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(นายบุญุศักัดิ์์�  เกียรติจ์รูญเลิศ์ั)

ประธานเจา้หนา้ทีี่�บุรห์ารแลิะทีี่�ปรกึษาคณะที่ำางานความยั�งยืน

สาร
จากประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร

บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น)

มีความมุ�งมั�นในการเป็นองคก์รทีี่�เติ์บุโติ

อย�างยั� ง ยืน  โดิ์ยการนำา เป้าหมาย

การพััฒนาทีี่�ยั� งยืนของสหประชั่าชั่าติ์ 

(Sustainable Development Goals: 

SDGs) แลิะกรอบุการดิ์ำาเ น์นงาน

ดิ์า้นความยั�งยืน (Environmental, Social, 

and Governance : ESG)  มาเป็นหลิัก

ในการพััฒนาองคก์ร ประกอบุกับุการวาง

เป้าหมายเพืั�อให้องค์กรไดิ์้รับุการประเม์น

ดิ์า้นกำากบัุก์จการของบุรษั์ที่จดิ์ที่ะเบีุยนไที่ย (CGR)

ทีี่�ดีิ์อย�างติ�อเนื�อง ทีี่�ยึดิ์มั�นในหลิักคุณธรรม ศีัลิธรรม

จรย์ธรรม แลิะจรรยาบุรรณ จงึใหค้วามสำาคญัในการติ�อติา้น

การคอรร์ปัชั่นั โดิ์ยมีการดิ์ำาเน์นธรุก์จติามหลิกัธรรมาภ์ิบุาลิแลิะ

การกำากบัุดิ์แูลิก์จการทีี่�ดีิ์ บุรห์ารงานดิ์ว้ยความโปร�งใสแลิะรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุติ�อผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สียที่กุฝ่� าย

บุรษั์ที่ฯ จงึมีนโยบุาย ระเบีุยบุ ขอ้กำาหนดิ์ แลิะแนวที่างการปฏ์ิบุตัิข์องกรรมการ ผิูบุ้รห์าร แลิะพันกังาน ชั่�องที่างในการรอ้งเรยีน 

รวมถึึงการติดัิ์ส์นใจแลิะดิ์ำาเน์นการที่างธุรก์จทีี่�อาจมีความเสี�ยงใหไ้ดิ์ร้บัุการพ์ัจารณาแลิะปฏ์ิบุตัิ์อย�างรอบุคอบุ เพืั�อป้องกนั

การคอรร์ปัชั่นั แลิะเขา้ร�วมโครงการแนวร�วมติ�อติา้นคอรร์ปัชั่นัของภิาคเอกชั่นไที่ย (CAC) อนัเป็นการแสดิ์งเจตินารมณที์ี่�ชั่ดัิ์เจน

ขององคก์ร รวมถึงึมุ�งมั�นพัฒันาศักัยภิาพัการบุรห์ารจดัิ์การองคก์รควบุคู�กบัุการพัฒันาศักัยภิาพับุคุลิากร เพืั�อการสรา้งรากฐาน

ทีี่�แข็งแกร�งจากภิายในองคก์รสู�การแข�งขนัของติลิาดิ์โลิกทีี่�มีการเติบ์ุโติอย�างกา้วกระโดิ์ดิ์

บุรษั์ที่ฯ ไดิ์ด้ิ์ ำาเน์นโครงการร�วมมือสรา้งสรรคค์ณุค�าสู�สงัคม (Creating Shared Value: CSV) ส�งมอบุความรู ้ความสามารถึให้

กบัุสงัคม ในเรื�อง ระบุบุติ�อลิงดิ์์น ระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า ระบุบุปอ้งกนัเสร์จ์ ระบุบุติรวจจบัุแลิะแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�า รวมที่ั�งการบุรห์าร

จดัิ์การความเขา้กนัไดิ์ท้ี่างแม�เหลิก็ไฟ้ฟ้า้ (EMC Management) เพืั�อใหส้งัคมติระหนกัถึงึความปลิอดิ์ภิยัของชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์น์ 

รวมถึึงผิลิกระที่บุดิ์า้นส์�งแวดิ์ลิอ้ม ดิ์า้นความมั�นคงแลิะเสถีึยรภิาพัของระบุบุสาธารณูปโภิค ภิาคผิลิ์ติ ภิาคอุติสาหกรรม

ภิาคบุรก์ารแลิะอื�น ๆ บุรษั์ที่ไดิ์ร้�วมมือกบัุองคก์รภิาครฐัแลิะภิาคเอกชั่นที่ั�งในแลิะติ�างประเที่ศั ในการพัฒันาแลิะว์จยัเพืั�อสรา้ง

นวตัิกรรมแลิะส�งมอบุความปลิอดิ์ภิยัในชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์น์ใหส้งัคมน�าอยู�อย�างยั�งยืนสืบุไป (CSV: Safety to Society)

บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) ใคร�ขอขอบุพัระคณุ คณะกรรมการ ผิูบุ้รห์าร บุคุลิากร ผิูถื้ึอหุน้ ติลิอดิ์จน ลิกูคา้

คู�คา้ ชั่มุชั่น แลิะผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สียที่กุที่�าน ทีี่�ใหค้วามเชืั่�อมั�น ไวว้างใจ แลิะใหก้ารสนบัุสนนุทีี่�ดีิ์ติ�อองคก์รติลิอดิ์มา บุรษั์ที่ฯ ขอให้

ค ำามั�นในการดิ์ำาเน์นธุรก์จดิ์ว้ยความซืื่�อสตัิย ์สุจร์ติ โปร�งใส มุ�งสรา้งคุณค�าแลิะมีความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุ เพืั�อการเติ์บุโติร�วมกัน

อย�างมั�นคงแลิะแลิะสรา้งสงัคมทีี่�น�าอยู�อย�างยั�งยืน

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)4
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รายงานการพัฒันาเพืั�อความยั�งยืนฉบุบัุนี �ไดิ์มี้การที่บุที่วน แลิะอนุมุตัิเ์นื �อหาโดิ์ยคณะที่ำางานดิ์า้นความยั�งยืน แลิะมีกระบุวนการที่วนสอบุขอ้มูลูิ

ผิลิการดิ์ำาเน์นงานทีี่�เกี�ยวขอ้งในดิ์า้นเศัรษฐก์จ ส์�งแวดิ์ลิอ้ม แลิะสงัคม เพืั�อใหม้ั�นใจบุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น)  นำาเสนอขอ้มูลูิ 

อย�างครบุถึว้น ถึูกูติอ้ง แลิะเชืั่�อถืึอไดิ์้

บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) ย์นดีิ์รบัุฟั้งความคด์ิ์เหน็แลิะขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชั่นต์ิ�อกระบุวนการดิ์ำาเน์นงาน เพืั�อปรบัุปรุง

แลิะพััฒนาคุณภิาพัการดิ์ำาเน์นงานในอนาคติ รวมที่ั�งส�งเสร์มการพััฒนาทีี่�ยั�งยืนร�วมกัน กับุผิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสียทีุ่กกลิุ�ม โดิ์ยที่�านสามารถึ

แสดิ์งความคด์ิ์เหน็ ขอ้เสนอแนะ ผิ�านชั่�องที่างการสื�อสาร ดิ์งันี �

www.kumwell.com

info@kumwell.com

100/3 Thetsabansongkhro Rd.,
Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

แบบสอบถามเพ่ื่�อแนะนำา/แสดงความคิดเห็น

เก่�ยวกับรายงานฉบับน่�
ในปี 2564 บุร์ษัที่ คัมเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากัดิ์ (มหาชั่น) ไดิ์เ้ร์�มการจัดิ์ที่ำารายงานเพืั�อพััฒนาความยั�งยืน ประจำาปี 2564 เป็นฉบุับุแรก

โดิ์ยไดิ์ก้ำาหนดิ์กรอบุเพืั�อเป็นแนวที่างในการจดัิ์ที่ำารายงานความยั�งยืน หรอื Sustainability Report ใหเ้ป็นไปติามเกณฑ์ข์องติลิาดิ์หลิกัที่รพััย์

แห�งประเที่ศัไที่ย ประกอบุกบัุการกำาหนดิ์เปา้หมายแลิะการรายงานผิลิการดิ์ำาเน์นงานทีี่�สอดิ์คลิอ้งกบัุเปา้หมายการพัฒันาทีี่�ยั�งยืน ขององคก์าร

สหประชั่าชั่าติ ์(Sustainable Development Goals: SDGs) เพืั�อนำาเสนอผิลิการดิ์ำาเน์นงาน (Performance Data) การบุรห์ารจดัิ์การความยั�งยืน

ทีี่�ครอบุคลิมุที่ั�งในดิ์า้นเศัรษฐก์จ สงัคม แลิะส์�งแวดิ์ลิอ้มใหก้ับุผิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสียทีุ่กกลิุ�ม โดิ์ยพ์ัจารณาสาระสำาคญัในการนำาเสนอผิลิงาน

ติามแนวหลิกัสากลิ

GRI
การรายงานดิ์า้นความยั�งยืนติามกรอบุของ

Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability 

Reporting Standards แลิะแนวที่างการเป์ดิ์เผิย

ขอ้อมูลูิของธุรุก์จ โดิ์ยมีความสมบุูรูณข์องเนื �อหา

สอดิ์คลิอ้ง ติามหลิกัเกณฑ์ ์“In accordance”

ติามติวัชีั่ �วดัิ์หลิกั (Core)

SDGs
การรายงานความกา้วหนา้ของการดิ์ำาเน์นงาน

ทีี่�สนบัุสนุนุเปา้หมายการพัฒันาทีี่�ยั�งยืน

ขององคก์ารสหประชั่าชั่าติ์

(Sustainable Development Goals:SDGs)

โดิ์ยมีติวัชีั่ �วดัิ์เพ์ั�มเติม์ทีี่�เป็นไปติามแนวที่างการพัฒันา

เพืั�อความยั�งยืน บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) 

ส ำาหรบัุเนื �อหาการดิ์ำาเน์นงานของบุรษั์ที่ทีี่�มีการ

เป์ดิ์เผิยในประเดิ์น็อื�น ๆ ทีี่�อยู�นอกเหนือขอบุเขติ

ของรายงานนี� สามารถึอา้งอ์งไดิ์จ้าก

รายงานประจำาปี 2564 ของบุรษั์ที่
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นโยบายความยั�งยืน

บุร์ษัที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากัดิ์ (มหาชั่น) ไดิ์มี้ความมุ�งมั�นติั�งใจในการดิ์ำาเน์นก์จการเพืั�อความมั�นคงยั�งยืนในทีุ่กดิ์า้น ที่ั�งม์ติ์ของสงัคม

ม์ติ์เศัรษฐก์จ ม์ติส์์�งแวดิ์ลิอ้ม โดิ์ยมีการกำาหนดิ์พันัธสญัญาหลิกัดิ์า้นความยั�งยืน คือ “การส�งมอบุความปลิอดิ์ภิยัสู�สงัคม (Safety to Society)”

โดิ์ยมีการจัดิ์ติั�งคณะที่ำางานดิ์า้นความยั�งยืน เพืั�อดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นความยั�งยืนขององคก์รใหเ้ป็นไปติามมาติรฐานของติลิาดิ์หลิักที่รพััย์

แห�งประเที่ศัไที่ย มีการกำาหนดิ์นโยบุายแลิะเปา้หมายในการปฏ์ิบุตัิง์านดิ์งันี �

วิสัิัยทัศัน์์

ผิูน้ ำาการขบัุเคลิื�อนความยั�งยืนขององคก์ร

พันั์ธกิจิ 

- มุ�งมั�นขบัุเคลิื�อนการดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นความยั�งยืนเพืั�อติอบุสนองพันัธสญัญาหลิกัขององคก์รในที่กุม์ติ์

- พัฒันาความยั�งยืนขององคก์รใหเ้ป็นไปติามมาติรฐานของติลิาดิ์หลิกัที่รพััยแ์ห�งประเที่ศัไที่ย

พัื่นธสญัญาหลััก
ดา้นความยั่ั�งยั่น่ คอ่

“การส่งมอบั
ความปลอดภััยส่่สังคม
(Safety to Society)”

กรอบการ
ดำาเนินงาน

ดำำ�เนิ์น์ง�น์ดำ�้น์ควิ�มยั�งยนื์ทัั�ง 3 มติิ ิ(เศรษฐกิจิ สัังคม สัิ�งแวิดำล้้อม)

แล้ะครบทัั�ง 3 ดำ�้น์ (น์โยบ�ย แผน์กิ�รปฏิบิตัิงิ�น์ แล้ะติวัิชี้้�วัิดำ)
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คณะที่ำางานดำ้านความยั�งยืน

คณะทัำ�ง�น์ดำ�้น์ควิ�มยั�งยนื์

1.  คุณบุญศักิดำิ� เกิย้รติจิรูญเล้ิศ

2.  คุณวิร้ะเชี้ษฐ ์ ขััน์เงนิ์

3.  คุณกิอบกิจิ สัดำวิกิกิ�ร

4.  คุณสัหัสัั  ติยิะพับิลู้ยไ์ชี้ย�

5.  คุณฐิติ�ร้ย ์ กิ�ล้อม

6.  คุณวิร�นั์น์ทัน์ ์ เถ�ธรรมพัทิักัิษ์

7.  คุณน์ภสัร บรูณสัมภพั

8.  คุณศริิธร เกิย้รติจิรูญเล้ิศ

9.  คุณอรญ� เฟืื่� องมณ้

ทั้�ปรึกิษ�โครงกิ�ร

ทั้�ปรึกิษ�โครงกิ�ร

ทั้�ปรึกิษ�โครงกิ�ร

ทั้�ปรึกิษ�โครงกิ�ร

ประธ�น์โครงกิ�ร

กิรรมกิ�ร

กิรรมกิ�ร

กิรรมกิ�ร

เล้ขั�นุ์กิ�ร
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ข้ัอมูล้ทัั�วิไปขัองบริษัทั

บุรษั์ที่ทีี่�ออกหลิกัที่รพััย ์  : บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น)

เลิขที่ะเบีุยนบุรษั์ที่   : 0107562000050

ชืั่�อย�อหลิกัที่รพััย ์   : KUMWEL

ลิกัษณะการประกอบุธรุก์จ  : ผิลิ์ติแลิะจำาหน�ายผิลิ์ติภิัณฑ์ส์ ำาหรบัุระบุบุติ�อลิงดิ์์น (Grounding System) ระบุบุป้องกันฟ้้าผิ�า

      (Lightning Protection System) ระบุบุปอ้งกนัเสร์จ์: ไฟ้กระโชั่ก (Surge Protection System) แลิะ

      ใหบุ้รก์ารสำารวจ ว์เคราะห ์ติรวจสอบุคณุภิาพัระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าแลิะระบุบุการติ�อลิงดิ์์น ควบุคู�กบัุ

      ใหบุ้รก์ารออกแบุบุแลิะติด์ิ์ติั�งอปุกรณใ์นระบุบุติ�อลิงดิ์์น ระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า ระบุบุปอ้งกนัการเสร์จ์  

      (Solution) รวมถึึงผิลิ์ติภิัณฑ์น์วัติกรรม (Innovation) ทีี่�เป็นระบุบุแจง้เตืิอนภิัยฟ้้าผิ�าอัจฉร์ยะ

      (Smart Lightning Warning System)  แลิะระบุบุการจดัิ์การปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าอจัฉรย์ะ (Smart Lightning

      Management System) อย�างครบุวงจร ติามมาติรฐานสากลิ ภิายใติต้ิราสน์คา้ “Kumwell”

ทีี่�ติั�งส ำานกังานใหญ�  : เลิขทีี่� 100/3 ถึนนเที่ศับุาลิสงเคราะห ์แขวงลิาดิ์ยาว เขติจติจุกัร กรุงเที่พัมหานคร 10900

ทีี่�ติั�งอาคารโรงงาน   : 1) เลิขทีี่� 26/2 หมู�ทีี่� 10 ติำาบุลิบุางเลิน อำาเภิอบุางใหญ� จงัหวดัิ์นนที่บุรุ ี11140 แลิะ

      2) เลิขทีี่� 27 หมู�ทีี่� 1 ติำาบุลิไที่รใหญ� อ ำาเภิอไที่รนอ้ย จงัหวดัิ์นนที่บุรุ ี 11150

โที่รศัพััที่ ์    : (66) 2954 3455

โที่รสาร    : (66) 2591 7891

เวบ็ุไซื่ติ ์(URL)   : www.kumwell.com

ที่นุจดิ์ที่ะเบีุยน   : 215 ลิา้นบุาที่ (สองรอ้ยสบ์ุหา้ลิา้นบุาที่ถึว้น)

ที่นุทีี่�ออกแลิะเรยีกชั่ำาระแลิว้  : 215 ลิา้นบุาที่ (สองรอ้ยสบ์ุหา้ลิา้นบุาที่ถึว้น)

(หลิงัเสนอขายIPO)

มลูิค�าหุน้ทีี่�ติราไวต้ิ�อหุน้  : 0.50 บุาที่ (หา้สบ์ุสติางค)์

ชืั่�อภิาษาไที่ย   : บุรษั์ที่ คมัเวลิ-นาวแคสที่ ์จำากดัิ์

ชืั่�อภิาษาองักฤษ   : Kumwell- Nowcast Company limited

ลิกัษณะประกอบุธรุก์จ  : ใหเ้ชั่�าเสาสญัญาณติรวจจบัุฟ้า้ผิ�าแก� KUMWEL แติ�เพีัยงผิูเ้ดีิ์ยว

ที่นุจดิ์ที่ะเบีุยน   : 5,000,000 บุาที่ (หา้ลิา้นบุาที่ถึว้น)

ที่นุทีี่�ออกแลิะเรยีกชั่ำาระแลิว้  : 5,000,000 บุาที่ (หา้ลิา้นบุาที่ถึว้น)

มลูิค�าทีี่�ติราไวต้ิ�อหุน้  : 100 บุาที่ (หนึ�งรอ้ยบุาที่ถึว้น)

มลูิค�าหุน้ทีี่�ติราไวต้ิ�อหุน้  : 0.50 บุาที่ (หา้สบ์ุสติางค)์

ข้้อมูลที่ั�วไปข้องบริษััที่

ข้ัอมูล้ทัั�วิไปขัองบริษัทัย่อย
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กิลุ่้มผู้มส่้ัวิน์ไดำเ้สั้ย ควิ�มถ้�แน์วิทั�งกิ�รติอบสัน์องควิ�มค�ดำหัวัิงแล้ะ
ประเดำน็์สัำ�คัญ

กิจิกิรรมกิ�รสัื�อสั�รสั�น์สััมพันั์ธ ์/
ช่ี้องทั�งกิ�รมส่้ัวิน์ร่วิม

พันั์กิง�น์ (employee)

ผู้บริหั�รแล้ะพันั์กิง�น์

Kumwell

ลู้กิค้� (customer)

ลู้กิค้�ภ�คธุรกิจิ (B2B)

ผู้บริโภค (B2C) แล้ะ

ลู้กิค้�ร�ชี้กิ�ร

- จดัิ์ปฐมน์เที่ศัสำาหรบัุพันกังาน

ทีี่�เร์�มงานใหม�

- การแจง้ข�าวสารของบุรษั์ที่ผิ�านที่าง อีเมลิ

  แลิะบุอรด์ิ์ประชั่าสมัพันัธ์

- การที่ำาก์จกรรมเพืั�อสงัคมร�วมกบัุผิูบุ้รห์าร

- การสมัมนาสายงาน

- การประเม์นผิลิการปฏ์ิบุตัิง์าน โดิ์ยใชั่ห้ลิกั

  Key Performance Indicator (KPI)

- มีแนวที่างการพัฒันาบุคุลิากรใหก้บัุพันกังาน

  ที่กุระดิ์บัุ สอดิ์คลิอ้งกบัุหนา้ทีี่�รบัุผ์ิดิ์ชั่อบุ

- จดัิ์ชั่�องที่างการใหพ้ันกังานแจง้เบุาะแส

  หรอืขอ้รอ้งเรยีนผิ�านฝ่� ายที่รพััยากรบุคุคลิ

  เพืั�อแจง้ติ�อผิูบุ้รห์ารระดิ์บัุสงูพ์ัจารณา

- การจดัิ์ประชั่มุร�วมกบัุลิกูคา้        

- สื�อประชั่าสมัพันัธใ์นชั่�องที่างติ�าง ๆ เวบ็ุไซื่ติ,์

  สื�อออนไลิน์

- การเขา้พับุลิกูคา้เพืั�อสรา้งความเขา้ใจทีี่�ถึกูติอ้ง       

  (Visit Plan)

- การรบัุฟั้งขอ้เสนอแนะ ปัญหา แลิะขอ้รอ้งเรยีน

- รูจ้กับุรษั์ที่แลิะที่ราบุกฎระเบีุยบุ

  ขอ้บุงัคบัุการปฏ์ิบุตัิง์าน รวมถึงึ  

  สวสัดิ์ก์ารติ�าง ๆ 

- ความมั�นคง ความกา้วหนา้ในการ  

  ที่ำางาน

- การปรบัุติวัใหส้อดิ์คลิอ้งกบัุการ

  เปลิี�ยนแปลิงในการดิ์ำาเน์นธรุก์จ

  ของบุรษั์ที่

- ความสมดิ์ลุิระหว�างการที่ำางาน

  กบัุชีั่ว์ติส�วนติวั

- รบัุที่ราบุผิลิการประเม์นเพืั�อพัฒันา

แลิะยกระดิ์บัุศักัยภิาพัของตินเองให้

เพ์ั�มสงูขึ �น

- พัฒันาความรู ้ความสามารถึ

  หรอืสมรรถึนะ (Competency   

  Development) ทีี่�เอื �อติ�อการ

  ปฏ์ิบุตัิง์านใหส้ ำาเรจ็ติามวตัิถึปุระสงค ์

  แลิะมาติรฐานของงานทีี่�ไดิ์ก้ ำาหนดิ์ไว้

- สามารถึสื�อสารความติอ้งการ

  ความคด์ิ์เหน็ การแจง้เบุาะแส

  หรอืขอ้รอ้งเรยีนผิ�านหน�วยงาน

  ทีี่�ดิ์แูลิรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุ

- ผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ลิะนวตัิกรรมใหม� ๆ

- การสนบัุสนนุแลิะแกปั้ญหาใหล้ิกูคา้

  ในเรื�องผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ลิะบุรก์ารอย�าง 

  รวดิ์เรว็

- แกไ้ขปัญหา รบัุฟั้งขอ้สนอแนะ

  ดิ์ว้ยความเติม็ใจ

- สื�อสารประวตัิค์วามเป็นมาของบุรษั์ที่ 

  ลิกัษณะการประกอบุธรุก์จ แลิะแจง้

  แนวที่างการปฏ์ิบุตัิง์าน กฎระเบีุยบุ 

  สวสัดิ์ก์าร แลิะหลิกัเกณฑ์ส์ำาคญั

  ของบุรษั์ที่

- ส�งเสรม์แลิะพัฒันาที่กัษะ แลิะความรู ้

  ของพันกังานอย�างติ�อเนื�อง 

- การปรบัุปรุงสวสัดิ์ก์ารแลิะค�าติอบุแที่น

  ทีี่�ดีิ์แลิะเหมาะสม

- จดัิ์ประเม์นผิลิการปฏ์ิบุตัิง์าน 

  (Performance Appraisal)

- เป์ดิ์โอกาสใหพ้ันกังานเลิือกหลิกัสตูิร

  แลิะว์ธีการเรยีนแบุบุผิสมผิสาน

  ทีี่�เหมาะกบัุตินเอง

- การปฏ์ิบุตัิง์านของหน�วยงานที่รพััยากร

  บุคุคลิเป็นไปติามหลิกัสท์ี่ธ์มนษุยชั่น  

  แลิะแนวที่างในการบุรห์ารความหลิาก 

  หลิาย ไม�กีดิ์กนัที่างเพัศั ศัาสนา เชืั่ �อชั่าติ ์ 

  แลิะเป็นไปติามกฎหมายแรงงาน

- มีมาติรการปอ้งกนั / คุม้ครอง

  ผิูแ้จง้เบุาะแส

- พัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�ไดิ์ม้าติรฐาน แลิะ

  ส�งมอบุผิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�มีคณุภิาพั

- ประชั่าสมัพันัธช์ั่�องที่างการจดัิ์ซืื่ �อ

  แลิะการรบัุบุรก์ารภิายหลิงัการขาย

- แกไ้ขปัญหา รบัุฟั้งปัญหาแลิะพัรอ้ม

   ปรบัุปรุงแกไ้ขดิ์ว้ยความรวดิ์เรว็

เดืิ์อนลิะครั�ง

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

2 ครั�ง/ปี

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

การม่ส่วนร่วมข้องผูู้้ม่ส่วนไดำ้เส่ย
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กิลุ่้มผู้มส่้ัวิน์ไดำเ้สั้ย ควิ�มถ้�แน์วิทั�งกิ�รติอบสัน์องควิ�มค�ดำหัวัิงแล้ะ
ประเดำน็์สัำ�คัญ

กิจิกิรรมกิ�รสัื�อสั�รสั�น์สััมพันั์ธ ์/
ช่ี้องทั�งกิ�รมส่้ัวิน์ร่วิม

ผู้ล้งทันุ์ (Investor)

ผู้ถอืหัุน้์สั�มัญ

นั์กิล้งทันุ์ร�ยย่อย

บริษัทัหัลั้กิทัรัพัย ์

สัังคมแล้ะชุี้มชี้น์ 

(community)

ชุี้มชี้น์โดำยรอบสัถ�น์

ประกิอบกิ�ร แล้ะ

โรงง�น์ผล้ิติ

สัถ�บนั์ศกึิษ� วัิดำ 

เย�วิชี้น์ แล้ะประชี้�ชี้น์

ทัั�วิไป

หัน่์วิยง�น์ภ�ครัฐ

ผู้กิำ�หัน์ดำน์โยบ�ยหัรือ

กิำ�กัิบดำแูล้รัฐวิสิั�หักิจิ 

หัน่์วิยง�น์กิำ�หัน์ดำ

ม�ติรฐ�น์ผล้ิติภนั์ฑ์์

คู่ค้�แล้ะคู่ควิ�มร่วิมมอื

คู่ค้� ผู้ส่ังมอบ

คู่ควิ�มร่วิมมอืแล้ะ

พันั์ธมติิรทั�งธุรกิจิ

- การประชั่มุสามญัผิูถื้ึอหุน้

- การเป์ดิ์เผิยขอ้มลูิคำาอธ์บุายของฝ่� ายจดัิ์การ   

  (MD&A) แลิะงบุการเง์น (สอบุที่าน/ติรวจสอบุ)

- การร�วมก์จกรรม Opportunity Day

  ของติลิาดิ์หลิกัที่รพััยแ์ห�งประเที่ศัไที่ย

email: ir@kumwell.com

โที่ร: 0-2954-3455 ติ�อ 220

- การใหโ้อกาส รบัุฟั้งความคด์ิ์เหน็ของชั่มุชั่น

  ผิ�านจดัิ์โครงการเพืั�อสงัคม

- การสื�อสาร ใหค้ ำาแนะนำา แลิะความรูผ้ิ�านการ

  จดัิ์ก์จกรรม แลิะชั่�องที่างบุนสื�อออนไลิน ์เชั่�น

   Line Facebook แลิะ YouTube

- การติด์ิ์ติ�อประชั่มุหารอืร�วมกบัุหน�วยงาน

  ภิาครฐั

- การเยี�ยมชั่มการประกอบุก์จการของบุรษั์ที่

- การจดัิ์สมัมนาเรื�องผิลิต์ิภิณัฑ์ก์บัุหน�วยงาน

  ภิาครฐั

- การลิงนามดิ์า้นความร�วมมือติ�าง ๆ

- การรอ้งเรยีนเรื�องการที่จุรต์ิผิ�านที่างอีเมลิ

- การรบัุฟั้งขอ้เสนอแนะ ปัญหา แลิะขอ้รอ้งเรยีน

- การประชั่มุสรา้งความร�วมมือในโครงการติ�าง ๆ 

ที่างการติลิาดิ์ ที่ั�งในส�วนของการออกผิลิต์ิภิณัฑ์์

ใหม�แลิะสรา้งก์จกรรมส�งเสรม์การติลิาดิ์

- ผิลิการดิ์ำาเน์นงานทีี่�ดีิ์

- ไดิ์ร้บัุผิลิติอบุแที่นจากการดิ์ำาเน์น

  งานทีี่�ดีิ์ เชั่�น เง์นปันผิลิ

- ไดิ์ร้บัุขอ้มลูิถึกูติอ้ง ครบุถึว้น

  เที่�าเทีี่ยม แลิะที่นัเวลิา

- ไดิ์ร้บัุคำาติอบุทีี่�ชั่ดัิ์เจนเมื�อเก์ดิ์

  ขอ้สงสยั

- ไดิ์ร้บัุคำาติอบุในประเดิ์น็ทีี่�สงสยั

  แลิะขอ้มลูิทีี่�เป็นประโยชั่น์

  ติ�อการติดัิ์สน์ใจลิงที่นุ

- ผิลิกระที่บุที่างส์�งแวดิ์ลิอ้ม 

  Community needs ทีี่�ขาดิ์แคลิน

- ติอ้งการใหส้�งเสรม์ การจา้งงานชั่มุชั่น

- โครงการเพืั�อสงัคมทีี่�เขา้ถึงึผิูมี้ส�วน

  ไดิ์เ้สีย

- การดิ์แูลิสขุภิาพัแลิะความปลิอดิ์ภิยั

  ของชั่มุชั่น

- การเป์ดิ์เผิยขอ้มลูิทีี่�เพีัยงพัอแลิะ

  ที่นัเวลิา

- ติ�อยอดิ์โอกาสการพัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์์

  ทีี่�มีคณุภิาพั ไดิ์ม้าติรฐาน

- ไดิ์ร้บัุการปฏ์ิบุตัิอ์ย�างเป็นธรรม

  โปร�งใสแลิะเที่�าเทีี่ยม

- ไดิ์ร้บัุสน์คา้แลิะบุรก์ารภิายในเวลิา

  ทีี่�ก ำาหนดิ์

- สามารถึนำาความรูที้ี่�ไดิ์ไ้ปส�งติ�อ

  อย�างถึกูติอ้ง แลิะติอบุสนองติ�อ

  ลิกูคา้ไดิ์อ้ย�างมีประสท์ี่ธ์ภิาพั

- ความร�วมมือในการที่ำาธรุก์จ

  ติามหลิกัธรรมาภ์ิบุาลิ

- การกระติุน้ยอดิ์ขาย

- การติ�อยอดิ์โอกาสที่างการติลิาดิ์

- บุรษั์ที่ประกอบุธรุก์จดิ์ว้ยความโปร�งใส

  มีผิลิดิ์ำาเน์นงานทีี่�ดีิ์

- สื�อสารกลิยทุี่ธ ์ท์ี่ศัที่างแลิะผิลิการ

  ดิ์ำาเน์นงานของบุรษั์ที่ เพืั�อสรา้งความ

  มั�นใจแก�นกัลิงที่นุ

- เป์ดิ์เผิยขอ้มลูิอย�างถึกูติอ้ง ครบุถึว้น

  ที่นัเวลิา แลิะเที่�าเทีี่ยม

- ติอบุขอ้ซื่กัถึามอย�างติรงประเดิ์น็

- เป์ดิ์รบัุคำาถึามแลิะขอ้ซื่กัถึามผิ�าน

  ชั่�องที่าง email แลิะโที่รศัพััที่์

- การจา้งงานในที่อ้งถ์ึ�น เพืั�อกระจาย

  รายไดิ์สู้�ชั่มุชั่น

- การกำาหนดิ์มาติรการควบุคมุแลิะ

  ปอ้งกนัการระบุาดิ์ของโรคโคว์ดิ์ 19

- การคำานงึถึงึความปลิอดิ์ภิยัของชั่มุชั่น

- บุรห์ารจดัิ์การภิายในเพืั�อจดัิ์ส�งขอ้มลูิ

  แก�หน�วยงานรฐัไดิ์เ้รว็ขึ �นขึ �น เชั่�น การ

  แยกประเภิที่ขอ้มลูิ เป็นติน้

- การเป์ดิ์เผิยขอ้มลูิผิ�านเวบ็ุไซื่ติ ์แลิะ

  สื�อออนไลินต์ิ�าง ๆ

- การจดัิ์สมัมนาเรื�องผิลิต์ิภิณัฑ์ก์บัุ

  หน�วยงานภิาครฐั

- จดัิ์ที่ำาขอ้ติกลิงร�วมกนัเพืั�อยกระดิ์บัุ

  คณุภิาพัผิลิต์ิภิณัฑ์์

- พัฒันาระบุบุทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุการจดัิ์ซืื่ �อ

  จดัิ์จา้ง

- ใหข้อ้มลูิ ที่ำาความเขา้ใจ ขั�นติอนแลิะ

  กระบุวนการจดัิ์ซืื่ �อจดัิ์จา้งแก�บุคุคลิากร

  ภิายในแลิะภิายนอกองคก์ร

- งานสมัมนาคู�คา้

- จดัิ์ที่ำาขอ้ติกลิงร�วมกนัเพืั�อกำาหนดิ์

  กรอบุความร�วมมือกบัุพันัธม์ติร

  ที่างธรุก์จ

- ประชั่มุแลิะสรา้งก์จกรรมส�งเสรม์

  การติลิาดิ์

ปีลิะ 1 ครั�ง

ที่กุไติรมาส

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

ติลิอดิ์ที่ั�งปีติามกรอบุ

ระยะเวลิาของแติ�ลิะ

หน�วยงาน

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

ติลิอดิ์ที่ั�งปี

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 11



บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์เรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) (“บุรษั์ที่”) คำานงึถึึงประเดิ์็นทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุการดิ์ำาเน์นธุรก์จที่ั�งภิายในแลิะภิายนอก รวมถึึงพ์ัจารณา

ประเดิ์น็ทีี่�สอดิ์คลิอ้งกบัุความคาดิ์หวงัของผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สียที่กุกลิุ�ม เพืั�อประเม์นประเดิ์น็ทีี่�ส ำาคญัของบุรษั์ที่ ซื่ึ�งประกอบุดิ์ว้ย 4 ขั�นติอนหลิกัดิ์งันี �

บุร์ษัที่ระบุุประเดิ์็นแลิะขอบุเขติความสำาคญัของหวัขอ้ทีี่�จะรายงานโดิ์ยสมัภิาษณผ์ิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสียที่ั�งภิายในแลิะภิายนอก

การประเม์นความเสี�ยงขององคก์รแลิะโอกาสที่างธุรก์จ โดิ์ยคำานึงถึึงแนวโนม้ของโลิกจากเป้าหมายการพััฒนาอย�างยั�งยืน

(SDGs)

จดัิ์ลิำาดิ์บัุความสำาคญัของประเดิ์็น แลิะประเม์นแติ�ลิะประเดิ์็นทีี่�ระบุหุวัไวใ้นขั�นติอนทีี่� 1 โดิ์ยพ์ัจารณาที่ั�งผิลิกระที่บุระยะสั�นแลิะ

ผิลิกระที่บุระยะยาวทีี่�ส�งผิลิติ�อบุรษั์ที่ คำานงึถึงึแนวโนม้แลิะความสำาคญัของธุรก์จแลิะดิ์ำาเน์นการสำารวจประเม์นผิลิกบัุผิูมี้ส�วนไดิ์้

เสียภิายในแลิะภิายนอก เชั่�น ผิูถื้ึอหุน้ นกัลิงที่นุ ลิกูคา้ คู�ค�า พันกังานแลิะสมาช์ั่กในชั่มุชั่น เพืั�อที่ำาความเขา้ใจถึึงความคาดิ์หวงั 

ความสนใจแลิะผิลิกระที่บุติ�อแติ�ลิะส�วน จากนั�นใหค้วามสำาคญัหวัขอ้สำาหรบัุการเป์ดิ์เผิยในรายงานนี�แลิะการรายงานติามขอบุเขติ

