ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบาย

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป็นหนึ่งในผู้น�ำธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้นคุณภาพและความ
ปลอดภัย ขยายการด�ำเนินธุรกิจแบบบูรณาการเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ขององค์กร ให้บริการอย่างมืออาชีพโดยพัฒนาประสิทธิภาพของ
องค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างบริหารจัดการ
คณะกรรมการความยั่งยืน
และกิจกรรมสังคม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บิรหาร/
กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการความยั่งยืน
และกิจกรรมสังคม
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บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ความยั่ ง ยื น และกิ จ กรรมสั ง คม
(ESG) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร,
รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ
และพนั ก งาน โดยกำ � หนดให้ มี
อำ�นาจหน้าที่ในการพัฒนาความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของบริ ษั ท และรายงานผลการ
ดำ�เนินงานให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบ คณะกรรมการ ESG ได้มีการ
สื่อสารให้พนักงานทุกคน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ โดยใช้ช่อง
ทางการสื่อสารทางอีเมล์, Skype,
Face book, แจ้งในการประชุม,
การปิดประกาศประชาสัมพันธ์ และ
เว็บไซต์ เป็นต้น

กลุ่มบริษัทก�ำหนดวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจในเชิงของ
ภาพรวมทีจ่ ะมีการขยายตัว และเติบโตไปพร้อมกันทัง้ กลุม่ บริษทั
ให้สามารถเกื้อหนุนกันได้ควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยยึด
หลักการมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และค�ำนึงถึง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย เพือ่ ให้สามารถเติบโตในธุรกิจได้อย่าง
มั่นคง และยั่งยืน

Corporate Social
Responsibility:
CSR

• การทำ�ธุรกิจทีค่ �ำ นึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรให้เกิดความสมดุล และอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

• การดำ�เนินกิจการภายใต้หบักคุณธรรม จริยธรรมธุรกิจ และ
การบริหารจัดการทีด่ ี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

• การพัฒนาพนักงานให้ท�ำ งานอย่างมีความสุข มีคณุ ภาพชีวติ
ทีด่ ี มุง่ เสริมบรรยากาศในการทำ�งานแบบมีสว่ นร่วม รวมทัง้
ปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพในเกียรติ และศักดิศ์ รีในฐานะ
ที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ตลอดจนขยายขอบเขต
การดูแล และพัฒนาดังกล่าวไปสู่ชุมชนและสังคม

Company overview

TAKUNI CSR Framework

LPG
Trading

Corporate Governance

Property
Development

สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
Governance

Transportation
Governance

Costomer
Engineering
Procurement
Construction

Inspection
Vehicle
Conversion

ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรม โดยนาหลักจริยธรรมไปใช้กับ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ การแข่งขันอย่าง
ยุติธรรมการปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเคารพ
ต่อสิทธิในทรัพย์สนิ และสร้างสัมพันธภาพระหว่างกิจการทีร่ วมถึงบุคคล
แต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่
พนักงาน ผูถ้ อื หุน้ คูค่ า้ คูส่ ญั ญารับจ้าง ลูกค้า คูแ่ ข่ง และสมาคมวิชาชีพ

ECONOMIC

SOCIAL

ENVIRONMENT

• สังคมภายในองค์กร Governance • สิ่งแวดล้อมในกระบวนการ
• สังคมภายนอกองค์กร
• สิ่งแวดล้อมภายนอก

