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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ความยั่ งยืนและกิจกรรมสังคม 

(ESG) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร, 

รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ 

และพนักงาน โดยกำาหนดให้มี

อำานาจหน้าที่ในการพัฒนาความรับ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ของบริษัท และรายงานผลการ

ดำาเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร

ทราบ คณะกรรมการ ESG ได้มีการ

ส่ือสารให้พนักงานทุกคน และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ โดยใช้ช่อง

ทางการส่ือสารทางอีเมล์, Skype, 

Face book, แจ้งในการประชุม, 

การปิดประกาศประชาสมัพนัธ ์และ

เว็บไซต์ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บิรหาร/
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการความยั่งยืน
และกิจกรรมสังคม

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

เป็นหน่ึงในผู้นำาธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้นคุณภาพและความ

ปลอดภยั ขยายการดำาเนนิธรุกจิแบบบรูณาการเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ขององค์กร ให้บริการอย่างมืออาชีพโดยพัฒนาประสิทธิภาพของ

องค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที ่

ทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบาย

กลุ่มบริษัทกำาหนดวิสัยทัศน์ในการดำาเนินธุรกิจในเชิงของ

ภาพรวมทีจ่ะมกีารขยายตวั และเตบิโตไปพร้อมกนัทัง้กลุม่บรษิทั

ให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ควบคู่ไปกับการดำาเนินธุรกิจ โดยยึด

หลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และคำานึงถึง 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย เพือ่ให้สามารถเตบิโตในธรุกจิได้อย่าง

มั่นคง และยั่งยืน 

• การพฒันาพนกังานใหท้ำางานอยา่งมคีวามสขุ มคีณุภาพชวีติ 

 ทีด่ ีมุง่เสรมิบรรยากาศในการทำางานแบบมสีว่นรว่ม รวมทัง้ 

 ปฏบิตัติอ่กนัดว้ยความเคารพในเกยีรต ิและศกัดิศ์รใีนฐานะ 

 ที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนขยายขอบเขต 

 การดูแล และพัฒนาดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคม

• การทำาธรุกจิทีค่ำานงึถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม  

 และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้เกิดความสมดุล และอยู่ 

 ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

• การดำาเนนิกจิการภายใตห้บกัคณุธรรม จรยิธรรมธรุกจิ และ 

 การบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

 และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

โครงสร้างบริหารจัดการ
คณะกรรมการความยั่งยืน

และกิจกรรมสังคม

Corporate Social
Responsibility:

CSR
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TAKUNI CSR Framework

ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติ

ที่เป็นธรรม โดยนาหลักจริยธรรมไปใช้กับ

องค์กรอื่นที่เก่ียวข้องในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ การแขง่ขนัอยา่ง

ยุติธรรมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเคารพ 

ตอ่สทิธใินทรพัยสิ์นและสรา้งสัมพนัธภาพระหวา่งกิจการทีร่วมถงึบคุคล

แต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เก่ียวข้องอื่นๆ ได้แก่ 

พนกังาน ผูถ้อืหุน้คูค้่า คู่สัญญารบัจ้าง ลูกค้า คู่แขง่ และสมาคมวิชาชพี

เป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจาก

การกระทำาดังกล่าว

บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณแ์ละเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏบิตั ิ

(Collective Action Coalition : CAC ) ของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริตเมื่อ 7 สิงหาค 2558

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดทำาคู่มือมาตรการ การต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชั่น และการประเมินความเส่ียงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในแตล่ะหนว่ยงาน และได้มีการสื่อสารประชาสัมพนัธ ์เพื่อสรา้งความ

รู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกร้องหรือดำาเนินการใดๆ 

เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์

ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดย

นำาเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้

บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนอง ต่อความต้องการของ

ลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำาปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา 

และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อ

การบริโภคอย่างยั่งยืน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญ

ต่อการต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชั่น ท้ัง

ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่น

ตอ่การประกอบธรุกิจดว้ยความโปรง่ใส และไมย่อมรบัการคอรร์ปัชัน่ทุ

กรปูแบบทัง้ทางตรง และทางออ้มตรวจสอบไดท้กุกระบวนการ และทกุ

ขั้นตอนการทำางาน รวมถึงได้มีการกำาหนดนโยบายและมาตรการด้าน

การป้องกันการกระทำาดังกล่าว  

บรษิทัฯ มกีารสือ่สารถา่ยทอดไปยงัพนกังานทกุระดบั และกำาหนดไว ้

ในจรรยาบรรณขององคก์ร ใหมี้ความตระหนกัตอ่การกระทำาทีเ่ป็นการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นบ่อน

ทำาลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำาเนินการด้านการ

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ตอ้งเกดิจากหนว่ยงานทกุภาคทกุสว่นรว่ม

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ

Governance

Governance

Governance•	สังคมภายในองค์กร
•	สังคมภายนอกองค์กร

•	สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
•	สิ่งแวดล้อมภายนอก

ECONOMIC

SOCIAL ENVIRONMENT

Corporate Governance
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	 บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญจึงมีการตรวจสอบ 

  คลงัฯ รถบรรทกุกา๊ซทีมี่แรงดนัสงู ซึง่มกีารทดสอบความปลอดภยั 

  ทุกๆ ปี โดย Third party 

	 บรษิทัฯ เตรยีมความพรอ้มในกรณเีหตฉุกุเฉนิ จงึมีการฝึกซอ้มแผน 

  ฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล

• การอบรมหลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานท่ี 

 ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” (ศึกษาดูงาน ณ คลังพิจิตร)

1) หลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใช้ก๊าซ 

  ปิโตรเลียม

  รอบที่ 1  

  วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560  จำานวน 24 คน

  รอบที่ 2 

  วันที่ 26 - 27 กันยายน 2560   จำานวน 41 คน

2) หลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานก๊าซปิโตรเลียม”

  ในปี 2560 จัดอบรมจำานวน 6 รอบ ดังนี้

  วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560   จำานวน 48 คน

  วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560   จำานวน   32 คน

  วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560   จำานวน   41 คน

  วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560   จำานวน   77 คน

  วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560   จำานวน   32 คน

  วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560   จำานวน  71 คน

• การอบรมหลักสูตร “พนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว” 

 ณ อาคารทาคูนิ

	 บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นผู้ฝึก

อบรมประเภทกา๊ซปิโตรเลยีมเหลว และในปี 2560 เพือ่ใหลู้กค้าไดค้ำานงึ

ถงึความปลอดภยัในเรือ่งของการใชก๊้าซปิโตรเลยีมอยา่งปลอดภยั โดย

มีหลักสูตรดังต่อไปนี้

4. การมนีวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซ่ึงไดจ้ากการดำาเนนิงานทีม่ ี

 ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทัฯ ไดม้คีวามเข้าใจอยา่งชดัเจนถงึประโยชนแ์ละคณุคา่ของ

การดำาเนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างความ

คดิหรอืคน้หาความรูใ้หม่ๆ  ทีต่า่งไปจากเดมิทีเ่คยปฏบิตัหิรอืเคยรบัรูม้า 

โดยเป็นความรูท้ีค่รอบคลมุทัง้ทางธรุกจิ เศรษฐกจิสงัคม เทคโนโลยแีละ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่า
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PHASE ARRAY ULTRASONIC EXAMINATION (PAUT) 

การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค

วิธีการ : การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ถูก

พัฒนามาจาก การตรวจสอบคลื่นเสียงแบบธรรมดาโดยจะถูกนำาไปใช้

ตรวจสอบความไม่ตอ่เนือ่งในเนือ้ ชิน้งาน หรอืรอยเชือ่ม การตรวจสอบ

ด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค จะใช้การกำาเนิดเครื่องเสียง

จาก Piezoelectric material หลายชิน้ใน1หวัตรวจสอบ และใชร้ะบบ

คอมพิวเตอร์ในการควบคุมให้คลื่นเสียงทำามุมต่างๆ

ลักษณะงาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค

➢ งานสรา้ง หรอื ซอ่มบำารงุ เหลก็ โครงสรา้ง การตรวจสอบดว้ย 

คลื่นเสียง โดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ใช้ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่อง 

แนวเช่ือม หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อเหล็ก ก่อนจะถูกนำาติดตั้ง 