แติ�ลิะประเภิที่ทีี่�ส�งผิลิกระที่บุติ�อการดิ์ำาเน์นธรุก์จแลิะผิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสีย

การติรวจสอบุความถึกูติอ้งของการประเม์นจดัิ์ลิำาดิ์บัุความสำาคญัของธุรก์จ โดิ์ยพ์ัจารณาที่บุที่วนผิลิการประเม์นแติ�ลิะประเดิ์น็ทีี่�

เป็นสาระสำาคญัของธุรก์จกบัุคณะที่ำางานความยั�งยืนเพืั�อยืนยนัว�าประเดิ์น็ติ�าง ๆ ไดิ์ส้ะที่อ้นถึงึความสำาคญัติ�อบุรษั์ที่แลิะผิูมี้ส�วน

ไดิ์เ้สียอย�างสมดิ์ลุิ ก�อนนำาเสนอประธานเจา้หนา้ทีี่�บุรห์ารพ์ัจารณาอนมุต์ัิเพืั�อนำาเขา้ใหค้ณะกรรมการบุรห์ารแลิะคณะกรรมการ

บุรษั์ที่พ์ัจารณาเหน็ชั่อบุแลิะรบัุรองสำาหรบัุประเดิ์น็ทีี่�จดัิ์ลิ ำาดิ์บัุความสำาคญัดิ์งักลิ�าว

คณะกรรมการบุร์หารเห็นชั่อบุแลิะรบัุรองประเดิ์็นทีี่�เป็นสาระสำาคญัดิ์า้นความยั�งยืนของธุรก์จแลิะการจดัิ์ลิำาดิ์บัุความสำาคญั

ติลิอดิ์จนกำาหนดิ์แนวที่างติอบุสนองติ�อผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สียในประเดิ์น็ติ�าง ๆ แลิะมอบุหมายใหผ้ิูบุ้รห์ารแติ�ลิะฝ่� ายทีี่�เกี�ยวขอ้งรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุ

ดิ์ำาเน์นการติามแนวที่างทีี่�กำาหนดิ์ไว ้โดิ์ยบุร์ษัที่กำาหนดิ์ดิ์ชัั่นีชีั่ �วดัิ์การดิ์ำาเน์นงานเป้าหมายของแติ�ลิะประเดิ์็นทีี่�เป็นสาระสำาคญั

ของธุรก์จ เพืั�อใชั่ใ้นการประเม์นผิลิลิพััธก์ารดิ์ำาเน์นงานที่ั�งระดิ์บัุองคก์ร ระดิ์บัุฝ่� าย แลิะระดิ์บัุส�วน อีกที่ั�งมุ�งมั�นพัฒันาความยั�งยืน

อย�างติ�อเนื�อง ซื่ึ�งจะเป์ดิ์รบัุขอ้เสนอแนะ แลิะความคด์ิ์เหน็ของผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สยี ผิ�านชั่�องที่างติ�าง ๆ เพืั�อปรบัุปรุงเพ์ั�มเติม์เชั่�นเดีิ์ยวกบัุ

ที่บุที่วนนโยบุาย วตัิถึปุระสงค ์แลิะเปา้หมายของ ESG เป็นระยะ

01

02

03

04

ขั้ั�นตอนที่่� 1      การระบัุประเด็นและขั้อบัเขั้ตการรายงาน

ขั้ั�นตอนที่่� 2      จััดลำาดับัและประเมินความสำาคัญขั้องประเด็นที่่�เป็นสาระสำาคัญต่อธุุรกิจั

ขั้ั�นตอนที่่� 3      ที่บัที่วนผลการประเมินที่่�เป็นสาระสำาคัญขั้องธุุรกิจั

ขั้ั�นตอนที่่� 4      การรับัรองและเห็็นชอบัผลการประเมินประเด็นที่่�เป็นสาระสำาคัญขั้องธุุรกิจั

การระบุประเดำ็นสำาคัญ
ด้านความยั่ั�งยั่่นแลัะกำาหนดขอบเขตของรายั่งาน (Identification)
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- การจดัิ์การของเสีย

- การบุรห์ารจดัิ์การพัลิงังาน

- การบุรห์ารจดัิ์การที่รพััยากรนำ�า

- การจดัิ์การก๊าซื่เรอืนกระจก

มิติสิ�งแวดล้อม
(Environment Dimension)

มิติสงัคม

การอบรมแลัะพัื่ฒนาศัักยั่ภาพื่
ของพื่นักงาน

การพัื่ฒนาแลัะส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

การกำากับดูแลักิจการ

การบริหารจัดการพื่ลัังงาน การบริหารจัดการที่รัพื่ยั่ากรนำ�า

การจัดการก๊าซเร่อนกระจก
การจัดการของเส่ยั่

ความพึื่งพื่อใจ
ของลัูกค้า

สุขภาวะแลัะความปลัอดภัยั่ในที่่�ที่ำางาน

การส่งมอบองค์ความรู้
ให้กับชุุมชุนแลัะสังคม

แบรนด์สินค้าแลัะการโฆษณา

ความรับผิิดชุอบต่อสินค้าแลัะบริการ

การบริหารจัดการ
ความเส่�ยั่งแลัะภาวะวิกฤต

การจัดการ
ห่วงโซ่อุปที่าน

นโยั่บายั่แลัะแนวที่างปฏิิบัติเก่�ยั่วกับการจัดซ่�อจัดจ้าง

Importance to the company
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มิติเศรษฐกิจั มิติสิ�งแวดล้อม
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- การกำากบัุดิ์แูลิก์จการ

- การพััฒนาแลิะส�งเสร์มนวัติกรรม

  องคก์ร

- การบุร์หารจัดิ์การความเสี�ยงแลิะ

  ภิาวะว์กฤติ

- การจดัิ์การห�วงโซื่�อปุที่าน

- ความพังึพัอใจของลิกูคา้

- นโยบุายแลิะแนวปฏ์ิบุตัิเ์กี�ยวกบัุการ

  จดัิ์ซืื่ �อจดัิ์จา้ง

มิติเศรษฐกิจั
(Economic Dimension)

- การอบุรมแลิะพัฒันาศักัยภิาพัของ  

  พันกังาน

- การส�งมอบุองคค์วามใหก้บัุชั่มุชั่น

  แลิะสงัคม

- ความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุติ�อสน์คา้แลิะบุรก์าร

- แบุรนดิ์ส์น์คา้แลิะการโฆษณา

- สขุภิาวะแลิะความปลิอดิ์ภิยัในทีี่�ที่ ำางาน

มิติสังคม
(Social Dimension)

ลำาดำับความสำาคัญ
ของประเด็นที่่�ม่ความสำาคัญด้านความยั่ั�งยั่่น ประจำาปี 2564
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มติิคิวิ�ม

ยั�งยนื์

ขัอบเขัติผล้กิระทับ

ภ�ยใน์
บริษัทั ลู้กิค้� คู่ค้� ชุี้มชี้น์พันั์กิ

ง�น์
นั์กิ

ล้งทัุน์
หัน่์วิยง�น์

รัฐ

ภ�ยน์อกิขัอบเขัติกิ�รร�ยง�น์ประเดำน็์ดำ�้น์ควิ�มยั�งยนื์

มติิเิศรษฐกิจิ

มติิสัิังคม

มติิิ

สัิ�งแวิดำล้้อม

การกำากบัุดิ์แูลิก์จการ

การพัฒันาแลิะส�งเสรม์
นวตัิกรรมองคก์ร

การบุรห์ารจดัิ์การความเสี�ยง
แลิะภิาวะว์กฤติ

การจดัิ์การห�วงโซื่�อปุที่าน

ความพังึพัอใจของลิกูคา้

นโยบุายแลิะแนวปฏ์ิบุตัิเ์กี�ยวกบัุ
การจดัิ์ซืื่ �อจดัิ์จา้ง

การอบุรมแลิะพัฒันาศักัยภิาพั
ของพันกังาน

การพัฒันาแลิะมีส�วนร�วมกบัุ
ชั่มุชั่นแลิะสงัคม

ความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุติ�อสน์คา้
แลิะบุรก์าร

แบุรนดิ์ส์น์คา้แลิะการโฆษณา

สขุภิาวะแลิะความปลิอดิ์ภิยั
ในทีี่�ที่ ำางาน

การจดัิ์การของเสีย

การบุรห์ารจดัิ์การพัลิงังาน

การบุรห์ารจดัิ์การที่รพััยากรนำ�า

การจดัิ์การก๊าซื่เรอืนกระจก

- การกำากบัุดิ์แูลิก์จการแลิะการ  
  ปฏ์ิบุตัิต์ิามกฎหมาย

- การติอบุสนองติ�อพัฤติ์กรรมของ
  ผิูบุ้รโ์ภิค

- นโยบุายแลิะการบุรห์ารความเสี�ยง
  องคก์ร

- การบุรห์ารจดัิ์การห�วงโซื่�อปุที่าน

- แผินการดิ์ำาเน์นงานแลิะเปา้หมาย
  การบุรห์ารจดัิ์การความสมัพันัธ์
  กบัุลิกูคา้

- กระบุวนการแลิะนโยบุายการ
  จดัิ์ซืื่ �อจดัิ์จา้ง

- การพัฒันาบุคุลิากรแลิะการ
  ฝึ่กอบุรม

- การดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นการพัฒันา
  แลิะมีส�วนร�วมกบัุชั่มุชั่นแลิะสงัคม

- การรบัุฟั้งขอ้เสนอแนะ ปัญหา
  แลิะขอ้รอ้งเรยีน

- นโยบุายแลิะแผินการดิ์ำาเน์นงาน 
  ดิ์า้นแบุรนดิ์ส์น์คา้แลิะการโฆษณา

- การดิ์ำาเน์นงานอาชีั่วอนามยัแลิะ 
  ความปลิอดิ์ภิยั

- การจดัิ์การผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ลิะ
  ขยะอตุิสาหกรรม

- การจดัิ์การดิ์า้นพัลิงังาน

- การจดัิ์การดิ์า้นที่รพััยากรนำ�า

- การเปลิี�ยนแปลิงสภิาพัอากาศั
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เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) มีความมุ�งมั�นในการดิ์ำาเน์นธรุก์จบุนเสน้ที่างการพัฒันาอย�างยั�งยืนดิ์ว้ยการกำาหนดิ์ท์ี่ศัที่างกลิยทุี่ธ์

องคก์รทีี่�ค ำานงึถึงึ การกำาหนดิ์เปา้หมายแลิะการรายงานผิลิการดิ์ำาเน์นงานทีี่�สอดิ์คลิอ้งกบัุเปา้หมายการพัฒันาทีี่�ยั�งยืนขององคก์ารสหประชั่าชั่าติ์

(Sustainable Development Goals: SDGs) ทีี่�ครอบุคลิุมที่ั�งในดิ์า้นเศัรษฐก์จ สงัคม แลิะส์�งแวดิ์ลิอ้ม ใหก้ับุผิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสียทีุ่กกลิุ�ม

โดิ์ยพ์ัจารณาสาระสำาคญัในการนำาเสนอผิลิงานติามแนวหลิกัสากลิ ในรอบุปีการเง์น 2564 บุรษั์ที่ไดิ์มี้การพ์ัจารณาเปา้หมายทีี่�ส ำาคญั ดิ์งันี �

เปา้หมายและเปา้ประสงค์การพััฒนาที่่�ยั�งยนื

1.1 ขจดัิ์ความยากจนขั�นรุนแรงที่ั�งหมดิ์

3.6 ลิดิ์จำานวนการติายแลิะบุาดิ์เจ็บุจากอบุุตัิเ์หติทุี่างถึนน
3.8 บุรรลิกุารมีหลิกัประกนัสขุภิาพัถึว้นหนา้ รวมถึงึการปอ้งกนัความเสี�ยงที่างการเง์น การเขา้ถึงึ
      การบุรก์ารสาธารณสขุ จำาเป็นทีี่�มีคณุภิาพั แลิะเขา้ถึงึยาแลิะวคัซีื่นจำาเป็นทีี่�ปลิอดิ์ภิยั
      มีประสท์ี่ธ์ภิาพั มีคณุภิาพั แลิะมีราคาทีี่�สามารถึซืื่ �อหาไดิ์้
3.9 ลิดิ์จำานวนการติายแลิะการเจ็บุป� วยจากสารเคมีอนัติรายแลิะจากมลิพ์ัษแลิะการปนเปื�อน
      ที่างอากาศั นำ�า แลิะดิ์์น

4.6 เยาวชั่นที่กุคนแลิะผิูใ้หญ�ที่ั�งชั่ายแลิะหญ์งสามารถึอ�านออกเขียนไดิ์แ้ลิะคำานวณไดิ์้

5.1 ยตุิก์ารเลิือกปฏ์ิบุตัิท์ี่กุรูปแบุบุทีี่�มีติ�อผิูห้ญ์งแลิะเดิ์ก็หญ์งในที่กุทีี่�

5.2 ขจดัิ์ความรุนแรงที่กุรูปแบุบุทีี่�มีติ�อผิูห้ญ์งแลิะเดิ์ก็หญ์งที่ั�งในทีี่�สาธารณะแลิะทีี่�รโหฐาน

      รวมถึงึการคา้มนษุยก์ารกระที่ำาที่างเพัศั แลิะการแสวงประโยชั่นใ์นรูปแบุบุอื�น

5.5 ผิูห้ญ์งจะมีส�วนร�วมอย�างเติม็ทีี่�แลิะมีประสท์ี่ธ์ผิลิแลิะมีโอกาสทีี่�เที่�าเทีี่ยมในการเป็นผิูน้ ำา

      ในที่กุระดิ์บัุของการติดัิ์สน์ใจในที่างการเมือง เศัรษฐก์จ แลิะภิาคสาธารณะ

6.3 ปรบัุปรุงคณุภิาพันำ�า โดิ์ยการลิดิ์มลิพ์ัษ ขจดัิ์การท์ี่ �งขยะแลิะลิดิ์การปลิ�อยสารเคมีอนัติรายแลิะ

      วตัิถึอุนัติรายลิดิ์สดัิ์ส�วนนำ�าเสียทีี่�ไม�ผิ�านกระบุวนการลิงครึ�งหนึ�ง แลิะเพ์ั�มการนำากลิบัุมาใชั่ใ้หม�

      แลิะการใชั่ซ้ื่ ำ�าทีี่�ปลิอดิ์ภิยัอย�างยั�งยืน

เป้าห็มาย 1
ขจัดความยั่ากจน

ทีุ่กรูปแบบ

เป้าห็มาย 3
สุขภาพื่แลัะ

ความเป็นอยัู่่ที่่�ด่

เป้าห็มาย 4
การศึักษาที่่�ม่คุณภาพื่

แลัะเที่่าเที่่ยั่ม

เป้าห็มาย 5
ความเที่่าเที่่ยั่ม

ที่างเพื่ศั

เป้าห็มาย 6
การจัดการนำ�าแลัะ

สุขาภิบาลั
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เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์

7.2 เพ์ั�มสดัิ์ส�วนของพัลิงังานที่ดิ์แที่นในการผิสมผิสานการใชั่พ้ัลิงังานของโลิก

7.3 เพ์ั�มอตัิราการปรบัุปรุงประสท์ี่ธ์ภิาพัการใชั่พ้ัลิงังานของโลิก

เป้าห็มาย 7
พื่ลัังงานสะอาดที่่�
ทีุ่กคนเข้าถึงได้

8.1 การเติบ์ุโติที่างเศัรษฐก์จติ�อหวัประชั่ากรมีความยั�งยืนติามบุรบ์ุที่ของประเที่ศั

8.2 บุรรลิกุารมีผิลิต์ิภิาพัที่างเศัรษฐก์จในระดิ์บัุทีี่�สงูขึ �นผิ�านการที่ำาใหห้ลิากหลิาย การยกระดิ์บัุเที่คโนโลิยีแลิะนวตัิกรรม

8.4 ปรบัุปรุงประสท์ี่ธ์ภิาพัการใชั่ท้ี่รพััยากรของโลิกในการบุรโ์ภิคแลิะการผิลิต์ิ

8.5 บุรรลิกุารจา้งงานเติม็ทีี่�แลิะมีผิลิต์ิภิาพั แลิะการมีงานทีี่�สมควรสำาหรบัุหญ์งแลิะชั่ายที่กุคนรวมถึงึเยาวชั่นแลิะผิูมี้ภิาวะ    

      ที่พุัพัลิภิาพั แลิะใหมี้การจ�ายทีี่�เที่�าเทีี่ยมสำาหรบัุงานทีี่�มีคณุค�าเที่�าเทีี่ยมกนั

8.7 ดิ์ำาเน์นมาติรการโดิ์ยที่นัทีี่แลิะมีประสท์ี่ธ์ภิาพัเพืั�อขจดัิ์แรงงานบุงัคบัุ

8.8 ปกปอ้งสท์ี่ธ์แรงงานแลิะส�งเสรม์สภิาพัแวดิ์ลิอ้มในการที่ำางานทีี่�ปลิอดิ์ภิยัแลิะมั�นคงสำาหรบัุผิูท้ี่ ำางานที่กุคน

      รวมถึงึผิูท้ี่ ำางานติ�างดิ์า้วโดิ์ยเฉพัาะหญ์งติ�างดิ์า้ว แลิะผิูที้ี่�ที่ ำางานเสี�ยงอนัติราย

11.1 สรา้งหลิกัประกนัว�าจะมีการเขา้ถึงึทีี่�อยู�อาศัยัแลิะการบุรก์ารพืั �นฐานทีี่�พัอเพีัยงปลิอดิ์ภิยั แลิะในราคาทีี่�สามารถึจ�ายไดิ์้

11.2 มีการเขา้ถึงึระบุบุคมนาคมขนส�งทีี่�ยั�งยืน เขา้ถึงึไดิ์ ้ปลิอดิ์ภิยั ในราคาทีี่�สามารถึจ�ายไดิ์ ้ส ำาหรบัุที่กุคน

11.5 ลิดิ์จำานวนการติายแลิะจำานวนคนทีี่�ไดิ์ร้บัุผิลิกระที่บุแลิะลิดิ์การสญูเสียโดิ์ยติรงที่างเศัรษฐก์จทีี่�เกี�ยวกบัุผิลิต์ิภิณัฑ์์

        มวลิรวมภิายในประเที่ศัของโลิกทีี่�เก์ดิ์จากภิยัพ์ับุตัิ์

11.6 ลิดิ์ผิลิกระที่บุที่างลิบุติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้มติ�อหวัประชั่ากรในเขติเมือง รวมถึงึการใหค้วามสนใจเป็นพ์ัเศัษติ�อคณุภิาพั

        อากาศั แลิะการจดัิ์การของเสียของเที่ศับุาลิ

9.1 พัฒันาโครงสรา้งพืั �นฐานทีี่�มีคณุภิาพั เชืั่�อถืึอไดิ์ ้ยั�งยืนแลิะมีความที่นที่าน เพืั�อสนบัุสนนุการพัฒันาที่างเศัรษฐก์จ

      แลิะความเป็นอยู�ทีี่�ดีิ์ของมนษุย์

9.4 ยกระดิ์บัุโครงสรา้งพืั �นฐานแลิะปรบัุปรุงอตุิสาหกรรมเพืั�อใหเ้ก์ดิ์ความยั�งยืน โดิ์ยเพ์ั�มประสท์ี่ธ์ภิาพัการใชั่ท้ี่รพััยากร

      แลิะการใชั่เ้ที่คโนโลิยีแลิะกระบุวนการที่างอตุิสาหกรรมทีี่�สะอาดิ์แลิะเป็นม์ติรติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้มมากขึ �น

12.2 บุรรลิกุารจดัิ์การทีี่�ยั�งยืนแลิะการใชั่ท้ี่รพััยากรที่างธรรมชั่าติอ์ย�างมีประสท์ี่ธ์ภิาพั

12.4 การจดัิ์การสารเคมีแลิะของเสียที่กุชั่น์ดิ์ติลิอดิ์วงจรชีั่ว์ติของส์�งเหลิ�านั�นดิ์ว้ยว์ธีทีี่�เป็นม์ติรติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้ม

        แลิะลิดิ์การปลิดิ์ปลิ�อยส์�งเหลิ�านั�นออกสู�อากาศั นำ�า แลิะดิ์น์

12.5 ลิดิ์การเก์ดิ์ของเสียโดิ์ยใหมี้การปอ้งกนั การลิดิ์ปรม์าณ การใชั่ซ้ื่ ำ�า แลิะการนำากลิบัุมาใชั่ใ้หม�

13.1 เสรม์ภิม์ูติา้นที่านแลิะขีดิ์ความสามารถึในการปรบัุติวัติ�ออนัติรายแลิะภิยัพ์ับุตัิท์ี่างธรรมชั่าติ์ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุ

        ภิม์ูอากาศั

13.3 พัฒันาการศักึษา การสรา้งความติระหนกัรู ้แลิะขีดิ์ความสามารถึของมนษุยแ์ลิะของสถึาบุนัในเรื�องการลิดิ์ปัญหา

        การเปลิี�ยนแปลิงสภิาพัภิม์ูอากาศั การปรบัุติวั การลิดิ์ผิลิกระที่บุ การเตืิอนภิยัลิ�วงหนา้

เป้าห็มาย 8
การจ้างงานที่่�ม่คุณค่า
แลัะการเติบโตที่าง

เศัรษฐกิจ

เป้าห็มาย 9
นวัตกรรมแลัะ

โครงสร้างพ่ื่�นฐาน

เป้าห็มาย 11
เม่องแลัะชุุมชุน

ที่่�ยั่ั�งยั่่น

เป้าห็มาย 12
การบริโภคแลัะ
การผิลัิตที่่�ยั่ั�งยั่่น

เป้าห็มาย 13
การรับม่อกับการ

เปลั่�ยั่นแปลัง
สภาพื่อากาศั
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การจัดำการความยั�งยืนในมิติสังคม
กิ�รส่ังมอบองคค์วิ�มรู้ใหักั้ิบชุี้มชี้น์แล้ะสัังคม

ทั้�ม�แล้ะควิ�มสัำ�คัญ แน์วิคดิำโครงกิ�ร

บุรษั์ที่ คมัเวลิคอปอรเ์รชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) ไดิ์ต้ิระหนกัถึงึอนัติรายจากฟ้า้ผิ�าทีี่�สรา้งความเสียหายติ�อชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์น์ แลิะติอ้งการเห็นสงัคม

มีความปลิอดิ์ภิยัในชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์์นอนัเนื�องมาจากภิยัฟ้้าผิ�า โดิ์ยมีการดิ์ำาเน์นการภิายใติแ้นวค์ดิ์ “กิ�รส่ังมอบควิ�มปล้อดำภัยสู่ัชุี้มชี้น์

แล้ะสัังคม (Safety io Society)” มีวตัิถึปุระสงคที์ี่�จะส�งมอบุองคค์วามรูแ้ลิะความเขา้ใจเรื�องการปอ้งกนัภิยัจากฟ้า้ผิ�าการติ�อลิงดิ์น์อย�างถึกูติอ้ง

ติามหลิกัว์ที่ยาศัาสติรแ์ลิะว์ศัวกรรมศัาสติรใ์หก้ับุสงัคมแลิะชัุ่มชั่น เพืั�อก�อใหเ้ก์ดิ์การเชืั่�อมโยงเครือข�ายระหว�างภิาครฐัแลิะเอกชั่นรวมที่ั�ง

สนบัุสนุนใหมี้การพัฒันาหลิกัสตูิรการเรียนการสอนเรื�องการติ�อลิงดิ์์นแลิะป้องกันฟ้้าผิ�าใหมี้ความที่นัสมยัแลิะนำาองคค์วามรูไ้ปพัฒันาใชั่้

ในว์ชั่าชีั่พัทีี่�เกี�ยวขอ้งแลิะเป็นส�วนหนึ�งในการขบัุเคลิื�อนสู�ความปลิอดิ์ภิยัใหส้งัคม

Kumwell ไดิ์ด้ิ์ ำาเน์นโครงการร�วมกนัสรา้งสรรคค์วามปลิอดิ์ภิยัสู�สงัคม (Creating Shared Value - CSV : Safety to Society) ที่ั�วประเที่ศัไที่ย

แลิะในอาเซีื่ยน มุ�งเนน้การส�งมอบุความรูแ้ลิะที่กัษะดิ์า้นว์ศัวกรรมเป็นสำาคญั ใหก้ับุหน�วยงานหรือองคก์รที่ั�งภิาครฐัแลิะเอกชั่น โดิ์ยจดัิ์ติั�ง

ศัูนยฝึ์่กอบุรมการติ�อลิงดิ์์นแลิะป้องกันฟ้้าผิ�า (Learning Center) เมื�อปี พั.ศั.2553 ซื่ึ�งติ�อมาไดิ์เ้ปลิี�ยนชืั่�อเป็น “ศัูนยก์ารเรียนรู ้Kumwell

Academy” เมื�อปี พั.ศั.2559 แลิะไดิ์ร้บัุการรบัุรองจากสภิาว์ศัวกร จดิ์ที่ะเบีุยนเป็นองคก์รแม�ข�ายรหสั 7016 อย�างถึกูหลิกัการในการพัฒันา

ว์ชั่าชีั่พัว์ศัวกรรมติ�อเนื�อง โดิ์ยผิูที้ี่�ผิ�านการอบุรมสมัมนาภิายใติ ้Kumwell Academy จะไดิ์ร้บัุหน�วยความรู ้(Professional Development Unit : 

PDU/CPD) เพืั�อใชั่ใ้นการที่ดิ์สอบุเลิื�อนระดิ์บัุว์ชั่าชีั่พัว์ศัวกรรมจากสภิาว์ศัวกรอีกดิ์ว้ย

1. บนั์ทักึิข้ัอติกิล้งควิ�มร่วิมมอืกัิบสัถ�น์ศกึิษ� เพัื�อจดัำทัำ�หัลั้กิสูัติรแล้ะกิ�รฝึึกิอบรมใหัแ้ก่ิเย�วิชี้น์ เรื�องระบบติอ่ล้งดำนิ์แล้ะ

   ป้องกัิน์ฟ้ื่�ผ่�

a. โครงการความร�วมมือที่างว์ชั่าการ ระบุบุการติรวจจบัุการเก์ดิ์ฟ้า้ผิ�า การเก็บุขอ้มลูิ แลิะการเตืิอนฟ้า้ผิ�า เพืั�อความปลิอดิ์ภิยัจากฟ้า้ผิ�าสู�ชั่มุชั่น

b. โครงการความร�วมมือในการจดัิ์การศักึษาหลิกัสตูิรการฝึ่กยกระดิ์บัุฝี่มือ สาขาระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าแลิะการติ�อลิงดิ์์น

c. โครงการความร�วมมือในการจดัิ์การศักึษาระดิ์บัุปรญ์ญาติร ีหลิกัสตูิรเที่คโนโลิยีบุณัฑ์์ติ สาขาว์ชั่าเที่คโนโลิยีไฟ้ฟ้า้

2. กิ�รจัดำทัำ�คู่มือแล้ะม�ติรฐ�น์ทั�งวิิศวิกิรรม

a. มาติรฐานฝี่มือแรงงานแห�งชั่าติ ์โดิ์ยร�วมกบัุกรมพัฒันาฝี่มือแรงงาน กระที่รวงแรงงาน

b. คู�มือระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า โดิ์ยร�วมกบัุสมาคมชั่�างเหมาไฟ้ฟ้า้แลิะเครื�องกลิไที่ย

c. คู�มือการติ�อลิงดิ์์น

d. คู�มือการออกแบุบุระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าสำาหรบัุอาคาร

ศันูยก์ารเรยีนรู ้Kumwell Academy ดิ์ำาเน์นการจดัิ์งานอบุรมสมัมนาที่ั�งแบุบุออฟ้ไลินแ์ลิะออนไลิน ์อย�างนอ้ยเดืิ์อนลิะ 1 ครั�ง ที่กุวนัพัฤหสับุดีิ์

ในสปัดิ์าหส์ดุิ์ที่า้ยของที่กุ ๆ เดืิ์อน ใหแ้ก� ว์ศัวกรทีี่�ดิ์ ำาเน์นงาน ชั่�างผิูช้ั่ ำานาญการ แลิะผิูที้ี่�สนใจ เชั่�น ว์ศัวกรไฟ้ฟ้า้ ว์ศัวกรออกแบุบุ ว์ศัวกรทีี่�ปรกึษา 

ว์ศัวกรติ์ดิ์ติั�ง ว์ศัวกรบุำารุงรกัษา ในหลิากหลิายหลิกัสูติร เนื�องในสถึานการณโ์รคระบุาดิ์โคว์ดิ์-19 ทีี่�ประเที่ศัไที่ยเผิช์ั่ญ มาอย�างติ�อเนื�อง

ติั�งแติ�ปลิายปี พั.ศั.2562 ศัูนยก์ารเรียนรู ้Kumwell Academy จึงมีการปรบัุเปลิี�ยนรูปแบุบุการจัดิ์อบุรมสมัมนารูปแบุบุออนไลิน ์100%

ซื่ึ�งเขา้กบัุไลิฟ์้สไติลิผ์ิูค้นในยคุ New Normal แลิะเป็นไปติามมาติรการการควบุคมุโรคระบุาดิ์ของกระที่รวงสาธารณสขุ

บุรษั์ที่มุ�งมั�นเป็นส�วนหนึ�งในการส�งมอบุความรูค้วามสามารถึในเรื�องระบุบุติ�อลิงดิ์น์แลิะปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าเพืั�อส�งมอบุความปลิอดิ์ภิยัสู�ชั่มุชั่น ใหส้งัคม

น�าอยู�อย�างยั�งยืน … Safety to Society
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แผู้นการจัดำอบรมสัมมนาประจำาปี 2564

ตัวอย่างตารางการจัดำอบรมสัมมนารายเดำือน

กำาหนดิ์การจัดิ์อบุรมสัมมนาจำานวน 12 ครั�ง ทีุ่กวันพัฤหัสบุดีิ์ทีี่�  4 ของทีุ่กเดืิ์อน อบุรมสัมมนาครั�งลิะ 9 ชั่ั� วโมง ณ ศัูนย์การเรียนรู ้

Kumwell Academy ติำาบุลิบุางเลิน อำาเภิอบุางใหญ� จงัหวดัิ์นนที่บุรุ ีแติ�เนื�องจากสถึานการณโ์รคระบุาดิ์โคว์ดิ์-19 จงึมีการปรบัุเปลิี�ยนรูปแบุบุ

การจดัิ์อบุรมสมัมนาเป็นรูปแบุบุออนไลิน ์ผิ�านชั่�องที่างโซื่เชีั่ยลิมีเดีิ์ย (Facebook Live)  โดิ์ยมีกำาหนดิ์จดัิ์งานอบุรมสมัมนาเดืิ์อนลิะ 1-4 ครั�ง

ครั�งลิะ 2-3 ชั่ั�วโมง โดิ์ยวางแผินจดัิ์อบุรมสมัมนาติั�งแติ�เดืิ์อนมีนาคม ถึงึ เดืิ์อนธนัวาคม พั.ศั. 2564 โดิ์ยฝ่� ายขายแลิะการติลิาดิ์นำาเสนอแผินงาน

ติ�อผิูบุ้ร์หารเพืั�อพ์ัจารณาการจัดิ์งานเป็นรายเดืิ์อนซื่ึ�งปรบัุเปลิี�ยนโดิ์ยคำานึงถึึงสถึานการณโ์รคระบุาดิ์โคว์ดิ์-19 แลิะมาติรการควบุคุมโรค

ของกระที่รวงสาธารณสขุเป็นสำาคญั
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ขัั�น์ติอน์กิ�รดำำ�เนิ์น์โครงกิ�ร W1

✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

W2 W3 W4 หัม�ยเหัตุิ

1. ประชั่มุเพืั�อกำาหนดิ์หวัขอ้อบุรมสมัมนา ว์ที่ยากร วนั-เวลิาอบุรมสมัมนา

2. ประชั่าสมัพันัธโ์ครงการ แลิะเป์ดิ์ระบุบุลิงที่ะเบีุยน

3. ป์ดิ์ระบุบุลิงที่ะเบีุยนแลิะสรุปรายชืั่�อ จำานวนผิูล้ิงที่ะเบีุยน

4. นำาส�งเอกสารอบุรมสมัมนา

5. ดิ์ำาเน์นโครงการอบุรมสมัมนา

6. นำาส�งแบุบุประเม์นโครงการอบุรมสมัมนา

7. สรุปการดิ์ำาเน์นโครงการ

ตัวอย่างสื�อประชาสัมพัันธ์โครงการอบรมสัมมนา

การดำำาเนินโครงการ/กิจกรรมอบรมสัมมนา
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ล้ำ�ดำบั หัวัิข้ัอสััมมน์� วัิน์แล้ะเวิล้�
Facebook Youtube

จำ�น์วิน์
ชัี้�วิโมง

จำ�น์วิน์
หัน่์วิยกิติิ 

CPD

จำ�น์วิน์ผู้เข้ั�ร่วิม
สััมมน์� (คน์)

EMC First
(รหสัก์จกรรม 909-03-7016-00/6403-001)

ความสำาคญัของ EMC ในยคุ Smart Digital
(รหสัก์จกรรม 909-03-7016-00/6404-001)

KHV Cable / KIC Cable สายติวันำาหุม้ฉนวน
แบุบุพ์ัเศัษ เพืั�อปอ้งกนัอนัติรายจากฟ้า้ผิ�า
โดิ์ยเฉพัาะ

การออกแบุบุระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าแลิะ
การติ�อลิงดิ์์นของ Solar Farm
(รหสัก์จกรรม 909-03-7016-00/6404-003)

Surge Protection for Electrical and
Electronic Equipment

แที่�งหลิกัดิ์น์ ติามพัระราชั่บุญัญตัิ์มาติรฐาน
อตุิสาหกรรม มอก.3024 เลิ�ม 2-2563 EP.01

แที่�งหลิกัดิ์น์ ติามพัระราชั่บุญัญตัิ์มาติรฐาน
อตุิสาหกรรม มอก.3024 เลิ�ม 2-2563 EP.02

แที่�งหลิกัดิ์น์ ติามพัระราชั่บุญัญตัิ์มาติรฐาน
อตุิสาหกรรม มอก.3024 เลิ�ม 2-2563 EP.03

Lightning Warning System ระบุบุแจง้เตืิอน
ฟ้า้ผิ�าอจัฉรย์ะ

Surge Protection for Telecommunication&
CCTV การปอ้งกนัเสร์จ์ในระบุบุสื�อสารแลิะ
กลิอ้ง CCTV

โซื่ลิชูั่นั การติ�อลิงดิ์์นแลิะปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า
สำาหรบัุเสาสื�อสาร แลิะกรณีศักึษา

Smart Home with e-Mobility
ทีี่�อยู�อาศัยัแห�งยคุอนาคติ EP.01

24/3/2564
09.30 - 11.30 น.

1/4/2564 
09.30 - 11.30 น.

8/4/2564 
09.30 - 10.30 น.

29/4/2564
9.30 - 11.30 น.

6/5/2564
09.30 - 11.30 น.

2/6/2564 
09.30 - 11.30 น.

10/6/2564
09.30 - 11.30 น.

24/6/2564
09.30 - 11.30 น.

5/8/2564 
10.00 - 12.00 น.

11/8/2564
10.00 - 12.00 น.

19/8/2564
10.00 - 12.00 น.