เป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจาก
การกระทำ�ดังกล่าว
บริษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition : CAC ) ของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตเมื่อ 7 สิงหาค 2558
ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดทำ�คู่มือมาตรการ การต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น และการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในแต่ละหน่วยงาน และได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ
รู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน ไม่ให้มีการเรียกร้องหรือดำ�เนินการใดๆ
เพื่อให้ได้มาในสินจ้าง รางวัล หรือผลประโยชน์ใดๆ เพื่อประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง และบริษัทฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดย
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญ นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้
ต่ อ การต่ อ ต้ า นด้ า นทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ทั้ ง บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนอง ต่อความต้องการของ
ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ยึดมั่น ลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำ�ปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา
ต่อการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่ยอมรับการคอร์รปั ชัน่ ทุ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อ
กรูปแบบทัง้ ทางตรง และทางอ้อมตรวจสอบได้ทกุ กระบวนการ และทุก การบริโภคอย่างยั่งยืน
ขั้นตอนการทำ�งาน รวมถึงได้มีการกำ�หนดนโยบายและมาตรการด้าน
การป้องกันการกระทำ�ดังกล่าว
บริษทั ฯ มีการสือ่ สารถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และกำ�หนดไว้
ในจรรยาบรรณขององค์กร ให้มคี วามตระหนักต่อการกระทำ�ทีเ่ ป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นบ่อน
ทำ�ลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นการดำ�เนินการด้านการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคทุกส่วนร่วม
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1) หลั ก สู ต ร “บุ ค ลากรเฉพาะที่ รั บ ผิ ดชอบดู แ ลสถานที่ ใ ช้ ก๊ า ซ
		 ปิโตรเลียม
		 รอบที่ 1
		 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560		

จำ�นวน 24 คน

		 รอบที่ 2
		 วันที่ 26 - 27 กันยายน 2560 		

จำ�นวน 41 คน

2) หลักสูตร “การฝึกอบรมพนักงานก๊าซปิโตรเลียม”
		 ในปี 2560 จัดอบรมจำ�นวน 6 รอบ ดังนี้
บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำ�คัญจึงมีการตรวจสอบ 		 วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 		
		 คลังฯ รถบรรทุกก๊าซทีม่ แี รงดันสูง ซึง่ มีการทดสอบความปลอดภัย 		 วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2560 		
		 วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2560 		
		 ทุกๆ ปี โดย Third party
		 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2560 		
		 วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2560 		
		 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 		

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

48
32
41
77
32
71

คน
คน
คน
คน
คน
คน

บริษทั ฯ เตรียมความพร้อมในกรณีเหตุฉกุ เฉิน จึงมีการฝึกซ้อมแผน
		 ฉุกเฉินกรณีรังสีรั่วไหล

• การอบรมหลักสูตร “พนักงานบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว”
ณ อาคารทาคูนิ
• การอบรมหลักสูตร “บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ 4. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการดำ�เนินงานทีม่ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว” (ศึกษาดูงาน ณ คลังพิจิตร)
บริษทั ฯ ได้มคี วามเข้าใจอย่างชัดเจนถึงประโยชน์และคุณค่าของ
บริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน ให้เป็นผู้ฝึก การดำ�เนินกิจการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้สร้างความ
อบรมประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว และในปี 2560 เพือ่ ให้ลกู ค้าได้ค�ำ นึง คิดหรือค้นหาความรูใ้ หม่ๆ ทีต่ า่ งไปจากเดิมทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือเคยรับรูม้ า
ถึงความปลอดภัยในเรือ่ งของการใช้กา๊ ซปิโตรเลียมอย่างปลอดภัย โดย โดยเป็นความรูท้ คี่ รอบคลุมทัง้ ทางธุรกิจ เศรษฐกิจสังคม เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาความคิดหรือความรู้ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่า
มีหลักสูตรดังต่อไปนี้
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PHASE ARRAY ULTRASONIC EXAMINATION (PAUT)
การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
วิธีการ : การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ถูก
พัฒนามาจาก การตรวจสอบคลื่นเสียงแบบธรรมดาโดยจะถูกนำ�ไปใช้
ตรวจสอบความไม่ตอ่ เนือ่ งในเนือ้ ชิน้ งาน หรือรอยเชือ่ ม การตรวจสอบ
ด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค จะใช้การกำ�เนิดเครื่องเสียง
จาก Piezoelectric material หลายชิน้ ใน1หัวตรวจสอบ และใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมให้คลื่นเสียงทำ�มุมต่างๆ

