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วิสัยทัศน

“เปนบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจดานวิศวกรรมสื่อสาร ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และพลังงานทดแทน และการจัดจำหนายสินคาวิศวกรรมงานระบบ

ดวยการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ”

พันธกิจ

- ดำเนินการจัดจำหนายและสงสินคาทางดานวิศวกรรม ดวยราคาที่เหมาะสมและบริการ ที่ไดมาตรฐานระดับ

  ดีเยี่ยม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกคาของบริษัท

- ดำเนินการติดตั้งระบบโทรคมนาคมดวยนวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาตามมาตรฐานสากล

- ดำเนินการประมูลงานและติดตั้งระบบงานดานวิศวกรรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศจนสำเร็จ 

  เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของลูกคาดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับสากล

- ดำเนินงานธุรกิจดานพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงาน ตามนโยบายภาครัฐ 

  เพื่อใหเปนแหลงพลังงานทางเลือกใหมที่สำคัญของประเทศไทย

วัฒนธรรมองคกร
ทาํงานเป็นทีม ประสานงานรว่มกนักบัผูอื้�น

เพื�อมุง่สูผ่ลลพัธข์ององคก์รอยา่งมีประสทิธิภาพ

มีสว่นรว่มกบักิจกรรมขององคก์รและใหค้วามสาํคญั

กบัการแกไ้ขปัญหาภายใตพ้นัธะสญัญาที�มีเปา้หมายเดียวกนั

สื�อสารชดัเจน ตรงประเดน็ มีประสทิธิภาพในการโนม้นา้ว 

และเจรจาตอ่รอง 

เขา้ใจในความตอ้งการ/ความคาดหวงัของลกูคา้ แสดงพฤตกิรรมบรกิาร

ไดเ้หมาะสม เพื�อใหล้กูคา้พงึพอใจ และประทบัใจ 

การขวนขวาย สนใจใฝ่รู ้พฒันาตนเอง ปรบัปรุง ประยกุตค์วามรู ้

ใหเ้กิดประโยชนใ์นการปฏิบตังิาน
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สารประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร
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การกำหนดประเด็นดานความยั่งยืนที่สำคัญ

หวงโซคุณคาธุรกิจ
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       ตลอดระยะเวลาป 2563 ท่ีผานมา สถานการณโรคระบาดโควิด-19 ไดสรางผลกระทบในวงกวางตอเศรษฐกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอมบนโลกมากมาย ทุกคนไมสามารถคาดการณไดวาจะส้ินสุดเม่ือใดและเช่ือม่ันวาทุกบริษัทฯ กําลังเผชิญกับปญหาอุปสรรค

ท่ีทาทายความสามารถรวมถึงการมีขอจํากัดในการบริหารจัดการท่ีตองคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในหลายมิติอยางหลีกเล่ียงไมได 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดมีการปรับเปล่ียนกลยุทธและเพ่ิมเติมนโยบายการบริหารท่ี

เช่ือมโยงกับประเด็นความยั่งยืนตามบริบทองคกร สรุปสาระสําคัญดังน้ี

       มิติเศรษฐกิจ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีไมซับซอนจึงไดรับผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด

โควิด-19 ในระดับท่ีสามารถจัดการได บริษัทฯ ยังคงมีศักยภาพในการดําเนินงานไดดีอันสะทอนไดจากยอดรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของ

ปท่ีผานมา และในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทไดมีนโยบายการลดตนทุนและควบคุมรายจายท่ีไมจําเปนอยางเครงครัด 

ท้ังน้ีเพ่ือความอยูรอดขององคกรในภาพรวม พรอมกันน้ีบริษัทฯ ยังคงมุงรักษาไวซ่ึงความเช่ือม่ันของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม

ดวยการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลกิจการท่ีดีดวยความจริงใจ สงผลบริษัทฯ ใหไดรับคะแนนโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการในป 2563 เทากับ 90% อยูในระดับ 5 ดาว ติดตอกัน 3 ปตอเน่ือง และคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 เทากับ 100% อยูในระดับ 5 ดาว ติดตอกัน 3 ปตอเน่ือง 

       มิติสังคม จากปรากฏการณโควิดไดสงผลกระทบตอภาพรวมของสังคมเปนอยางมาก บริษัทฯ ไดตระหนักและรีบดําเนินการ

เปนอันดับแรกคือความรับผิดชอบตอสังคมท่ีตองเร่ิมตนจากสังคมภายในบริษัทกอน โดยการออกมาตรการปองกันโรคระบาดโควิด-19 

ตามขอบังคับของรัฐบาลมาอยางตอเน่ือง รวมท้ังส้ินจํานวน 6 ฉบับ พรอมส่ือสารใหพนักงานทุกคนรับทราบถึงผลกระทบเชิงลบ

ท่ีอาจสรางความเสียหายใหกับตนเองและบริษัทได จึงจําเปนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดซ่ึงหากพนักงานทุกคนยดึม่ันในแนวทาง

ปองกันท่ีถูกตองแลวจะสงผลตอสังคมแวดลอมโดยรวมใหมีความปลอดภัยตามมาดวย นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัไดใหความสําคัญ

ตอการพัฒนาชองทางการส่ือสารในรูปแบบออนไลนมากข้ึน ดวยเล็งเห็นวาเปนการสรางชองทางและโอกาสใหมในการใหบริการซ้ือ-ขาย 

และการใหขอมูลกับลูกคาไดตามปกติโดยปราศจากความกังวล

       มิติส่ิงแวดลอม บริษัทฯ ยงัคงมุงเนนใหความสําคัญตอการคํานึงถึงการปองกันผลกระทบเชิงลบและสงเสริมผลกระทบ

เชิงบวกตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายยกระดับการดูแลส่ิงแวดลอมควบคูไปกับกระบวนการ

ปฏิบัติงานในทุกปตามขอบเขตรูปแบบโครงการสํานักงานสีเขียว ซ่ึงในปน้ีนอกเหนือจากการดําเนินการตรวจสอบ/บํารุงรักษาเคร่ืองใช

อุปกรณสํานักงานภายใตกฎหมายอยูเปนประจําแลว บริษัทฯยังไดใหความสําคัญตอการควบคุมและคัดกรองการเลือกใชวัสดุท่ี

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางานในสัดสวนเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย 

           “บริษัทฯ หวังเปนอยางย่ิงวาผลการดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีพัฒนาการอยางเปนรูปธรรมและ

การยกระดับตามมาตรฐานสากลในทุกป จะเปนตัวสะทอนถึงความมุงม่ันความต้ังใจในการบริหารงานของพวกเราชาว CSS ทุกคน 

พรอมท่ีสรางความม่ันคงและเติบโตไปดวยกันอยางย่ังยืน” 

นายสมพงษ กังสวิวัฒน

ประธานกรรมการ

และประธานเจาหนาท่ีบริหาร

5



  

คณะกรรมการบริษัท

01. นายสมพงษ กังสวิวัฒน
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร / 

ประธานบริหารความเส่ียง / ประธานกรรมการยุทธศาสตร

02. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการยุทธศาสตร / 

กรรมการผูจัดการสายงานโทรคมนาคม

03. นายกิตติรัตน เมฆมณี
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการยุทธศาสตร / 

กรรมการผูจัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ     

04. นางสาวภณิดา  เศวตวรรณรัตน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล /

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการยุทธศาสตร / 

กรรมการผูจัดการสายงานการเงิน – บัญชี

05. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการยุทธศาตร / 

กรรมการผูจัดการสายงานการจัดการ / 

เลขานุการบริษัท

010502 04 03
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คณะกรรมการบริษัท

06. รศ.ดร.ปติพัฒน ฉัตรอัครพัฒน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทน

และบรรษัทภิบาล / กรรมการยุทธศาสตร

07. นายฉัฐภูมิ  ขันติวิริยะ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการยุทธศาสตร

08. รศ.ประภาษ ไพรสุวรรณา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการยุทธศาสตร

09. ดร.วุฒิชัย  ดวงรัตน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการยุทธศาสตร

0608 07 09
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“เปนบริษัทชั้นนำในการดำเนินธุรกิจดานวิศวกรรมสื่อสาร 

ธุรกิจดานเทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงานทดแทน 

และการจัดจำหนายสินคาวิศวกรรมงานระบบดวยการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ”

“มุงมั่นกาวสูการเปนองคกรแบบอยางที่ดีดานบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธที่เปนเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการเสริมสรางความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน”

เศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอม

กลยุทธ 4G การขับเคลื่อนธุรกิจอยางยั่งยืน
Good Great Grow Green

มุงสูการเปนแบบอยางที่ดี ยึดมั่นปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบตาง ๆ ภายใตการกำกับ

ด ูแลก ิจการด  วยหล ักธรรมาภ ิบาลใน

การดำเนินธุรกิจ 

Governance Value Together Environment
การสรางคุณคาไปสูมูลคา ดวยการแสวงหา

โอกาสเติบโตและพัฒนากระบวนการทำงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

การเติบโตไปดวยกันอยางย่ังยืน ดวยการ

รักษาและเพ่ิมพูนขีดความสามารถในการ

แขงขัน เรงพัฒนาความเปนมืออาชีพให

ทันยุคสมัย 

มุงสรางสรรคสังคมดีสู สังคมไทย สรางสภาพ

แวดลอมในการทำงานท่ีปลอดภัยตอพนักงานและ

ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ลดการใชทรัพยากร

ที่ไมจำเปนและสงเสริมการใชทรัพยากรอยางรู

คุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
จริยธรรม / จรรยาบรรณ

วัฒนธรรมองคกร : T eam                                 ทำงานเปนทีม ประสานงานรวมกันกับผูอื่น เพื่อมุงสูผลลัพธขององคกร

O rganization Commitment    มีสวนรวมกับกิจกรรมขององคกร และใหความสำคัญกับการแกไขปญหาภายใตพันธะสัญญาท่ีมีเปาหมายเดียวกัน

C oordination                      สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น มีประสิทธิภาพในการโนมนาว และเจรจาตอรอง

S ervice                               เขาใจในความตองการ / ความคาดหวังของลูกคาแสดงพฤติกรรมบริการไดเหมาะสม เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจ และประทับใจ

S elf Development               การขวนขวาย สนใจใฝรู พัฒนาตนเอง ปรับปรุง ประยุกตความรูใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 

การจัดการกระแสเงินสด
อยางมีประสิทธิผล

การเพิ ่มประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจและความโปรงใส

เติบโตภายใตกลยุทธ
ทางธุรกิจที่ดี

เดินหนาดวยเทคโนโลยี / 
เพ่ิมวิธีการทํางานท่ีเปน
ดิจิทัล

มุ งเน นระบบการกํากับดูแล
การปฏิบัติท่ีดีท้ังตอสังคมภายใน

และสังคมภายนอกองคกร

การพัฒนากระบวนการทํางานใหมีความ
คลองตัว ปรับวิธีคิดและพฤติกรรมให
สอดคลองกับทิศทางเปาหมายอนาคต

การเติบโตดวยความสัมพันธ
ท่ีดีกับผูมีสวนไดเสียอยางย่ังยืน

มุ งสร าง สนับสนุน บุคลากรท่ีดีมี
ความรับผิดชอบตอสังคมใหเติบโต
อยางยืน

การตระหนักถึงความปลอดภัย
นําไปสูส่ิงแวดลอมท่ีปลอดภัย

การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินงานดานการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอมมากข้ึน

การเติบโตบนพ้ืนฐานการ
เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

คํานึงถึงการปองกันผลกระทบเชิงลบ
และสงเสริมผละกระทบเชิงบวกตอ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอมูลบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) สามารถดูเพ่ิมเติมไดท่ี www.cssthai.com
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ภาพรวมธุรกิจของบริษัท
           ภายหลังจาการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2548 โดยใชช่ือวา “บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด 

ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน)” เติบโตแรกเร่ิมจากการประกอบธุรกิจจําหนายและติดต้ังวัสดุและอุปกรณ ปองกันไฟลาม 

(Passive Fire Protection) สําหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ตอมาบริษัทไดมีการขยายกิจการอยางตอเน่ืองไปยัง

ธุรกิจตัวแทนจําหนายสายไฟฟาประเภทตาง ๆ และอุปกรณอ่ืนท่ีเก่ียวของกับระบบงานไฟฟาจากผูผลิตช้ันนําระดับสากล 

เชน สายไฟฟาท่ัวไปสําหรับใชในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟฟาสําหรับใชภายในและภายนอกอาคารหมอแปลงไฟฟา 

ทอรอยสายไฟฟา และวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวของกับระบบปองกันไฟลาม โดยมีลูกคาท้ังหนวยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนท่ัวไป 