หรือใช้งานเพื่อลดความเส่ียงต่อความเสียหายของโครงสร้าง หรือ 

อปุกรณ ์ข้อดขีองการตรวจสอบดว้ยคลืน่เสยีงโดย เฟส อะเรย ์เทคนคิ 

คือให้ผลการตรวจสอบในทันที ช่วยลดระยะเวลาในสร้าง หรือ 

ซ่อมบำารุง เป็นการลดต้นทุนการอีกทาง

➢ อตุสาหกรรมผลติ สารเคม ีและ น้ำามนั (ถงัแรงดนั,ถงัเกบ็สาร

เคมี,หม้อต้ม)ในติดตั้ง หรือ การหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำารุงการตรวจ

สอบดว้ยคลืน่เสยีงโดย เฟส อะเรย ์เทคนคิ ใชต้รวจสอบแนวเชือ่มของ

อุปกรณ์ค้นหารอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการใช้งานเป็นเวลานาน 

การตรวจสอบดว้ยคลืน่เสยีงโดย เฟส อะเรย ์เทคนคิ สามารถตรวจสอบ

โดยไมต่อ้งมกีารหยดุงานประเภทอืน่เนือ่งจากไมม่กีารใชร้งัส ีชว่ยเพิม่ 

ความปลอดภัยต่อผู้ร่วมงาน และระยะเวลาในการหยุดกระบวนการ

ผลติสำาหรบัถงัเกบ็สารเคมทีีม่แีรงดนัสงูทำาใหต้อ้งใชเ้หลก็ทีม่คีวามหนา

มากกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งหากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลา

นาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถูกนำามา

ใช้แทนซึ่งจะช่วยลดเวลาและทราบผลการตรวจในทันที

สำาหรบัถงัเกบ็สารเคมทีีม่แีรงดนัสงูทำาใหต้อ้งใชเ้หลก็ทีม่คีวามหนา

มากกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งหากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลา

นาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถูกนำามา

ใช้แทนซึ่งจะช่วยลดเวลา และทราบผลการตรวจในทันที

• ตัวอย่างผลการตรวจสอบถังแรงดันสูงด้วยคลื่นเสียง โดย เฟส  

 อะเรย์ เทคนิค พบความไม่ต่อบนผิวของแนวเชื่อม

สำาหรับหม้อต้ม จะตรวจสอบบนท่อจำานวนมากซึ่ง การตรวจสอบ

ด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

ต่อ 1 ท่อ และแสดงผลการตรวจสอบในทันที

➢ การตรวจหาการกัดกร่อนในชิ้นงานการตรวจสอบด้วยคลื่น

เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค จะถูกใช้ในการค้นหา และวัดค่าความ

หนาท่ีเหลืออยู่ เพ่ือนำาไปวิเคราะห์ผลอายุการใช้งานท่ีเหลืออยู่ของ

อุปกรณ์
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➢	อตุสาหกรรมอากาศยานใชค้้นหารอยรา้วในชิน้ส่วนอากาศยาน 

เช่น ปีกเครื่องบิน หรือ เพลาล้อเครื่องบิน

ข้อดี การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค

	 	 ➢ รวดเร็ว และ รายงานผลในทันที

	 	 ➢ ไม่มีรังสี ไม่ต้องหยุดงานประเภทอื่น 

   • เพิ่มความปลอกภัยต่อเพื่อนร่วมงาน

   • ระยะเวลาในการผลิต/ไม่ต้องหยุดงานประเภทอื่น 

      เนื่องจากรังสี

   • ลดต้นทุนในการสร้างหรือซ่อมบำารุง

	 	 ➢ ค้นหาและวดัขนาดความไม่ตอ่เนือ่งได้แม่นยำา สามารถ 

     เก็บข้อมูลและเรียกดูได้ในภายหลัง

ข้อเสีย การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค

	 	 ➢ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ มีราคาสูง ราคาต่อ 1 ชุด 

    ประมาณ 6 ล้านบาท

	 	 ➢ ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ ใน 

    การใช้และวิเคราะห์ผล

ด้านสิ่งแวดล้อม (Envirolment) 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ และ

ส่ิงแวดล้อมภายนอก โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมให้

เท่าเทียมมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย 

เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 3R กล่าวคือ ลดการใช้ทรัพยากร 