➢ อุตสาหกรรมผลิต สารเคมี และ น้�ำ มัน (ถังแรงดัน,ถังเก็บสาร

เคมี,หม้อต้ม)ในติดตั้ง หรือ การหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำ�รุงการตรวจ
สอบด้วยคลืน่ เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ใช้ตรวจสอบแนวเชือ่ มของ
อุปกรณ์ค้นหารอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการใช้งานเป็นเวลานาน
การตรวจสอบด้วยคลืน่ เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค สามารถตรวจสอบ
โดยไม่ตอ้ งมีการหยุดงานประเภทอืน่ เนือ่ งจากไม่มกี ารใช้รงั สี ช่วยเพิม่
ความปลอดภัยต่อผู้ร่วมงาน และระยะเวลาในการหยุดกระบวนการ
ผลิตสำ�หรับถังเก็บสารเคมีทมี่ แี รงดันสูงทำ�ให้ตอ้ งใช้เหล็กทีม่ คี วามหนา
มากกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งหากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลา
นาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถูกนำ�มา
ใช้แทนซึ่งจะช่วยลดเวลาและทราบผลการตรวจในทันที
สำ�หรับถังเก็บสารเคมีทมี่ แี รงดันสูงทำ�ให้ตอ้ งใช้เหล็กทีม่ คี วามหนา
มากกว่า 50 มิลลิเมตร ซึ่งหากใช้การตรวจสอบด้วยวิธีรังสีจะใช้เวลา
นาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะถูกนำ�มา
ใช้แทนซึ่งจะช่วยลดเวลา และทราบผลการตรวจในทันที

• ตัวอย่างผลการตรวจสอบถังแรงดันสูงด้วยคลื่นเสียง โดย เฟส
อะเรย์ เทคนิค พบความไม่ต่อบนผิวของแนวเชื่อม

ลักษณะงาน การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
➢ งานสร้าง หรือ ซ่อมบำ�รุง เหล็ก โครงสร้าง การตรวจสอบด้วย
สำ�หรับหม้อต้ม จะตรวจสอบบนท่อจำ�นวนมากซึ่ง การตรวจสอบ
คลื่นเสียง โดย เฟส อะเรย์ เทคนิค ใช้ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่อง
แนวเชื่อม หรือความไม่สมบูรณ์ในเนื้อเหล็ก ก่อนจะถูกนำ�ติดตั้ง ด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิคจะใช้เวลาประมาณ 10 นาที
หรือใช้งานเพื่อลดความเสี่ยงต่อความเสียหายของโครงสร้าง หรือ ต่อ 1 ท่อ และแสดงผลการตรวจสอบในทันที
อุปกรณ์ ข้อดีของการตรวจสอบด้วยคลืน่ เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
คื อ ให้ ผลการตรวจสอบในทันที ช่ว ยลดระยะเวลาในสร้าง หรือ
ซ่อมบำ�รุง เป็นการลดต้นทุนการอีกทาง

➢ การตรวจหาการกัดกร่อนในชิ้นงานการตรวจสอบด้วยคลื่น

เสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค จะถูกใช้ในการค้นหา และวัดค่าความ
หนาที่เหลืออยู่ เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์ผลอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของ
อุปกรณ์
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➢ อุตสาหกรรมอากาศยานใช้คน้ หารอยร้าวในชิน้ ส่วนอากาศยาน

