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     การขับเคลื่อนธุรกิจในโลกปัจจุบัน เริ่มมีประเด็นความท้าทาย 
หลายอย่างที่แตกต่างกันไป  ตามบริบทของแต่ละองค์กร หากแต่มี 
หน่ึงประเด็นส าคัญที่ทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ กระแส 
แห่งการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนในวันน้ี   เริ่มมีการพิจารณา 
จากปัจจัยเร่ืองผลกระทบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  และระดับ 
ธรรมาภิบาลของบริษัท ที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจใช้เป็นข้อมูล 
ส าคัญในการตัดสินใจเข้าไปลงทุนด้วยเช่นกัน 
     ในปี 2558 น้ี เป็นปีที่บริษัทได้เกิดการพัฒนางานด้านความรับ 
ผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยการเร่ิมต้นจาก 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายต่างๆที่ช่วยสนับ 
สนุนให้คณะท างานสามารถด าเนินงานเป็นไปอย่างราบร่ืน 
     วันน้ี CSS ขอให้ความม่ันใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านว่า บริษัทจะมุ่งม่ันก้าว 
สู่การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการด าเนิน 
ธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

POL.MAJ.GEN.SUPISARN BHAKDINARINATH (Ph.D) 
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 

จากใจผูบ้ริหาร...สูก่ารขบัเคลื่อนธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 
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          บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความ 
ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริหารได้ให้การ 
สนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานในทุกกิจกรรมที่จะน า 
ไปสู่ภาคการปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อาทิ  
การก าหนดกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานด้าความรับผิด 
ชอบต่อสังคมให้เกิดผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้ชื่อว่า  
“กลยุทธ์ 4G” คือ 

GOOD การเป็นต้นแบบที่ดี 
GROW การเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน 
GREAT การสร้างคุณค่าไปสู่มลูค่าในทุกมิติ 
GREEN การสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย 

โดยกลยุทธ์ 4G น้ี จะท าการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้กรอบแนว 
คิดของ ESG เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ 
          ทั้งนี้ บริษัทฯมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างรากฐานที่มั่นคงและ 
แข็งแรงให้แก่สังคมไทยได้เติบโตและยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 

MR. SOMPONG KANGSAWIWAT 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

จากใจผูบ้ริหาร...สูก่ารขบัเคลื่อนธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นบริษัทชั้นน าในการด าเนินธุรกิจ

ด้านวิศวกรรมสื่อสาร 
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และพลังงานทดแทน และการจัด
จ าหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบ 
ด้วยการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ 

  

 

• ด าเนินการจัดจ าหน่ายและส่งสินค้าทางด้านวิศวกรรม 
ด้วยราคาที่เหมาะสมและบริการที่ได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม  
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดส าหรับลูกค้าของบริษัท 

• ด าเนินการติดตั้งระบบโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล 

• ด าเนินการประมูลงานและติดตั้งระบบงานด้านวิศวกรรมสื่อสาร
เทคโนโลยี 
และสารสนเทศจนส าเร็จ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า  
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล 
• ด าเนินงานธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการ 

พลังงานตามนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงาน 
ทางเลือกใหม่ที่ส าคัญของประเทศไทย 

 

พันธกจิ 

มุ่งม่ันก้าวสู่การเป็นองค์กร 
ทีเ่ป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภบิาล  

และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความ

เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 
 

การขบัเคลื่อนธุรกจิอยา่งยัง่ยนื 
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วัฒนธรรมองค์กร 

TO CSS 

Team  

ท างานเปน็ทมี 
ท างานเป็นทีม ประสานงาน

ร่วมกันกันผู้อื่นเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์
ขององค์กร 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

Organization Commitment  

มสี่วนรว่มและจงรกัภกัด ี
ต่อองคก์ร 

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร
และให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาภายใต้พันธะสัญญาที่มี

เป้าหมายเดียวกัน 

Coordination  

ติดต่อประสานงาน 
สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น  
มีประสิทธิภาพในการโน้ม
น้าว และเจรจาต่อรอง 

 

Service Mind  

จิตส านึกในการใหบ้รกิาร 
เข้าใจในความต้องการ/ความ
คาดหวังของลูกค้า แสดง

พฤติกรรมบริการได้เหมาะสม 
เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และ

ประทับใจ 
 Self Development  

การพฒันาตนเอง 
การขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ 
พัฒนาตนเอง ปรับปรุง 
ประยุกต์ความรู้ให้เกิด

ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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คณะกรรมการบริษทั 
Board Of Directors 

แถวนัง่เรยีงจากซา้ยไปขวา 
1. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา  
 กรรมตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ  
 ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
3. นายสมพงษ ์กังสวิวัฒน์  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหา ร / กรรมการบริษัท 
4. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน ์ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

แถวยนืเรยีงจากซา้ยไปขวา 
1. นายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ 
 กรรมบริษัท 
2. นายฉัตรภูมิ ขันติวิริยะ 
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน ์
 กรรมการบริษัท 
4. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 
 กรรมการบริษัท 
5. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 
 กรรมการบริษัท 
6. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 
 กรรมการบริษัท 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํารายงานการพัฒนาอยางยั่งยืนมาอยางตอเน่ือง นับต้ังแต
การเขารวมเปนสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในวันที่ 3 กันยายน 2556 โดยยึดหลักการเขียนรายงานตามกรอบแนวทางของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดวยมุงหวังใหบริษัทเปนแบบอยางขององคกรที่ดีในการ
ดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม  ซึ่งเชื่อม่ันวาจะชวยสรางรากฐานที่ม่ันคงแข็งแรงใหแกสังคมไทยใหเติบโตอยาง
ยั่งยืนไดอยางแทจริง 

การพัฒนาและยกระดับของรายงานฉบับน้ี มีผลจากการเขารวมอบรม สัมมนาจึงทําใหเกิดแนวทางในการ
ประยุกตใชขอมูล การวางแผน และการจัดกรอบการบริหารจัดการไปสูการจัดทํากลยุทธความยั่งยืนตามบริบทขององคกร 
ดังน้ี 

ป 2556 การเขียนรายงานตามหลัก 8 ขอในการดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคมภายใต 
                      หลักการ ESGs 

ป 2557 การเขียนนโยบายครอบคลุมหลัก 8 ขอและเปดเผยขอมูลความจริงภายใตหลักการESGs 

ป 2558 การจัดทํากลยุทธ เพื่อใชเปนกลไกหลักในการดําเนินงานนําไปสูมาตรฐานสากล 

 

 



 
 

การขบัเคลือ่นธรุกจิอยางยัง่ยนื 

มุงม่ันกาวสูการเปนองคกรที่เปนแบบอยางที่ดีดานบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธที่เปนเลิศในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการ
เสริมสรางความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 

 

นโยบายความรบัผดิชอบตอสงัคม  

• การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี 
สงเสริมการประกอบธุรกิจใหสอดคลองกับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมุงม่ันในการพัฒนา
แนวทางใหทันสมัยตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล   

• การประกอบธุรกจิดวยความเปนธรรม 
มุงเนนใหเกิดแนวปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียครอบคลุมทุกกลุมไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม อันสงผลตอการเติบโต
อยางยั่งยืนบนพื้นฐานของความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจกับทุกฝายใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง   

• การตอตานทจุรติ 
ใหความสําคัญเร่ืองการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ดวยการระบุไดถึงจุดเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันอยาง
แข็งขัน พรอมมุงสูการเปนแบบอยางของการตอตานการทุจริตอยางแทจริง 