นอกจากน้ันบริษัทยังไดใหบริการดานงานติดต้ังและบํารุงรักษาระบบโทรคมนาคม ซ่ึงรวมถึงงานกอสรางและติดต้ังระบบ

สงสัญญาณโทรศัพทเคล่ือนท่ี ระบบโทรศัพทพ้ืนฐาน และในป 2558 บริษัทไดขยายธุรกิจอยางตอเน่ืองไปยังธุรกิจติดต้ังระบบ

งานดานวิศวกรรมส่ือสารเทคโนโลยแีละสารสนเทศ และปจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจดานพลังงานทดแทนและบริหารจัดการ

พลังงานเพ่ิมข้ึนอีกดวย

           บริษัทฯ มีสํานักงานใหญต้ังอยูเลขท่ี 329 หมู 3 ตําบลบานใหม  อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจํานวน 1 สาขา

ท่ีต้ังจังหวัดชลบุรี เลขท่ี 59 หมู 7 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมจํานวนพนักงานท้ังหมด 304 คน 

ในปท่ีผานมาบริษัทฯมีรายได จากการขายและใหบริการจํานวน 3,523 ลานบาท

การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน

นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความย่ังยืน
           บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดตระหนักถึงความสําคัญในการขับเคล่ือนธุรกิจ

ดานความยัง่ยนืต้ังแตป 2556 เปนตนมา  ภายใตนโยบาย “มุงม่ันกาวสูการเปนองคกรแบบอยางท่ีดีดานบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ

ท่ีเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการเสริมสรางการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน” อันมีเปาหมายหลักใหดําเนินการครอบคลุม

ทุกมิติสําคัญอันไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติส่ิงแวดลอม บนพ้ืนฐานความแข็งแกรงของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ

เทียบเคียงตามกรอบมาตรฐานสากล นอกจากน้ันองคกรยงัไดกําหนดหลักยทุธศาสตรรวมไปถึงแนวปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพ

ใหมีความสอดคลองตามนโยบายการจัดการดานความยั่งยืนดังกลาว เพ่ือมุงสูความสําเร็จขององคกรอยางแทจริง

ยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจ
           บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) ดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรหลัก “การสรางศักยภาพ

ในการแขงขันและสรางคุณคาใหแกผูมีสวนไดเสีย” ท่ีมุงเนนการเติบโตรวมกันอยางสมดุลและยัง่ยนืดวยการกําหนดความสามารถ

ท่ีสําคัญไว คือ

           • การขยายธุรกิจไปยังตางประเทศเพ่ือการเติบโตและสรางโอกาสในการลงทุน

           • การจัดหาสินคาใหมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม

           • การขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมทุกกลุมอุตสาหกรรมท้ังภาครัฐและเอกชน

           • การรักษาคุณภาพการขายและการบริการแกลูกคาเพ่ือสรางความพึงพอใจสูงสุด

           • การพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหกาวทันทุกการเปล่ียนแปลง

  



พัฒนาความตอเน่ืองของการดําเนินธุรกิจมุงสูความย่ังยืน
           

  

เปดเผยขอมูลตามประเด็นสําคัญ 8 หัวขอ ภายใตหลักการความรับผิดชอบตอสังคม 

จัดทํานโยบายเก่ียวกับประเด็นสําคัญ 8 หัวขอ ภายใตหลักการความรับผิดชอบตอสังคม 

จัดทํากลยุทธในการดําเนินงาน เพ่ือเปนกลไกมุงสูมาตรฐานสากล

ดําเนินการตามแผนกลยุทธ ทบทวนผลลัพธใหเกิดเปนรูปธรรมท่ีวัดผลได

เช่ือมโยงการบริหารจัดการเขาสูกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs

ยกระดับการบริหารจัดการเขาสูกรอบมาตรฐานตัวช้ีวัด GRI Standard /SDGs และปรับกลยทุธดําเนินงาน

ยดึแกนกลยทุธ 4G เปนหลักการพ้ืนฐานกําหนดสรางแนวปฏิบัติท่ีดี เช่ือมโยงเขาสูมิติแหงความย่ังยนื ESG

กําหนดกลยุทธยอยในแตละมิติแหงความย่ังยืน ESG เช่ือมโยงไปสูผูมีสวนไดเสียอยางเปนรูปธรรม

ป 2556

ป 2557

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

ป 2563
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การพัฒนาอยางย่ังยืนบนพ้ืนฐานการศักยภาพ 4G

Good Governance  มุงสูการเปนแบบอยางท่ีดี ยึดม่ันปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ภายใตการกํากับ

  ดูแลกิจการดวยหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ 

Great Value   การสรางคุณคาไปสูมูลคา ดวยการแสวงหาโอกาสเติบโตและพัฒนากระบวนการทํางาน

  ใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 

Grow Together  การเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน ดวยการรักษาและเพ่ิมพูนขีดความสามารถในการแขงขัน 

  เรงพัฒนาความเปนมืออาชีพใหทันยุคสมัย 

Green Environment  มุงสรางสรรคสังคมดีสูสังคมไทย สรางสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีปลอดภัยตอพนักงาน

  และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ลดการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปนและสงเสริมการใชทรัพยากร

  อยางรูคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด

การกําหนดประเด็นดานความย่ังยืนท่ีสําคัญ
           บริษัท ไดทําการรวบรวมประเด็นความยั่งยืนท่ีมีความเก่ียวของกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยใชแนวทางสากล

ของ GRI Standard ในการตรวจสอบบริบทความยัง่ยนืและแนวโนมของโลกจากองคกรสหประชาชาติ (SDGs) รวมท้ังกรณีศึกษา

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือกอใหเกิดขอมูลท่ีมีประโยชนสูงสุด  นอกจากน้ัน คณะทํางานไดทําการคัดกรอง ทบทวนและ

กล่ันกรองขอมูลโดยทีมท่ีปรึกษา นํามาจัดลําดับความสําคัญบนพ้ืนฐานการพิจารณาถึงผลกระทบของผูมีสวนไดเสียของบริษัท

ควบคูไปกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

           

  

วิสัยทัศน

และพันธกิจ

ความเสี่ยง

แนวโนม

การเปลี่ยนแปลง

การกำกับดูแล

กิจการที่ดี

หวงโซอุปทาน

- การวิเคราะหประเด็น

  ความยั่งยืน

- จัดลำดับความสำคัญ

- เลือกประเด็นความยั่งยืน

- กำหนดแนวทาง

  การบริหาร

- ติดตาม/วัดผล

รายงานและเปดเผยขอมูล

(อางอิง GRI Standard, 

SDGs)
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ขอบเขตของประเด็น       
  

มติความยั่งยืน ประเด็น
เชื่อมโยงเขาสู

กรอบ GRI Standard

ดานเศรษฐกิจ

การยึดมั่นในการกำกับ

ดูแลท่ีดีและดำเนินธุรกิจ

ที่เปนธรรม

- การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

- ประสิทธิผลการบริหารองคกร

ดานสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สูสังคมที่ยั่งยืน

- การบริหารทรัพยากรบุคคลอยางยั่งยืน

- การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- การสรางคุณคาทางสังคม

- การใสใจดูแลและตอบสนองความตองการลูกคา

ดานสิ่งแวดลอม

การบริหารจัดการ

พัฒนารักษาสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน

- การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของบริษัท

- การดำเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1. Foundation (GRI 101)

2. General discloser (GRI 102)

   - Governance 

   - Ethics and Integrity 

3. Anti Corruption (GRI 205)

4. Governance (GRI 102-30)

5. Management Approach (GRI 103)

6. Econamic Performance (GRI 201)

1. Employment (GRI 401)

2. Labor / Management Relation (GRI 402) 

3. Occupational Health and Safety (GRI 403)

4. Training and Education (GRI 404)

5. Diversity and Equality Opportunity (GRI 405)

6. Human Rights Assessment (GRI 412)  

1. Energy (GRI 302)

2. Emission (GRI 305)
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หวงโซคุณคาธุรกิจ
             บริษัทตระหนักถึงความสําคัญตอการขับเคล่ือนธุรกิจไปสูความย่ังยืน โดยคํานึงถึงหัวใจหลักของธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมบริการ 

ดังน้ันการดูแลทุกจุดความสัมพันธของผูมีสวนไดสียท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนต้ังแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ไดสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ัน

ในการสรางคุณคาของการสงมอบสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียดังกลาวอยางแทจริง

           บริษัทไดยกระดับความสัมพันธในหวงโซอุปทานจากเดิมไปสูการบริหารจัดการหวงโซอุปทานแบบย่ังยืน โดยผาน

กระบวนการวิเคราะหความเส่ียงภายใตหลักการคํานึงถึงความคาดหวังและการตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย

ในทุกกลุมอยางเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือลดทอนความเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบไปยังหวงโซอุปทานของบริษัทใหดําเนินธุรกิจรวมกัน

ไดในระยะยาวและเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน

บริษัทฯมุงเนนองคประกอบสําคัญในการจัดการหวงโซคุณคาธุรกิจ ดังน้ี

1. การบริหารจัดการกิจกรรมหลัก ใหมีความสอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัทไมมีโรงงานผลิตสินคา บริษัทจึงมุงเนน

ความสําคัญกับกระบวนการปฏิบัติท่ีเช่ือมไปสูงานดานบริการใหครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดเสียท้ังหมด ดังน้ี

            • การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การนําเสนอขอมูลท่ีถูกตองเพียงพอตอการตัดสินใจใหครบถวนชองทางการส่ือสาร 

            และคํานึงถึงการรับฟงขอมูลยอนกลับจากผูเก่ียวของเพ่ือประโยชนในการพัฒนาองคกร

            • การกระจายสินคาและบริการ คือ การนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับระบบการจัดการคลังสินคา

            และระบบโลจิสติกสของบริษัท นําไปสูการสรางความพึงพอใจกับผูมีสวนไดเสียไดอยางแทจริง

2. กิจกรรมสนับสนุน ท่ีสงผลตอการเสริมสรางระบบการจัดการภายในใหเขมแข็งไดแก การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหการสนับสนุนทุกเปาหมายของบริษัทบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไว โดยมีระบบการตรวจสอบภายใน

และระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลเปนเคร่ืองมือติดตามและทบทวนเปนประจําทุกป

      

คูคา CSS ลูกคาขนสง

จากรูปแบบเดิมใชการสื่อสารทางเดียว

ÅÙ¡¤éÒ
คูคา CSS ขนสง

มุงสูรูปแบบใหม ใสใจรายละเอียดขอมูลยอนกลับ (Feedback) เพื่อประโยชน ในการพัฒนาองคกร

ลูกคา
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           บริษัทดําเนินการวิเคราะหความสัมพันธระหวางหวงโซคุณคาธุรกิจกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมท้ังภายในและภายนอกองคกร

เปนประจําทุกป ซ่ึงอาจมีความเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจท้ังทางตรงและทางออมโดยมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง

ความคาดหวังและความพึงพอใจสูงสุด อันสะทอนภาพของความรวมมือและการสรางคุณคารวมกันนําไปสูการลดความเส่ียง

และเพ่ิมมูลคาใหแกธุรกิจ ดังน้ี

พนักงาน

ผูถือหุน

ลูกคา

เจาหน้ี

คูคา

คูแขง

ชุมชนและสังคม

ส่ิงแวดลอม
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กลุมผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
การตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย

- คาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนธรรม

- การวางแผนเสนทางการชีพและความกาวหนา

- การดูแลอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน

- การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน

- รับฟงขอรองเรียนและขอเสนอแนะ

- สรางเวทีการมีสวนรวมระหวางพนักงานและผูบริหาร

ชองทางการมีสวนรวม

แบบสำรวจ / แบบสอบถามความคิดเห็น / 

แผนกิจกรรมสรางสัมพันธภายในองคกร

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

- สรางระบบการบริหารการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม

- สรางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

- ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล

- สำรวจความพึงพอใจของพนักงานเปนประจำทุกป

- ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีและเติบโตมั่นคง  

- ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

- ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและไดรับผลการประเมินท่ีดี

- เปดเผยขอมูลไดถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได

ชองทางการมีสวนรวม

การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน / เว็บไซตบริษัท / 

แบบสำรวจความคิดเห็น/เปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ

SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

- บริหารผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง

- ยกระดับความเชื่อมั่นดวยผลการประเมินจากสถาบันที่

  นาเชื่อถือ

- สินคาและบริการที่มีคุณภาพ

- ความสะดวกและงายตอการเขาถึงขอมูล

  เพื่อการการตัดสินใจ 

- การรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลลูกคา

แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกคา / 

พัฒนาชองทางการส่ือสารสองทาง

ชองทางการมีสวนรวม

ระบบดูแลลูกคาสัมพันธ/ แผนงานการเย่ียมลูกคา/ 

ทุกชองทางการส่ือสารทันสมัย/การสำรวจความพึงพอใจลูกคา

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

- ระบบการสงมอบสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ

  และเปนธรรม

- ระบบการตอบสนองตอการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

- มุงม่ันการยกระดับคุณภาพบริการอยางตอเน่ือง

ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร

ผูมีสวนไดเสียภายนอกองคกร

ขอมูลทางการเงินที่ถูกตอง / การชำระเงิน ครบถวน 

ตรงตามสัญญา / การเปดเผยขอมูลถูกตอง 

ตรวจสอบได

- การนำสงขอมูลทางการเงินท่ีถูกตอง

- ดำเนินธุรกิจภายใตกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลท่ีดี

- เปดเผยขอมูลทางการเงิน ท่ีถูกตอง โปรงใส 

  ตรวจสอบได

พนักงาน

ผูถือหุน

ลูกคา

เจาหนี้
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กลุมผูมีสวนไดเสีย ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
การตอบสนองความคาดหวัง

ของผูมีสวนไดเสีย

ชองทางการมีสวนรวม

กำหนดใหมีการประชุมรวมกัน / แบบสำรวจความคิดเห็น

และชองทางการรองเรียน

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

- การนำผลการสำรวจความคิดเห็นมาพัฒนางานอยางเปนรูปธรรม

- ระบบการตอบสนองตอการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

- มีกลไกในการดูแลรักษาเง่ือนไขทางการเงินอยางมีประสิทธิภาพ

- จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปรงใสใน

  การดำเนินธุรกิจ 

- ทำการคาอยางเปนธรรม

การเปดเผยและส่ือสารขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ / 

การจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ

ชองทางการมีสวนรวม

กำหนดใหมีการประชุมรวมกัน / แบบสำรวจความคิดเห็นและ

ชองทางการรองเรียน

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

- การปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรมตามกรอบสากล

- ยึดม่ันในการปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาทางการคา

การดำเนินธุรกิจและแขงขันดวยความโปรงใส

เปนธรรมตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี

การเปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง และใหขอมูลผานชองทาง

การส่ือสารท่ีนาเช่ือถือ

ชองทางการมีสวนรวม

การจัดประชุม

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

มุงม่ันการปฏิบัติหนาท่ีบนเง่ือนไขของการแขงขันท่ีเปนธรรม

- สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางกัน

- สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมุงสูความยั่งยืน

- วางแผนการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน

- รับฟงขอเสนอแนะและขอรองเรียน

ชองทางการมีสวนรวม

เขารวมกิจกรรมในชุมชน และรับฟงขอเสนอแนะ

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

- สงเสริมและสืบทอดประเพณีท่ีดีของชุมชน 

- เขารวมเปนเครือขายพันธมิตรดานความรับผิดชอบตอสังคม

  กับสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ

คูคา

คูแขง

ชุมชนและสังคม

- การดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษ - สำรวจกิจกรรมภายในองคกรอยางตอเน่ือง

- ติดตามขาวสารดานส่ิงแวดลอมใหเปนปจจุบัน

ชองทางการมีสวนรวม

การรับฟงขอเสนอแนะ / การประชุม / website

การสรางคุณคารวมกันอยางยั่งยืน

- ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

- ติดตาม / ควบคุม มลพิษในกระบวนการทำงาน

สิ่งแวดลอม
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มิติเศรษฐกิจ



 มิติเศรษฐกิจ
 มุงสูการเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง

           ทามกลางเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน รวมไปถึงสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ยอมเปนปจจัยเส่ียงทําใหทุกบริษัทตอง

ปรับเปล่ียนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ และกลไกในการขับเคล่ือนธุรกิจ  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว โดยบริษัท CSS

ยงัคงใหความสําคัญตอการทบทวนและกําหนดนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ และจัดทําไวเปนลายลักษณอักษรใหเปนปจจุบัน 

เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการสรางผลลัพธตามเปาหมายใหเกิดความชัดเจนเปนรูปธรรมไดรวดเร็วและทันตอสถานการณ 

อันจะสงผลตอการเติบโตดานเศรษฐกิจขององคกรดวยความเปนธรรมอยางแทจริง

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
           บริษัทมีความเช่ือม่ันวานอกเหนือจากการยึดม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตามมาตรฐานแลว 

การกํากับดูแลถือเปนหัวใจสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงมีภารกิจตองทบทวนและตรวจสอบ

ระเบียบปฏิบัติในการทํางานเปนประจําทุกป เพ่ือสรางความเช่ือม่ันและกอใหเกิดประโยชนตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท

อยางยั่งยืนในระยะยาว  
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คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการผูจัดการ
สายงานโทรคมนาคม

กรรมการผูจัดการ
สายงานธุรกิจ
และผลิตภัณฑ

กรรมการผูจัดการ
สายงานเทคโนโลยี

สานสนเทศ

กรรมการผูจัดการ
สายงานการเงิน

บัญชี

กรรมการผูจัดการ
สายงาน

การจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการยุทธศาสตร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานผูตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ



           โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุน

ความต้ังใจจริงของบริษัทและสะทอนผลลัพธแหงความเช่ือม่ันในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการท่ีดีไปยังผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

ซ่ึงถือเปนความทาทายและเปนเปาหมายของบริษัทท่ีมุงยกระดับมาอยางตอเน่ือง จึงไดกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายและ

แนวปฏิบัติตาม 5 หมวดสําคัญอยางสม่ําเสมอ อันไดแก สิทธิผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน การคํานึงถึง

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลความโปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมไปถึงประเด็นใหมในกรอบ 

Code of Conduct อีกดวย

           ในป 2563 บริษัทฯ ไดเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จึงเกิดขอจํากัดในการดําเนินงานมากมาย 

อันเกิดจากการแจงเตือนขอมูลขาวสารของภาครัฐ รวมถึงการใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ท่ีรัฐบาลไดมีการ

ประกาศออกมาอยางตอเน่ือง ทําใหคณะกรรมการบริษัทตองติดตามการรายงานผลลัพธของผลการดําเนินงานและการกํากับดูแล

อยางใกลชิด สงผลทําใหบริษัทฯ ยงัคงรักษาระดับผลการประเมินไวไดในระดับ 5 ดาว 3ปตอเน่ือง โดยมีคะแนนเทากับ 90 คะแนน 

หรือหมายถึง ดีเลิศ จากคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเทากับ 83 คะแนน

           

            นอกจากน้ัน บริษัทไดคํานึงถึงการสรางเวทีแหงการมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพใหกับผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนรูปธรรม 

ในสวนของผูถือหุนน้ัน บริษัทไดกําหนดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เพ่ือเปดเปนพ้ืนท่ีอิสระใหผูถือหุนสามารถ

เสนอแนะขอมูลท่ีมีประโยชนตอการบริหารงาน และมีสวนรวมในการตัดสินใจเร่ืองสําคัญตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ณ หองจูปเตอร 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร เมืองทองธานี  และในป 2563 น้ี บริษัทไดรับผล

การประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย มีคะแนนเฉล่ีย 100 คะแนนเต็ม 

อยูในระดับ 5 ดาว 3 ปตอเน่ือง หมายถึงระดับดีเลิศ อันเปนภาพแหงการสะทอนความเช่ือม่ันในการบริหารงานอยาง

มีประสิทธิภาพขององคกร

           

“กราฟเปรียบเทียบในแตละป”
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“กราฟเปรียบเทียบในแตละป”
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หลักจริยธรรมทางธุรกิจ
           บริษัทมุงม่ันในการดําเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีโดยยึดหลักความโปรงใส 

ความเสมอภาค และความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยการสรางคุณคาของธุรกิจในระยะยาว ยึดม่ันตามหลักจริยธรรม

หรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีองคกรกําหนดไวดังน้ี

1. ดําเนินธุรกิจโดยยึดม่ันในอุดมการณในการดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพ พรอมท้ังมีกลไกในการควบคุมใหเกิดการปฏิบัติ

และรายงานผลอยางมีจริยธรรม

2. ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความโปรงใส ยึดม่ันในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน

3. ดําเนินธุรกิจโดยไมพึงประสงคใหพนักงานรับเงินหรือส่ิงของท่ีมีคาจากผูเก่ียวของทางธุรกิจกับเครือฯทุกฝาย ซ่ึงอาจกอใหเกิด

ความไมเปนธรรมตอผูเก่ียวของ 

4. ดําเนินธุรกิจภายใตการไมเก่ียวของกับการเมือง โดยวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมกระทําการอันเปนการฝกใฝพรรคการเมือง

หน่ึงพรรคการเมืองใดหรือผูหน่ึงผูใดท่ีมีอํานาจทางการเมือง

5. ดําเนินธุรกิจภายใตการหาผลประโยชนในทางท่ีชอบและเปดเผย โดยไมใหเงินหรือส่ิงของแกผูหน่ึงผูใดเพ่ือชักนําใหกระทํา

หรือละเวนกระทําส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยางไมถูกตอง

6. ดําเนินธุรกิจภายใตความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในส่ิงท่ีเปนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากบริษัทฯโดยยอมรับการตรวจสอบ 

และพรอมท่ีจะรับผิดชอบในผลการตรวจสอบน้ัน ๆ ตามขอเท็จจริง

7. ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ท่ีสามารถนําไปปรับใชไดในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรมและทุกสถานการณ

โดยจะยึดหลักการเคารพตอแนวปฏิบัติสากล

           นอกจากจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแลว บริษัทยงัตระหนักถึงผูเก่ียวของท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจไปสูความย่ังยนื 

จึงกําหนดหลักปฏิบัติเก่ียวกับจรรยาบรรณคณะกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสียไวเพ่ิมเติมอีกดวย 

ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการใชเปนแนวทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิผลอยางแทจริง บริษัทไดนําจรรยาบรรณดังกลาวช้ีแจงไปยังผูเก่ียวของ

ในทุกชองทางการส่ือสาร ดวยความคาดหวังใหผูมีสวนไดเสียทุกกลุมรับทราบและยดึถือปฏิบัติดวยความเขาใจรวมกัน และใหมี

การเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทอีกดวย

           บริษัทสงเสริมการทํากิจกรรมตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันมาอยางตอเน่ือง ดวยตระหนักดีวาความซ่ือสัตยเปนรากฐาน

สําคัญของการพัฒนาองคกร และมุงหวังใหเกิดการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็งดานการมีธรรมาภิบาลท่ีดีอันจะนําไปสู

ความยั่งยืนตอไป สําหรับในป 2563 แมวาบริษัทฯ จะเผชิญกับสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ก็ตาม แตบริษัทฯ ยังมีการ

จัดกิจกรรมตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันมาอยางตอเน่ือง ดวยวัตถุประสงคเพ่ือการยํา้เตือนใหพนักงานไดตระหนักถึงความสําคัญ

และเกิดการนําไปปฏิบัติเปนนิสัย โดยในปน้ีผู บริหารระดับสูงไดใหสัมภาษณมุมมองเร่ืองดังกลาวในมิติตาง ๆ อาทิ 

สรางวัฒนธรรมองคกรเร่ืองความโปรงใส สงเสริมความซ่ือสัตยในการทํางาน การมีความตระหนักในเร่ืองความพอเพียง  

และการมีความละอายตอการทุจริตผานส่ือวีดีโอและนํามาเปดยํ้าเตือนการปฏิบัติใหกับพนักงานไดรับฟงอยูเปนประจํา

          

99.58
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99.58

“มองคอรรัปชัน ผานมุมมองผูบริหาร”

ความตระหนักถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

“พวกเราทุกคนตองมีความตระหนักถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

หมายถึง การไมเห็นแกตัว มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ ไมเพิกเฉยตอปญหา

ท่ีเกิดข้ึน ทุกคนตองมีหนาท่ีชวยกันดูแลบานของเราใหมีความปลอดภัย

และรวมเติบโตไปพรอมกัน”

นายสมพงษ กังสวิวัฒน
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาท่ีบริหาร

สรางวัฒนธรรมองคกรเร่ืองความโปรงใส 

“อยากฝากใหนอง ๆ ปฏิบัติงานดวยการยึดถือหลักการความโปรงใส 

ตรวจสอบได เพราะในปจจุบันน้ีเร่ืองดังกลาวถือเปนประเด็นสําคัญ

ท่ีเช่ือมโยงไปสูการไดมาซ่ึงความนาเช่ือถือ ความไววางใจได จากลูกคา คูคา 

และตองถือเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการเติบโตขององคกรอยางยั่งยืน”
นายโอภาส ติยวััฒนาโรจน