เช่น ปีกเครื่องบิน หรือ เพลาล้อเครื่องบิน

ข้อดี การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
➢ รวดเร็ว และ รายงานผลในทันที
➢ ไม่มีรังสี ไม่ต้องหยุดงานประเภทอื่น
			 • เพิ่มความปลอกภัยต่อเพื่อนร่วมงาน
			 • ระยะเวลาในการผลิต/ไม่ต้องหยุดงานประเภทอื่น
						 เนื่องจากรังสี
			 • ลดต้นทุนในการสร้างหรือซ่อมบำ�รุง
➢ ค้นหาและวัดขนาดความไม่ตอ่ เนือ่ งได้แม่นยำ� สามารถ
					 เก็บข้อมูลและเรียกดูได้ในภายหลัง
ข้อเสีย การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงโดย เฟส อะเรย์ เทคนิค
➢ เครื่องมือ และ อุปกรณ์ มีราคาสูง ราคาต่อ 1 ชุด
				 ประมาณ 6 ล้านบาท
➢ ผู้ตรวจสอบต้องผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ ใน
				 การใช้และวิเคราะห์ผล

•
				
				
				
				

Recycle เป็นการน�ำขยะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
โดยมีการคัดแยกและรวบรวมขยะในส�ำนักงานที่
สามารถน�ำไปใช้ในการรีไซเคิล เช่น แก้ว กระดาษ
พลาสติก เหล็ก และอลูมิเนียมเพื่อจ�ำหน่ายให้กับ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง

สถิติแสดงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ
		
2559
2560
1. การใช้ไฟฟ้า
2.26 M 2.36 M
2. การใช้น�้ำประปา 0.22 M 0.21 M
3. การใช้กระดาษ 0.08 M 0.07 M
บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการเกี่ยวกับขยะอันตราย หรือขยะที่
อาจก่อให้เกิดมลพิษทางระบบนิเวศ โดยการเรียกคืนขยะอันตราย
แล้วท�ำการว่าจ้างบริษัทก�ำจัดขยะอันตรายในการก�ำจัด

ด้านสิ่งแวดล้อม (Envirolment)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมให้
เท่าเทียมมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย
เพื่อให้ทุกกระบวนการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 3R กล่าวคือ ลดการใช้ทรัพยากร
(Reduce), น�ำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซำ�้ (Reuse), การน�ำขยะหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
(Zero Emission)
จึงท�ำให้เกิดโครงการ “Takuni Care” โดยมีกิจกรรมภายใต้
นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม และปลูกจิตส�ำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
อย่างยืน
บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณ
ขยะภายใต้แนวคิด 3R
• Reduce เป็นการลดปริมาณขยะทีอ่ าจเกิดขึน้ เช่น
				 การเลือกใช้สนิ ค้าทีม่ บี รรจุภณั ฑ์ทมี่ ขี นาดใหญ่แทน
				 สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก การเลือกใช้
				 ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
• Reuse เป็นการน�ำมาใช้ใหม่หรือการใช้ซำ�้ เช่น การน�ำ
				 บรรจุภณั ฑ์มาใช้ใส่บรรจุเครือ่ งใช้หรือสิง่ ของต่างๆ
				 การน�ำถุงกระดาษหรือถุงพลาสติกมาใช้ซ�้ำ การใช้
				 กระดาษพิมพ์ทั้งสองหน้า
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บริษทั ฯ ให้ความระมัดระวังเรือ่ งการปล่อยก๊าซคาร์บอนสูส่ งิ่ แวดล้อม
และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทมี่ เี ครือ่ งหมายคาร์บอนฟุตพริน้ ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน ซึง่ ได้สง่ ผลกระทบต่อการด�ำรงชีพของมนุษย์ สิง่ มีชวี ติ
และสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน จึงเป็นหน้าที่ของ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน ทัง้ ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม
ในฐานะผูผ้ ลิต ภาคบริการในฐานะผูข้ บั เคลือ่ นกิจกรรม รวมถึงภาค
ประชาชนในฐานะผู้บริโภค
2559
บริษัทให้การติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG 51 คัน
1)
		
		
		
2)
		
		
		

