้ประกันต่างๆ 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในสญัญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด 
(3) เมื่อมีเหตสุ าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมนียัส าคญัและอาจกระทบต่อหนีท้ี่ต้องช าระ 

บริษัทฯ จะบริหารเงินทุนโดยจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบเพื่อร่วมกนัหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข เพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหาย 

(4) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเจ้าหนีก้ าหนดอย่างเคร่งครัด 
 

ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม 
ส่ิงแวดล้อม ภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปรับปล่ียนรูปแบบการ
ด า เนินกิจกรรมเพื่ อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) มุ่ งสู่ การพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development : SD)  โดยน าความเชี่ยวชาญจาก Core Business สู่การยกระดับ
คณุภาพชีวิตของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงชมุชนและสงัคมให้มีชีวิตที่ดีอย่างยัง่ยืนมากยิ่งขึน้ ผ่านการ
ด าเนินงาน 3 ด้านหลกัๆ คือ 1. Heart to Home : ใส่ใจในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี 2. Heart 
to Earth : ใส่ใจผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 3. Heart to Society : ใส่ใจสงัคมและให้โอกาสที่ดี และร่วม
เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนไปสู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและสากล  
(Sustainable Development Goals : SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่  4 (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
รายงานประจ าปี 2562 หมวด การพฒันาที่ยัง่ยืน)  

 
 
 
 



ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

บริษัทฯ ด าเนินการส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ 
และการเจ็บป่วยในการท างาน และควบคุมความไม่ปลอดภยัที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้ก าหนด
นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิของพนกังาน และ
ถ่ายทอดไปยงัพนกังานทกุระดบั ดงันี ้ 

1.  บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบอนัดบัแรกของพนกังานทกุคนทกุ
ระดบัและต้องให้ความร่วมมือปฏิบตัิตามกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัทัง้ของตนเองและผู้อื่น  

2.  บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อก าหนดด้านอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

3.  บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทกัษะความรู้ ความสามารถในด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยั รวมทัง้เสริมสร้างจิตส านึกแก่ให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องอย่างสม ่าเสมอ 

4.  บริษัทฯ จะสนบัสนุนงบประมาณและทรัพยากร อาทิ บุคลากร เคร่ืองมืออุปกรณ์ป้องกัน และอื่นๆ 
ให้เพียงพอเหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามยัที่ดี อีกทัง้การดูแลป้องกันอุบัติการณ์และโรคที่เกิดจากการ
ท างานของพนกังานทกุคน 

5.  บริษัทฯ จะติดตามและทบทวนการด าเนินงานด้านชีวอนามยัและความปลอดภัย เพื่อการพฒันา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การที่บริษัทฯ ให้ความส าคญักับความปลอดภยั สุขอนามยัภายในบริษัทฯ ตลอดจนชุมชนสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า เราเปรียบเสมือนส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัทฯ จึงได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกบัการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคมโดยรวม ดงันี ้ 

1.  มุ่งมั่นสนับสนุนให้การด าเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  ความ
ปลอดภัย และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  อาทิเช่น การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ 
ประเมินผลกระทบ และก าหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมโดยรอบโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ได้แก่ ก่อนก่อสร้างโครงการ ระหว่างการก่อสร้างโครงการ และช่วงด าเนินโครงการ ซึ่งการด าเนินงานทัง้ 3 ระยะ 
ครอบคลมุองค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคณุค่าต่างๆ ดงันี ้

 -  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เช่น คุณภาพอากาศ มลพิษทางอากาศ เสียง ความสัน่สะเทือน 
การพงัทลายของดิน คณุภาพน า้ 

-  ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ เช่น ระบบบ าบดัน า้เสีย ระบบนิเวศวิทยาสงัคมเมือง 
-  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น า้ใช้ น า้เสีย การระบายน า้ การป้องกันน า้ท่วม การจดัการ

ขยะมลูฝอย ระบบไฟฟ้า การป้องกนัอคัคีภยั 
-  คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต เช่น ผลกระทบต่อสขุภาพ สงัคม อาชีวอนามยั และความปลอดภยั 
2.  ก าหนดให้ความปลอดภัยในการท างานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ

พนกังานทกุคน 
3.  ก าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดบัต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จงูใจให้

พนกังานปฏิบตัิงานด้วยความปลอดภยั 



4.  ก าหนดให้พนกังานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ เป็นส าคญัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 

5.  ก าหนดให้พนักงานทุกคนต้องดูแล ท าความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพืน้ที่ที่
ปฏิบตัิงานของตนเองอยู่เสมอ 

6.  มุ่งมัน่สนบัสนนุให้มีกิจกรรมความปลอดภยัที่ช่วยกระตุ้นส่งเสริมและพฒันาจิตส านึกของพนกังาน
ให้เกิดความปลอดภยัในการท างาน 

7.  มุ่งมั่นสนับสนุนให้มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานความปลอดภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 

8.  มุ่งมั่นหาหนทางในการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยการตรวจติดตามและควบคุมการปล่อย
และการระบายออกของมลพิษ รวมถึงการจดัการของเสียอนัตรายและไม่อนัตรายเพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

9.  ใช้ทรัพยากรและพลงังานให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ รวมถึงป้องกันมลภาวะทางน า้ อากาศ ของเสีย 
และมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดขึน้จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สดุต่อส่ิงแวดล้อมและชมุชน 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลอย่างเคร่งครัด โดยน าระบบการจดัการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในบริษัทฯ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001:2007 รวมถึง
มาตรฐาน มอก. 18001:2554 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในกระบวนการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ใช้ 
Safety Management Performance ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดท าขึน้เพื่อให้
โครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และโรงงานให้มีมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานเป็นมาตรฐานเดียวกนัถกูต้องตาม
หลกับริหารจดัการและกฎหมาย ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยั โดยมีกระบวนการ
ควบคมุทกุส่วนงานทัง้บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม      

 

ด้านการสร้างจิตส านึกความปลอดภยัให้กับพนกังาน และคู่ค้า บริษัทฯ ได้ท าการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะ
ความรู้ความสามารถด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัในการท างานก่อสร้างในงานที่มีความเส่ียงสงูให้กับพนกังาน 
และคู่ค้าเพื่อสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถกูต้องปลอดภยัเพื่อลดความสญูเสียที่อาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 

 

 



 
 

ด้านการป้องกนัอนัตรายในงานท่ีมีความเส่ียงสงู บริษัทฯ ได้มีการควบคมุกิจกรรมการท างานท่ีมีความ
เส่ียงสงูดงันี ้ 

1. ผู้บริหารลงพืน้ที่เพื่อตรวจสอบความปลอดภยัในโครงการก่อสร้างต่างๆ ทุกไตรมาสเพื่อเป็นการสร้างภาวะผู้น า 
(Leadership) ด้านความปลอดภยัและประเมินความปลอดภยัในโครงการก่อสร้างต่างๆ 

2. ด้านไฟฟ้าได้มีการออกแบบระบบไฟฟ้าชัว่คราวในโครงการก่อสร้าง ตู้ไฟฟ้าชัว่คราวมีระบบตดัไฟฟ้าอตัโนมัติ 
ELCB ในการป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าเกิน รวมทัง้ การออกแบบระบบไฟฟ้าบ้านพกัอาศยัของ
คนงานให้ปลอดภยัในการพกัอาศยั และการจดัท ามาตรฐานในการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าโดยน าระบบ log out 
มาใช้งาน 

