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การจัดการ
สิ�งแวดล�อม

การร�วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

การร�วมรับผ�ดชอบ
ต�อผู�บร�โภค

การกำกับดูแล
กิจการที่ดี

การประกอบธุรกิจ
ด�วยความเป�นธรรม

การปฏิบัติต�อแรงงาน
ด�วยความเป�นธรรม

และเคารพสิทธิมนุษยชน

การขับเคลื่อน
ธุรกิจ

เพ�่อความยั่งยืน

3. การีขับเคลื�อนธ้รีก้จเพี่�อความยั�งยืน

3.1	นโยบุายแลีะเป้าหุ้มายการจัดการด้านค์วามยั�งย่น
นโยบุายการจัดการด้านค์วามยั�งย่น

บริษัที่กำหนดนโยบายการจัดการด้านควิามยั�งย้นสอดคล้องกับที่ิศที่างและกลยุที่ธ์การดำเนินธุรกิจ เพ้�อสะที่้อนถึึง

ควิามมุ่งมั�นที่่�จะขับเคล้�อนธุรกิจ โดยคำนึงถึึงปีระเด็นต่่าง ๆ ดังน่�

(1) ดำเนินงานต่ามหลักกำกับดูแลกิจการที่่�ด่ ด้วิยควิามสุจริต่ โปีร่งใส เปี็นธรรม และสามารถึต่รวิจสอบได้ โดยคำนึง

ถึึงควิามรับผิ่ดชื้อบต่่อผู่้ม่ส่วินได้เส่ย เพ้�อการเติ่บโต่อย่างยั�งย้น ด้วิยควิามรับผิ่ดชื้อบต่่อสังคม ใส่ใจสิ�งแวิดล้อมและชุื้มชื้น 

ต่ามแนวิคิด ESG (Environmental, Social and Governance)

(2) ดำเนินธุรกิจภูายใต่้กต่ิกาการแข่งขันที่่�สุจริต่ เปี็นธรรม ไม่ขัดต่่อกฎหมายใด ๆ 

(3) ดำเนินธุรกจิภูายใต้่กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ปีฏิบัิต่ติ่อ่แรงงานทุี่กระดับด้วิยควิามเสมอภูาค เป็ีนธรรม และ

เคารพสิที่ธิมนุษยชื้น

(4) ผ่ลิต่สินค้าและบริการที่่�ม่คุณ์ภูาพ เพ้�อต่อบสนองควิามต่้องการ และสร้างควิามพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

(5) สนับสนุนให้ม่การดำเนินกิจกรรมเพ้�อสาธารณ์ปีระโยชื้น์ สังคม ชืุ้มชื้น และสิ�งแวิดล้อม 

(6) รณ์รงค์ให้ควิามรู้ และให้ควิามสำคัญคุณ์ภูาพสิ�งแวิดล้อมแก่พนักงาน ผู่้บริหาร คู่ค้า เพ้�อให้ทีุ่กฝ้่ายต่ระหนักถึึง

ควิามสำคัญและแนวิที่างในการจัดการสิ�งแวิดล้อม
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การจัดการผ่ลกระที่บต่่อผู่้ม่ส่วินได้เส่ยในห่วิงโซึ่่คุณ์ค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่่วนได้เส่ีย

