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2    รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 

วิสัยทัศน ์

" เป็นบริษัทช้ันน าในการด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมสื่อสาร ธุรกจิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานทดแทน และการจัด

จ าหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบด้วยการบริหารจัดการทีด่ีมีคณุภาพ " 

พันธกิจ 

-  ด าเนินการจดัจ าหน่ายและส่งสนิค้าทางด้านวิศวกรรมด้วยราคาทีเ่หมาะสมและบริการ ท่ีได้มาตรฐานระดับดีเยี่ยม เพื่อความพึง

พอใจสูงสุดส าหรับลูกค้าของบริษทั 

-  ด าเนินการตดิตั้งระบบโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล 

-  ด าเนินการประมลูงานและติดตัง้ระบบงานด้านวิศวกรรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนส าเรจ็ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ

ของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยระดับสากล 

-  ด าเนินงานธรุกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกใหม่ท่ี

ส าคัญของประเทศไทย 

วัฒนธรรมองค์กร 
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ท างานเป็นทีม ประสานงานร่วมกันกับผู้อืน่เพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธข์ององค์กร

อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กรและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา 

ภายใต้พันธะสัญญาที่มีเป้าหมายเดียวกัน 

สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าว  

และเจรจาต่อรอง 

เข้าใจในความต้องการ/ความคาดหวังของลูกค้าแสดงพฤติกรรมบริการ 
ได้เหมาะสม เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ 

การขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง ปรับปรุง ประยุกต์ความรู้ให้

เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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elf Development 



สารบัญ

สารประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร

วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัฒนธรรมองคกร  

คณะกรรมการบริษัท

2
4
6

มิติเศรษฐกิจ

  การดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

  การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

  การบริหารความเสี่ยง

  การประเมินประสิทธิผลการบริหารองคกร

  การประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ

  การยึดลูกคาเปนศูนยกลาง

  สรางความเชื่อมั่นในการดําเนินธุรกิจ

11

กลยุทธในการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม

นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม
  นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  นโยบายการประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

  นโยบายการตอตานทุจริต

  นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

  นโยบายการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

  นโยบายความรับผิดชอบตอผูบริโภค

  นโยบายการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

  นโยบายการจัดการสิ่งแวดลอม

8

17 มิติสังคม
  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
   - ดานบริหารทรัพยากรบุคคล

   - ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   - ดานการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย 

  การพัฒนาการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียไปสูความยั่งยืน

27 มิติสิ่งแวดลอม
  ชุมชนยั่งยืน

   - การสงตอโอกาสไปยังชุมชน

    - การสืบสานวันสําคัญและประเพณีไทย

   สิ่งแวดลอมยั่งยืน

   - การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในอยางยั่งยืน 

    - การปรับปรุงพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม



4    รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 
 

 

สารประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 



5    รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 
 
 การด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) ถูกขับเคลื่อนมา

อย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงกระแสการลงทุนที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าของการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี ที่นัก

ลงทุนเริ่มให้ความสนใจ  ส าหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ คือ “มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็น

องค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้ า

อย่างยั่งยืน”  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนแผนงาน กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ รวมถึงติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้

มั่นใจได้ว่า การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ครอบคลุมทุกมิติแห่งความยั่งยืนอันประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติ

ด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 

 มิติเศรษฐกิจ  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะด าเนินงานท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง แต่บริษัทฯก็ยังมุ่งมั่นปฏิบัติ

หน้าที่ภายใต้กรอบการเป็นบริษัทที่มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี และสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้บรรลุเป้ าหมาย อาทิ ได้รับผลการ

ประเมินด้าน CGR ในระดับดีเลิศหรือระดับ 5 ดาว และได้รับผลคะแนนการประเมินการจัดประชุม AGM เท่ากับ 100% ในระดับ 

5 ดาวด้วยเช่นกัน  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ยกระดับระบบคุณภาพล่าสุดเป็น ISO 9001:2015 ที่มีเนื้อหาเพิ่มเติมด้านความเสี่ยง

องค์กรเข้ามา นับว่าเป็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการเชิงป้องกันและลดทอนความเสียหายหรือป้องกันการทุจริตที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต      

 มิติสังคม  บริษัทฯได้ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสากล เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นตามรูปแบบที่เหมาะสม มุ่งสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ในปี 2562 นี้ บริษัทฯ

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการสื่อสารให้เกิดประสทิธิผลทันต่อยุคสมัยที่เปลีย่นแปลงไป บริษัทฯพัฒนาเครื่องมือและเพิ่มช่อง

ทางการสื่อสารให้หลากหลายมากข้ึน เพื่อประโยชน์ในการน าส่งข้อมูลไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริม

ให้พนักงานได้พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าและบริการอย่าง

แท้จริง 

 มิติสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 บริษัทฯได้ก าหนดกิจกรรมต่าง ๆขึ้นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 2 ประเด็นส าคัญคือ 

ประเด็นแรก การสร้างโอกาสให้กับชุมชน เยาวชน ได้เติบโตอย่างมีก าลังใจ รวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กว่าเดิม และประเด็นที่สอง คือ การสนับสนุนให้มีแผนงานเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษต่าง ๆ อันส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อนใน