3. งานความเส่ียงสงูอื่นๆ ได้แก่ด้านการท างานบนท่ีสงู งานเก่ียวกบัความร้อน งานท่ีอบัอากาศ และงานขดุเจาะได้
มีการก าหมดมาตรฐานให้ใช้ระบบ Safety Work Permit ในการควบคุมการท างานให้เกิดความปลอดภยัตัง้แต่
ก่อนเร่ิมงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ในการความคุมคนปฏิบัติงาน อุปกรณ์การท างานให้
ปลอดภยัเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัง้องค์กร 

4. การตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงเป็นการตรวจสอบความเพื่อคอยติดตามกิจกรรมการท างานส่งผลต่อสุขภาพ
หรือไม่ 

5. บริษัทได้ปรับปรุงมาตรฐานการท างานและมีการก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยั
โดยบงัคบัทัง้องกรค์และคู่ค้า โดยคู่ค้าจะเป็นเอกสารแนบท้ายสญัญาจ้าง 

 

ด้านการซ้อมรับมือเหตฉุกุเฉินบริษัทฯ ได้จดัอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น และการช่วยชีวิตเบือ้งต้น (CPR) โดย
มีพนกังานผ่านการอบรมเกินร้อยละ 50 ของพนกังานทัง้หมด ซึ่งมากว่าที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ มีการซ้อมแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ควบคู่กันไป โดยมีการซ้อมอยู่เสมอเพื่อลดความเส่ียงหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พนักงาน
สามารถปฏิบตัิตามขัน้ตอนอย่างถกูต้องเหมาะสมพร้อมรับกบัสถานะการณ์ที่เกิดขึน้ 
 

ระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานครบถ้วนและมีการปฏิบัติตรงกันทุกภาคส่วน จึงมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติงานเชิงนโยบาย 
โดยหลกัๆ มีดงันี ้



1. นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวสูง เป็น
นโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบตัิงานความปลอดภยัในการท างานแนวสงูครอบคลมุการท างาน
ทัง้ในส่วนของพนกังานบริษัทฯ ผู้ รับเหมา ผู้ควบคมุงาน ที่ปรึกษา และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. นโยบายการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการก่อสร้างในแนวราบเป็น
นโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท างานแนวราบครอบคลุมการ
ท างานทัง้ในส่วนของพนกังานบริษัทฯ ผู้ รับเหมา และอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. นโยบายการด าเนินการเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานระเบียบการ
ด าเนินงาน เมื่อมีอบุตัิเหตจุากการท างาน การรายงานอบุตัิเหต ุการสอบสวนอบุตัิเหต ุการป้องกนัแก้ไขเพื่อไม่ให้
เกิดซ า้ 

4. นโยบายอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล เป็นนโยบายเพื่อก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 
(PPE) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในบริษัทฯ ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่ปฏิบตัิงาน 

5. ระเบียบข้อบังคับมาตรการเพื่อความปลอดภัยส าหรับผู้ รับจ้างก่อสร้างโครงการ เป็นเอกสารประกอบสญัญา 
(TOR) โดยระบุระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับผู้ รับเหมาที่รับจ้างก่อสร้างให้กับ
บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตาม  

6. แผนการจัดการความปลอดภัยประจ าโครงการ เป็นคู่มือวิธีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภยัในโครงการ 

7. การประเมินและรับรองมาตรฐาน Safety Certify ส าหรับแนวราบ เป็นมาตรฐานแนวทางการด าเนินงานระบบ 
Safety ในโครงการก่อสร้างแนวราบ 

8. ระเบียบข้อบงัคบัมาตรการเพื่อความปลอดภยัในแนวราบ เป็นมาตรฐานวิธีการปฎิบตัิงานส าหรับผู้ รับเหมาเพื่อ
ความปลอดภยัในแนวราบ 

9. ประกาศบริษัทฯ เร่ือง มาตรการในการด าเนินงานด้านความปลอดภยัที่มีความอนัตรายสงู เก่ียวกับไฟฟ้า และ
เคร่ืองจกัร เป็นมาตรการควบคมุการท างานท่ีมีความเส่ียงสงู 

10. มาตรฐานตู้ ไฟฟ้าชั่วคราวในโครงการก่อสร้าง เป็นมาตรฐานตู้ ไฟฟ้าในบริษัทฯ ให้ทุกโครงการใช้มาตรฐาน
เดียวกนั 

11. ประกาศคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) เ ร่ือง กฎเหล็ก 
ด้านความปลอดภยั เป็นประกาศเพื่อเป็นมาตรฐานการด าเนินงานส าหรับงานท่ีมีความเส่ียงสงู 

12. นโยบายความปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้ รับเหมา เป็นนโยบายมาตรฐานการท างานของผู้ รับเหมาที่
ปฏิบตัิงานให้บริษัทฯ 

13. นโยบายในการรับมือฝุ่ นที่ส่งผลกระทบต่อพนกังาน และโครงการก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
กรณีค่าฝุ่ นเกินมาตรฐาน 

14. ประกาศบริษัท เร่ืองแนวทางการปฏิบตัิด้านความปลอดภัย เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความปลอดภยั
ส าหรับการท างานของพนกังานซึง่จะมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม 

 

การควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย 
บริษัทฯ มีการควบคมุการปฏิบตัิงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเส่ียงสงู ไม่ว่าจะเป็นงานความร้อน (Hot 

Work) งานที่สงู (High Work) งานที่อบัอากาศ (Confined Space) และงานอื่นๆ โดยมีข้อบงัคบัส าหรับการปฏิบตัิงานที่



ชัดเจน ในปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อบังคับงานอยู่ 46 ประเภทกิจกรรมที่ด าเนินงานในบริษัทฯ โดยมีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานแต่ละประเภทอย่างสม ่าเสมอ และมีรายงานการตรวจสอบชัดเจน โดยกฎระเบียบข้อบังคับงาน 46 ประเภท
กิจกรรมจะมีรายละเอียด ดงันี ้

1. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการสวมใส่ PPE 
2. กฎระเบียบความปลอดภยัการท างานของแม่บ้าน 
3. กฎระเบยีบความปลอดภยัเร่ืองการป้องกนัไฟไหม้ 
4. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานบนท่ีสงู 
5. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานในที่อบัอากาศ 
6. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการป้องกนัการตกหลมุ 
7. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัความร้อน 
8. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้ลิฟท์โดยสาร 
9. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัเคร่ืองมือไฟฟ้า 
10. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการยกและเคล่ือนย้ายสิ่งของ (Office) 
11. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการจดัการทางเดิน 
12. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุจราจร 
13. กฎระเบียบความปลอดภยัเร่ืองการควบคมุยานยนต์ 
14. กฎระเบยีบความปลอดภยัส าหรับการใช้นัง่ร้าน 
15. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานขดุเจาะ Footing 
16. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Caissons 
17. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Pile Driving 
18. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้ Bored Pile 
19. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 
20. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัสายพาน โซ่ สลิง 
21. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบั Mobile Crane 
22. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบั Hoists 
23. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัสารเคมีอนัตราย 
24. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุเสียง 
25. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุฝุ่ น 
26. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุขยะอนัตราย 
27. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการควบคมุถนนในพืน้ท่ีก่อสร้าง 
28. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้โครงสร้างเหล็ก 
29. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานกบัเคร่ืองตดัไม้ 
30. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการรือ้ถอน 
31. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานขดุเจาะ (เข็มเจาะ) 
32. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานโดยใช้เคร่ือง Vibro 



33. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้ Tower Crane 
34. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการติดตัง้ Precast 
35. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานรังสี 
36. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้คอมพิวเตอร์ (Office) 
37. กฎระเบียบเร่ืองการควบคมุสารเสพติดและแอลกอฮอล์ (Office) 
38. กฎระเบียบความปลอดภยักรณีไฟไหม้อาคารสงู (Office) 
39. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการป้องกนัแผ่นดินไหวบนอาคารสงู (Office) 
40. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร (Office) 
41. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการป้องกนัสนึามิ 
42. กฎระเบียบความปลอดภยัส าหรับการท างานใน Office 
43. แผนการจดัการความปลอดภยัประจ าโครงการ (Project Safety Plan) 
44. ระเบียบข้อบงัคบัมาตรการเพื่อความปลอดภยัส าหรับผู้ รับจ้างก่อสร้าง 
45. ระเบียบข้อบงัครับมาตรการเพื่อความปลอดภยัในแนบราบ 
46. มาตรการความปลอดภยังานความเส่ียงสงู และบทลงโทษ 

 

การด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงในกิจกรรมต่างๆ ในองค์กร เพื่อควบคุม ป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ไม่ให้

ส่งผลต่ออนัตรายทางร่างกาย โรคต่างๆ และสภาพจิตใจของพนกังาน 
2. บริษัทฯ ได้มีการประเมินความสอดคล้องกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านความอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั 
3. บริษัทได้น าระบบ Safety Management Performance ความคุม 4 ด้าน เพื่อติดตามการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภยัของโครงการก่อสร้างแนวราบเพื่อดแูนวโน้มด้านความปลอดภยั 
4. บริษัทได้จดัตัง้บคุลากรท่ีถ่ายทอดความรู้ความปลอดภยัในแต่ละโครงการก่อสร้างผ่านการอบรมในการท างานที่

โครงการก่อสร้าง 
5. บริษัทจดัให้มีการอบรมพนกังานผ่านรูปภาพด้ายสื่อ OPL (One Point Lesson) 
6. บริษัทมีการตรวจสอบการท างานอย่างสม ่าเสมอผ่านการท า Site Walk โดยผู้บริหารโครงการเป็นผู้น าตรวจ 
7. บริษัทมีประชมุความปลอดภยัในทกุเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาความปลอดภยัที่เกิดขึน้ในโครงการก่อสร้าง 
8. บริษัทฯ ได้จดัท าแคมป์คนงานตามมาตรฐานเพื่อให้ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกนัใน

ทกุโครงการก่อสร้าง และยงัเป็นโครงการตวัอย่างส าหรับศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายนอก 
9. บริษัทฯ ได้จัดท ากฎระเบียบและความรู้ต่างๆ ด้านความปลอดภัย มาตรฐานการท างาน แปลเป็นภาษาต่างๆ 

รวม 4 ภาษา เพื่อให้แรงงานชาวต่างชาติสามารถท าความเข้าใจ 
10. บริษัทฯ จัดท าชุมชนสัมพันธ์กับพืน้ที่ข้างเคียงกับโครงการ เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชน และสนับสนุน

ช่วยเหลือชมุชน 
11. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เคร่ืองมือ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน 



12. บริษัทฯ มีการส่ือสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหลายช่องทาง อาทิ SMS E-Mail บอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ ให้กบัพนกังานและบคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

13. บริษัทฯ มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนกังาน เพื่อให้ทราบหลักการที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในลักษณะงาน
ต่างๆ การสวมใส่อปุกรณ์ป้องกนัอย่างถกูวิธี ตัง้แต่เร่ิมงาน และทบทวนอย่างต่อเนื่อง 

14. บริษัทฯ มีการซ้อมรับเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ เพื่อเป็นการซักซ้อมพนักงานให้เข้าใจใน
ขัน้ตอนการด าเนินงาน วิธีการแจ้ง วิธีการประสานงาน รวมถึงบทบาทหน้าที่ 

15. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของพนกังาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้
หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินยั 

16. บริษัทฯ มีการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึน้ทุกครัง้ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการ ณ์นัน้ๆ และเข้าไป
ด าเนินการควบคมุให้ตรงจดุ เพื่อป้องกนัการเกิดซ า้ 

17. บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจในระบบบริหารจัดการอาชี วอนามัยและ
ความปลอดภยัมีความเหมาะสม พอเพียง และมีประสิทธิผล 

18. บริษัทฯ มีการให้ความรู้กับพนักงาน (Safety Talk) ที่ปฏิบัติงานในโครงการ มีการจัดท า Training Need ตาม
กิจกรรมที่มีความเส่ียง ครอบคลมุทกุกิจกรรม 

19. บริษัทฯ มีการตรวจสารเสพติดพนกังาน และผู้ รับเหมา จากหน่วยงานภายนอกอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัความ
เส่ียงต่ออาชญากรรม   

20. บริษัทฯ มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมทัง้ในส านกังานและโครงการเพื่อคอยติดตามสภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้เหมาะสมกบัพนกังาน 

21. บริษัทฯ ประสานงานกบัโรงพยาบาลในการส่งตวัพนกังานเข้ารักษาทนัทีที่ประสบอบุตัิเหตุ หรือเจ็บป่วย 
22. บริษัทฯ มีการติดตามคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อพนักงานทุกวันเพื่อคอยเตือนการปฏิบัติตัวของพนักงานและ

บริษัทฯ สนบัสนนุงบประมาณในการแจกหน้ากากกนัฝุ่ นขนาดเล็กให้กบัพนกังาน 
23. บริษัทฯ ได้จดัท ามาตรการลดฝุ่ นขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยท าการสเปร์น า้ปกคลมุแหล่งก าหนิดฝุ่ น

และจดัเก็บส่ิงที่อาจส่งผลกระทบอยู่เสมอ 
24. บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ในการท างานเป็นประจ าทกุสปัดาห์ และมีการติดสติกเกอร์ 

(Tag) เป็นหลกัฐานผ่านการตรวจสอบ 
 

 
 

ความปลอดภัยการใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี 
1. บริษัทฯ มีการเลือกวตัถดุิบท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อลกูค้าและผู้ปฏิบตัิงาน เช่น เลือกใช้วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่

มีสารระเหยที่เป็นมลพิษ (VOCs) จ าพวก Formaldehyde 



2. บริษัทฯ มีการควบคุมการจัดเก็บสารเคมีที่ใช้ โดยมีการจ าแนกประเภทสารเคมี และมีการให้ความรู้
พนกังานเก่ียวกบั Safety Data Sheet (SDS) ของสารเคมีต่างๆ มีป้ายบ่งชีช้ดัเจน ตามระเบียบปฏิบตัิและ
มาตรฐานของบริษัทฯ 

3. บริษัทฯ มีการตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์จากผู้ผลิต (Audit Supplier) เพื่อเป็นการตรวจสอบให้ได้วตัถุดิบที่ได้
มาตรฐานตามที่บริษัทฯ ต้องการ 

 

การฝึกอบรมเพื่อสร้าง จิตส านึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2562 เพื่อเพิ่มความตระหนกัและสร้างจิตส านึกให้กับพนกังาน บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมด้าน

ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 9 หลกัสตูร รวม Class อบรม 41 Class เพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานรวมถงึบคุคลที่เก่ียวข้อง
ได้รับความรู้ ความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน จากศูนย์ฝึกอบรมที่ขึน้ทะเบียนกับกระทรวง
แรงงานและผู้ ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบตัรรับรอง โดยมีหลกัสตูรจดัฝึกอบรมดงันี ้

