
“ Better than yesterday ,everyday ” 

รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
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บริษทั เอม็.ซี.เอ
มุ่งมัน่ท่ีจะพฒัน
บต่อสังคมในห
น้ี 

ากบัดูแลกจิการ
บริษทัไดด้าํเนิน
มรายละเอียดรา

1) พนัก
ปริมา
บริษทั

2) ลูกค้า
รับปร
การส่

3) คู่แข่ง
ผลปร

4) ชุมชน
จากชุ

อส. สตีล จาํกดั 
นาธุรกิจของบริ
ลายดา้น   สําห

ทีด่ ี
นธุรกิจโดยคาํนึ
ายงานในหวัขอ้ 

งานและลูกจ้าง
าณและคุณภาพ
ท, ระยะเวลาแล
า ก่อนการส่งออ
ระกนัและยอมรั
สงมอบ 

ง ทางบริษทัฯ มี
ระโยชนม์ากกว่
นและสังคม บริ
ชมชนหรือผูท่ี้เก่ี

  (มหาชน ) ไดเ้
ริษทัควบคู่ไปกั
หรับปี 2558 ท่ีผ

งถึงประโยชนต์
 การกาํกบัดูแลกิ

ง พนักงานของ
ของงาน รวมไป
ะการปฏิบติังาน
อกสินคา้ ทางบ
รับระดบัของคุณ

มีนโยบายราคาต
าคู่แข่ง 
ษทัฯมีระบบจดั
ยวขอ้ง เก่ียวกบั

1

เขา้จดทะเบียนใ
บัความรับผิดช
ผ่านมาบริษทัไ

ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งท
กิจการ 

งทางบริษทัฯแ
ปถึงเงินรางวลัป
นของพนกังาน 
บริษทัจะให้ลูกค
ณภาพสินคา้ สิ

ตลาดท่ีไม่ยติุธ

ดการส่ิงแวดลอ้
บผลกระทบต่อสิ

ควา

ในตลาดหลกัทรั
ชอบต่อสังคม  โ
ดด้าํเนินการต่า

ทุกฝ่าย ไม่วา่จะ

ละผูท่ี้มาติดต่อ
ประจาํปีดว้ยเช่
  
คา้ตรวจสอบสิน
นคา้ทั้งหมดจะ

รรมกบัระดบัค

มและชุมชนทอ้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิ

ามรบัผิด

รัพยแ์ห่งประเท
โดยบริษทัฯ ไดมี้
างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

ะภายในบริษทั ห

อได้รับค่าตอบ
นกนั ทั้งน้ีข้ึนอ

นคา้อย่างละเอี
ะมีการรับประกั

ความสามารถ ดั

องถ่ิน และเป็นเ
กิดจากการดาํเนิ

ดชอบต่อ

ศไทย ตั้งแต่เดือ
มีแนวปฏิบติัเพ่ื
กบัเร่ืองความรั

หรือภายนอก 

แทนท่ีเหมาะส
อยูก่บัการปฏิบติั

ยดก่อนทุกคร้ัง
นัในระยะเวลา

ดงันั้นเราจึงไม่เค

วลานานท่ีไม่มี
นงานของเรา 

อสงัคม 

อนกรกฎาคม  
ือแสดงความ
รับผิดชอบต่อ

สม ข้ึนอยู่กบั
ติงานของทาง

ง เพ่ือเป็นการ
า 2 ปีหลงัจาก

คยท่ีจะไดรั้บ

การร้องเรียน
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5) ผู้ถือหุ้น  บริษทัมีนโยบายจ่ายปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 50 ของกาํไรของบริษทัฯ โดยสาํหรับ
ผลการดาํเนินงานในปี 2558 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปัน
ผลในอตัรา  0.70 บาท ต่อหุน้ ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 51.92 ของกาํไรสุทธิ  

  

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 

บริษทัไดใ้หค้วามสาํคญัและคาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 
1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ดา้นเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ โดยพนกังานของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบดว้ยพนกังานทั้งส้ิน 626 คน โดยตั้งแต่ปี 2557 บริษทัไดเ้ร่ิมมีการจา้งแรงงานชาวพม่า   และณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีแรงงานต่างชาติ ประกอบไปดว้ย 
 