(Reduce), นำากลบัมาใช้ใหม่หรอืใช้ซำา้ (Reuse), การนำาขยะหมุนเวยีน

กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม 

(Zero Emission)

จึงทำาให้เกิดโครงการ “Takuni Care” โดยมีกิจกรรมภายใต้

นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงาน

มีส่วนร่วมในกิจกรรม และปลูกจิตสำานึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง

อย่างยืน

	 บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณ 

 ขยะภายใต้แนวคิด 3R

• Reduce เป็นการลดปรมิาณขยะทีอ่าจเกิดขึน้ เช่น  

    การเลอืกใช้สนิค้าทีมี่บรรจภุณัฑ์ทีมี่ขนาดใหญ่แทน 

    สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้ 

    ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

• Reuse เป็นการนำามาใช้ใหม่หรอืการใช้ซำา้ เช่น การนำา 

    บรรจุภณัฑ์มาใช้ใส่บรรจเุครือ่งใช้หรอืสิง่ของต่างๆ  

    การนำาถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซำ้า การใช ้

    กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า 

 บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับขยะอันตราย หรือขยะที่ 

 อาจก่อให้เกิดมลพิษทางระบบนิเวศ โดยการเรียกคืนขยะอันตราย 

 แล้วทำาการว่าจ้างบริษัทกำาจัดขยะอันตรายในการกำาจัด

• Recycle เป็นการนำาขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่  

    โดยมีการคัดแยกและรวบรวมขยะในสำานักงานที่ 

    สามารถนำาไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ  

    พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจำาหน่ายให้กับ 

    ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

สถิติแสดงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ

  2559 2560

1. การใช้ไฟฟ้า 2.26 M 2.36 M

2. การใช้นำ้าประปา 0.22 M 0.21 M

3. การใช้กระดาษ 0.08 M 0.07 M

	 บรษิทัฯ ให้ความระมดัระวงัเรือ่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูส่ิง่แวดล้อม 

 และการเลอืกใช้ผลติภณัฑ์ทีม่เีครือ่งหมายคาร์บอนฟตุพริน้ ช่วยลด 

 ภาวะโลกร้อน ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อการดำารงชพีของมนษุย์ สิง่มชีวีติ 

 และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลด 

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของ 

 ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุภาคส่วน ทัง้ภาคอตุสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม  

 ในฐานะผูผ้ลติ ภาคบรกิารในฐานะผูข้บัเคลือ่นกจิกรรม รวมถงึภาค 

 ประชาชนในฐานะผู้บริโภค

2559 2560

บริษัทให้การติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG 51 คัน 41 คัน

 1) ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG ให้กับ 

  รถยนต์ของลกูค้า พนกังาน และผูบ้รหิาร ซึง่การใช้ก๊าซ NGV/ 

  LPG แทนนำ้ามันเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานการลดการ 

  ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ

 2) สนับสนุนการประหยัดนำ้ามันแบบ Car Pool นัดเพื่อนร่วมงาน 

  ทีม่บ้ีานอาศยัใกล้ๆ นัง่รถยนต์ไปทำางานด้วยกนั ช่วยประหยดั 

  นำ้ามัน และยังเป็นการลดจำานวนรถติดบนถนน ช่วยลดการ 

  ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย
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 3) บริษัทฯ ใช้ระบบ GPS กับรถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคัน ในการ 

  ควบคุมความเร็วในการขับขี่ และระยะทางช่วยลดการใช้ 

  ทรพัยากรธรรมชาต ิและการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึง่เป็นสาเหตุ 

  การเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนได้

 4) สนับสนุนให้พนักงานใช้กล่องข้าวปิ่นโต หรือใช้วัสดุธรรมชาติ  

  บรรจุอาหารแทนการใช้กล่องโฟม หรือพลาสติก

 5) บรษิทัฯ มนีโยบายในการเลือกใช้วสัดุอปุกรณ์ทีม่ฉีลากประหยดั 

  ไฟ หรอืเป็นวสัดจุากธรรมชาต ิย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ  

  หรือมีเครื่องหมายแสดงการผ่านการควบคุมคาร์บอนฟุตบริ้น 

  กำากับ

 