กรรมการผูจัดการสายงานโทรคมนาคม

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน
กรรมการผูจัดการสายงานการเงินบัญชี

ความซ่ือสัตยในการทํางาน  

ความซ่ือสัตย คือคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐาน ของการ

“อยูรวมกันในสังคม”

นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข
กรรมการผูจัดการสายงานการจัดการ

ความละอายตอการทุจริต  

ตระหนักรูถึงการมีความละอายตอการทุจริต

“และไมทนใหเกิดการทุจริต”
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99.58

“มองคอรรัปชัน ผานมุมมองพนักงาน”

ดานการทํางาน

ดานการดําเนินชีวิต

ดานครอบครัว

มีความซ่ือสัตยสุจริจตอตนเองและผูอ่ืน ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว

“มุงเนนประโยชนขององคกรเปนหลัก”

“ไมติดสินบนเจาหนาท่ีของรัฐ”

เม่ือกระทําความผิด

นางสาวณัฐชานันท  ดรุณเนตร

ผูจัดการทีมขาย

นายสิทธิพร  ทองธรรม

วิศวกรเทคนิค

นางสาวสาวิตรี สาระวารี

เจาหนาท่ีธุรการประชาสัมพันธ

จะสอนหลานใหเปนคนดีมีความซ่ือสัตยสุจริต

“เพ่ือเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพของสังคม”
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           นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยังไดใชแผนการตรวจสอบภายในประจําปจากผูตรวจสอบภายในเปนกลไกในเชิงการปองกัน

การเกิดการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานอีกดวย โดยในป 2563 ไดมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตาง ๆ ดังน้ี

1. การปรับปรุงระบบการประเมินความเส่ียงดานเทคโนโลยีเพ่ือรองรับปจจัยเส่ียงดานความปลอดภัยของขอมูลจากกระบวนการ

ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ท่ีมีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานจากบาน (Work from home) 

แทนการปฏิบัติงานท่ีบริษัท

2. การทบทวนสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลเพ่ือปองกันการทุจริตเก่ียวกับการนําขอมูลท่ีไมเก่ียวของออกไปใชประโยชนโดยมิชอบ

3. การติดตามการใชงานอินเตอรเน็ตและวิเคราะหระบบเครือขายเพ่ือใหเกิดการใชงานอยางถูกตองและเหมาะสม

4. การทบทวนอํานาจอนุมัติของบริษัทเพ่ือควบคุมใหเกิดการปฏิบัติอยางเครงครัดภายใตสถานการณท่ีไมปกติจากโรคระบาดโควิด-19 

ซ่ึงอาจเปนเหตุใหเกิดการละเลยระเบียบบางสวน อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ ตองปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัติงานตามมาตรการ

ปองกันอยูเปนระยะ

5. การติดตามระบบการคัดเลือกผูรับจางในสวนงานรับสงของอยางใกลชิดเพ่ือปองกันการเอ้ือประโยชนหรือการไดรับสิทธิพิเศษ

ในการปฏิบัติงาน

รางวัลดานความย่ังยืน
           จากการท่ีบริษัทมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจไปสูความอยางยัง่ยนื และมีพัฒนาการท่ีดีดานการรายงานและเปดเผยขอมูล

ต้ังแตการเร่ิมเปนสมาชิกบริษัทจนทะเบียนในป 2556 เร่ือยมาจนถึงปจจุบันสงผลใหบริษัทไดรับโอกาสเขารับรางวัลกิตติกรรมประกาศ 

“Sustainability Disclosure Acknowledgement” จากสถาบันไทยพัฒน ในงาน “Sustainability Disclosure Award 2020” 

อีกคร้ังโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) สําหรับรางวัลดานความย่ังยืนดังกลาวน้ี

ไดสะทอนถึงความต้ังใจการดําเนินงานของบริษัทตอการพัฒนาท่ียัง่ยนืท้ัง 3 มิติคือดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานส่ิงแวดลอม

         

99.58

รางวัลกิตติกรรมประกาศ 

“Sustainability Disclosure Acknowledgement” 

23



การบริหารจัดการความเส่ียง
           บริษัทไดตระหนักถึงความทาทายในการบริหารจัดการความเส่ียงใหทันตอสภาพเศรษฐกิจท่ีผันผวน โดยในป 2563 

คณะทํางานภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ไดดําเนินการทบทวนนโยบายและการดํานเนินธุรกิจใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคกร และสรุปผลการปฏิบัติงานรวมท้ังขอเสนอแนะตอท่ีประชุมคณะกรรมการดังน้ี

            การบริหารความเส่ียงของบริษัทไดปฏิบัติมาอยางตอเน่ืองคือ การกําหนดแผนงานการตรวจสอบภายในเปนประจําทุกป 

โดยมีกําหนดในการดําเนินการทุกไตรมาสท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทมีประสิทธิผลอยางแทจริง 

ท้ังน้ี ในป 2563 ไดรับผลการตรวจสอบท้ัง 4 ไตรมาสเปนท่ีพึงพอใจ ดังน้ี

ไตรมาสท่ี 1  ตรวจสอบระบบการควบคุมทางดาน ITGC ซ่ึงประกอบดวยระบบจัดการพ้ืนฐานตามเอกสารโครงสรางระบบ 

 รวมไปถึงโปรแกรมสําคัญตาง ๆ เชน การตรวจสอบไวรัส และการไดรับลิขสิทธิ์softwareถูกตอง ตลอดจน

 การจัดทําแผนรองรับสถานการณฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไตรมาสท่ี 2  ตรวจสอบระบบงานขายปองกันไฟลาม ประกอบไปดวยอํานาจอนุมัติในการใหสวนลดรวมถึงการอนุมัติ

 ใบเสนอราคาใหเปนไปตามอํานาจอนุมัติ ตลอดจนระบบการควบคุมผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ

 ท่ีบริษัทกําหนด

ไตรมาสท่ี 3  การตรวจสอบระบบงานฝายขายธุรกิจและผลิตภัณฑ ประกอบดวยระการรับชําระเงินตามกระบวนการขาย 

 และการวิเคราะหลูกคาเพื่อใหเกิดประสิทธิผลสอดคลองตามเปาหมายท่ีวางไว รวมถึงการตรวจสอบระบบ

 งานโลจิสติกสเก่ียวกับการพิจารณาหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจาง 

ไตรมาสท่ี 4  การตรวจสอบระบบงานขายและติดตั้งโทรคมนาคม อันประกอบดวยกระบวนการกอนดําเนินการติดตั้ง 

 กระบวนการทํางานในการติดตั้ง การวางบิลแจงหนี้และระบบการควบคุมอื่น ๆ นอกจากนั้นไดตรวจสอบ

 การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

 ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) โดยใชเคร่ืองมือประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring 

 Organizations of the Tredway Commission) อันประกอบดวย สภาพแวดลอมการควบคุม การประเมิน

 ความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล รวมไปถึงระบบติดตาม

 เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว

           จากการตรวจสอบพบวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอตามแนวทางคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ไดมีแผนการทบทวนขอมูลในระบบควบคุมอ่ืน ๆ ท่ีมีความเก่ียวของและเช่ือมโยงกับ

สถานการณโรคระบาดโควิด-19 เพ่ือเตรียมพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเส่ียงในอนาคตอีกดวย

         

99.58
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การประเมินประสิทธิผลการบริหารองคกร
           ดวยบริษัทมีความมุงม่ันมุงสูการเปนตนแบบท่ีดีขององคกรท่ีมีประสิทธิผลในการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศ จึงไดกําหนดใหมี

การประเมินผลคณะกรรมการชุดใหญและชุดยอยตามกรอบของสํานักงานการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ก.ล.ต.) ท้ังน้ี เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการวัดประสิทธิผลของการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายขอบบริษัท ในป 2563 สามารถสรุปผลไดดังน้ี

การประเมินผลกรรมการผูจัดการใหญ
           การประเมินผลของกรรมการผูจัดการใหญรวมไปถึงผูบริหารในทุกระดับขององคกร บริษัท ฯ ไดกําหนดแนวทาง

การประเมินผลงานดวยรูปแบบการกําหนดตัวช้ีวัดผลงานใหมีความสอดคลองกันท้ังระบบ โดยการแบงหมวดหมูการประเมิน

ผลงานออกเปน 2 สวนสําคัญดังน้ี

 • สวนแรก คือการวัดผลงานโดยอางอิงหลักการทางสากลคือ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) 

 ประกอบดวย 4 ดานสําคัญ คือ ดานการเงินอันไดแกผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ดานลูกคา 

 ดานกระบวนการภายใน และดานการเรียนรูและพัฒนา โดยฝายบริหารทรัพยากรบุคคลเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

 • สวนท่ีสอง คือ การวัดผลงานตัวช้ีวัดผลงานดานศักยภาพของผูนํา โดยอางอิงหัวขอการประเมินตามแนวทาง

 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประยุกตใชใหเหมาะสมสอดคลองกับการแนวทางปฏิบัติขององคกร 

 โดยฝายเลขานุการบริษัทเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ

           นอกเหนือจากการกําหนดแนวทางการประเมินผลงานแลว บริษัท ฯ ไดใหความสําคัญเก่ียวกับการวางแนวทาง

การพิจารณาคาตอบแทนใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอางอิงขอมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท 

และการพิจารณาเปรียบเทียบขอมูลท่ีเก่ียวของกับกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมคํานึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน

ท้ังในระยะส้ันอันไดแก การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจําป รวมถึงสวัสดิการอ่ืน ๆ และสิทธิประโยชนในระยะยาว ไดแก 

เงินสมทบสํารองเล้ียงชีพ เปนตน 

           ท้ังน้ี ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผูจัดการใหญ นําไปสูกระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

สรรหาพิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เปนผูทําหนาท่ีในการพิจารณาความเห็นชอบและนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท

เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

           สําหรับผลการประเมินของกรรมการผูจัดการใหญในป 2563 ภาพรวมมีคะแนนเพ่ิมข้ึนโดยในป 2562 มีคะแนนคิดเปน    

รอยละ 80 และในป 2563 มีคะแนนคิดเปนรอยละ 88 อันเน่ืองมาจากการตระหนักถึงความสําคัญในการปรับตัวเพ่ือรักษา

ประสิทธิภาพของการดําเนินงานทามกลางชวงเวลาท่ีตองเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 บริษัทไดทําการปรับเปล่ียนโครงสราง

และวิธีการทํางานภายในใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยการเพ่ิมเติมนโยบายปองกัน รวมถึงการกําหนดมาตรการสําคัญตาง ๆ 

เพ่ือนําไปสูความเช่ือม่ันในการสรางสรางผลตอบแทนอยางยั่งยืนตอไป
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คณะกรรมการบริษัทท้ังคณะ 

คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคาตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

97.84

96.81 

100

100

93.58

95.34 

95.83 

คณะกรรมการยุทธศาสตร 

คณะกรรมการบริหาร 

25



ภาพรวมกิจกรรม       

99.58

กิจกรรม “วันตอตานคอรรัปชัน”
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มิติสังคม



  

 มิติสังคม
 มุงสรางมูลคารวมในสังคมท่ีย่ังยืน

           บริษัทฯ มุงสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหเกิดข้ึนในสังคมไทย กลายเปนสังคมท่ีปฏิบัติตอกันดวยความเปนธรรม เปดโอกาส

รับฟงความคิดเห็น ไมเลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการมีสุขภาพท่ีดีและมีพรอมปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการบริหาร

จัดการขององคกรจึงตองคํานึงถึงแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีเปนมาตรฐานสากล โดยมีจุดเร่ิมตนจากผูมีสวนไดเสีย

สําคัญอันดับตนคือผูบริหารและพนักงานภายในองคกร และขยายผลไปสูการปฏิบัติท่ีครอบคลุมถึงผูมีสวนไดเสียภายนอก

ตามบริบทของบริษัท เพ่ือใหเกิดการสรางสรรคผลลัพธของผลงานท่ีเปนประโยชนรวมกัน นําไปสูการเจริญเติบโตอยางม่ันคงและยัง่ยนื

การดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน
           บริษัทตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจในปจจุบันอาจสรางผลกระทบหรือมีสวนเช่ือมโยงไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

อาจสงผลตอภาพลักษณของบริษัท ดวยเหตุดังกลาวบริษัทจึงไดใหความสําคัญนําไปสูการกําหนดแนวทางปองกันและวิธีการ