ห้วงเวลานี้ และบริษัทฯมั่นใจว่าเราจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุก ๆ ปี 

 ในโอกาสที่ครบรอบปี บริษัทฯ จึงขอน าเสนอข้อมูลความรับผิดชอบทางสังคมฉบับนี้ ให้เป็นสิ่งย้ าเตือนความมุ่งมั่นและ

แสดงผลลัพธ์ที่ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ท้ายนี้บริษัทฯ จะร่วมขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนตามปณิธานท่ีได้ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

                                                                                                                                                                     
                                                                                             
                                                                                                  นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์   

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                                                                                           



6    รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

03 รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

04 ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน์ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

01 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

02 นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

กรรมการบริหารความเสีย่ง  

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

01 

02 
03 

04 



7    รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

05 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์  
กรรมการ ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และประธานบริหารความเสีย่ง 

06 นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการผู้จดัการสายงานโทรคมนาคม 

07 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และกรรมการผู้จดัการสายงานธุรกิจและผลติภณัฑ์ 

08 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ 
กรรมการ กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
กรรมการบริหารความเสีย่ง  
และกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินบัญชี 

09 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 
กรรมการ กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จดัการสายงานการจัดการ  และเลขานุการบริษัท 

05 
06 

07 08 
09 



8    รายงานความรับผิดชอบตอ่สังคม 
 
 
กลยุทธ์ในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

ในยุคแห่งการด าเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึ้นมากมาย ท าให้พบประเด็นส าคัญที่สุดในสังคมโลกของ
เราว่า วันนี้การพัฒนาที่เกิดขึ้นในทุกมิติล้วนเกิดมาจากการมีเป้าหมายเดียวกัน คือ “ต้องการรักษาทุกสิ่งที่มีคุณค่าให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งก็เป็นไปตามบริบทของแต่ละองค์กร เพราะจากสถานการณ์บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบให้สิ่ง
ต่าง ๆที่เคยเติบโต รุ่งเรือง วันน้ีอาจดูถดถอยลงไป แต่ท้ายสุดแล้วค าตอบของทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขบนโลกท่ีสวยงามได้
ตราบนานเท่านาน 

 ส าหรับบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) เป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่มีความปรารถนาที่จะ
เดินทางไปพบความสุขบนโลกท่ีสวยงามดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงน าไปสู่การปรับตัวและพัฒนาองค์กรหลากหลายมิติที่นอกเหนือจาก
การสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้านก าไรที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯยังตระหนักรู้ถึงการด ารงอยู่ในกรอบการบริหารจัดการลงทุน
อย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมกับค านึงถึงประเด็นส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไปพร้อมกันอีกด้วย 

 บริษัทฯยังคงยึดหลักการปฏิบัติบนพื้นฐานของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯให้มีความเท่าเทียม เที่ยงธร รมและ
อย่างทั่วถึง เสริมสร้างความเข้มข้นในปี 2561 ด้วยการยกระดับไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนให้มากที่สุด ให้สอดรับกับทิศ
ทางการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในระดับสากล 

 ในปี 2561 นี้ บริษัทฯได้อ้างอิงการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทตามกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัด Global Reporting 
Initiative (GRI) ตามฉบับ GRI Standards ที่มีความสอดคล้องตามประเด็นส าคัญของธุรกิจบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายของบริษัทมากที่สุด ด้วยวิธีการรายงานผลประกอบการ(financial performance) ร่วมกับผลการด าเนินงาน
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม(non-financial performance) ซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากการเติบโตด้านผลก าไรแล้วบริษัทยัง
ค านึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ หวังไว้ว่ากรอบการรายงานตามมาตรฐานสากลจะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องน าไปสู่การพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป 

 ส าหรับปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับนโยบายด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติแห่งความ
ยั่งยืนอันประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้
ว่า นโยบายดังกล่าวได้ขับเคลื่อนความยั่งยืนและอ านวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง 

 บริษัทฯ มีหลักการด าเนินงานขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่บนพ้ืนฐานนโยบายหลักขององค์กรคือ “มุ่งมั่นก้าวสู่การเปน็
องค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน”  เราก้าวเดินไปอย่างเป็นขั้นตอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ เรามีการพัฒนาและสร้างความสอดคล้อง
ระหว่างหลักการส าคัญและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น 

 ปี 2556 รายงานตามประเด็นส าคัญ 8 หัวข้อ ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs  

 ปี 2557  จัดท านโยบายเกี่ยวกับประเด็นส าคัญ 8 หัวข้อ ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs 

 ปี 2558  จัดท ากลยุทธ์ในการด าเนินงาน เพื่อเป็นกลไกมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

 ปี 2559  ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ทบทวนผลลัพธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่วัดผลได้ 
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 ปี 2560  เชื่อมโยงการบริหารจัดการเข้าสู่กรอบมาตรฐานตัวช้ีวัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs 

 ปี 2561  ยกระดับการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs โดยใช้กลยุทธ์ 
4G เป็นแกนธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนตามกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs อันประกอบด้วย มิติ
เศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง ภายใต้บริบทขององค์กรโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและก าหนดเป็นนโยบายไว้ชัดเจน คือ  