26/8/2564
10.00 - 12.00 น.
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2
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-
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จดัิ์อบุรมสมัมนารูปแบุบุออนไลินจ์ำานวนที่ั�งส์ �น 25 ครั�ง รวมเป็นจำานวน 39 ชั่ั�วโมง โดิ์ยมีรายลิะเอียดิ์หวัขอ้สมัมนา วนัแลิะเวลิาดิ์ำาเน์นโครงการ 

จำานวนชั่ั�วโมงติ�อหลิกัสตูิรอบุรม แลิะจำานวนผิูเ้ขา้ร�วมสมัมนา แบุ�งติามชั่�องที่างโซื่เชีั่ยลิมีเดีิ์ยทีี่�มีการเผิยแพัร�สญัญาณภิาพัแลิะเผิยแพัร�สื�อวีดิ์โ์อ 

ไดิ์แ้ก� Facebook (จำานวนการมีส�วนร�วม) แลิะ YouTube (จำานวนการรบัุชั่ม) ดิ์งัติารางแนบุ

ผู้ลการดำำาเนินงานข้องโครงการอบรมสัมมนา
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ล้ำ�ดำบั หัวัิข้ัอสััมมน์� วัิน์แล้ะเวิล้�
Facebook Youtube

จำ�น์วิน์
ชัี้�วิโมง

จำ�น์วิน์
หัน่์วิยกิติิ 

CPD

จำ�น์วิน์ผู้เข้ั�ร่วิม
สััมมน์� (คน์)

Smart Home with e-Mobility

ทีี่�อยู�อาศัยัแห�งยคุอนาคติ EP.02
มาติรฐาน มอก. Ground Rod

การลิดิ์ค�าความติา้นที่านดิ์น์ดิ์ว้ย MEG

LPS Design EP.1
(External Lightning Protection)

LPS Design EP.2 (Concrete Structure & 
Concrete Foundation Grounding)

การประเม์นความเสี�ยงจากฟ้า้ผิ�า
ติามมาติรฐาน IEC62305-2

EMC Requirements and Management
for Unplanned Shutdown EP.01

ระบุบุการจดัิ์การปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าแบุบุ
อจัฉรย์ะรุ�น IOT

ระบุบุแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�า (LWS)

KIC / KHV Cable ติามมาติรฐาน IEC

EMC Requirements and Management
for Unplanned Shutdown EP.02

SPD Ep.01 แหลิ�งทีี่�มาของเสร์จ์
การปอ้งกนัเสร์จ์ แลิะมาติรฐานทีี่�เกี�ยวขอ้ง

SPD Ep.02 การเลิือกแลิะประยกุติใ์ชั่ง้าน
อปุกรณป์อ้งกนัเสร์จ์ในระบุบุติ�าง ๆ

2/9/2564 
10.00 - 12.00 น. 

9/9/2564
10.30 - 12.30 น.

16/9/2564
11.00 - 12.00 น.

23/9/2564
 11.00 - 12.00 น.

30/9/2564
11.00 - 12.00 น.

7/10/2564
10.30 - 11.30 น.

14/10/2564
10.30 - 11.30 น.

21/10/2564
10.30 - 11.30 น.

28/10/2564
10.30 - 11.30 น.

4/11/2564
15.00 - 16.00 น.

11/11/2564
15.00 - 16.00 น.

18/11/2564
15.00 - 17.00 น.

2/12/2564
15.00 - 16.00 น.
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แบบประเมนิ์ควิ�มพังึพัอใจ

ง�น์สััมมน์� : หวัขอ้สมัมนา    วนัทีี่� : วว/ดิ์ดิ์/ปป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำ�ชี้้�แจง :  โปรดิ์ใหค้ะแนนการประเม์นติามระดิ์บัุความพังึพัอใจของที่�านเพีัยงติวัเลิือกเดีิ์ยว

ข้ัอมูล้เบื�องติน้์

เพัศ   ชั่าย  หญ์ง   

อ�ยุ    ................... ปี

ร�ยกิ�รประเมนิ์

เกิณฑ์ก์ิ�รประเมนิ์

ดำม้�กิ
(5)

ดำ้
(4)

ป�น์
กิล้�ง
(3)

พัอใช้ี้
(2)

ควิร
ปรับปรุง

(1)

ตัวอย่างแบบประเมินความพึังพัอใจต่องานสัมมนา

1. ความพังึพัอใจในก์จกรรม

1.1 หวัขอ้บุรรยายสอดิ์คลิอ้งกบัุวตัิถึปุระสงคข์องการสมัมนา

1.2 ความเหมาะสมของปรม์าณเวลิาที่ั�งหมดิ์ในการสมัมนา

1.3 รายลิะเอียดิ์เนื �อหาในการบุรรยายมีความเหมาะสมแลิะ

      เพ์ั�มพันูความรูค้วามเขา้ใจ ติรงกบัุความติอ้งการ

1.4 เอกสารแลิะสื�อติ�าง ๆ ทีี่�ใชั่ป้ระกอบุการบุรรยายมีความเหมาะสมแลิะ

      ชั่�วยส�งเสรม์ความรูค้วามเขา้ใจ

2. ความพังึพัอใจในว์ที่ยากร

2.1 เที่คน์คการนำาเสนอของว์ที่ยากร

2.2 ว์ที่ยากรนำาเสนอเนื �อหาครบุถึว้นแลิะน�าสนใจ

2.3 การบุรห์ารเวลิาของว์ที่ยากร

2.4 ความพังึพัอใจในว์ที่ยากรโดิ์ยภิาพัรวม

3. ความพังึพัอใจในการบุรก์ารระบุบุถึ�ายที่อดิ์สดิ์

3.1 สญัญาณภิาพั

3.2 ระบุบุเสียง

3.3 ความพังึพัอใจในการบุรก์ารโดิ์ยภิาพัรวม

4. ความพังึพัอใจแลิะประโยชั่นที์ี่�ไดิ์ร้บัุจากการสมัมนา

4.1 ประโยชั่นแ์ลิะความรูที้ี่�ไดิ์ร้บัุจากการสมัมนา

4.2 คาดิ์ว�าจะนำาความรูค้วามเขา้ใจแลิะที่กัษะทีี่�ไดิ์ร้บัุไป

      ประยกุติใ์ชั่ใ้นการปฏ์ิบุตัิง์านไดิ์้

4.3 ความพังึพัอใจในการเขา้ร�วมสมัมนาในครั�งนี �

ข้ัอเสัน์อแน์ะเพัิ�มเติมิหัรือข้ัอควิรปรับปรุงแก้ิไขั

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขัอขัอบพัระคุณทั้�ใหัค้วิ�มร่วิมมอื
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หัวัิข้ัอแบบประเมนิ์ควิ�มพังึพัอใจง�น์สััมมน์� 2/12/
2564

4/11/
2564

29/4/
2564

28/10/
2564

25/11/
2564

1/4/
2564

19/11/
2564

7/10/
2564

21/10/
2564

24/3/
2564
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4.30

3.96
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4.25

4.13
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4.00
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4.16
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4.17
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4.20
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4.28
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4.48
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4.61
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4.50
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4.53

4.47
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1. ความพังึพัอใจในก์จกรรม

1.1 หวัขอ้บุรรยายสอดิ์คลิอ้งกบัุวตัิถึปุระสงคข์องการสมัมนา

1.2 ความเหมาะสมของปรม์าณเวลิาที่ั�งหมดิ์ในการสมัมนา

1.3 รายลิะเอียดิ์เนื �อหาในการบุรรยายมีความเหมาะสม

      แลิะเพ์ั�มพันูความรูค้วามเขา้ใจ ติรงกบัุความติอ้งการ

1.4 เอกสารแลิะสื�อติ�าง ๆ ทีี่�ใชั่ป้ระกอบุการบุรรยาย

      มีความเหมาะสมแลิะชั่�วยส�งเสรม์ความรูค้วามเขา้ใจ

2. ความพังึพัอใจในว์ที่ยากร

2.1 เที่คน์คการนำาเสนอของว์ที่ยากร

2.2 ว์ที่ยากรนำาเสนอเนื �อหาครบุถึว้นแลิะน�าสนใจ

2.3 การบุรห์ารเวลิาของว์ที่ยากร

2.4 ความพังึพัอใจในว์ที่ยากรโดิ์ยภิาพัรวม

3. ความพังึพัอใจในการบุรก์ารระบุบุถึ�ายที่อดิ์สดิ์

3.1 สญัญาณภิาพั

3.2 ระบุบุเสียง

3.3 ความพังึพัอใจในการบุรก์ารโดิ์ยภิาพัรวม

ตารางแสดำงค่าเฉล่�ยความพึังพัอใจต่อโครงการอบรมสัมมนา

รายงานสรุปคะแนนแบบประเมินโครงการสัมมนา ประจำาปี 2564

จากการสอบุถึามความพังึพัอใจของผิูเ้ขา้ร�วมโครงการทีี่�จดัิ์ขึ �นในปี 2564 สามารถึสรุปผิลิขอ้มลูิไดิ์ด้ิ์งันี �

ควิ�มพังึพัอใจติอ่โครงกิ�ร

 การกำาหนดิ์เกณฑ์ก์ารพ์ัจารณา

  เกณฑ์ก์ารพ์ัจารณาความพังึพัอใจติ�อโครงการ มีดิ์งันี �

1. เกิณฑ์ก์ิ�รใหัค้ะแน์น์

ไดิ์ก้ำาหนดิ์เกณฑ์ก์ารใหค้ะแนนไว ้5 ระดิ์บัุ ดิ์งันี �

5 คะแนน หมายถึงึระดิ์บัุความพังึพัอใจดีิ์มาก

4 คะแนน หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจดีิ์

3 คะแนน หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจปานกลิาง

2 คะแนน หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจนอ้ย

1 คะแนน หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจนอ้ยทีี่�สดุิ์

2. เกิณฑ์ก์ิ�รแบง่ช่ี้วิงคะแน์น์ค่�เฉล้้�ย

เกณฑ์ก์ารแบุ�งชั่�วงคะแนนค�าเฉลิี�ยไดิ์ก้ำาหนดิ์เกณฑ์ป์ระเม์นไวด้ิ์งันี �

ค�าเฉลิี�ย 4.51 - 5.00 หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจอยู�ในระดิ์บัุดีิ์มาก

ค�าเฉลิี�ย 3.51 - 4.50 หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจอยู�ในระดิ์บัุดีิ์

ค�าเฉลิี�ย 2.51 - 3.50 หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจอยู�ในระดิ์บัุปานกลิาง

ค�าเฉลิี�ย 1.51 - 2.50 หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจอยู�ในระดิ์บัุนอ้ย

ค�าเฉลิี�ย 1.00 - 1.50 หมายถึงึ ระดิ์บัุความพังึพัอใจอยู�ในระดิ์บัุนอ้ยทีี่�สดุิ์
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หัวัิข้ัอแบบประเมนิ์ควิ�มพังึพัอใจง�น์สััมมน์� 2/12/
2564

4/11/
2564

29/4/
2564

28/10/
2564

25/11/
2564

1/4/
2564

19/11/
2564

7/10/
2564

21/10/
2564

24/3/
2564

4.23

4.30

4.13

4.26

4.15

4.18

4.29

4.17

4.08

4.26

4.41

4.41

4.44

4.37

4.35

4.40

4.38

4.37

4.44

4.34

4.52

4.48

4.45

4.61

4.46

4.37

4.40

4.30

4.40

4.34

4.55

4.48

4.52

4.64

4.47

4.64

4.68

4.56

4.68

4.55

4.72

4.83

4.56

4.78

4.63

4.53

4.53

4.47

4.59

4.51

4. ความพังึพัอใจแลิะประโยชั่นที์ี่�ไดิ์ร้บัุจากการสมัมนา

4.1 ประโยชั่นแ์ลิะความรูที้ี่�ไดิ์ร้บัุจากการสมัมนา

4.2 คาดิ์ว�าจะนำาความรูค้วามเขา้ใจแลิะที่กัษะทีี่�ไดิ์ร้บัุ

      ไปประยกุติใ์ชั่ใ้นการปฏ์ิบุตัิง์านไดิ์้

4.3 ความพังึพัอใจในการเขา้ร�วมสมัมนาในครั�งนี �

คะแนนความพังึพัอใจรวม

หัวัิข้ัอกิ�รประเมนิ์ควิ�มพังึพัอใจร�ยดำ�้น์ ค่�เฉล้้�ย

 1. ความพังึพัอใจในก์จกรรม 

 2. ความพังึพัอใจในว์ที่ยากร 

 3. ความพังึพัอใจในการบุรก์ารระบุบุถึ�ายที่อดิ์สดิ์ 

 4. ความพังึพัอใจแลิะประโยชั่นที์ี่�ไดิ์ร้บัุจากการสมัมนา

4.40

4.45

4.33

4.45

จ�กิติ�ร�ง พับุว�าผิูที้ี่�เขา้ร�วมโครงการส�วนใหญ�มีความพัึงพัอใจติ�อโครงการอบุรมสมัมนาโดิ์ยภิาพัรวมอยู�ในเกณฑ์ป์ระเม์นระดิ์บัุดีิ์ ค์ดิ์เป็น

ค�าเฉลิี�ยเที่�ากบัุ 4.41 แลิะเมื�อแยกติามรายดิ์า้น สามารถึสรุปผิลิขอ้มลูิไดิ์ด้ิ์งันี �

1. ควิ�มพังึพัอใจใน์กิจิกิรรม

  พับุว�า ผิูที้ี่�เขา้ร�วมโครงการมีความพังึพัอใจอยู�ในเกณฑ์ป์ระเม์นระดิ์บัุดีิ์ มีค�าเฉลิี�ยเที่�ากบัุ 4.40

2. ควิ�มพังึพัอใจใน์วิทิัย�กิร

  พับุว�า ผิูที้ี่�เขา้ร�วมโครงการมีความพังึพัอใจอยู�ในเกณฑ์ป์ระเม์นระดิ์บัุดีิ์ มีค�าเฉลิี�ยเที่�ากบัุ 4.45

3. ควิ�มพังึพัอใจใน์กิ�รบริกิ�รระบบถ่�ยทัอดำสัดำ

  พับุว�า ผิูที้ี่�เขา้ร�วมโครงการมีความพังึพัอใจอยู�ในเกณฑ์ป์ระเม์นระดิ์บัุดีิ์ มีค�าเฉลิี�ยเที่�ากบัุ 4.33

4. ควิ�มพังึพัอใจแล้ะประโยชี้น์ท์ั้�ไดำรั้บจ�กิกิ�รสััมมน์�

  พับุว�า ผิูที้ี่�เขา้ร�วมโครงการมีความพังึพัอใจอยู�ในเกณฑ์ป์ระเม์นระดิ์บัุดีิ์ มีค�าเฉลิี�ยเที่�ากบัุ 4.45

ผิูเ้ขา้ร�วมโครงการอบุรมสมัมนา มีความพัึงพัอใจติ�อโครงการฯ อยู�ในเกณฑ์ร์ะดิ์บัุดีิ์ สามารถึนำาความรูที้ี่�ไดิ์ร้บัุไปประยุกติใ์ชั่ใ้นการที่ำางาน

ดิ์า้นว์ศัวกรรม แลิะนำาไปติ�อยอดิ์ในการพัฒันาความสามารถึที่างว์ชั่าชีั่พัหรอืการสอบุใบุรบัุรองติ�าง  ๆ  ไดิ์ ้อนัจะนำาไปสู�การสรา้งความปลิอดิ์ภิยั

ใหก้บัุตินเอง ครอบุครวั แลิะสงัคม

สรุป
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ดิ์ว้ยเผิช์ั่ญสถึานการณก์ารแพัร�ระบุาดิ์โรคโคว์ดิ์-19 ติ�อเนื�องจากปี 2564 บุรษั์ที่ฯ จงึมีแนวที่างในจดัิ์ก์จกรรมโครงการอบุรมสมัมนาในรูปแบุบุ

ออนไลิน ์เพืั�อใหก์้จกรรมโครงการยงัคงดิ์ำาเน์นการไดิ์อ้ย�างติ�อเนื�อง โดิ์ยวางแผินในการจดัิ์สมัมนาออนไลินท์ี่กุวนัพัฤหสับุดีิ์ทีี่� 4 ของที่กุเดืิ์อน

โดิ์ยเป็นส�วนหนึ�งของโครงการพัฒันาว์ชั่าชีั่พัว์ศัวกรรมติ�อเนื�อง ในฐานะองคก์รแม�ข�ายรหสั 7016 ของสภิาว์ศัวกร ซื่ึ�งสามารถึออกหนงัสือรบัุรอง

แลิะคะแนนเพืั�อการพัฒันาว์ชั่าชีั่พัว์ศัวกรรมติ�อเนื�อง (CPD) ใหแ้ก�ผิูเ้ขา้ร�วมโครงการไดิ์ ้โดิ์ยมีหวัขอ้แลิะกำาหนดิ์การ ดิ์งันี �

ตารางการจัดำอบรมสัมมนาออนไลน์ ประจำาปี 2565
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การจ้างงานเป็นไปตามกฎหมายั่
(พื่ระราชุบัญญัติ คุ้มครองแรงงานฉบับที่่� 7)

การใชุ้ความรุนแรง
หร่อการปฏิิบัติที่่�ไม่ม่มนุษยั่ธรรม

กิ�รเค�รพัสัิทัธิมนุ์ษยชี้น์

บุร์ษัที่ใหค้วามสำาคญัติ�อการดิ์ูแลิเรื�อง ส์ที่ธ์มนุษยชั่น โดิ์ยมีการส�งเสร์มแลิะคุม้ครองส์ที่ธ์เสรีภิาพั ติลิอดิ์จนปฎ์บุตัิ์ติ�อกันอย�างเสมอภิาค

ที่ั�งภิายในแลิะภิายนอกองคก์ร ซื่ึ�งเป็นรากฐานของการบุร์หารแลิะพััฒนาที่รพััยากรบุุคคลิ แลิะนโยบุายดิ์า้นส์ที่ธ์มนุษยชั่นของบุร์ษัที่

ครอบุคลิมุที่กุกลิุ�มบุคุคลิทีี่�อาจไดิ์ร้บัุผิลิกระที่บุ เชั่�น พันกังาน เดิ์ก็ สติร ีคนพ์ัการ รวมที่ั�งผิูที้ี่�เกี�ยวขอ้งในห�วงโซื่�คณุค�าของธรุก์จ

บุร์ษัที่มีนโยบุายการจา้งงานทีี่�มุ�งเนน้การใหค้วามเที่�าเทีี่ยมกนั ไม�จ ำากดัิ์หรือกีดิ์กนัในเรื�องเพัศั เชืั่ �อชั่าติ์ ศัาสนา แลิะวฒันธรรม ในปี 2564

บุรษั์ที่มีพันกังานที่ั�งหมดิ์ 316 คน โดิ์ยมีชั่�วงอาย ุเพัศั ระดิ์บัุการศักึษา แลิะลิกัษณะการปฎ์บุตัิ์งานทีี่�หลิากหลิาย รวมถึึงการจา้งงานบุคุคลิทีี่�

ทีุ่พัพัลิภิาพั ในบุร์ษัที่ จำานวน 5 คน แลิะบุร์ษัที่ไม�มีปัญหาดิ์า้นการจดัิ์จา้งแรงงาน เนื�องจากมีการวางแผินกำาลิงัคน เพืั�อรองรบัุการเต์ิบุโติ

ของบุรษั์ที่สมำ�าเสมอ แลิะไม�มีปัญหาดิ์า้นการจา้งแรงงานที่อ้งถ์ึ�น

บุร์ษัที่จดัิ์ใหมี้กระบุวนการสรรหาบุุคลิากร แลิะการจา้งงาน

ทีี่�ถึกูติอ้งติามกฎหมายแลิะมีสภิาพัการจา้งงานทีี่�แน�นอนชั่ดัิ์เจน

สอดิ์คลิอ้งกบัุเจตินารมณข์องกฎหมาย หรือแนวปฏ์ิบุตัิ์สากลิ 

บุร์ษัที่ไม�กระที่ำา หรือสนบัุสนนุ ว์ธีลิงโที่ษลิกูจา้ง

ดิ์ว้ยความรุนแรง แลิะไม�มีมนษุยธรรม

จำ�น์วิน์พันั์กิง�น์แยกิติ�มเพัศ

อัติร�กิ�รกิ�รเข้ั�ง�น์ อัติร�กิ�รล้�ออกิ

จำ�น์วิน์ สััดำส่ัวิน์เพัศ

ประเภทั

พันกังานรายเดืิ์อน

พันกังานรายวนั

ประเภทั

พันกังานรายเดืิ์อน

พันกังานรายวนั

2563

47.8%

52.2%

2563

3.8%

5.3%

2564

73.8%

26.2%

2564

6.7%

3.5%

ชั่าย

หญ์ง

153

163

48.4%

51.6%

นโยบายและแนวปฏิิบัติดำ้านสิที่ธิมนุษัยชนข้องบริษััที่การเคารพัสิที่ธิมนุษัยชน

การจ้างงาน
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จำ�น์วิน์พันั์กิง�น์แยกิติ�มอ�ยุ จำ�น์วิน์พันั์กิง�น์แยกิติ�มวุิฒิกิิ�รศกึิษ�

อ�ยุง�น์

มากกว�า 18 ปี

20-29 ปี

30-39 ปี

40-49 ปี

50-59 ปี

60 ปีขึ �นไป

วุิฒิกิิ�รศกึิษ�

ป.เอก

ป.โที่

ป.ติรี

ปวส.

ปวชั่.

มธัยมศักึษา

ประถึมศักึษา

จำ�น์วิน์

1

87

114

72

33

9

จำ�น์วิน์

1

16

135

20

16

36

92

เพืั�อใหก้ารกำาหนดิ์ค�าติอบุแที่นเป็นไปอย�างเหมาะสมแลิะแข�งขนัไดิ์ใ้นการรกัษาพันกังานทีี่�ดีิ์มีความสามารถึใหอ้ยู�กบัุองคก์รบุรษั์ที่ มีการที่บุที่วน

ค�าจา้งเร์�มติน้ (Starting Salary) ส ำาหรบัุผิูที้ี่�จบุใหม�แลิะเง์นเดืิ์อนพืั�นฐาน (Base Salary) ติามค�าของงาน บุร์ษัที่มีโครงสรา้งแลิะการกำาหนดิ์

ค�าติอบุแที่นทีี่�เป็นธรรมแลิะเหมาะสมแก�พันกังาน ในการพ์ัจารณาปรบัุค�าจา้งประจำาปี คณะกรรมการบุรห์ารเป็นผิูพ์้ัจารณา โดิ์ยคำานึงถึึงผิลิ

การดิ์ำาเน์นงานของบุรษั์ที่ผิ�านติวัชีั่ �วดัิ์ระดิ์บัุองคก์ร (Competency KPIs) แลิะความสามารถึในการจ�าย นอกจากนี�บุรษั์ที่ ยงัไดิ์จ้ดัิ์ติั�งกองที่นุ

สำารองเลิี �ยงชีั่พัสำาหรบัุดิ์แูลิพันกังานในระยะยาว เพืั�อเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัุพันกังานในการร�วมงานกบัุบุรษั์ที่ อีกที่ั�งยงัเป็นการสรา้งว์นยั

การออมใหก้บัุพันกังานอย�างติ�อเนื�อง เพืั�อทีี่�พันกังานจะไดิ์มี้เง์นออมจำานวนมาก พัอเมื�อถึงึวนัเกษียณอายแุลิะมีชีั่ว์ติในวยัเกษียณอย�างมีคณุภิาพั

ซื่ึ�งพันักงานสามารถึสมัครเป็นสมาช์ั่กไดิ์ ้โดิ์ยพันักงานจ�ายเง์นสะสมในอัติรารอ้ยลิะ 3 แลิะ 5 ติามอายุงานหรือขอ้กำาหนดิ์ของกองทีุ่น

ซื่ึ�งพันกังานทีี่�เป็นสมาช์ั่กของกองที่นุจะเป็นผิูร้บัุผิลิประโยชั่นที์ี่�เก์ดิ์จากการบุรห์ารติามสดัิ์ส�วนของเง์นทีี่�แติ�ลิะคนมีอยู�ในกองที่นุ อีกที่ั�งยงัไดิ์จ้ดัิ์ที่ำา

ประกันกลิุ�มใหก้ับุพันักงานเพืั�อเป็นหลิักประกันใหก้ับุพันักงานแลิะครอบุครวัของพันักงานดิ์ว้ย ซื่ึ�งปัจจุบุันมีพันักงานเขา้ร�วมโครงการ

กองที่นุสำารองเลิี �ยงชีั่พั  จำานวน  230  คน 

บุรษั์ที่ไม�สนบัุสนนุใหมี้การเลืิอกปฎ์บุตัิ์ในที่กุกรณีโดิ์ยบุรษั์ที่เคารพัเรื�องส์ที่ธ์มนษุยชั่นของแติ�ลิะบุคุคลิ แลิะปฎ์บุตัิ์ติ�อพันกังานอย�างเที่�าเทีี่ยม

บุรษั์ที่กำาหนดิ์หลิกัการลิงโที่ษที่างว์นยั โดิ์ยการไม�หกั ลิดิ์ค�าจา้งหรอืค�าติอบุแที่นหรอืเง์นอื�นทีี่� กฎหมายว�าดิ์ว้ยการคุม้ครองแรงงาน กำาหนดิ์ให้

จ�ายใหแ้ก�พันกังาน โดิ์ยจะไม�ดิ์ ำาเน์นการหรอืสนบัุสนนุใหใ้ชั่ว์้ธีการลิงโที่ษที่างร�างกาย จ์ติใจ หรอืการบุงัคบัุขู�เข็ญที่ำารา้ย แลิะกำาหนดิ์มาติรการ

ป้องกนัแลิะแกไ้ขปัญหาเพืั�อไม�ใหพ้ันกังานถึูกลิ�วงเก์นคกุคามที่างเพัศั ทีี่�แสดิ์งออกดิ์ว้ยคำาพัูดิ์ ที่�าที่าง การสมัผิสัร�างกาย หรือดิ์ว้ยว์ธีอื�น ๆ

การพ์ัจารณาลิงโที่ษเป็นไปติามระเบีุยบุขอ้บุงัคบัุในการที่ำางานของบุรษั์ที่ ซื่ึ�งมีกระบุวนการแลิะขั�นติอนอย�างชั่ดัิ์เจน

การจ่ายค่าตอบแที่นและสวัสดำิการพันักงาน

วินัยและการลงโที่ษั

การเลือกปฎิิบัติ
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การเลิือกปฏ์ิบุัติ์ บุร์ษัที่ไม�กระที่ำา หรือสนับุสนุนใหมี้การเลืิอกปฏ์ิบุัติ์ในการจา้งงาน การจ�ายค�าจา้ง แลิะค�าติอบุแที่นการที่ำางานอื�น ๆ

ค�าสวสัดิ์์การ โอกาสในการฝึ่กอบุรมแลิะพัฒันา การเลิื�อนขั�นหรือติำาแหน�งหนา้ทีี่� รวมถึึง การเลิ์กจา้งหรือการเกษียณอายกุารที่ำางาน ทีี่�เนื�อง

มาจากความแติกติ�างในเรื�องสญัชั่าติ์ เชืั่ �อชั่าติ์ ศัาสนา ภิาษา อาย ุเพัศั สถึานภิาพั สมรส ที่ศัันคติ์ส�วนติวัในเรื�องเพัศั ความพ์ัการ ความน์ยม

ในพัรรคการเมืองหรอืแนวความค์ดิ์ส�วนบุคุคลิอื�น ๆ ที่ั�งนี � บุรษั์ที่ไม�ขดัิ์ขวาง แที่รกแซื่ง หรอืกระที่ำาการใดิ์ ๆ ทีี่�จะกระที่บุติ�อก์จกรรมการใชั่ส้์ที่ธ์

หรอืว์ธีปฏ์ิบุตัิข์องพันกังานเกี�ยวกบัุ เรื�องติ�าง ๆ ขา้งติน้ทีี่�ไม�มีผิลิกระที่บุเสียหายติ�อบุรษั์ที่

บุรษั์ที่คำานึงถึึงการพัฒันาคณุภิาพัชีั่ว์ติของพันกังานใหเ้หมาะสมกบัุสภิาพัเศัรษฐก์จปัจจบุุนั มีการพ์ัจารณาการปรบัุขึ �นค�าจา้งแลิะสวสัดิ์์การ

เพ์ั�มขึ �นที่กุปี มีการจดัิ์สวสัดิ์ก์ารทีี่�เหมาะสม สะดิ์วก แลิะเพีัยงพัอ อาท์ี่

 • ส์�งอ ำานวยความสะดิ์วกดิ์า้นสขุอนามยั ไดิ์แ้ก� หอ้งนำ�าสะอาดิ์ทีี่�ถึกูสขุลิกัษณะ นำ�าดืิ์�มสะอาดิ์ถึกูสขุอนามยั ส์�งจำาเป็นในการปฐมพัยาบุาลิ

    แลิะมีพัยาบุาลิว์ชั่าชีั่พัประจำา ติลิอดิ์เวลิาที่ำางาน

 • สวสัดิ์์การแลิะคณุภิาพัชีั่ว์ติ สำาหรบัุการจดัิ์ก์จกรรมภิายในบุรษั์ที่ในดิ์า้นส�งเสรม์สขุภิาพั เชั่�น การจดัิ์แข�งขนั กีฬาภิายใน ก์จกรรม  

    สนัที่นาการ จดัิ์ที่�องเทีี่�ยวประจำาปี ในปี 2564 จากสถึานการณโ์คว์ดิ์-19 ที่ำาใหต้ิอ้งงดิ์ก์จกรรม ติามเที่ศักาลิติ�าง ๆ เพืั�อส�งเสร์ม    

    สงัคมแลิะวฒันธรรมอนัดีิ์ของประเที่ศัไที่ย ไดิ์แ้ก� จดัิ์ใหมี้การสรงนำ�า พัระพัทุี่ธรูปในเที่ศักาลิสงกรานติ ์การแห�เทีี่ยน เขา้พัรรษา

    การที่ำาบุญุในวนัสำาคญัที่างพัระพัทุี่ธศัาสนา เป็นติน้ 

บุรษั์ที่ใหค้วามสำาคญัแลิะถืึอว�าพันกังานเป็นที่รพััยากรอนัมีค�าขององคก์ร บุรษั์ที่จงึปฎ์บุตัิต์ิ�อแรงงานดิ์ว้ยความเป็นธรรมเที่�าเทีี่ยม ไม�เลิอืกปฎ์บุตัิ์

ใส�ใจติ�อคณุภิาพัชีั่ว์ติของพันกังาน โดิ์ยบุรษั์ที่จดัิ์สรรพันกังานติรงติามคณุสมบุตัิข์องติน แลิะจดัิ์สวสัดิ์ก์ารติ�าง ๆ ใหแ้ก�พันกังานอย�างเหมาะสม 

ซื่ึ�งบุรษั์ที่กำาหนดิ์โครงสรา้งผิลิติอบุแที่นทีี่�เหมาะสม อีกที่ั�งบุรษั์ที่ไดิ์ส้รา้งบุรรยากาศัใหพ้ันกังานที่ำางานดิ์ว้ยความสขุสามคัคี ผิลิกัดิ์นัใหพ้ันกังาน

มีการพัฒันาเสร์มสรา้งความรู ้ความเชีั่�ยวชั่าญของตินเองอยู�เสมอ ซื่ึ�งบุร์ษัที่ไดิ์จ้ดัิ์ใหมี้การฝึ่กอบุรมเพ์ั�มที่กัษะใหก้บัุพันกังานที่กุคน เพืั�อลิดิ์

ความผ์ิดิ์พัลิาดิ์ในการที่ำางานแลิะเป็นการชั่�วยสรา้งกำาลิังใจแลิะที่ัศันคต์ิทีี่�ดีิ์ในการที่ำางาน เชั่�น ก์จกรรมฝึ่กอบุรม หรือก์จกรรมพััฒนา

ความสามารถึพันกังาน เป็นติน้

ที่ั�งนี � บุรษั์ที่จงึมุ�งเนน้ทีี่�จะรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุดิ์า้นสงัคมแลิะแรงงาน รวมที่ั�งดิ์แูลิระบุบุมาติรฐานแรงงานใหเ้ป็นไปอย�างติ�อเนื�อง โดิ์ยถืึอเป็นองคป์ระกอบุ

สำาคญัของการบุรห์ารภิายในบุรษั์ที่ ดิ์งันี �

การใชุ้แรงงานเด็ก การใชุ้แรงงานหญิงแลัะหญิงม่ครรภ์

บุร์ษัที่ไม�มีนโยบุาย ไม�มีความเกี�ยวขอ้ง แลิะไม�เคยสนบัุสนนุ

ใหมี้การใชั่แ้รงงานเดิ์็กทีี่�มีอายตุิ ำ�ากว�า 15 ปี

ติลิอดิ์จนไม�มีการให ้หรือไม�เคยสนบัุสนนุใหใ้ชั่แ้รงงานเดิ์็ก

ที่ำางานทีี่�เป็นอนัติรายติ�อสขุอนามยัหรืออยู�ในภิาวะแวดิ์ลิอ้ม

ทีี่�อนัติรายติ�อสขุอนามยัแลิะความปลิอดิ์ภิยั

บุร์ษัที่จดัิ์ใหล้ิกูจา้งหญ์ง แลิะไม�ใหห้ญ์งมีครรภิท์ี่ ำางาน

ทีี่�เป็นอนัติรายติ�อสขุภิาพัหรือร�างกาย ติามทีี่�กฎหมายกำาหนดิ์

แลิะจดัิ์ใหพ้ันกังานหญ์งทีี่�ติั�งครรภิไ์ดิ์ท้ี่ ำางานหรืออยู�ใน

สภิาพัแวดิ์ลิอ้มทีี่�ไม�เป็นอนัติรายติ�อสขุอนามยัแลิะการมีครรภิ์

รวมที่ั�งไม�มีการเลิ์กจา้ง ลิดิ์ติำาแหน�งหรือส์ที่ธ์ประโยชั่นใ์ดิ์ ๆ

เพัราะเหติจุากการมีครรภิ ์

ประเดำ็นดำ้านสิที่ธิมนุษัยชน

ประเดำ็นความไม่เที่่าเที่่ยมและการเลือกปฎิิบัติ

สวัสดำิการและการส่งเสริมคุณภาพัช่วิต

การปฎิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
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กิ�รอบรมแล้ะพัฒัิน์�ศักิยภ�พัขัองพันั์กิง�น์

บุรษั์ที่จดัิ์ที่ำาระบุบุมามาติรฐานแรงงานยดึิ์ถืึอแลิะปฎ์บุตัิต์ิามขอ้กำาหนดิ์ติามมาติรฐาน กฎหมาย แลิะขอ้กำาหนดิ์อื�น ๆ ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุแรงงาน

เสมือนเป็นมาติรฐานบุรษั์ที่ ไดิ์แ้ก�

- พัระราชั่บุญัญตัิค์ุม้ครองแรงงาน พั.ศั. 2541

- พัระราชั่กำาหนดิ์แกไ้ขเพ์ั�มเติม์พัระราชั่บุญัญตัิป์อ้งกนัแลิะปราบุปรามการคา้มนษุย ์พั.ศั. 2551 พั.ศั. 2562

- ประมวลิกฎหมายอาญา

- ระเบีุยบุกรมสวสดัิ์์การแลิะคุม้ครองแรงงานว�าดิ์ว้ยการติรวจสอบุสถึานประกอบุก์จการติามพัระราชั่บุญัญตัิค์ุม้ครองแรงงาน

พั.ศั. 2541 (ฉบัุบัุทีี่� 2) พั.ศั. 2559

- บุรษั์ที่จดัิ์ที่ำานโยบุายดิ์า้นมาติรฐานแรงงานแลิะความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุติ�อสงัคม ติด์ิ์ติาม ติรวจสอบุการปฎ์บุตัิใ์หเ้ป็นไปติามขอ้กำาหนดิ์ของมาติรฐาน

  บุรห์ารการจดัิ์การระบุบุ ที่บุที่วนนโยบุายเป็นระยะ เพืั�อการปรบัุปรุง อย�างติ�อเนื�อง เพืั�อใหแ้น�ใจว�านโยบุายดิ์งักลิ�าวมีความเหมาะสมกบัุบุรษั์ที่

- บุรษั์ที่จดัิ์สรรที่รพััยากรทีี่�เกี�ยวขอ้งใหเ้พีัยงพัอแลิะเหมาะสมในการดิ์ำาเน์นงาน

- บุรษั์ที่ไม�สนบัุสนนุการใชั่แ้รงงานบุงัคบัุในที่กุรูปแบุบุ

บุร์ษัที่ติระหนักถึึงความสำาคญัของการพัฒันาบุุคลิากรเพืั�อเสร์งสรา้งความรูค้วามสามารถึแลิะประส์ที่ธ์ภิาพัในการที่ำางานใหแ้ก�พันักงาน

