
 

  

      

 

รายงานความรับผดิชอบต่อสังคม ประจ าปี 2562 

ทุกวนัต้องก้าวหน้ากว่าเม่ือวาน  
             Better than yesterday, Everyday 



ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
 บริษทั เอม็.ซี.เอส. สตีล จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือน
กรกฎำคม  2548  และมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันำธุรกิจของบริษทัควบคู่ไปกบัควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษทัฯ ไดมี้แนวปฏิบติั
เพื่อแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในหลำยดำ้น ส ำหรับปี 2562 ที่ผ่ำนมำบริษทัไดด้  ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัเร่ือง
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดงัน้ี 
 
ด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

บริษทัไดด้  ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ำย ไม่ว่ำจะภำยในบริษทัหรือภำยนอก 
บริษทัตำมรำยละเอียดรำยงำนในหวัขอ้ กำรก  ำกบัดูแลกิจกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) พนักงานและลูกจ้าง พนกังำนของทำงบริษทัฯและผูท่ี้มำติดต่อไดรั้บค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม ข้ึนอยู่กบั

ปริมำณและคุณภำพของงำน รวมไปถึงเงินรำงวลัประจ ำปีดว้ยเช่นกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักำรปฏิบติังำนของ

ทำงบริษทั, ระยะเวลำและกำรปฏิบติังำนของพนกังำน  

2) ลูกค้า ก่อนกำรส่งออกสินคำ้ ทำงบริษทัจะใหลู้กคำ้ตรวจสอบสินคำ้อย่ำงละเอียดก่อนทุกคร้ัง เพื่อเป็น

กำรรับประกนัและยอมรับระดบัของคุณภำพสินคำ้ สินคำ้ทั้งหมดจะมีกำรรับประกนัในระยะเวลำ 2 ปี

หลงัจำกกำรส่งมอบ 

3) คู่แข่ง ทำงบริษทัมีนโยบำยรำคำตลำดที่ไม่ยติุธรรมกบัระดบัควำมสำมำรถ ดงันั้นเรำจึงไม่เคยท่ีจะไดรั้บ

ผลประโยชน์มำกกว่ำคู่แข่ง 



4) ชุมชนและสังคม บริษทัมีระบบจัดกำรส่ิงแวดลอ้มและชุมชนทอ้งถิ่น และเป็นเวลำนำนท่ีไม่มีกำร

ร้องเรียนจำกชุมชนหรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของเรำ 

5) ผู้ถือหุ้น บริษทัมีนโยบำยจ่ำยปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 50 ของก ำไรของบริษทัฯ โดย

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 คณะกรรมกำรของบริษทัไดอ้นุมติัใหเ้สนอที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้น

จ่ำยเงินปันผลอีก ในอตัรำ 0.40 บำท ต่อหุน้ (งบเฉพำะกิจกำร) ทั้งน้ีเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปัน

ผลของบริษทั คือไม่นอ้ยกว่ำ 50% ของก ำไรสุทธิ 

 

รำยละเอียดเงินปันผลที่บริษทัไดจ่้ำยส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 
 

 
ผลกำรด ำเนินงาน วนัที่จ่ำย 

BOI NON BOI รวม 

บำท : หุน้ บำท : หุน้ บำท : หุน้ 

เงินปันผลระหว่ำงกำล 9 เดือน (ม.ค. – ก.ย. 62) 4 ธนัวำคม 2562 0.22 0.03 0.25 

เงินปันผลคร้ังท่ี 2 3 เดือน (ต.ค. – ธ.ค. 62) 29 เมษำยน 2563 0.30 0.10 0.40 

รวม 0.52 0.13 0.65 

 

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 
บริษทัไดใ้หค้วำมส ำคญัและค ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ดงัน้ี 
1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน ดำ้นเช้ือชำติ ศำสนำ เพศ อำย ุควำมพิกำร โดยพนกังำนของบริษทั ณ ปัจจุบนั

ประกอบดว้ยพนกังำนทั้งส้ิน 542 คน และ  ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีแรงงำนต่ำงชำติ ประกอบ

ไปดว้ย 

 