ผู่้ถึ้อหุ้น/นักลงทีุ่น

พนักงาน

ลูกค้า

คู่ค้า/เจ้าหน่�

คู่แข่ง

ค์วามค์าดหุ้วัง

- สร้างมูลค่าเพิ�มให้ผู่้ถึ้อหุ้น

- มผ่่ลปีระกอบการที่่�ด ่ธรุกจิเต่บิโต่อยา่งต่อ่เน้�อง

- ที่ราบถึึงแนวิโน้มธุรกิจและทิี่ศที่างการดำเนิน 

 ธุรกิจ

- ควิามมั�นคง และม่คุณ์ภูาพชื้่วิิต่ที่่�ด่

- ส่งเสริมศักยภูาพ และควิามก้าวิหน้าของ 

 พนักงาน

- ควิามปีลอดภูัยในการที่ำงาน

- การกำหนดราคาที่่�เปี็นธรรม

- คุณ์ภูาพสินค้าและบริการต่อบสนองควิาม 

 ต่้องการของลูกค้า

- การรักษาข้อมูลของลูกค้า

- การให้ข้อเสนอแนะ

- การรับฟ้ังควิามคิดเห็น และข้อร้องเร่ยนต่่าง ๆ

- การปีฏิิบัต่ิต่่อคู่ค้าด้วิยควิามเปี็นธรรม 

- การปีฏิิบัต่ิต่ามเง้�อนไขที่างการค้า

- การต่่อต่้านการทีุ่จริต่คอรัปีชื้ัน

- การดำเนินธุรกจิอย่างมห่ลักการและวินัิยต่่อเจ้าหน่�

- การปีฏิิบัต่ิต่ามกต่ิกาการแข่งขันที่างการค้า

แนวทางปฏิิบุัติต่อัผู้มีส่่วนได้เส่ีย

- การบริหารและพัฒนาองค์กรเพ้�อการเต่ิบโต่อย่าง 

 ยั�งย้น

- การปีระชืุ้มสามัญปีระจําปีีผู่้ถึ้อหุ้น 

- การจ่ายเงินปีันผ่ล

- เผ่ยแพร่ข้อมูลบริษัที่อย่างครบถึ้วินบนเวิ็บไซึ่ต่์  

 รวิมที่ั�งเอกสารเผ่ยแพร่ต่่าง ๆ 

- สง่เสริม พฒันาทัี่กษะ และควิามรูข้องพนักงานอย่าง 

 ต่่อเน้�อง เพ้�อควิามก้าวิหน้าของพนักงานทุี่กระดับ 

 ด้วิยควิามเสมอภูาค

- กำหนดค่าต่อบแที่นและสวิัสดิการให้เปี็นไปีอย่าง 

 ยุต่ิธรรม ต่ามกฎหมายแรงงาน

- ปีฏิิบัต่ิต่่อพนักงานทีุ่กคนด้วิยควิามเที่่าเที่่ยม และ 

 เคารพในสิที่ธิมนุษยชื้นขั�นพ้�นฐาน

- ดแูลและใหค้ำแนะนำดา้นควิามปีลอดภัูยสขุอนามยั  

 และสภูาพแวิดล้อมในการที่ำงาน

- กองทีุ่นสำรองเล่�ยงชื้่พ

- ผ่ลติ่สนิค้าและบรกิารที่่�มค่ณุ์ภูาพในราคาที่่�เหมาะสม 

 เพ้�อต่อบสนองควิามต่้องการของลูกค้า เปีิดเผ่ยและ 

 แนะนำข้อมูลเก่�ยวิกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้ึวิน 

 ถึูกต่้อง

- ไม่เปีิดเผ่ยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต่ และ 

 ม่การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเปี็นระบบ ปีลอดภูัย  

 ไม่นำข้อมูลไปีใชื้้ในที่างไม่ถึูกต้่อง ต่ามนโยบาย 

 คุ้มครองข้อมูลส่วินบุคคล

- ม่ชื้่องที่างสำหรับร้องเร่ยน

- เล้อกคู่ค้าที่่�ม่การดำเนินธุรกิจด้วิยควิามโปีร่งใส 

- ปีฏิิบัต่ิต่ามนโยบายการจัดซึ่้�อจัดจ้าง