• การเคารพสทิธมินษุยชน 
สงเสริมใหเกิดแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เปนมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสูการปฏิบัติที่
ครอบคลุมต้ังแตระดับคณะกรรมการ ผูบริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผูปฏิบัติงาน 

• การปฏบิตัิตอแรงงานอยางเปนธรรม 
สงเสริมและเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในดานการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ
และการสรางสรรคผลลัพธของงานที่เปนประโยชนตอบริษัท นําไปสูการเจริญเติบโตรวมกันอยางม่ันคง 

• ความรบัผดิชอบตอผูบรโิภค 
การปฏิบัติตอผูบริโภคดวยการตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับของผูบริโภคอยางแทจริง เพื่อสงผลตอความพึง
พอใจสูงสุด อันจะนําไปสูการบริโภคอยางยั่งยืน  

• การรวมพฒันาชมุชนและสงัคม 
สนับสนุนการรวมพัฒนาชุมชนและสังคมใหเกิดความเขมแข็งทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีสวน
รวมของชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งเผยแพรและประชาสัมพันธกระบวนการบริหารจัดการที่มีการตอยอดไปสูการสราง
มูลคาเพิ่มอันกอใหเกิดประโยชนแกบริษัทและสังคมภาพกวางอยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ีเพื่อสงผลใหเกดิเปน
ภูมิคุมกันที่ดีนําไปสูการพึ่งตนเองในระยะยาว อันสะทอนภาพของการยกระดับคุณภาพสังคมอยางแทจริง 

• การจัดการสิง่แวดลอม 
มุงเนนใหเกิดการพัฒนากระบวนการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน และตระหนักถึงการปองกันเหตุแหงการเกิดมลภาวะ
ตางๆดวยเคร่ืองมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล 
 
 



 
 

กลยุทธการดาํเนนิงาน 

 ในป 2558 น้ี นับวาเปนปที่บริษัทมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการอยางเปนรูปธรรมหลากหลายดาน  

เร่ิมมีการวางแผนกลยุทธที่เรียกวา "4G” เพื่อใชเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทํางาน และรวมถึงการผสมผสานกลไก

อ่ืนๆอาทิ การติดตามระเบียบ ขอแนะนําใหมๆจากการสัมมนาและนํามาประยุกตใช รวมถึงการสื่อสารจากผูบริหารระดับสูงใน

การเชื่อมโยงและกระตุนใหเกิดความชัดเจนจนเห็นผลลัพธไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 

กลยทุธ นยิาม 

Good การเปนตนแบบที่ดี  

Grow การเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน 

Great การสรางคุณคาไปสูมูลคาในทุกมิติ 

Green การสรางสรรคสังคมดีสูสังคมไทย 

 

 

 



   

12 
 
 

 

Economic  • เพ่ิมศักยภาพเชิงการแขงขัน
ในธุรกิจโทรคมนาคม 

 

• เพ่ิมชองทางธุรกิจเปด 
สายงานธุรกิจเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  

Social  • การดูแลพนักงานของเรา 
 

• ความเสมอภาคและเทา
เทียม 
 

• การพัฒนาพนักงาน “เราจะ
โตไปพรอมกัน” 

 

• การมีสวนรวมของพนักงาน  

• การพัฒนาชองทางการส่ือสาร 
-การส่ือสารภายใน 
-การส่ือสารภายนอก 

 

• สงเสริมทักษะการเรียนรู สราง
นักเรียนคุณภาพกลับคืนสู

สังคมไทย 
 

• สรางเครือขายผูนําดานธุรกิจ
เพ่ือสังคมรวมกับองคกร

ภายนอก 
 

• การบริจาคอุปกรณการแพทย

เพ่ือสังคมหางไกลโรคราย..
ไขเลือดออก 

Environment • รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
โครงการ “สถาน
ประกอบการปลอดภัย” 

  • Do it yourself “D.I.Y” 
ภายในองคกร “ปรับใชไมทิ้ง” 

 

 
Corporate 
Governance 

• การยกระดับเกณฑคุณภาพ 
“ผลสํารวจการกํากับกิจการ
บริษัทจดทะเบียน”   
 

• การยกระดับเกณฑคุณภาพ 
“การประเมินคุณภาพการ

จัดจัดประชุมสามัญผูถือ

หุน”  
  

• ระบบการควบคุมภายใน 
 

• การตรวจสอบความ
เพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายใน 
 

• การตอตานทุจริต 
 

• การประกอบธุรกิจดวย
ความเปนธรรม 

 • การแตงตั้งคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล 
 

• การประเมินผลคณะกรรมการ

บริษัท 
 

• การประเมินผลคณะผูบริหาร 
 

• การทบทวนระเบียบอํานาจ
อนุมัติและดําเนินการ 
 

 

 GOOD GROW GREAT GREEN 
 

กรอบแนวคดิ ESGs สูการเชือ่มโยงกลยุทธ 4 G ป 2558 



GOOD



 
 

 
 

กลยทุธ GOOD: การเปนตนแบบทีด่ ี 

• การยกระดบัเกณฑคณุภาพ “ผลสาํรวจการกาํกบักจิการบรษิทัจดทะเบยีน”   

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมุงม่ันการยกระดับเกณฑคุณภาพการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด  ดวยมีเปาหมายพัฒนาในทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกิจใหโปรงใสและ

ตรวจสอบไดตามหลักเกณฑมาตรฐานสากล จะเห็นไดจากผลลัพธในป 2558 ท่ีผานมา จากบริษัทท่ีเขารวมทําการ
สํารวจท้ังสิ้น จํานวน 588 บริษัท และ CSS ไดรับผลการสํารวจการกํากับกิจการบริษัทจดทะเบียนมีคะแนนเฉล่ีย
เพิ่มขึ้น ดังน้ี 

 กันยายน ป 2556 บริษัทฯไดจดทะเบียนเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ป 2557 ไดรับผลสํารวจการกํากับกจิการบริษัทจดทะเบียน คือ 72%  
 ป 2558 ไดรับผลสํารวจการกาํกับกจิการบริษัทจดทะเบียน คือ 75%  

ดวยความมุงม่ันในการพัฒนา บริษัทฯจึงไดดําเนินการขอขอมูลสรุปผลโดยละเอียดจากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทยเพ่ือประโยชนในการพฒันา พบวามีคะแนนภาพรวมรายหมวดวิชา ดังน้ี  

 หมวดสิทธิของผูถือหุน อยูในเกณฑ ดีเลิศ 
 หมวดการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม อยูในเกณฑ ดีมาก 
 หมวดการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส อยูในเกณฑ ดีมาก 
 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ อยูในเกณฑ ดี 
 หมวดการคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย อยูในเกณฑ ผาน 

ซึ่งก็นับวาเปนขอมูลท่ีมีประโยชนตอการนําไปจัดทําแผนงานการพัฒนาในป 2559 ใหถูกตองและ
เหมาะสม นําไปสูเปาหมายการกาวไปสูการเปนองคกรท่ีเปนแบบอยางท่ีดีดานบรรษัทภิบาลอยางแทจริง  

 

• การยกระดบัเกณฑคณุภาพ “การประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถอืหุน” 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไดคํานึงถึงความสําคัญของการจัดประชุมสามัญผูถือหุน(AGM)มา
โดยตลอด ดวยความเชื่อม่ันวาจะเปนเวทีแหงการทํางานรวมกันอยาง
แทจริงระหวางบริษัทกับผูถือหุน โดยเฉพาะการมีสวนรวมในการตัดสินใจใน
เร่ืองท่ีสําคัญของบริษัท  

 



 
 

 
 