สัญชาติ คน 

พม่ำ 61 

ญ่ีปุ่ น 3 

จีน 2 

กมัพูชำ 2 

มำเลเซีย 1 

รวม 69 

 

 



บริษทัค ำนึงสิทธิมนุษยชนของพนกังำนทุกเช้ือชำติ รวมถึงพนกังำนท่ีมีควำมพิกำร โดยใหส้วสัดิกำรท่ี 

เท่ำเทียมกนั โดยเม่ือส้ินปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดโอกำสใหพ้นกังำนที่มีควำมพิกำรเขำ้มำร่วมงำนกบับริษทั โดยมีจ ำนวนทั้งส้ิน 

6 คน โดยบริษทัใหสิ้ทธิในเร่ืองของค่ำตอบแทนเท่ำกบัพนกังำนปกติไม่แยกสัญชำติ เช้ือชำติ ทุกคนจะไดรั้บสวสัดิกำรกำร

ท ำงำนที่เท่ำเทียมกนั  

 

2) ปฏิบติัต่อพนกังำนอยำ่งเป็นธรรม โดยบริษทัมีนโยบำยกำรท ำงำนโดยให้ผลตอบแทนกำรท ำงำนของ

พนกังำนจำกปริมำณงำนที่ท  ำและคุณภำพของงำนโดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนเลือกระดบัค่ำตอบแทนที่

พนกังำนตอ้งกำรทั้งในส่วนของฝ่ำยผลิตและในส่วนของพนกังำนส ำนกังำน  รวมถึงบริษทัไดป้รับปรุง

สภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน เพื่อใหพ้นกังำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีเปิดโอกำสให้โยกยำ้ยต ำแหน่ง และ

พฒันำศักยภำพกำรท ำงำนฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะกำรท ำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ  รวมถึงสำมำรถขอ

ปรับเปลี่ยนต ำแหน่งเพื่อผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน 

 

3) สนบัสนุนกำรศึกษำของพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง นโยบำยหลกัของบริษทัคือพนักงำนทุกคนจะตอ้งมีกำร

อบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้เป็นประจ ำทุกปี  เพื่อใหพ้นกังำนไดมี้กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถอยู่เสมอ 

ดงัค  ำขวญัของบริษทั คือ ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเม่ือวาน โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้ัดให้มีกำรอบรมของ

พนกังำน จ ำนวนมำกกว่ำ  30 หลกัสูตรทั้งภำยในประเทศและภำยนอกประเทศ โดยใชง้บประมำณดำ้น

กำรอบรมประมำณ 9.66 ลำ้นบำท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษทัฯ ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนเพียงแค่พนักงำนเท่ำนั้น แต่ยงัคงให้กำรสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำแก่บุตรของ

พนกังำน โดยเรำไดจ้ดัตั้งทุนกำรศึกษำข้ึนมำตั้งแต่ปี 2556 

 เป็นเวลำกว่ำ 6 ปี ที่บริษทัใหก้ำรสนบัสนุนทุนกำรศึกษำแก่บุตรของพนกังำน โดยทุนกำรศึกษำในปี 2562 บริษทั

จะจ่ำยในรอบปี 2563 เน่ืองจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑใ์หม่ โดยแสดงรำยกำรตำมแผนผงัดำ้นล่ำงน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) จดัใหมี้กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสวสัดิกำรของบริษทั เพื่อเป็นตวัแทนของพนักงำน โดยผ่ำนคดัเลือก

จำกพนกังำนทุกคนในบริษทั และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 2 ปี โดยคณะกรรมกำรชุดปัจจุบนั

จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งถึงวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563  โดยคณะกรรมกำรสวสัดิกำรมีหน้ำที่ รับค ำร้อง

ทุกขข์องพนกังำนที่ตอ้งกำรร้องทุกขห์ำกคิดว่ำไม่ไดรั้บควำมเป็นธรรมในกำรปฏิบติังำน รวมทั้งจัดตั้ง

กองทุนสวัสดิกำรของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนได้ออมเงิน โดยเ ร่ิมก่อตั้ งตั้ งแต่ปี 2544                        

โดย ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562  มีพนกังำนเป็นสมำชิกทั้งส้ิน 463 คน 

 