สัญชาติ คน 

พม่า 52 

ญ่ีปุ่ น 7 

จีน 1 

มาเลเซีย 1 

รวม 61 

 

บริษทัคาํนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังานทุกเช้ือชาติ รวมถึงพนกังานท่ีมีความพิการ โดยให้สวสัดิการท่ีเท่า

เทียมกนั โดยเม่ือส้ินปี 2558 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานท่ีมีความพิการเขา้มาร่วมงานกบับริษทั โดยมี

จาํนวนทั้งส้ิน 5 คน โดยบริษทัใหสิ้ทธิในเร่ืองของค่าตอบแทนเท่ากบัพนกังานปกติไม่แยกสัญชาติ เช้ือชาติ 

ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิการการทาํงานท่ีเท่าเทียมกนั  

2) ปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบายการทาํงานโดยให้ผลตอบแทนการทาํงานของ
พนักงานจากปริมาณงานท่ีทาํและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกระดบัค่าตอบแทนท่ี
พนกังานตอ้งการทั้งในส่วนของฝ่ายผลิต และในส่วนของพนักงานสํานักงาน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง
สภาพแวดลอ้มการทาํงาน เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีเปิดโอกาสให้โยกยา้ยตาํแหน่ง และ
พฒันาศกัยภาพการทาํงานฝึกฝนและเพิ่มพนูทกัษะการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ  รวมถึงสามารถขอปรับเปล่ียน
ตาํแหน่งเพ่ือผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

3) สนับสนุนการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเน่ือง นโยบายหลกัของบริษทัคือพนักงานทุกคนจะตอ้งมีการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เป็นประจาํทุกปี  เพ่ือให้พนกังานไดมี้การพฒันาความรู้ ความสามารถอยูเ่สมอ ดงั
คาํขวญัของบริษทั คือ ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเม่ือวาน โดยในปี 2558 ไดจ้ดัให้มีการอบรมของพนักงาน 
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จาํนวน 45 หลกัสูตร โดยมีพนกังานเขา้อบรม ซ่ึงคิดเป็นมากกว่า 50% ของพนกังานทั้งหมดของบริษทั 
รวมทั้งบริษทัยงัให้ความสําคญัไม่เพียงแต่พนักงานของบริษัทเท่านั้น โดยยงัเล็งเห็นความสําคญัของ
การศึกษาของบุตรพนกังาน และไดเ้ร่ิมมีการใหทุ้นการศึกษากบับุตรของพนกังานตั้งแต่ปี 2556 โดย 3 ปีท่ี
ผา่นมา บริษทัไดส้นบัสนุนเร่ืองทุนการศึกษาไปแลว้ทั้งส้ินประมาณหน่ึงลา้นสามแสนบาท ตามรายละเอียด
ดา้นล่างน้ี 
 

 

 

 
 
 

 

4) จดัให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวสัดิการของบริษทั เพ่ือเป็นตวัแทนของพนกังาน โดยผ่านคดัเลือกจาก
พนกังานทุกคนในบริษทั และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบนัจะมีวาระ
การดาํรงตาํแหน่งถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559  โดยคณะกรรมการสวสัดิการมีหนา้ท่ี รับคาํร้องทุกขข์อง
พนักงานท่ีต้องการร้องทุกข์หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบติังาน รวมทั้งจดัตั้งกองทุน
สวสัดิการของบริษทั เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงิน โดยเร่ิมก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดยณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 มีพนกังานเป็นสมาชิกทั้งส้ิน 557 คน 
 

5) จดัใหมี้สวสัดิการใหก้บัพนกังานในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น 
 ดา้นท่ีพกัอาศยั โดยจดัให้มีหอพกัสําหรับพนักงานและครอบครัว โดยปัจจุบนั มีพนักงานและ