2560
41 คัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ NGV/LPG ให้กับ
รถยนต์ของลูกค้า พนักงาน และผูบ้ ริหาร ซึง่ การใช้กา๊ ซ NGV/
LPG แทนน�้ำมันเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานการลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ
สนับสนุนการประหยัดน�้ำมันแบบ Car Pool นัดเพื่อนร่วมงาน
ทีม่ บี า้ นอาศัยใกล้ๆ นัง่ รถยนต์ไปท�ำงานด้วยกัน ช่วยประหยัด
น�้ำมัน และยังเป็นการลดจ�ำนวนรถติดบนถนน ช่วยลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย

3)
		
		
		
4)
		
5)
		
		
		

บริษัทฯ ใช้ระบบ GPS กับรถขนส่งของบริษัทฯ ทุกคัน ในการ
ควบคุมความเร็วในการขับขี่ และระยะทางช่วยลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ และการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึง่ เป็นสาเหตุ
การเกิดก๊าซเรือนกระจก ภาวะโลกร้อนได้
สนับสนุนให้พนักงานใช้กล่องข้าวปิ่นโต หรือใช้วัสดุธรรมชาติ
บรรจุอาหารแทนการใช้กล่องโฟม หรือพลาสติก
บริษทั ฯ มีนโยบายในการเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทมี่ ฉี ลากประหยัด
ไฟ หรือเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
หรือมีเครื่องหมายแสดงการผ่านการควบคุมคาร์บอนฟุตบริ้น
ก�ำกับ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
		 ท่านสามารถแจ้งเรือ่ งร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
			 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
			 - กรรมการตรวจสอบ หรือ
			 - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และส่งมาได้ที่ บมจ. ทาคูนิ กรุป๊ เลขที่ 140/1 ซอยนาวีเจริญทรัพย์
ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
			 E-mail address : auditcom@takuni.com

ช่องทางที่ 3 เว็บไซต์ของบริษัท
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Green Industry โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม และได้รับประกาศเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2 			 http://www.takunigroup.com
(ปฏิบตั กิ ารสีเขียว : Green Active) พัฒนาแผนงานด้านสิง่ แวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบ

บริษทั ฯ ตระหนังถึงความเท่าเทียมกัน จึงมีการจ้างงานทัง้ เพศชาย
และเพศหญิง โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคในสิทธิ หน้าที่
ความรับผิดชอบ และโอกาส
บุคลากรของบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
ผู้บริหาร ปัจจุบันมี 8 คน

• โครงการพื้ น ที่ สี เ ขี ย ว พนั ก งานร่ ว มกั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว
		 รั้วกินได้ และท�ำบ่อเลี้ยงปลานิล ณ คลังแก๊ส จ.ปทุมธานี

ด้านสังคม (Social)
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารงานอย่างรอบคอบ มีการตระหนักว่าจะส่งผล
กระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคมในสภาพ
แวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำกลไกการร้องเรียน และร้องทุกข์อย่างเหมาะสม
ส�ำหรับเป็นช่องทางให้ผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยผ่านช่องทางดังนี้

พนักงาน ปัจจุบันมี 233 คน

162 คน
71 คน
4 คน
4 คน
การด�ำเนินงานพัฒนากลุม่ ผูด้ อ้ ยโอกาส ให้สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน การให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกัน ยอมรับความ
แตกต่างอย่างไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ บนความหลากหลายด้าน
ความเชือ่ ศาสนา ชาติ วิถเี พศ และฐานะ คนทีส่ งั คมปิดกัน้ เชือ่ ใน
ทุกความคิดเห็น เป็นมิตร ทัง้ กับคนนอกและในองค์กรอย่างจริงใจ
		 บริษัทฯ จึงสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับ
ผูพ้ กิ าร ให้มรี ายได้ พึง่ พาตนเองได้ ลดภาระครอบครัว
และสังคม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการจ้างงาน
ผู้พิการ 2 คน ในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และ
จ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
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2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่าง เท่าเทียมและเป็น
ธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่
ท�ำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูร้ ะดับองค์กร และการพัฒนาบุคลากร
เพื่อยกระดับการท�ำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ และพัฒนาระบบ
การท�ำงาน
การพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับพนักงาน การที่
ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปสู่ความส�ำเร็จได้นั้น องค์ประกอบส�ำคัญคือ
การที่มีพนักงานที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงด�ำเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกทักษะ เพิ่ม
ศักยภาพของพนักงานให้เป็นไปย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการ
เติบโตขององค์กรอย่างแท้จริง
การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการท�ำงาน
เพื่อความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
การฝึกอบรมพนักงาน
อบรมภายในองค์กร
อบรมภายนอกองค์กร