บริหารจัดการท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาประเด็นท่ีเก่ียวของกับบริบทองคกรรวมไปถึงประเด็นสําคัญเก่ียวของกับกฏระเบียบ

ในระดับสากล ซ่ึงในการดําเนินงานเบ้ืองตนไดแบงกลุมผูเก่ียวของพรอมแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมไวดังน้ี

           
ลำดับกลุมผูมีสวนไดเสียที่สำคัญ

ตามบริบทองคกร
ประเด็นสำคัญ

แนวทางปฏิบัติ/

มาตรการที่ดำเนินการแลวในปจจุบัน

การจางงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

- คูมือพนักงานและจรรยาบรรณพนักงาน

- จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

- ชองทางการรองเรียน

- นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- การอบรมความปลอดภัยแกพนักงาน

การขาย / บริการที่เปนธรรม - โครงสรางการกำกับดูแลที่ชัดเจน

- กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติอยางเปนธรรม

- จัดทำคูมือจรรยาบรรณตอลูกคา

- ชองทางการรองเรียน

- ยึดมั่นในสัญญาและขอกำหนด

- จัดทำคูมือจรรยาบรรณตอคูคา

- ชองทางการรองเรียน

คูคา

พนักงาน

ลูกคา

รักษาความลับ / ผลประโยชนทับซอน
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การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
            การดําเนินงานภายใตเศรษฐกิจท่ีผันผวนอันเกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเปนความเส่ียง

ท่ีสังคมตองเพ่ิมความระมัดระวังอีกเปนระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงถือเปนปจจัยเส่ียงสําคัญตอการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององคกร

1. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management 

มุงเนนการบริหารคาตอบแทนและดูแลการจางงานท่ีเปนธรรม รวมถึงจัดหาสวัสดิการท่ีเหมาะสมกับยคุสมัยและวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป

            - พนักงานและแรงงาน  บริษัท CSS ไดทําการทบทวนนโยบายเปนประจําทุกป โดยในป 2563 น้ี มีการปรับเปล่ียน

            แนวทางการบริหารบุคลากรและการเพ่ิมมาตรการปองกันเพ่ือรองรับความเส่ียงตามสถานการณ โดยปจจุบันบริษัทฯ 

            มีพนักงานท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 100% ไมมีปญหาการเหยียดเช้ือชาติ ไมมีการจางแรงงานเด็ก จึงทําใหงายตอการ

            บริหารจัดการต้ังอยูบนพ้ืนฐานการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนเปนสําคัญ อันประกอบดวยการจางงานและการจายคาตอบแทน

            อยางเปนธรรม มีการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน ดูแลดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอง อันนําไปสู

            การพัฒนาความผูกพันธท่ีดีกับองคกร

            - การจางงาน  ทามกลางวิกฤติของโรคระบาด จึงทําใหบริษัทฯ ไดมีทบทวนนโยบายการจางงานเปนกรณีพิเศษ 

            เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ ถึงแมวาผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมขณะน้ีไดสงผลตอการบริหาร

            จัดการตนทุนดานทรัพยากรบุคคลขององคกรอยางหลีกเล่ียงไมได แตบริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการภายใตนโยบาย

            การจางงานอยางเปนธรรม เปดกวางและใหโอกาสแกบุคคลหลากหลายลักษณะโดยไมถือเปนขอจํากัด พรอมดวย

            เคร่ืองมือการประเมินผลงานท่ีมีความเปนสากล และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอยางเครงครัดดําเนินไปพรอมกับ

            การเพ่ิมเติมนโยบายเพ่ือการปรับตัวใหอยูรอดท้ังองคกร โดยใหความสําคัญกับแผนการพิจารณาผลตอบแทนท้ังใน

            ระยะส้ันและระยะยาว คือ

 “การพิจารณาผลตอบแทนระยะส้ัน”

 - การกําหนดโครงสรางเงินเดือนพนักงานอยางเหมาสม ตามคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณ

 ในการทํางานโดยเทียบเคียงกับบริษัทท่ีอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 - การปรับอัตราคาจางและโบนัสประจําปๆ ละ 1 คร้ัง ซ่ึงสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯโดยพิจารณา

 จากความสามารถในการทํากําไรในแตละป และมีเกณฑในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

 ตามหลักสากล (KPI) ใหมีความเหมาะสมกับผลการดําเนินงานของบริษัท

 - การดูแลและจัดสวัสดิการในดานตาง ๆ ใหกับพนักงานอยางเหมาะสม ไดแก ประกันอุบัติ ประกันชีวิต 

 ประกันสุขภาพ ตลอดจนการใหบริหารตรวจสุขภาพประจําปๆละ 1 คร้ัง เพ่ือใหพนักงานมีสุขภาพท่ีดี 

 รวมถึงการใหสวัสดิการเสริมดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน อาทิ เงินฌาปนกิจ ใหสิทธิการลาพิเศษเพ่ือการปฏิบัติธรรม

 โดยไมแบงแยกเพศ การอบรมสัมมนา เปนตน

 “การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว”

 - กําหนดเกณฑการพิจารณาปรับช้ันพนักงานเปนประจํา ปละ 1 คร้ัง โดยใชเกณฑการวัดผลเชิงดุลยภาพ 

 (Balance Scorecard) ท่ีมีมุมมองในปจจัยสําคัญ 4 ดานอันไดแก ดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมอง

 ดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและการเติบโต มาใชในการพิจารณาการปฏิบัติงานและ

 วัดผลความสามารถของพนักงานเพ่ือกําหนดคาตอบแทนและเงินจูงใจท่ีเหมาะสม
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 - บริษัทจัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงาน  เพ่ือสนับสนุนและจูงใจใหพนักงานมีวินัยการออมท่ีดี 

 บริษัทฯเปดโอกาสใหพนักงานสามารถกําหนดอัตราเงินสะสมไดต้ังแต 3% จนถึง 15% สําหรับสวนบริษัท

 จะสมทบเงินเขากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายงุานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแตไมเกิน 5% ของฐานเงินเดือน

 ตามอายงุานและความสมัครใจของพนักงาน ซ่ึงจะจายคืนใหแกพนักงานเม่ือเกษียณอาย ุหรือเม่ือออกจากงาน

             แมวาบริษัทฯจะทําการปรับปรุงนโยบายใหมและเพ่ิมมาตรการปองกันในดานตาง ๆ ทามกลางวิกฤติโรคระบาด

             โควิด-19 แตบริษัทฯ ก็ยังคงรักษาไวซ่ึงความนาเช่ือถือและการสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานทุกคนดวยการ

            คํานึงถึงการจายคาจางตรงเวลา สม่ําเสมอ และคงสวัสดิการพ้ืนฐานไวเชนเดิม   

          - การบริหารแรงงานสัมพันธ  พนักงานถือเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญเติบโตขององคกรท่ีนําไปสูความย่ังยืน 

            บริษัท ฯ ตระหนักถึงการสงเสริมและสรางขวัญกําลังใจใหพนักงานทุกคนไดรับความรูสึกม่ันคงและความปลอดภัย

            ในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของพนักงาน

            ใหดีข้ึนอีกดวย

            ซ่ึงในป 2563 บริษัทฯ สามารถดําเนินงานตามแผนงานไดตามเปาหมายและมีความสอดคลองกับคานิยมหลักและ

            กลยทุธขององคกรไดอยางราบร่ืน อีกท้ังยงัไดมีการเพ่ิมและปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหม ๆ รวมถึงการพัฒนาเคร่ืองมือ

            ในการบริหารแรงงานสัมพันธใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ี

 1.) พัฒนาชองทางการส่ือสารใหเหมาะสมกับยุคสมัยและทันตอสถานการณในปจจุบัน โดยเพ่ิมสัดสวนของ

 ชองทางการส่ือสารดานออนไลนมากข้ึน คือ 

 - พัฒนาเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร (Intranet System) ใหมีความรวดเร็ว แมนยําและรองรับกับ

 ปริมาณการใชงานในอนาคตท่ีกําลังจะเพ่ิมข้ึนดวย  

 - ศึกษาและใชแอปพลิเคช่ันตาง ๆ ท่ีเปนประโชนและเหมาะสม เชน การสรางกลุม LINE เพ่ือประโยชนในการ

 เขาถึงพนักงานไดอยางรวดเร็วและทันสถานการณ

 2.) การนําเทคโนโลยเีขามาประยกุตใชสามารถชวยลดระยะเวลาการตอบกลับของขอมูล สงผลใหกระบวนการ

 เก็บขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและประมวลผลไดอยางรวดเร็ว นํามาซ่ึงประโยชนตอการบริหารจัดการความสัมพันธ

 ของพนักงานไดตรงกลุมเปาหมายและเร็วมากข้ึน

 3.) พัฒนาสมรรถนะชองทางการส่ือสารแบบภายนอกองคกร (Internet System) การปรับปรุงเว็ปไซตเพ่ือรองรับ

 และสนองตอบความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ันพนักงานสามารถเขาไปศึกษาขอมูลเพ่ือการ

 พัฒนาตนเอง รวมไปถึงผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯจะสามารถเขาถึงขอมูลตามท่ีตองการไดอยางถูกตอง ครบถวน

 นอกจากน้ัน บริษัทฯ ยงัใหความสําคัญกับการแตงต้ังคณะทํางานสวัสดิการภายใตกฎหมายกําหนด มุงหวังใหเกิด

            เปนพ้ืนท่ีอิสระของพนักงาน สามารถแสดงความเห็นหรือใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนกับบริษัท ผานคณะทํางานสวัสดิการ

            เพ่ือเปนตัวกลางในการรวบรวมขอมูลและนําเสนอตอคณะผูบริหารใหรับทราบขอสงสัยหรือกังวลใจ อันนําไปสูการแกไข

            และพัฒนาใหดียิง่ข้ึนตอไป ท้ังน้ี การพัฒนาเคร่ืองมือการบริหารและการแตงต้ังคณะทํางานสวัสดิการ จึงถือเปนปจจัย

            แหงความสําเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลทําใหคะแนนการสํารวจความผูกพันระหวาง

            พนักงานกับบริษัทในป 2563 มีระดับคะแนนเพ่ิมข้ึนเปน 82% และมีอัตราการลาออกลดลงเหลือเพียง 1% 
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2. ดานพัฒนาทรัพยากรมนุษย HRD: Human Resource Development 

มุงเนนการสงเสริมศักยภาพทางการเรียนรู เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน อันสงผลตอความกาวหนาของพนักงานในอนาคต 

รวมถึงการสรางสัมพันธท่ีดีและสนับสนุนบุคลากรผูมีสวนไดเสียท่ีมีความสามารถรับผิดชอบตอสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน

            - การพัฒนาศักยภาพเพ่ือความกาวหนา  เปนปจจัยสําคัญในการรักษาพนักงานและรวมเติบโตไปพรอมกับบริษัท 

            จึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธในแตละป โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมจากผูบริหาร

            ทุกฝายงานเปนผูนําเสนอความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพของทีมปฏิบัติงานทุกคนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ

            ตัวพนักงานและองคกร  ท้ังน้ีฝายบริหารทรัพยากรบุคคลจะดําเนินการออกแบบสํารวจความตองการในการฝกอบรม 

            ตลอดจนวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร นําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริหารเปนประจําทุกป

             ในป 2563 เปนปท่ีตองเผชิญกับขอจํากัดในการดําเนินงานเปนอยางมาก ท้ังสถานการณความเส่ียงดาน

            โรคระบาดโควิด-19 และตองปฏิบัติตามกฎหมาย/ขอบังคับจากรัฐบาลอยางเครงครัด ทําใหฝายพัฒนาบุคลากร

            ไมสามารถดําเนินงานไดอยางราบร่ืนปจจัยปญหาท่ีสะทอนมากท่ีสุดคือการฝกอบรมพนักงานไมสามารถดําเนินการ

            ไดตามเปาหมาย อันเน่ืองมาจากขอปฏิบัติจากภาครัฐท่ีขอความรวมมือในการงดเวนการใชหองประชุม การปฏิบัติงาน

            รูปแบบ work from home ฯลฯ จึงสงผลกระทบตอการนับจํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมทําใหมีระดับคะแนนลดลง 

            แสดงไดจากผลลัพธตัวช้ีวัดความสําเร็จ ดังน้ี 

 ป 2563 บริษัทไดมีการปรับนโยบายดานการฝกอบรม โดยมุงเนนการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมในมิติออนไลน

            มากข้ึนเน่ืองจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ยังคงอยูกับโลกของเราไปอีกระยะเวลาหน่ึง ดังน้ัน ฝายทรัพยากรบุคล