- ไม่รับสินบนทีุ่กชื้นิด

- ไม่ซึ่้�อสินค้าที่่�คู่ค้าละเมิดสิที่ธิมนุษยชื้น หร้อละเมิด 

 ที่รัพย์สินที่างปีัญญา หร้อขัดต่่อกฎหมาย

- ปีฏิบิตั่ติ่ามสัญญาหรอ้เง้�อนไขกับคูค่า้อยา่งเคร่งครดั  

 ถึ้าไม่สามารถึปีฏิิบัต่ิต่ามเง้�อนไขได้ จะแจ้งคู่ค้าเพ้�อ 

 หาแนวิที่างแก้ไขปีัญหาร่วิมกัน

- มก่ารแข่งขนัที่างการค้าอย่างเป็ีนธรรมต่ามกฎระเบย่บ 

 ข้อบังคับ และกฎหมายที่่�เก่�ยวิข้อง

- ไม่ผู่กขาด หร้อกำหนดให้คู่ค้าต่้องขายสินค้าของ 

 บริษัที่เที่่านั�น
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ผู้มีส่่วนได้เส่ีย	

สาธารณ์ชื้นและสังคม

ค์วามค์าดหุ้วัง

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่างสังคมที่่�เปี็น 

 ปีระโยชื้น์ต่่อชืุ้มชื้นและสังคม

- อยู่ร่วิมกับชืุ้มชื้นรอบข้างด้วิยควิามสงบสุข

แนวทางปฏิิบุัติต่อัผู้มีส่่วนได้เส่ีย

- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณ์ปีระโยชื้น์แก่ชืุ้มชื้น 

- ที่ำกิจกรรมร่วิมกับองค์กรเพ้�อสังคมต่่าง ๆ ในการ 

 พัฒนาการศึกษาและชืุ้มชื้น

- ม่ชื้่องที่างร้องเร่ยน

การจัดการด้านค์วามยั�งย่นในมิติส่ิ�งแวดลี้อัม

ธุรกิจของบริษัที่ มิได้ส่งผ่ลกระที่บต่่อสิ�งแวิดล้อมโดยต่รง อย่างไรก็ต่าม บริษัที่ต่ระหนักถึึงควิามสำคัญของคุณ์ภูาพ

สิ�งแวิดล้อม เราสามารถึร่วิมเปี็นหนึ�งในการดูแลสิ�งแวิดล้อมโลก โดยเริ�มที่่�ต่ัวิเราเอง ครอบครัวิ บริษัที่ และสังคมโดยรอบ 

จงึไดร้ณ์รงค์และให้ควิามรูแ้ก่พนักงานในบริษทัี่ผ่า่นที่างอเ่มล บอร์ดปีระชื้าสัมพนัธ ์และท่ี่�ปีระชุื้มรวิม ให้พนกังานได้ต่ระหนัก

ถึึงควิามสำคัญและแนวิที่างในการจัดการสิ�งแวิดล้อม ดังน่�

การบุริหุ้ารจัดการด้านการใช่้พลีังงาน

เปี้าหมาย : เพ้�อสร้างควิามต่ระหนักและลดการใชื้้พลังงาน 

ด้านที่รัพยากรพลังงาน ลดการใชื้้ที่รัพยากรอย่างสิ�นเปีล้อง เชื้่น ใชื้้เคร้�องปีรับอากาศปีระหยัดไฟ้เบอร์ 5 

เปีล่�ยนใชื้้หลอดไฟ้ฟ้้า LED ที่ั�งในและนอกอาคาร รณ์รงค์ลดการใชื้้ลิฟ้ต่์ ปีิดไฟ้ ปีิดน�ำเม้�อไม่ใชื้้

ผ่ลจากการรณ์รงค์และสร้างควิามต่ระหนักถึึงควิามสำคัญของคุณ์ภูาพสิ�งแวิดล้อม ที่ั�งในด้านที่ัศนคต่ิและจิต่สำนึกที่่�

ม่ต่่อการใชื้้พลังงานอย่างคุ้มค่าภูายในองค์กร ด้วิยการปีิดไฟ้ต่อนพักเที่่�ยง และถึอดปีลั�กหลังเลิกใชื้้อุปีกรณ์์ไฟ้ฟ้้า ใชื้้เคร้�อง