ปี 2559
9 ครั้ง
54 ครั้ง

ปี 2560
62 ครั้ง
48 ครั้ง

• สิงหาคม 2560 อบรมวิศวกร หลักสูตร NDT Level II วิทยากร
โดยผู้บริหาร บจก. ราชพฤกษ์ วิศวกรรม ณ อาคาร ทาคูนิ

• กรกฎาคม 2560 การอบรมพนักงานหลักสูตรการอพยพหนีไฟ • กรกฎาคม 2560 อบรมพนักงาน หลักสูตรความรูท้ างบัญชี วิทยากร
ณ คลังก๊าซ (จ.ปทุมธานี)
โดยผู้บริหาร บมจ.ทาคนิ กรุ๊ป ณ อาคารทาคูนิ

• สิงหาคม 2560 พนักงานได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการท�ำงานใน • สิงหาคม - ธันวาคม 2560 พนักงานรับการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมิน
ISO9001 : 2015 ณ อาคารทาคูนิ
สถานที่อับอากาศ ณ บจก.ราชพฤกษ์ วิศวกรรม (จ.ระยอง)
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บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดการระบบการพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายงาน (Career Path) โดยมุ่งเน้นในเรื่องสมรรถนะทางด้าน
ความรู้ (Knowledge Competency) สมรรถนะทางด้านทักษะ
(Skill Competency) และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (Attributes
Competency) โดยประกาศนโยบายให้พนักงานทุกคนเข้าถึง และ
รับทราบ เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานอย่างยั่งยืน

สถิติแสดงผลการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
ของพนักงาน (เฉพาะรายที่ผิดปกติ)
2559

2560

1. ผลตรวจววัดความดัน (Blood Pressure)

51 คน 42 คน

2. ผลตรวจวระดับน�้ำตาลในเลือด (FBS)

19 คน 4 คน

3. ผลตรวจระดับไขมันในเลือด (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

การสร้างความเป็นอยู่ที่ดี หรือสร้างสมดุลระหว่างชีวิต และการ
ท�ำงาน (Life-Work Balance)
สวัสดิการพนักงาน
1. เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์นิรภัยในการปฏิบัติงาน
2. รถประจ�ำต�ำแหน่ ง /รถรั บ -ส่ ง ในการออกปฏิ บั ติ ง านนอก
		 สถานที่
3. ค่ า ล่ ว งเวลา/เงิ น โบนั ส /เงิ น ประจ�ำต�ำแหน่ ง /ค่ า วิ ช าชี พ
		 (เฉพาะต�ำแหน่ง)
4. ประกันสังคม
5. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
• กันยายน 2560 พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
ณ อาคารทาคูนิ
6. เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสที่แสดงความดีใจ หรือเสียใจ
7. สวัสดิการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน
กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์”
8. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ�ำปี
9. วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปี วันลาป่วย วันลากิจ
เป็นอีกหนึง่ กิจกรรมภายใต้โครงการ “Takuni Care” โรคไข้หวัดใหญ่
เป็นโรคติดต่อได้งา่ ยด้วยการไอ หรือจามรดกัน ก็สามารถติดโรคได้ ผลก
สถิติแสดงวันลาของพนักงาน และการจ้างงานใหม่ (Re-Employee) ระทบที่ตามมาคือการเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซึ่งในปัจจุบันเชื้อ
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้พฒ
ั นาสายพันธุข์ นึ้ ทุกปี ท�ำให้การรักษาใช้เวลานาน
2559
2560
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และเป็นสาเหตุของการขาด ลางาน
1. ลาป่วย
84 คน 109 คน
หลายวัน ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน บริษทั ฯ จึงสนับสนุน
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้พนักงานทุกคนได้ฉีด เพื่อสร้าง
2. ลาคลอดบุตร
2 คน
2 คน
ภูมิคุ้มกัน ลดอัตราการติด และแพร่เชื้อไข้ หวัดใหญ่ และยังเป็นการ
3. การจ้างงานใหม่ (Re-Employee)
1 คน
2 คน
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
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ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ดังนี้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