ครอบครัวอาศยัอยูท่ี่หอพกัจาํนวน 415 คน และในปี 2558 บริษทัไดจ้ดัให้มีสวสัดิการให้กบั
พนักงานทางดา้นท่ีอยู่อาศยั โดยบริษทัทานะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทั ไดก่้อสร้างบา้นเพ่ือขายเป็นสวสัดิการให้กบัพนกังานในราคาถูก โดยมีพนกังานไดใ้ชสิ้ทธิ
ซ้ือท่ีอยูอ่าศยัน้ีแลว้จาํนวน 41 คน 
 

ปี จาํนวนทุนการศึกษา จํานวนเงิน (บาท) 

2556 196 509,200.00 

2557 137 356,600.00 

2558 162 428,900.00 



 

 



 



 

 ดา้นสุขภา
ก่อนเร่ิมงา
ประจาํปี โ
กุมภาพนัธ์
ประกนัภยั
รักษาพยาบ

 ด้านกองท
เกษียณอาย
ชีพกบับริษ
จาํนวนหนึ
พนกังาน  

าพ บริษทั เล็งเห
านจะไดรั้บการ
โดยในปี 2558 
ธ์ 2558 รวมทั้งก
ยสําหรับในส่ว
บาลกบับริษทัก

ทุนสํารองเล้ียง
ย ุหรือออกจาก
ษทัหลกัทรัพยจ์ั
น่ึงให้กบัพนักง
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ห็นความสําคญั
รตรวจสุขภาพ 
จดัให้มีการตร

กรณีท่ีพนกังาน
นน้ี นอกเหนือ
รณีท่ีเกิดการเจบ็

งชีพเพื่อส่งเส
งาน โดยบริษทั
จดัการกองทุน ท
าน  โดยณ ปัจ

ญของสุขภาพข
  และเป็นประจ
วจสุขภาพและ
เกิดอุบติัเหตุหรื
อจากนั้นพนักง
บป่วยได ้

ริมให้พนักงา
ทจดัให้พนกังาน
ทหารไทย จาํกั
จุบนัมีอตัรากา

องพนักงานเป็
จาํทุกปีบริษทัจ
ะฉีดวคัซีนป้องก
รือเจ็บป่วยจากก
านทุกท่านยงัส

นของบริษัทมี
นไดมี้การสมทบ
ดัตั้งแต่ปี 2548 
ารสมทบสูงสุด

นหลกั โดยพนั
จะจดัให้มีการต
กนัไขห้วดัใหญ
การทาํงาน บริษ
สามารถใช้สวสั

มีการออมเงินไ
บเงินเขา้กองทุน
 และบริษทัไดส้
ดท่ี 7% ของเ ิ

 

 

นักงานทุกคน
ตรวจสุขภาพ
ญ่ เม่ือวนัท่ี 21 
ษทัไดจ้ดัให้มี
สดิการเบิกค่า

ไว้ใช้ในยาม
นสาํรองเล้ียง
สมทบเงินอีก
งินเดือนของ



 

 

 
ด้านความ
 

 

ด้านการบริ



รับผดิชอบต่อผู้

1) เพื่อเป็
คุณภา
คร้ัง โ
ของลู

ริหารจดัการด้า
1) เพื่อให

รับรอ
มาตร
ตรวจ
ตรวจ
เขม้ขอ
ทาํให้
 

 ดา้นความป
ป้องกนัคว
แว่นตา  ร
เพื่อให้ควา
ปฏิบติังาน

ผู้บริโภค (ลูกค้า)

ป็นการรับผดิชอ
าพของช้ินงาน 
โดยบริษทัจดัให้
ลกูคา้ในปี 2558 

นส่ิงแวดล้อมแล
หก้ารดาํเนินงาน
องมาตรฐาน OH
ฐาน ISO 1400
สอบวดัคุณภาพ
สอบพบวา่ คุณ
องแสงสวา่งใน
หม้ัน่ใจวา่ระบบ

ปลอดภยั  บริษทั
วามปลอดภยัพื้น
วมถึงบริษทัได
ามคุม้ครองอุบั
  

) 