ปีรับอากาศปีระหยัดไฟ้เบอร์ 5 เปีล่�ยนใชื้้หลอดไฟ้ฟ้้า LED  และม่การปีระหยัดน�ำเพ้�อการอุปีโภูค บริโภูค ม่การต่รวิจสอบ

อุปีกรณ์์และระบบปีระปีาอย่างสม�ำเสมอเพ้�อปี้องกันการรั�วิไหลของน�ำ บริษัที่ได้ม่การเก็บข้อมูลการใชื้้ไฟ้ฟ้้าและน�ำ ในปีี 

2565 เพ้�อใชื้้เปี็นแนวิที่างในการลดใชื้้พลังงานไฟ้ฟ้้า ดังน่�

ข้อมูลการใชื้้ไฟ้ฟ้้าและน�ำ ปีี 2565

	 ส่ถุานที�	 ปริมาณการใช่้ไฟฟ้า (หน่วิย)  ปริมาณการใช่้น�ำ (หน่วิย)

 สำนักงานใหญ่ 247,767             1,270

การบุริหุ้ารจัดการด้านส่ิ�งแวดลี้อัม

เปี้าหมาย : เพ้�อรณ์รงค์การจัดการขยะและลดปีริมาณ์ของเส่ย ต่ามแนวิคิด 3R

- Reduce ลดการใชื้้ (คิดก่อนใชื้้) เชื้่น การแก้ไขบนหน้าจอไม่ใชื้่บนกระดาษ การใชื้้อ่เมลรับ-ส่งข้อมูล Soft file 

ที่ั�งในและนอกบริษัที่ หมุนเวิ่ยนเอกสารแที่นการที่ำสำเนาเฉุพาะสำหรับทุี่กคน เม้�อต่้องพิมพ์งานให้ที่ำสำเนาที่ั�งสองด้าน 

รณ์รงค์และสนับสนุนการใชื้้ถึุงผ่้าเพ้�อลดการใชื้้ถึุงพลาสต่ิกที่ั�งในองค์กรและชื้่วิิต่ปีระจำวิัน

- Reuse นำกลับมาใชื้้ซึ่�ำ โดยการนำวิัสดุสิ�นเปีล้องมาใชื้้ซึ่�ำ เชื้่น กระดาษใชื้้สองหน้า หร้อนำมาที่ำเปี็นกระดาษโน้ต่ 

ถึ่านไฟ้ฉุายใชื้้แบบชื้าร์จได้ 

- Recycle นำกลับมาใชื้ใ้หม่ รณ์รงค์ใหม้ก่ารคัดแยกขยะมูลฝ้อยแต่ล่ะปีระเภูที่ที่่�สามารถึนำกลับมาใชื้ใ้หม่ หมุนเวิย่น

กลับเข้าสู่กระบวินการผ่ลิต่ของแต่่ละปีระเภูที่ได้ เชื้่น กระดาษที่่�ใชื้้สองหน้า ขวิดแก้วิพลาสต่ิก โลหะ

ผ่ลจากการรณ์รงค์ นอกจากจะเปี็นการใชื้้ที่รัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วิ ยังที่ำให้ต่้นทีุ่นในการซึ่้�อกระดาษลดลง และ 

ที่างบริษัที่ยังม่การส่งเสริมการนำขยะกลับมาหมุนเวิ่ยนใชื้้ใหม่ (Recycle) โดยให้ม่การรณ์รงค์คัดแยกขยะ ได้แก่ ขยะที่ั�วิไปี 

ขยะร่ไซึ่เคิล และขยะอันต่ราย เพ้�อสะดวิกในการที่ำลายหร้อย่อยสลายต่่อไปี และสามารถึนำไปีใชื้้ Recycle ได้ เชื้่น ปีฏิิที่ิน

ต่ั�งโต่๊ะ ขวิดน�ำที่่�ใชื้้แล้วิ เพ้�อนำไปีบริจาคให้กับหน่วิยงานที่่�ม่ควิามต่้องการใชื้้ต่่อไปี
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การบุริหุ้ารจัดการลีดปัญหุ้าก�าซเร่อันกระจก