5) จดัใหมี้สวสัดิกำรใหก้บัพนกังำนในทุกดำ้น ไม่ว่ำจะเป็น 

 ดำ้นที่พักอำศัย โดยจัดให้มีหอพักส ำหรับพนักงำนและครอบครัว โดย  ณ ส้ินปี 2562 มี

พนักงำนของบริษัทจ ำนวน 299 คน และครอบครัวของพนักงำนอีกจ ำนวน 263 คน รวม

ทั้งส้ิน  562 คน อำศยัอยูท่ี่หอพกั และตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิกำรใหก้บัพนักงำน

ทำงดำ้นท่ีอยูอ่ำศยั โดยบริษทัทำนะกะ เวลด้ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัได้

ก่อสร้ำงบ้ำนเพื่อขำยเป็นสวสัดิกำรให้กับพนักงำนในรำคำถูก โดยส ำหรับเฟสแรกไดเ้ร่ิม

ตั้งแต่ปี 2558 ไดเ้ปิดจ ำหน่ำยจ ำนวน 41 หลงัและพนกังำนไดย้ำ้ยเขำ้อยู่แลว้ทั้งหมดในปี 2559  

และในปี 2559 ไดเ้ร่ิมก่อสร้ำงเฟส 2 เพิ่มอีกจ ำนวน 56 หลงั โดยพนกังำนไดย้ำ้ยเขำ้อยู่ไดแ้ลว้



ทั้ งหมด เ ม่ือเดือนพฤษภำคม 2561 ซ่ึงรวมบ้ำนพักที่สร้ำงขำยให้กับพนักงำนเพื่อเป็น

สวสัดิกำรทั้งส้ิน 97 หลงั 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                                                               หอพกัพนกังำน MCS 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                              หมู่บำ้น M.C.S. Village 

 

 ดำ้นสุขภำพ บริษทั เลง็เห็นควำมส ำคญัของสุขภำพของพนกังำนเป็นหลกั โดยพนกังำนทุกคน

ก่อนเร่ิมงำนจะไดรั้บกำรตรวจสุขภำพ  และเป็นประจ ำทุกปีบริษทัจะจดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพ

ประจ ำปี โดยในปี 2562 จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพและฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เม่ือวนัที่ 

6 มิถุนำยน 2562 รวมทั้งกรณีท่ีพนกังำนเกิดอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน บริษทัไดจ้ัด

ใหมี้ประกนัภยัส ำหรับในส่วนน้ี นอกเหนือจำกนั้นพนักงำนทุกท่ำนยงัสำมำรถใชส้วสัดิกำร

เบิกค่ำรักษำพยำบำลกบับริษทักรณีที่เกิดกำรเจ็บป่วยได ้

 

 

 ดำ้นกองทุนส ำรองเลี้ ยงชีพเพื่อส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทมีกำรออมเงินไวใ้ชใ้นยำม

เกษียณอำย ุหรือออกจำกงำน โดยบริษทัจดัให้พนักงำนไดมี้กำรสมทบเงินเขำ้กองทุนส ำรอง



เลี้ ยงชีพกับบริษัทหลกัทรัพย์จัดกำรกองทุน ทหำรไทย จ ำกัดตั้ งแต่ปี 2548 และบริษัทได้

สมทบเงินอีกจ ำนวนหน่ึงให้กบัพนักงำน  โดยตั้งแต่เดือนมกรำคม 2559 มีอตัรำกำรสมทบ

ตั้งแต่ 3% ส ำหรับพนกังำนที่ปฏิบติังำนมำน้อยกว่ำ 4 ปี และสูงสุดที่ 13% ของเงินเดือนของ

พนกังำนส ำหรับพนกังำนที่ปฏิบติัหนำ้ที่กบับริษทัมำกกว่ำ 10 ปีข้ึนไป  

 

 ดำ้นควำมปลอดภยั  บริษทัเล็งเห็นควำมส ำคญัเร่ืองของควำมปลอดภยักบัพนักงำน โดยจัด

อุปกรณ์ป้องกนัควำมปลอดภยัพื้นฐำนในโรงงำนให้กบัพนักงำนทุกท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นหมวก 