โดิ์ยไดิ์ก้ำาหนดิ์แผินการพัฒันาบุคุลิากรเป็นแผินฝึ่กอบุรมประจำาปีส ำาหรบัุการอบุรมเพืั�อเพ์ั�มที่กัษะในการที่ำางาน ที่ั�งการอบุรมภิายในบุรษั์ที่แลิะ

ส�งเขา้รบัุการอบุรมในหลิกัสตูิรของหน�วยงานภิายนอกทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุการที่ำางาน

การพัฒันาบุคุลิากร บุรษั์ที่ไดิ์มี้การกำาหนดิ์เปา้หมาย “สรา้งวฒันธรรมองคก์รการเรยีนรูแ้ลิะพัฒันาองคก์รสู�การเป็นมืออาชีั่พั” จงึไดิ์มี้การจดัิ์ที่ำา

แผินฝึ่กอบุรมประจำาปี ครอบุคลิมุ กระบุวนการพัฒันาศักัยภิาพัแลิะส�งเสรม์ความกา้วหนา้ใหก้บัุพันกังาน โดิ์ยแบุ�งเป็น 5 ขอ้ ดิ์งันี �  

1. ระบุบุลิำาดิ์บัุขั�น (Qualification) บุรษั์ที่กำาหนดิ์ลิำาดิ์บัุขั�นเพืั�อแสดิ์งถึงึระดิ์บัุความสามารถึในการปฏ์ิบุตัิห์นา้ทีี่�ของพันกังาน แลิะใชั่ใ้นการกำาหนดิ์

    ค�าติอบุแที่นทีี่�ยตุิธ์รรมแลิะเหมาะสม

2. ระบุบุติำาแหน�ง (Position) บุร์ษัที่กำาหนดิ์หนา้ทีี่� บุที่บุาที่ อำานาจ แลิะความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุในหน�วยงาน ของแติ�ลิะติำาแหน�งงานอย�างชั่ดัิ์เจน

    การเลิื�อนติำาแหน�งแลิะลิำาดิ์บัุขั�นจะมีการประเม์นติามเกณฑ์ที์ี่�กำาหนดิ์ไว้

3. ระบุบุการโอนยา้ยหมนุเวียนงาน (Rotation) เป็นการเปลิี�ยนสงักดัิ์โดิ์ยเปลิี�ยนประเภิที่งานเพืั�อใหเ้ก์ดิ์การสรา้งแลิะพัฒันาความสามารถึ แลิะ       

    นำาไปสู�การเลิื�อนขั�นในทีี่�สดุิ์ 

4. ระบุบุการประเม์น (Evaluation) บุรษั์ที่กำาหนดิ์เกณฑ์ก์ารวดัิ์ผิลิการปฏ์ิบุตัิง์านเพืั�อใชั่ป้ระกอบุในการพ์ัจารณาขึ �นเง์นเดืิ์อน โบุนสั การเลิื�อนขั�น     

    แลิะติำาแหน�ง แลิะสามารถึแสดิ์งใหเ้หน็จดุิ์อ�อนจดุิ์แขง็ของพันกังานเพืั�อนำา ไปสู�การพัฒันา ความสามารถึติ�อไป เกณฑ์ก์ารประเม์นของบุรษั์ที่

    อยู�บุนหลิกัการ ยตุิธ์รรม เหมาะสม แลิะยอมรบัุไดิ์้

5. ระบุบุค�าจา้ง โครงสรา้งของค�าจา้งประกอบุดิ์ว้ย เง์นเดืิ์อนพืั�นฐาน ค�าความสามารถึ ค�าติำาแหน�ง เง์นชั่�วย เหลืิอติ�าง ๆ เชั่�น ค�าที่ำางานลิ�วงเวลิา        

    ค�าที่ำางานในวนัหยดุิ์ ค�าเบีุ �ยขยนั เป็นติน้ บุรษั์ที่มีการปรบัุขึ �นเง์นเดืิ์อนเป็นประจำาที่กุปี โดิ์ยมีค�าดิ์ชัั่นีประกอบุการขึ �นเง์นเดืิ์อน คือ การปรบัุ    

    ค�าแรงขั�นติำ�าของรฐับุาลิ อตัิราเง์นเฟ้อ้ ซื่ึ�งเป็นติวัชีั่ �วดัิ์การเปลิี�ยนแปลิงของอตัิราค�าครองชีั่พั แลิะ ภิาวะอตุิสาหกรรม

ข้้อกำาหนดำที่ั�วไป

ระบบการจัดำการ

การใช้แรงงานบังคับ
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ที่ั�งนี � บุรษั์ที่พ์ัจารณาหลิกัสตูิรทีี่�เหมาะสมใหก้บัุพันกังานติามแติ�ลิะติำาแหน�งงาน เชั่�น การอบุรมเช์ั่งกลิยทุี่ธ ์การอบุรมแยกติามสายงาน แลิะการ

พัฒันาตินเอง การอบุรมมีที่ั�งการอบุรมภิายในบุร์ษัที่ แลิะภิายนอกบุร์ษัที่ ในปี 2564 บุร์ษัที่จัดิ์อบุรมภิายในแลิะภิายนอกมีอตัิราเพ์ั�มขึ �น

จากปีทีี่�ผิ�านมา แมว้�าบุรษั์ที่จะไม�สามารถึจดัิ์อบุรมไดิ์ค้รบุติามแผิน เนื�องจากมาติรการปอ้งกนัโรคระบุาดิ์โคว์ดิ์-19 ของที่างหน�วยงานราชั่การ 

แลิะในปี 2564 บุรษั์ที่ไดิ์จ้ดัิ์ติั�งศันูยฝึ์่กอบุรม Kumwell Academy Creative and Innovative Center (วงันำ�าเขียว จ.นครราชั่สมีา) เพืั�อใชั่ส้ ำาหรบัุ

เป็นสถึานทีี่�ในการฝึ่กอบุรมแลิะพััฒนาศักัยภิาพัของบุุคลิากร โดำยค�ดำว่ิ�ใน์ป้ 2565 จะมอั้ติร�กิ�รฝึึกิอบรมแล้ะพัฒัิน์�บุคล้�กิรเพัิ�มขัึ�น์

จ�กิป้ทั้�ผ่�น์ม�ร้อยล้ะ 5

ร�ยล้ะเอย้ดำ

ร�ยล้ะเอย้ดำ พันั์กิง�น์ร�ยเดำอืน์

ร�ยล้ะเอย้ดำ พันั์กิง�น์ร�ยวัิน์

ป้ 2563 ป้ 2564

ป้ 2564

ป้ 2564

ป้ 2564

ป้ 2564

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์/คน์

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์/คน์

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์/คน์

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์/คน์

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์ %

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์ %

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์ %

จำ�น์วิน์
พันั์กิง�น์ %

จำานวนพันกังานที่ั�งหมดิ์

จำานวนชั่ั�วโมงการฝึ่กอบุรมของพันกังานโดิ์ยเฉลิี�ย (ชั่ั�วโมงติ�อคนติ�อปี )

จำานวนพันกังานทีี่�อบุรม 

จำานวนพันกังานทีี่�อบุรม OJT

จำานวนพันกังานทีี่�อบุรม 

จำานวนพันกังานทีี่�อบุรม OJT

324

2.3%

32

31

14

28

316

3.2%

14.8%

14.4%

15.7%

31.5%

47

31

33

13

20.9%

14.6%

40.7%

14.6%

จำานวนชั�วโมงอบรมความรู้เฉล่�ยข้องพันักงาน
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 หัลั้กิสูัติร: เทัคนิ์คกิ�รล้ดำติน้์ทัุน์แล้ะกิำ�จดัำควิ�มสูัญเปล่้�ดำว้ิย 7 Wastes Finding technique and cost saving by 7 Waste 

วัิติถุประสังค:์

1. เพืั�อสรา้งแนวคด์ิ์ในการเลิือกใชั่เ้ครื�องมือในการลิดิ์ความสญูเสียในการผิลิต์ิ อย�างเป็นระบุบุ

2. เพืั�อเป็นแนวที่างในการปรบัุปรุงแลิะพัฒันาหน�วยงานแลิะบุรษั์ที่อย�างติ�อเนื�อง

3. เพืั�อใหผ้ิูเ้ขา้อบุรมมีความเชืั่�อมั�นแลิะกลิา้ถึ�ายที่อดิ์ประสบุการณค์วามรู ้ความชั่ำานาญ

 หัลั้กิสูัติร: สัมรรถน์ะ (Competency) ขัองบุคล้�กิร

วัิติถุประสังค:์

1. เพืั�อใหบุุ้คลิากรไดิ์เ้รียนรูแ้ลิะเขา้ใจ ความสามารถึ ที่ักษะ คุณลิักษณะแลิะพัฤต์ิกรรม ทีี่�ที่ ำาใหผ้ิูป้ฏ์ิบุัติ์งานสามารถึที่ำางานใหอ้งคก์ร

    ไดิ์อ้ย�างสมบุรูณ์

2. เพืั�อใหบุ้คุลิากรไดิ์เ้รยีนรูแ้นวที่างการว์เคราะหแ์ลิะกำาหนดิ์ Competency ในแติ�ลิะงาน

3. เพืั�อใหบุ้คุลิากรสามารถึนำาความรูไ้ปใชั่ใ้นการปฏ์ิบุตัิง์านจรง์ สามารถึจดัิ์ที่ำา Competency แลิะนำามาประยกุติใ์ชั่ใ้นงานพัฒันาบุคุลิากรไดิ์้

การจัดำอบรมภายในบริษััที่
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ผิูบุ้งัคบัุบุญัชั่าพ์ัจารณาถึงึความจำาเป็นในการฝึ่กอบุรมหนา้งาน เพืั�อใหม้ั�นใจว�า เป็นการฝึ่กอบุรมพัฒันาความสามารถึของพันกังาน

โดิ์ยดิ์ำาเน์นการอบุรมหนา้งานในกรณี ดิ์งัติ�อไปนี�

1. พันกังานใหม�เขา้มาเร์�มงานกบัุองคก์ร หรอืพันกังานเก�า ถึกูปรบัุเปลิี�ยน/โยกยา้ยหนา้ทีี่� หรอืติำาแหน�งใหม�

2. พันกังานขาดิ์ความรู/้ที่กัษะ/ความสามารถึในติำาแหน�งงานเดิ์์ม โดิ์ยผิูบุ้งัคบัุบุญัชั่าจะติอ้งที่ำาการที่บุที่วน สอนงานพันกังานคนนั�นซื่ำ�าอีกครั�ง

3. ลิกัษณะงานหรอืความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุเพ์ั�มขึ �น หรอืเปลิี�ยนแปลิงไปจากเดิ์ม์

4. มีเที่คโนโลิยีของงานทีี่�รบัุผ์ิดิ์ชั่อบุถึกูปรบัุเปลิี�ยนใหแ้ติกติ�างไปจากเดิ์์ม เชั่�น มีเครื�องจกัรใหม� เที่คน์คในการที่ำางานใหม� ๆ

เป้�หัม�ย:

โดิ์ยบุร์ษัที่กำาหนดิ์นโยบุายการพััฒนาบุุคลิากร โดิ์ยมีเป้าหมาย พันักงานทีุ่กคนติอ้งไดิ์ร้บัุการอบุรมความรูห้รือที่ักษะในงาน อย�างนอ้ย

1 หลิกัสตูิร แลิะ พันกังานที่กุคนในองคก์รติอ้งมีความรูเ้รื�องผิลิต์ิภิณัฑ์ ์เพ์ั�มมากขึ �น โดิ์ยจะเร์�มเก็บุขอ้มลูิดิ์ำาเน์นการแลิะวดัิ์ผิลิในปี 2565

ผล้ลั้พัธ:์  

บุรษั์ที่ติั�งเปา้หมายในปี 2565 จะติอ้งมีอตัิราค�าเฉลิี�ยของการอบุรมพันกังานเพ์ั�มขึ �นจากปีทีี่�ผิ�านมา

การฝึึกอบรมหน้างาน (On Job Training : OJT)
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วัิติถุประสังค:์

1. เพืั�อใหพ้ันกังานมีส�วนร�วมในการที่ำาก์จกรรมร�วมกนั

2. เพืั�อใหพ้ันกังานมีความรกัสามคัคีมากขึ �น

3. เพืั�อเป็นการผิ�อนคลิายจากการที่ำางานของพันกังาน

กิจกรรมสัมมนาประจำาปี งานเล่�ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมร่วมกับสมาคมช่างเหมาไฟฟา้และเครื�องกลไที่ย
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กิจิกิรรมควิ�มรับผิดำชี้อบติอ่สัังคม

ดำ้�น์กิ�รศึกิษ�: ที่างบุร์ษัที่ฯ ไดิ์ใ้หค้วามสำาคญัในการพัฒันาคณุภิาพัชีั่ว์ติของเยาวชั่น โดิ์ยการมอบุทีุ่นการศัึกษามาอย�างติ�อเนื�องติั�งแติ�

ปี 2554 เพืั�อเป็นการเป์ดิ์โอกาสใหเ้ยาวชั่นไดิ์ร้บัุการศักึษาอย�างติ�อเนื�องแลิะแบุ�งเบุาภิาระที่างเศัรษฐก์จของผิูป้กครอง รวมถึึงการสนบัุสนนุ

ของขวญัในวนัเดิ์็กใหก้บัุโรงเรียนแลิะชั่มุชั่นมาอย�างติ�อเนื�องติั�งแติ�ปี 2559 จนถึึงปัจจบุุนั แลิะยงัคงปณ์ธานในการดิ์ำาเน์นโครงการติ�อเนื�อง

ติ�อไปในอนาคติ

ผล้กิ�รดำำ�เนิ์น์ง�น์

ผล้กิ�รดำำ�เนิ์น์ง�น์

ดำ�้น์ศลิ้ปวัิฒิน์ธรรม: 

ป้ พั.ศ.

ป้ พั.ศ.

บุรษั์ที่มอบุที่นุการศักึษาใหก้บัุบุตุิร-ธ์ดิ์า พันกังาน

สนบัุสนนุของขวญัวนัเดิ์ก็ใหก้บัุ โรงเรยีน แลิะเที่ศับุาลิบุางเลิน

ก์จกรรมร�วมประเพัณีรดิ์นำ�าขอพัรผิูใ้หญ� (วนัสงกรานติ)์

ก์จกรรมวนัมาฆบุชูั่า

ก์จกรรมวนัว์สาขบุชูั่า

ก์จกรรมแห�เทีี่ยนเขา้พัรรษา

2554 - ปัจจบุุนั

2559-  ปัจจบุุนั

2556- ปัจจบุุนั

2557-ปัจจบุุนั

2557-ปัจจบุุนั

2557-ปัจจบุุนั
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บุร์ษัที่ฯ ใหค้วามสำาคญัในการพัฒันาชั่มุชั่นแลิะสงัคมในภิาพัรวม เพืั�อมุ�งเนน้พัฒันาคณุภิาพัชีั่ว์ติของคนในชั่มุชั่นใหดี้ิ์ขึ �น ที่ั�งดิ์า้นเศัรศัฐก์จ

สงัคม ส์�งแวดิ์ลิอ้ม โดิ์ยพ์ัจารณาความติอ้งการแลิะความจำาเป็นของชั่มุชั่นเป็นส์�งส ำาคญั ส�งเสรม์ใหบุ้คุลิากรที่ั�วที่ั�งองคก์รมีจ์ติอาสา ร�วมก์จกรรม

สาธารณประโยชั่น ์ดิ์ว้ยความสมคัรใจ  เพืั�อสรา้งความสมัพันัธอ์นัดีิ์แลิะแสดิ์งออกถึึงม์ติรภิาพัระหว�างองคก์รแลิะชัุ่มชั่น โดิ์ยการสนบัุสนนุ

แผินงานแลิะโครงการติ�าง ๆ รวมถึงึก์จกรรมติ�าง ๆ ร�วมกบัุชั่มุชั่น

กิ�รมส่้ัวิน์ร่วิมแล้ะกิ�รพัฒัิน์�ชุี้มชี้น์

โครงการสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มคนพิัการ ตั�งแต่ปี 2562 - ปัจจุบัน

ร่วมประเพัณ่สงกรานต์กับชุมชน
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จัดำสวนหย่อมให้กับวัดำในชุมชน

วัิติถุประสังค:์

1. เพืั�อใหก้ลิุ�มแม�บุา้นมีโอกาสขายผิลิต์ิภิณัฑ์ไ์ดิ์ง้�ายขึ �น แลิะมีรายไดิ์เ้พ์ั�มขึ �น

2. เพืั�อใหก้ลิุ�มแม�บุา้นมีความรูใ้นการปลิกูติน้มะนาว แลิะมะกรูดิ์ใหมี้ผิลิผิลิต์ิอย�างติ�อเนื�อง เพืั�อลิดิ์ติน้ที่นุการซืื่ �อวตัิถึดุิ์บ์ุ

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเพิั�มรายไดำ้ให้กับชุมชน

ดำำาเนินการสนับสนุนเครื�องซี่ลสูญญากาศ และสอนวิธ่การใช้งาน

ดำำาเนินการซีื�อบ่อปูนซี่เมนต์และ ติดำต่อวิที่ยากรอบรมให้ความรู้เรื�องการปลูกและดำูแล ต้นมะนาว, มะกรูดำ
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บุรษั์ที่ฯ ใหค้วามสำาคญักบัุความปลิอดิ์ภิยั อาชีั่วอนามยัแลิะสภิาพัแวดิ์ลิอ้มในการที่ำางานมาเป็นอนัดิ์บัุแรก ครอบุคลิมุบุคุลิากรภิายในองคก์ร 

ประกอบุดิ์ว้ยพันกังานที่กุคนในบุรษั์ที่ ผิูร้บัุเหมา แลิะผิูม้าติ์ดิ์ติ�อ รวมถึึงผิูเ้ยี�ยมชั่มโรงงาน โดิ์ยมีการกำาหนดิ์เปา้หมายเป็นประจำาที่กุปี เพืั�อให้

มั�นใจว�าการดิ์ำาเน์นการใดิ์ ๆ ของบุร์ษัที่ไม�ก�อใหเ้ก์ดิ์ผิลิกระที่บุติ�อพันกังาน ผิูมี้ส�วนเกี�ยวขอ้ง ชัุ่มชั่นแลิะสงัคม บุร์ษัที่จึงไดิ์ก้ำาหนดิ์นโยบุาย

ความปลิอดิ์ภิัย อาชีั่วอนามัย แลิะสภิาพัแวดิ์ลิอ้มในการที่ำางาน ซื่ึ�งนโยบุายดิ์งักลิ�าวไดิ์มี้การปรบัุปรุงอย�างติ�อเนื�องใหมี้ความเหมาะสม

โดิ์ยไดิ์เ้ป์ดิ์เผิยไวบุ้นเวบ็ุไซื่ติข์องบุรษั์ที่

สุัขัภ�วิะแล้ะควิ�มปล้อดำภยัใน์ทั้�ทัำ�ง�น์

บุรษั์ที่ฯ จดัิ์ติั�งคณะกรรมการดิ์า้นความปลิอดิ์ภิยัอาชีั่วอนามยัแลิะสภิาพัแวดิ์ลิอ้มในการที่ำางาน (Safety Committee) ซื่ึ�งประกอบุดิ์ว้ย ผิูบุ้รห์าร

ระดิ์บัุสงู ติวัแที่นพันกังานทีี่�มาจากการเลิือกติั�ง แลิะติวัแที่นทีี่�มาจากการแติ�งติั�งโดิ์ยบุรษั์ที่ ปัจจบุุนัมีกรรมการจำานวน 7 คน แลิะมีอนกุรรมการ

ทีี่�เป็นติวัแที่นแติ�ลิะแผินก จำานวน 10 คน รวมที่ั�งส์ �น 17  คน ที่ำาหนา้ทีี่� พ์ัจารณานโยบุายแลิะแผินการดิ์ำาเน์นงานติ�าง ๆ ส ำารวจติรวจประเม์น

การที่ำางาน แลิะการรายงานการดิ์ำาเน์นงานติ�าง ๆ ใหค้ณะกรรมการที่ราบุ โดิ์ยมีวาระ 2 ปี มีการประชั่มุอย�างนอ้ยเดืิ์อนลิะ 1 ครั�ง  ที่ั�งนี �ส�วนงาน

ความปลิอดิ์ภิยั เป็นหน�วยงานหลิกัในการผิลิกัดิ์นัใหส้�วนงานติ�าง ๆ ดิ์ำาเน์นก์จกรรมใหเ้ป็นไปติามเปา้หมายของบุรษั์ที่ ติลิอดิ์จนจดัิ์เก็บุขอ้มลูิ

สถ์ึติด์ิ์า้นความปลิอดิ์ภิยั เพืั�อนำาขอ้มลูิปรบัุปรุงแลิะพัฒันาใหพ้ันกังานที่ำางานดิ์ว้ยความปลิอดิ์ภิยั มีสขุภิาพัอนามยัทีี่�ดีิ์ ไม�เป็นโรคจากการที่ำางาน

ในปี 2564  บุรษั์ที่ติั�งเปา้หมาย ชั่ั�วโมงการที่ำางานทีี่�ปลิอดิ์จากอบุุตัิเ์หติขุั�นหยดุิ์งาน  900,000  ชั่ั�วโมงขึ �นไป (Man x Hour)  ผิลิทีี่�ไดิ์เ้ป็นไปติาม

เปา้หมาย แลิะบุรษั์ที่ฯ ไดิ์ต้ิั�งเปา้หมายใหม� เป็น 1,000,000  ชั่ั�วโมงที่ำางานขึ �นไป

การดำำาเนินงานดำ้านความปลอดำภัย อาช่วอนามัยและสภาพัแวดำล้อมในการที่ำางาน
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จำานวนอบุุตัิเ์หติถุึงึขั�นหยดุิ์งานหรอืเสียชีั่ว์ติ

จำานวนการเจ็บุป� วยแลิะบุาดิ์เจ็บุจากการที่ำางานถึงึขั�นไม�ติอ้งหยดุิ์งาน
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บุรษั์ที่ฯ ส�งเสรม์ใหมี้การรณรงคส์รา้งวฒันธรรมความปลิอดิ์ภิยั ภิายในองคก์ร โดิ์ยติั�งเปา้หมาย สถ์ึติอ์บุุตัิเ์หติทีุี่�เก์ดิ์จากพัฤต์ิกรรมทีี่�ไม�ปลิอดิ์ภิยั

ของพันกังานติอ้งลิดิ์ลิงจากปีทีี่�ผิ�านมา (สถ์ึติ์การใชั่ห้อ้งพัยาบุาลิ) ซื่ึ�งในปี 2564 บุรรลิเุปา้หมาย มีอบุุตัิ์เหติลุิดิ์ลิงจากปีทีี่�ผิ�านมา  นอกจากนี� 

บุรษั์ที่ฯ ยงัจดัิ์ใหมี้ก์จกรรมอื�น ๆ ดิ์า้นความปลิอดิ์ภิยัอย�างติ�อเนื�อง ไดิ์แ้ก�

 - ก์จกรรมวนัความปลิอดิ์ภิยั Safety Day

 - จดัิ์อบุรมหลิกัสตูิรความปลิอดิ์ภิยัในการที่ำางานทีี่�เกี�ยวขอ้ง

 - Morning Talk กบัุพันกังานก�อนเร์�มปฏ์ิบุตัิง์าน

 - จดัิ์ซื่อ้มแผินฉกุเฉ์นเป็นประจำาที่กุปี เชั่�น ซื่อ้มแผินดิ์บัุเพัลิง์ขั�นติน้แลิะอพัยพัหนีไฟ้, ซื่อ้มแผินฉกุเฉ์นกรณีสารเคมีหกรั�วไหลิ

 - จดัิ์หาอปุกรณป์อ้งกนัอนัติรายส�วนบุคุคลิใหพ้ันกังานไดิ์ส้วมใส�ติามความเสี�ยงของแติ�ลิะแผินก

 - จดัิ์ติรวจสขุภิาพัประจำาปี แลิะติรวจสขุภิาพัติามปัจจยัเสี�ยงที่กุปี

 - ติรวจสอบุระบุบุติ�าง ๆ ติามมาติรฐานความปลิอดิ์ภิยั

อบุรมดิ์า้นความปลิอดิ์ภิยั

จดัิ์บุอรด์ิ์ประชั่าสมัพันัธข์�าวสารฯ

ซื่อ้มแผินฉกุเฉ์นฯ

Morning talk / Safety talk

สถิิติดำ้านความปลอดำภัยฯ ปี 2562 - 2564

การส่งเสริมความรู้ความปลอดำภัย
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บุรษั์ที่ฯ คำานึงถึึงดิ์า้นสขุลิกัษณะของพันกังาน โดิ์ยเนน้ยำ�าการรกัษาความสะอาดิ์พืั�นทีี่�ที่ ำางาน การกำาจดัิ์พัาหะนำาโรค การจดัิ์ใหมี้ผิูเ้ชีั่�ยวชั่าญ

ใหค้ ำาปรกึษาเกี�ยวกบัุการดิ์แูลิสขุภิาพัอนามยั  บุรษั์ที่ติั�งเปา้หมาย พันกังานติอ้งไม�เก์ดิ์โรคจากการประกอบุอาชีั่พั ซื่ึ�งผิลิลิพััธ ์จากการดิ์ำาเน์นการ

ทีี่�ผิ�านมาเป็นไปติามเปา้หมายทีี่�วางไว้

กิ�รติรวิจสุัขัภ�พัพันั์กิง�น์ทัุกิคน์เป็น์ประจำ�ทักุิป้ แบง่เป็น์ ร�ยกิ�รติรวิจ

สุัขัภ�พัทัั�วิไปแล้ะติรวิจสุัขัภ�พัติ�มปัจจยัเสั้�ยง 

สำาหรบัุพันกังานทีี่�ปฎ์บุตัิง์านในสภิาพัแวดิ์ลิอ้มทีี่�เสี�ยง แลิะแจกจ�ายผิลิติรวจสขุภิาพัใหพ้ันกังานที่กุคนที่ราบุ โดิ์ยขอ้มลูิดิ์งักลิ�าวถืึอเป็นความลิบัุ

ของพันกังาน ที่ั�งนี �บุรษั์ที่จดัิ์ใหมี้พัยาบุาลิใหบุ้รก์ารพันกังานในวนัที่ำางานที่กุวนั โดิ์ยแจกจ�ายยาติามมาติรฐานการรกัษาพัยาบุาลิที่ั�วไป

ม�ติรกิ�รป้องกัิน์โควิดิำ-19 

บุรษั์ที่ฯ ที่ั�งในพืั �นทีี่�ส ำานกังานใหญ� แลิะบุรษั์ที่ฯ ในเครอืที่กุสาขา ติั�งอยู�ในเขติพืั�นทีี่�กรุงเที่พัมหานคร แลิะ จงัหวดัิ์นนที่บุรุ ีซื่ึ�งจดัิ์อยู�ในพืั �นทีี่�สีแดิ์ง

ในชั่�วงปี 2563-2564 ซื่ึ�งสถึานการณแ์พัร�ระบุาดิ์ของโรคโคว์ดิ์-19 แลิะยงัมีการแพัร�ระบุาดิ์อย�างติ�อเนื�อง โดิ์ยบุรษั์ที่ฯ ไดิ์ใ้หค้วามสำาคญัเป็นอย�างมากจงึ

ไดิ์ก้ำาหนดิ์มาติรการปอ้งกนั อาท์ี่ การติรวจวดัิ์อณุหภิม์ูร�างกายก�อนเขา้ที่ำางาน การจดัิ์วางอปุกรณท์ี่ำาความสะอาดิ์ เชั่�น เจลิลิา้งมือ แอลิกอฮอลิ์

ที่ั�วที่ั�งบุรษั์ที่  การแจกหนา้กากอนามยั แลิะ สเปรยแ์อลิกอฮอลิช์ั่น์ดิ์พักติ์ดิ์ติวัใหก้บัุพันกังาน เป็นระยะ ๆ การเวน้ระยะห�างที่างสมัคม (Social 

Distancing) ในพืั �นทีี่�ใชั่ส้อยรวมกนั เชั่�น โรงอาหาร หอ้งประชั่มุ  เป็นติน้ นอกจากนี� บุรษั์ที่สนบัุสนนุจดัิ์หาวคัซีื่นใหก้บัุพันกังานที่กุคน เพืั�อเร�ง

สรา้งภิม์ูคุม้กนั แลิะจดัิ์ใหมี้โรงพัยาบุาลิเปลิสนามในพืั�นโรงงาน (FAI) ส ำาหรบัุใหพ้ันกังานแยกกกัติวัโดิ์ยเฉพัาะ แลิะการสุ�มติรวจ ATK ที่กุ 15 วนั 

ซื่ึ�งติลิอดิ์ระยะเวลิาดิ์ำาเน์นการบุรษั์ที่ไม�พับุการแพัร�ระบุาดิ์ของเชืั่ �อไวรสันี �ในโรงงาน แลิะในปัจจบุุนัยงัคงมาติรการเฝ่า้ระวงัอย�างติ�อเนื�อง

ติรวจสขุภิาพัประจำาปี

จดัิ์หาวคัซีื่นใหก้บัุพันกังานที่กุคน

การดำำาเนินงานดำ้านสุข้ภาวะและอาช่วอนามัย
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การพั�นนำ�ายาฆ�าเชืั่ �อโรค

การสุ�มติรวจ ATK มาติราการเวน้ระยะห�าง

จดัิ์หาวคัซีื่นใหก้บัุพันกังานที่กุคน
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ควิ�มรับผิดำชี้อบติอ่สัิน์ค้�แล้ะบริกิ�ร

บุรษั์ที่ฯ ใหค้วามสำาคญัติ�อคณุภิาพัผิลิ์ติภิณัฑ์ที์ี่�จ ำาหน�ายแก�ลิกูคา้มาเป็นอนัดิ์บัุแรก ปัจจบุุนับุรษั์ที่มีที่ั�งส์นคา้ทีี่�ผิลิ์ติจากโรงงานของบุรษั์ที่เอง

แลิะสน์คา้ทีี่�บุรษั์ที่ว�าจา้งผิลิต์ิจากผิูร้บัุจา้งผิลิต์ิ ไม�ว�าจะเป็นสน์คา้ลิกัษณะใดิ์ก็ติาม บุรษั์ที่จะเนน้การติรวจสอบุแลิะควบุคมุคณุภิาพัของสน์คา้

ใหไ้ดิ์ต้ิามมาติรฐานสากลิ ในทีุ่ก ๆ ขั�นติอนการผิลิ์ติ ติั�งแติ�การคัดิ์เลิือกวัติถึุดิ์์บุทีี่�ใชั่ใ้นการผิลิ์ติ การติรวจสอบุคุณภิาพัระหว�างการผิลิ์ติ

ติลิอดิ์จนการติรวจสอบุแลิะที่ดิ์สอบุคณุภิาพัสน์คา้สำาเรจ็รูปใหเ้ป็นไปติามมาติรฐาน ก�อนส�งมอบุใหล้ิกูคา้

ในปี 2564 ทีี่�ผิ�านมา ผล้ิติภัณฑ์แ์ทั่งหัลั้กิดำิน์ชี้นิ์ดำชุี้บทัองแดำงแล้ะผล้ิติภัณฑ์แ์ทั่งล่้อฟ้ื่�ขัองบริษัทัไดำ้รับกิ�รรับรองแล้ะขัึ�น์ทัะเบ้ยน์

ม�ติรฐ�น์ผลิ้ติภณัฑ์อุ์ติสั�หักิรรม โดำยสัำ�นั์กิง�น์ม�ติรฐ�น์ผล้ติิภณัฑ์อุ์ติสั�หักิรรม (สัมอ.) เป็น์ร�ยแรกิขัองประเทัศไทัย ซื่ึ�งมีเกณฑ์์

คณุภิาพัติามมาติรฐาน มอก. 3024 แมว้�ามาติรฐานผิลิ์ติภิณัฑ์อ์ตุิสาหกรรม (มอก.) จะยงัไม�ครอบุคลิมุผิลิ์ติภิณัฑ์ข์องบุร์ษัที่ก็ติามที่ั�งนี �เพืั�อ

ยืนยนัถึึงการใหค้วามสำาคญักบัุคณุภิาพัสน์คา้เป็นหลิกั รวมถึงึสรา้งความสามารถึเช์ั่งแข�งขนัในอนาคติ

โดิ์ยบุร์ษัที่มีทีี่มงานควบุคมุคณุภิาพัทีี่�มีความรูค้วามชั่ำานาญ ที่ำาใหไ้ดิ์ร้บัุความไวว้างใจจากลิกูคา้ที่ั�งในประเที่ศัแลิะติ�างประเที่ศัติลิอดิ์มา

โรงงานของบุรษั์ที่ไดิ์ร้บัุการรบัุรองระบุบุบุรห์ารงานคณุภิาพัติามมาติรฐาน ISO 9001: 2015 อีกที่ั�ง ผิลิต์ิภิณัฑ์ท์ี่กุประเภิที่ของบุรษั์ที่ยงัไดิ์อ้า้งอ์ง

มาติรฐานติ�าง ๆ ที่ั�งในดิ์า้นการออกแบุบุ การที่ดิ์สอบุ แลิะการติด์ิ์ติั�งจากที่ั�งในประเที่ศัแลิะติ�างประเที่ศั ดิ์งัรายลิะเอียดิ์ติ�อไปนี�

มาติรฐานการออกแบุบุแลิะการที่ดิ์สอบุผิลิต์ิภิณัฑ์ส์ ำาหรบัุระบุบุติ�อลิงดิ์น์แลิะระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า (Grounding & Lightning Protection System)

ทีี่�บุรษั์ที่นำามากำาหนดิ์เป็นมาติรฐานผิลิต์ิภิณัฑ์ ์ติวัอย�างมาติรฐานทีี่�บุรษั์ที่นำามาใชั่ใ้นการกำาหนดิ์มาติรฐานผิลิต์ิภิณัฑ์ ์ไดิ์แ้ก�

ม�ติรฐ�น์กิ�รออกิแบบผล้ิติภณัฑ์์

Protection Against Lightning

Guide for Safety in AC Substation Grounding

Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems

Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment

Standard for the Installation of Lightning Protection Systems

Standard for Installation Requirements for Lightning Protection Systems

Code of Practice for Protective Earthing of Electrical Installations

มาติรฐานผิลิต์ิภิณัฑ์อ์ตุิสาหกรรม

Lightning Protection System Components (LPSC)

Low-Voltage Surge Protective Devices

Grounding and Bonding Equipment

Wire Connectors

Standard for Qualifying Permanent Connections Used in Substation Grounding

IEC 62305:

IEEE 80:

IEEE 142:

IEEE 1100:

NFPA 780:

UL 96A:

BS 7430:

มอก. 3024

IEC 62561:

IEC 61643:

UL 467:

UL 486:

IEEE 837:

ม�ติรฐ�น์กิ�รทัดำสัอบผล้ิติภณัฑ์์

คุณภาพัข้องผู้ลิตภัณฑ์์
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บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) มีความมุ�งมั�นทีี่�จะสรา้งติราสน์คา้ “Kumwell” ใหเ้ป็นทีี่�รูจ้กัอย�างกวา้งขวาง ติลิอดิ์จนมีความโดิ์ดิ์เดิ์�นใน

แวดิ์วงธรุก์จแลิะเที่คโนโลิยีเสมอมา บุรษั์ที่มีการประชั่าสมัพันัธต์ิราสน์คา้ “Kumwell” ผิ�านสื�อส์�งพ์ัมพัแ์ลิะสื�ออ์เลิก็ที่รอน์กสต์ิ�าง ๆ เชั่�น น์ติยสาร 

หนงัสือคู�มือ เว็บุไซื่ติบ์ุรษั์ที่แลิะสื�อออนไลินต์ิ�าง ๆ การร�วมจดัิ์แสดิ์งนวตัิกรรมแลิะผิลิ์ติภิณัฑ์ข์องบุรษั์ที่ในงานแสดิ์งส์นคา้ติ�าง ๆ การนำาเสนอ