เปี้าหมาย : เพ้�อลดปีัญหาก๊าซึ่เร้อนกระจก และลดโลกร้อน

บริษัที่ให้ควิามสำคัญกับการจัดการเพ้�อลดปีัญหาก๊าซึ่เร้อนกระจก ทัี่�งน่� กิจกรรมของบริษัที่ท่ี่�อาจม่ผ่ลกระที่บ 

ต่อ่ปีรมิาณ์การปีลอ่ยกา๊ซึ่เรอ้นกระจกเก่�ยวิกบัการใชื้พ้ลงังาน เชื้น่ การใชื้ไ้ฟ้ฟ้า้จากเคร้�องปีรบัอากาศ การจดังานนทิี่รรศการ

ต่่าง ๆ 

งานแสดงสินค้า 

บรษิทัี่จดังานแสดงสินค้าที่่�ชื้ว่ิยลดโลกร้อนอยา่งเปีน็รปูีธรรม เริ�มจากการคัดเลอ้กสถึานที่่�จัดงานที่่�มร่ถึสาธารณ์ะผ่่าน 

โดยม่การรณ์รงค์ให้ผู่้เข้าร่วิมงานเดินที่างมาโดยรถึไฟ้ฟ้้า หร้อรถึสาธารณ์ะเพ้�อลดการใชื้้พลังงานจากการเดินที่าง ม่การใชื้้

เที่คโนโลยใ่นการลงที่ะเบย่นผ่า่นระบบ QR Code เพ้�อชื้ว่ิยลดปีรมิาณ์กระดาษจากการลงที่ะเบย่น งดใชื้ก้ลอ่งโฟ้มใสอ่าหาร

ภูายในงาน ซึึ่�งถึอ้เป็ีนการชื้ว่ิยลดโลกร้อน และภูาวิะเรอ้นกระจก รณ์รงคใ์หคู้ค้่าใชื้ ้e-Brochure เพ้�อชื้ว่ิยลดปีริมาณ์กระดาษ

จากการพิมพ์ใบปีลิวิโฆษณ์า โดยคู่ค้าสามารถึส่ง e-Brochure ให้บริษัที่ เพ้�อเผ่ยแพร่ให้ลูกค้าผ่่านชื้่องที่างการส้�อสารของ

บริษัที่ฟ้ร่ จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ Recycle และจุดรับขยะอิเล็กที่รอนิกส์เพ้�อส่งไปีหน่วิยงานที่่�รับกำจัดขยะอิเล็กที่รอนิกส์

โดยถึูกวิิธ่ บริษัที่เคยใชื้้บริการ care the bear ในการคำนวิณ์การลดค่าก๊าซึ่เร้อนกระจก และใชื้้แนวิที่างในการจัดงาน

ปีัจจุบัน

การจัดงานกิจกรรมต่่าง ๆ บริษัที่กำหนดนโยบายนการคัดเล้อกสถึานท่ี่�จัดงานควิรจะม่รถึสาธารณ์ะ และรถึไฟ้ฟ้้า

ผ่่าน เพ้�อควิามสะดวิกในการเดินที่าง และรณ์รงค์ให้ผู่้เข้าร่วิมงานเดินที่างมาโดยรถึสาธารณ์ะ หร้อรถึไฟ้ฟ้้า

บริษัที่เข้าร่วิมกิจกรรมปีลูกต่้นไม้ให้ผ่้นปี่านำไปีสู่การพัฒนาระบบนิเวิศจากต่้นที่างเพ้�อลดภูาวิะโลกร้อนอย่างยั�งย้น 

รวิมถึึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชืุ้มชื้นกวิ่า 390 ครัวิเร้อน เพิ�มพ้�นที่่�ส่เข่ยวิฟ้้�นฟู้ระบบนิเวิศแหล่งต่้นน�ำ 