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

“ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางให้ทันสมัย

ตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล 

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

“มุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม น าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ

ความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง” 

นโยบายการต่อต้านทุจริต 

“ให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ด้วยการระบุได้ถึงจุดเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันอย่างแข็งขัน    

มุ่งสู่การเป็นต้นแบบของการต่อต้านทุจริตอย่างแท้จริง” 

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน 

“ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม” 

นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

“ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการ

สร้างสรรค์ผลลัพธ์ของงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท น าไปสู่การ

เติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง” 

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

“การปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

ของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อส่งผลต่อความพึงพอใจสูงสุด อัน

จะน าไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน” 
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นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

“สนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

เป็นหลัก พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการ ที่มีการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษัทและสังคมในภาพกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีน าไปสู่การพึ่งตนเองในระยะยาวถือเป็นการ

ยกระดับคุณภาพสังคมที่ดีอย่างแท้จริง” 

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม 

“มุ้งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการป้องกันแห่งการเกิดมลภาวะต่าง ๆ              

ด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล” 

 

 

 

 

 

 

  



มิติเศรษฐกิจ
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มิติด้านเศรษฐกิจ 

CSS มุ่งส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้ก าหนดเป็นนโยบาย 

บทบาทและหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานประจ าปี อีกทั้งยังตระหนักในจรรยาบรรณที่ดีและมุ่งมั่นในการพัฒนา/

แนวทางให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่าง

ชัดเจนเป็นรูปธรรม อันส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายให้

เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

การด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 CSS ยึดมั่นในภารกิจแห่งการเป็นต้นแบบที่ดีภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ อันสะท้อนภาพการยกระดับเกณฑ์

คุณภาพของการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) จากสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย บริษัทได้วางเป้าหมายระยะยาวที่จะได้รับการประเมินผลหรือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในระดับ “ดีเลิศ” เป็น

ประจ าอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับในปี 2561 นี้ เป็นปีแรกทีบ่ริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้ส าเร็จตามแผนงานสะท้อนถึงมาตรฐาน

การท างานที่สูงขึ้น คือ ได้รับคะแนนประเมินคือ 90% 

หมายถึง ระดับดีเลิศ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 142 บริษัท ที่มีระดับ

คุณภาพในระดับ 5 ดาว (บริษัทจดทะเบียนจ านวนทั้งสิ้น 

657 บริษัท) และมีคะแนนเกินเกณฑ์เฉลี่ยภาพรวมของ

บริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนอยู่ที่ 81%  

 บริษัทฯ ยังยึดมั่นให้เกิดแนวปฏิบัติติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับ
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 อันเป็นเวทีแห่งการสะท้อนภาพของความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการ โดย
บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดบั 5 ดาว มีคะแนนเฉลี่ย 100% เต็ม หมายถึง ระดับดีเลิศ จากโครงการประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 
การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลการรายงานการตรวจสอบระบบควบคมุภายในเป็นเครื่องมือบ่งช้ีถึงการปฏิบัติงานในเชิง

ป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสามารถสะท้อนผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้

ปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ด าเนินการตรวจสอบโดย บริษัท ริสก์เลส โซลูช่ันส์ จ ากัด ซึ่ง

เป็นบริษัทฯ ท่ีผ่านกระบวนการจัดจ้างอย่างถูกต้องตามกระบวนและข้อบั งคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ                     

ทั้ง 4 ไตรมาส ดังนี้ 

 ไตรมาสที่ 1 เรื่อง บริหารทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัยในการท างาน 
 ไตรมาสที่ 2 เรื่อง ระบบงานจัดซื้อและจ่ายช าระเงิน 
 ไตรมาสที่ 3 เรื่อง ระบบรายได้จนถึงการรับช าระเงิน 
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 ไตรมาสที่ 4  เรื่อง ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง และการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปี 2561 
 ภาพรวมของการตรวจสอบสรุปได้ว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางแบบประเมินที่ส านักงาน

คณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้ก าหนดไว้ รวมถึงบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเพียงพอต่อ

การด าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรได้  

การบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทฯ ยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติและขอบเขตภาระหน้าที่อย่างเคร่งครัด ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ได้ให้ความส าคัญกับทุกกระบวนการท างานท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจของบริษัท ใน

ปี 2561 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากทุกส่วนงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณาและ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จากช่องทางการได้รับข้อมูล อาทิ รายงานสรุปผลจากผู้ตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลจาก

คณะกรรมการความเสี่ยงชุดย่อยในระดับปฏิบัติการ รวมถึงช่องทางการได้รับข้อมูลจากภายนอก อาทิ การแจ้งข่าวสาร หรือรับฟัง

ข้อห่วงใยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)/ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

รวมถึงสถาบันต่าง ๆ ที่มีผลกระทบเชื่อมโยงกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท กระบวนการด าเนินการดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนได้จากรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน 

 นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายผลให้ครอบคลุมไปยังระดับปฏิบัติการ โดย

ใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นส าคัญ อีกทั้งยังถือเป็นเครื่องมือใน