	 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Green Industry โดยกระทรวง 

 อุตสาหกรรม และได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2  

 (ปฏบิตักิารสเีขยีว : Green Active) พฒันาแผนงานด้านสิง่แวดล้อม 

 เพื่อลดผลกระทบ

 • โครงการพื้นที่สี เขียว พนักงานร ่วมกันปลูกผักสวนครัว 

  รั้วกินได้ และทำาบ่อเลี้ยงปลานิล ณ คลังแก๊ส จ.ปทุมธานี

 ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

  ท่านสามารถแจ้งเรือ่งร้องเรยีนทางไปรษณย์ี โดยจ่าหน้าซองถงึ

   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ

   - กรรมการตรวจสอบ หรือ

   - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 และส่งมาได้ที ่บมจ. ทาคนู ิกรุป๊ เลขที ่140/1 ซอยนาวเีจรญิทรพัย์ 

ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

 ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

   E-mail address : auditcom@takuni.com

 ช่องทางที่ 3  เว็บไซต์ของบริษัท 

   http://www.takunigroup.com

	 บรษิทัฯ ตระหนงัถงึความเท่าเทยีมกนั จงึมกีารจ้างงานทัง้เพศชาย  

 และเพศหญิง โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่  

 ความรับผิดชอบ และโอกาส

บุคลากรของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

ด้านสังคม (Social)

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารงานอย่างรอบคอบ มกีารตระหนกัว่าจะส่งผล 

กระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคมในสภาพ

แวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันกำากับดูแลกิจการของ 

บริษัทฯ ได้จัดทำากลไกการร้องเรียน และร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

สำาหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการ

ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยผ่านช่องทางดังนี้

4 คน 162 คน4 คน 71 คน

ผู้บริหาร ปัจจุบันมี 8 คน พนักงาน ปัจจุบันมี  233 คน

	 การดำาเนนิงานพฒันากลุม่ผูด้้อยโอกาส ให้สามารถช่วยเหลอืตนเอง 

 ได้อย่างยั่งยืน การให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกัน ยอมรับความ 

 แตกต่างอย่างไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ บนความหลากหลายด้าน 

 ความเชือ่ ศาสนา ชาต ิวถิเีพศ และฐานะ คนทีส่งัคมปิดกัน้ เชือ่ใน 

 ทกุความคดิเหน็ เป็นมติร ทัง้กบัคนนอกและในองค์กรอย่างจรงิใจ

  บริษัทฯ จึงสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับ 

ผูพ้กิาร ให้มรีายได้ พึง่พาตนเองได้ ลดภาระครอบครวั 

และสังคม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจ้างงาน

ผู้พิการ 2 คน ในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และ 

จ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
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2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บรษิทัฯ มนีโยบายปฏบิตัต่ิอพนกังานทกุคนอย่าง เท่าเทยีมและเป็น

ธรรม ดแูลด้านความเป็นอยู ่ความปลอดภยั และสขุอนามยัในสถานที่ 

ทำางาน ตลอดจนส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะดบัองค์กร และการพฒันาบคุลากร 

เพื่อยกระดับการทำางานของพนักงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาระบบ

การทำางาน

	 การพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับพนักงาน การที่ 

 ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปสู่ความสำาเร็จได้นั้น องค์ประกอบสำาคัญคือ 

 การที่มีพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงดำาเนินการบริหารจัดการ 

 ทรัพยากรมนุษย์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกทักษะ เพิ่ม 

 ศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการ 

 เติบโตขององค์กรอย่างแท้จริง

การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำางาน

เพื่อความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ 

การฝึกอบรมพนักงาน ปี 2559 ปี 2560

อบรมภายในองค์กร 9 ครั้ง 62 ครั้ง

อบรมภายนอกองค์กร 54 ครั้ง 48 ครั้ง

• กรกฎาคม 2560 การอบรมพนักงานหลักสูตรการอพยพหนีไฟ  

 ณ คลังก๊าซ (จ.ปทุมธานี)

• สิงหาคม 2560 พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการท�างานใน 

 สถานที่อับอากาศ ณ บจก.ราชพฤกษ์ วิศวกรรม (จ.ระยอง)