รองเทำ้เซฟต้ี แว่นตำ  รวมถึงบริษทัไดท้  ำประกนัชีวิตท่ีท  ำใหก้บัพนกังำนทุกท่ำนตั้งแต่วนัเร่ิม

งำนวันแรก เพื่อให้ควำมคุ ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงำนไม่ว่ำจะขณะปฏิบัติงำน หรือว่ำ

นอกเหนือจำกเวลำปฏิบติังำน  

 

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า) 
 

1) เพื่อเป็นกำรรับผิดชอบต่อคุณภำพของสินคำ้ก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคำ้ บริษทัจดัใหมี้กำรเขำ้มำตรวจสอบ

คุณภำพของช้ินงำนก่อนกำรส่งมอบ  โดยในปี  2562  มีตวัแทนของลูกค้ำเขำ้มำตรวจสอบช้ินงำน                    

8 โครงกำรรวมกำรเขำ้มำตรวจงำนจำกตวัแทนลูกคำ้ทั้งส้ิน 121 คร้ัง โดยบริษทัจัดให้มีแบบฟอร์ม

ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ทุกคร้ังท่ีเขำ้มำ ซ่ึงผลส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้ 5 ปียอ้นหลงั มีดงัน้ี 

 

ปี การตรวจสอบช้ินงาน 
 (คร้ัง) 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของลูกค้า (%) 

2558 40 87.38 

2559 44 87.38 

2560 121 89.08 

2561 54 94.60 

2562 121 97.14 

 

 
 
 
 
 
 
 



ด้านการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

1) เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัมั่นใจถึงควำมสอดคล้องด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั โดย

บริษัทไดรั้บรองมำตรฐำน OHSAS 18001  ตั้ งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และได้ Upgrade เป็น                       

ISO 45001 : 2018 โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 โดยบริษทัฯ ได้

เลง็เห็นควำมส ำคญัเร่ืองกำรบริหำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม โดยจดัใหมี้กำรตรวจสอบวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม

เป็นประจ ำทุกปี ปีละ 2 คร้ัง ซ่ึงครอบคลุมทุกพื้นท่ีของบริษทั  ซ่ึงจำกกำรตรวจสอบพบว่ำ คุณภำพน ้ ำ

ด่ืม / น ้ำท้ิง ระดบัควำมร้อนบริเวณกำรท ำงำน ระดบัควำมเส่ียงเฉลี่ย ระดบัควำมเขม้ของแสงสว่ำงใน

บริเวณกำรท ำงำนทั้งในเวลำกลำงวนั และกลำงคืน เป็นไปตำมมำตรฐำนส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงท ำให้มัน่ใจว่ำ

ระบบกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไม่เป็นอนัตรำยต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) บริษทัมีหน่วยงำนเฉพำะเพื่อควบคุมและผลกัดนักำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนดำ้นอำชีวอนำมยัและควำม

ปลอดภยั โดยในปี 2562 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั (คปอ.) 

ตำมประกำศของHU 170/62 โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งตั้ งแต่วัน ท่ี  17 ธันวำคม  2562 -                           

17 ธนัวำคม 2564 ซ่ึงประกอบไปดว้ยคณะท ำงำนจ ำนวน  13  ท่ำน ที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถที่ผ่ำน

กำรอบรมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ซ่ึงคณะท ำงำนน้ีจะมีกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละหน่ึงคร้ัง เพื่อ

พิจำรณำนโยบำยและแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน กิจกรรม

ดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร เพื่อควำมปลอดภยัของลูกจ้ำง  ผูรั้บเหมำและ

บุคคลภำยนอกที่เขำ้มำปฏิบติังำนหรือเขำ้มำใชบ้ริกำรในสถำนประกอบกำร 

 

3) บริษัทได้มีกำรด ำเนินกำรด้ำนอำชีวอนำมัยในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อสุขภำพ (Health Risk 

Assessment : HRA) เป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับพนักงำนที่มีอำยุงำนมำกกว่ำ 1 ปี โดยในปี 2562  บริษทั 

จดัใหมี้กำรตรวจสุขภำพของพนกังำนประจ ำปี เม่ือวนัที่  6 มิถุนำยน 2562  เพื่อให้ทรำบถึงระดบัควำม