1 จิตส านึกความปลอดภยัในการท างาน 
2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบัหวัหน้างาน (จป.หวัหน้างาน) 
3 เจ้าหน้าที่ระดบับริหาร (จป.บริหาร) 
4 เจ้าหน้าที่ระดบัเทคนิค (จป.เทคนิค) 
5 คณะกรรมการความปลอดภยัในการท างาน (คปอ.) 
6 อบรมเร่ืองดบัเพลิงขัน้ต้น 
7 การช่วยชีวิตเบือ้งต้น (CPR) 
8 บทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภยัส าหรับผู้บริหารโครงการ 
9 ระบบ Safety Work Permit ส าหรับงานท่ีมีความเส่ียงสงู 

 

บริษัทฯ ยังมีการให้ความรู้ ความตระหนัก และสร้างจิตส านึกทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีการอบรม
ภายนอก ได้แก่ การพฒันาการออกแบบที่ยัง่ยืนและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ฯลฯ   

 

นโยบายการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ นวนคร และล าลูกกา มีกิจกรรมที่ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ 

ดงันี ้
1. การคดัแยกขยะและก าจัดตามระบบอุตสาหกรรม เพื่อสามารถน าขยะที่ Reuse และ Recycle 

ได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อ 
2. การลดใช้กระดาษ โดยใช้ระบบจดัเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และการน ากระดาษมา Reuse 

ใช้ 2 หน้า 
3. การจดัท าสวนสขุภาพ และการปลกูต้นสนตามแนวร่องระบายน า้ 
4. ระบบไฟแสงสว่างที่ใช้ระบบอตัโนมตัิในการเปิด-ปิดไฟ ในส านกังานในลาน Stock ไฟถนน และ

ลานจอดรถ 
5. ลดความเข้มของไฟส่องสว่างในจุดที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน โดยการลดวัตต์ และเปล่ียนชนิดของ

หลอดไฟจาก High Bay เป็น LED เพื่อประหยดัการใช้พลงังาน 
6. ลดจ านวนเที่ยวขนส่งแผ่น Precast เกิดจากการ Improve Pack ชิน้งาน 



คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั 
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูแ้ทนนายจา้ง 
ระดบับงัคบับญัชา 

กรรมการผูแ้ทนลูกจา้ง 
ระดบัปฏบิตักิาร 

7. ก าหนดให้รถบรรทกุขนส่งสินค้าดบัเคร่ืองยนต์ตลอดเวลาในการ Load แผ่นพรีคาสท์ 
8. ให้ใช้จกัรยานในการเดินทางภายในโรงงานแทนการใช้รถยนต์ส่วนตวั 
9. ติดฟิล์มกรองแสงภายในส านกังานเพื่อลดความร้อนจากภายนอก เพื่อลดการใช้พลงังานไฟฟ้า 

เช่น เคร่ืองปรับอากาศ 
(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน” หมวด ความปลอดภยั อาชีวอนามยั

สภาพแวดล้อมในการท างาน และหมวด การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม) 
 

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริษัทฯ มีการจัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่ง

มาจากการแต่งตัง้ (ระดบับงัคบับญัชา) และมาจากการเลือกตัง้ของสมาชิกในองค์กร (ระดบัปฏิบตัิการ) รวมจ านวนทัง้สิน้ 
25 คน เพื่อให้การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด ล้อมในการท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้ความปลอดภัยนอกงาน 
เพื่อป้องกันและลดการเกิดอบุตัิเหต ุการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตเุดือดร้อนร าคาญ อนัเนื่ องจากการ
ท างานหรือความไม่ปลอดภยัในการท างานเสนอต่อผู้บริหาร 

 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการท างาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานต่อผู้บริหารเพื่อความปลอดภัยในการท างานของ
พนกังาน ผู้ รับเหมาและบคุคลภายนอก ท่ีเข้ามาปฏิบตัิงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ 

3. ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้านความปลอดภยัในการท างานของบริษัทฯ 
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้มาตรฐานด้านความ

ปลอดภยัในการท างานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อผู้บริหาร 
5. ส ารวจการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท างาน และตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายที่

เกิดขึน้ในบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละหน่ึงครัง้ 



6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภยัในการท างาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการอบรมเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภยัของพนกังานและบคุลากรทกุระดบั เพื่อเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหาร 

7. วางระบบการรายงานสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภยัให้เป็นหน้าที่ของพนกังานทุกคนทุกระดบัต้อง
ปฏิบตัิ 

8. ติดตามผลความคืบหน้าเร่ืองที่เสนอต่อผู้บริหาร 
9. รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี รวมทัง้ระบุปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบตัิหน้าที่

ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบตัิหน้าที่ครบหน่ึงปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร 
10. ประเมินผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัในการท างานของบริษัทฯ 
11. ปฏิบตัิงานด้านความปลอดภยัในการท างานอื่นตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 
 

การด าเนินงานเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทฯ 

 
 
การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการท างาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการดแูลพนกังานให้มีสขุภาพท่ีด ีดงันัน้ จึงจดัให้มีทีมแพทย์จากโรงพยาบาล

ชัน้น ามาตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานทุกระดับทัง้ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหาร เพื่อให้มีอาชีวอนามยัที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี ้การลดความเส่ียงต่อโรคและความเส่ียงต่อการได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน เป็นนโยบาย



หลกัในการดูแลพนกังาน จึงมีการก าหนดมาตรการการดูแลที่เหมาะสมครอบคลมุกับทุกสภาพการท างานของพนักงาน 
อาทิ 

▪ บริษัทมีการประเมินผลกระทบต่อสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงตามกิจกรรมการท างานท่ีพนกังานสมัผสั 
▪ ไซต์งานก่อสร้าง พนกังานในโรงงาน ที่อาจได้รับผลกระทบอนัเกิดจากฝุ่ นละออง เสียงดงั เส่ียงต่อการ

เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทฯ จัดมีการตรวจสุขภาพก่อนเร่ิมงาน จัดเตรียมหน้ากากป้องกัน
อนัตรายจากฝุ่ นละออง จดัให้มีอปุกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เป็นต้น 

▪ บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานตรวจสขุภาพตามปัจจยัเส่ียงด้วยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ทุกปีเพื่อติดตาม
ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการท างาน และก าหนดแนวทางแก้ไขป้องกนั 
 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีพนกังานท่ีผ่านการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นที่ร้อยละ 55 ซึง่สงูกว่าทีก่ฎหมายก าหนด

ไว้และบริษัทฯ มีทีมอพยพหนีไฟประจ าชัน้เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพอาคาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 

1. ผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ (Emergency Commander) ท าหน้าที่ 

• เป็นผู้ตดัสินใจให้อพยพเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉิน 

• เป็นผู้แจ้งหวัหน้าทีมอพยพและสมาชิก (พนกังาน) ในทีมให้อพยพไปสู่ทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) 
2. หวัหน้าทีมอพยพ 1 (Floor warden I) ท าหน้าที่ 

• ปฏิบตัิตามค าสัง่ผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ 

• ให้ความรู้กบัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 

• เป็นผู้น าสมาชิก (พนกังาน) ในทีมอพยพตามทางออกฉกุเฉิน (Fire Exit) โดยถือธงหนีไฟน าไปสู่จดุรวมพล 