ดวยเหตุน้ีบริษัทฯจึงไดยึดถือกลไกหลักสําคัญดวยการจัดการงานประชุมผูถือหุน(AGM)ใหเปนเลิศ โดยการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพของการจัดประชุมในทุกขั้นตอนอยางละเอียด คือ กอนการประชุมผูถือหุน 
วันประชุมผูถือหุน ภายหลังการประชุมผูถือหุน และรวมถึงการศึกษาในรายละเอียดหลักเกณฑพิเศษตางๆท่ีไดมีการปรับ

ใหมใหเปนปจจุบันเสมอ ท้ังน้ีก็เพื่อประโยชนตอผูถือหุนอยางเต็มท่ี  

 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในป 2558 เปนสิ่งท่ียืนยันความตั้งใจของบริษัทไดเปน
อยางดี CSS ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนโดยมีคะแนนเฉล่ียเพิ่มขึ้น ดังน้ี 

 ป 2557 ไดรับผลการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผูถือหุน คือ 93%  

 ป 2558 ไดรับผลการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผูถือหุน คือ 98%  

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) จะมุงม่ันรักษาไวซึ่งคุณภาพของการ

จัดการประชุมใหไดรับความไววางใจจากผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียยิ่งขึ้นไป 
 

• ระบบการควบคุมภายใน 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายใน

ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยผานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทําหนาท่ีในการสอบทานระบบควบคุมภายใน

ใหมีประสิทธิผล รวมถึงการวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบและติดตามในระดับปฏิบัติการซึ่ง

บริษัทถือเปนหัวใจหลักของการทํางานอยางมีประสิทธิผลอยางแทจริง 

ในป 2558 เปนปท่ีบริษัทมีเหตุการณสําคัญหลายประการ บริษัทจึงมุงเนนใหเกิดการตรวจสอบและติดตาม
ผลในเร่ืองสําคัญ ใหเกิดความสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจ ดังน้ี 

 ไตรมาสท่ี 1 ดําเนินการตรวจสอบการขายและการสงมอบสินคา, การจัดเก็บคาใชจาย  
 ไตรมาสท่ี 2 ดําเนินการตรวจสอบการจายชําระเงินเจาหน้ีและคาใชจาย  
 ไตรมาสท่ี 3 ดําเนินการตรวจสอบการบริหารคลังสินคาและการจัดสง  
 ไตรมาสท่ี 4 ดําเนินการตรวจสอบการดาํเนินงานโครงการ และความเพยีงพอของระบบการควบคุม

ภายในตามแบบประเมินกลต. 
 



 
 

 
 

จากขอบเขตการตรวจสอบท้ังหมดผลสรุปไดวา มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอจะใหความเช่ือม่ันตอการ
บรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ีกําหนดไวได และมีขอเสนอแนะบางประการเพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการควบคุมภายในท่ีดี ซึ่งทางบริษัทก็ไดดําเนินการและพัฒนาตามคําแนะนําไว

เรียบรอยแลว  
นอกจากน้ี บริษัทยังเล็งเห็นถึงประโยชนจากแหลงขอมูลสําคัญน้ี จึงนําไปสูการจัดทําทะเบยีนความเส่ียงของ

บริษัท ท่ีสามารถนําไปใชเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและรวมถึงเปน

ขอมูลพื้นฐานการจัดทําโครงการตอตานทุจริตไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

• การตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญกับการจัดใหมีกลไกการ

ตรวจสอบและถวงดุล โดยการวาจางผูเชี่ยวชาญภายนอกเพ่ือทําหนาท่ีในการตรวจสอบและติดตาม ซึ่งมีความเปนอิสระทํา
หนาท่ีในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการ
ความเส่ียง และระบบการกํากับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานของบริษัท โดยนํากรอบแนวทางของระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 
way Commission) และกรอบการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองคกร (Enterprise Risk Management) มาประยุกตใชให
การควบคุมภายในใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานดานตางๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุด ฝายจัดการของบริษัทจะนําผลการตรวจสอบไปพิจารณาดําเนินการปรับปรุงแกไขในเร่ืองตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 

 

• การตอตานการทจุรติ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 
รูสึกถึงความภาคภูมิใจในการเขารวมเปนสวนหนึ่งของภาคเอกชนท่ีมีความ

ตั้งใจในการรณรงคแกไขปญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย นับตั้งแตป 2557 เปน

ตนมา  บริษัทไดเขารวมประกาศเจตนารมณท่ีจะตอตานการทุจรติทุกรูปแบบ

และรวมถึงการเขารวมแสดงพลังใน

ทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตกับทุกภาคสวนไปแลวน้ัน 
บริษัทยังคงยึดถือเปนนโยบายมุงสูการนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดขึ้นอยางเปน

รูปธรรมตอไป 



 
 

 
 

ในป 2558 บริษัทไดดําเนินงานตามแผนงานท่ีวางไวอยางเขมขน ท้ังในสวนของการเพ่ิมพูนความรูความ
เขาใจเพ่ือเปนแนวทางสําหรับการประยุกตใชใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย และรวมถึงการเขารวมแสดงพลังในทุกๆดาน
ตามลําดับชวงเวลา ดังน้ี 

- เขารวมงานสัมมนา Anti-Corruption Seminar 1/2015: ผนกึเสียง 400 บริษัทเพื่อสู
ปญหาคอรรัปชันเชิงระบบ วันศุกรท่ี 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-17.00 น. ณ หองบอล
รูม ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดยอินน สุขุมวิท 22 

- เขารวมรับฟงการเสวนา ในหัวขอ “บทบาทของผูบริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเร่ือง
การตอตานทุจริตขององคกร”  ในวันพุธท่ี 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ หองดุสิตธานีฮอลล โรงแรมดุสิตธานี จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- เขารวมฟงการประชุมชี้แจงกระบวนการใหมในวันอังคารท่ี 9 มิถุนายน 2558 และวันศุกรท่ี 
26 มิถุนายน 2558 ณ หองฝกอบรมสมาคมฯ ชั้น 4 และ ชั้น 2 เวลา 08.30 - 11.00 น 
จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- ดําเนินการนําตราสัญลักษณ ประเภท หน่ึง (ตราสีเงิน) คือบริษัทท่ีประกาศเจตนารมณเขา

รวมโครงการ CAC จัดทําโดย CAC ขึ้นบนเว็ปไซดเพื่อแสดงถึงความรวมมือของบริษัทในการ
ตอตานการทุจริตคอรรัปชันทุกรูปแบบ  

- เขารวม Workshop : การเตรียมความพรอมเขาโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริตเวลาวันจันทรท่ี 31 สิงหาคม 2558 09.00 – 17.00 น. ณ หอง
ประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอรธปารค 

- โครงการแนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (CAC) เปนพันธมิตรกับ
องคกรตอตาน   คอรรัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)  เพื่อรวมกนัตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 
ในวันอาทิตยท่ี 6 กันยายนน้ีจะมีการจัดงานวันตอตานคอรรัปชันแหงชาติ 2558 “Active 
Citizen…พลังพลเมือง ตอตานคอรรัปชัน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด  

-  ใหความรวมมือในการตอบแบบสํารวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชนเกี่ยวกับปญหาการทุจริต

คอรรัปชันสําหรับป 2558 ใหกับสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- เขารวมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)         

(รุน 19/2015) วันท่ี 21-22 พฤษภาคม 2558 สถานท่ีอบรม ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน 
สุขุมวิท 22 หองบอลรูม 3 ชั้น7 