บุที่ความว์จยัระดิ์บัุประเที่ศัแลิะระดิ์บัุนานาชั่าติ ์ติลิอดิ์จนการจดัิ์อบุรมสมัมนาเช์ั่งว์ชั่าการใหค้วามรูแ้ก�บุคุคลิภิายนอกในสายว์ชั่าชีั่พัอย�างติ�อเนื�อง

บุรษั์ที่ฯ มีความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุในติวัผิลิต์ิภิณัฑ์เ์หลิก็แลิะบุรก์ารทีี่�บุรษั์ที่ส�งมอบุใหแ้ก�ลิกูคา้ผิ�านก์จกรรมการติลิาดิ์แลิะโฆษณาประชั่าสมัพันัธข์องบุรษั์ที่ 

โดิ์ยการจดัิ์สมัมนาใหค้วามรูแ้ก�ติวัแที่นจำาหน�วย หน�วยงานภิาครฐั แลิะลิกูคา้ในเรื�องของการใชั่ง้านผิลิ์ติภิณัฑ์ที์ี่�มีความปลิอดิ์ภิยัสงูสดุิ์ไดิ์ร้บัุ

การรบัุรองมาติรฐานผิลิ์ติภิณัฑ์อ์ตุิสาหกรรม (มอก.) ทีี่�ก ำาหนดิ์โดิ์ยสำานกังานมาติรฐานผิลิ์ติภิณัฑ์อ์ตุิสาหกรรม กระที่รวงอตุิสาหกรรม รวมถึึง

มาติรฐานติ�างประเที่ศัทีี่�บุรษั์ที่ไดิ์ร้บัุการรบัุรอง ผิ�านชั่�องที่างออนไลิน ์อาท์ี่ Zoom, Facebook, YouTube ของบุรษั์ที่

แบรน์ดำส์ัิน์ค้�แล้ะกิ�รโฆษณ�

จากการเต์ิบุโติของผิูใ้ชั่ง้านสื�อสงัคมออนไลินที์ี่�เพ์ั�มขึ �นอย�างติ�อเนื�อง ที่ำาใหบุ้ร์ษัที่ไดิ์ต้ิระหนกัถึึงการสรา้งสรรคผ์ิลิงานการผิลิ์ติสื�อโฆษณา

ประชั่าสมัพันัธ ์เพืั�อเพ์ั�มมลูิค�าที่างธรุก์จแลิะสรา้งคณุค�าร�วมใหก้บัุสงัคม บุรษั์ที่จงึมุ�งมั�นทีี่�จะผิลิต์ิสื�ออย�างมีจรรยาบุรรณ แลิะมีความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุ

ติ�อผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สีย โดิ์ยมีแนวที่างปฏ์ิบุตัิด์ิ์งันี �

- ส�งเสรม์แลิะสนบัุสนนุใหพ้ันกังานในบุรษั์ที่ที่กุคนสรา้งสรรคง์านทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุสน์คา้ของบุรษั์ที่ในลิกัษณะใหม� ๆ ไม�ซื่ ำ�ากบัุงานอนัมี   

  เครื�องหมายการคา้ ลิข์สท์ี่ธ์� หรอื สท์ี่ธ์บุตัิรของบุคุคลิอื�น

- ไม�ผิลิต์ิสื�อโฆษณาอนัที่ำาใหเ้ก์ดิ์ความสำาคญัผ์ิดิ์ในสาระสำาคญัเกี�ยวกบัุ สน์คา้ บุรก์าร การแสดิ์ง หรอือื�น ๆ หรอืโออ้วดิ์สรรพัคณุจนเก์นความจรง์ 

  จนที่ำาใหผ้ิูเ้หน็หรอืผิูฟั้้งเก์ดิ์ความสำาคญัผ์ิดิ์

- ไม�ผิลิ์ติสื�อโฆษณาโดิ์ยการเลีิยนแบุบุเครื�องหมายการคา้ คำาขวญั หรอืขอ้ความสำาคญัหรอือื�น ๆ จากการโฆษณาของผิูอื้�น อนัที่ำาใหผ้ิูอื้�นเห็น  

  หรอืผิูอื้�นไดิ์ย์้นเก์ดิ์ความเขา้ใจผ์ิดิ์หรอืไขวเ้ขวเกี�ยวกบัุสน์คา้ บุรก์าร หรอืการแสดิ์งของผิูอื้�น

ความแข้็งแกร่งข้องตราสินค้า “Kumwell”

นโยบายและแนวที่างปฏิิบัติการผู้ลิตสื�อโฆษัณาและประชาสัมพัันธ์

ความรับผู้ิดำชอบต่อผูู้้บริโภค
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บุรษั์ที่ฯ มีนโยบุายทีี่�จะดิ์แูลิรกัษาที่รพััยส์น์ที่างปัญญาของบุรษั์ที่เพืั�อผิลิประโยชั่นส์งูสดุิ์แก�บุรษั์ที่ แลิะการปฏ์ิบุตัิต์ิามกฎหมาย ทีี่�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัุ

ที่รพััยส์น์ที่างปัญญาหรอืลิข์สท์ี่ธ์� อนัเนื�องจากการนำาผิลิงานหรอืขอ้มลูิอนัเป็นสท์ี่ธ์ของบุคุคลิภิายนอก ทีี่�ไดิ์ร้บัุมาหรอืทีี่�จะนำามาใชั่ภ้ิายในบุรษั์ที่ 

จะติอ้งติรวจสอบุเพืั�อใหม้ั�นใจว�า จะไม�ลิะเม์ดิ์ที่รพััยส์น์ที่างปัญญาของผิูอื้�น โดิ์ยมีแนวที่างปฏ์ิบุตัิ ์ดิ์งันี �

- ปกปอ้งดิ์แูลิที่รพััยส์น์ที่างปัญญาของบุรษั์ที่ ม์ใหถ้ึกูลิะเม์ดิ์ ดิ์ดัิ์แปลิง ที่ำาซื่ำ�า ที่ำาใหเ้สียหาย สญูหาย หรอืกระที่ำาการใดิ์ ๆ โดิ์ยไม�ไดิ์ร้บัุอนญุาติ  

  จากที่างบุรษั์ที่ แลิะใชั่ท้ี่รพััยส์น์ที่างปัญญาใหเ้ก์ดิ์ประโยชั่นส์งูสดุิ์แก�บุรษั์ที่ รวมถึงึการดิ์แูลิรกัษาขอ้มลูิทีี่�เป็นความลิบัุอย�างเขม้งวดิ์

- ผิลิงานทีี่�เก์ดิ์จากการปฏ์ิบุัติ์ติามหนา้ทีี่�ถืึอเป็นที่รพััยส์์นที่างปัญญาของบุร์ษัที่ แลิะจะติอ้งใหค้วามร�วมมือในการแสดิ์งส์ที่ธ์ หรือขอรบัุ

  ความคุม้ครองสท์ี่ธ์ของที่รพััยส์น์ที่างปัญญาทีี่�ของบุรษั์ที่เป็นเจา้ของ

- เมื�อพัน้สภิาพัจากการเป็นพันกังาน จะติอ้งส�งมอบุที่รพััยส์น์ที่างปัญญาติ�าง ๆ ซื่ึ�งรวมไปถึงึผิลิงาน ส์�งประดิ์ษ์ฐ์ ฯลิฯ คืนใหบุ้รษั์ที่ ไม�ว�าจะเป็น 

  ขอ้มลูิทีี่�เก็บุไวใ้นรูปแบุบุใดิ์ ๆ

- สรา้งความติระหนกัใหพ้ันกังานที่กุคน ในการเกียรติแ์ลิะเคารพัซื่ึ�งสท์ี่ธ์ในที่รพััยส์น์ที่างปัญญาของผิูอื้�น รวมถึงึจะติอ้งที่ำาการติรวจสอบุผิลิงาน 

  อนัเป็นสท์ี่ธ์ของบุคุคลิภิายนอก แลิะขออนญุาติบุคุคลิผิูเ้ป็นเจา้ของในที่รพััยส์น์ที่างปัญญาเหลิ�านั�นใหถ้ึกูติอ้งติามกฎหมายก�อนทีี่�จะนำามาใชั่ง้าน

  เพืั�อใหม้ั�นใจว�าจะไม�ลิะเม์ดิ์ที่รพััยส์น์ที่างปัญญาของผิูอื้�น

- เมื�อพับุการกระที่ำาทีี่�เห็นว�าเป็นการลิะเม์ดิ์ส์ที่ธ์ อาจนำาไปสู�การลิะเม์ดิ์ส์ที่ธ์ หรือการกระที่ำาทีี่�อาจก�อใหเ้ก์ดิ์ขอ้พ์ัพัาที่เกี�ยวกับุที่รพััยส์์น

  ที่างปัญญาของบุรษั์ที่ บุคุลิากรติอ้งรายงานติ�อผิูบุ้งัคบัุบุญัชั่าหรอืผิูด้ิ์แูลิงานดิ์า้นที่รพััยส์น์ที่างปัญญาเพืั�อดิ์ำาเน์นการติามระเบีุยบุบุรษั์ที่แลิะ

  กฎหมายติ�อไป

- ในการเขา้ที่ำาสญัญา หรอืน์ติก์รรมใดิ์ ๆ ควรติกลิงเกี�ยวกบัุสท์ี่ธ์ในที่รพััยส์น์ที่างปัญญาใหช้ั่ดัิ์เจน หากมีขอ้สงสยัใหห้ารอืผิูด้ิ์แูลิงานดิ์า้นที่รพััยส์น์   

  ที่างปัญญาหรอืทีี่�ปรกึษากฎหมายของบุรษั์ที่

- พันกังานทีี่�ใชั่ง้านเครื�องคอมพ์ัวเติอรข์องบุรษั์ที่ จะติอ้งใชั่ซ้ื่อฟ้ติแ์วรต์ิามขอ้อนญุาติของเจา้ของลิ์ขส์ที่ธ์�แลิะเฉพัาะทีี่�ไดิ์ร้บัุอนญุาติใหใ้ชั่ง้าน

  จากบุรษั์ที่เที่�านั�น เพืั�อปอ้งกนัปัญหาการลิะเม์ดิ์ที่รพััยส์น์ที่างปัญญา

จากการกำาหนดิ์นโยบุายทีี่�จะดิ์แูลิรกัษาที่รพััยส์น์ที่างปัญญาของบุรษั์ที่เพืั�อผิลิประโยชั่นส์งูสดุิ์แก�บุรษั์ที่ แลิะการปฏ์ิบุตัิต์ิามกฎหมาย ทีี่�เกี�ยวขอ้ง

เกี�ยวกบัุที่รพััยส์์นที่างปัญญาหรือลิ์ขส์ที่ธ์� อนัเนื�องจากการนำาผิลิงานหรือขอ้มลูิอนัเป็นส์ที่ธ์ของบุคุคลิภิายนอก ทีี่�ไดิ์ร้บัุมาหรือทีี่�จะนำามาใชั่้

ที่ั�งภิายในแลิะภิายนอกของบุรษั์ที่ ในปี 2564 ไดิ์ส้รุปการวดัิ์ผิลิการปฎ์บุตัิง์าน ดิ์งันี �

หัวัิข้ัอ ป้ 2564

1. กรณีการรอ้งเรยีนจากการลิะเม์ดิ์ที่รพััยส์น์ที่างปัญญาหรอืลิข์สท์ี่ธ์�

2. กรณีการเผิยแพัร�สื�อทีี่�เป็นดิ์า้นลิบุหรอืเก์ดิ์ผิลิเสีย

3. กรณีขอ้มลูิทีี่�เป็นความลิบัุของบุรษั์ที่ถึกูเป์ดิ์เผิยไปยงัสาธารณะ

0

0

0

นโยบายและแนวปฏิิบัติดำ้านการดำูแลรักษัาที่รัพัย์สินที่างปัญญาและการไม่ล่วงละเมิดำที่รัพัย์สินที่างปัญญา

สรุปผู้ลการดำำาเนินงานประจำาปี 2564
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กิ�รกิำ�กัิบดำแูล้กิจิกิ�รทั้�ดำ้

บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) จดัิ์ใหมี้การรายงานการปฏ์ิบุตัิ์ติามหลิกัการกำากบัุดิ์แูลิก์จการทีี่�ดีิ์ไวแ้ลิว้ ดิ์งัรายลิะเอียดิ์ปรากฏิใน

รายงานประจำาปี 2564 ซื่ึ�งไดิ์อ้ธ์บุายประเดิ์น็สำาคญัติ�าง ๆ ของนโยบุายการกำากบัุดิ์แูลิก์จการ (เป์ดิ์เผิยนโยบุายบุนเวบ็ุไซื่ติบ์ุรษั์ที่) โดิ์ยเป์ดิ์เผิย

ขอ้มลูิของโครงสรา้งคณะกรรมการแลิะคณะกรรมการชั่ดุิ์ย�อย การสรรหาแลิะแติ�งติั�งกรรมการแลิะผิูบุ้รห์ารระดิ์บัุสงู คณุสมบุตัิข์องคณะกรรมการ

แลิะกรรมการอ์สระ หลิกัเกณฑ์แ์ลิะว์ธีการเลืิอกติั�ง การกำากบัุดิ์แูลิ การดิ์ำาเน์นงานของบุรษั์ที่ย�อย การดิ์แูลิการใชั่ข้อ้มลูิภิายใน ค�าติอบุแที่นของผิู้

สอบุบุญัชีั่ ติลิอดิ์จนการปฏ์ิบุตัิ์ติามหลิกัการกำากบัุดิ์แูลิก์จการทีี่�ดีิ์ในเรื�องอื�น ๆ ไดิ์แ้ก� สท์ี่ธ์ของผิูถื้ึอหุน้ การปฏ์ิบุตัิ์ติ�อผิูถื้ึอหุน้อย�างเที่�าเทีี่ยมกนั 

บุที่บุาที่ของผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สียการเป์ดิ์เผิยขอ้มลูิ แลิะความโปร�งใส แลิะความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุของคณะกรรมการ

ในปี 2564 บุรษั์ที่ไดิ์ร้บัุผิลิการประเม์นคะแนนการจดัิ์อนัดิ์บัุดิ์า้นการกำากบัุดิ์แูลิก์จการทีี่�ดีิ์ (CG Score) โดิ์ยสถึาบุนักรรมการบุรษั์ที่ไที่ย (IOD)

มีค�าคะแนนเที่�ากบัุ 84% (ระดิ์บัุ 4 ดิ์าว) ซื่ึ�งเที่�ากบัุค�าคะแนนเฉลิี�ยของบุรษั์ที่จดิ์ที่ะเบีุยน

คณะกรรมการบุรษั์ที่ไดิ์มี้การพ์ัจารณาที่บุที่วนการกำากบัุดิ์แูลิก์จการทีี่�ดีิ์ทีี่�ไดิ์ก้ ำาหนดิ์ไวท้ี่ั�ง 5 หมวดิ์ ไดิ์แ้ก�  สท์ี่ธ์ของผิูถื้ึอหุน้ การปฏ์ิบุตัิต์ิ�อผิูถื้ึอหุน้

อย�างเที่�าเทีี่ยมกัน การคำานึงถึึงบุที่บุาที่ของผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สีย การเป์ดิ์เผิยขอ้มูลิแลิะความโปร�งใส แลิะความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุของคณะกรรมการ

มีคะแนน 98%, 89%, 77%, 86% แลิะ 81% ติามลิำาดิ์บัุ โดิ์ยคณะกรรมการบุรษั์ที่ไดิ์มี้การพ์ัจารณาแลิะที่บุที่วนรายงานการกำากบัุดิ์แูลิก์จการ

ของบุรษั์ที่ในแติ�ลิะหมวดิ์ใหเ้ป็นไปติามเอกสารขอ้เสนอแนะทีี่�บุรษั์ที่ไดิ์ร้บัุจากสถึาบุนักรรมการบุรษั์ที่ไที่ย (IOD) ใหมี้ความเขม้งวดิ์ติามกฎเกณฑ์์

หลิกัการกำากบัุดิ์แูลิก์จการเพืั�อพัฒันาการกำากบัุดิ์แูลิก์จการทีี่�ดีิ์ของบุรษั์ที่ แลิะยกระดิ์บัุคะแนนในปี 2565 ติ�อไป

บุรษั์ที่มุ�งมั�นทีี่�จะดิ์ำาเน์นธรุก์จติามหลิกัธรรมาภ์ิบุาลิแลิะการกำากบัุดิ์แูลิก์จการทีี่�ดีิ์ โดิ์ยใหค้วามสำาคญัในการติ�อติา้นการคอรร์ปัชั่นั รวมที่ั�งยดึิ์มั�น

ในหลิกัคณุธรรม ศีัลิธรรม จรย์ธรรม จรรยาบุรรณ แลิะธรรมาภ์ิบุาลิ บุรห์ารงานดิ์ว้ยความโปร�งใส แลิะรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุติ�อผิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสียที่กุฝ่� าย

โดิ์ยบุรษั์ที่ไดิ์ก้ำาหนดิ์นโยบุายการติ�อติา้นการที่จุรต์ิคอรร์ปัชั่นัในที่กุรูปแบุบุไวอ้ย�างชั่ดัิ์เจนบุนวบ็ุไซื่ติข์องบุรษั์ที่เรยีบุรอ้ยแลิว้

โดิ์ยในวนัทีี่� 23 ม์ถึุนายน 2564 บุร์ษัที่ไดิ์ร้�วมลิงนามใน “คำาประกาศัเจตินารมณ”์ กับุแนวร�วมการติ�อติา้นคอรร์ปัชั่ันของภิาคเอกชั่นไที่ย

(Thai Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) แลิะวนัทีี่� 14-15 ติลุิาคม 2564 คณะที่ำางานไดิ์เ้ขา้อบุรมหลิกัสตูิร 

Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) เพืั�อเติรยีมความพัรอ้มในการเขา้สู�กระบุวนการรบัุรองกบัุ CAC ซื่ึ�งปัจจบุุนับุรษั์ที่อยู�ระหว�าง

รวบุรวมนโยบุาย แนวปฏ์ิบุตัิ์ ระเบีุยบุ หลิกัเกณฑ์ ์พัรอ้มที่ั�งสอบุที่านมาติรการติ�อติา้นคอรร์ปัชั่นัเพืั�อยื�นขอรบัุการรบัุรองในไติรมาส 3 ปี 2565

ที่ั�งนี � คณะกรรมการ ผิูบุ้ร์หาร แลิะพันกังานที่กุคนไดิ์ร้บัุที่ราบุแลิะที่างบุร์ษัที่ไดิ์ป้ระกาศัใหท้ี่กุคนยึดิ์ถืึอนโยบุายแลิะปฏ์ิบุตัิ์ติามกระบุวนการ

ปอ้งกนัความเสี�ยงจากคอรร์ปัชั่นัติามนโยบุายดิ์งักลิ�าว โดิ์ยจะไม�ยอมผิ�อนปรนใหก้บัุการที่จุรต์ิคอรร์ปัชั่นัในที่กุรูปแบุบุโดิ์ยเดิ์ด็ิ์ขาดิ์ ไม�ว�าจะโดิ์ย

ที่างติรงหรอืที่างออ้ม ผิ�านคนกลิางหรอืบุคุคลิทีี่�สามเพืั�อการเรยีกรอ้ง การไดิ์ร้บัุหรอืไดิ์ม้า การยื�นขอ้เสนอ ใหส้ญัญาหรอืการจดัิ์หาใหไ้ดิ์ม้าซื่ึ�ง

ผิลิประโยชั่นท์ี่างการเง์นหรอืผิลิประโยชั่นอื์�นใดิ์ทีี่�มีมลูิค�า หรอืผิลิการปฏ์ิบุตัิใ์ดิ์ ๆ ซื่ึ�งมาจากการทีี่�ไปมีอ์ที่ธ์พัลิโนม้นา้วทีี่�ไม�เหมาะสมดิ์ว้ยเจตินา

เพืั�อใหไ้ดิ์ม้าซื่ึ�งผิลิประโยชั่นต์ิ�อการดิ์ำาเน์นธรุก์จของบุรษั์ที่โดิ์ยเดิ์ด็ิ์ขาดิ์

รายงานผู้ลการกำากับดำูแลกิจการ

การต่อต้านการทีุ่จริตคอร์รัปชัน

การจัดำการความยั�งยืนในมิติเศรษัฐกิจ
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บุรษั์ที่ฯ ใหค้วามสำาคญัการจดัิ์การดิ์า้นภิาษีเพืั�อใหเ้ป็นไปติามกฎหมายแลิะมีประสท์ี่ธ์ภิาพั โดิ์ยมีนโยบุายในการบุรห์ารจดัิ์การดิ์า้นภิาษีใหถ้ึกูติอ้ง 

โปร�งใส แลิะติรวจสอบุไดิ์เ้พืั�อใหเ้ก์ดิ์ประโยชั่นส์งูสดุิ์ของผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สียที่กุกลิุ�ม ซื่ึ�งไดิ์เ้ป์ดิ์เผิยนโยบุายแลิะแนวปฏ์ิบุตัิ์ดิ์า้นภิาษีโดิ์ยไดิ์ก้ำาหนดิ์

การวางแผินแลิะแนวที่างปฏ์ิบุตัิด์ิ์า้นภิาษีอากร ดิ์งันี �

1. ดิ์ ำาเน์นการบุร์หารจัดิ์การวางแผินดิ์า้นภิาษีอากร แลิะการเสียภิาษีอากรใหเ้ป็นไปติามประมวลิรษัฎากรแลิะกฎหมายดิ์า้นภิาษีแห�ง

    ราชั่อาณาจกัรไที่ย โดิ์ยสอดิ์คลิอ้งกบัุการดิ์ำาเน์นธรุก์จ

2. ดิ์ำาเน์นการนำาส�งภิาษีหรอืขอคืนภิาษีอย�างถึกูติอ้ง เหมาะสม แลิะภิายในระยะเวลิาทีี่�กฏิหมายหรอืกฏิระเบีุยบุทีี่�เกี�ยวขอ้งกำาหนดิ์ในประเที่ศั

    ทีี่�บุรษั์ที่ ดิ์ำาเน์นงานอยู� 

3. ไม�ดิ์ ำาเน์นการจดัิ์การดิ์า้นภิาษีอย�างไม�โปร�งใส ไม�มีเจตินาทีี่�จะหลิีกเลิี�ยงการเสียภิาษี

4. จดัิ์ใหมี้การวางแผินศักึษา ว์เคราะห ์ผิลิกระที่บุที่างภิาษี ส ำาหรบัุโครงการลิงที่นุติ�าง ๆ ของบุรษั์ที่ ใหเ้หมาะสมก�อนการเขา้ลิงที่นุ

1. จดัิ์ใหมี้ผิูร้บัุผ์ิดิ์ชั่อบุดิ์า้นภิาษีในการประสานงาน ติ์ดิ์ติ�อกบัุหน�วยงานภิาษีของที่างราชั่การทีี่�มีความรู ้ที่กัษะดิ์า้นภิาษีอากร โดิ์ยใหข้อ้มลูิ

    ที่างภิาษีทีี่�ถึกูติอ้งติรงติามขอ้เที่จ็จรง์ในการดิ์ำาเน์นธรุก์จ 

2. อบุรมพันกังานทีี่�รบัุผ์ิดิ์ชั่อบุดิ์า้นภิาษี เพืั�อใหม้ั�นใจไดิ์ว้�า พันกังานจะมีความสามารถึแลิะความรู ้เพืั�อรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุแลิะจดัิ์การ บุรห์ารดิ์า้นภิาษี

   ไดิ์อ้ย�างมีประสท์ี่ธ์ภิาพั

ชี้ื�อ-สักุิล้ ช่ี้องทั�งติดิำติอ่ติำ�แหัน่์ง

1. คณุศัราวธุ บุษุยรตัิน์

2. คณุว์นยั พัฤกษะวนั

3. คณุพ์ัช์ั่ติ ลิำายอง

ประธานกรรมการติรวจสอบุ

กรรมการติรวจสอบุ

กรรมการติรวจสอบุ

saravut_b@hotmail.com

fengwnp@ku.ac.th

pichitlumyong@gmail.com

นโยบายดำ้านภาษ่ั

การประสานงานดำ้านภาษ่ัอากร

หากพับุเหน็การกระที่ำาทีี่�เขา้ข�ายการที่จุรต์ิคอรร์ปัชั่นัทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุบุรษั์ที่ โปรดิ์แจง้มาทีี่�บุรษั์ที่เพืั�อที่ำาการสบืุสวนขอ้เที่จ็จรง์ติ�อไป ชั่�องที่างในการ

แจง้เบุาะแสการที่จุรต์ิคอรร์ปัชั่นั สามารถึแจง้ไดิ์ ้ผิ�านที่างเว็บุไซื่ติ ์: www.kumwell.com แลิะที่างจดิ์หมายอ์เลิ็กที่รอน์กส ์(Email) โดิ์ยส�งถึึง

คณะกรรมการติรวจสอบุ 3  ที่�าน ดิ์งันี �

การแจ้งเบาะแสและข้้อร้องเร่ยน
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กิ�รรักิษ�ควิ�มปล้อดำภยัขัองข้ัอมูล้แล้ะระบบสั�รสัน์เทัศ (IT Security)

บุรษั์ที่ฯ ไดิ์จ้ดัิ์ที่ำานโยบุายคุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิฉบุบัุนี �ขึ �นเพืั�อคุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิทีี่�บุรษั์ที่ฯ ไดิ์เ้ก็บุรวบุรวม ใชั่ ้เป์ดิ์เผิยขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ

ของคู�คา้ พันัธม์ติรที่างธรุก์จ พันกังาน แลิะผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สยีของบุรษั์ที่ฯ เพืั�อใหก้ารดิ์ำาเน์นงานทีี่�เกี�ยวกบัุขอ้มลูิส�วนบุคุคลิของบุรษั์ที่ฯ มีความมั�นคง 

ปลิอดิ์ภิยั แลิะน�าเชืั่�อถืึอ สอดิ์คลิอ้งกบัุบุที่บุญัญตัิ์แห�งพัระราชั่บุญัญตัิค์ุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ พั.ศั. 2562 

โดิ์ยบุรษั์ที่ฯใหค้วามสำาคญัในความเป็นส�วนติวัแลิะการคุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิโดิ์ยจะปกปอ้ง ขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ ม์ใหถ้ึกูนำาไปใชั่ใ้นที่างทีี่�ผ์ิดิ์

กฎหมาย แลิะรกัษาขอ้มลูิดิ์งักลิ�าวใหป้ลิอดิ์ภิยั ติามมาติรฐานทีี่�กฎหมายกำาหนดิ์ เพืั�อใหก้ารดิ์ำาเน์นธุรก์จของบุรษั์ที่มีความมั�นคง ปลิอดิ์ภิยั

น�าเชืั่�อถืึอ มีการคุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ ความเป็นส�วนติวั แลิะไดิ์ร้บัุความไวว้างใจจากเจา้ของขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ

น์โยบ�ยคุ้มครองข้ัอมูล้ส่ัวิน์บุคคล้ (PDPA) มด้ำงัติอ่ไปน้์�

1. บุรษั์ที่ฯ ใหค้วามเคารพัสท์ี่ธ์ส�วนบุคุคลิของลิกูคา้ คู�คา้ พันกังานแลิะของผิู�ทีี่�เกี�ยวขอ้งอย�างสงูสดุิ์

2. บุรษั์ที่ฯ จะขอขอ้มลูิส�วบุคุคลิเฉพัาะเที่�าทีี่�จ ำาเป็นในการใชั่ง้าน หรอืติามทีี่�กฎหมายกำาหนดิ์ แลิะจะขอจากเจา้ของขอ้มลูิโดิ์ยติรง

3. บุรษั์ที่ฯ จะแจง้วตัิถึปุระสงคก์ารเก็บุ ใชั่ ้เป์ดิ์เผิยขอ้มลูิ แลิะแจง้สท์ี่ธ์ใหเ้จา้ของขอ้มลูิที่ราบุแลิะย์นยอมแติ�แรก

4. บุรษั์ที่ฯ จดัิ์ใหมี้ระบุบุการเก็บุ การใชั่ ้การเป์ดิ์เผิยขอ้มลูิส�วนบุคุคลิใหม้ั�นคงแลิะปลิอดิ์ภิยั

5. บุรษั์ที่ฯ จดัิ์ใหมี้ผิูค้วบุคมุขอ้มลูิ ผิูป้ระมวลิผิลิขอ้มลูิ เจา้หนา้ทีี่�คุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ เพืั�อใหม้ั�นใจว�าขอ้มลูิส�วนบุคุคลิมีการใชั่ต้ิรงติาม  

    วตัิถึปุระสงค ์ไม�นำาไปใชั่เ้ก์นกว�าการย์นยอม หรอืไม�ที่ำาใหเ้ก์ดิ์ความเสียหายใดิ์ ๆ กบัุเจา้ของขอ้มลูิ

6. ข้อมูลิส�วนบุุคคลิทีี่�มีความอ�อนไหว เชั่�น ข้อมูลิดิ์้านชั่าติ์พัันธ์ ความค์ดิ์เห็นที่างการเมือง ความเชืั่�อในลิัที่ธ์ศัาสนา ข้อมูลิสุขภิาพั

    ประวตัิ์อาชั่ญากรรม ความพ์ัการ ฯลิฯ หากจำาเป็นติอ้งเก็บุ ใชั่ ้เป์ดิ์เผิย บุร์ษัที่ฯ จะขอความย์นยอมจากเจา้ของขอ้มลูิ โดิ์ยชั่ัดิ์แจง้แลิะ

    ใชั่อ้ย�างระมดัิ์ระวงัเป็นความลิบัุ

7. เจา้ของขอ้มลูิ มีสท์ี่ธ์ในการเขา้ถึงึ ติรวจสอบุ ถึอนความย์นยอมขอ้มลูิ ติลิอดิ์เวลิาทีี่�มีการเก็บุรกัษา

8. เจา้ของขอ้มลูิทีี่�เป็นชั่าวติ�างชั่าติ ์ติ�างดิ์า้ว จะเก็บุแลิะใชั่ข้อ้มลูิเชั่�นเดีิ์ยวกบัุขอ้มลูิของคนไที่ย

9. การส�งขอ้มลูิส�วนบุุคคลิไปหน�วยงานภิายนอก หรือติ�างประเที่ศั บุร์ษัที่ฯ จดัิ์ใหมี้ขอ้ติกลิงกบัุหน�วยงานภิายนอก หรือประเที่ศัปลิายที่าง

    ใหก้ารคุม้ครองทีี่�มั�นคงปลิอดิ์ภิยั หรอืติามทีี่�กฎหมายกำาหนดิ์อย�างเคร�งครดัิ์

10. ขอ้มลูิส�วนบุคุคลิทีี่�บุรษั์ที่ฯ เก็บุแลิะใชั่ง้าน บุรษั์ที่ฯ จะรกัษาเสมือนหนึ�งเป็นที่รพััยส์์นของบุรษั์ที่ฯ เอง หา้มม์ใหผ้ิูใ้ดิ์ลิะเม์ดิ์ เป์ดิ์เผิย เขา้ถึึง

    นำาไปหาประโยชั่นส์�วนติัว หรือที่ำาลิายขอ้มูลินี � โดิ์ยไม�ไดิ์ร้บัุอนุมัต์ิจากผิูค้วบุคุมขอ้มูลิ ผิูฝ้่� าฝื่นจะถึูกพ์ัจารณาลิงโที่ษในอัติราสูงสุดิ์

    จะดิ์ำาเน์นคดีิ์ถึงึทีี่�สดุิ์ รวมถึงึติอ้งชั่ดิ์ใชั่ค้วามเสียหายทีี่�เก์ดิ์ขึ �นเติม็จำานวนติามอตัิราทีี่�กฎหมายกำาหนดิ์

ความปลิอดิ์ภิยัที่างไซื่เบุอร ์เที่คโนโลิยีสารสนเที่ศั (IT) เป็นอีกหนึ�งกญุแจสำาคญัในการขบัุเคลิื�อนธรุก์จของบุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น)

ใหเ้ติบ์ุโติในโลิกทีี่�พัลิก์ผินั ดิ์งันั�น บุรษั์ที่จงึเนน้ทีี่�ประสท์ี่ธ์ภิาพัความปลิอดิ์ภิยัดิ์า้นไอทีี่ ผิ�านการจดัิ์ที่ำามาติรการติ�าง ๆ เพืั�อปรบัุปรุงความปลิอดิ์ภิยั

ที่างไซื่เบุอรแ์ลิะปอ้งกนัภิยัคกุคามทีี่�เกี�ยวขอ้งทีี่�อาจเก์ดิ์ขึ �นแลิะที่ำาใหบุ้รษั์ที่ไม�มีเสถีึยรภิาพั

บุรษั์ที่ฯ กำาหนดิ์นโยบุายเที่คโนโลิยีสารสนเที่ศัเพืั�อเสรม์สรา้งความติระหนกัรูข้องผิูใ้ชั่แ้ลิะผิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสียเกี�ยวกบัุความปลิอดิ์ภิยัของขอ้มลูิ

แลิะที่ำาใหม้ั�นใจว�าพันกังานไดิ์ร้บัุที่ราบุความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุแลิะแนวที่างปฏ์ิบุตัิ์ในการควบุคมุความเสี�ยง องคก์รจึงกำาหนดิ์นโยบุายการรกัษา

ความปลิอดิ์ภิยัของขอ้มลูิซื่ึ�งเป็นแนวที่างในการจดัิ์การเพืั�อจดัิ์การความปลิอดิ์ภิยัของขอ้มลูิแลิะภิยัคกุคามความปลิอดิ์ภิยัที่างไซื่เบุอรที์ี่�อาจเก์ดิ์ขึ �น

โดิ์ยควรคำานงึถึงึองคป์ระกอบุพืั�นฐาน ของความปลิอดิ์ภิยัของขอ้มลูิ หรอื CIA 3 ประการ ไดิ์แ้ก� การรกัษาความลิบัุของขอ้มลูิ (Confidentiality) 

การรกัษาความ คงสภิาพัของขอ้มลูิหรอืความสมบุรูณข์องขอ้มลูิ (Integrity) แลิะความพัรอ้มใชั่ง้านของขอ้มลูิ (Availability)

บุร์ษัที่ฯ ใหค้วามสำาคญัในปกป้องขอ้มลูิสารสนเที่ศัขององคก์รแลิะความเป็นส�วนติวัของพันกังาน ลิกูคา้ แลิะผิูมี้ส�วนไดิ์เ้สีย ที่กุฝ่� ายแลิะไดิ์้

กำาหนดิ์แนวที่างปอ้งกนัการใชั่ข้อ้มลูิภิายในอย�างเคร�งครดัิ์ โดิ์ยมีประกาศัเรื�องนโยบุายคุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ แลิะระเบีุยบุการใชั่ง้านระบุบุ

เครอืข�ายแลิะคอมพ์ัวเติอร ์แลิะมีการกำาหนดิ์ระบุบุควบุคมุขอ้มลูิภิายในเพืั�อปอ้งกนัการรั�วไหลิของขอ้มลูิข�าวสาร อย�างเคร�งครดัิ์ ม์ใหถ้ึกูเป์ดิ์เผิย

สู�ภิายนอกก�อนการเผิยแพัร�อย�างเป็นที่างการ โดิ์ยใหถื้ึอเป็นหนา้ทีี่�แลิะความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุของผิูบุ้งัคบัุ บุญัชั่าทีี่�จ ำาเป็นติอ้งควบุคมุดิ์แูลิแลิะใหก้าร

รกัษาขอ้มลูิภิายในของบุรษั์ที่เป็นไปติามหลิกัการของนโยบุายคุม้ครองขอ้มลูิส�วนบุคุคลิ

นโยบายคุ้มครองข้้อมูลส่วนบุคคลบริษััที่ คัมเวล คอร์ปอเรชั�น จำากัดำ (มหาชน)
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หัวัิข้ัอ ป้ 2564