• ตรวจนบัรายชื่อสมาชิก ณ จดุรวมพล ว่ามีติดค้างหรือไม่ 

• รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 



3. หวัหน้าทีมอพยพ 2 (Floor warden II) ท าหน้าที่ 

• รายงานผลต่อผู้บริหารอพยพประจ าชัน้ และหน่วยงานความปลอดภยั 

• ให้ความรู้กบัสมาชิก (พนกังาน) เก่ียวกบัการอพยพกรณีเหตฉุกุเฉิน 
4. สมาชิกประจ าทีม ท าหน้าที่ 

• ปฏิบตัิตามแนวทางการอพยพฉกุเฉินอย่างเคร่งครัด 

• อพยพไปสู่จดุรวมพล 

• รายงานตวัต่อหวัหน้าทีมอพยพ 
 

คุณสมบัติของหัวหน้าทีมอพยพ 1 และ 2 มีดงันี ้
1. สามารถระงบัเหตเุพลิงไหม้เบือ้งต้นได้ (ผ่านการอบรมดบัเพลิงขัน้ต้น) 
2. สามารถช่วยเหลือสมาชิกในทีมจากการบาดเจ็บในเบือ้งต้นได้ (ผ่านการอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลและ

ช่วยเหลือชีวิตเบือ้งต้น) 
 

โดยบริษัทฯ ได้ซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปี เพื่อให้พนกังานรู้วิธีการปฏิบตัิตวัเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน รู้จกัทาง
หนีไฟของชัน้ท่ีตนเองปฏิบตัิงาน รวมถึงผู้บริหารอพยพ และ หวัหน้าทีมอพยพ 1, 2 ได้ท าการซ้อมการปฏิบตัิหน้าที่ รวมถึง
เป็นการทดสอบระบบรับเหตุฉุกเฉินของอาคาร ทัง้ทางหนีไฟอาคาร ระบบรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ และมีส่ือวิดีทัศน์เพื่อให้
พนกังานและผู้มาติดต่อบริษัทฯ สามารถเข้าใจและปฏิบตัิตามได้ 

 

 
 

 
 
 
 



บริษัทฯ ได้จดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ประกอบด้วย 
1. แผนการตรวจตรา 
2. แผนการอบรม 
3. แผนการรณรงค์ 
4. แผนการดบัเพลิง 
5. แผนการอพยพหนีไฟ 
6. แผนบรรเทาทกุข์ 

 

มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉิน  
1.  จดัให้มีเคร่ืองดบัเพลิงติดตัง้ไว้ทกุ 20 ตร.ม. เป็นชนิดปราศจาก CFC ในบริเวณที่จะน าออกมาใช้ได้

สะดวก มีสญัลกัษณ์ชดัเจนเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเวลาจ าเป็น 
2.  จดัให้มีระบบไฟฉกุเฉินและป้ายทางออกฉกุเฉินน าทางกรณีเกิดเหตุ 
3.  จดัให้มีไฟฉายส ารองติดอยู่บริเวณทางออกฉกุเฉินทกุจดุ 
4.  จดัให้มีป้ายเตือน (Safety Sign) ตามจดุต่างๆ 
5.  จดัให้มีทางหนีไฟท่ีเหมาะสม สะดวกให้พนกังานหนีไฟได้โดยรวดเร็วเมื่อเกิดไฟไหม้ 
6.  จดัให้มีสญัญาณเตือนไฟ/ควนั อตัโนมตัิติดตัง้ไว้ทกุห้อง ถ้าเป็นไปได้ 
7.  มีเคร่ืองดบัเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้ติดตัง้ไว้ในบริเวณที่จดัเก็บสารเคมี และ/หรือ เชือ้เพลิง 
8.  มีป้ายห้ามสบูบหุร่ีหรือใช้ไฟ ติดตัง้ไว้ในบริเวณสถานท่ีเก็บสารเคมี /เชือ้เพลิง 
9.  สายไฟฟ้าที่ใช้ในส านกังาน และในสถานท่ีเก็บเชือ้เพลิง เป็นสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนตามมาตรฐานทาง

ไฟฟ้าสากลก าหนด 
10. มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อปุกรณ์รับเหตอุย่างสม ่าเสมอ 
11. จดัให้มีหวัหน้าทีมอพยพประจ าจดุต่างๆ กรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 
12. จดัให้มีการจดัฝึกอบรมดบัเพลิงขัน้ต้นประจ าทุกเดือน เพื่อให้พนกังานสามารถใช้อุปกรณ์รับเหตุ

เป็นและถกูต้อง 
13. จดัให้มีการซ้อมรับเหต ุการปฐมพยาบาล การอพยพหนีไฟเป็นประจ าทกุปี 
 

บริษัทฯ ได้น าผลจากการเก็บสถิติการเกิดอุบตัิเหต ุในทุกๆ ปี มาเป็นหนึ่งในแผนการพฒันาที่ส าคญัที่
มุ่งมัน่ท่ีจะลดการเกิดอบุตัิเหตใุห้เป็นศนูย์ (Zero Accident) เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างานของพนกังาน ซึง่เป็นส่ิง
ที่บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส าคญัเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน ปี 2559 -  2562 
  

 
 
จากข้อมลูสถิติในปี 2562 จะเห็นได้ว่าภาพรวมแนวโน้มอตัราการบาดเจ็บลดลง อตัราวนัขาดงานลดลง

เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา 
 

4.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดพลังงานและน า
ทรัพยากรกลบัมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า การปิดแอร์และปิดไฟช่วงพกัเที่ยง การเปิดไฟเฉพาะจดุที่ต้องการใช้
งาน การเดินขึน้ลงบนัไดในชัน้ที่ไม่สูง การใช้รถร่วมกันในทางเดียวกัน ซึ่งส่ิงต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยปลูกฝังให้เป็นค่านิยม
ส่วนตวัและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัของครอบครัว 
 

 4.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ 
 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิไว้ ซึ่งถือเป็น
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยพนกังานท่ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้องลงลายมือชื่อรับรองว่าจะไมล่ะเมิดสิทธิของบคุคลใด หรือบริษัทใดๆ ที่
ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า สิทธิบตัร หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมไปถึงติดตัง้ หรือเผยแพร่ ผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์เถ่ือน หรือซอฟแวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถกูต้องให้กบัทางบริษัทฯ 
 
 
 



4.4 นโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามจ่ายสินบน 
บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทจุริต คอร์รัปชนั และห้ามจ่ายสินบนทกุรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) การให้ และรับ ของขวัญ ของก านัล หรือผลประโยชน์อื่น 
1.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลในครอบครัว รับของขวัญ ของก านัล หรือ

ผลประโยชน์อื่น  แก่คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ตลอดจนผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 

1.2 การให้ของขวญั ของก านลั หรือผลประโยชน์อื่น แก่ลกูค้า คู่ค้า ตวัแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วน
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ กรณีที่มีตราสญัลกัษณ์ของบริษัทฯ การให้ตามประเพณีนิยม 
เทศกาล หรือกรณีเพื่อส่งเสริมการขาย สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในโอกาสแสดง
ความยินดี แสดงความขอบคุณ การต้อนรับ แสดงความเสียใจ การให้ความช่วยเหลือตาม
มารยาทท่ีถือปฏิบตัิในสงัคม สามารถท าได้ 