สําหรับแผนงานตอเน่ืองในป 2559 บริษัทจะทําการประมวลความรูความเขาใจและสื่อสารไปยังพนักงานทุก
คน อันจะนําไปสูการเตรียมพรอมสําหรับการยกระดับเปนบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอยางโปรงใสอยางยั่งยืน 



 
 

 
 

• การประกอบธรุกจิดวยความเปนธรรม 

สืบเน่ืองจากในป 2557 นอกเหนือจากบริษัทจะทําการปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมขอมูลจรรยาบรรณขององคกรใหม

แลว ยังไดดําเนินการทบทวนขอบเขตการดูแลตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความม่ันคงและเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน บริษัทจึงดําเนินการกําหนดแผนงานในการ

สนองตอบความคาดหวังของทุกกลุมผูมีสวนไดเสียท้ังหมด เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนระบบและเปน
รูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

ผูมสีวนไดเสยี ความตองการ กระบวนการที่ใช นโยบายและแนวปฏิบตั ิ
ผูถือหุน  ผลตอบแทนและการ

เติบโตของบริษัท 
 บริหารงานดวยความ

เปนธรรมตามหลักธรร

มาภิบาล 

 จัดประชุมใหญผูถือหุน

ประจําป 
 ดําเนินงานตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีอยางเครงครัด 
 รับฟงขอเสนอแนะและ

สื่อสารเพ่ือสรางความ

เขาใจ 

มุงเนนพัฒนาองคกรใหมีการ

เติบโตอยางตอเน่ือง สงผล
ตอรายไดและผลกําไรเพ่ิมขึ้น

เพื่อเพิ่มมูลคาของบริษัท 
สงผลใหผูถือหุนไดรับ

ผลตอบแทนสูงสุดดวยความ

เปนธรรม 
 

ลูกคา  ความพึงพอใจในสินคา
และบริการ 
 ราคาเหมาะสม 
 สินคาและบริการมี
คุณภาพ 

 สํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคา 
 รับขอเสนอแนะและขอ

รองเรียน 
  

-บริษัทคํานึงถึงคุณภาพและ

มาตรฐานของผลิตภัณฑ 
รวมถึงการเอาใจใสและ

รับผิดชอบดวยความซ่ือสัตย

เพื่อใหไดรับความพึงพอใจ

สูงสุด 
 -ตรวจสอบและควบคุมตาม
มาตรฐานคุณภาพ 
 -พัฒนาสินคาและบริการให

ลูกคาไดรับความพึงพอใจสูงสุด 
คูคา  ราคาท่ีเหมาะสมและ

ชําระเงินตรงเวลา 
 ทําธุรกิจแบบโปรงใส
และยั่งยืน 

 

 การเยีย่มเยียนคูคา 
 รับขอเสนอแนะหรือขอ

รองเรียน 
 

จะปฏิบัติตอคูคาอยางเปน

ธรรมตามเง่ือนไขทางการคา/
ขอตกลง 
-มีระเบียบการดาํเนินการ
ชัดเจน 
-หลีกเล่ียงการซ้ือสินคาท่ี
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
 



 
 

 
 

คูแขง  ดําเนินธุรกิจอยาง

โปรงใส สุจริตและเปน
ธรรม 
 แขงขันภายใตจริยธรรม

และกฎหมาย 
  

 รับขอมูลจาก
แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือ

อาทิ สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการคา ฯลฯ 

สงเสริมนโยบายการแขงขัน

อยางเสรีและเปนธรรม บริษัท
จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการ

แขงขันท่ีดี 

พนักงาน  สวัสดิการและ
คาตอบแทน 
 ความม่ันคงและ

กาวหนา 
 การพฒันาความรู 
 ดูแลดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

รวมถึงคุณภาพชีวิต 

 กิจกรรมผูบริหารพบ
พนักงาน 

 รับฟงขอเสนอแนะ/ขอ
รองเรียน 

 การสํารวจความคิดเห็น
ของพนักงาน 

ปฏิบัติตอพนักงานอยางเปน

ธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน 
-จายคาจางและจัดสวัสดิการท่ี
เหมาะสม 
-พัฒนาบุคลากรตามเสนทาง

อาชีพ 
-บริหารงานตามระบบคุณภาพ 

ชุมชนและสังคม  สนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน 
 

 รับฟงและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะหรือขอ

รองเรียน 
 การใหความรวมมือท่ีดี

ตอชุมชน 

รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
โดยดาํเนินธุรกิจอยางมี

จริยธรรมและสนับสนุน

กิจกรรมท่ีเกื้อกูลและ

สรางสรรคตอสังคมตามความ

เหมาะสม 

สิ่งแวดลอม  ดูแลสิ่งแวดลอมรอบ
ชุมชนไมปลอยมลพิษ 

 

 ติดตามขอมูลคืบหนา/
ปฏิบัติตามขอกฎหมาย

อยางตอเน่ืองใหเปน

ปจจุบัน 
 รับฟงและแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะหรือขอ

รองเรียน 

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบตางๆเกีย่วกับ

สิ่งแวดลอมอยางเครงครัดและ

วางแนวทางในการควบคุม

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยาง

ตอเน่ือง 

 

บริษัทจะดําเนินการส่ือสารแผนงานดังกลาวไปยังผูเกีย่วของและผูมีสวนไดเสียในทุกกลุม เพื่อแสดงถึงความ
ตั้งใจท่ีจะสรางการเติบโตบนพื้นฐานของความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจกับทุกฝายและเกิดการมีสวนรวมดวยกันอยาง

แทจริง 

 



 
 

 
 

• รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการ “สถานประกอบการปลอดภัย” 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการ”สถานประกอบการ
ปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี” ประจําป 2558 ซึ่งดําเนินการจัดโครงการโดย
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท่ีเปนหวงความ

ปลอดภัยในการทํางานของผูใชแรงงาน  

โดยบริษัทไดเขารวมโครงการและดําเนินการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนตางๆของโครงการจนครบถวน อาทิ 
การใหความรูดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานดวยการส่ือสารผานชองทางการส่ือสารตางๆภายในองคกร และรวมไปถึง
การขยายผลในการใหความรูดังกลาวไปยังโรงเรียนในชุมชนใกลเคียงอีกดวย จากผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายของโครงการ
ดังกลาวจึงสงผลทําใหบริษัทไดรับการคัดเลือกเพื่อเขารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในความสําเร็จในคร้ังน้ี ณ ศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรี  

 

 

 

 

 

 

 



GROW



 

 
 

 

GROW :  การเติบโตไปดวยกันอยางยัง่ยนื 
 

• การเพิม่ศกัยภาพเชงิการแขงขนัในธุรกจิโทรคมนาคม 

หนึ่งในภารกิจสําคัญท่ีบริษัทไดดําเนินการในป 2558 คือการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในธุรกิจโทรคมนาคม 
เน่ืองจากตลอดระยะเวลาในการดําเนินงานของธุรกิจดังกลาว  ไดมีปจจัยเกื้อหนุนมากมาย อาทิ พฤติกรรมการส่ือสารใน
สังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง  ประกอบกับผูประกอบการไดใหความม่ันใจในแผนงานการลงทุนในอนาคต  ดังน้ันบริษัทจึงได
ทําการศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของในกลุมพันธมิตรตางๆ และเตรียมพรอมสําหรับการขยายตัวของธุรกิจดานโทรคมนาคมมาอยาง
ตอเน่ือง    

และในวันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทไดตัดสินใจลงนามสัญญาซ้ือหุนสามัญของบริษัท นีออนเวิรคส 
คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด (“NWC”) ในสัดสวน 70% ของทุนจดทะเบียน  จึงทําใหบริษัทไดพันธมิตรท่ีมี
ศักยภาพและสงผลทําใหบริษัทสามารถขยายการใหบริการไดครอบคลุมในทุกกลุมลูกคาท่ีสําคัญเพิ่มขึ้นอีกดวย  