จำานวนขอ้รอ้งเรยีนทีี่�ไดิ์ร้บัุจากบุคุคลิหรอืหน�วยงานภิายนอกที่ั�วไป

จำานวนขอ้รอ้งเรยีนทีี่�ไดิ์ร้บัุจากหน�วยงานกำากบัุดิ์แูลิติ�าง ๆ ดิ์แูลิติ�าง ๆ

จำานวนกรณี/เหติกุารณจ์ากการลิะเม์ดิ์ขอ้มลูิในระบุบุสารสนเที่ศัหรอืความปลิอดิ์ภิยัที่างไซื่เบุอร์

0

0

0

กิ�รบริหั�รจดัำกิ�รควิ�มเสั้�ยงแล้ะภ�วิะวิกิิฤติ

บุร์ษัที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) ติระหนกัถึึงความสำาคญัของการประเม์นความเสี�ยงแลิะการจดัิ์การความเสี�ยงซื่ึ�งไดิ์ด้ิ์ ำาเน์นการ

ประเม์นความเสี�ยงจากประเดิ์น็แวดิ์ลิอ้มภิายในแลิะภิายนอกทีี่�ส�งผิลิกระที่บุติ�อการดิ์ำาเน์นธรุก์จของบุรษั์ที่ แลิะที่ำาความเขา้ใจความเสี�ยงในการ

ดิ์ำาเน์นธุรก์จ โดิ์ยคณะผิูบุ้ร์หารไดิ์ก้ำาหนดิ์กลิยทุี่ธต์ิ�าง ๆ รวมถึึงวางแผินการที่ำางาน เพืั�อใหม้ั�นใจไดิ์ว้�าการดิ์ำาเน์นงานของบุร์ษัที่จะสามารถึ

บุรรลิผุิลิติามทีี่�มุ�งหวงัไว ้มีการป้องกันหรือลิดิ์ผิลิกระที่บุทีี่�ไม�พัึงประสงค ์ซื่ึ�งการดิ์ำาเน์นการติามกลิยุที่ธไ์ดิ์ถ้ึูกกำาหนดิ์เป็นวตัิถึุประสงคแ์ลิะ

แผินงานของแติ�ลิะหน�วยงานทีี่�สอดิ์คลิอ้งกบัุนโยบุายคณุภิาพั มีกระบุวนการรายงานแลิะต์ิดิ์ติามผิลิ โดิ์ยไดิ์ร้บัุการสื�อสารไปยงัผิูเ้กี�ยวขอ้ง

แลิะปรบัุปรุงใหเ้หมาะสมอยู�เสมอในเอกสารวตัิถึุประสงคแ์ลิะติวัชีั่ �วดัิ์ประส์ที่ธ์ภิาพัการที่ำางาน ของแติ�ลิะกระบุวนการในการดิ์ำาเน์นงาน

ของบุรษั์ที่

ที่ั�งนี � คณะกรรมการบุรห์ารความเสี�ยงมีอำานาจหนา้ทีี่�ในการกำาหนดิ์นโยบุาย แลิะกรอบุแนวที่างในการบุรห์ารความเสี�ยง ส�งเสรม์ สนบัุสนนุ แลิะ

ใหค้ ำาปรกึษาแนะนำาในการดิ์ำาเน์นงานของคณะที่ำางานบุรห์ารความเสี�ยง ที่บุที่วนแผินบุรห์ารความเสี�ยง ติด์ิ์ติามกระบุวนการประเม์นความเสี�ยง 

ควบุคมุแลิะติด์ิ์ติามประเม์นผิลิการดิ์ำาเน์นงานติามแผินบุรห์ารความเสี�ยง ซื่ึ�งประธานคณะกรรมการบุรห์ารความเสี�ยงจะนำาเสนอผิลิการบุรห์าร

ความเสี�ยงติ�อคณะกรรมการบุรษั์ที่เพืั�อพ์ัจาณาแลิะแนะนำาใหน้ำาไปสู�การปรบัุปรุงแลิะพัฒันากระบุวนการบุรห์ารความเสี�ยงของบุรษั์ที่ติ�อไป

รายลิะเอียดิ์ความเสี�ยงประเภิที่ติ�าง ๆ แลิะมาติรการลิดิ์ผิลิกระที่บุ ปรากฎอยู�ในรายงานดิ์งัติ�อไปนี�

นโยบายและแผู้นบริหารความเส่�ยง

สรุปรายละเอ่ยดำจำานวนข้้อร้องเร่ยนที่่�ไดำ้รับที่่�เก่�ยวข้้องกับระบบสารสนเที่ศและการละเมิดำความเป็นส่วนบุคคล

บุรษั์ที่ฯ ไดิ์จ้ดัิ์ที่ำานโยบุายเที่คโนโลิยีสารสนเที่ศัขั�นติอนการรกัษาความปลิอดิ์ภิยัของขอ้มลูิทีี่�สอดิ์คลิอ้งกบัุมาติรฐานไซื่เบุอร ์ISO/IEC 27001: 2013 

แลิะจดัิ์ใหมี้การติรวจสอบุความปลิอดิ์ภิยัของขอ้มลูิโดิ์ยฝ่� ายติรวจสอบุภิายในแลิะผิูต้ิรวจสอบุอ์สระภิายนอกเพืั�อติรวจสอบุการปฏ์ิบุตัิ์ติาม

นโยบุายเที่คโนโลิยีสารสนเที่ศั มาติรฐานแลิะขั�นติอนการปฏ์ิบุัติ์งาน ติลิอดิ์จนที่บุที่วนความเพีัยงพัอของการควบุคุมระบุบุสารสนเที่ศั

ปีลิะ 1 ครั�ง การประเม์นจะครอบุคลิมุขอ้มลูิแลิะระบุบุความปลิอดิ์ภิยัที่างไซื่เบุอรแ์ลิะโครงสรา้งพืั �นฐาน

1. ที่ำาการที่ดิ์สอบุแผินฉกุเฉ์นปีลิะ 1 ครั�ง 

2. ที่ำาการที่ดิ์สอบุกูคื้นขอ้มลูิภิายในองคก์รปีลิะ 2 ครั�งเพืั�อใหม้ั�นใจในความพัรอ้มของขอ้มลูิ

3. ที่บุที่วนความเพีัยงพัอของการควบุคมุระบุบุสารสนเที่ศัปีลิะ 1 ครั�ง

ที่ั�งนี � ที่ ำาใหเ้ก์ดิ์ความมั�นใจในขั�นติอนการรกัษาความปลิอดิ์ภิยัของขอ้มลูิทีี่�สอดิ์คลิอ้งกบัุมาติรฐานไซื่เบุอร ์ISO/IEC 27001:2013 ติามทีี่�กำาหนดิ์

ระบบการจัดำการโครงสร้างพืั�นฐานดำ้านไอที่่

ผู้ลการดำำาเนินงานปี 2564 
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ควิ�มเสั้�ยงใน์กิ�รประกิอบธุรกิจิ

1. ควิ�มเสั้�ยงจ�กิควิ�มผัน์ผวิน์ขัองร�ค�วัิติถุดำบิ

วตัิถึดุิ์์บุสำาคญัในการผิลิต์ิสน์คา้ของบุรษั์ที่ ไดิ์แ้ก� ที่องแดิ์ง ที่องเหลิือง 

แลิะเหลิก็ ซื่ึ�งราคาโลิหะดิ์งักลิ�าวเปลิี�ยนแปลิงติามราคาอา้งอ์งของติลิาดิ์โลิก

(London Metal Exchange : LME) โดิ์ยบุรษั์ที่มีมลูิค�าการซืื่ �อวตัิถึดุิ์์บุ

จากติ�างประเที่ศั แลิะจากบุรษั์ที่ในประเที่ศัทีี่�นำาเขา้วตัิถึดุิ์บ์ุจากติ�างประเที่ศั

ในปี 2562-2564 เที่�ากับุ 86.19 ลิา้นบุาที่ 145.15 ลิา้นบุาที่ แลิะ 

156.74 ลิา้นบุาที่ หรือค์ดิ์เป็นสดัิ์ส�วนรอ้ยลิะ 74.23 รอ้ยลิะ 81.59

แลิะรอ้ยลิะ 81.74 ของมลูิค�าซืื่ �อวตัิถึดุิ์บ์ุรวม ติามลิำาดิ์บัุ

บุรษั์ที่ไดิ์ว้างแนวที่างในการปฏ์ิบุตัิเ์พืั�อลิดิ์ความเสี�ยงจากความผินัผิวน

ของราคาในอนาคติ โดิ์ยกำาหนดิ์ใหฝ้่� ายจดัิ์ซืื่ �อติ์ดิ์ติามราคาที่องแดิ์ง 

ติลิอดิ์จนว์เคราะหส์ถึานการณแ์ลิะแนวโนม้ราคาโลิหะดิ์งักลิ�าวร�วมกนั

กบัุผิูจ้ดัิ์หาวตัิถึดุิ์์บุ เพืั�อวางแผินการสั�งซืื่ �อแลิะสำารองวตัิถึดุิ์์บุใหเ้ป็นไป

ติามแผินการผิลิต์ิของบุรษั์ที่ ที่ั�งนี � บุรษั์ที่เชืั่�อว�าบุรษั์ที่สามารถึปรบัุราคา

ผิลิ์ติภิณัฑ์ใ์หส้อดิ์คลิอ้งกบัุติน้ที่นุวตัิถึดุิ์์บุทีี่�สงูขึ �นไดิ์ ้เนื�องจากบุร์ษัที่

วางติำาแหน�งกลิยุที่ธ์ที่างการติลิาดิ์ดิ์้วยการสร้างความแติกติ�าง

(Differentiate)

2. ควิ�มเสั้�ยงจ�กิข้ัอกิำ�หัน์ดำม�ติรฐ�น์ผล้ิติภณัฑ์จ์�กิหัน่์วิยง�น์

ร�ชี้กิ�รทั้�เกิ้�ยวิข้ัอง

ผิลิ์ติภิัณฑ์์ทีี่� เกี�ยวข้องกับุระบุบุติ�อลิงดิ์์นแลิะระบุบุป้องกันฟ้้าผิ�า

ทีี่�ผิ�านมาหน�วยงานภิาครฐัไม�ไดิ์ก้ ำาหนดิ์มาติรฐานอย�างชั่ดัิ์เจน ซื่ึ�งที่ำาให้

ผิูร้บัุเหมา (Contractor) ผิูใ้ชั่ผ้ิลิ์ติภิัณฑ์โ์ดิ์ยติรง (End User) แลิะ

ภิาคธรุก์จเอกชั่น จะไดิ์ร้บัุหรอืใชั่ผ้ิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�ไม�มีคณุภิาพัแลิะมาติรฐาน

อนัอาจส�งผิลิกระที่บุติ�อความเสียหายของผิูใ้ชั่ง้านโดิ์ยติรง รวมถึงึการ

สูญเสียโอกาสที่างการแข�งขันจากการทีี่�ผิู้ประกอบุการรายอื�น ๆ

ผิลิต์ิสน์คา้ไม�ไดิ์ม้าติรฐาน เพืั�อลิดิ์ติน้ที่นุ กำาหนดิ์ราคาขายทีี่�ติ ำ�ากว�าบุรษั์ที่

ปัจจุบุันหน�วยงานภิาครัฐ โดิ์ยสำานักงานมาติรฐานผิลิ์ติภิัณฑ์์

อุติสาหกรรม (สมอ.) ไดิ์เ้ร์�มกำาหนดิ์มาติรฐานทีี่�เกี�ยวขอ้งกับุระบุบุ

ติ�อลิงดิ์์นแลิะระบุบุปอ้งกนัฟ้้าผิ�าเพ์ั�มมากขึ �น อาท์ี่เชั่�น มาติรฐานส�วน

ประกอบุระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าทีี่�มีเกณฑ์ค์ณุลิกัษณะ

1) ส ำาหรบัุส�วนประกอบุเชืั่�อมติ�อ

2) ส ำาหรบัุติวันำาแลิะหลิกัดิ์น์

3) ส ำาหรบัุส�วนประกอบุสำาหรบัุ “สารประกอบุเพืั�อลิดิ์ความติา้นที่านดิ์น์” 

    เป็นติน้

บุรษั์ที่นั�น ไดิ์ก้ำาหนดิ์มาติรฐานผิลิต์ิภิณัฑ์ใ์หเ้ป็นไปติามมาติรฐานสากลิ 

ไดิ์แ้ก� มาติรฐาน UL, มาติรฐาน IEC, มาติรฐาน IEEE แลิะมาติรฐาน 

NFPA นอกจากนี�บุร์ษัที่ไดิ์ก้ำาหนดิ์มาติรฐานผิลิ์ติภิณัฑ์ใ์หส้อดิ์คลิอ้ง

กบัุมาติรฐานของสำานกังานมาติรฐานผิลิ์ติภิณัฑ์อ์ตุิสาหกรรม (สมอ.)

อีกดิ์้วย โดิ์ยในเดืิ์อนม์ถึุนายน แลิะพัฤศัจ์กายน 2564 ทีี่�ผิ�านมา 

ผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ที่�งหลิกัดิ์์นชั่น์ดิ์ชั่บุุที่องแดิ์ง แลิะผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ที่�งลิ�อฟ้า้ของ

บุรษั์ที่ไดิ์ร้บัุการรบัุรองแลิะขึ �นที่ะเบีุยนมาติรฐานผิลิต์ิภิณัฑ์อ์ตุิสาหกรรม 

เป็นรายแรกของประเที่ศัไที่ย ซื่ึ�งผิลิ์ติภิัณฑ์์รายการอื�น ๆ บุร์ษัที่

จะดิ์ำาเน์นการเพืั�อขอรบัุรองมาติรฐาน มอก. ติ�อไป

3. ควิ�มเสั้�ยงจ�กิกิ�รเกิดิำอัคคภ้ยั

ในกระบุวนการผิลิ์ติ บุร์ษัที่มีวัติถึุดิ์์บุบุางรายการเป็นวัติถึุไวไฟ้

โดิ์ยเฉพัาะวตัิถึุดิ์์บุประเภิที่ติวัจุดิ์ต์ิดิ์ (Starter) ซื่ึ�งใชั่ใ้นกระบุวนการ

หลิอมลิะลิายผิงเชืั่�อม (Metal Powder) เพืั�อใชั่ใ้นการเชืั่�อมโลิหะ 2 ช์ั่ �น

ใหต้ิ์ดิ์กันโดิ์ยใชั่ร้�วมกับุแม�พ์ัมพัแ์กรไฟ้ติ ์(Graphite Mold) วตัิถึุดิ์์บุ

ประเภิที่นี�เป็นวตัิถึดุิ์บ์ุทีี่�ติด์ิ์ไฟ้ไดิ์ง้�ายในสภิาพัแวดิ์ลิอ้มทีี่�เก์ดิ์ประกายไฟ้ 

หรือไฟ้ฟ้้าลิดัิ์วงจรทีี่�มีอุณหภิูม์มากกว�า 400 องศัาเซื่ลิเซีื่ยส ดิ์งันั�น 

บุรษั์ที่จึงอาจมีความเสี�ยงจากการเก์ดิ์อคัคีภิยัในโรงงาน แลิะนำาไปสู�

ความสญูเสียดิ์า้นชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์์นไดิ์ ้ซื่ึ�งหากเก์ดิ์เหติกุารณร์า้ยแรง

ย�อมอาจส�งผิลิติ�อการดิ์ำาเน์นธรุก์จของบุรษั์ที่ไดิ์้

บุรษั์ที่ไดิ์ก้ำาหนดิ์มาติรการดิ์แูลิจดัิ์การการเก็บุวตัิถึดุิ์บ์ุติ�าง ๆ อย�างรดัิ์กมุ

แลิะระมดัิ์ระวงัติามนโยบุายแลิะกระบุวนการดิ์า้นคลิงัสน์คา้ของบุรษั์ที่ 

สำาหรบัุวตัิถึดุิ์บ์ุแลิะ/หรอืผิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�ติด์ิ์ไฟ้ไดิ์ง้�าย บุรษั์ที่กำาหนดิ์ใหจ้ดัิ์

เก็บุไวใ้นสถึานทีี่�ทีี่�มีสภิาพัแวดิ์ลิอ้มควบุคมุ มีการระบุายอากาศัทีี่�ดีิ์

ติั�งไวห้�างจากแหลิ�งความรอ้นทีี่�อาจเป็นติน้เหติใุหเ้ก์ดิ์การติด์ิ์ไฟ้ แลิะมี

การควบุคมุการใชั่อ้ปุกรณไ์ฟ้ฟ้า้ในบุรเ์วณทีี่�จดัิ์เก็บุ รวมถึงึการกำาหนดิ์

พืั�นทีี่�จดัิ์เก็บุใหห้�างไกลิจากพืั�นทีี่�ส ำาคญั เพืั�อจำากดัิ์ผิลิกระที่บุใหน้อ้ยทีี่�สดุิ์

หากเก์ดิ์อคัคีภิยั ปัจจบุุนั บุร์ษัที่กำาหนดิ์ใหมี้การจดัิ์เก็บุวตัิถึดุิ์์บุไวไฟ้

เอาไวใ้นปรม์าณทีี่�เหมาะสม ติลิอดิ์จนจดัิ์ที่ำาประกนัอคัคีภิยัดิ์ว้ยวงเง์น

ประกันความเสี�ยงทีี่�ครอบุคลิุมมูลิค�าความเสียหายทีี่�อาจเก์ดิ์ขึ �น

อย�างไรก็ติาม บุรษั์ที่ใหค้วามสำาคญัติ�อความเสี�ยงดิ์งักลิ�าวขา้งติน้เป็น

อย�างมาก นอกจากนี�ไดิ์จ้ัดิ์ที่ำาแผินบุร์หารความพัรอ้มดิ์า้นอัคคีภิัย 

(Business Continuity Plan in Fire) โดิ์ยมีวตัิถึปุระสงคเ์พืั�อกำาหนดิ์

มาติรการลิดิ์โอกาสการเก์ดิ์อคัคีภิยั กำาหนดิ์แนวที่างในการป้องกัน

ไม�ใหเ้ก์ดิ์อคัคีภิยั กำาหนดิ์การเติรยีมความพัรอ้ม ซื่กัซื่อ้มแลิะดิ์ำาเน์นการ

ป้องกันไม�ใหเ้ก์ดิ์เหติุอัคคีภิัย แนวที่างติอบุสนองเหติุอัคคีภิัย แลิะ

แนวที่างการฟื้�นฟ้ภูิายหลิงัการเก์ดิ์เหติอุคัคีภิยั

ปัจจัยความเส่�ยงต่อการดำำาเนินธุรกิจข้องบริษััที่

มาตรการลดำความเส่�ยง 

มาตรการลดำความเส่�ยง 

มาตรการลดำความเส่�ยง 
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4. ควิ�มเสั้�ยงดำ�้น์ทัรัพัย�กิรบุคคล้ 

ไวรสัโคโรนาสายพันัธใ์หม�หรือโคว์ดิ์-19 ก�อใหเ้ก์ดิ์การเปลิี�ยนแปลิง

ทีี่�ส�งผิลิกระที่บุอย�างไม�เคยปรากฎมาก�อนติ�อบุร์ษัที่แลิะที่ั� วโลิก

โดิ์ยการแพัร�ระบุาดิ์ของโคว์ดิ์-19 เป็นเวลิานานอาจส�งผิลิกระที่บุติ�อ

ขวญัแลิะกำาลิงัใจของพันักงานเนื�องจากการที่ำางานหยุดิ์ชั่ะงกั แลิะ

อาจนำาไปสู�ประสท์ี่ธ์ภิาพัในการที่ำางานของพันกังาน

บุรษั์ที่ใหค้วามสำาคญัติ�อความเสี�ยงดิ์งักลิ�าวขา้งติน้เป็นอย�าง จงึไดิ์จ้ดัิ์ที่ำา

แผินบุร์หารความพัรอ้มโรคติ์ดิ์เชืั่ �อไวรสัโคโรน�า (โคว์ดิ์-19) โดิ์ยมี

วัติถึุประสงคเ์พืั�อเติรียมพัรอ้มในการรบัุมือในสถึานการณก์ารเก์ดิ์

โรคต์ิดิ์เชืั่ �อไวรสัโคโรน�า (โคว์ดิ์-19) ทีี่�ส�งผิลิติ�อสขุภิาพัพันกังาน จนติอ้ง

ที่ำาให้การผิลิ์ติหยุดิ์ชั่ะงักเนื�องจากเก์ดิ์การแพัร�ระบุาดิ์ของโรค

เก์ดิ์ผิลิกระที่บุติ�อชีั่ว์ติ ที่รพััยส์น์ พันกังานแลิะชั่มุชั่นใกลิเ้คียง

ควิ�มเสั้�ยงดำ�้น์กิ�รเงนิ์

1. ควิ�มเสั้�ยงจ�กิอัติร�แล้กิเปล้้�ยน์ 

บุร์ษัที่มีลิักษณะการประกอบุธุรก์จทีี่� เ กี�ยวข้องกับุเง์นติราสกุลิ

ติ�างประเที่ศัใน 2 ลิกัษณะ คือ 1) บุร์ษัที่มีการจำาหน�ายส์นคา้ไปยัง

ติ�างประเที่ศั ซื่ึ�งจะรบัุชั่ำาระเป็นเง์นสกลุิดิ์อลิลิารส์หรฐั 2) บุรษั์ที่มีการ

สั�งซืื่ �อสน์คา้จากติ�างประเที่ศั โดิ์ยจ�ายชั่ำาระเป็นเง์นสกลุิดิ์อลิลิารส์หรฐั

เชั่�นเดีิ์ยวกนั โดิ์ยสดัิ์ส�วนการส�งออกสน์คา้ของบุรษั์ที่ไปยงัติ�างประเที่ศั

ทีี่�ผิ�านมาปรากฏิว�า บุร์ษัที่มีรายไดิ์้จากการจำาหน�ายส์นค้าไปยัง

ติ�างประเที่ศัในปี 2562-2564 มีมลูิค�าเที่�ากบัุ 80.49 ลิา้นบุาที่ 68.74 

ลิา้นบุาที่ แลิะ 71.90 ลิา้นบุาที่ หรือค์ดิ์เป็นสัดิ์ส�วนรอ้ยลิะ 18.54

รอ้ยลิะ 15.71 แลิะรอ้ยลิะ 15.44 ของรายไดิ์จ้ากการขายแลิะบุรก์าร

จากขอ้มลูิขา้งติน้ จะเหน็ไดิ์ว้�าบุรษั์ที่มีความเสี�ยงจากอตัิราแลิกเปลิี�ยน 

ซื่ึ�งหากอตัิราแลิกเปลิี�ยนมีความผินัผิวน อาจส�งผิลิใหเ้ก์ดิ์ผิลิกำาไรหรอื

ขาดิ์ทีุ่นจากอตัิราแลิกเปลิี�ยน เมื�ออตัิราแลิกเปลิี�ยน ณ วนัทีี่�ที่ ำาการ

บุันที่ึกบุัญชีั่ซืื่ �อหรือขายส์นคา้/วัติถึุดิ์์บุ แลิะวันทีี่�รับุหรือจ�ายชั่ำาระ

มีความแติกติ�างกนั

บุร์ษัที่ไดิ์เ้ป์ดิ์บุญัชีั่เง์นฝ่ากเง์นติราติ�างประเที่ศั FCD เพืั�อลิดิ์ติน้ทีุ่น

ส�วนติ�างของอตัิราแลิกเปลิี�ยนระหว�างอตัิราซืื่ �อ-ขาย แลิะเพ์ั�มความ

คลิ�องติวัที่างดิ์า้นการเง์น อีกที่ั�งบุรษั์ที่มีนโยบุายการใชั่ส้ญัญาอนพุันัธ ์

(Derivatives) เป็นเครื�องมือในการบุร์หารความเสี�ยงจากอัติรา

แลิกเปลิี�ยน อาท์ี่เชั่�น ส์ที่ธ์ในการซืื่ �อขายเง์นติราติ�างประเที่ศั

(FX Options) หรือสัญญาซืื่ �อขายเง์นติราติ�างประเที่ศัลิ�วงหน้า

(Forward Contract) ซื่ึ�งทีี่�ผิ�านมาบุร์ษัที่ไดิ์มี้การซืื่ �อส์ที่ธ์�ทีี่�จะขาย

เง์นติราติ�างประเที่ศัในอนาคติดิ์ว้ยอัติราแลิกเปลิี�ยนทีี่�ไดิ์ต้ิกลิงไว้

ลิ�วงหนา้กบัุธนาคาร (Put Option) โดิ์ยบุรษั์ที่สามารถึเลืิอกทีี่�จะใชั่ส้ท์ี่ธ์�

หรือไม�ใชั่ส้์ที่ธ์�ขายเง์นติราติ�างประเที่ศัภิายในระยะเวลิาทีี่�กำาหนดิ์ไดิ์้

ที่ั�งนี �ขึ �นอยู�กบัุอตัิราแลิกเปลิี�ยนทีี่�ติกลิงไวก้บัุธนาคารดีิ์กว�าอตัิราแลิก

เปลิี�ยนติลิาดิ์หรือไม� เพืั�อเป็นการลิดิ์ผิลิกระที่บุจากความไม�แน�นอน

ทีี่�จะเก์ดิ์ขึ �น โดิ์ยเป็นความเสี�ยงทีี่�สามารถึจดัิ์การไดิ์ ้ซื่ึ�งชั่�วยใหส้ามารถึ

คาดิ์การณร์ายไดิ์เ้ง์นติราติ�างประเที่ศัไดิ์้

มาตรการลดำความเส่�ยง 

มาตรการลดำความเส่�ยง 
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ร�ยล้ะเอย้ดำ วัิติถุประสังค์ล้ำ�ดำบั

จดัิ์ที่ำานโยบุายการบุรห์ารความเสี�ยงระดิ์บัุองคก์ร

 

แกไ้ขแลิะปรบัุปรุงประกาศัแติ�งติั�งคณะกรรมการ

บุรห์ารความเสี�ยง แลิะคณะที่ำางานบุรห์ารความเสี�ยง

ประเม์นความเสี�ยง 5 ดิ์า้น ทีี่�ส�งผิลิกระที่บุติ�อธรุก์จ

ของปี 2565

- ความเสี�ยงดิ์า้นกลิยทุี่ธ์

- ความเสี�ยงดิ์า้นการปฏ์ิบุตัิง์าน

- ความเสี�ยงดิ์า้นการเง์น

- ความเสี�ยงดิ์า้นกฎระเบีุยบุ

- ความเสี�ยงดิ์า้นสงัคม แลิะ/หรอื ส์�งแวดิ์ลิอ้ม

รายงานขอ้มลูิความเสี�ยงติ�อคณะกรรมการบุรษั์ที่

ที่บุที่วนแลิะปรบัุปรุง แผินบุรห์ารความพัรอ้ม

(Business Continuity Plan: BCP)

จดัิ์ที่ำาแผินอบุรมเกี�ยวกบัุการบุรห์ารความเสี�ยง

ใหก้บัุพันกังาน

เพืั�อกำาหนดิ์แนวที่างการดิ์ำาเน์นการบุรห์ารความเสี�ยงองคก์ร

เพืั�อการดิ์ำาเน์นการบุรห์ารความเสี�ยงมีความติ�อเนื�อง

เพืั�อวางแผินจดัิ์การ ควบุคมุแลิะลิดิ์ความเสี�ยงทีี่�ส�งผิลิกระที่บุ

ติ�อการดิ์ำาเน์นธรุก์จ

เพืั�อใหค้ณะกรรมการรบัุที่ราบุขอ้มลูิการประเม์นแลิะการ

ดิ์ำาเน์นการความเสี�ยงขององคก์ร

เพืั�อให ้BCP มีความที่นัสมยัแลิะสามารถึรองรบัุกบัุ

สถึานการณปั์จจบุุนั

เพืั�อใหพ้ันกังานมีความเขา้ใจแลิะบุรห์ารความเสี�ยงในหน�วย

งานของตินไดิ์้

1

2

3

4

5

6

แผู้นงานดำำาเนินการในปี 2565
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กิ�รพัฒัิน์�แล้ะส่ังเสัริมน์วัิติกิรรมองคก์ิร

ฝ่� ายว์ศัวกรรมมีการว์จยัแลิะพัฒันาผิลิ์ติภิณัฑ์แ์ลิะนวตัิกรรมที่ั�งในรูปแบุบุของการพัฒันาติ�อยอดิ์จากผิลิ์ติภิณัฑ์ที์ี่�มีอยู�เดิ์์ม หรือค์ดิ์คน้แลิะ

พัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์ข์ึ �นมาใหม� รวมถึงึการปรบัุปรุงพัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์ใ์หมี้ประสท์ี่ธ์ภิาพัมากขึ �นอย�างติ�อเนื�อง ไดิ์ก้ำาหนดิ์กลิยทุี่ธก์ารว์จยัแลิะพัฒันา 

เพืั�อใหอ้งคก์รมีผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ลิะนวตัิกรรมทีี่�อยู�ในระดิ์บัุแนวหนา้ แลิะแข�งขนัไดิ์อ้ย�างยั�งยืน โดิ์ยกลิยทุี่ธด์ิ์งักลิ�าวประกอบุดิ์ว้ย ปัจจยัทีี่�ส ำาคญั ดิ์งันี �

• การเพ์ั�มมลูิค�าผิลิต์ิภิณัฑ์ ์โดิ์ยการพัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์ใ์หมี้คณุภิาพัสงู แลิะมีราคาทีี่�แข�งขนัไดิ์้

• การพัฒันาเที่คโนโลิยีแลิะผิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�มีเที่คโนโลิยีทีี่�ที่นัสมยั เชั่�น อปุกรณ ์Sensor เพืั�อความปลิอดิ์ภิยั อปุกรณ ์IoT แลิะระบุบุ

   Cloud Computing

• พัฒันาบุคุลิากรดิ์า้นงานว์จยัแลิะพัฒันาเที่คโนโลิยีสมยัใหม�

ในปัจจบุุนัโลิกมีความเปลิี�ยนแปลิงสภิาพัภิม์ูอากาศัเป็นอย�างมาก ส�งผิลิใหภ้ิยัธรรมชั่าติต์ิ�าง ๆ มีความความรุนแรงมากขึ �น โดิ์ยเฉพัาะอย�างย์�ง

ภิยัธรรมชั่าติ ์“ฟ้า้ผิ�า” ซื่ึ�งเป็นปรากฎการณท์ี่างธรรมชั่าติ ์ทีี่�ไม�มีอปุกรณห์รอืว์ธีการใดิ์สามารถึปรบัุเปลิี�ยนปรากฎการณด์ิ์งักลิ�าวไดิ์ ้นบัุเป็นความ

เสี�ยงทีี่�สรา้งความเสียหาย แก�ชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์น์ไดิ์เ้ป็นอย�างมาก ดิ์งันั�น ความปลิอดิ์ภิยั (Safety) จงึเป็นมาติรการสำาคญัทีี่�ที่กุองคก์รติอ้งยดึิ์ถืึอ

อย�างเคร�งครดัิ์แลิะภิยั “ฟ้้าผิ�า” เป็นความเสี�ยงทีี่�ควรปอ้งกนัเพืั�อลิดิ์ระดิ์บัุความรุนแรงของความเสียหายทีี่�อาจเก์ดิ์ขึ �น เนื�องจากอปุกรณต์ิ�าง ๆ

ทีี่�ใชั่ใ้นระบุบุป้องกนัฟ้้าผิ�า ถึกูนำาไปติ์ดิ์ติั�งใชั่ง้านในแติ�ลิะพืั �นทีี่�เฉพัาะติามการประยกุติใ์ชั่ง้าน แลิะจะมีการติรวจสอบุสถึานะการที่ำางานหรือ

สภิาพัการใชั่ง้านติามรอบุการติรวจสอบุบุำารุงรกัษาในแติ�ลิะปีเที่�านั�น หรือไม�ไดิ์มี้การติรวจสอบุสถึานะของอุปกรณต์ิ�าง ๆ อย�างติ�อเนื�อง

สมำ�าเสมอ ซื่ึ�งอาจก�อใหเ้ก์ดิ์ความเสียหายขึ �นไดิ์ต้ิ�อที่รพััยส์น์แลิะความปลิอดิ์ภิยัของผิูป้ฏ์ิบุตัิง์าน  ฝ่� ายว์ศัวกรรมจงึไดิ์มุ้�งมั�นพัฒันาติ�อยอดิ์ผิลิต์ิภิณัฑ์์

นวตัิกรรมโดิ์ยใชั่เ้ที่คโนโลิยีทีี่�ที่นัสมยั ที่ั�งที่างดิ์า้นฮารด์ิ์แวรแ์ลิะซื่อฟ้ติแ์วรใ์หส้ามารถึมอน์เติอรส์ถึานะการที่ำางานของอปุกรณห์รอืเหติกุารณต์ิ�าง ๆ

ทีี่�เก์ดิ์ขึ �นในระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า ระบุบุติ�อลิงดิ์น์ ไดิ์แ้บุบุเรยีลิไที่ม ์เชั่�น ระบุบุติรวจสอบุค�ากราวนดิ์ ์ระบุบุติรวจนบัุจำานวนแลิะแจง้เตืิอนเมื�อมีฟ้า้ผิ�า

หรอืเสร์จ์เก์ดิ์ขึ �น ระบุบุติรวจวดัิ์กระแสไฟ้ฟ้า้รั�ว เป็นติน้ ที่ำาใหส้ามารถึรโีมที่ติรวจสถึานะแลิะประสท์ี่ธ์ภิาพัการที่ำางานไดิ์ต้ิลิอดิ์เวลิา ที่ำาใหส้ามารถึ

วางแผินการบุำารุงรกัษาอุปกรณต์ิ�าง ๆ ในระบุบุป้องกันฟ้้าผิ�าไดิ์ท้ี่นัเวลิา รวมถึึงการกำาหนดิ์มาติรการป้องกันฟ้้าผิ�าไดิ์อ้ย�างเหมาะสมแลิะ

มีประส์ที่ธ์ภิาพัมากขึ �น เป็นการเพ์ั�มความมั�นคง ปลิอดิ์ภิยัใหก้บัุโครงสรา้งพืั �นฐานแลิะระบุบุติ�าง ๆ ใหส้ามารถึที่ำางานไดิ์อ้ย�างมีประส์ที่ธ์ภิาพั

ชั่�วยลิดิ์ความเสี�ยงแลิะลิดิ์ระดิ์บัุความรุนแรงของความเสยีหายทีี่�อาจเก์ดิ์ขึ �นเพืั�อส�งมอบุความปลิอดิ์ภิยัสู�สงัคม (Safety to Society) ติามเปา้หมาย

ขององคก์ร โดิ์ยมีการดิ์ำาเน์นงานการว์จยัแลิะพัฒันาติามแผินงาน ดิ์งันี �

มุ�งมั�นทีี่�จะเป็นผิูน้ ำาในระบุบุติ�อลิงดิ์์น

แลิะระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าอย�างครบุวงจร

เป็นแบุรนดิ์ที์ี่�มีความแข็งแกร�งระดิ์บัุโลิก

แลิะเป็นองคก์รทีี่�เติบ์ุโติ

อย�างยั�งยืน

พัันธกิจ (Mission)วิสัยที่ัศน์ 
(Vision) • มุ�งมั�นสรา้งคณุค�าในดิ์า้นผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ลิะบุรก์ารเพืั�อติอบุสนอง

   ความติอ้งการในที่กุกลิุ�มลิกูคา้

• มุ�งมั�นใหค้วามรูเ้พืั�อความปลิอดิ์ภิยัในคณุภิาพัของระบุบุไฟ้ฟ้า้

   ใหก้บัุสงัคมโลิก

• ว์จยัแลิะพัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ลิะบุรก์ารใหไ้ดิ์ม้าติรฐานสากลิ

   อย�างติ�อเนื�อง

• พัฒันาระบุบุการบุรห์ารองคก์รอย�างมีคณุภิาพัเพืั�อการเติบ์ุโติ

   อย�างยั�งยืน

• มุ�งเนน้การกำากบัุดิ์แูลิก์จการติามหลิกัธรรมาภ์ิบุาลิยดึิ์มั�น

   ในความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุติ�อชั่มุชั่นแลิะพัฒันาส์�งแวดิ์ลิอ้ม

น์วัิติกิรรม : ระบบกิ�รจดัำกิ�รป้องกัิน์ฟ้ื่�ผ่�อัจฉริยะ (Smart Lightning Management System)
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ก่ิอน์กิ�รน์ำ�น์วัิติกิรรม
ทั้�คดิำค้น์ขัึ�น์ไปใช้ี้

หัลั้งกิ�รน์ำ�น์วัิติกิรรมทั้�คดิำค้น์ขัึ�น์ไปใช้ี้No.