            จึงรับหนาท่ีทําการศึกษาวิธีการจัดทําขอมูลและเพ่ิมเติมเคร่ืองมือสําหรับการจัดทําหลักสูตรออนไลนใหมีความเหมาะสม

            กับบริบทขององคกรมากท่ีสุด

 “อบรมภายใน” 

 ตามนโยบายหลักบริษัทฯ ยังคงมุงเนนสนับสนุนการอบรมความรู ทักษะ ใหสอดคลองกับความสามารถหลัก

 ขององคกรเปนสําคัญ ดวยคาดหวังวาจะชวยทําใหเกิดศักยภาพเชิงการแขงขันได และสนับสนุนการเติบโต

 ของบริษัทในอนาคต  สําหรับหลักสูตรท่ีบริษัทฯ ตองใหความสําคัญและปฏิบัติมาอยางตอเน่ืองแมวาตองเจอ

             ขอจํากัดตาง ๆ คือ การอบรมความรูเบ้ืองตนใหกับพนักงานใหม เน่ืองจากเปนขอมูลท่ีสําคัญตอการเร่ิมตนปฏิบัติงาน 

             ประกอบดวย จริยธรรมและจรรยาบรรณองคกร การปฏิบัติงานภายใตขอบังคับของบริษัทและขอปฏิบัติเชิงปองกัน

             ของการตอตานทุจริตในรูปแบบตาง ๆ หลักสุขอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

 สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร เปนตน  

            

การวัดผลสําเร็จตามแผนการฝกอบรมประจําป 

การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝกอบรม 

การบริหารจัดการงบประมาณคาใชจายในการฝกอบรม 

คาเฉล่ียจํานวนช่ัวโมงการฝกอบรม / คน /ป 

74.00

83.49 

60.17

6.04

“คิดเปนรอยละ”
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 นอกเหนือจากน้ัน ยงัไดใหความสําคัญเก่ียวกับการอบรมรวมกับคูคาเก่ียวกับรายละเอียดขอมูลสินคาอยางเขมงวด 

            ซ่ึงจะเช่ือมโยงไปถึงประโยชนของการมีความรับผิดชอบตอผูบริโภคดวยความจริงใจ  ถึงแมวาในป 2563 บริษัทฯ 

            ไมสามารถพบปะหารือกับคูคาไดเหมือนเดิม แตบริษัทฯ ไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการฝกอบรมหรือการประชุม

            มาใชเปนการส่ือสารทางออนไลนทดแทน เชน การใชซอฟตแวรประชุมทางไกลมากข้ึน (Zoom System) 

            ดังน้ัน บริษัทฯ ยังมีความเช่ือม่ันวาบุคลากรของบริษัทยังคงเปนผูมีความพรอมสําหรับการใหบริการลูกคาไดอยางมี

            ประสิทธิภาพเชนเดิม

 “อบรมภายนอก” 

 ดวยนโยบายหลักของบริษัทไดสนับสนุนใหมีการอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะดานตามความจําเปน

 ของฝายงานตาง ๆ รวมท้ังมุงเนนการสงเสริมความรูภายใตกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ อันเปนการสนับสนุน

 เปาหมายเปนบริษัทจดทะเบียนท่ียดึม่ันในการบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลท่ีเปนเลิศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในฐานะ

 การเปนสมาชิกท่ีดีของการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงในชวงวิกฤติของ

 โรคระบาดโควิด-19 น้ี แมเกิดขอจํากัดในการสงพนักงานไปเขารวมอบรมภายนอก แตบริษัทฯ ไดปรับรูปแบบ

 การพัฒนาความรูและการรับรูขาวสารใหทันตอสถานการณไดดี โดยจัดใหมีหนวยงานกลางคือ ฝายเลขานุการ 

 รับผิดชอบหนาท่ีคอยจัดหาขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ ทําการคัดกรองความรู 

 ขาวสาร และนําสงไปยังผูบริหาร รวมท้ังผูเก่ียวของเพ่ือใชเปนขอมูลในการประยุกตใช การแกไข พัฒนางาน

 อยูเปนประจํา  อาทิ การจัดทําเอกสารขาวภายในองคกร (CSS Executive News) ท่ีจะรวบรวมขาวสารสําคัญ

 จากแหลงขาวท่ีนาเช่ือถือไวใหศึกษา เชน ขาวสารจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) สํานักงาน

 คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ฯลฯ 

 

 นอกจากน้ันบริษัท ฯ ยงัไดตระหนักถึงการสงเสริมความรูท่ีเก่ียวของกับเปาหมายดานความย่ังยืนมาโดยตลอด 

            โดยปน้ีบริษัทฯ ไดคํานึงถึงการปองกันผลกระทบเชิงลบและสงเสริมผลกระทบเชิงบวกตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

            ไดแก หลักสูตร แนวทางการกําหนดราคาคารบอนภายในองคกร และ หลักสูตร GREEN OFFICE เปนตน
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หลักสูตร “ซอมระงับอัคคีภัยข้ันตน และอพยพหนีไฟ”

หลักสูตร “กลยุทธการส่ือสารและการจัดการองคกรในภาวะวิกฤต”

  

3. ดานการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management)   

           บริษัท ฯ มีเปาหมายสําคัญมุงสูการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยใหกับพนักงาน ดวยการสงเสริมความปลอดภัย

ในระบบการปฏิบัติงานภายใตมาตรฐานสากล ทามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในป 2563 น้ี ทําใหบริษัท ฯ ตองทํางานหนัก

เพ่ิมมากข้ึนท้ังในดานการออกนโยบายฉุกเฉิน หรือการกําหนดมาตรการใหม ๆ เพ่ือการปองกันพนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ

ไมใหเกิดความเส่ียงจากการติดเช้ือจากโรคระบาดดังกลาว 

            - การใหความรูดานความปลอดภัย   บริษัทฯ มีนโยบายการใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการงานอยางมีคุณภาพ

           และมีความปลอดภัย โดยกําหนดไวในแผนการพัฒนาบุคลากรเปนประจําทุกป ซ่ึงในปน้ีไดทบทวนเน้ือหาท่ีเหมาะสม

           กับสถานการณ อาทิ หลักสูตร 5 ส. เพ่ือคุณภาพและความปลอดภัยอยางย่ังยืน หลักสูตร กลยุทธการส่ือสารและ

           การจัดการองคกรในภาวะวิกฤต หลักสูตร การขับรถอยางปลอดภัย/การบํารุงรักษารถ/การใชรถอยางประหยัดพลังงาน    

           และหลักสูตร ความปลอดภัยเพ่ือลดความเส่ียง  ฯลฯ และภายหลังการอบรมจะมีหัวหนางานทําหนาท่ีติดตามผลและ

           เนนยํา้ความสําคัญส่ือสารบริเวณหนางานอยางตอเน่ือง รวมถึงพิจารณาการเขาอบรมหลักสูตรท่ีจําเปนสําหรับความเช่ียวชาญ 

           อาทิ หลักสูตรชางไฟฟาภายในอาคารระดับ 1  หลักสูตรการอบรมทบทวนการทํางานกับปนจ่ันชนิดเคล่ือนท่ี (รถปนจ่ัน) 

           และระงับอัคคีภัยข้ันตน(ซอมหนีไฟ)  
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 นอกจากน้ี การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานโดยแบงเปน 

            4  ดานดังน้ี

 • ดานระบบ บริษัทมีการยกระดับดวยการขยายขอบเขตการดําเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015  

 เก่ียวกับระบบการใชรถสวนกลาง รวมท้ังไดทบทวนแผนงานการบริหารจัดการระบบความปลอดอภัยอาชีวอนามัย

 ใหเปนปจจุบัน 

 • ดานเคร่ืองมืออุปกรณ  บริษัทจัดทําแผนการตรวจเช็คอุปกรณกอนการใชงานอยางเปนระบบใหกับพนักงาน

 ท่ีปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของ รวมถึงผูรับเหมาชวง เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 • ดานพนักงาน บริษัทกําหนดใหพนักงานท่ีใชเคร่ืองมือ อุปกรณตาง ๆ ตองผานการอบรมท้ังตามแผนพัฒนา

 และหลักสูตรท่ีมีความจําเปนตามสถานการณ และมีเอกสารรับรองจากสถาบันท่ีมีความนาเช่ือถือ

 • ดานองคกร 

 - บริษัทประชาสัมพันธขาวสารใหพนักงานทุกคนรับทราบในทุกชองทางการส่ือสาร อาทิทางระบบ Intranet  

 บอรดประชาสัมพันธและผานระบบการประชุมตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร

 - บริษัทเขมงวดการตรวจสอบระบบคุณภาพและความปลอดภัยภายใตกฎหมาย และใหสอดคลองกับแนวทาง

 รักษาส่ิงแวดลอม 

 - บริษัทจัดพ้ืนท่ีการทํางานใหเหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติติงาน เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใชพ้ืนท่ี 

 - บริษัทไดใหความรูความเขาใจเร่ืองความปลอดภัยฯ ท่ีถูกตองกับบริษัทผูรับเหมาชวงและผูรับเหมายอย 

 จากการบริหารจัดการดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยางเปนรูปธรรม จึงทําใหในป 2563 บริษัทไมเกิด

            สถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานถึงข้ันหยุดงานหรือเสียชีวิตแตอยางใด

การรับมือกับสถานการณ COVID-19

            การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชวงตนป ไดสรางผลกระทบมากมายตอการพัฒนา

เศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย สําหรับบริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูชัน จํากัด (มหาชน) 

ไดรับผลกระทบตอกิจการอยางหลีกเล่ียงไมได การดูแลพนักงานใหปลอดภัยท้ังในเร่ืองสุขภาพ ความม่ันคงในการทํางานรวมไป

ถึงการคํานึงถึงความเปนอยูของครอบครัวพนักงานกับบุคคลเก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงในการติดเช้ือไวรัสดังกลาว 

ถูกกําหนดเปนมาตรการปองกันอยางเครงครัดเปนระยะตามรายละเอียด ดังน้ี
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มาตรการปองกัน สาระสำคัญโดยสังเขป

ฉบับที่ 1 

มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563

- มุ งเนนผู เดินทางกลับจากตางประเทศทั้งกรณีไปปฏิบัติงานหรือเดินทางสวนตัว 

  ตองแจงผูบังคับบัญชาและปฏิบัติงานท่ีบานเปนระยะเวลา 14 วัน หากไมพบอาการปวย

  จึงกลับมาทำงานตามปกติ

- ผูมีความจำเปนตองเดินทางไปตางประเทศตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชากอน

  ทุกกรณี (รวมถึงการเดินทางวันหยุด)

- สำหรับพนักงานท่ัวไปท่ีมีอาการไข ตองพบพยาบาลประจำบริษัทโดยทันทีเพ่ือตรวจสอบ

  อาการอยางละเอียดและแนะนำอยางถูกตอง

ฉบับที่ 2 

มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2563

- การงดเดินทางไป-กลับ หรือผานประเทศกลุมเสี่ยงทุกกรณี อันไดแก จีน ฮองกง มาเกา

  ไตหวัน ญ่ีปุน สิงคโปร เกาหลีใต อิตาลี อิหราน และประเทศอ่ืนตามท่ีหนวยงานภาครัฐ

  ประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง 

- การงดติดตอกับลูกคาหรือบุคคลท่ีมาจากประเทศกลุมเส่ียงและใหใชชองทางประสานงาน

  อื่นทดแทนเชน VDO Call เปนตน

- ขอความรวมมือพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอยางเครงครัดในการดูแลตนเองและ

  หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของรัฐบาล

ฉบับที่ 3 

มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2563

- สถานการณมีแนวโนมรุนแรงเพิ ่มมากขึ ้นตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

  จึงมีมาตรการลงโทษพนักงานที่ฝาฝนระเบียบโดยการออกหนังสือเตือนเปนลายลักษณ

  อักษรพรอมใหหยุดการปฏิบัติงานอยางนอย 14 วัน โดยตัดสิทธ์ิวันลาพักรอนหรือลากิจ

  และไมไดรับเงินคาจางในวันที่ตองหยุดงาน

- เพิ่มมาตรการคัดกรองพนักงานกอนเขาปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกอยางเครงครัด 

  รวมถึงการปดทางเขา-ออกที่ไมจำเปนเพื่อใหงายตอการควบคุมสถานการณ

ฉบับที่ 4 

มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

(ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและ

กระทรวงสาธารณสุขแจงมีการแพรระบาด

ของเชื้อและมีปริมาณผูติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)