 
 

• เพิม่ชองทางธุรกจิเปดสายงานธรุกจิเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การปรับกลยุทธดําเนินการของบริษัทใหเหมาะสมตามสถานการณอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การเพ่ิมเติม
สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบริการดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ตลอดจนคิดคน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสมกับความตองการของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  โดย
ครอบคลุมทุกขั้นตอนดําเนินการเร่ิมตั้งแตรวมวิเคราะหปญหา คนหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด ตลอดจนวางแผนการทํางานรวมกันกับ
ลูกคาเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

• การดแูลพนกังานของเรา 

ในป 2558 เปนชวงเวลาสําคัญของบริษัทเรามีสํานักงานแหงใหมเปนของตัวเอง ท่ีเปรียบเสมือนบานอีกหน่ึง
หลังท่ีพนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเติบโตไปพรอมกับองคกร แลรูสึกถึงความอบอุนท่ีไดรับทราบถึงนโยบายของทีม
ผูบริหารท่ีมีความเห็นใหรวบรวมพนักงานทุกคนเขามาอยูเปนหน่ึงเดียวท่ีสํานักงานแหงใหมน้ี จึงเปนผลทําใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนสวัสดิการและดูแลความเปนอยูของพนักงานในทุกดานเพ่ิมเติมอีกมากมาย  

จากผลการสํารวจความเห็นของการโยกยายสํานักงานชวงปลายป 2557 เร่ืองการเดินทาง เปนหนึ่งในหัวขอ
ท่ีบริษัทไดตอบสนองความกังวลใจของพนักงานในการยายมาสํานักงานแหงใหม เน่ืองดวยพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งสํานักงานยังไมมี

รถโดยสารประจําทางผานมากนัก  ดังน้ันบริษัทจึงไดบรรเทาความกังวลใจน้ีโดยการจัดหารถโดยสารเพ่ือรับ-สงพนักงานเปน
ระยะเวลา 1 ป ซึ่งม่ันใจวาเพียงพอและเหมาะสม เน่ืองจากพ้ืนท่ีในบริเวณดังกลาวมีแผนการกอสรางหางสรรพสินคาขนาด

ใหญ หากดําเนินการแลวเสร็จบริษัทคาดวาจะมีรถประจําทางเพ่ิมมากขึ้นและเพียงพอตอความตองการ 

บริษัทไดจัดสวัสดิการใหถูกตองครบถวนภายใตกฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง เพราะในวันน้ีพนักงานทุกคนไดเขามาอยูรวมกนัทําใหมีการปรับสวัสดิการ
ใหมใหเหมาะสม  โดยจัดใหมีหองพยาบาลพรอมเตียงคนไขรวมถึงมีพยาบาลประจําตลอดเวลาทาํงานจํานวน 1 คน จึงเปน
ปแรกท่ีบริษัทไดริเร่ิมจัดทําแผนการดูแลพนักงานอยางจริงจัง 

 
  - บริษัทจัดใหมีหองพยาบาลไวบริการอยางท่ัวถึงท้ังในสวนงาน            

  คลังสินคาและในสวนสํานักงาน 
       - เปนปแรกท่ีบริษัทมีพื้นท่ีการบริการจัดสถานท่ีตรวจสุขภาพประจําปใน  

  สถานประกอบการ และสามารถแยกพื้นท่ีการตรวจเปนสัดสวน  
  สะดวกและเหมาะสมเพียงพอ 
- พยาบาลประจาํบริษัท ไดจัดทําแผนคลินิกรายบุคคลสําหรับพนักงานท่ี    
  เปนกลุมเส่ียงท่ีจําเปนตองมีการใหคําปรึกษาเปนพิเศษ  

 - จัดทําแผนการคลินิกติดตามพนักงานท่ัวไป โดยอางอิงขอมูล  
  เปรียบเทียบจากผลการตรวจเดิมกับผลการตรวจปจจุบัน  

 - จัดทําสื่อ/เอกสารความรูเกีย่วกับสุขภาพอนามัยและประชาสัมพันธ 
  พนักงานอยางตอเน่ือง 

 

 

 



 

 
 

 

นอกจากน้ี บริษัทยังคํานึงถึงการจัดสรรพื้นท่ีในการสงเสริมกิจกรรมสันทนาการตางๆใหกับพนักงานเพื่อเพิ่ม
เปนขวัญและกําลังใจในการอยูรวมกันอยางมีความสุข เชน หองฟตเนส มุมอานหนังสือ สนามฟุตบอลชั่วคราว เปนตน  

 

• ความเสมอภาคและเทาเทยีม 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักดีวาโดยสิทธิพื้นฐานของ
มนุษยทุกคนพึงมีความเสมอภาคในการดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักด์ิศรี ดังน้ัน บริษัทจึงใชหลักธรรมาภิบาล จริยธรรม 
จรรยาบรรณในการบริหารจัดการดานสิทธิเสรีภาพ การไมใชแรงงานเด็กรวมถึงการไมขมเหงหรือบังคับแรงงาน และบริษัทยัง
ยอมรับไดถึงขอจํากัดหรือความสามารถในมนุษยท่ีมีความแตกตางกัน หากแตจะทําการสงเสริมพนักงาน/แรงงานใหไดเรียนรู
จนเกิดความรูความสามารถท่ีถูกตองและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท่ีองคกรไดวางแนวทางไว 

ดังน้ัน บริษัทจึงใหความสําคัญกับการเขียนหลักการ ระเบียบขอบังคับ รวมถึงมาตรฐานในการจางงานตางๆไว
เปนลายลักษณอักษร โดยหวังใหพนักงาน/แรงงานทุกคนไดรูสึกถึงความปลอดภัยใชเปนแนวทางในการปฏิบัติอยาง
เหมาะสม เกิดความม่ันใจในการใชชีวิตการทํางานรวมกันกับองคกรไดอยางสบายใจไรความกังวล และดวยความจริงใจใน
การบริหารจัดการ บริษัทยังคํานึงถึงการใหพนักงานไดมีอิสระ มีสิทธิเขาถึงขอมูลตางๆไดในระบบอินทราเน็ตเพื่อศึกษาไดตาม
ตองการ 

 

• การพฒันาพนกังาน “เราจะเตบิโตไปพรอมกนั” 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)  ไดตระหนักถึงความรูความสามารถเปน
ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญอันจะสงผลตอการเติบโตของบริษัท ตั้งแตป2557เปนตนมา โดยยึดหลักการพัฒนาความรูความสามารถ

ตามแผนพฒันาเสนทางการเติบโต(CSS Career Path) ขององคกรเปนขอมลูพืน้ฐาน 

จนในป 2558 บริษัทจึงไดมุงเนนดําเนินงานตามแผนงาน โดยยกระดับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานใหอยูในกรอบการพัฒนาตรงตามเปาหมายมากย่ิงขึ้น โดยการมุงเนนการพัฒนาบนพื้นฐานของสถานการณปจจุบันท่ี

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยการเพ่ิมเติมปจจัยการพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับความสามารถหลักขององคกร (Core Value) 
5 ประการ ท้ังน้ีเพื่อใชเปนตัวกระตุนใหเกิดผลลัพธที่เปนรูปธรรมไดอยางชัดเจนและสามารถเบงชี้พฤติกรรมท่ีดีท่ีองคกร



 

 
 

 