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ดีและสร้างความมั่นใจว่า ในทุกประเด็นส าคัญขององค์กรมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล

อย่างแท้จริง 

 ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีการวางเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้เกิดการบูรณาการประเด็นความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนีเ้พื่อเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวต่อไป 

การประเมินประสิทธิผลการบริหารองค์กร 

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบท่ีดีขององค์กรที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการที่เป็นเลศิ บริษัทได้ก าหนดให้มี

การประเมินผลคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดย่อย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลของการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

ขอบบริษัท ในปี 2561 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



14    รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 
การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 ด้านการประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ มีแนวทางการ
ประเมินผลงานด้วยรูปแบบการก าหนดตัวช้ีวัดผลงานให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยการแบ่งหมวดหมู่การประเมินผลงาน
ออกเป็น 2 ส่วนส าคัญดังนี้  

 ส่วนแรกคือการวัดผลงานโดยอ้างอิงหลักการทางสากลคือ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) 
ประกอบด้วย 4 ด้านส าคัญ คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า                           
ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยฝ่ายบริหารทรพัยากรบุคคลเป็นผู้รบัผิดชอบด าเนินการ 

 ส่วนที่สองคือ การวัดผลงานตัวช้ีวัดผลงานด้านศักยภาพของผู้น า โดยอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยฝ่าย
เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  

 นอกเหนือจากการก าหนดแนวทางการประเมินผลงานแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการวางแนวทางการ
พิจารณาค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และ
การพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมค านึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทั้งใน
ระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจ าปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้แก่ เงินสมทบ
ส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น  
 ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ น าไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ท าหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 ส าหรับปี ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2561 โดยภาพรวมมีคะแนนเพิ่มข้ึน โดยในปี 2560 มีคะแนน
คิดเป็นร้อยละ 86 และในปี 2561 มีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 88 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
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การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในกระบวนการบริการมากขึ้น เกิดความคาดหวังใน

สินค้าและบริการมากขึ้นตามไปด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นรักษามาตรฐาน และพัฒนาการคัดเลือกสินค้าคุณภาพในทุกลุ่มสินค้าตาม                

กลยุทธ์ “One stop service” ที่มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถบริการสินค้าได้ครบวงจร รวมถึงมีระบบการตรวจสอบงานขายและ               

งานบริการในทุกกลุ่มให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วน และได้รับความพึง

พอใจอย่างสูงสุด อันจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้องค์กรในระยะยาว 

 บริษัทฯ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็น

ประจ าทุกปี ตามเกณฑ์มาตรฐานส าคัญ 5 ด้าน อันได้แก่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการ ด้านราคาขาย ด้านการสั่งซื้อ

สินค้า และด้านการจัดส่งสินค้า ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้รับผล

การประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ในระดับค่าเฉลี่ย 4.29 
จากคะแนนเต็ม 5 

 นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีโดยเพิ่ม                

ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัท                   

อีกหลากหลายช่องทาง บนหลักการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การพัฒนาช่อง

ทางการซื้อขายออนไลน์ในระบบอินเตอร์เน็ต พัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านแอพพลิเคช่ันที่หลากหลาย อาทิ Facebook/ Line            
รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมเปิดบูทแนะน าผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในงาน           

“TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA” จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ด้วยความตั้งใจและการ

วางแผนงานท่ีดีท าให้บริษัท ได้รับรางวัล บูธยอดนิยม  
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สร้างความเชื่อมั่นในการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความคาดหวังของพันธมิตรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่มีความต้องการให้บริษัทส่งมอบงานได้

ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด หรือมีผลงานที่ได้รับการรับรองผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบัน ช้ันน าต่าง ๆ ซึ่งในปี 2561 
บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท DTAC  ในการเข้าเยี่ยมชม

และประเมินผลภาพรวมการบริหารจัดการของบริษัท โดยมีเนื้อหาการประเมินคุณภาพจากองค์ประกอบส าคัญในเชิงป้องกันความ

เสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ ระบบการบริหารจัดการ นโยบายความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาความรู้/ฝึกอบรม   

ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติติงานเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และเป็นที่               

น่าพึงพอใจเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างความมั่นใจในข้อมูลอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน                           

ที่ส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยการแสดงรายการทางบัญชีในงบการเงิน                  

ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการสากล และทันต่อเหตุการณ์ มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการเงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มิติสังคม



18    รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

มิติด้านสังคม 

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่

การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของผลงานที่เป็นประโยชน์

ต่อบริษัท น าไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง 

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

 การปฏิบัติด้านแรงงานในปัจจุบัน นับเป็นความท้าทายส าหรับทุกองค์กรที่มีความหลากหลายด้านเช้ือชาติ ส าหรับบริษัท
CSS ยังเป็นบริษัทที่มีพนักงานสัญชาติไทย 100% และตระหนักถึงการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน เคารพในความแตกต่าง 
ท าให้ไม่พบปัญหาในการจ้างงานหรือแม้แต่ความขัดแย้งในการปฏบิัติงานท่ีรุนแรง บริษัทได้ดูแลพนักงานทุกคนโดยมุ่งเน้นการสรา้ง
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมบุคลากรในทุกมิติ           
เพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้  
 