- ประกาศภายในย้ำเตือนใหพนักงานเก็บของใชสวนตัวบนโตะใหเรียบรอยและ

  ทำความสะอาดภายหลังจากการใชงานประจำวัน

- หลีกเลี่ยงการเขาสูพื้นที่แออัดและพยายามรักษาระยะหางจากผูอื่นอยางนอย 1 เมตร 

  รวมถึงกิจกรรมประจำวันตาง ๆ อาทิ การใชบันไดแทนการใชลิฟต / งดการรับประทาน

  อาหารรวมกัน / งดการสนทนาหรือการรวมตัวเปนกลุม

- สวมใสหนากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกพื้นที่ตนเอง

- กำหนดใหบุคคลภายนอกประสานงานไดเฉพาะบริเวณชั้น 1 งดเวนการขึ้นบนอาคาร 

  หากมีความจำเปนตองไดรับอนุญาตจากผูบริหารแตละสายงานกอนเทานั้น

- จัดทำกลุมไลนแจงขาวสารสำคัญใหพนักงานรับทราบอยางทันทวงที

ฉบับที่ 5 

มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

- กำหนดนโยบายใหทุกสายงานจัดเวลาทำงานของพนักงานใหเหมาะสมตามสถานการณ

  และลักษณะงาน อาทิ การสลับวันปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานท่ีบาน เปนตน เปนระยะเวลา 

  เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 2563

- หากเกิดมาตรการฉุกเฉินเรงดวนและพนักงานตองปฏิบัติงานที่บานเต็มรูปแบบหรือ

  ประกาศจากทางรัฐบาลใหหยุดการดำเนินกิจกรรมทุกอยาง เพ่ือลดปญหาการแพรระบาด 

  บริษัทอาจพิจารณาปรับลดคาจางทั้งนี้ภายใตกฎหมายแรงงานกำหนด และปรับลด

  สวัสดิการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทุกรายการ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับพนักงาน

  และบริษัทในอนาคต

35



มาตรการปองกัน สาระสำคัญโดยสังเขป

ประกาศฉบับพิเศษ 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน

ที่ปฏิบัติงานที่บานของทุกหนวยงาน

อางถึงประกาศฉบับเต็มที่ HR 056/2563 โดยมีสาระสำคัญโดยยอดังนี้

- การพิจารณาการปฏิบัติงานจากที่บาน ตองไดรับอนุมัติจากผูบริหารตามสายงาน / 

  การสงบันทึกประจำวัน / ในกรณีเดินทางประสานงานนอกสถานที่ตองรายงานและ

  ไดรับอนุญาตทุกครั้งกอน

- การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีบานอางอิงเวลาทำงานปกติ ใหหลีกเล่ียงออกไปในสถานท่ี

  ชุมนุมโดยไมจำเปน การเวนระยะหางจากผูอ่ืนในระยะ 1-2 เมตร/ สวมหนากากอนามัย

  ทุกครั้งเมื่อพูดคุยกับบุคคลภายนอก หากมีอาการเขาเกณฑสุมเสี่ยงใหรีบพบแพทย

  และแจงใหผูบังคับบัญชารับทราบ 

ฉบับที่ 6 

การผอนปรนละยกเลิกแนวปฏิบัติฯ

มาตรการเพื่อปองกันการแพรระบาด

ของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

จากการประเมินสถานการณของภาครัฐตามเกณฑขององคการอนามัยโลกไดเห็นสมควร

ใหผอนคลายการบังคับใชบางมาตรการ ดังนั้น บริษัท CSS จึงมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ยกเลิก การปฏิบัติงานที่บาน (work from home) และใหปฏิบัติงานตามปกติ

- พนักงานสามารถเดินทางตางจังหวัดได และควรพิจารณาแนวปฏิบัติในการเขาพื้นที่

  ของจังหวัดนั้น ๆ กอนทุกครั้ง

- หากพนักงานมีเหตุการณสุมเสี่ยง/ตองใกลชิด/สัมผัสผูที่ติดเชื้อฯตองรีบพบแพทย

  และแจงฝายทรัพยากรบุคคลอยางเรงดวน

- ติดตามขาวสารและปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐโดยเครงครัด

การบริหารลูกคาอยางมืออาชีพ
           การบริหารลูกคาภายใตสถานการณ COVID-19 ในป 2563 บริษัท ฯ ยงัคงมุงม่ันรักษามาตรฐานตามกลยทุธของการ

เปนผูจัดจําหนายรูปแบบ “One stop service” ใหมีประสิทธิผลสูงสุด ดวยความใสใจในทุกรายละเอียดท่ีสําคัญอันไดแก 

การเปนผูแทนจําหนายผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ การควบคุมระบบการจัดการใหมีประสิทธิภาพ ดูแลราคาขายอยางเปนธรรม 

พัฒนาการดานการส่ังซ้ือสินคาไดสะดวก และการรักษาคุณภาพดานการจัดสงสินคาใหเปนไปตามสัญญา จากตัวช้ีวัดดังกลาว

สงผลใหการสํารวจความพึงพอใจของลูกคาประจําป 2563 ไดรับการประเมินอยูในระดับ 4.37 จากคะแนนเต็ม 5

            นอกจากน้ัน บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอการจัดหาโอกาสใหคณะผูบริหารระดับสูงมีโอกาสไดพบปะกับนักลงทุน บุคคล 

นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห และนักขาว เพ่ือนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานพรอมตอบขอซักถามเก่ียวกับงบการเงินและ

แนวโนมธุรกิจในอนาคต โดยมีการจัด งานเขาเย่ียมชมบริษัท (Company visit) เปนจํานวน 2 คร้ัง คือในวันท่ี 23 เดือนกรกฎาคม 

2563 และวันท่ี 18 เดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงถือไดวาไดรับความสนใจและความเช่ือม่ันจากกลุมผูเย่ียมชมดังกลาวเปนอยางมาก 

ท้ังน้ีบริษัทฯ ขอขอบคุณและนอมรับคําแนะนําตาง ๆ พรอมพัฒนาและมุงม่ันในการยกระดับการบริหารจัดการใหดียิง่ข้ึนตอไป

การจัดการเก่ียวกับลูกคาและการใหบริการ 

การต้ังราคาขาย/การเสนอราคา/การแจงตอบในการเสนอราคา 

การส่ังซ้ือสินคา 

การจัดสงสินคา

4.45

4.24

4.20

4.41

“คะแนนเต็ม 5”
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การดําเนินงานดานสังคม
            ปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอันนําไปสูเสนทางแหงความย่ังยืน คือการดําเนินงานดานสังคม

ใหครอบคลุมทุกกลุมผูมีสวนไดเสียท้ังภายในและภายนอกตามบริบทขององคกร โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีเปนประโยชนตอพนักงาน รวมถึงพ้ืนท่ีชุมชนโดยรอบของบริษัทควรมีสวนรวมในการเติบโตไปพรอมกันกับบริษัทดวย 

ดังน้ันกลยทุธในการดําเนินงานจึงมุงสูการสานสัมพันธท่ีดีตอกันและสนับสนุนการสรางโอกาสท่ีนําไปสูการพ่ึงพาตนเองไดในระยะยาว 

CSS รวมสืบสานวัฒนธรรม 

“ทําบุญประจําปของบริษัท”

           บริษัทไดกําหนดจัดงานทําบุญเล้ียงพระเปนประจําทุกป โดยในป 2563 น้ี ซ่ึงไดจัดงานในชวงเวลาวันคลายวันกอต้ังบริษัท

วันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 โดยถือเปนวันสําคัญท่ีพนักงานทุกคนตระหนักไดวาบริษัทเปรียบเสมือนบานหลังท่ีสองเม่ืออยูรวมกันแลว

รูสึกไดถึงความรักความอบอุนเปรียบเสมือนครอบครัว มีการทําพิธีเจริญพระพุทธมนตและไหวศาลพระภูมิเพ่ือความเปนสิริมงคล

ในการทํางาน เพ่ือใหมีกําลังใจในการรับมือกับความเปล่ียนแปลงตลอดจนฝาฟนปญหาและอุปสรรคไดอยางราบร่ืน ตลอดจน

เปนพลังในการพัฒนาองคกรใหเติบโตตอไป
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“งานวันแมแหงชาติ”

           เน่ืองในวันท่ี 12 สิงหาคม 2563 เปนวันแมแหงชาติ ถึงแมสถานการณโรคระบาดโควิด-19 จะเปนอุปสรรคตอการ

จัดกิจกรรมท่ีตองสานสัมพันธกันอยางใกลชิด แตบริษัทฯไดปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหมีความเหมาะสมกับสถานการณ

ดวยการจัดงานวันแมแหงชาติ โดยใชช่ือการจัดงานวา “ส่ือรักแม ผานส่ือโซเชียล” มุงเนนใหพนักงานแสดงความรักความหวงใย

กับคุณแมผานเคร่ืองมือส่ือสารท้ังการบันทึกวีดีโอ หรือสงภาพและบรรยายความรูสึก สงผานมายังคณะผูจัดงานเพ่ือรวบรวม

ความรูสึกท้ังหมดและจัดทําวีดีโอฉายใหเพ่ือนพนักงานไดระลึกถึงความสัมพันธและพระคุณของแมรวมกัน นับวาเปนการสงเสริม

วัฒนธรรมและมีการใชเคร่ืองมือส่ือสารท่ีดีซ่ึงไดรับความสนใจจากเพ่ือนพนักงานเปนอยางมาก

“งานวันพอแหงชาติ”

            บริษัทฯ ไดกําหนดจัดงานนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราชฯ เปนประจําทุกปโดยในป 2563 น้ี ไดมีการจัดบอรดประชาสัมพันธผลงานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ผานการ

เลาเร่ืองจากประชาชนชาวไทยและเร่ืองเลาจากชาวตางชาติ รวมท้ังผลงานศาสตรพระราชาท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากล 

ท่ีมีการนําไปปฏิบัติใชและไดผลลัพธท่ีดี โดยใชช่ือการจัดงานวา “หน่ึงความทรงจํา...หน่ึงคําวารักพอ” นอกจากน้ันเพ่ือเปนการ

สรางสัมพันธท่ีดีและตระหนักถึงหนาท่ีของลูกท่ีพึงมีความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ผูจัดงานไดรวบรวมความประทับใจ ความรัก 

ของพ่ีนอง CSS ท่ีมีตอพอของตนเองและรวบรวมเปนวีดีโอแลวนํามาส่ือสารใหพนักงานไดระลึกถึงกันอีกคร้ัง

CSS สงเสริมโอกาส พัฒนาชุมชน

“กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ”

            กิจกรรมวันเด็กแหงชาติเปนหน่ึงในกิจกรรมท่ีบริษัทใหความสําคัญ และมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางสรรค

สังคมดีสูสังคมไทย ดวยการสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนอง ๆ ท่ีเรียนดีแตดอยโอกาส เพ่ือเปนกําลังใจในการเรียนรูและการตอบแทน

สังคมในอนาคต โดยกําหนดวันท่ี  10 มกราคม 2563 น้ี บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมใหนอง ๆ ไดแสดงความสามารถในการบอกเลาถึง

การตระหนักรูเก่ียวกับวิธีรักษาส่ิงแวดลอมท้ังภายในครอบครัวหรือสวนของสังคมสวนรวม ภายใตช่ือกิจกรรม “สอนหนู รักษโลก”

“บริจาคอุปกรณสองสวาง” 

            บริษัท CSS และบริษัทยอย CSS Energy นําโดยคุณภณิดา เศวตวรรณรัตน กรรมการผูจัดการสายงานการเงินบัญชี

ไดรวมมอบอุปกรณสองสวางใหกับสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ธรณินทร กองสุข 

ผูอํานวยการสถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา เปนตัวแทนรับมอบ สําหรับโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีรองศาสตราจารย 

นายแพทยสุรศักด์ิ ลีลาอุดมลิป ผูอํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เปนตัวแทนรับมอบ เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคมตอไป

“บริจาคส่ิงของและอุปกรณการศึกษา”

            ในวันศุกรท่ี 17 มกราคม 2563 ตัวแทนบริษัทฯ นําโดยคุณนงนุช เตมีศรีสุข ตําแหนงกรรมการผูจัดการสายงานการจัดการ 

และคุณมนตรี กังสวิวัฒน  ตําแหนงรองกรรมการผูจัดการ พรอมดวยตัวแทนพนักงานไดนําส่ิงของและอุปกรณการศึกษา ไปบริจาค

ใหกับ “ศูนยสรางโอกาสเด็กพระราม ๘” ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีในความดูแลของคุณครูเชาว ทําหนาท่ีดูแลเด็กเรรอน เด็กพิการ ในพ้ืนท่ี