คาดหวังไดอีกดวย  บริษัทไดใชคํายอเปนจุดชวยจําคือ T0-CSS ท่ีมีความหมายเปนนัยยะสะทอนถึงการบอกกลาวขอมูล

สําคัญใหพนักงานไดรับทราบ โดยมีความหมายท่ีสมบูรณดังน้ี   Team คือ ทีมงานท่ีเปนเลิศ, Organization 
Commitment คือ การมีสวนรวมและจงรักภักดีตอองคกร, Coordination คือ การติดตอประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
Service Mind คือ การมีจิตสํานึกในการใหบริการ และ Self-Development คือ การพัฒนาตนเอง 

 นอกจากน้ัน เพื่อกอใหเกิดผลลัพธท่ีสงผลตอการมุงสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางแทจริง
บริษัทยังมุงเนนการพัฒนาความรูความสามารถท่ีแตกตางกันตามสายงาน ดวยการสนับสนุนการจัดหลักสูตรเฉพาะสําหรับ
ทักษะเฉพาะทางตางๆ ตามความเหมาะสม และในป 2558 เปนปท่ีบริษัทมีกิจกรรมสําคัญตางๆมากมายอาทิ การขยายการ
ลงทุน การดําเนินกิจกรรมท่ีตอเน่ืองเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการยายสํานักงานใหม ซึ่งใน
ทุกกิจกรรมจําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจของพนักงานท้ังสิ้น บริษัทจึงมุงเนนในการพัฒนาความเขมแข็งและความเปน

เลิศของการทํางานเปนทีมเปนสําคัญ 

การพัฒนาสําหรับกลุมพนักงานท่ีมีความรูความสามารถและมีความพรอมสําหรับการเติบโตในอนาคตรวมกับ

บริษัท เรายังไดเตรียมพรอมแผนการพัฒนาใน โครงการ“การพัฒนาเพ่ือการสืบทอดตําแหนงงาน(Succession Plan)” โดย
ดําเนินการแบงเปน 2 ระดับคือ สําหรับผูบริหารระดับสูง และในระดับหัวหนางาน จึงแสดงใหเห็นวาบริษัทมีความตั้งใจจริงท่ี
จะสนับสนุนใหการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เปนเสนทางเดินไปสูอนาคตท่ีสดใสและเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน   

 

• การมสีวนรวมของพนกังาน CSS 

การมีสวนรวมและความจงรักภักดีตอองคกร ถือเปนหัวใจของการบริหารคนของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด 
ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) เพราะเราเช่ือม่ันวาองคกรจะเติบโตไดก็ตองอาศัยความทุมเทในการทํางานของพนักงาน
ดวยความเต็มใจ  ดังน้ัน บริษัทจะใหความสําคัญตอกิจกรรมตางๆที่มีกระบวนการส่ือสารสองทาง มีพื้นท่ีในการแสดง
ความเห็นและชื่นชมในขอแนะนําท่ีสรางสรรค  

จากการเร่ิมตนอยางจริงจังภายหลังจากการเขารวมเปนสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย บริษัทไดใหความรวมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใหโอกาสนักศึกษาระดับปริญญาโทได

ทําการศึกษาคนควาอิสระในหัวขอ “ปจจัยท่ีมีผลตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิส



 

 
 

 

เต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)” โดยมีอาจารยและผูบริหารองคกรเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม พรอมนําผลลัพธท่ี
ไดเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแนวทางเพ่ือพัฒนาองคกรอยางจริงจัง 

จากจุดเร่ิมตนดังกลาว ไดสงตอไปถึงความตั้งใจใหบริษัทไดเร่ิมดําเนินการสํารวจความเห็นของพนักงานอยาง
ตอเน่ืองจนกลายเปนแผนงานหลักประจําทุกป คือ  

 

 การสํารวจความพึงพอใจท่ีจัดทําโดยฝายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการ
แสวงหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของพนักงานเปนสําคัญ 

 นอกจากน้ียังทําการสํารวจความพึงพอใจตอองคกรเพิ่มเติมในชวงปลายปเพื่อใหเกิดการสะทอน

ภาพของการบริหารจัดการของทีมบริหารท่ีตองทําหนาท่ีเปนเข็มทิศในการเดินทาง ซึ่งบริษัทไดยึดถือ
เปนหน่ึงในดัชนีท่ีชี้วัดความสําเร็จขององคกรอีกประการหนึ่งดวย 

 



GREAT



 
 

 

 

 

GREAT :  การสรางคุณคาไปสูมูลคาในทกุมติ ิ

• การแตงตัง้คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแสดงถึงความมุงม่ันกาวสูการเปนองคกรท่ี
เปนแบบอยางท่ีดีดานบรรษัทภิบาล โดยมีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 7/2558 ไดพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยใชคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยเปล่ียนชื่อ
เปนคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีคณะกรรมการและขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความ

รับผิดชอบดังน้ี 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบดวย 

1.รศ.ดร.ปติพัฒน ฉัตรอัครพัฒน ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

2.คุณฉัตรภูมิ ขนัติวิริยะ กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

3.คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน และบรรษัทภิบาลอนุมัติแตงตั้ง 

ท้ังน้ี ไดเพิ่มเติมขอบเขตอํานาจความรับผิดชอบดานบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอบเขต อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบดานบรรษัทภิบาล 

1. พิจารณา ทบทวน นําเสนอ เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติเร่ือง นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม นโยบายและแนวปฏิบัติอ่ืนใดท่ีสนับสนุน
การเจริญเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน 

2. ติดตามทบทวนระบบงานตางๆ ภายในองคกรใหสอดคลองกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติท่ีวางไว 
3. กํากับดูแลใหการปฏิบัติงานของบริษัทเปนไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับดูแลตาม

กฎหมาย เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เปนตน 
4.  รายงานผลการปฏิบัติขององคกร ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของเพ่ือ

รายงานแกคณะกรรมการบริษัท 

 

• การประเมนิผลคณะกรรมการบรษิทั 

บริษัทไดมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษัทจดทะเบียน โดยเร่ิมตนใหมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการท้ังชุดอยางนอยปละ 1 คร้ัง เปน
ประจําทุกป โดยมีหลักการและหัวขอในการประเมินผลสอดคลองไปกับตลาดหลักทรัพยฯ ท้ังน้ีเพื่อชวยใหคณะกรรมการไดมี



 

การพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคตางๆ ในระหวางปท่ีผานมา และเพิ่มประสิทธิผลการกํากับดูแลกิจการ
เพื่อใหการประเมินสามารถสะทอนผลการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางแทจริง  

 

ท้ังน้ี บริษัทไดคํานึงถึงหัวขอหลักในการประเมินใหครอบคลุมทุกปจจัยการบริหารจัดการไว ดังน้ี 
- โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
- บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- การทําหนาท่ีของกรรมการ 
- ความสัมพันธกับฝายจัดการ 
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

โดยเลขานุการบริษัทจะนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สงใหคณะกรรมการทุกคน

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปในรูปแบบคณะ  ซึ่งภายหลังท่ีคณะกรรมการแตละคนประเมินเสร็จเรียบรอยแลว จะ
นําสงแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแตละคน และสรุปผล
วิเคราะหการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทุก

สิ้นป   

 

• การประเมนิผลคณะผูบรหิาร 

บริษัทไดพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลงานท้ังองคกรโดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เปนสากล ดวยการ
วัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบดวยปจจัยหลัก 4 ดาน คือ ดานการเงิน ดานลูกคา ดาน
กระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา ท้ังน้ีบริษัทยังไดทําการประยุกตวัตถุประสงครวมถึงแนวคิดมุงสูความ
ยั่งยืนดวยการใชมุมมองดานการเงินเปนพื้นฐาน นําไปสูวิธีการบริหารการใชเงินอยางประหยัดใหเกิดความคุมคาในการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อใหเกิดกระบวนการภายในท่ีดี และสงผลไปยังการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหครอบคลุมทุกกลุมของผู
มีสวนไดเสียท้ังหมด   