ภูายใต่้โครงการ Care the Wild

ส้�อสิ�งพิมพ์ 

บริษัที่ไม่ม่โรงพิมพ์เปี็นของต่ัวิเอง จึงที่ำการคัดเล้อกโรงพิมพ์ที่่�ผ่ลิต่ด้วิยนวิัต่กรรมการพิมพ์ส่เข่ยวิเล้อกใชื้้กระดาษที่่�

ผ่ลิต่ด้วิยนวิัต่กรรมรักษาสิ�งแวิดล้อม รวิมถึึงการใชื้้หมึกพิมพ์ธรรมชื้าต่ิจากถัึ�วิเหล้อง ม่ส่วินชื้่วิยในการลดอันต่รายจาก 

สารเคมท่ี่่�มผ่่ลต่อ่สขุภูาพของผู่อ้า่น และสามารถึยอ่ยสลายไดใ้นธรรมชื้าต่ ิเปีน็มติ่รต่อ่สิ�งแวิดลอ้ม ชื้ว่ิยลดปีรมิาณ์กา๊ซึ่เรอ้น

กระจกจากกระบวินการผ่ลิต่ เที่ย่บเที่า่กบัการปีดิไฟ้ 1,392 ดวิงใน 1 วินั (ดขูอ้มลูเพิ�มเต่มิที่่� www.greenlifeprinting.com) 

การจัดการค์วามยั�งย่นในมิติส่ังค์ม

บริษัที่ดำเนินธุรกิจภูายใต่้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และม่ระเบ่ยบการบริหารงานบุคคลที่่�ส่งเสริมหลักสิที่ธิมนุษยชื้น 

และสนับสนุนการพัฒนา เพ้�อควิามก้าวิหน้าของพนักงานทุี่กระดับด้วิยควิามเสมอภูาคและเป็ีนธรรม ไม่ม่การเล้อกปีฏิิบัต่ิ 

ที่ั�งในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าต่อบแที่น การเล้�อนต่ำแหน่ง การฝ้ึกอบรม โดยไม่แบ่งแยกควิามแต่กต่่างที่างเพศ อายุ 

สถึาบนัการศึกษา เชื้้�อชื้าติ่ ศาสนา ครอบคลุมผู้่พกิารและกลุม่ผู่ด้้อยโอกาส บริษทัี่ส่งเสริมและรับฟั้งควิามคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ 

และให้สิที่ธิเสร่ภูาพในการรวิมกลุ่มของพนักงาน บริษัที่ไม่ม่นโยบายการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผ่ิดกฎหมาย 

โดยเด็ดขาด นอกจากน่� บริษัที่ยังจัดกิจกรรมเพ้�อพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน เชื้่น

- การส่งพนักงานเขา้รบัการอบรมที่ั�งหลกัสตู่รภูายในและภูายนอก ต่ามต่ำแหน่งหนา้ท่ี่� เพ้�อพฒันาควิามรูแ้ละศักยภูาพ

ของพนักงาน และนำมาใชื้้ปีระโยชื้น์ในการที่ำงาน

- จัดให้ม่การต่รวิจสุขภูาพปีระจำปีี และให้สิที่ธิพนักงานนำบุคคลในครอบครัวิเข้ารับการต่รวิจสุขภูาพในราคาพิเศษ 

(อัต่ราเที่่ากับบริษัที่จ่ายให้พนักงาน)

- จดัปีระชื้มุปีระจำปีใีห้คณ์ะกรรมการบริหาร ผู่บ้รหิารระดบัสงูพบพนกังาน เพ้�อชื้่�แจงนโยบายและทิี่ศที่างขององค์กร

- มอบของที่่�ระลึกต่ามอายุงานให้กับพนักงานที่่�ที่ำงานครบ 10 ปีี 20 ปีี และ 25 ปีี