(2) การเลีย้งรับรอง / รับเลีย้งรับรอง 
ห้ามมิให้มีการเลีย้งรับรอง/รับเลีย้ง กรณีที่เป็นรูปแบบที่มีเจตนาเพื่อสร้างอิทธิพล มีผลต่อการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ หรือเพื่อสนบัสนนุกิจกรรมทางการเมือง ขดัต่อกฎระเบียบ เข้าข่ายติดสินบน เว้น
แต่เป็นการเลีย้งเพื่อติดต่อท าความรู้จกั ให้ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ ถ้ามีการเลีย้งรับรอง
เนื่องจากการปฏิบตัิหน้าที่ ตามความเหมาะสม และไม่ฟุ่ มเฟือยเกินสมควร 
 

4.5  นโยบายการสรรหาที่ดิน 
 บริษัทฯ ด าเนินนโยบายการสรรหาที่ดิน โดยก าหนดให้ทุกกระบวนการที่เก่ียวข้อง มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และพิจารณาคที่ดินในรูปแบบของคณะกรรมการในทุกกระบวนการ โดยทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รวบรวม
ข้อมลูที่ครบถ้วนและผ่านการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการจดัซือ้ที่ดิน คณะกรรมการจดัการ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ตามอ านาจด าเนินการจากมลูค่าโครงการท่ีน ามาพฒันา 

 

กระบวนการสรรหาที่ดิน ประกอบด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับลงทะเบียน
ที่ดิน 
ผู้เสนอขายส่งข้อมลู
ที่ดินผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
อีเมล์ ไลน์ ฯลฯ และ
บนัทึกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมลูของบริษัท 

การคัดกรองที่ดิน 
คดักรองที่ดินตาม 
ท าเลเป้าหมายของบริษัท 
 

การประเมินศักยภาพ 
ที่ดิน 
วิเคราะห์ด้านการตลาด 
ภาวะการแข่งขนั 
ตลอดจนกายภาพท่ีดิน 
และกฎหมายท่ี 
เก่ียวข้องกบัการพฒันา 
โครงการ 

การเจรจาต่อรองราคา 
และเงื่อนไข 
เจรจากับเจ้าของที่ดิน 
ผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ โดยเงือนไข 
และราคาท่ีตกลง 
ยินยอมร่วมกันระหว่าง 
ผู้ซือ้ (บริษัทฯ) และผู้ขาย 

การน าเสนอที่ดินเพื่อ 
พิจารณา 
น าเสนอท่ีดินอย่างน้อย 
3-5 แปลงต่อการน าเสนอ 
เพื่อเปรียบเทียบราคา 
และความเป็นไปได้ในการ 
พฒันาโครงการ โดยน าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการจดัซือ้ท่ีดิน 
คณะกรรมการจดัการ 
และคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิตาม 
อ านาจด าเนินการ 
ด าเนินการ 



หลกัการพิจารณาอนมุตัิซือ้ที่ดิน 
บริษัทฯ ด าเนินการส ารวจ และจดัท ารายงานกายภาพที่ดินอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงเป้าหมาย
สามารถน าไปพัฒนาโครงการได้ โดยไม่ติดเงื่อนไข กฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่ก ากับดูแลการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ รวมทัง้ก าหนดให้มีการส ารวจส่ิงแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง  โดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่อาศยั และความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส าคญั  
 

ในส่วนของมมุมองเชิงธุรกิจ บริษัทฯ พิจารณาซือ้เฉพาะที่ดินเกรดเอ ในท าเลศกัยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั และสามารถพฒันาโครงการได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย นอกจากนีย้งัให้ความส าคญักบัการซือ้
ที่ดินให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะยาว เพื่อควบคุมและรักษา Portfolio ของกลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว 
และคอนโด ให้อยู่ในสดัส่วนที่สมดลุย์ และเติบโตได้อย่างเหมาะสมตามสภาวะทางการตลาด   
 

 4.6 นโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนักงานบริษัทฯ ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทาง
ทุจริตและผิดหลักธรรมาภบิาลต่อการซือ้ขายที่ดินของบริษัทฯ 

  

 นิยามการปฏิบตัิตนของเจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนกังาน ที่มีพฤติกรรมส่อไปในทางทจุริตและผิดหลกั      ธรร
มาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของบริษัทฯ  

 

(1) การบวกราคาที่ดินเพิ่มจากราคาที่เจ้าของที่ดินต้องการขาย 
(2) การเพิ่มราคาที่ดินโดยไม่มีเหตผุล 
(3) การซือ้ที่ดินตดัหน้าบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน และน ามาขายในราคาที่สงูขึน้ 
(4) การน าข้อมลูภายในท่ีส าคญัของบริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อบคุคลภายนอก 
(5) การปิดบงัข้อเท็จจริงของแปลงที่ดิน 
(6) การให้ หรือใช้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัแปลงที่ดินอนัเป็นเท็จแก่บริษัทฯ 
(7) การแอบอ้างชื่อบริษัทฯ เพื่อใช้ในการติดต่อเจ้าของที่ดิน 
(8) การเสนอให้สินบน ส่ิงตอบแทนแก่ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯ 
(9) พนกังานท่ีมีส่วนร่วมกบัเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า ในข้อใดข้อหน่ึงดงักล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือว่ามีความผิด

ร้ายแรง และเป็นการทจุริตต่อหน้าที่ 
(10) การปฏิบตัิการอื่นๆ อนัเป็นการส่อไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ที่ดินของบริษัทฯ  

  

 วตัถปุระสงค์ 
(1) เพื่อให้เป็นที่รับรู้ว่าบริษัทฯ ไม่สนับสนุนให้มีการด าเนินการทางธุรกิจกับเจ้าของที่ดินและนายหน้าที่มี

พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ที่ดินของบริษัทฯ 
(2) เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานรับทราบถึงพฤติกรรม การกระท าที่ส่อไปในทางทจุริตและผิดหลกัธรรมาภิบาล

ต่อการซือ้ขายที่ดินของบริษัทฯ 
(3) เพื่อให้ผู้บริหารและพนกังานทราบถึงแนวทางการปฏิบตัิ เมื่อพบพฤติกรรม การกระท าที่ส่อไปในทางทจุริต

และผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดิน 
(4) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดิน นายหน้า และพนกังาน ที่ด าเนินการซือ้ขายที่ดิน

อย่างสจุริต โปร่งใส 



หลกัการและเหตผุล 
เพื่อหลีกเล่ียงและป้องกันมิให้มีการกระท าใดๆ ที่อาจเข้าข่ายหรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
โดยเฉพาะเมื่อเกิดรายการที่เจ้าของที่ดิน นายหน้า หรือพนกังาน ผู้บริหาร มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและ
ผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงก าหนดให้มีนโยบายด้านการจัดการ
พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลักธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของบริษัทฯ ขึน้ เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนได้
เสียทกุฝ่ายรับทราบ และน าไปปฏิบตัิเป็นบรรทดัฐานเดียวกนั อนัเป็นการสนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
 

ขอบเขต 
นโยบายฯ นีค้รอบคลมุผู้ เก่ียวข้อง ดงันี ้
(1) เจ้าของที่ดิน 
(2) นายหน้า 
(3) ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  รวมทัง้บริษัทในเครือ 

 

 ขัน้ตอนการปฏิบตัิ 
 แนวทางการปฏิบตัิเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น จึงก าหนดให้มีมาตรการดงันี ้

(1) ผู้บริหารต้องเป็นตวัอย่างที่ดีในการปฏิบตัิตามนโยบายฯ นี ้
(2) ผู้บริหารมีหน้าที่ส่ือสารให้พนกังานรับทราบว่าบริษัทฯ ไม่สนบัสนุนให้มีการด าเนินการทางธุรกิจกบัเจ้าของ