โดยฝายบริหารทรัพยากรมนุษยจะนําสงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกสายงานในบริษัท สงใหกรรมการ
ผูจัดการใหญและผูบริหารทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป  ซึ่งภายหลังท่ีคณะผูบริหารแตละคนประเมินเสร็จ

เรียบรอยแลว จะนําสงแบบประเมินกลับมายังฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และสรุปผล
วิเคราะหการประเมินการปฏิบัติงานของบริษัทท้ังในสวนท่ีเปนรายละเอียดยอย รวมถึงการจัดทํารายงานการสะทอนภาพ
ผลลัพธภาพรวมของการบริหารจัดการ และรายงานใหคณะกรรมการบริหารพิจารณารับทราบตอไป   

 

• การทบทวนระเบยีบอาํนาจอนมุตัแิละดาํเนนิการ 

ในป 2558 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดมีกิจกรรมดานการลงทุนเพิ่มขึ้น
อยางเห็นไดชัด จึงทําใหคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการปองกันความเส่ียงอันอาจจะเกิดขึ้น โดยการทบทวน



 
 

 

 

 

และปรับปรุง ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ของบริษัทฯเพื่อความเหมาะสม และสอดคลองกับโครงสรางองคกร 
มุงเนนรายละเอียดอํานาจอนุมัติดําเนินการใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ โดยไดรับมติจากคณะกรรมการบริษัทคร้ัง

ท่ี 6/2558 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558  และไดมีการเผยแพร ระเบียบอํานาจอนุมัติและดําเนินการ ใหกับผูท่ีเกี่ยวของ
เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

 

• การพัฒนาชองทางการสื่อสาร 

การพฒันาชองทางการส่ือสารท่ีดีถือไดวาเปนปจจยัสําคัญประการหนึ่งท่ีใชในการขับเคลื่อนองคกร เพราะเรา
เชื่อวาบุคลากรขององคกรจะเปนผูประสานการเชือ่มสัมพันธ ความรู ความเขาใจในขอมูลไปยังกลุมเปาหมายตางๆ  อันจะ
สงผลใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางท่ัวถึง  

ในป 2558 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดทําการวางโครงสรางการ
สื่อสารใหม เพราะการโยกยายสํานักงานจึงทําใหเรามีพื้นท่ีสําหรับการส่ือสารมากขึ้น จึงไดเกิดการจัดการขอมูล แบงโครงสราง
การบริหารจัดการใหมีความเหมาะสม 

การสื่อสารภายในองคกร 

- บอรดประชาสัมพันธภายในองคกร  บริษัทมุงเนนการส่ือสาร
ขาวสารที่เปนประโยชนกับพนักงานไดรับโดยตรง โดยผานบอรด
ประชาสัมพันธ ท่ีติดต้ังในทุกชั้นของอาคารสํานักงาน รวมถึงพื้นท่ี
คลังสินคา ในป 2558 ไดมีการปรับรูปแบบหมวดของการส่ือสาร

ออกเปน 2 สวนสําคัญ คือ CSS NEWS และ SET NEWS ดวย

วัตถุประสงคตองการใหพนักงานรับทราบขาวสารท้ังในสวนของ

บริษัทและเพิ่มเติมขาวสารท่ีเปนประโยชนจากตลาดหลักทรัพย อาทิ ความรูการออมเพ่ือการลงทุน เปนตน 
 

- พัฒนาระบบการส่ือสารคอมพิวเตอรภายในองคกร (Intranet) 
มุงเนนการส่ือสารเชิงกลยุทธ โดยจัดวางขอมูลที่สรางสรรคอัน
กอใหเกิดความเปนเลิศในกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ี

แข็งแกรง อาทิมีแผนการส่ือสารเพ่ือใหตรงกลุมเปาหมายมากขึ้นและ
สมํ่าเสมอเพ่ือใหเกิดการจดจําขอมูลใหมากท่ีสุดการชูกิจกรรมเพ่ือ

สังคม (CSR) ใหมากขึ้นเพื่อใหเกิดการรวมมือในรูปแบบจิตอาสา 
เปนตน 

 



 

การสื่อสารภายนอกองคกร 

- บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตอง ครบถวน และโปรงใส 
บริษัทจึงไดมอบหมายความรับผิดชอบน้ีไวท่ีสํานักเลขานุการองคกรเปนผูดําเนินการ และเปนศูนยกลางใน
การประสานงานของผูติดตอ โดยยึดหลักการดําเนินการภายใตระเบียบตามเกณฑท่ีตลาดหลักทรัพยและ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยกําหนดไว ท้ังน้ี มีการปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอเพื่อใหผูใชสามารถ
รับทราบขาวสารไดทันตอเหตุการณและไดประโยชนสูงสุด โดยสามารถติดตอสวนงานนักลงทุนสัมพันธไดท่ี

หมายเลขโทรศัพท 02-0181111 ตอ 5501, 5502  
 

- บริษัทมีความยินดีในการใหขอมูลที่ เปนประโยชนตอนักลงทุนในทุกชองทาง โดยในวันท่ี 16 
พฤศจิกายน 2558 บริษัทไดใหการตอนรับสถานีเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel ทําการบันทึก

เทปในรายการ THE DEBATE โดยมีคุณสมพงษ กังสวิวัฒน ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญเปนผูรวมพูดคุย

และนําชมบริเวณสํานักงานและคลังสินคา เพื่อแสดงใหเห็นความพรอมในการบริการและความกาวหนาของ
ธุรกิจอีกดวย 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

- ในป 2558 น้ี บริษัทยังไดจัดการเย่ียมชมบริษัท (Company Visit) คร้ังท่ี 1/2558 ขึ้นในวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2558 บริษัทใหการตอนรับนักวิเคราะหและนักลงทุนท่ีสนใจเขาพบปะพูดคุย โดยมีผูบริหาร
ระดับสูงเปนผูใหการตอนรับและใหขอมูลคือ คุณสมพงษ กังสวิวัฒน ตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ และ
คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน ตําแหนงกรรมการผูจัดการสายงานการเงินบัญชี  
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GREEN :  การสรางสรรคสงัคมดสีูสงัคมไทย 

• สงเสริมทกัษะการเรยีนรู สรางนกัเรยีนคณุภาพกลบัคนืสูสงัคมไทย 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา

ความรูและทักษะเด็กนักเรียนไทยใหมีความพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตในทุกดาน เพื่อการเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพของ

สังคม ซึ่งโดยปกติทางบริษัทไดดําเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหกับโรงเรียนวัดสลักเหนืออยูเปนประจําและตอเน่ืองมา
โดยตลอด โดยในแตละปกิจกรรมท่ีดําเนินการจะมีจุดมุงเนนท่ีแตกตางกันไป และในป 2558 น้ี โรงเรียนวัดสลักเหนือได
กําหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีใหตรงกับวันเด็ก  ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเกิดความตระหนักวานอกเหนือจากการเปน
อนาคตท่ีดีของชาติแลว ทักษะการทํางานเปนทีม ความมีนํ้าใจ ยังเปนทักษะพื้นฐานสวนหนึ่งท่ีสําคัญอันจะทําใหการดําเนิน