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management ที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน                 
การดูแลจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรมรวมไปถึงมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม
และแข่งขันได้ บนพื้นฐานนโยบายของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน และหลักการประเมินผลงานในรูปแบบ KPI 
(Key Performance Indicators) ตามหลักมาตรฐานสากล ให้มีความเหมาะสมกับคุณค่างานของพนักงานที่ส่งมอบให้กับองค์กร  
โดยให้ความส าคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
  การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น 

- บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท างาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  

- บริษัทมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจ าปี ปีละ1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน           
ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้
เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงาน                 
ของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับผล
การด าเนินงานของบริษัท 

- บริษัทมีการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการ
จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ 
ได้แก่ เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงานเป็นต้น 

  การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว 
- บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาปรับชั้นพนักงานเป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key 

Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน                 
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โดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากลด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ Balanced Scorecard ประกอบด้วย
ปัจจัย 4 หลักคือด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน 
และด้านการเรียนรู้พัฒนา ที่ก าหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจท่ีเหมาะสม  

-  
- บริษัทมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงาน  เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทฯ

เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถก าหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% ส าหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงิน
เข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแตไ่ม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงาน
และความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน 

 
  บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันโลกยุคดจิิทัล โดยปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารผา่นช่องทางอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมและ
เข้าถึงง่ายส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทราบข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการได้รับสิทธิ
ต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของบริษัทหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนตาม
กฎหมายและมาตรฐานสากล 
 

 บริษัทฯยังคงยึดมั่นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
ในทุกด้านผ่านระบบการด าเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการในฐานะที่เป็นตัวแทนของ
พนักงานท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการหรือกิจกรรมเสริม 
ส่งผ่านไปยังผู้บริหารและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้รับการตอบสนองความต้องการนั้นอย่าง
มีเหตุผลที่เหมาะสมและยอมรับได้ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญของการสร้างความ
ผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินจากการส ารวจ
ระดับความผูกพันต่อองค์กร 87%  
 

นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทได้จัดหาสวัสดิการภายใต้กฎหมายได้อย่างครบถ้วนแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้มุ่งเน้นดูแล
ด้านสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานเป็นหลัก อาทิ พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี รวมถึงมีระบบการติดตามผลและ
ดูแลต่อเนื่องส าหรับพนักงานท่ีมีผลลัพธ์ของการตรวจที่ผิดปกติโดยพยาบาลประจ าของบริษัท การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ภายหลังเลิกงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต รวมไปถึงกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต และการ
ประกันภัยกลุ่ม นอกจากน้ี การจัดท าประกันสุขภาพของบริษัทยังเอื้อประโยชน์ไปยังครอบครัวของพนักงานอีกด้วย โดยบริษัทเป็น
ตัวกลางเจรจาประสานงานส าหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะท าประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้กับครอบครัวในราคาพิเศษอีกด้วย 
ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการท างานร่วมกับบริษัท โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะ
ได้รับ 
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ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD: Human Resource Development ที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน ด้วยการ
ส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต 
 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท าให้มีการอ้างอิงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจน ามาปรับใช้ในการพัฒนาพนักงานมากขึ้น อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. )  HR Center  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน (องค์การมหาชน)  สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งท าให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีความ
สอดคล้องกับธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  ในปี 2561 นอกเหนือจากบริษัทได้ด าเนินงานจัดท าแผนฝึกอบรมที่ได้คัดกรองจากการจัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการในการฝึกอบรมแล้ว ยังมุ่งเน้นไปยังเนื้อหาด้านความปลอดภยัตามที่กฎหมายก าหนดอีกดว้ย อีกทั้งยังให้ความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานจัดอบรมสัมมนาร่วมกับพันธมิตรอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าและบริการของบริษัทได้รับ
การถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน อันส่งผลดีต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคต่อไป  ในปี 2561 บริษัทจัดอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานท้ังสิ้นจ านวน 55 ครั้งโดยมีจ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยเท่ากับ 22.25 ช่ัวโมง/คน/ปี ดังนี้  

- อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจ านวน 16 ครั้ง                    
โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย หลักสูตรระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น  

 

 

 

 

 

- อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก  
ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น หลักสูตรการศึกษาความ
เป็นไปได้ของการลงทุน หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลตาม CG CODE หลักสูตรCollective Action 
Coalition-CAC หลักสูตรสร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่                 

สอดคล้องกับธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน 
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TFRS 16 หลักสูตรXBRL มิติใหม่แห่งการรายงานทางการเงินในยุคติจิตอล หลักสูตรจับประเด็น
ความส าคัญในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ หลักสูตรผู้บังคับป้ันจั่น ชนิดปั้นจั่น
เหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นอยู่กับที่ชินดอื่น ๆเป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการ
อบรมภายนอกจ านวน 39 ครั้ง  

ตัวช้ีวัดส าคัญของการสร้างความส าเร็จในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2561 ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
- การวัดผลส าเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจ าปีคิดเป็นร้อยละ 86.11 
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 84.52 
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 24.00 

 
ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management)   ที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมาตรฐานสากล 
 