ที่ดิน และ/หรือนายหน้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิดหลกัธรรมาภิบาลต่อการซือ้ขายที่ดินของ
บริษัทฯ 

(3) ผู้ บริหาร และพนักงานบริษัทฯ มีหน้าที่ ต้องรายงานให้ ฝ่ายธรรมาภิบาลของบริษัท (Corporate 
Governance) รับทราบโดยเร็ว หากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามที่ระบุในนโยบายนี  ้สามารถแจ้งผ่าน
ช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ได้แก่ 
-  Website : www.psh.co.th (หวัข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านการทจุริตและคอร์รัป
ชนั) 
-  E-mail : cg@pruksa.com 
-  Line : Line ID : pruksacg 
-  ไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“PSH”) หรือ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH 
(Group CEO) อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชัน้ 24 เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

(4) กรณีมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าเจ้าของที่ดิน หรือนายหน้ามีพฤติกรรมตามค านิยามข้างต้น ให้
เป็นหน้าที่ผู้ บริหารของหน่วยงานสรรหาที่ดินน าเสนอคณะกรรมการจัดซือ้ที่ดินพิจารณาอนุมัติการ 
Blacklist โดยเร็ว 

(5) ในกรณีที่เจ้าของที่ดิน หรือนายหน้า พบว่าผู้บริหาร หรือพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตและผิด
หลกัธรรมาภิบาล สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ข้างต้นได้เช่นกนั โดยเมื่อได้รับแจ้ง
แล้ว บริษัทฯ จะจดัตัง้คณะท างาน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และด าเนินการตามระเบียบบริษัทฯ ต่อไป 

mailto:cg@pruksa.com


(6)  กรณีสงสยัว่า พนกังาน หรือผู้บริหารมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต มีส่วนได้เสีย หรือปฏิบตัิงานผิดขัน้ตอน
อันอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายต่อการซือ้-ขายที่ดิน ให้คณะกรรมการแจ้งไปยังฝ่ายบุคคล
และผู้บงัคบับญัชาของพนกังาน ให้ด าเนินการพกังาน เพื่อการสอบสวนพนกังานผู้นัน้ หรือจะพิจารณาเป็น
อย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป 

(7) หากพบว่า ผู้บริหารและพนกังานมีการด าเนินการขดัต่อนโยบายฯ นี ้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินยั และให้เป็น
หน้าที่ของผู้บงัคบับญัชาที่ต้องพิจารณาตามระเบียบริษัทฯ ต่อไป  

 

 4.7 แนวทางในการติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริต      
คอร์รัปชัน 

นอกจากการก าหนดนโยบาย และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว บริษัทฯ มีวิธีการที่ท าให้คนทัง้
องค์การมีส่วนร่วมกบัการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวในหลายช่องทาง เช่น ให้ความรู้ผ่านทาง E-mail, Intranet, Digital 
Signate, EC News, การท าแบบทดสอบ CG ประจ าปี และอบรม/ฉายวีดีทัศน์ (VDO) ให้พนักงานใหม่ทราบในวัน
ปฐมนิเทศ รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวโดยการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารและ
พนกังานของบริษัทฯ ในเร่ืองการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตให้ดียิ่งขึน้ 
   
 4.8 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
 บริษัทฯ ได้ แสดงเจตนารมณ์ ตามค าประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition)ในการ
ต่อต้านการทุจริต  และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อย
แล้ว  ทัง้นี ้บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเส่ียงใน
กระบวนการหลกัที่มีความเส่ียงต่อการทุจริตสงู และจดัท าแผนบริหารจดัการและควบคมุภายใน เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต
คอร์รัปชนัภายในองค์กร 
 

 4.9 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
คอร์รัปชัน 

 บริษัทฯ ได้ประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการส่งมอบสินค้าและบริการ กระบวนการสรรหาที่ดินและกระบวนการ
จัดซือ้ จัดจ้าง ตลอดจนกระบวนการก าหนดราคาค่าก่อสร้างบ้านและคอนโดมิเนียม และโรงงานพรีคาสท์ไว้อย่างเป็น
มาตรฐานในระเบียบคู่มือปฏิบัติ อีกทัง้เปิดช่องทาง Website และ Call Center ในการร้องเรียนจากผู้บริโภค พนักงาน 
ประชาชน และภาครัฐ ฯลฯ รวมทัง้ มีเคร่ืองมือในการควบคุม และมีกระบวนการในการจดัการความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการรายงานความเส่ียงไปยังคณะกรรมการบริษัทในทุกๆ ไตรมาส และมีการจดัตัง้หน่วยงาน CG ขึน้ เพื่อก าหนด
แผนงานก ากบัดแูลและจดัการความเส่ียงจากการทจุริตคอร์รัปชนัต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึน้   
 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั จ านวน 3 ฉบบั เพื่อเป็นแนวทางให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกที่ดี โดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ได้แก่ 

(1) มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนั 
(2) ระเบียบการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเก่ียวกบัการทจุริตและคอร์รัปชนั 
(3) ระเบียบการให้ของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง และผลประโยชน์อื่น 



4.10 การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ได้จดัอบรมให้ความรู้ในหวัข้อ จริยธรรมของพฤกษา นโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทุจริต
ให้แก่พนกังานทกุคน โดยเร่ิมต้นตัง้แต่เข้าท างานกบับริษัทฯ เพื่อเป็นการป้องกนัการทจุริตภายในองค์กร โดยภายหลงัจาก
การจดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน ยงัได้มีการส่ือสารและประชาสมัพนัธ์ในประกาศต่างๆ เก่ียวกับคู่มือจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ระเบียบการแจ้งเบาะแส ขัน้ตอนการร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชนั มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั 
ระเบียบการให้ การรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น ข่าวกรณีการปฏิบตัิงานโดยทจุริตและผล
การลงโทษ ซึ่งข้อมลูได้มีการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบวิดีทศัน์ ผ่าน Digital Signage และเผยแพร่ผ่าน Website, Screen 
Desktop, EC News และ X-Stand ภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการส่งเสริมและให้ความรู้อย่างสม ่าเสมอแก่พนกังาน 
ดงันี ้

(1) อบรมหลักสูตรจริยธรรมพฤกษา (Ethic) ส าหรับปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และทุกคนจะต้องผ่านการ
อบรม และผ่านการทดสอบในหลกัสตูรดงักล่าว พร้อมลงนามรับทราบในคู่มือจรรยาบรรณที่ได้รับแจกใน
วนัแรกของการเข้ามาเป็นพนกังานบริษัทฯ  

(2) การอบรมพนักงานในโครงการ (Zone Visit) ให้ความรู้ในโครงการที่ก าลังก่อสร้าง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใน
โครงการ ตัง้แต่ระดับ Foreman Site Engineer รวมทัง้พนักงานธุรการ ได้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามหลกัธรรมาภิบาล และกฎหมาย 

(3) จัดเสวนาการก ากับดูแลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้กับ
เจ้าหน้าที่โครงการ ทัง้นี ้มีการบรรยายความรู้ และเสวนาในหลายหวัข้อ อาทิ จรรยาบรรณกับการท างาน 
Lessons learnt from Complaints & Investigation : ถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนฯ 
ความรู้การก ากบัดแูลการก่อสร้างตามแบบขออนุญาต การสรุปและบนัทึกผลระบบบ าบดัน า้เสีย และป้าย
โฆษณา และ ขอบเขตและหน้าที่การท างานเพื่อป้องกนัและควบคมุความเส่ียง (Three Line of Defense) 