อบต่อคุณภาพข
ก่อนการส่งมอบ
หมี้แบบฟอร์มสํ
  เฉล่ียอยูท่ี่ 87.3

ละด้านอาชีวอน
นของบริษทัมั้น
HSAS 18001 
1 โดยบริษทัฯ ไ
พส่ิงแวดลอ้มเป็
ณภาพนํ้าด้ืม / นํ้า
นบริเวณการทาํง
การดาํเนินธุรกิ

5

ทเลง็เห็นความส
นฐานในโรงงาน
ด้ทาํประกันชีวิ
บติัเหตุกบัพนัก

องสินคา้ก่อนส่
บ โดยในปี 255
สาํรวจความพึงพ
38% 

 
นามัยและความ
นใจถึงความสอด

 ตั้งแต่ปี 255
ไดเ้ลง็เห็นความ
ปนประจาํทุกปี ปี
าท้ิง ระดบัความ
งานทั้งในเวลาก
จของบริษทัไม่

สาํคญัเร่ืองของค
นใหก้บัพนกังา
วิตท่ีทาํให้กับพ
งานไม่ว่าจะขณ

ส่งมอบใหก้บัลูก
58  มีตวัแทนขอ
พอใจของลูกคา้ท

ปลอดภยั 
ดคลอ้งดา้นอาชี
1 จนถึงปัจจุบั
มสาํคญัเร่ืองการ
ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงค
มร้อนบริเวณกา
กลางวนั และกล
เป็นอนัตรายต่อ

ความปลอดภยัก
นทุกท่าน ไม่วา่
พนักงานทุกท่า
ณะปฏิบติังาน 

กคา้ บริษทัจดัให
องลูกคา้เขา้มาตร
ทุกคร้ังท่ีเขา้มาซึ

ชีวอนามยั และค
นั และในปี 25
รบริหารจดัการส
ครอบคลุมทุกพื
รทาํงาน ระดบั
างคืน เป็นไปต
อส่ิงแวดลอ้ม 

กบัพนกังาน โด
าจะเป็นหมวก 
านตั้ งแต่วนัเร่ิม
 หรือว่านอกเห

หมี้การเขา้มาตร
รวจสอบช้ินงาน
ซ่ึงผลสาํรวจคว

ความปลอดภยั โ
58 บริษทัไดรั้
ส่ิงแวดลอ้ม โด
พื้นท่ีของบริษทั
ความเส่ียงเฉล่ีย
ามมาตรฐานส่ิง

ดยจดัอุปกรณ์
รองเทา้เซฟต้ี 
มงานวนัแรก 
หนือจากเวลา

รวจสอบ
นทั้งส้ิน 40 
วามพึงพอใจ

โดยบริษทัได้
รับการรับรอง
ดยจดัใหมี้การ
ฯ ซ่ึงจากการ
ย ระดบัความ
งแวดลอ้ม ซ่ึง



 

 

 
 
 
 

 

2) บริษทั
ปลอด
วนัท่ี 
การอ
นโยบ
ปลอด
ท่ีเขา้ม

3) บริษทั
HRA)
สุขภา
ผูป้ฏิบ
โดยไ
ปัสสา

 
 
 
 

ทมีหน่วยงานเฉ
ดภยั โดยในปี 2
 19 ตุลาคม 255
บรมตามท่ีกฎห
บายและแผนงา
ดภยัในการทาํงา
มาปฏิบติังานหรื

ทไดมี้การดาํเนิน
) เป็นประจาํทุก
าพของพนกังาน
บติังาน ทั้งน้ีเพื่อ
ได้รับการตรวจ
าวะ สภาพการท

ฉพาะเพ่ือควบค
2558 บริษทัฯได้
58 ซ่ึงประกอบ
หมายกาํหนด ซ่ึ
านดา้นความปล
านของสถานปร
รือเขา้มาใชบ้ริก

นการดา้นอาชีว
กปี สาํหรับพนกั
นประจาํปี เม่ือวั
อใหผู้ป้ฏิบติังา
จสุขภาพตามปั
ทาํงานของปอด

6

คุมและผลกัดนั
ดแ้ต่งตั้งคณะกร
บไปดว้ยคณะทาํ
ซ่ึงคณะทาํงานน้ี
ลอดภยัในการท
ระกอบการ เพื่อ
การในสถานปร