ชุมชนแออัด นอกจากน้ันพนักงานไดรวมกันเยี่ยมชมพ้ืนท่ีซ่ึงทําใหบรรยากาศเต็มไปดวยความสุข และรอยย้ิมท้ังผูรับ และผูให 

พรอมน้ีบริษัท ฯ คาดหวังใหนอง ๆ ท่ีดอยโอกาสไดมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตของตนเองและเปนตนแบบของการเปนคนดีสงมอบส่ิงดี ๆ 

ใหกับสังคมตอไปในอนาคต
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ภาพรวมกิจกรรม

กิจกรรมวันแมแหงชาติ “ส่ือรักแม...ผานส่ือโซเชียล”

กิจกรรมวันพอแหงชาติ “หน่ึงความทรงจํา...หน่ึงคําวารักพอ”
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มอบอุปกรณสองสวาง ณ “สถาบันจิตเวชศาสตรฯ และโรงพยาบาลรามาธิบดี”

มอบส่ิงของและอุปกรณการศึกษา ณ “ศูนยสรางโอกาสเด็กพระราม ๘”
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กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  “สอนหนู รักษโลก”
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งานอบรม  “ความรูเบ้ืองตนสําหรับพนักงานใหม”

งานอบรม  “การขับรถอยางปลอดภัย การดูแลบํารุงรักษารถ การใชรถอยางประหยัดพลังงาน”

งานอบรม  “การขับและบํารุงรักษารถยกเคร่ืองยนต อยางถูกวิธีและปลอดภัย”
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มิติส่ิงแวดลอม



 มิติส่ิงแวดลอม
                 การบริหารจัดการ พัฒนา รักษาส่ิงแวดลอม นําไปสูการไดรับประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน

การบริหารจัดการดานส่ิงแวดลอมของบริษัท
           บริษัทคอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือการบริหาร

จัดการการปลอยกาซเรือนกระจกใหนอยลง จึงมุงเนนการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอม 

จึงไดกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมเปนประจําทุกป โดยวาจาง บริษัท วีแคร เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด 

ซ่ึงเปนบริษัทท่ีไดรับการรับรองความสามารถในการปฏิบัติการทดสอบ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม เขามาดําเนินการตรวจสอบผลกระทบดานส่ิงแวดลอม เพ่ือนําไปสูการแกไข ปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัย

ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของพนักงานใหนอยท่ีสุดดวย 

           

  

คุณภาพสิ่งแวดลอม ผลตรวจป 2563 ผลตรวจป 2562

คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน
- ฝุนละอองรวม
- ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
  10 ไมครอน

อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา)

อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา)

ระดับความดังเสียง 

(เฉลี่ย 8 ชั่วโมง)

อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา/

ในอาคารสำนักงานช้ัน 1-4)

ระดับความเขมแสง

ระดับความรอน
อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา)

อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา)

อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา/

ในอาคารสำนักงานช้ัน 1-4)

อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา/

ในอาคารสำนักงานช้ัน 1-4)

อยูในเกณฑมาตรฐาน

(อาคารคลังสินคา/

ในอาคารสำนักงานช้ัน 1-4)
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           นอกจากน้ัน บริษัทไดคํานึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจึงกําหนดแผนงานเพ่ือตรวจสอบระบบตาง ๆ ภายใต

กฎหมายอยางสม่ําเสมอ อันไดแก

           
การตรวจสอบระบบภายใตกฎหมาย วิธีการ/เกณฑคุณภาพ ผูตรวจสอบ/ผูดูแล

- ลิฟทสำนักงาน

- ลิฟทขนสง

- 1 ครั้ง/เดือน

- 1 ครั้ง/ป

- บริษัทอีซีจี คอรปอเรชั่น จำกัด

- บริษัทเอเชีย เซอรวิส เอ็กเพรส จำกัด

- เครื่องสำรองไฟ (Generator)

- ตู MDB

- เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน

ระบบบริการและอำนวยความสะดวก

ระบบไฟฟา

- 1 ครั้ง/สัปดาห

- 1 ครั้ง/ป

- 1 ครั้ง/ป

- 1 ครั้ง/เดือน

- แผนกซอมบำรุง

- บริษัท ไอยรา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- การไฟฟฟานครหลวง

- แผนกซอมบำรุง

ระบบเครื่องปรับอากาศ - 2 เดือน/ครั้ง - บริษัท แอร คอนเซลส แอนด เซอรวิส จำกัด

ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม

- ระบบกำจัดขยะมูลฝอย - 2 ครั้ง/สัปดาห - เทศบาลนครปากเกร็ด

 

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย

- ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม

- ถังดับเพลิง

- ระบบปมน้ำดับเพลิง

- สายฉีดน้ำดับเพลิง

- แผนปองกันและระงับอัคคีภัย

- การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนและ

  การซอมอพยพหนีไฟ

- 1 คร้ัง/ป

- 1 คร้ัง/เดือน

- 1 คร้ัง/สัปดาห

- 1 คร้ัง/ป

- 1 คร้ัง/เดือน

- 1 คร้ัง/ป

- 1 คร้ัง/ป

- บริษัท เจพี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- แผนกซอมบำรุง

- แผนกซอมบำรุง

- บริษัท เอ็นพีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- แผนกซอมบำรุง

- จัดทำแผนโดย จป.วิชาชีพ

- บริษัทท่ีข้ึนทะเบียนรับรองจากสำนักงานสวัสดิการ

  และคุมครองแรงงาน
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โครงการสํานักงานสีเขียว
           ในป 2563 บริษัทคอมมิวนิเคช่ัน แอนด ซิสเต็มส โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินงานมาอยางตอเน่ืองภายหลังจากการ

สงพนักงานเขารวมอบรมเพ่ือศึกษารายละเอียดกระบวนการลดมลพิษและการสรางผลกระทบดานส่ิงแวดลอมใหนอยลงโดยมี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล เปนศูนยกลางประสานงานและส่ือสารขอมูลโครงการฯกับพนักงานทุกคน

ใหรับทราบวัตถุประสงคและความจําเปนในการดําเนินงานผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท้ังน้ีไดอางอิงขอมูลภายใตกรอบปฏิบัติของ

โครงการสํานักงานสีเขียว ท่ีมีความเช่ือมโยงเก่ียวของกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

           เปาหมายในระยะส้ันของโครงการสํานักงานสีเขียวไดแบงออกเปน 2 สวนหลัก คือการทบทวนกระบวนการทํางานท่ีมี

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนําไปสูการกําหนดนโยบายในการดําเนินการอยางมีเปาหมาย สวนท่ีสองคือการส่ือสารความรูความเขาใจ

เพ่ือสรางความตระหนักรูกับพนักงานและผูเก่ียวของใหมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเชิงบวกในการรักษาส่ิงแวดลอมมากยิ่งข้ึน

เปาหมายระยะยาวของบริษัทคือการมุงสูการสรางผลลัพธของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมควบคูไปกับกระบวนการทํางานใหเกิด

เปนรูปธรรมตามกรอบมาตรฐานสากล

           ดวยคํานึงถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรและพลังงานอยางคุมคามีประสิทธิภาพเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในป 2563 

บริษัทฯไดเร่ิมตนจัดทํานโยบาย แผนดําเนินงาน ตามบริบทองคกร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางเปนรูปธรรม อีกท้ังยังทบทวนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมยกระดับมาตรฐานสํานักงานใหเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอันสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาไปสูการเปน

สํานักงานสีเขียวตอไป

1. ส งเสริมปฏิบัติตามแนวทางข อกฎหมาย

   และเกณฑการเปนสํานักงานสีเขียวของกรม

   สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม

2. สรางจิตสํานึกแกบุคลากรทุกระดับใหเกิด

   ความตระหนักถึงปญหาส่ิงแวดลอม พรอมเผย

   แพรตอบุคคลภายนอกใหรับทราบถึงความมุงม่ัน

   ในการจัดการดานส่ิงแวดลอม

5. มุงม่ันใหมีการดูแลพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท้ังภายใน 

   ภายนอกอาคารใหมีความปลอดภัย และเปน

   ระเบียบเรียบรอย

6. สงเสริมการจัดซ้ือ จัดจางผลิตภัณฑและบริการ

   ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม     

7. สงเสริมใหการปลอยกาซเรือนกระจกลดลง 

   จากทุกกิจกรรมภายในองคกร

8. คณะกรรมการบริหารโครงการจะดําเนินการ

   ติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดําเนินงาน

   สํานักงานสีเขียวอยางสม่ําเสมอ  เพ่ือนําไปสู

   การปรับปรุงสํานักงานสีเขียวอยางตอเน่ือง  

นโยบายสํานักงานสีเขียว 

3. มุงม่ันในการใชทรัพยากร พลังงานอยางมี

   ประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด

4. มุงม่ันในการลด  ควบคุม  และปองกันมลพิษ  

   ไดแก มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ – เสียง  

   และขยะของเสีย

(Green  Office)
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           บริษัทฯไดส่ือสารขอมูลสําคัญและสรางความตระหนักรูใหกับพนักงานทุกคน โดยผานกิจกรรมตาง ๆ รวมท้ังการดําเนิน

ตามแผนปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ดังน้ี

           1. คณะกรรมการสวัสดิการเปนส่ือกลางการกระจายขอมูลเก่ียวกับการดูแล รักษา ส่ิงแวดลอมภายในบริษัท 

           ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาพนักงานทุกคนไดรับขอมูลถูกตอง

           2. การจัดทําปายรณรงคใหพนักงานประหยัดการใชทรัพยากรและพลังงานในทุกจุดท่ีเกิดการใชงาน

 - การใชน้ํา ไฟฟา เคร่ืองใชสํานักงาน ฯลฯ  การจัดทําปายรณรงคบริเวณจุดท่ีมีการใชทรัพยากรและพลังงาน

 - ดําเนินการจัดเก็บขอมูลปริมาณการใชทรัพยากรและพลังงาน

           3. การปรับรูปแบบในการเลือกใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูล เพ่ือเตรียมการประชุม

           4. การควบคุมและคัดกรองการเลือกใชวัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในกระบวนการทํางาน

           5. การจัดการของเสีย

 - มีการดําเนินงานตามแนวทางคัดแยกขยะอยางเหมาะสม อาทิ ติดปายบงช้ีประเภทขยะ 

 - มีการจัดการน้ําเสียและคุณภาพน้ําท้ิงตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด

 - มีการดูแลอุปกรณบําบัดน้ําเสียและตรวจสอบตามแผนงานสม่ําเสมอ

           6. บริหารจัดการสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

 - กําหนดมาตรการตรวจวัดระดับความเขมของแสงสวาง ฝุนละออง มลพิษทางเสียง โดยผูเช่ียวชาญ

 - การรณรงคไมสูบบุหร่ีหรือมีการกําหนดพ้ืนท่ีสูบบุหร่ีท่ีเหมาะสมไมกอความรําคาญแกประชาชนขางเคียง

 - กําหนดแผนผังสํานักงานและพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือความนาอยูของสํานักงานและกําหนดผูรับผิดชอบไวอยางชัดเจน

 - มีการควบคุมสัตวพาหะนําโรคและแนวทางจัดการโดยผูเช่ียวชาญอยางสม่ําเสมอ

 - มีการอบรมฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนงาน รวมถึงการมีแผนฉุกเฉินท่ีเปนปจจุบันและเหมาะสม

           7. การทบทวนการจัดซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม อาทิ วัสดุอุปกรณในสํานักงาน ฯลฯ

โครงการ CSS Big Cleaning Day
           บริษัท CSS ตระหนักถึงการสรางวินัยการรักษาความสะอาดใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงาน อันจะสงผลใหเกิดระบบ

การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดลอมท่ีถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศการทํางานท่ีดี ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายและ

แนวปฏิบัติดานส่ิงแวดลอม ในป 2563 บริษัทฯกําหนดจัดกิจกรรม CSS Big Cleaning Day ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2563 

ท้ังสวนของสํานักงานใหญและสาขา โดยมีประธานเจาหนาท่ีบริหาร คุณสมพงษ กังสวิวัฒน ไดเขารวมทําความสะอาดกับพนักงาน

เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหกับพนักงานทุกคน 

           พรอมน้ียงัไดกลาวและใหขอคิดดวยความหวงใยเก่ียวกับชวงเวลาของสถานการณโรคระบาดโควิด-19 โดยขอใหพนักงาน

มีความรับผิดชอบในการหม่ันตรวจสอบและดูแลตัวเองใหมากยิ่งข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว 
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กิจกรรม “Big Cleaning Day”

ภาพรวมกิจกรรม
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