ชีวิตของตนเองรวมกับผูอ่ืนในสังคมเปนไปอยางราบร่ืนและเขาใจซึ่งกันและกันอยางแทจริง 

อีกหน่ึงกิจกรรมสําคัญท่ีบริษัทไดรวมกับโรงเรียนวัดสลักเหนือในการจัดงาน “วันภาษาไทยแหงชาติ” ขึ้นและ
เปนปแรกตามนโยบายของรัฐบาลท่ีประกาศใหวันท่ี 29 กรกฎาคมของทุกปเปนวันภาษาไทยแหงชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงเปนนักปราชญและนักภาษาไทย รวมท้ังเพื่อนอมรําลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองคท่ีไดทรงแสดงความหวงใย และพระราชทานแนวคิดตาง ๆ เกี่ยวกับการใชภาษาไทย และในงาน
น้ีเราไดกําหนดจัดการประกวดคําขวัญสําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นดวยความหวังใหเกิดการเรียนรูเร่ืองการเรียบเรียงสํานวน

ไทยดวยภาษาท่ีกะทัดรัดในกรอบแนวทางท่ีเสริมสรางกําลังใจและชี้แนะใหเห็นในส่ิงท่ีถูกตองรวมไปถึงการเชิญชวนใหเกิดการ

ปฏิบัติตาม 

 

 
และในป 2558 น้ี บริษัทยังคงมีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีเพื่อใหเกิดเปน

กําลังใจสําหรับการประพฤติตนไปตัวอยางท่ีดีของนักเรียนคนอ่ืนๆ ในการท่ีมีความตั้งใจ ใฝหาความรู จนเกิดเปนผลลัพธท่ีดี
งามสงผลเปนท่ียอมรับและชื่นชมในสังคมอีกดวย  

 



 
 

 
   

 
 

 

• การสรางเครือขายผูนําดานธุรกิจเพื่อสังคมรวมกับองคกรภายนอก 

การมีสวนรวมกับสังคมถือเปนพลังอันยิ่งใหญท่ีจะบังเกิดความสามารถและโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการชวย

เปล่ียนแปลงสังคมไทยใหดีขึ้นไดในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว   ซึ่งบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด 
(มหาชน) ไดตระหนักถึงบทบาทนี้เปนสําคัญ จึงรูสึกยินดีและเต็มใจในทุกการมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตางๆ โดยในป 
2558 น้ี ทางบริษัทไดมีโอกาสเปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญในการจัดโครงการ “รวมนํ้าใจ...เรียกรอยยิ้ม”  รวมกับกลุมนักขาว 
ชางภาพคนบันเทิง, เซ็นทรัลพัฒนา, เซ็นทรัลเวิลด, Bride Whofesafe, กันตนา, CRG, KFC, Super sports, ฮาตาริ, 
Centara Grand Ladprao Bangkok, PTTGC, บ.สิงห พรอมดวยเหลาศิลปน-ดารา และบุคคล องคกรในแวดวงบันเทิง
ดวยการเดินรับบริจาค หาทุนซื้อส่ิงซื้ออุปกรณกีฬา อุปกรณการศึกษา พัฒนาโรงเรียน ณ ลานเอเทรียม เซ็นทรัลเวิลดและ
นําไปมอบใหกับโรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูทิศ) ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี  พรอมท้ังเดินทางลงพื้นท่ีและรวมจัด
กิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนอีกดวย  

 

• Do it  yourself “D.I.Y” ภายในองคกร “ปรบัใช ไมทิ้ง” 

ในป 2558 เปนชวงเวลาสําคัญของบริษัทเรามีสํานักงานแหงใหม

เปนของตัวเอง อันเปรียบเสมือนบานหลังใหมท่ีพวกเราชาวcss มีความ

ภาคภูมิใจในการเติบโตของบริษัทเปนอยางยิ่ง ในการโยกยายสํานักงานในคร้ังน้ี 
ทําใหมีการสํารวจคัดเลือกวัสดุอุปกรณท่ียังอยูในสภาพท่ีดีเพื่อนําไปใชงานตอ 

ท้ังน้ีเพื่อชวยกันประหยัดงบประมาณสําหรับคาใชจายในการตกแตงอาคาร

สํานักงานไดเปนอยางมาก และในอีกสวนหนึ่งท่ีไมสมบูรณเรายังนํามาดัดแปลง

ไปใชงานใหเกิดประโยชนอีกมากมาย อาทิ โตะสํานักงานท่ีชํารุด ไดกลายมา
เปนเกาอ้ีน่ังพักผอน และจัดเรียงไวบริเวณรอบตัวอาคารอันทําใหชวยเพิ่ม

บรรยากาศสภาพแวดลอมดูรมร่ืนมากขึ้น 



 
 

 
   

 
 

 

นอกจากน้ัน ยังไดคัดเลือกอุปกรณสํานักงานท่ีมีสภาพดีแตไมเหมาะกับการใชงานอันเน่ืองมาจากการ

ปรับเปล่ียนสถานท่ีรวมถึงการปรับระบบการทํางานใหม บริษัทจึงไดคัดแยกวัสดุอุปกรณตางๆเพื่อนําไปบริจาคใหกับโรงเรียน

ในชุมชนและโรงเรียนท่ีคลาดแคลนในตางจังหวัด ดังน้ี 

 บริจาคโคมไฟรางคู เพื่อใชสําหรับอาคารเรียนเด็กเล็กท่ีกําลังกอสราง ณ โรงเรียนวัดเมตารางค 
อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

 บริจาคโคมไฟรางคู เพื่อใชสําหรับติดตั้งหองสมุดใหกับนองๆ และบริจาคโตะพาทิชั่นสําหรับ
หองเรียนปฏิบัติการทางภาษา ณ โรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี 

 บริจาคโคมไฟรางคูใหกับโรงเรียนบานนํ้าเค็ม จังหวัดนครราชสีมา 
 บริจาคโคมไฟรางคูใหกับโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดอุทัยธานี 
 บริจาคโคมไฟรางคูใหกับโรงเรียนวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดสระบุรี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
   

 
 

 

• การบริจาคอุปกรณการแพทยเพื่อใหสังคมหางไกลโรคราย...ไขเลือดออก 

ในชวงป 2558 ไดมีการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกซึ่งมีสาเหตุมาจากยุงลายเปนพาหะนําโรค ไดระบาด
หนักขึ้นเร่ือยๆ พบวามีผูปวยจํานวนนับแสนรายและในบางรายรายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ดวยผูปวยท่ีเปนโรคนี้จะมีอาการ
เหน่ือยหอบโดยเฉพาะในรายท่ีมีโรคแทรกซอน จําเปนตองไดรับการรักษาเรงดวนในกรณีพิเศษดวยการใสทอชวยหายใจ 
ดวยเหตุน้ี บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด ซิสเต็มส โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) จึงขอรวมเปนสวนหนึ่งของการชวยเหลือ
สังคมดวยการสนับสนุนอุปกรณทางการแพทย ดวยการบริจาคเครื่องชวยหายใจ (Oxygen high flow) จํานวน 1 เคร่ือง
ใหกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กท่ียังขาดแคลนอุปกรณชนิดน้ี ดวยความหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนการเพ่ิมความสามารถในการ
ดูแลรักษาผูปวยเด็กท่ีมีการหนักและมีภาวะแทรกซอนใหบรรเทาและหายจากโรครายไดในท่ีสุด 

 

 

 

 

 
 

 





บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซสิเตม็ส์ โซลชูั�น (มหาชน)
เลขที� 329 หมู ่3 ตําบลบ้านใหม ่อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120

โทรศพัท์ : 02 018 1111 โทรสาร : 02 018 1142

www.cssthai.com
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