• ธันวาคม 2560 ผู้บริหาร และพนักงานรับการให้บริการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ ณ อาคารทาคูนิ
กิจกรรม “Stop Office Syndrome” : SOS
อีกหนึง่ กิจกรรมภายใต้โครงการ “Takuni Care” บริษทั ฯ ส่งเสริมให้
พนักงานมีสขุ ภาพดี ห่างไกลโรค Office Syndrome จึงได้จดั ท�ำ VDO
ท่ากายบริหารคลายกล้ามเนื้อ ป้องกันภาวะ Office Syndrome ให้
พนักงานได้ปฏิบตั ติ าม โดยเปิดผ่านระบบ Intranet ของบริษทั ฯ ทุกวัน
วันละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เวลา10.30 น. และ 15.00 น.
Office Syndrome เป็นเรือ่ งใกล้ตวั ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ ตลอดเวลา
และเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เวลานั่งท�ำงาน
ควรอยูใ่ นท่าทางทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง และปรับเปลีย่ นอิรยิ าบถทุกชัว่ โมง
หรือบ่อยๆ ร่วมกับการบริหารร่างกายอย่างสม�่ำเสมอ
โครงการเงินกู้ส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินจัดโครงการ “บริการเงินกู้แก่พนักงาน” โดยได้
จัดท�ำความร่วมมือกับบริษัท จี แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) ในการให้
บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (ในรูปแแบสินเชื่อสวัสดิการ) ให้กับพนักงาน
จากองค์กรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยพนักงานจะได้รบั อัตราดอกเบีย้ พิเศษ
รวมถึงเงื่อนไขการอนุมัติวงเงิน และรยะเวลาผ่อนช�ำระที่ดีกว่าการกู้
ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั่วไป ลดปัญาหนี้สินจากการใช้บัตรเครดิต
ป้องกันปัญาหาการกู้เงินนอกระบบ หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท�ำงาน และอาจเกิดการคิดทุจริตต่อบริษัทฯ ได้
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน สถานทีป่ ฏิบตั ิ
งาน ที่ปลอดอุบัติเหตุ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วม
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จ�ำนวน (คน)

1. ระดับหัวหน้างาน

12

2. ระดับวิชาชีพ

1

3. ระดับบริหาร

1

การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
• การตรวจวัดทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและมีการสำ�รวจ
		 ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในสถานประกอบกิจการ
• การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
• การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
• การติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ปฏิบัติการทดสอบ
• มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
		 แวดล้อมในการทำ�งาน (คปอ.) ในสถานประกอบกิจการ
• มีการสนับสนุนให้พนักงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม
		 ความปลอดภัยอย่างสม่ำ�เสมอ

• บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำ�คัญจึงมีการเก็บสถิติด้าน
ความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการลดอุบัติเหตุในการทำ�งานทุกปี
กิจกรรม Smart Drives วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี
สร้างแรงบรรดาลใจในการทำ�ความดี และกระตุน้ จิตสำ�นึกในการเคารพ
กฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยพนักงานที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะได้รับการ
เชิดชูให้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีวินัยในการขับขี่ที่ดี ถูกกฎจราจร
โดยนำ�รายงานใน ทีป่ ระชุม และจะได้รบั สิทธิประโยชน์พเิ ศษ เช่น ของ
รางวัล หรือทุนการศึกษาให้กับบุตร