 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญกับการดูแลพัฒนาความรู้ให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและสนับสนุนการปรับระบบการ  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องจน
มั่นใจว่าได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย โดยมีคณะท างานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสายงาน
ต่าง ๆเป็นผู้ขับเคลื่อน เริ่มจากพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรมความรู้
ด้านความปลอดภัยในการท างานจาก หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ที่มี
เนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงระบบคุณภาพที่
จ าเป็น  ต่อจากนั้นหัวหน้างานจะท าหน้าที่อบรมที่หน้างานอยู่เป็นประจ า       
มีแนวทางการจัดการอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การดูแลสถานท่ีท างานภายใน การจัด
วางสิ่งของให้ปลอดภัย รวมถึงรักษาสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เหมาะสม  
อีกทั้งยังมีส่วนประชาสัมพันธ์กลางท าหน้าที่จัดท าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการท างาน สื่อสารให้พนักงานรับทราบ
อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงได้รับความรู้เพิ่มเติม 
โดยจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างานทั้งภายในและภายนอก อาทิ หลักสูตร การ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น และซ้อมหนีไฟเป็นประจ าทุกปี   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      



22    รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 

ในปี 2561 บริษัทมีการบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างานโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้ 
 ด้านระบบ บริษัทมีระบบ ISO 9001 : 2015  รองรับซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทจัดให้มี

กระบวนการบริหารจัดการระบบความปลอดอภัย อาชีวอนามัยมีแผนงานอย่างชัดเจน 
 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์  บริษัทจัดให้มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการ

เกิดอุบัติเหตุ 
 ด้านพนักงาน บริษัทก าหนดให้พนักงานที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต้องผ่านการอบรมการใช้งานที่

ถูกต้อง และได้เอกสารรับรอง 
 ด้านองค์กร  

- บริษัทท าการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานรับทราบทั้งทางระบบ Intranet             
และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดเรื่องความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานหน้างาน  
- บริษัทสนับสนุน  ส่งเสริม และด าเนินการป้องกันความปลอดภัยในมลภาวะทางอากาศ 
แสง  สี เสียง  โดยให้มีการตรวจสอบด้วยสภาบันฯ ที่ถูกต้องรับรองได้  
- บริษัทจัดพื้นที่การท างานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติติงาน เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่  
- บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยฯ ที่ถูกต้องกับบริษัท Sub contract    

 
จากการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม                 

จึงท าให้ในปี 2561 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด 
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การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไปสู่ความยั่งยืน 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มตามบริบทขององค์กร อันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น 

ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตไปพร้อมกันกับผูม้ีส่วนได้เสียดงักล่าวจะเปน็

เส้นทางน าไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด ดังนั้น กิจกรรมส าคัญที่บริษัทมุ่งเน้นคือการสานสัมพันธ์ที่ดี คือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น น าส่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาสู่

ความยั่งยืน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พนักงาน

ชองทางการมีสวนรวม        : การปฐมนิเทศพนักงานทุกระดับ / การจัดทําแบบสอบถามความตองการในการฝกอบรม /

     การจัดเตรียมชองทางการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ / การสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน

     การจัดกิจกรรมสรางความผูกพันกับพนักงาน สรางขวัญกําลังใจ / การจัดใหมีเวทีประชุมพูดคุยระหวางผูบริหาร 

     หัวหนางาน และลูกนองเพื่อแสดงความเห็นและพัฒนาการทํางาน

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายทรัพยากรบุคคล

การรายงาน  : ผูบริหารสายงานสนับสนุน/กรรมการผูจัดการใหญ

ความคาดหวัง  : การจัดคาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม / การวางแผนเสนทางอาชีพและความกาวหนาในงาน / 

    การพัฒนาความรู ความสามารถ / การดูแลอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางาน / คุณภาพชีวิตท่ีดี

กระบวนการที่ใช  : การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน / รับฟงขอรองเรียนและขอเสนอแนะ / จัดกิจกรรมพนักงานพบผูบริหาร

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : 1. สรางระบบการบริหารการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม

      2. สรางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมืออาชีพ

      3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน

     4. จัดกิจกรรมตามเทศกาลตามความเหมาะสม

        เพื่อสรางความสัมพันธและความใกลชิดกับพนักงาน

      3. ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐาน

ผูถือหุน

ชองทางการมีสวนรวม  : การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน / การเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบSET Portal Straight Through 

     ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(ตลท.)  / เว็บไซตบริษัท / การตอบแบบสอบถาม

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายเลขานุการและสวนผูถือหุน

การรายงาน  : กรรมการผูจัดการใหญ / คณะกรรมการบริษัท

ความคาดหวัง  : ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและเติบโตมั่นคง ไดรับความเปนธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการที่ใช  : จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป / ดําเนินงานตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเครงครัด / 

     รับฟงขอเสนอแนะและสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจ

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : 1. สรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุน

                            2. สรางผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน

                            3. การเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง โปรงใส นําเสนอผานหลายชองทาง

ลูกคา

ชองทางการมีสวนรวม  : จดัใหมผีูดแูลความสมัพนัธเพือ่อาํนวยความสะดวกตอความตองการของลูกคา / การเยีย่มเยยีนพบปะเปนประจาํอยางตอเนือ่ง