ข้ัอมูล้เชี้งิคุณภ�พั

ข้ัอมูล้เชี้งิปริม�ณ

เจา้หนา้ทีี่�ทีี่�ดิ์แูลิ ติรวจสอบุอปุกรณ์

แลิะระบุบุติ�าง ๆ ใชั่ค้นจำานวนมาก

การติรวจสอบุ ซื่�อมบุำารุงรกัษา

อปุกรณแ์ลิะระบุบุติ�าง ๆ จะติอ้ง

เขา้ไปในพืั�นทีี่�ติด์ิ์ติั�งแลิะติรวจสอบุทีี่

ลิะจดุิ์ในภิาคสนาม

อปุกรณต์ิ�าง ๆ ทีี่�ใชั่ใ้นระบุบุปอ้งกนั

ฟ้า้ผิ�า ในบุางจดุิ์อาจพังัเสียหาย

ไปแลิว้ หรอืไม�อยู�ในสภิาพัทีี่�พัรอ้ม

ใชั่ง้าน

ไม�มีการเก็บุขอ้มลูิสถึานะการ

ที่ำางานของอปุกรณ ์หรอืมีการเก็บุ

ขอ้มลูิแติ�อาจจะไม�ติ�อเนื�อง

มีรายไดิ์เ้ฉพัาะกลิุ�มผิลิต์ิเดิ์ม์ทีี่�มีอยู� 

LPS, Grounding แลิะ SPD

เจา้หนา้ทีี่�ทีี่�ดิ์แูลิ ติรวจสอบุอปุกรณแ์ลิะระบุบุติ�าง ๆ ใชั่จ้ ำานวนคนลิดิ์ลิง

สามารถึติรวจสอบุไดิ์จ้ากซื่อฟ้ติแ์วรม์อน์เติอรไ์ดิ์แ้บุบุเรยีลิไที่ม ์เมื�อมีการแจง้เตืิอน

ก็สามารถึเขา้ไปที่ำาการติรวจสอบุเฉพัาะจดุิ์ไดิ์้

ระบุบุการจดัิ์การปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า (Smart Lightning Management System)

ชั่�วยในการมอน์เติอรส์ถึานะการที่ำางานของอปุกรณต์ิ�าง ๆ รวมถึงึเหติกุารณต์ิ�าง ๆ

ทีี่�เก์ดิ์ขึ �นทีี่�เกี�ยวกบัุระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า ที่ำาใหส้ามารถึใชั่ใ้นการวางแผิน ติรวจสอบุ

ซื่�อมบุำารุงรกัษาไดิ์อ้ย�างเหมาะสม ที่ำาใหอ้ปุกรณแ์ลิะระบุบุติ�าง ๆ ที่ำางานอย�างมี

ประสท์ี่ธ์ภิาพัอย�างสมำ�าเสมอ

ซื่อฟ้ติแ์วรร์ะบุบุการจดัิ์การปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า (Smart Lightning Management System)

มีการเก็บุ record ขอ้มลูิสถึานะการที่ำางานของอปุกรณ ์รวมถึงึการแจง้เตืิอน

สามารถึใชั่ใ้นการว์เคราะห ์วางแผินการซื่�อมบุำารุง การปรบัุปรุงระบุบุใหมี้

ประสท์ี่ธ์ภิาพัมากขึ �นไดิ์้

มียอดิ์ขายในกลิุ�มผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรม Smart Lightning Management System 

(SLMS) เพ์ั�มเขา้มาประมาณ 3.7 ลิา้นบุาที่ ในปี 2564 แลิะในปี 2565 ฝ่� ายขาย

ติั�งเปา้รายไดิ์จ้ากกลิุ�มผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมเที่�ากบัุ 25 ลิา้นบุาที่

1

2

3

4

1

ประโยชี้น์เ์ชี้งิปริม�ณแล้ะเชี้งิคุณภ�พั

1. ชั่�วยลิดิ์ความเสียหายของระบุบุหรอือปุกรณใ์นวงกวา้ง รวมถึงึลิดิ์ระยะเวลิาในการ shut down ระบุบุติ�าง ๆ ทีี่�เกี�ยวขอ้ง

2. จำานวนคนทีี่�ใชั่ใ้นการดิ์แูลิรกัษาระบุบุนอ้ยลิง

3. การที่ำางานของอปุกรณต์ิ�าง ๆ  ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าแลิะระบุบุกราวนดิ์ ์สามารถึที่ำางานไดิ์อ้ย�างติ�อเนื�อง มีประสท์ี่ธ์ภิาพัมากขึ �น      

    เนื�องจากสามารถึรบัุรูปั้ญหาแลิว้เขา้ไปแกไ้ขไดิ์ท้ี่นัเวลิา

4. สามารถึมอน์เติอรไ์ดิ์แ้บุบุ Real time : Anytime Anywhere ผิ�านเวบ็ุไซื่ติ ์หรอื มือถืึอ อำานวยความสะดิ์วกใหก้บัุเจา้หนา้ทีี่�ในการดิ์แูลิติรวจสอบุ 

5. เพ์ั�มความมั�นคง ปลิอดิ์ภิยั ลิดิ์ความเสี�ยงจากความเสียหายทีี่�เก์ดิ์จากผิลิกระที่บุของฟ้า้ผิ�า

6. เป็นผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมทีี่�เขา้มาเป็นส�วนชั่�วยในการเพ์ั�มรายไดิ์ใ้หก้บัุบุรษั์ที่ ในการขายร�วมกบัุระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าแลิะการปรบัุปรุงระบุบุกราวนดิ์์

    ในโครงการขนาดิ์ใหญ� แลิะชั่�วยส�งเสรม์ผิลิกัดิ์นัที่างดิ์า้นการติลิาดิ์

 

ประโยชน์ข้องระบบการจัดำการป้องกันฟา้ผู้่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Management System)

วัดำผู้ล/เปร่ยบเที่่ยบผู้ลลัพัที่์ ที่่�ไดำ้ก่อน-หลังการนำานวัตกรรมที่่�คิดำค้นข้ึ�นไปใช้
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ที่ั�งนี � บุรษั์ที่ฯ ไดิ์มี้การเผิยแพัร�นวตัิกรรมที่างธรุก์จเพืั�อส�งมอบุความปลิอดิ์ภิยัสู�สงัคม (Safety to Society) ระบุบุการจดัิ์การปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าอจัฉรย์ะ 

(Smart Lightning Management System) ในปี  2564 โดิ์ยมีการจดัิ์บุรรยายใหก้บัุลิกูคา้ที่ั�งในการสมัมนาของ Kumwell Academy แลิะการ

จดัิ์บุรรยายใหก้บัุลิกูคา้กลิุ�มบุรษั์ที่โดิ์ยเฉพัาะ ผิ�านที่างระบุบุออนไลิน ์(ZOOM) แลิะมีการโปรโมที่ผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมที่างเว็บุไซื่ติแ์ลิะเฟ้ซื่บุุ๊ก

ของบุรษั์ที่

การจดัิ์สมัมนาออนไลิน ์เรื�อง ระบุบุการจดัิ์การปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าอจัฉรย์ะ รุ�น IoT ของ Kumwell Academy

การโปรโมที่ผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมที่างเวบ็ุไซื่ติ ์https://www.kumwell.com
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การโปรโมที่ผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมที่างเฟ้ซื่บุุ๊ก https://www.facebook.com/KumwellOfficial/

โดำยบริษััที่ไดำ้เริ�มจำาหน่ายและใช้นวัตกรรมระบบการจัดำการป้องกันฟา้ผู้่าอัจฉริยะ
(Smart Lightning Management System) จริงกับกลุ่มธุรกิจ ครั�งแรกในเดำือนพัฤศจิกายน 2564

เร์�มใชั่น้วตัิกรรม : 11 พัฤศัจ์กายน 2564

ลิกูคา้  : PTT Stadium

เร์�มใชั่น้วตัิกรรม : 21 ธนัวาคม 2564

ลิกูคา้  : PTT Block Valve Station

  (โครงการสถึานีควบุคมุก๊าซื่ RA6 แลิะ BV5.15)

เร์�มใชั่น้วตัิกรรม : 21 ธนัวาคม 2564

ลิกูคา้  : PTT Block Valve Station

  (โครงการสถึานีควบุคมุก๊าซื่ RA6 แลิะ BV5.15)
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ในปัจจบุุนัโลิกมีความเปลิี�ยนแปลิงสภิาพัภิม์ูอากาศัเป็นอย�างมาก ส�งผิลิใหภ้ิยัธรรมชั่าต์ิติ�าง ๆ มีความความรุนแรงมากขึ �น โดิ์ยเฉพัาะอย�างย์�ง

ภิยัธรรมชั่าต์ิ “ฟ้้าผิ�า” ซื่ึ�งเป็นปรากฎการณท์ี่างธรรมชั่าต์ิ ทีี่�ไม�มีอปุกรณห์รือว์ธีการใดิ์สามารถึปรบัุเปลิี�ยนปรากฎการณด์ิ์งักลิ�าวไดิ์ ้นบัุเป็น

ความเสี�ยงทีี่�สรา้งความเสียหาย แก�ชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์์นไดิ์เ้ป็นอย�างมาก ดิ์งันั�น ความปลิอดิ์ภิยั (Safety) จึงเป็นมาติรการสำาคญัทีี่�ที่กุองคก์ร

ติอ้งยดึิ์ถืึออย�างเคร�งครดัิ์แลิะภิยั “ฟ้า้ผิ�า” เป็นความเสี�ยงทีี่�ควรปอ้งกนัเพืั�อลิดิ์ระดิ์บัุความรุนแรงของความเสียหายทีี่�อาจเก์ดิ์ขึ �น ฝ่� ายว์ศัวกรรม 

บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) ไดิ์มุ้�งมั�นปรบัุปรุงแลิะพัฒันาระบุบุแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าใหส้อดิ์คลิอ้งกบัุมาติรฐานการแจง้ฟ้า้ผิ�าในระดิ์บัุ

สากลิแลิะติอบุสนองติ�อการใชั่ง้านของกลิุ�มลิกูคา้ทีี่�หลิากหลิาย โดิ์ยพัฒันาซื่อฟ้ติแ์วรใ์หส้ามารถึปรบัุแกฟั้้งกช์ั่นัไดิ์ต้ิามลิกัษณะของกลิุ�มผิูใ้ชั่ง้าน

แลิะเพ์ั�มชั่�องที่างสำาหรบัุการเชืั่�อมติ�ออปุกรณแ์ลิะการแจง้เตืิอนทีี่�หลิากหลิาย ไม�เพีัยงแติ�การที่ำางานบุน Soft ware เพีัยงอย�างเดีิ์ยวเที่�านั�น

แติ�ครอบุคลิมุถึงึการแจง้เตืิอน ผิ�านฟั้งกช์ั่นัอื�น ๆ เพ์ั�มมากขึ �น โดิ์ยกระบุวนการที่ำางานของระบุบุ คือ เมื�อเซื่น็เซื่อรต์ิรวจจบัุฟ้า้ผิ�าแบุบุเครอืข�ายแลิะใน

พืั�นทีี่�พับุสญัญาณฟ้้าผิ�าจะถึกูส�งขอ้มลูิไปยงั Server แลิะที่ำาการประมวลิผิลิ แลิะแลิะส�งสญัญาณมายงั Soft ware แลิะอปุกรณฮ์ารด์ิ์แวร์

ทีี่�ที่ ำางานร�วมกนัเพืั�อแจง้เตืิอนใหผ้ิูใ้ชั่ง้านสามารถึพ์ัจารณาแลิะติดัิ์ส์นใจในการดิ์ำาเน์นก์จกรรม  โปแกรม Alarm Viewer Version 2 สามารถึ

ปรบัุเปลิี�ยนแลิะแกไ้ขชืั่�อสำาหรบัุแสดิ์งผิลิ E-Field sensor ปรบัุลิดิ์ขนาดิ์ Alert pop-up แลิะเปลิี�ยนติำาแหน�งไม�ใหซ้ื่อ้นที่บัุกบัุพืั �นทีี่�เป้าหมาย

สำาหรบัุแจง้เตืิอนฟ้้าผิ�าแลิะเพ์ั�มการแจง้เตืิอนผิ�าน E-mail มีการปรบัุปรุงรูปแบุบุการแสดิ์งผิลิแลิะฟั้งกช์ั่นัการที่ำางานทีี่�รองรบัุกบัุอปุกรณอื์�น ๆ

เพ์ั�มเติม์ พัฒันาอปุกรณแ์จง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าภิายนอกอาคารควบุคู�ไปกบัุซื่อฟ้ติแ์วรก์ารแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าเพืั�ออำานวยความสะดิ์วกสบุายแก�ผิูใ้ชั่ง้านทีี่�มี

ก์จกรรมกลิางแจง้ โดิ์ยมีรูปแบุบุการที่ำางานทีี่�ควบุคู�ไปกบัุการที่ำางานผิ�าน ซื่อฟ้ติแ์วร ์นอกจากนี�ยงัไดิ์เ้พ์ั�มฟั้งกช์ั่นัการแจง้เตืิอนผิ�านสมารท์ี่โฟ้น

โดิ์ยการส�งขอ้ความการแจง้เตืิอนฟ้้าผิ�าไปยงัไลินก์ลิุ�ม ชั่�วยลิดิ์ความเสี�ยงแลิะลิดิ์ระดิ์บัุความรุนแรงของความเสียหายทีี่�อาจเก์ดิ์ขึ �นเพืั�อส�งมอบุ

ความปลิอดิ์ภิยัสู�สงัคม (Safety to Society) ติามเปา้หมายขององคก์ร โดิ์ยมีการดิ์ำาเน์นงานการว์จยัแลิะพัฒันาติามแผินงาน ดิ์งันี �

เอกสารขออนมุตัิ์งานว์จยัแลิะพัฒันาระบุบุแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าแบุบุอจัฉรย์ะ  (Smart Lightning Warning System)

น์วัิติกิรรม : ระบบแจง้เติอืน์ฟ้ื่�ผ่�แบบอัจฉริยะ (Smart Lightning Warning System)
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ชั่ดุิ์อปุกรณแ์จง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าภิายนอกอาคาร (Outdoor Annunciator) แลิะอปุกรณแ์จง้เตืิอนฟ้ผ้ิ�าภิายในอาคาร

(Indoor Annunciator)

Indoor Annunciator 

(LWDP-AN04)

Outdoor Annunciator 

(LWDP-OAC03)
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ก่ิอน์กิ�รน์ำ�น์วัิติกิรรมทั้�
คดิำค้น์ขัึ�น์ไปใช้ี้

หัลั้งกิ�รน์ำ�น์วัิติกิรรมทั้�คดิำค้น์ขัึ�น์ไปใช้ี้No.

ข้ัอมูล้เชี้งิคุณภ�พั

ข้ัอมูล้เชี้งิปริม�ณ

ใชั่เ้จา้หนา้ทีี่�ในการติรวจสอบุแลิะ

ประเม์นสถึานการณต์ิรวจสอบุกลิุ�ม

พัายฝุ่นฟ้า้คะนอง ติลิอดิ์เวลิา

เมื�อเก์ดิ์เหติกุารณฟ์้า้ผิ�า ที่ำาใหร้ะบุบุ

การที่ำางานของพืั �นทีี่�โรงงานไดิ์ร้บัุ

ความเสียหายเนื�องจากฟ้า้ผิ�า

ไม�มีระบุบุการจดัิ์เก็บุขอ้มลูิติอ้ง

ติด์ิ์ติามแลิะสอบุถึามจากหน�วยงาน

ทีี่�เกี�ยวขอ้งเพืั�อนำามาว์เคราะห์

เป็นกลิุ�มผิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�ใหล้ิกูคา้ไดิ์้

ที่ดิ์ลิองใชั่ง้านแลิะรบัุที่ราบุถึงึ

กระบุวนการที่ำางานของระบุบุ

เจา้หนา้ทีี่�สามารถึติด์ิ์ติามการเคลิื�อนติวัของกลิุ�มพัายฝุ่นฟ้า้คะนองจากจอมอน์เติอร์

แลิะแจง้เตืิอนใหผ้ิูป้ฏ์ิบุตัิง์านไดิ์ร้บัุที่ราบุ

ระบุบุแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าสามารถึแจง้เตืิอนลิ�วงหนา้ก�อนทีี่�จะมีฟ้า้ผิ�าเคลิื�อนเขา้มาภิายใน

พืั�นทีี่�ของโรงงานที่ำาใหว้างแผินในการป์ดิ์เครื�องจกัร เพืั�อปอ้งกนัความเสียหายจาก

ฟ้า้ผิ�าหรอือพัยบุพันกังานเขา้ทีี่�ปลิอดิ์ภิยั

สามารถึบุนัถึกึขอ้มลูิแบุบุ Real time แลิะเรยีกดิ์ขูอ้มลูิฟ้า้ผิ�าแลิะการแจง้เตืิอนยอ้นหลิงั

เพืั�อติรวจสอบุความถึกูติอ้งไดิ์้

มียอดิ์ขายในกลิุ�มผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรม Lightning Warning System (LMS)

เพ์ั�มเขา้มาในปี 2564  จำานวน 2,754,300.00 บุาที่

1

2

3

1

วัดำผู้ล/เปร่ยบเที่่ยบผู้ลลัพัธ์ที่่�ไดำ้ก่อน-หลังการนำานวัตกรรมที่่�คิดำค้นข้ึ�นไปใช้

1. ระบุบุแจง้เตืิอนฟ้้าผิ�าแบุบุแจง้เตืิอนลิ�วงหนา้ชั่�วยป้องกันความสูญเสียของชีั่ว์ติจากเหติุการณฟ์้้าผิ�าทีี่�ไม�อาจหลิีกเลิี�ยงไดิ์จ้ากก์จกรรม

    ทีี่�ติอ้งดิ์ำาเน์นการในพืั �นทีี่�โลิ�งแจง้ เชั่�น สนามกอลิฟ์้ ไซื่ติง์านก�อสรา้ง โรงกลิั�นนำ�ามนั เป็นติน้

2. ระบุบุแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าเป็นผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมทีี่�จะที่ำาการแจง้เตืิอนลิ�วงหนา้ก�อนมีฟ้า้ผิ�าเขา้มาในพืั�นทีี่�ปฏ์ิบุตัิง์านที่ำาใหผ้ิูป้ฏ์ิบุตัิง์านสามารถึ     

    พ์ัจารณาหยดุิ์ที่ำาก์จกรรมชั่ั�วคราว เพืั�อฟ้อ้งกนัอนัติรายทีี่�อาจจะเก์ดิ์ขึ �นจากฟ้า้ผิ�า ที่ั�งนี �สามารถึชั่�วยปอ้งกนัความเสยีหายติ�ออปุกรณ ์เครื�องมือ

    ทีี่�มีความอ�อนไหวติ�อกระแสของฟ้้าผิ�าซื่ึ�งอาจประเม์นเป็นมลูิค�าความเสียหายที่างธุรก์จจากการไดิ์ร้บัุความเสียหายของอปุกรณที์ี่�ไดิ์ร้บัุ

    ผิลิกระที่บุจากฟ้า้ผิ�าของที่รพััยส์น์

3. สามารถึมอน์เติอรไ์ดิ์แ้บุบุ Real time ผิ�านเว็บุไซื่ติ ์หรือ มือถืึอ เมื�อมีเหติกุารณฟ์้้าผิ�าชั่�วยอำานวยความสะดิ์วกใหก้บัุเจา้หนา้ทีี่�ในการดิ์แูลิ

    ติรวจสอบุ

4. สามารถึเพ์ั�มมลูิค�ายอดิ์ขายที่างธุรก์จซื่ึ�งเป็นผิลิ์ติภิณัฑ์น์วตัิกรรมทีี่�เขา้มาเป็นส�วนชั่�วยในการเพ์ั�มรายไดิ์ใ้หก้ับุบุร์ษัที่ ในการขายร�วมกับุ

    ระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�าแลิะการปรบัุปรุงระบุบุกราวนดิ์ ์ในโครงการขนาดิ์ใหญ� โดิ์ยมีการเพ์ั�มเปา้หมายในการเพ์ั�มยอดิ์ขายของปี 2565 เป็นจำานวน

    เง์น 25,000,000.00 บุาที่

ประโยชน์เชิงคุณภาพัและปริมาณ

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)62



มีการจดัิ์บุรรยายใหข้อ้มลูิแลิะความรูก้บัุลิกูคา้ที่ั�งในการสมัมนาหลิกัในแติ�ลิะเดืิ์อนของบุรษั์ที่ แลิะการจดัิ์บุรรยายใหก้บัุลิกูคา้บุางบุรษั์ที่ทีี่�สนใจ

โดิ์ยเฉพัาะ แลิะมีการนำาเสนอผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมที่างเวบ็ุไซื่ติแ์ลิะเพัจเฟ้ซื่บุุ๊กของบุรษั์ที่

การนำาเสนอผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมผิ�านที่างเวบ็ุไซื่ติ ์https://www.kumwell.com

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 63



การโปรโมที่ผิลิต์ิภิณัฑ์น์วตัิกรรมที่างเฟ้ซื่บุุ๊ก https://www.facebook.com/KumwellOfficial/

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)64



โดำยบริษััที่ไดำ้เริ�มจำาหน่ายและใช้นวัตกรรม นวัตกรรม Lightning Warning System (LMS)
จริงกับกลุ่มธุรกิจครั�งแรกในเดำือน พัฤศจิกายน 2564

บุร์ษัที่ คัมเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากัดิ์ (มหาชั่น) มีการดิ์ำาเน์นติ์ดิ์ติั�งใชั่ง้านระบุบุแจง้เตืิอนฟ้้าผิ�าใหก้ับุกลิุ�มบุร์ษัที่ พีัทีี่ทีี่ โกลิบุอลิ เคม์คอลิ

น์คมอตุิสาหกรรมมาบุติาพัดุิ์

เร์�มใชั่น้วตัิกรรม  2564

ลิกูคา้: PTT GC

การจดัิ์สมัมนาของผิลิต์ิภิณัฑ์ ์ระบุบุแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าอจัฉรย์ะ (Lightning Warning System)

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 65



บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น) ไดิ์ด้ิ์ ำาเน์นการติด์ิ์ติั�งระบุบุแจง้เตืิอนฟ้า้ผิ�าใหก้บัุโรงเรยีนนานาชั่าติ ์The British International School

Ho Chi Minh City ประเที่ศัเวียดิ์นาม

เร์�มใชั่น้วตัิกรรม 11 พัฤศัจ์กายน 2564 

ลิกูคา้: PTT Stadium

เร์�มใชั่น้วตัิกรรม 2 ธนัวาคม 2564

ลิกูคา้: The British International School Ho Chi Minh City

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)66



กิ�รบริหั�รจดัำกิ�รควิ�มสััมพันั์ธกั์ิบลู้กิค้�

บุรษั์ที่มีความมุ�งมั�นทีี่�จะส�งมอบุความปลิอดิ์ภิยัใหก้บัุสงัคมดิ์ว้ยผิลิต์ิภิณัฑ์แ์ลิะบุรก์ารทีี่�ดีิ์มีคณุภิาพัติามมาติรฐานสากลิ รวมที่ั�งความพังึพัอใจ

ใหก้บัุลิกูคา้/คู�คา้/พันัธม์ติร ของบุร์ษัที่ โดิ์ยมีการบุร์หารจดัิ์การลิกูคา้สมัพันัธที์ี่�เป็นระบุบุเพืั�อการดิ์แูลิประสานงานสรา้งความพัึงพัอใจสงูสดุิ์

ใหก้ับุลิกูคา้ มีการจัดิ์อบุรมพันักงาน จัดิ์อบุรมสมัมนาใหก้ับุลิกูคา้/คู�คา้/พันัธม์ติร การสำารวจความค์ดิ์เห็นลิกูคา้ การประเม์นผิลิเพืั�อใหมี้

การปรบัุปรุงแลิะมีการพัฒันาอย�างติ�อเนื�อง โดิ์ยยดึิ์มั�นในหลิกัการสรา้งสรรคค์ณุค�าร�วม (Creating Shared Value, CSV) แลิะความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุ

ติ�อสงัคมควบุคู�กนั

• กิ�รสัื�อสั�รองคก์ิร

บุรษั์ที่ใหค้วามสำาคญักบัุการสื�อสารที่ั�งภิายในแลิะภิายนอกองคก์รเป็นอย�างมาก โดิ์ยมีการจดัิ์ติั�งแผินกสื�อสารองคก์ร (Corporate Communication: CC)

เพืั�อเป็นหน�วยงานกลิางในการสื�อประชั่าสมัพันัธข์อ้มลูิภิายในองคก์รเพืั�อเชืั่�อมระหว�างผิูบุ้รห์ารแลิะพันกังานภิายในองคก์ร ใหเ้ก์ดิ์ความเขา้ใจ

ไปในท์ี่ศัที่างเดีิ์ยวกนั สามารถึปฏ์ิบุตัิ์งานเพืั�อบุรรลิผุิลิไปยงัเป้าหมายร�วมกนั นอกจากนี�แผินก CC ยงัเป็นหน�วยงานเพืั�อสื�อประชั่าสมัพันัธ์

ขอ้มลูิข�าวสาร ผิลิ์ติภิณัฑ์ ์นวตัิกรรม แลิะบุร์การติ�าง ๆ ของบุร์ษัที่ ไปยงักลิุ�มเป้าหมาย ลิกูคา้/คู�คา้/พันัธม์ติร โดิ์ยผิ�านชั่�องที่างการสื�อสาร

ทีี่�หลิากหลิายที่ั�งชั่�องที่าง Online Offline แลิะ On Ground

• กิ�รฝึึกิอบรมพันั์กิง�น์

บุรษั์ที่ใหค้วามสำาคญักบัุการพัฒันาพันกังานเป็นอย�างมาก โดิ์ยในปี 2564 ทีี่�ผิ�าน บุรษั์ที่ไดิ์จ้ดัิ์ก์จกรรม Functional Competency Workshop

ใหก้บัุฝ่� ายขายแลิะการติลิาดิ์หน�วยงานหลิกัในการขบัุเคลิื�อนผิลิประกอบุการของบุรษั์ที่ ขึ �นทีี่� Kumwell Academy: Creative & Innovative 

Center (KACIC) อ.วงันำ�าเขียว จ.นครราชั่สีมา เพืั�อยกระดิ์บัุการปฏ์ิบุตัิ์งานภิายในองคก์ร โดิ์ยใชั่เ้ครื�องมือ Competency มาว์เคราะหปั์ญหา

ทีี่�แที่จ้รง์ในการพัฒันาพันกังาน ที่ั�งนี �การดิ์ำาเน์นก์จกรรมดิ์งักลิ�าวเป็นไปติามมาติรการ แนวที่างปฏ์ิบุตัิ์ ประกาศั แลิะคำาสั�งปอ้งกนั แลิะควบุคมุ

การแพัร�ระบุาดิ์ของโรคติด์ิ์เชืั่ �อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศัคบุ.

• กิ�รจดัำอบรมสััมมน์�ใหักั้ิบลู้กิค้�/คู่ค้�/พันั์ธมติิร

บุรษั์ที่ติระหนกัถึึงอนัติรายจากฟ้้าผิ�าทีี่�สรา้งความเสียหายติ�อชีั่ว์ติแลิะที่รพััยส์์นอย�างมหาศัาลิ ซื่ึ�งส�วนหนึ�งมาจากการขาดิ์ความรูค้วามเขา้ใจ

ในระบุบุการติ�อลิงดิ์น์แลิะปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า บุรษั์ที่จงึมีความติอ้งการส�งเสรม์ใหช้ั่มุชั่นแลิะสงัคมไดิ์มี้ความรูค้วามเขา้ใจในเรื�องดิ์งักลิ�าวอย�างถึกูติอ้ง

ติามหลิกัว์ที่ยาศัาสติรแ์ลิะว์ศัวกรรมศัาสติร ์แลิะใหเ้ก์ดิ์การเชืั่�อมโยงเครอืข�ายระหว�างภิาครฐัแลิะภิาคเอกชั่น รวมที่ั�ง สนบัุสนนุใหมี้การพัฒันา

หลิกัสตูิรการเรยีนการสอนเรื�องการติ�อลิงดิ์์นแลิะปอ้งกนัฟ้้าผิ�าใหมี้ความที่นัสมยั ภิายใติแ้นวค์ดิ์ “ส�งมอบุความปลิอดิ์ภิยัสู�ชั่มุชั่นแลิะสงัคม…

Safety to Society” จากแนวค์ดิ์ดิ์งักลิ�าว บุร์ษัที่ไดิ์ด้ิ์ ำาเน์นโครงการ Creating  Shared Value (CSV) โครงการความปลิอดิ์ภิัยเพืั�อสงัคม

ที่ั�วประเที่ศัไที่ยแลิะในอาเซีื่ยน ดิ์ว้ยการจดัิ์ติั�งศันูยเ์รยีนรู ้Kumwell Academy เพืั�อแบุ�งปันความรูเ้กี�ยวกบัุระบุบุการติ�อลิงดิ์์นแลิะปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า

แก�เครอืข�ายของรฐับุาลิ เชั่�น กระที่รวงแรงงาน กระที่รวงศักึษาธ์การ กระที่รวงอตุิสาหกรรม สภิาว์ศัวกร แลิะเครอืข�ายภิาคเอกชั่น เชั่�น ว์ศัวกรรม

สถึานแห�งประเที่ศัไที่ย (วสที่.) สมาคมชั่�างเหมาไฟ้ฟ้า้แลิะเครื�องกลิไที่ย แลิะสถึาบุนัว์ศัวกรรมติ�าง ๆ เพืั�อใหม้ั�นใจว�าแติ�ลิะภิาคส�วนจะมีว์ศัวกร

แลิะชั่�างเที่คน์คทีี่�มีความเชีั่�ยวชั่าญในการใหบุ้รก์ารแก�ชั่มุชั่น ที่ั�งเรื�องว์ธีการออกแบุบุ การต์ิดิ์ติั�ง การติรวจสอบุ แลิะการบุำารุงรกัษา ระบุบุติ�อลิงดิ์น์

ระบุบุปอ้งกนัฟ้า้ผิ�า อปุกรณป์อ้งกนัเสร์จ์ ระบุบุติรวจจบัุแลิะ เตืิอนภิยัฟ้า้ผิ�า ดิ์ว้ยความใส�ใจเป็นอย�างย์�งในการดิ์ำาเน์นธรุก์จอย�างยั�งยืน โดิ์ยการ

สนบัุสนนุอนัดีิ์ระหว�างกนั ที่ั�งภิาคอตุิสาหกรรม ชั่มุชั่น แลิะส์�งแวดิ์ลิอ้ม

• กิ�รรับข้ัอร้องเร้ยน์แล้ะกิ�รจดัำกิ�รข้ัอร้องเร้ยน์จ�กิลู้กิค้�

บุรษั์ที่กำาหนดิ์ใหมี้การจดัิ์การขอ้รอ้งเรียนเพืั�อเป็นแนวที่างการปฏ์ิบุตัิ์การแกไ้ข การปอ้งกนั แลิะการจดัิ์การขอ้รอ้งเรียนลิกูคา้ เพืั�อใหม้ั�นใจว�า

ปัญหาจะไดิ์ร้บัุการแกไ้ข โดิ์ยสามารถึขจดัิ์สาเหติขุองปัญหาไดิ์อ้ย�างมีประสท์ี่ธ์ภิาพัแลิะประสท์ี่ธ์ผิลิ

แนวที่างการจัดำการความสัมพัันธ์กับลูกค้า
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บุรษั์ที่ไดิ์จ้ดัิ์ชั่�องที่างคำารอ้งเรยีนใหมี้หลิากหลิายชั่�องที่างเพืั�อรบัุขอ้รอ้งเรยีนจากลิกูคา้หรอืผิูมี้ส�วนไดิ์ส้�วนเสีย ไดิ์แ้ก� โที่รศัพััที่,์ โที่รสาร, อีเมลิ, 

การเขา้พับุลิกูคา้, ก์จกรรมการออกแสดิ์งสน์คา้, พันกังานส�งสน์คา้ แลิะสื�อสงัคมออนไลิน ์อาท์ี่เชั่�น Website,  Facebook แลิะ Line: Kumwell 

Official

บุร์ษัที่มีแนวที่างในการประเม์นคำารอ้งเรียนของลิกูคา้เพืั�อจดัิ์กลิุ�มระดิ์บัุความรุนแรงของปัญหา โดิ์ยแบุ�งเป็น 3 กลิุ�ม ซื่ึ�งมีมาติรการในการ

ดิ์ำาเน์นการ ดิ์งันี �

1. ขอ้รอ้งเรยีนทีี่�มีผิลิกระที่บุรุนแรงสงู กรณีลิกูคา้ไม�พัอใจในการรบัุบุรก์ารอย�างมากแลิะอาจถึึงขั�นเลิก์ใชั่บุ้รก์ารไดิ์ ้ขอ้รอ้งเรยีนนี �ติอ้งนำาเสนอ

    ผิูบุ้ร์หารระดิ์บัุสงู (กรรมการผิูจ้ดัิ์การ) ภิายใน 24 ชั่ม. เพืั�อพ์ัจารณานโยบุายแกไ้ขแลิะป้องกนัปัญหาที่นัทีี่ เชั่�น ปัญหาความไม�ปลิอดิ์ภิยั

    ของสน์คา้แลิะบุรก์ารทีี่�ส�งผิลิติ�อชีั่ว์ติ ที่รพััยส์น์

2. ขอ้รอ้งเรยีนทีี่�มีผิลิกระที่บุปานกลิาง เชั่�น คณุภิาพัสน์คา้หรอืบุรก์าร ไม�ไดิ์ต้ิามมาติรฐาน ขอ้รอ้งเรยีนนี �จะติอ้งนำาเสนอผิูบุ้รห์ารระดิ์บัุสายงาน      

    พ์ัจารณานโยบุายแกไ้ขแลิะปอ้งกนัปัญหา แลิะรายงานปัญหาทีี่�เก์ดิ์ขึ �นใหก้รรมการผิูจ้ดัิ์การรบัุที่ราบุที่นัทีี่

3. ขอ้รอ้งเรยีนทีี่�มีผิลิกระที่บุติำ�า ซื่ึ�งอาจเก์ดิ์จากความไม�พัอใจในการบุรก์ารเพีัยงเลิก็นอ้ย แลิะไม�เกี�ยวกบัุคณุภิาพัสน์คา้ ขอ้รอ้งเรยีนนี �แกปั้ญหา    

    โดิ์ยชีั่ �แจงสาเหติปัุญหา แลิะแกไ้ขปอ้งกนัที่นัทีี่ติามชั่�องที่างการสื�อสาร เชั่�น โที่รศัพััที่ ์E-Mail เป็นติน้ แลิะรายงานใหผ้ิูบุ้รห์ารระดิ์บัุสายงาน

    รบัุที่ราบุ

• กิ�รประเมนิ์ควิ�มพังึพัอใจขัองลู้กิค้�

บุรษั์ที่มีความปราถึนาทีี่�จะไดิ์ร้บัุรูค้วามคด์ิ์เหน็แลิะเสียงติอบุรบัุจากลิกูคา้ทีี่�มีติ�อสน์คา้แลิะบุรก์าร เพืั�อดิ์ำาเน์นการใหเ้ป็นมาติรฐานแลิะวางเปา้หมาย

ในการสรา้งความพังึพัอใจของลิกูคา้ในระยะยาวจงึมีการที่ำาแบุบุสำารวจความค์ดิ์เห็นผิ�านชั่�องที่าง E-mail โดิ์ยมีการประเม์นเป็นจำานวน 2 ครั�ง