เส่ียงต่อสุขภำพของผูป้ฏิบติังำน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูป้ฏิบติังำนมัน่ใจว่ำผูป้ฏิบติังำนจะไดรั้บกำรดูแลจัดกำร



ดำ้นควำมเส่ียงต่อสุขภำพโดยไดรั้บกำรตรวจสุขภำพตำมปัจจยัเส่ียง เช่น กำรตรวจหำสำรตะกัว่ในเลือด 

ตรวจหำสำรระเหยในปัสสำวะ สภำพกำรท ำงำนของปอด กำรตรวจหำแมงกำนีส และกำรตรวจ

สมรรถภำพกำรไดย้นิ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 
 

บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัเร่ืองระบบกำรจัดกำรพลงังำนในองค์กร เพื่อให้เกิดกำรอนุรักษ์พลงังำน
อยำ่งต่อเน่ืองซ่ึงถือว่ำมีควำมส ำคญัต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษทัไดป้ระกำศนโยบำยอนุรักษ์พลงังำนอย่ำง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนได้มีส่วนร่วม และด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนในองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด  

 

1) โครงการมาตรการประหยดัพลังงาน 

บริษทัเลง็เห็นควำมส ำคญัของกำรอนุรักษพ์ลงังำน ดงันั้นเพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน

ของบริษทั ด ำเนินไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ บริษทัจึงไดป้ระกำศมำตรกำรประหยดัพลงังำนภำยในบริษทั 

ตำมประกำศที่ HU 022/62 Rev.1 เร่ืองนโยบำยอนุรักษพ์ลงังำน ประกำศ ณ วนัที ่14 กุมภำพนัธ์ 2562                                       

 

2) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์  

โดยบริษัทได้เ ร่ิมโครงกำรตั้ งแต่ เ ดือน กันยำยน 2557 โดยใช้งบประมำณกำรลงทุนทั้ ง ส้ิน                

1,950,000 บำท เพื่อเป็นกำรประหยดัพลงังำน และมีส่วนช่วยส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจำกกำรตรวจวดักำรใช้

พลงังำนแสงอำทิตยด์งักล่ำวในปี 2562 สำมำรถใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยท์ดแทนกระแสไฟฟ้ำปกติได้

จ  ำนวน 7,536.80 กิโลวตัตฮ์ำว 

 
 
 
 



 
3) โครงการโรงงานสีขาว  

บริษทัไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรโรงงำนสีขำว กบักระทรวงแรงงำน ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั เพื่อส่งเสริม
ใหพ้นกังำนของบริษทัห่ำงไกลจำกยำเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนหันมำออกก ำลงักำยโดยจัด
สถำนที่ออกก ำลงักำยให้กบัพนักงำน เพื่อให้พนักงำนไดใ้ชเ้วลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภำพ
ร่ำงกำยที่แขง็แรง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็ในเด็กในชุมชน โดยบริษทัไดร่้วมบริจำคเงินให้กบัเทศบำลต ำบลรำชครำม 

อ  ำเภอบำงไทร จงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ เพื่อสนุนสนุนกิจกรรมและอำหำรในงำนวนัเดก็ 

 
 
ด้านการพัฒนาไม่หยดุน่ิงเพ่ือองค์กรที่ยัง่ยืน 
 

 บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัเร่ืองกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง ไม่ว่ำจะเป็นกำรประกอบธุรกิจ ดำ้นกำร 
พฒันำควำมสำมำรถของบุคคลำกร ดงัค  ำขวญัของบริษทัท่ีว่ำ  
 

“ทุกวนัต้องก้าวหน้า กว่าเม่ือวาน” หรือ Better than yesterday, everyday  
 

ซ่ึงทำงคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงพนักงำนทุกท่ำน ยงัคงมีปณิธำนมุ่งมัน่ท่ีจะถือปฏิบติัอย่ำงต่อเน่ือง
และสม ่ำเสมอ เพื่อพฒันำธุรกิจอย่ำงย ัง่ยืนซ่ึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัททั้งภำยในและภำยนอก มีควำมมัน่ใจและไดรั้บ
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 

 
 