                           การมีชองทางใหลูกคาแสดงความเห็นและขอรองเรียน / การจัดทําสื่อขอมูลใหความรู / การสํารวจความพึงพอใจ

     ของลูกคาเปนประจําทุกป

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายขายและผลิตภัณฑ

การรายงาน  : กรรมการผูจัดการสายงานขายฯ/กรรมการผูจัดการใหญ  

ความคาดหวัง  : สินคาและบริการที่หลากหลายมีคุณภาพ / ความสะดวกในการเขาถึงผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการใหคําแนะนํา / 

     การรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา

กระบวนการที่ใช  : การสํารวจความพึงพอใจของลูกคา / การรับขอรองเรียนและขอเสนอแนะ

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : 1.  การจัดการสงมอบสินคาและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เปนธรรม

                    2. การตอบสนองตอการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

                           3. สรางระบบการดูแลรักษาลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ

                           4. ใหความสําคัญตอการนําขอมูลการสํารวจมายกระดับ

        การบริการใหเปนเลิศ
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เจาหนี้

ชองทางการมีสวนรวม  : การจัดใหมีชองทางในการรับฟงขอเสนอแนะและรองเรียน / การประชุม

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายการเงินบัญชี

การรายงาน  : กรรมการผูจัดการสายงานการเงินบัญชี/กรรมการผูจัดการใหญ 

ความคาดหวัง  : ขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง / การชําระเงินตรงตามเวลาและครบถวน / 

     การสื่อสารและการเปดเผยขอมูลอยางตอเนื่อง

กระบวนการที่ใช  : 1. การปฏิบัติตามเงื่อนไข/สัญญา

              2. ดําเนินงานภายใตหลักเกณฑและกฎหมาย

               3. นําสงขอมูลการเงินที่ถูกตอง

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : 1. การนําผลสํารวจความพึงพอใจมาใชปรับปรุงในการทํางาน

                    2. สรางระบบการตอบสนองตอการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

                           3. สรางกลไกในการดูแลรักษาเงื่อนไขทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ                  สรางกลไกในการดูแลรักษาเงื่อนไขทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ                  สรางกลไกในการดูแลรักษาเงื่อนไขทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ                 

คูคา

ชองทางการมีสวนรวม  : การประชุม / การเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ / 

     การมีชองทางรับขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายที่เกี่ยวของในงานขายสินคาและบริการ

การรายงาน  : กรรมการผูจัดการสายงานที่เกี่ยวของ/ กรรมการผูจัดการใหญ 

ความคาดหวัง  : จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ / การทําการคาอยางเปนธรรม

กระบวนการที่ใช  : การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธกับคูคา / การจัดประชุม                         

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : 1. การปฎิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมตามกรอบสากล

                           2. สรางความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางการคา

คูแขง

ชองทางการมีสวนรวม  : การประชุม

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ผูบริหารสายงานที่เกี่ยวของ /ฝายเลขานุการและสวนผูถือหุน

การรายงาน  : กรรมการผูจัดการใหญ  

ความคาดหวัง  : การดําเนินธุรกิจและแขงขันดวยความโปรงใสเปนธรรม

     ตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี

กระบวนการที่ใช  : การใหขอมูลผานชองทางการสื่อสารที่นาเชื่อถือ

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : การสรางเงื่อนไขในการแขงขันที่เปนธรรม                           แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : การสรางเงื่อนไขในการแขงขันที่เปนธรรม                                    
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ชุมชนและสังคม

ชองทางการมีสวนรวม  : จัดกิจกรรมรวมกับชุมชน / รับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียน

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายทรัพยากรบุคคล / ฝายเลขานุการและสวนผูถือหุน

การรายงาน  : กรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุน/ กรรมการผูจัดการใหญ 

ความคาดหวัง  : สรางเสริมความสัมพันอันดีระหวางกัน / สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมุงสูความยั่งยืน

กระบวนการที่ใช  : การจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน / การรับฟง แลกเปลี่ยน ขอเสนอแนะ

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : 1. สงเสริม/สืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน

                    2. เขารวมเปนพันธมิตรเกี่ยวกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคมกับสถาบันอื่น 

        เพื่อเปนพลังในการสรางผลลัพธที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                        

 เขารวมเปนพันธมิตรเกี่ยวกับงานดานความรับผิดชอบตอสังคมกับสถาบันอื่น 

        เพื่อเปนพลังในการสรางผลลัพธที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                        

สิ่งแวดลอม

ชองทางการมีสวนรวม  : การประชุม /  เว็บไซตสถาบันเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายทรัพยากรบุคคล / ฝายเลขานุการและสวนผูถือหุน

การรายงาน  : กรรมการผูจัดการสายงานสนับสนุน 

ความคาดหวัง  : การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษ

กระบวนการที่ใช  : สํารวจกิจกรรมภายในองคกรอยางตอเนื่อง / ติดตามขอมูลดาน

                           การรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงภายใตกฎหมายใหเปนปจจุบัน /

                           รับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียน                          

แผนพัฒนาสูความยั่งยืน : 1. การปฏิบัติงานภายใตกฏหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