• สิงหาคม 2560 อบรมวิศวกร หลักสูตร NDT Level II วิทยากร 

 โดยผู้บริหาร บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม ณ อาคาร ทาคูนิ

• กรกฎาคม 2560 อบรมพนักงาน หลักสูตรความรูท้างบัญชี วิทยากร 

 โดยผู้บริหาร บมจ.ทาคนิ กรุ๊ป ณ อาคารทาคูนิ

• สิงหาคม - ธันวาคม 2560 พนักงานรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน  

 ISO9001 : 2015 ณ อาคารทาคูนิ
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	 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้า 

 ในสายงาน (Career Path) โดยมุ่งเน้นในเรื่องสมรรถนะทางด้าน 

 ความรู้ (Knowledge Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ  

 (Skill Competency) และสมรรถนะด้านคณุลกัษณะ (Attributes  

 Competency) โดยประกาศนโยบายให้พนกังานทกุคนเข้าถงึ และ 

 รับทราบ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน

	 การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี หรือสร้างสมดุลระหว่างชีวิต และการ 

 ทำางาน (Life-Work Balance)

สวัสดิการพนักงาน

 1. เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์นิรภัยในการปฏิบัติงาน

 2. รถประจำาตำาแหน่ง/รถรับ-ส่งในการออกปฏิบัติงานนอก 

  สถานที่

 3. ค่าล่วงเวลา/เงินโบนัส/เงินประจำาตำาแหน่ง/ค่าวิชาชีพ  

  (เฉพาะตำาแหน่ง)

 4. ประกันสังคม

 5. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 6. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสท่ีแสดงความดีใจ หรือเสียใจ

 7. สวัสดิการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน

 8. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำาปี

 9. วันหยุดพักผ่อนประจำาปี วันลาป่วย วันลากิจ

สถิติแสดงวันลาของพนักงาน และการจ้างงานใหม่ (Re-Employee)

2559 2560

1. ลาป่วย 84 คน 109 คน

2. ลาคลอดบุตร 2 คน 2 คน

3. การจ้างงานใหม่ (Re-Employee) 1 คน 2 คน

สถิติแสดงผลการตรวจสุขภาพประจำาปี

ของพนักงาน (เฉพาะรายที่ผิดปกติ)

2559 2560

1. ผลตรวจววัดความดัน (Blood Pressure) 51 คน 42 คน

2. ผลตรวจวระดับนำ้าตาลในเลือด (FBS) 19 คน 4 คน

3. ผลตรวจระดบัไขมนัในเลอืด (Cholesterol) 41 คน 29 คน

4. ผลตรวจระดับไขมันในเลือด (HDL) 9 คน 0 คน

5. ผลตรวจระดับไขมันในเลือด (LDL) 11 คน 8 คน

6. ผลตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 9 คน 1 คน

• กันยายน 2560 พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจ�าปี  

 ณ อาคารทาคูนิ

	 กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์”

 

 เป็นอกีหนึง่กจิกรรมภายใต้โครงการ “Takuni Care” โรคไข้หวดัใหญ่ 

เป็นโรคตดิต่อได้ง่ายด้วยการไอ หรอืจามรดกนั กส็ามารถตดิโรคได้ ผลก

ระทบที่ตามมาคือการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซึ่งในปัจจุบันเชื้อ

ไวรสัไข้หวดัใหญ่ได้พฒันาสายพนัธุข้ึ์นทกุปี ทำาให้การรกัษาใช้เวลานาน 

เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และเป็นสาเหตุของการขาด ลางาน 

หลายวนั ด้วยความห่วงใยในสขุภาพของพนกังาน บรษิทัฯ จงึสนบัสนนุ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้พนักงานทุกคนได้ฉีด เพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการติด และแพร่เชื้อไข้ หวัดใหญ่ และยังเป็นการ

ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
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• ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร และพนักงานรับการให้บริการฉีดวัคซีน 

 ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ณ อาคารทาคูนิ

	 กิจกรรม “Stop Office Syndrome” : SOS

 อกีหนึง่กจิกรรมภายใต้โครงการ “Takuni Care” บรษัิทฯ ส่งเสรมิให้

พนกังานมสีขุภาพด ีห่างไกลโรค Office Syndrome จงึได้จดัทำา VDO 

ท่ากายบริหารคลายกล้ามเนื้อ ป้องกันภาวะ Office Syndrome ให้

พนกังานได้ปฏบิติัตาม โดยเปิดผ่านระบบ Intranet ของบรษัิทฯ ทกุวนั 

วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เวลา10.30 น. และ 15.00 น. 