ติ�อปี จากลิกูคา้ของบุรษั์ที่

การสำารวจความพัึงพัอใจของลิกูคา้ในปี 2563 เป็นปีลิ�าสดุิ์ทีี่�บุร์ษัที่ไดิ์ท้ี่ ำาการสำารวจ โดิ์ยแบุ�งการประเม์นความพัึงพัอใจของขายในประเที่ศั

ซื่ึ�งมีคะแนนเฉลิี�ยเที่�ากบัุ 81.4 คะแนน แลิะขายติ�างประเที่ศัทีี่�มีคะแนนเฉลิี�ยเที่�ากบัุ 75 คะแนน โดิ์ยคณุภิาพัผิลิต์ิภิณัฑ์ข์องบุรษั์ที่ไดิ์ร้บัุคะแนน

ความพังึพัอใจสงูสดุิ์ แมใ้นปี 2564 บุรษั์ที่จะไม�ไดิ์ท้ี่ ำาการสำารวจความพังึพัอใจของลิกูคา้เนื�องจากสถึานการณก์ารแพัร�ระบุาดิ์ของโรคโคว์ดิ์-19 

แติ�บุร์ษัที่ก็ยังคงมุ�งมั�นปรบัุปรุงคุณภิาพัของผิลิ์ติภิัณฑ์อ์ย�างติ�อเนื�อง ส�งผิลิใหจ้ ำานวนขอ้รอ้งเรียนดิ์า้นคุณภิาพัส์นคา้ลิดิ์ลิงอย�างติ�อเนื�อง

โดิ์ยในปี 2564 มีจำานวนขอ้รอ้งเรยีนที่ั�งหมดิ์ 25 เรื�อง จาก 32 เรื�องในปี 2563 รวมถึึงการพัฒันาผิลิ์ติภิณัฑ์แ์ลิะนวตัิกรรมใหม� ๆ เชั่�นเดีิ์ยวกนั

ในดิ์า้นการใหบุ้ร์การพันักงานขายของบุร์ษัที่ไดิ์ผ้ิ�านการฝึ่กอบุรมแลิะพััฒนาเพืั�อยกระดิ์ับุศัักยภิาพัใหมี้สมรรถึนะเพ์ั�มสูงขึ �น ใหส้ามารถึ

ติอบุคำาถึามแลิะใหข้อ้แนะนำาแก�ลิกูคา้ไดิ์อ้ย�างรวดิ์เรว็

• กิ�รพัฒัิน์�แล้ะปรับปรุงคุณภ�พัสัิน์ค้�/บริกิ�ร

บุรษั์ที่มีฝ่� ายว์จยัแลิะนวตัิกรรมซื่ึ�งมีความเชีั่�ยวชั่าญในการพัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์ใ์หม�เพืั�อติอบุโจที่ยค์วามติอ้งการของลิกูคา้แลิะยคุสมยัของเที่คโนโลิยี

ทีี่�เปลิี�ยนผิ�านอย�างรวดิ์เรว็ นอกจากนี�ดิ์ว้ยความใส�ใจในการส�งมอบุผิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�มีคณุภิาพั บุรษั์ที่ไดิ์ล้ิงที่นุสรา้งหอ้งปฏ์ิบุตัิ์การที่ดิ์สอบุอปุกรณ์

ป้องกันฟ้้าผิ�าแลิะติ�อลิงดิ์์น “Kumwell Testing Center” ซื่ึ�งไดิ์้การรับุรองความสามารถึของห้องปฏ์ิบุัติ์การที่ดิ์สอบุติามมาติรฐาน

มอก.17025 - 2551(ISO/IEC 17025: 2017) อันเป็นทีี่�ไดิ์ร้บัุการยอมรบัุจากองคก์ร ILAC (International Laboratory Accreditation

Cooperation) ในความเทีี่ยบุเที่�าความสามารถึดิ์า้นว์ชั่าการ แห�งแรกแลิะแห�งเดีิ์ยวในภิูม์ภิาคอาเซีื่ยน เพืั�อรบัุรองว�าผิลิ์ติภิณัฑ์ ์Kumwell

เป็นผิลิต์ิภิณัฑ์ที์ี่�มีคณุภิาพั มีประสท์ี่ธ์ภิาพั แลิะใหค้วามปลิอดิ์ภิยัติามมาติรฐานไดิ์อ้ย�างแที่จ้รง์

ช่องที่างรับคำาร้องเร่ยน 

การประเมินคำาร้องเร่ยน

ผู้ลการดำำาเนินงาน
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ในปี 2565 บุรษั์ที่มีการปรบัุปรุงว์ธีการประเม์นความพัึงพัอใจ โดิ์ยจดัิ์ติั�งคณะที่ำางานประกอบุไปดิ์ว้ยฝ่� ายติ�าง ๆ เชั่�น ฝ่� ายขายแลิะการติลิาดิ์

ฝ่� ายผิลิ์ติ ฝ่� ายบุญัชีั่แลิะการเง์น ฝ่� ายคลิงัส์นคา้แลิะจดัิ์ส�ง เป็นติน้ เพืั�อปรบัุปรุงรูปแบุบุแลิะว์ธีการประเม์นใหค้รบุที่กุม์ติ์แลิะที่กุกลิุ�มเปา้หมาย 

ลิกูคา้/คู�คา้/พันัธม์ติร/บุคุคลิที่ั�วไป เพืั�อสรา้งความพังึพัอใจสงูสดุิ์ติ�อไป

แผู้นการดำำาเนินงานในปี 2565

แน์วิทั�งกิ�รปรับปรุงกิ�รดำำ�เนิ์น์ง�น์ 2565

1. จดัิ์ติั�งคณะที่ำางานหลิาย ๆ ฝ่� าย เพืั�อใหก้ารประเม์นครอบุคลิมุที่กุม์ติ ์ไม�เฉพัาะลิกูคา้อย�างเดีิ์ยว แติ�ใหค้รอบุคลิมุถึงึ ลิกูคา้ที่กุกลิุ�ม (Segment)
คู�คา้ (Supplier) แลิะพันัธม์ติรติ�าง ๆ รวมถึงึบุคุคลิที่ั�วไป

2. ปรบัุปรุงชั่�องที่างการประเม์น เชั่�น
- แนบุ QR Code ไปกบัุที่กุบุล์ิหรอืสน์คา้
- แนบุ QR Code ไปกบัุที่า้ยเมลิของพันกังานที่กุคน
- ฝั่ง QR Code ไวที้ี่�ชั่�องที่าง Online Website, Facebook, LINE
- แนบุ QR Code ไปกบัุที่กุสื�อส์�งพ์ัมพัข์องบุรษั์ที่

3. การดิ์ำาเน์นการคาดิ์ว�าแลิว้เสรจ็ภิายในไติรมาสทีี่� 1 ปี 2565 แลิะเร์�มใชั่แ้บุบุประเม์นใหม�ในไติรมาสทีี่� 2 ปี 2565

อย�างไรก็ติาม ในชั่�วงติน้ปี 2565 บุร์ษัที่ฯ ไดิ์จ้ดัิ์ที่ำานโยบุายจดัิ์ซืื่ �อจดัิ์จา้งเพืั�อใหส้อดิ์คลิอ้งกับุแผินการดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นความยั�งยืน แลิะ
เพืั�อใหก้ารดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นการจดัิ์ซืื่ �อจดัิ์จา้งสอดิ์รบัุกบัุกลิยทุี่ธก์ารดิ์ำาเน์นงานติามหลิกัธรรมาภ์ิบุาลิแลิะยกระดิ์บัุประส์ที่ธ์ภิาพัขององคก์ร
จงึไดิ์จ้ดัิ์ที่ำานโยบุายจดัิ์ซืื่ �อจดัิ์จา้งขึ �น โดิ์ยไดิ์เ้ป์ดิ์เผิยนโยบุายดิ์งักลิ�าวไวบุ้นเวบ็ุไซื่ติข์องบุรษั์ที่แลิว้
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บุรษั์ที่ฯ มีการประเม์นความเสี�ยงของคู�คา้ เพืั�อสนบัุสนนุใหบุ้รษั์ที่ดิ์ำาเน์นธรุก์จไดิ์อ้ย�างติ�อเนื�องในระยะยาว โดิ์ยปัจจบุุนับุรษั์ที่ไดิ์ป้ระเม์นความเสี�ยง

ของคู�คา้เพีัยงในม์ติที์ี่�เกี�ยวขอ้งกบัุการดิ์ำาเน์นธรุก์จของบุรษั์ที่เที่�านั�น เชั่�น การจดัิ์ที่ำาการประเม์นความเสี�ยงแลิะโอกาสในดิ์า้นเศัรษฐก์จทีี่�เก์ดิ์จาก

การพัึ�งพัาคู�คา้นอ้ยราย  ความเสี�ยงจากการไดิ์ร้บัุสน์คา้/บุรก์ารทีี่�ไม�ไดิ์ค้ณุภิาพั เป็นติน้

1. การประเม์นประส์ที่ธ์ภิาพัการดิ์ำาเน์นงานของคู�ค้าประจำาปี เพืั�อพ์ัจารณาศัักยภิาพัของคู�ค้าในดิ์้านคุณภิาพัของส์นค้าแลิะบุร์การ

ดิ์า้นความสามารถึในการผิลิ์ติ ดิ์า้นการส�งมอบุส์นคา้แลิะบุรก์ารติามกำาหนดิ์เวลิา ดิ์า้นความปลิอดิ์ภิยั อาชีั่วอนามยั แลิะดิ์า้นการปฏ์ิบุตัิ์ติาม

กฎหมายแลิะจรย์ธรรม เพืั�อใหม้ั�นใจว�าคู�คา้มีศักัยภิาพัในการดิ์ำาเน์นงานแลิะมีแนวที่างในการดิ์ำาเน์นธุรก์จบุนพืั�นฐานเดีิ์ยวกบัุบุรษั์ที่ รวมถึึง

ความพัรอ้มในการพัฒันาคณุภิาพัของสน์คา้แลิะบุรก์ารในกรณีทีี่�ผิลิการประเม์นไม�ผิ�านเกณฑ์ที์ี่�บุรษั์ที่ไดิ์ก้ำาหนดิ์ไว้

2. การเขา้ประเม์นโรงงานของคู�คา้ในส�วนงานจา้งผิลิ์ติในกรณีทีี่�พับุปัญหาระหว�างการผิลิ์ติ เพืั�อหาสาเหติุแลิะแนวที่างร�วมกันในการ

แกไ้ขปัญหา

การประเมินความเส่�ยงคู่ค้า

การตรวจประเมินและการติดำตามตรวจสอบผู้ลการดำำาเนินงานข้องคู่ค้า

กิ�รจดัำกิ�รหัว่ิงโซ่่อุปทั�น์

บุร์ษัที่ฯ มีแนวที่างปฏ์ิบุตัิ์ในการบุร์หารจัดิ์การคู�คา้ในห�วงโซื่�อุปที่านของบุร์ษัที่ ดิ์ว้ยการวางเกณฑ์ใ์นการคดัิ์เลืิอก ประเม์น แลิะระบุุคู�คา้

ทีี่�มีความสำาคญัติ�อธุรก์จ รวมถึึงการประเม์นความเสี�ยงของคู�คา้ทีี่�เกี�ยวขอ้งกบัุบุรษั์ที่ อย�างไรก็ติามบุรษั์ที่ไดิ์มี้การที่บุที่วนเกณฑ์ด์ิ์งักลิ�าวที่กุ ๆ

2 ปี ผิ�านเกณฑ์ก์ารคดัิ์เลิือกแลิะการประเม์นคู�คา้ โดิ์ยบุรษั์ที่จะประเม์นคู�คา้ติามเกณฑ์ที์ี่�บุรษั์ที่ไดิ์ก้ำาหนดิ์ไวเ้พืั�อพ์ัจารณาเกี�ยวกบัุขอ้มลูิคู�คา้

รายใหม� แลิะคู�คา้รายเดิ์์มทีี่�ไม�มีความเคลิื�อนไหวเก์น 2 ปี โดิ์ยมีหลิกัการในการพ์ัจารณา ไดิ์แ้ก� ความน�าเชืั่�อถืึอของบุร์ษัที่ ระยะเวลิาในการ

ดิ์ำาเน์นธุรก์จ ใบุรบัุรองคณุภิาพัส์นคา้/ผิลิ์ติภิณัฑ์ ์ราคา  การส�งมอบุแลิะการบุรก์ารหลิงัการขาย ซื่ึ�งทีี่�ผิ�านมาบุรษั์ที่ไดิ์ด้ิ์ ำาเน์นการประเม์นคู�คา้

อย�างติ�อเนื�อง
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หัวัิข้ัอ แผน์ง�น์ป้ 2565ล้ำ�ดำบั

ควิ�มเสั้�ยงทั้�เกิดิำจ�กิคู่ค้� (Supplier) ขัองบริษัทั

กิ�รบริหั�รจดัำกิ�รหัว่ิงโซ่่อุปทั�น์อย่�งยั�งยนื์

กิ�รมส่้ัวิน์ร่วิมดำแูล้ช่ี้วิยเหัล้ือคู่ค้�แล้ะยกิระดำบัควิ�มติระหันั์กิถงึเรื�องกิ�รดำำ�เนิ์น์ธุรกิจิอย่�งยั�งยนื์ใหัแ้ก่ิคู่ค้�

เป์ดิ์เผิยขอ้มลูิเกี�ยวกบัุความเสี�ยง

ของคู�คา้หรอืกระบุวนการการ

บุรห์ารความเสี�ยงทีี่�เก์ดิ์จากคู�คา้

ของบุรษั์ที่

เป์ดิ์เผิยจรรยาบุรรณการดิ์ำาเน์น

ธรุก์จของคู�คา้ (Supplier Code of 

Conduct) ทีี่�ครอบุคลิมุประเดิ์น็

สงัคมแลิะ/หรอืส์�งแวดิ์ลิอ้ม

ติด์ิ์ติามการปฏ์ิบุตัิต์ิามจรรยาบุรรณ

การดิ์ำาเน์นธรุก์จของคู�คา้ (Supplier 

Code of Conduct) ซื่ึ�งครอบุคลิมุ

ประเดิ์น็ดิ์า้นสงัคมแลิะ/หรอืส์�ง

แวดิ์ลิอ้ม

เป์ดิ์เผิยนโยบุายการกำาหนดิ์ระยะ

เวลิา Credit Term กบัุคู�คา้ แลิะ

ระยะเวลิาการให ้Credit Term เฉลีิ�ย

ทีี่�เก์ดิ์ขึ �นจรง์ โดิ์ยระยะเวลิา

ดิ์งักลิ�าวสอดิ์คลิอ้งกบัุนโยบุาย

ทีี่�บุรษั์ที่กำาหนดิ์ไว้

มีแผินงาน/โครงการ/ก์จกรรม

เพืั�อชั่�วยพัฒันาการดิ์ำาเน์นธรุก์จ

อย�างยั�งยืนของคู�คา้ เชั่�น โครงการ

ดิ์า้นการยกระดิ์บัุดิ์า้นความปลิอดิ์ภิยั 

โครงการพัฒันามาติรฐานดิ์า้น

ส์�งแวดิ์ลิอ้ม เป็นติน้

เป์ดิ์เผิยขอ้มลูิการบุรห์ารความเสี�ยงทีี่�เก์ดิ์จากคู�คา้ของบุรษั์ที่ เชั่�น กระบุวนการ

ประเม์นความเสี�ยงของคู�คา้ รายลิะเอียดิ์ขอ้มลูิความเสี�ยงของคู�คา้ ในรายงาน

ความยั�งยืนแลิะบุนเวบ็ุไซื่ติข์องบุรษั์ที่

จดัิ์ที่ำารายชืั่�อแลิะจำานวนของคู�คา้ทีี่�มีการเป์ดิ์เผิยจรรยาบุรรณธรุก์จบุนเวบ็ุไซื่คข์อง

บุรษั์ที่

จดัิ์ที่ำาแบุบุฟ้อรม์ประเม์นคู�คา้ แลิะสรุปจำานวนคู�คา้ทีี่�มีการปฏ์ิบุตัิต์ิามจรรยาบุรรณ

ที่างธรุก์จโดิ์ยการเขา้ติรวจประเม์นดิ์ว้ยตินเอง หรอืโดิ์ยองคก์รอ์สระภิายนอก

นโยบุายการกำาหนดิ์ระยะเวลิา Credit Term แลิะระยะเวลิา Credit Term

เฉลิี�ยแก�คู�คา้ทีี่�เป์ดิ์เผิยไวใ้นแบุบุ 56-1 หรอื one report หรอืเวบ็ุไซื่ติข์องบุรษั์ที่

ติวัอย�างแผินงาน/โครงการ/ก์จกรรมทีี่�บุรษั์ที่ชั่�วยพัฒันาการดิ์ำาเน์นธรุก์จ

อย�างยั�งยืนของคู�คา้

1

1

2

1

2

แผู้นการดำำาเนินงานปี 2565

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 71



บุรษั์ที่มุ�งมั�นทีี่�จะดิ์ำาเน์นการพัฒันาผิลิต์ิภิณัฑ์ ์แลิะบุรก์ารของบุรษั์ที่ใหส้�งผิลิกระที่บุติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้มนอ้ยทีี่�สดุิ์ โดิ์ยผิูบุ้รห์ารระดิ์บัุสงูแลิะพันกังาน

ที่กุคนมีความมุ�งมั�นในการปฏ์ิบุตัิ ์ดิ์งัติ�อไปนี�

1. บุรษั์ที่มุ�งมั�น ปรบัุปรุงสภิาพัแวดิ์ลิอ้มในการที่ำางานของบุรษั์ที่ ใหมี้ส์�งแวดิ์ลิอ้มทีี่�ดีิ์ แลิะการอนรุกัษท์ี่รพััยากรอย�างติ�อเนื�อง เชั่�น การคดัิ์แยก

    ขยะใหถ้ึกูติอ้ง การอนรุกัษพ์ัลิงังานไฟ้ฟ้า้ การใชั่น้ ำ�าอย�างประหยดัิ์แลิะมีประสท์ี่ธ์ภิาพั การลิดิ์ของเสียจากกระบุวนการผิลิต์ิ เป็นติน้

2. ปฏ์ิบุตัิ์ติามกฎหมาย ขอ้บุงัคบัุแลิะขอ้กำาหนดิ์อื�น ๆ ดิ์า้นส์�งแวดิ์ลิอ้มทีี่�บุรษั์ที่ฯ เกี�ยวขอ้งอย�างเคร�งครดัิ์ เพืั�อควบุคมุผิลิกระที่บุติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้ม

3. ปกป้องคุม้ครองส์�งแวดิ์ลิอ้มแลิะป้องกนัการเก์ดิ์อบุุตัิ์เหติ ุแลิะอบุุตัิ์ภิยัติ�าง ๆ จากการดิ์ำาเน์นก์จการ ซื่ึ�งอาจจะส�งผิลิกระที่บุติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้ม

4. ดิ์ำาเน์นการปรบัุปรุงการบุรห์ารจดัิ์การแลิะที่บุที่วนแผินการที่ำางานติ�าง ๆ เพืั�อพัฒันางานดิ์า้นส์�งแวดิ์ลิอ้มอย�างติ�อเนื�อง

5. ส�งเสรม์สนบัุสนนุใหมี้การปฎ์บุตัิ์ติามนโยบุายส์�งแวดิ์ลิอ้ม แลิะความปลิอดิ์ภิยั เพืั�อสรา้งวฒันธรรม แลิะจ์ติสำานกึทีี่�ดีิ์ติ�อคณุภิาพัส์�งแวดิ์ลิอ้ม

การดำำาเนินงานปี 2564

อุตสาห็กรรม
ส่เขั้่ยว

                                           บุรษั์ที่ คมัเวลิ คอรป์อเรชั่ั�น จำากดัิ์ (มหาชั่น)

   ไดิ์้พััฒนาเข้าสู�  อุติสาหกรรมสีเขียว     

                                          (Green Industry) เป็นโครงการทีี่�กรม 

                                        โรงงานอตุิสาหกรรม กระที่รวงอตุิสาหกรรม

                                   ส�งเสร์ม สนับุสนุน ให้สถึานประกอบุการ

อตุิสาหกรรม โรงงานอตุิสาหกรรมหรือสถึานประกอบุการเหมืองแร�

ของประเที่ศัไที่ย มุ�งสู�อุติสาหกรรมสีเขียว ใหท้ี่ั�วโลิกยอมรบัุ โดิ์ยมี

การปรับุปรุงเปลิี�ยนแปลิงอย�างติ�อเนื�อง เพืั�อให้การผิลิ์ติเป็นม์ติร

ติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้ม เพืั�อการแสดิ์งความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุติ�อสงัคมที่ั�งภิายในบุรษั์ที่ 

แลิะภิายนอกบุร์ษัที่ โดิ์ยในปี 2564 ทีี่�ผิ�านมาบุร์ษัที่ฯ สาขาโรงงาน

บุางใหญ� ไดิ์ร้บัุการรบัุรองอตุิสาหกรรมสีเขียว

ใน์ระดำบัทั้� 3 : ระบุบุสเีขียว (Green System) บุรห์ารจดัิ์การส์�งแวดิ์ลิอ้ม

อย�างเป็นระบุบุ มีการติ์ดิ์ติามประเม์นผิลิแลิะที่บุที่วนเพืั�อพััฒนา

อย�างยั�งยืน แลิะสาขาโรงงานไที่รใหญ� ไดิ์ร้บัุการรบัุรองอตุิสาหกรรมสี

เขียว

ระดำบัทั้� 1 : ความมุ�งมั�น สเีขียว (Green Commitment)  มีความมุ�งมั�น

ทีี่�จะลิดิ์ผิลิกระที่บุติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้ม แลิะมีการสื�อสารภิายในองคก์ร

ใหท้ี่ราบุที่ั�วกนั

การจัดำการความยั�งยืนในมิติสิ�งแวดำล้อม
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สาขาโรงงานบุางใหญ� สาขาโรงงานไที่รใหญ�

สาขาโรงงานไที่รใหญ� ไดิ์ร้บัุรองอตุิสาหกรรมสีเขียวระดิ์บัุ 3 (Green System) บุรห์ารจดัิ์การส์�งแวดิ์ลิอ้มอย�างเป็นระบุบุ มีการติด์ิ์ติามประเม์นผิลิ

แลิะที่บุที่วนเพืั�อพัฒันาอย�างยั�งยืน

1. บุรษั์ที่ฯ จะดิ์ำาเน์นการแลิะพัฒันาระบุบุการจดัิ์การพัลิงังานอย�างเหมาะสม โดิ์ยกำาหนดิ์ใหก้ารอนรุกัษพ์ัลิงังานเป็นส�วนหนึ�งของการดิ์ำาเน์นงาน 

    ของบุรษั์ที่ สอดิ์คลิอ้งกบัุกฎหมายแลิะขอ้กำาหนดิ์อื�น ๆ ทีี่�เกี�ยวขอ้ง

2. บุรษั์ที่ฯ จะดิ์ำาเน์นการปรบัุปรุงประสท์ี่ธ์ภิาพัการใชั่ง้านที่รพััยากรพัลิงังานขององคก์รอย�างติ�อเนื�องแลิะเหมาะสมกบัุธรุก์จ เที่คโนโลิยีทีี่�ใชั่แ้ลิะ     

    แนวที่างการปฏ์ิบุตัิที์ี่�ดีิ์

3. บุร์ษัที่ฯ จะกำาหนดิ์แผินแลิะเป้าหมายการอนุรกัษ์พัลิงังานติามความเหมาะสมแติ�ลิ�ะปีแลิะสื�อสารใหห้นักงานทีุ่กคนเขา้ใจแลิะปฏ์ิบุตัิ์ 

    ไดิ์อ้ย�างถึกูติอ้ง

4. บุรษั์ที่ฯ ถืึอว�าการอนรุกัษพ์ัลิงังานเป็นหนา้ทีี่�ความรบัุผ์ิดิ์ชั่อบุของผิูบุ้รห์ารที่กุระดิ์บัุแลิะพันกังานที่กุคน ทีี่�จะร�วมมือในการปฏ์ิบุตัิต์ิามมาติรการ

    ทีี่�ก ำาหนดิ์ ใหส้ ำาเรจ็ลิลุิ�วงติามวตัิถึปุระสงค์

5. บุรษั์ที่ฯ จะสนบัุสนนุที่รพััยากรบุคุคลิ งบุประมาณ เวลิาในการที่ำางาน การฝึ่กอบุรม แลิะการมีส�วนร�วมในการนำาเสนอขอ้คด์ิ์เหน็เพืั�อพัฒันา 

    งานดิ์า้นพัลิงังาน

6. บุรษั์ที่ฯ จะจดัิ์ที่ำาบุญัชีั่การปลิ�อยก๊าซื่เรอืนกระจกทีี่�สามารถึติรวจสอบุไดิ์แ้ลิะมีแนวที่างในการลิดิ์การปลิ�อยก๊าซื่เรอืนกระจก จากการดิ์ำาเน์น 

    ธรุก์จขององคก์รอย�างเป็นรูปธรรม

7. บุรษั์ที่ฯ จะดิ์ำาเน์นการที่บุที่วนแลิะปรบัุปรุง นโยบุาย เปา้หมายแลิะแผินการดิ์ำาเน์นงานดิ์า้นพัลิงังานใหมี้ความเหมาะสมแลิะสอดิ์คลิอ้งกบัุ     

    สภิาวการณปั์จจบุุนัที่กุปี

เป้าหมายในปี 2565

นโยบายดำ้านพัลังงานและการปล่อยก๊าซีเรือนกระจก

กิ�รบริหั�รจดัำกิ�รพัลั้งง�น์แล้ะก๊ิ�ซ่เรือน์กิระจกิ
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• โครงกิ�รติดิำติั�งระบบผล้ิติไฟื่ฟ้ื่�พัลั้งง�น์แสังอ�ทัติิย์

บุร์ษัที่ฯ ดิ์ำาเน์นการต์ิดิ์ติั�งระบุบุผิลิ์ติไฟ้ฟ้้าพัลิังงานแสงอาท์ี่ติย์

บุนหลิงัคาอาคารผิลิ์ติผิงเชืั่�อม สาขาโรงงานไที่รใหญ� งบุประมาณ

การต์ิดิ์ติั�ง  6,437,486.67 บุาที่ กำาลิงัการผิลิต์ิไฟ้ฟ้า้ 299.70 ก์โลิพีัควตัิติ์

โครงการดิ์งักลิ�าวคาดิ์การณจ์ะสามารถึผิลิต์ิพัลิงังานสะอาดิ์ไดิ์ป้ระมาณ 

14,000 kWh /เดืิ์อน ซื่ึ�งชั่�วยลิดิ์การปลิ�อยก๊าซื่เรอืนกระจกไดิ์ป้ระมาณ 

83 ตินั คารบ์ุอนไดิ์ออกไซื่ดิ์เ์ทีี่ยบุเที่�า (CO2e) /ปี (ค ำานวณจากโปรแกรม

การคำานวณคารบ์ุอนฟ้ตุิพัร์ �นที่ข์องสำานกังาน/โรงแรม แลิะอื�น ๆ พัฒันา

โดิ์ยองคก์ารบุรห์ารจดัิ์การก๊าซื่เรอืนกระจก (องคก์ารมหาชั่น) หรอื อบุก.)

โดิ์ยบุร์ษัที่จะเร์�มใชั่ง้านประมาณเดืิ์อน มีนาคม 2565 ซื่ึ�งจะสามารถึ

รายงานผิลิการดิ์ำาเน์นการไดิ์ใ้นปี 2565 ติ�อไป

- วางระบุบุบุรห์ารจดัิ์การนำ�า เพืั�อใชั่น้ ำ�าอย�างยั�งยืนแลิะรูค้ณุค�า

- นำาเที่คโนโลิยีมาใชั่ใ้นกระบุวนการบุรห์ารจดัิ์การแลิะเพ์ั�มคณุภิาพันำ�าเสีย

- ใชั่ห้ลิกัการ 3Rs  เพืั�อเพ์ั�มประสท์ี่ธ์ภิาพัการใชั่น้ ำ�าดิ์ว้ยการลิดิ์การใชั่น้ ำ�า (Reduce) แลิะการนำานำ�าทีี่�ไดิ์ภ้ิายหลิงัการบุำาบุดัิ์กลิบัุมาใชั่ใ้หม� (Recycle)

- ว์เคราะหค์ณุภิาพันำ�าใหอ้ยู�ภิายใติเ้กณฑ์ม์าติรฐานกระที่รวงอตุิสาหกรรม เรื�อง กำาหนดิ์มาติรฐานควบุคมุการระบุายนำ�าท์ี่ �งจากโรงงาน พั.ศั. 2560

• โรงง�น์ไทัรใหัญ่

1. โครงการติด์ิ์ติั�งระบุบุบุำาบุดัิ์นำ�าเสียแบุบุ Mechanical Vapor Recompression  โรงงานไที่รใหญ�

    บุรษั์ที่จดัิ์ซืื่ �อระบุบุบุำาบุดัิ์นำ�าเสีย แบุบุ Mechanical Vapor Recompression  สำาหรบัุกระบุวนการผิลิต์ิ Ground Rod  สาขาโรงงานไที่รใหญ�

    งบุประมาณการดิ์ำาเน์นงานประมาณ 6,355,400 บุาที่  ความสามารถึในการบุำาบุดัิ์นำ�า 10 ลิกูบุาศัเ์มติร/วนั  นำ�าทีี่�ไดิ์จ้ากการบุำาบุดัิ์สามารถึ

    นำากลิบัุมาใชั่ใ้นกระบุวนการผิลิต์ิใหม�ไดิ์ป้ระมาณรอ้ยลิะ 80 ของปรม์าณนำ�าทีี่�เขา้ระบุบุบุำาบุดัิ์นำ�าเสยี  เพืั�อเพ์ั�มประสท์ี่ธ์ภิาพัในการใชั่น้ ำ�าทีี่�มีอยู�    

    อย�างสงูสดุิ์  แลิะลิดิ์ผิลิกระที่บุติ�อส์�งแวดิ์ลิอ้มโดิ์ยไม�ปลิ�อยนำ�าเสียออกสู�ภิายนอก

- มีการใชั่พ้ัลิงังานไฟ้ฟ้้าลิดิ์ลิงในส�วนการผิลิ์ติรอ้ยลิะ 5 จากการผิลิ์ติติามปกติ์ในปี 2565 โดิ์ยเทีี่ยบุกบัุปีฐาน 2564  ของโรงงานที่ั�ง 2 สาขา 

- ลิดิ์การปลิ�อยก๊าซื่เรือนกระจกประเภิที่ทีี่� 2 รอ้ยลิะ 20 จากการดิ์ำาเน์นธุรก์จติามปกติ์ในปี 2565 โดิ์ยเทีี่ยบุกับุปีฐาน 2564  ของโรงงาน

  ที่ั�ง 2 สาขา 

- จัดิ์ที่ำาโครงการอนุรักษ์พัลิังงาน เพืั�อลิดิ์ปร์มาณการใชั่้ไฟ้ฟ้้าลิดิ์ลิงรอ้ยลิะ 5 จากการดิ์ำาเน์นธุรก์จติามปกติ์ในปี 2565 โดิ์ยเทีี่ยบุกับุ

  ปีฐาน 2564 ของสาขาโรงงานไที่รใหญ�

การดำำาเนินงาน

แนวที่างบริหารจัดำการ

การดำำาเนินงาน

เป้าหมายในปี 2565

กิ�รบริหั�รจดัำกิ�รทัรัพัย�กิรน์ำ��

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)74



สาขาโรงงานไที่รใหญ�

2. ระบุบุบุำาบุดัิ์นำ�าชีั่วภิาพัแบุบุ SBR (Sequencing  Batch Reactor) สาขาโรงงานไที่รใหญ�

    บุรษั์ที่ฯ มีระบุบุบุำาบุดัิ์นำ�าเสยีชีั่วภิาพัแบุบุ SBR (Sequencing  Batch Reactor) เพืั�อบุำาบุดัิ์นำ�าเสยีจากหอ้งนำ�าของโรงงาน ใหอ้ยู�ในค�ามาติรฐาน

    กระที่รวงอตุิสาหกรรม เรื�องกำาหนดิ์มาติรฐานควบุคมุการระบุายนำ�าท์ี่ �งจากโรงงาน. พั.ศั. 2560 ก�อนนำานำ�าเสยีกลิบัุมาใชั่ร้ดิ์นำ�าติน้ไม ้เพืั�อเพ์ั�ม 

    พืั �นทีี่�สีเขียวภิายในโรงงาน แลิะไม�มีการปลิ�อยนำ�าเสียออกนอกโรงงาน ผิลิติรวจปี 2564 ค�าไม�เก์นติามทีี่�มาติรฐานกำาหนดิ์ 

การดำำาเนินงาน

1. ลิดิ์การใชั่น้ ำ�ารอ้ยลิะ 20 จากการการผิลิต์ิติามปกติใ์นปี 2565 โดิ์ยเทีี่ยบุกบัุปีฐาน 2564 ของโรงงานที่ั�ง 2 สาขา

เป้าหมายในปี 2565

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น) 75



บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เพศ   หญิง    ชาย    ไม่ระบุ

อายุ   น้อยกว่า 30 ปี   30 - 50 ปี   มากกว่า 50 ปี

1 ข้อมูลผู้ให้ความเห็น

ผู้ถือหุ้น   นักลงทุน    พันธมิตร/คู่ค้า

ชุมชน   พนักงาน    นักวิชาการ/องค์กรอิสระ

ลูกค้า   ส่ือมวลชน   อื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................)

2 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์บริษัทฯ

ทําความเข้าใจธุรกิจบริษัท

การวิจัยและศึกษา

อื่น ๆ (โปรดระบุ...............................................................................................................................................................................................................)

3 ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้เพ่ือ

ความเพียงพอของข้อมูล   มาก   ปานกลาง  น้อย

การใช้ภาษาเข้าใจง่าย   มาก   ปานกลาง  น้อย

ความพึงพอใจโดยรวม   มาก   ปานกลาง  น้อย

4 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานความยั่งยืน ประจําปี 2564

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5 ท่านคิดว่าประเด็นใดมีความสําคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6 ท่านคิดว่ารายงานฉบับนี้ควรปรับปรุงอะไรบ้าง

แบบสำารวจความคิดำเห็นเก่�ยวกับรายงานความยั�งยืน ปี 2564

รายงานความย่�งยืนปีี 2564 บริิษััท คััมเวล คัอริ์ปอเริชั่ั�น จำำ�กััด (มห�ชั่น)76



บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

เพศ   หญิง    ชาย    ไม่ระบุ

อายุ   น้อยกว่า 30 ปี   30 - 50 ปี   มากกว่า 50 ปี

1 ข้อมูลผู้ให้ความเห็น

ผู้ถือหุ้น   นักลงทุน    พันธมิตร/คู่ค้า

ชุมชน   พนักงาน    นักวิชาการ/องค์กรอิสระ

ลูกค้า   ส่ือมวลชน   อื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................)

2 ท่านเป็นผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด

เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนหลักทรัพย์บริษัทฯ

ทําความเข้าใจธุรกิจบริษัท

การวิจัยและศึกษา

อื่น ๆ (โปรดระบุ...............................................................................................................................................................................................................)

3 ท่านอ่านรายงานความยั่งยืนฉบับนี้เพ่ือ

ความเพียงพอของข้อมูล   มาก   ปานกลาง  น้อย

การใช้ภาษาเข้าใจง่าย   มาก   ปานกลาง  น้อย

ความพึงพอใจโดยรวม   มาก   ปานกลาง  น้อย

4 ระดับความพึงพอใจที่มีต่อรายงานความยั่งยืน ประจําปี 2564

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

5 ท่านคิดว่าประเด็นใดมีความสําคัญต่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................

6 ท่านคิดว่ารายงานฉบับนี้ควรปรับปรุงอะไรบ้าง

Kumwell Corporation Public Company Limited
100/3 Thetsabansongkhro Rd., Lat Yao,Chatuchak, Bangkok 10900
TEL : +66(0) 2954-3455  FAX : +66(0)2591-7891
E-mail : info@kumwell.com www.kumwell.com