                           2. การวางแผนและติดตามการควบคุมมลพิษในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ
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มิติสิ่งแวดลอม
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มิติด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่าการเติบโตที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องมีการ

บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการสนับสนุนให้เกิดการร่วมกัน

พัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก                          

น าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการพึ่งพาตนเองในระยะยาวอันเป็นเป้าหมายหลักของการยกระดับสังคมคุณภาพอย่างแท้จริง                             

รวมไปถึงการใส่ใจให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อการป้องกันเหตุแห่งการเกิดมลภาวะต่าง ๆ                       

ด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล 

ชุมชนยั่งยืน 

 การส่งต่อโอกาสไปยังชุมชน 

 บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าการได้รับโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นของพลังที่น าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต จึงมีนโยบายสนับสนุน

ทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชน มาโดยตลอดด้วยมุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพและสามารถกลับมา

พัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

 

 

 

 

 ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน 

รวมถึงบุตรพนักงานในบริษัท อาทิ โรงเรียนวันสลักเหนือ (กิจกรรมเด็กดีมีจินตนาการ) / ชุมชนบุญเหลือ  กิจกรรมวันภาษาไทย

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความส าคัญและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสืบไป บริษัทฯ ได้ส่งต่อโอกาสที่ดีไปยังผู้ด้อยโอกาส

ทางสังคมอื่น ๆ โดยมอบถุงผ้าของใช้ส่วนตัวให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการและบ้านแรกรับเด็กชาย บ้านภูมิเวท ปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี เพื่อเป็นก าลังใจในการด ารงชีวิต รวมถึงการมอบรถเข็นวิลแชร์ ณ มูลนิธิคนพิการไทย จัดสรรส่งต่อให้กับผู้พิการได้ใช้

ประโยชน์ในการสร้างอาชีพต่อไป 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน 
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 การสืบสานวันส าคัญและประเพณีไทย 

วันสงกรานต์ประจ าปี 2561  ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษา

ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย โดยจัดงานวันสงกรานต์ขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

จัดเวทีพบปะระหว่างพนักงานและผู้บริหาร การแสดงความเคารพด้วยพิธีรดน้ าอวย

พร ผู้อาวุโสเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส าคัญของประเพณีไทยและกตัญญูต่อ

ผู้มีพระคุณในวันครอบครอบอีกด้วย 

การท าบุญวันเกิดบริษัท  ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี บริษัทได้ปลูกฝังให้

พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงวันส าคัญของการก่อตั้งบริษัทฯ ที่เป็นศูนย์รวมความ

มั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาล

ตายาย รวมถึงท าบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกันอันเป็นสิริมงคลและพลัง

ใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

 

งานวันแม่แห่งชาติ ในปี 2561 บริษัทฯ ขอร่วมเป็นพลังส่วนหนึ่ง

ในการสืบสานงานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทักษะในการด ารงชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส    

ให้เกิดพลังใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ                     

อยูร่่วมกันในสังคมไทยอย่างสงบสุข ปลอดภัย 

 

งานท าบุญทอดกฐินสามัคคีประจ าปี 2561  บริษัทฯ โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทาง

พระพุทธศาสนา ก าหนดจัดงานท าบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ                  

ณ วัดเขาพระ ต าบลเตาปูน อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งในงานนี้ นอกจากจะมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแล้ว                      

ยังมีผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนเข้าร่วมงานอีกมากมาย นับว่าเป็นการส่งเสริมทางพุทธศาสนาให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย                   

เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีส าคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป 
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สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอย่างยั่งยืน  
นอกเหนือจาการใส่ใจให้ความรู้ด้านความปลอดภัย รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาด้านระบบงานคุณภาพแล้ว บริษัทฯ                      

ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่มีสาเหตุจากทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงบริษัทได้มี

ความห่วงใยในคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน จึงได้ก าหนดการจัดท าแผนงานส าหรับการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ รวมทั้งภายใต้กฎหมายก าหนด เป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ตามประกาศกฎกระทรวง                     

เรื่องก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับ                  

ความร้อนและแสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 / หลักการของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างาน

เกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี)  รวมถึงมาตรฐาน NIOSH  OSHA เป็นต้น  
บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ ากัด มาตรวจติดตามการตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม

มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งระดับความเข้มแสง ระดับความร้อน รวมถึงระดับความดังเสียง              

ในทุกพื้นที่ของบริษัท อาทิ ภายในอาคารส านักงาน และรวมถึงอาคารคลังสินค้า ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในปี 2561 

ระบุได้ว่าคุณภาพอากาศเป็นปกติตามกฎหมายก าหนด  
 
 การปรับปรุงพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ ด้วยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง

ด้านอันตรายด้านทรัพย์สิน หรือการก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้อื่น ไม่ว่าผู้สูบบุหรี่จะเป็นพนักงานหรือผู้ติดต่อภายนอกก็ตาม               

ควันบุหรี่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ แก่ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตาม พรบ. การสาธารณสุข                

พ.ศ. 2535 ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าพ้ืนท่ีส าหรับผู้สูบบุหรี่ใหม่ ห่างไกลจากตัวอาคาร

อยา่งเหมาะสม  
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