(4) จัดให้มีการทดสอบหลักสูตร CG เพื่อสร้างความตระหนักรู้เร่ือง จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลให้แก่
ผู้บริหารและพนกังานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) จดักิจกรรม CG Day เป็นประจ าทกุปี ทัง้ที่ส านกังานใหญ่ โรงงานพรีคาสท์ ล าลกูกา และนวนคร    
(6) ส่ือสารถึงประเด็นปัญหาการทจุริตและการลงโทษให้กับผู้บริหารและพนกังาน เพื่อเป็นกรณีศกึษาโดยเป็น

ทัง้การป้องกนัและป้องปรามมิให้พนกังานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 

 4.11 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
  บริษัทฯ มุ่งพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และ

ตระหนกัถึงความส าคญัของผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการด าเนินธุรกิจ ดงันัน้  บริษัทฯ จึงเกิดแนวคิดที่ต้องผลกัดนัให้
พนกังานทุกคนตระหนกัถึงการดูแล เอาใจใส่ส่ิงแวดล้อมรอบตวั โดยให้มีการฝึกอบรมในเร่ืองส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการ
ด าเนินธุรกิจที่ไม่ท าลายระบบนิเวศน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม แก่พนักงานทุกคนทัง้ที่โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ และ
พนกังานท่ีปฏิบตัิงานท่ีอื่นๆ รวมทัง้ยงัมีการเผยแพร่ความรู้เร่ือง การดแูลส่ิงแวดล้อมแก่นิสิต นกัศกึษา และองค์กรที่สนใจ 
ณ โรงงานพรีคาสท์อีกด้วย 

  



หน่วยงาน Pruksa Academy  ซึ่งดูแลรับผิดชอบในเร่ือง การอบรมสัมมนาโดยเฉพาะ ได้จัดอบรม/สัมมนา 
และสนนัสนุนพนกังานให้อบรมกับสถาบนัภายนอกในหลกัสตูรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนกังาน เพื่อน าไปใช้สนบัสนุน
การท างาน และเสริมสร้างความรู้ของตนเองให้มากยิ่งขึน้ โดยหลักสูตรเร่ือง ส่ิงแวดล้อมก็เป็น 1 ในหัวข้อที่บริษัทฯ ให้
ความส าคญั   

 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนาที่เก่ียวข้องกับเร่ืองส่ิงแวดล้อม โดยการให้ความรู้ ความตระหนัก และ
สร้างจิตส านึก ทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีการอบรมภายนอก ได้แก่  การพัฒนาการออกแบบที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ  
 

4.12 การร้องเรียน 
คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเร่ืองที่อาจท าให้เกิด

ความเสียหายต่อบริษัทฯ หรือต่อคณะกรรมการโดยตรง โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนดงันี ้
(1) การแจ้งข้อร้องเรียน 

  หากพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเห็นการกระท าที่สงสัยว่าฝ่าฝืน ละเมิดสิทธิ หรือ
การไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณสามารถสอบถามข้อสงสยั หรือร้องเรียน หรือแจ้งต่อผู้ รับผิดชอบ 
ดงัต่อไปนี ้

• ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ PSH และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม PSH (Group CEO) 

• ระดบัผู้บงัคบับญัชาที่ตนเองไว้วางใจในทกุระดบั  

• Website : http://www.psh.co.th.หรือ http://www.pruksa.com (หัวข้อ: ร้องเรียน แจ้งเบาะแส 
ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทจุริตและคอร์รัปชนั) 

• E-mail : cg@pruksa.com 

• Line ID : @pruksacg  
โทรศพัท์ : 02-0801739 ต่อ 48611 และ 084-5552364 

(2) กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับร้องเรียน 
- รวบรวมข้อเท็จจริง 

 ผู้ รับข้อร้องเรียนต้องด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิ
ตามจรรยาบรรณนัน้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลด าเนินการ หรือ
หน่วยงานท่ีท าหน้าที่เป็นอย่างเดียวกนัแต่เรียกชื่ออย่างอื่น 

- ประมวลผล และกลัน่กรองข้อมลู  
ผู้ รับเร่ืองร้องเรียนจะเป็นผู้ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขัน้ตอนและ
วิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเร่ือง โดยอาจด าเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่อย่างเดียวกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็น
ผู้ด าเนินการประมวลผลและกลัน่กรองข้อมลู   
 



(3) มาตรการด าเนินการ  
  - ผู้ รับข้อร้องเ รียนน าเสนอมาตรการด าเนินการระงับการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ ที่ได้รับผลกระทบ โดยค านึงถึงความ
เดือดร้อนเสียหายโดยรวมทัง้หมด 

  (4) รายงานผล 
- ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ทัง้นี ้ ในกรณีที่เป็นเร่ืองส าคญัให้

รายงานผลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ PSH และ/หรือ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล PSH และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี 

(5) มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบ จะได้รับความคุ้มครองตามหลกัเกณฑ์ (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในรายงานประจ าปี 2562 หมวด คู่ค้า คู่สญัญา เร่ือง การร้องเรียน) 

 

 4.13 นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และ

ระยะยาว และมีการก าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับสภาพของงาน คุณวฒุิวิชาชีพ 
ความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานเป็นส าคญั โดยไม่แบ่งแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิง ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีการ
ก าหนดโครงสร้างเงินเดือนตามค่างาน  และก าหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างเงินเดือน การพิจารณาปรับเงินเดือน
พนักงานตามผลประเมินการปฏิบัติงาน และผลการประเมิน Core Competency ของพนักงานเป็นรายปี เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขนัด้านการจ้างงานเมื่อเทียบกบับริษัทฯ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนเพื่อรักษาพนกังานให้
ท างานกบับริษัทฯ ในระยะยาวได้ต่อไป 

 

นอกจากนัน้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
บริษัทฯ จึงน าแนวคิด BSC (Balanced Scorecard) ตัวชีว้ัดผลงาน (KPI) และการประเมิน 360 องศา ตาม Core 
Competency มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรตามผลงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายโบนัสตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ ให้แก่พนกังานปีละ 2 ครัง้ และได้ก าหนดหลกัเกณฑ์การจดัสรรโบนสัให้มีความเชื่อมโยงผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทฯ เป้าหมายของหน่วยงาน ตลอดจนเป้าหมายการปฏิบตัิงานของพนกังานแต่ละคน 

 

ส าหรับนโยบายค่าตอบแทนพนกังานในระยะยาว บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการออม เพื่อให้พนกังานมีความมัน่คงใน
ชีวิตหลงัเกษียณจากการท างาน โดยจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรับพนกังานทกุระดบั นอกจากนีย้งัมีค่าตอบแทนจงู
ใจระยะยาวส าหรับผู้บริหารระดบัสงู (Long Term Incentive) เพื่อเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ให้
สามารถเติบโตอย่างยัง่ยืนต่อไปในอนาคต รวมทัง้ การสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ โดยมีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อกรรมการ หรือพนักงาน (Employee Stock Option Program : ESOP) และมีโครงการสะสมหุ้ นส าหรับ
พนกังานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) อีกด้วย 

 

4.14 การฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค 

การแข่งขนัทางการค้า ส่ิงแวดล้อม 
 



4.15 การถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนิน

ธุรกิจ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ได้ถกูด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดแูลแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