 Office Syndrome เป็นเรือ่งใกล้ตวั ทีส่ามารถเกดิขึน้ได้ ตลอดเวลา 

และเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เวลานั่งทำางาน

ควรอยูใ่นท่าทางทีเ่หมาะสม ถูกต้อง และปรบัเปล่ียนอริยิาบถทกุชัว่โมง 

หรือบ่อยๆ ร่วมกับการบริหารร่างกายอย่างสมำ่าเสมอ 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จำานวน (คน)

1. ระดับหัวหน้างาน 12

2. ระดับวิชาชีพ 1

3. ระดับบริหาร 1

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

 • การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและมีการสำารวจ 

  ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถานประกอบกิจการ

 • การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี

 • การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

 • การติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการทดสอบ

 • มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 

  แวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) ในสถานประกอบกิจการ

 • มีการสนับสนุนให้พนักงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม 

  ความปลอดภัยอย่างสม่ำาเสมอ

	 โครงการเงินกู้สำาหรับพนักงาน

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินจัดโครงการ “บริการเงินกู้แก่พนักงาน” โดยได้

จัดทำาความร่วมมือกับบริษัท จี แคปปิตอล จำากัด (มหาชน) ในการให้

บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (ในรูปแแบสินเชื่อสวัสดิการ) ให้กับพนักงาน

จากองค์กรทีเ่ข้าร่วมโครงการ โดยพนกังานจะได้รบัอตัราดอกเบีย้พเิศษ 

รวมถึงเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน และรยะเวลาผ่อนชำาระที่ดีกว่าการกู้

ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป ลดปัญาหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิต 

ป้องกันปัญาหาการกู้เงินนอกระบบ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ

ทำางาน และอาจเกิดการคิดทุจริตต่อบริษัทฯ ได้

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความ

ปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน สถานทีป่ฏบิตัิ

งาน ที่ปลอดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม

• บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญจึงมีการเก็บสถิติด้าน 

 ความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการลดอุบัติเหตุในการทำางานทุกปี

 

 กจิกรรม Smart Drives วตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีด่ ี

สรา้งแรงบรรดาลใจในการทำาความด ีและกระตุน้จติสำานกึในการเคารพ

กฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม โดยพนักงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะได้รับการ

เชิดชูให้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีวินัยในการขับข่ีท่ีดี ถูกกฎจราจร 

โดยนำารายงานใน ทีป่ระชมุ และจะไดร้บัสทิธปิระโยชนพ์เิศษ เชน่ ของ

รางวัล หรือทุนการศึกษาให้กับบุตร
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การดูและด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำางาน

• กิจกรรมตรวจวัดแสงสว่างในที่ทำางาน

• กิจกรรมตรวจวัดฝุ่นในที่ทำางาน

• กิจกรรมตรวจวัดความร้อนในที่ทำางาน

 

	 การร้องเรียน ร้องทุกข์

 พนกังานมอีสิระทางความคดิ และข้อเสนอแนะต่างๆ กบับรษิทัฯ ได้ 

และหากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานสามารถเข้าสู่

กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์กับบริษัทฯ ได้โดยช่องทางต่อไปนี้

 • ตู้รับความคิดเห็น ซึ่งจะร้องถึงผู้บริหารสูงสุดโดยตรง

 • ไดร์เอ็น ของระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

 • แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล

	 การเชื่อมโยง และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร  

 และการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงานม และค่านิยมองค์กร         

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ท่ีจะถ่ายทอดนโยบายลงไปยงัพนกังานเพ่ือให้พนกังาน 

แสดงออกทางความคดิ (Leadership) ให้กล้าคดิ พูด และทำา ซึง่มาจาก 

ภายใน เพ่ือให้ผู้อื่นเกิดการยอมรับ ปฏิบัติตาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับ 