- จัดให้ม่สวิัสดิการและสิที่ธิปีระโยชื้น์ต่่าง ๆ เชื้่น ปีระกันสุขภูาพกลุ่ม (ปีระกอบด้วิย ปีระกันชื้่วิิต่ อุบัต่ิเหตุ่ และ

สุขภูาพ) กองทีุ่นปีระกันสังคม กองทีุ่นสำรองเล่�ยงช่ื้พ เงินช่ื้วิยเหล้องานแต่่งงาน เงินช่ื้วิยเหล้องานศพ ค่าของเย่�ยมไข้  

เย่�ยมคลอด และโบนัส (Performance bonus) เปี็นต่้น
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- ส่งเสริมให้พนักงานม่กิจกรรมบำเพ็ญปีระโยชื้น์ หร้อที่ำควิามด่เพ้�อสังคมต่ามโอกาส

- ส่งเสริมควิามปีลอดภูัยในการที่ำงาน จัดให้ม่การซึ่้อมหน่ไฟ้และดับเพลิงเป็ีนปีระจำอย่างต่่อเน้�องทุี่กปีี รวิมที่ั�ง 

การจัดสถึานที่่�ที่ำงาน ระบบโครงสร้างพ้�นฐาน อุปีกรณ์์ควิามปีลอดภูัยให้เพ่ยงพอ 

- สง่เสรมิควิามสามคัค่ เชื้น่ จดัใหพ้นกังานมก่จิกรรมงานสง่ที่า้ยปีเีกา่ต่อ้นรบัปีใีหม ่และใหพ้นกังานที่กุแผ่นกร่วิมกนั

ที่ำกิจกรรมเพ้�อสร้างควิามสามัคค่ และรู้จักเพ้�อนร่วิมงาน

การพัฒนานวัตกรรม

ในปีี 2565 บริษัที่ได้ม่การพัฒนานวัิต่กรรมและการที่ำงานรูปีแบบดิจิทัี่ล ต่ลอดจนม่การต่่อยอดนวัิต่กรรมเดิมเพ้�อ

พัฒนาต่่อยอดด้านนวัิต่กรรมแห่งควิามยั�งย้นอย่างต่่อเน้�อง เพ้�อให้สอดคล้องกับนโยบายและใชื้้ในการพัฒนาโซึ่ลูชื้ัน 

และบริการของบริษัที่ โดยมุ่งพัฒนาศักยภูาพในการปีรับต่ัวิขององค์กรให้สอดคล้องกับโอกาสและควิามที่้าที่ายที่างธุรกิจที่่�

เปีล่�ยนแปีลงไปี

ระบบ eLearning Solution “WISIMO”

บริษัที่ได้พัฒนาระบบบริหารการเร่ยนรู้สำหรับองค์กร (Learning Management System) ที่่�ภูายหลังได้รับการ

พัฒนาเปี็นแพลต่ฟ้อร์มส่งเสริมการเร่ยนรู้ และแลกเปีล่�ยนองค์ควิามรู้ขององค์กร ระบบปีระกอบด้วิยคุณ์สมบัต่ิท่ี่�โดดเด่น 

และเน้�อหาบที่เร่ยนที่่�นำไปีใชื้้งานได้จริง สำหรับองค์กรที่่�ต่้องการเพิ�มศักยภูาพ ควิามรู้ ควิามสามารถึของบุคลากรอย่างม่

ปีระสิที่ธิภูาพและยั�งย้น อ่กที่ั�งบริษัที่ได้พัฒนาหลักสูต่รปีิด Gap เพ้�อพัฒนาสมรรถึนะที่่�ขาดรายบุคคล โดยม่การมอบหมาย

หลกัสตู่รให้ผู่เ้ขา้อบรมรายบุคคล ใหส้อดคลอ้งกบัผ่ลการวิเิคราะห์จากเคร้�องม้อวิดัสมรรถึนะสำหรับการที่ำงานในโลกอนาคต่ 

(Future Competency Assessment Test) 