วอนามยัในการ
กังานท่ีมีอายุงา
วนัท่ี 21 กุมภาพ
นมัน่ใจว่าผูป้ฏิ

ปัจจยัเส่ียง เช่น
ด การตรวจหาแม

นการดาํเนินงาน
รรมการจดัการอ
างานจาํนวน  1
น้ีจะมีการประชุ
ทาํงาน รวมทั้งส
อความปลอดภยั
ระกอบการ 

ประเมินความเสี
านมากกวา่ 1 ปี 
พนัธ์ 2558 เพ่ือใ
ฏิบติังานจะไดรั้บ

 การตรวจหาส
มงกานีส และก

นตามแผนงาน
อาชีวอนามยัและ
18  ท่าน ท่ีมีควา
ชุมอยา่งนอ้ยเดือ
ส่งเสริมและสน
ยของลูกจา้ง  ผูรั้

ส่ียงต่อสุขภาพ
 โดยในปี 2558
ใหท้ราบถึงระดั
บการดูแลจดักา
สารตะกั่วในเลื
ารตรวจสมรรถ

ดา้นอาชีวอนา
ะความปลอดภยั
ามรู้และความส
อนละหน่ึงคร้ัง 
นบัสนุน กิจกร
รับเหมา และบุค

 (Health Risk A
8 บริษทัฯ จดัใ
ดบัความเส่ียงต่อ
ารดา้นความเส่ีย
ลือด ตรวจหาส
ถภาพการไดย้นิ

 

มยัและความ
ยั (คปอ.) เม่ือ
สามารถท่ีผา่น
 เพ่ือพิจารณา
รมดา้นความ
คคลภายนอก

Assessment : 
ห้มีการตรวจ
อสุขภาพของ
ยงต่อสุขภาพ
สารระเหยใน
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการมสี
 
บริษทัไดต้
ความสําคั
พนกังานแ
โดยบริษทั
 

4) บริษทั
บรมร
การทํ
แห่ง ณ

ส่วนร่วมพฒันา

ตระหนกัถึงควา
ญัต่อชุมชนแล
และเจา้หนา้ท่ีทุก
ทไดมี้โครงการต

ทไดเ้ขา้ร่วมโคร
ราชกุมารี กบักร
ทาํงาน “เซฟต้ีมา
ณ โรงแรมวรบุ ี

าชุมชนและสังค

มสาํคญัเร่ืองระ
ละสังคม ดงันั้น
กท่านไดมี้ส่วน
ต่างๆ ในปี 2558

รงการสถานปร
ระทรวงแรงงาน
ายด”์ และมีสถ
รี จงัหวดัพระน

คม 

ะบบการจดัการพ
นในปี 2558 บ
ร่วม และดาํเนิน
8 ดงัน้ี 

7

ระกอบการปลอ
น เม่ือวนัท่ี 19 มี
ถานประกอบกา
นครศรีอยธุยา 

พลงังานในองค์
บริษทัจึงไดป้ระ
นการจดัการพลั

อดภยั เฉลิมพระ
มีนาคม 2558 โ
ารและหน่วยงา

คก์ร เพื่อใหเ้กิดก
ะกาศนโยบายอ
งังานในองคก์ร

ะเกียรติ สมเด็จ
โดยรณรงคส์ร้า
นรัฐวิสาหกิจเข้

การอนุรักษพ์ลงั
อนุรักษพ์ลงังาน
รใหเ้กิดประสิท

พระเทพรัตนรา
งจิตสาํนึกความ
ขา้ร่วมโครงการ

งงานอยา่งต่อเน่ื
นอย่างเป็นรูปธ
ธิภาพสูงสุด   

าชสุดา สยาม
มปลอดภยัใน
ร จาํนวน 267 

น่ืองซ่ึงถือวา่มี
ธรรม เพ่ือให้



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) โครงก
โดยบ

เพ่ือเป็

ดงักล่

2) โครงก
ในปี 
อุบัติเ
พระน
โครง
เกียรติ
 
 
 
 
 
 

 