การศกึษาหรอืฐานะ ทำาให้ผูอ้ืน่สามารถเรยีนรูต่้อได้ นำาไปใช้ต่อได้ด้วย 

ดังเช่น “ผู้นำาต้องสร้างผู้นำา” และสนับสนุน (Empowerment) การให้

ความเชือ่มัน่ ให้โอกาส กบัผูค้นในการสร้างพลงัและเสรมิศกัยภาพจาก

ภายใน จากความคิด ทัศนคติ สู่ทักษะฝีมือ และลงมือปฏิบัติ โดยใช้

กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงดังนี้

• มกรคม 2560 กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ สร้างความสามัคคี / ดึง 

 ความเป็นผู้น�าในตัวตน ณ ค่าย พระมหาเจษ สัตหีบ จ.ชลบุรี

• มนีาคม 2560 บรษิทัฯ และประกนัสงัคมพืน้ที ่6 รว่มท�าบญุตกับาตร 

 ในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา ณ อาคารทาคูนิ
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• เมษายน 2560 ธ�ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน กิจกรรมวันสงกรานต์ 

 ณ อาคาร ทาคูนิ

• พฤษภาคม 2560 กจิกรรม 

 มอบทุนการศึกษาให้กับ 

 บุตรพนักงาน ณ อาคาร 

 ทาคูนิ

• สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่ (พนักงานร่วมประกวดภาพถ่าย) 

 ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

• ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันแม่ (พนักงานร่วมประกวดภาพถ่าย)

 ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

• กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ 

• กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

 มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ 

 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

 ภูมิพลอดุลยเดช ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และบริษัท 

 ในเครือ

• ธันวาคม 2560 กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป  

 จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

 บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม 

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ 

ประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน

และสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและ 

สร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำาให้เกิด 

ความเข้มแข็งของหน่วยงาน

 บริษัทฯ ร่วมกับ mai เป็นส่วนหนึ่ง

ในการผลักดันโครงการ “สานพลัง...

พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” 

โดยมอบทุนทรัพย์สนับสนุนการดำาเนิน 

โครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้ให้ความ

ช่วยเหลอืผูป่้วยมะเรง็ให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจ ในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่าง

ถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรารอดชีวิต

และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับปู้ป่วยมะเร็ง

ในประเทศไทย

 บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์อันมหาศาลในโครงการนี้ นอกจากจะ 

ช่วยเหลอืผูป่้วยมะเรง็ทีข่าดแคลนทนุทรพัย์ ขาดแคลนกำาลงัใจ ยงัช่วย

ลดภาระค่าใช้จ่ายภาครฐั เพือ่การเจรญิเตบิโตทางเศษฐกจิของประเทศ 
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• ตุลาคม 2560 บริจาคสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ประสบอุทกภัย  

 ณ อบต.บ้านประทุม จ.ปทุมธานี

• กรกฎาคม 2560 มอบทุนการศึกษาข้าวสาร และอุปกรณ์การศึกษา  

 ให้กับนักเรียน รร.หนองหลุม จ.พิจิตร  

• ตุลาคม 2560 บริจาคสิ่งของที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ประสบอุทกภัย  

 ณ ชุมชน จ.ปทุมธานี

	 กิจกรรมส่งเสริมทางการศึกษา

 

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ และความสำาคัญการศึกษาใน

ประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในด้านการพัฒนาองค์

ความรู ้การศกึษา และการวจิยั รวมถงึการเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของอตุสาหกรรมประเทศไทยสู่สากล เพือ่ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ขอเป็นแรงผลักดันด้านความรู้ การศึกษาให้กับเยาวชนของ

ประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงาน สู่ระดับสากล 

 จากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากภาคอุสาหกรรม 

และภาคการศึกษา ถึงความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญทางด้านงาน 

ตรวจสอบ ทดสอบทางวิศวกรรม จึงได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เพื่อ

ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อันมีคุณค่าให้กับนักศึกษา และ

คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาในประเทศ อย่างกว้างขวาง

• เมษายน 2560 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม 

 ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• ตุลาคม 2560 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม 

 ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

• พฤศจกิายน 2560 ไดร้บัเชญิเป็นวทิยากรในการปฐมนเิทศ นกัศกึษา

 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

 พระนครเหนือ