ในปีี 2565 Wisimo ได้เพิ�มบที่บาที่ในการเปี็นแพลต่ฟ้อร์มการส้�อสาร (Communication Platform) และระบบ

บรหิารจดัการองค์ควิามรู ้ (Knowledge Management System) เป็ีนการพฒันาการส้�อสารภูายในองค์กรได้อย่างครบวิงจร 

อ่กที่ั�งบริษัที่ยังยกระดับการอบรมให้ได้มาต่รฐาน ด้วิยการพัฒนาระบบจดจำผู่้เข้าอบรมโดยใบหน้า (Face Recognition) 

เพ้�อให้องค์กรสามารถึย้นยันต่ัวิต่นผู่้เข้าอบรมได้อย่างมั�นใจ

ส่ัดส่่วนข้อังพนักงาน	แยกตามเพศ

อััตราการลีาอัอักข้อังพนักงาน จำนวนช่ั�วโมงการฝ่ึกอับุรมโดยเฉลีี�ยต่อัค์นต่อัปี

	พนักงานทั�งหุ้มด	 	พนักงานลีาอัอัก

2565

9.8
ช่.ม./ค์น/ปี

2564

9.5
ช่.ม./ค์น/ปี

ส่ถุิติการเกิดอัุบุัติเหุ้ตุระหุ้ว่างทำงาน

- ไม่ม่ -

ข้้อัพิพาททางด้านแรงงานที�ส่ำค์ัญในระยะ	3	ปีที�ผ่านมา

- ไม่ม่ -

ช่่วงอัายุพนักงาน
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กิจกรรมที�บุริษััทได้มีโอักาส่แลีะมีส่่วนร่วมในการส่นับุส่นุน

- ร่วิมเปี็นผู่้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสร้างเสริมไที่ย “โครงการสร้างอาคารศูนย์การเร่ยนรู้แห่งที่่� 14 โรงเร่ยนบ้านปีางอุ�ง 
อำเภูอแม่แจ่ม จังหวัิดเชื้่ยงใหม่” เริ�มดำเนินการจัดสร้างเม้�อเด้อนกันยายน 2565 คาดว่ิาจะแล้วิเสร็จและที่ำพิิธ่เปิีดและ 
ส่งมอบอาคาร ปีระมาณ์เด้อนเมษายน 2566

- กิจกรรมปีลูกต่้นไม้ให้ผ่้นปี่า ณ์ ชืุ้มชื้นบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวิณ์อ่างเก็บน�ำม่อนแม่ถึาง อ. ร้องกวิาง จ. แพร่ ระดม
ทีุ่นปีลูกปี่าบนพ้�นที่่� 91 ไร่ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัที่จดที่ะเบ่ยนใน mai 53 บริษัที่ รวิม 65 ไร่ และต่ลาดหลักที่รัพย์ฯ 
26 ไร่ นำไปีสู่การพัฒนาระบบนิเวิศจากต่้นที่างเพ้�อลดภูาวิะโลกร้อนอย่างยั�งย้น รวิมถึึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้าง 
รายได้แก่ชืุ้มชื้นกวิ่า 390 ครัวิเร้อน เพิ�มพ้�นท่ี่�ส่เข่ยวิฟ้้�นฟู้ระบบนิเวิศแหล่งต่้นน�ำ ภูายใต่้โครงการ Care the Wild: 
“ปีลูกปี้อง Plant & Protect” จัดโดยต่ลาดหลักที่รัพย์ฯ สมาคม maiA ร่วิมกับสำนักจัดการปี่าชืุ้มชื้น กรมปี่าไม้ หน่วิยงาน
พันธมิต่ร และบริษัที่จดที่ะเบ่ยน (บจ.) ในต่ลาดหลักที่รัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

- มอบทุี่นการศึกษาให้กับมหาวิิที่ยาลัยต่่าง ๆ เพ้�อสนับสนุนงาน 
ด้านการศึกษา ต่ลอดจนกิจกรรมด้านวิิชื้าการ