การพลงังานแส
บริษทัไดเ้ร่ิมโค

ป็นการประหย ั

ล่าวในปี  2558 ส

การสวมหมวกนิ
2558 บริษทัยงั
เหตุท่ีจะเกิดข้ึน
นครศรีอยธุยา ร
การดงักล่าวเร่ิม
ติบตัรใหเ้ป็นหน

สงอาทติย์  
รงการตั้งแต่เดือ

ดัพลงังาน และ

สามารถใชพ้ลงั

นิรภัย 100%   
งเล็งเห็นความส
นบนท้องถนน
ณรงคใ์หพ้นกัง
มตน้ตั้งแต่ ปี 25
น่วยงานตน้แบบ

8

อน กนัยายน 25

ะมีส่วนช่วยส่ิง

งานแสงอาทิตย

สาํคญัเร่ืองการส
นโดยบริษัทได้
งานเขา้ร่วมโคร
557 และดาํเนิน
บท่ีมีมาตรการอ

557 โดยใชง้บป

งแวดลอ้มซ่ึงจา

ยท์ดแทนกระแส

สวมหมวกนิรภั
ด้ร่วมกับสถานี
งการใชห้มวกนิ

นการต่อเน่ืองมา
องคก์รดีเด่นดา้น

ประมาณการลง

ากการตรวจวดั

สไฟฟ้าปกติได้

ภยัขณะขบัข่ีรถจ
นีตํารวจช้างให
นิรภยัในการขบั
าจนถึงปัจจุบนั โ
นการสวมหมวก

งทุนทั้งส้ิน 1,95

การใชพ้ลงังาน

จ้าํนวน13,800 

จกัรยานยนตเ์พื่
หญ่ อาํเภอบาง
บข่ีรถจกัรยานยน
โดยในปี 2558 
กนิรภยั 100 เปอ

50,000 บาท 

นแสงอาทิตย์

กิโลวตัตฮ์าว 

พื่อเป็นการลด
ไทร จังหวดั
นต ์100% ซ่ึง
 บริษทัไดรั้บ
อร์เซนต ์  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3) โครงก
บริษทั
พนกัง
ออกก
แขง็แ
 
 
 

4) สนบัส
บางไ

การโรงงานสีขา
ทไดเ้ขา้ร่วมโคร
งานของบริษทัห
กาํลงักายให้กบั
แรง 

สนุนกิจกรรมวั
ทร จงัหวดัพระ

าว  
รงการโรงงานสี
ห่างไกลจากยา
บพนักงาน เพ่ือ

นัเดก็ในเดก็ใน
ะนครศรีอยธุยา 
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สีขาว กบักระท
เสพติด รวมทั้
อให้พนักงานไ

ชุมชน โดยบริษ
 เพ่ือสนุนสนุนกิ

รวงแรงงาน ตั้ง
ทั้งส่งเสริมให้พ
ได้ใช้เวลาว่างใ

ษทัไดร่้วมบริจา
กิจกรรมและอา

งแต่ ปี 2555 จน
นกังานหนัมาอ
ให้เป็นประโยช

าคเงินให้กบัเทศ
หารในงานวนัเ

นถึงปัจจุบนั เพื่
ออกกาํลงักายโด
ชน์ และมีสุขภ

ศบาลตาํบลราช
เดก็ 

พื่อส่งเสริมให้
ดยจดัสถานท่ี
าพร่างกายท่ี

ชคราม อาํเภอ
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ด้านการพฒันาไม่หยุดน่ิงเพือ่องค์กรทีย่ัง่ยนื 
 

 บริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญั เร่ืองการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ ดา้นการ
พฒันาความสามารถของบุคคลากร ดงัคาํขวญัของบริษทัท่ีวา่  

 
“ ทุกวนัต้องก้าวหน้า กว่าเมื่อวาน ” หรือ  Better than yesterday , everyday  
 
ซ่ึงทางคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงพนกังานทุกท่าน ยงัคงมีปณิธานมุ่งมัน่ท่ีจะถือปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง

และสมํ่าเสมอ เพ่ือพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัทั้งภายในและภายนอก มีความมัน่ใจและไดรั้บ
ประโยชนร่์วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
 

 