การร้องเรียน ร้องทุกข์
พนักงานมีอสิ ระทางความคิด และข้อเสนอแนะต่างๆ กับบริษทั ฯ ได้
และหากพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม พนักงานสามารถเข้าสู่
กระบวนการร้องเรียน ร้องทุกข์กับบริษัทฯ ได้โดยช่องทางต่อไปนี้
• ตู้รับความคิดเห็น ซึ่งจะร้องถึงผู้บริหารสูงสุดโดยตรง
• ไดร์เอ็น ของระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ
• แจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การเชื่อมโยง และการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
และการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงานม และค่านิยมองค์กร

การดูและด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำ�งาน

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะถ่ายทอดนโยบายลงไปยังพนักงานเพือ่ ให้พนักงาน
แสดงออกทางความคิด (Leadership) ให้กล้าคิด พูด และท�ำ ซึง่ มาจาก
ภายใน เพื่อให้ผู้อื่นเกิดการยอมรับ ปฏิบัติตาม โดยไม่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหรือฐานะ ท�ำให้ผอู้ นื่ สามารถเรียนรูต้ อ่ ได้ น�ำไปใช้ตอ่ ได้ดว้ ย
ดังเช่น “ผู้น�ำต้องสร้างผู้น�ำ” และสนับสนุน (Empowerment) การให้
ความเชือ่ มัน่ ให้โอกาส กับผูค้ นในการสร้างพลังและเสริมศักยภาพจาก
ภายใน จากความคิด ทัศนคติ สู่ทักษะฝีมือ และลงมือปฏิบัติ โดยใช้
กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงดังนี้

• มกรคม 2560 กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ สร้างความสามัคคี / ดึง
ความเป็นผู้นำ�ในตัวตน ณ ค่าย พระมหาเจษ สัตหีบ จ.ชลบุรี

• กิจกรรมตรวจวัดแสงสว่างในที่ทำ�งาน
• กิจกรรมตรวจวัดฝุ่นในที่ทำ�งาน
• กิจกรรมตรวจวัดความร้อนในที่ทำ�งาน

• มีนาคม 2560 บริษทั ฯ และประกันสังคมพืน้ ที่ 6 ร่วมทำ�บุญตักบาตร
ในวันสำ�คัญทางพุทธศาสนา ณ อาคารทาคูนิ
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• เมษายน 2560 ธำ�รงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาน กิจกรรมวันสงกรานต์
ณ อาคาร ทาคูนิ

• ธันวาคม 2560 กิจกรรมแลกของขวัญวันปีใหม่ ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

• พฤษภาคม 2560 กิจกรรม 3. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
มอบทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ
บริษัทฯ ตระหนัก ในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสัง คม
บุตรพนักงาน ณ อาคาร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
ทาคูนิ
ประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและ
สร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การท�ำให้เกิด
ความเข้มแข็งของหน่วยงาน

• สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่ (พนักงานร่วมประกวดภาพถ่าย)
ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
• ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันแม่ (พนักงานร่วมประกวดภาพถ่าย)
ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัทฯ ร่วมกับ mai เป็นส่วนหนึ่ง
ในการผลักดันโครงการ “สานพลัง...
พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย”
โดยมอบทุนทรัพย์สนับสนุนการด�ำเนิน
โครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยมะเร็งให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจ ในการรับมือกับโรคมะเร็งอย่าง
ถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรารอดชีวิต
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับปู้ป่วยมะเร็ง
ในประเทศไทย

• กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
• กิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
บริษัทฯ เล็งเห็นประโยชน์อันมหาศาลในโครงการนี้ นอกจากจะ
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
สำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยมะเร็งทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ ขาดแคลนก�ำลังใจ ยังช่วย
ภูมิพลอดุลยเดช ณ บมจ.ทาคูนิ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ลดภาระค่าใช้จา่ ยภาครัฐ เพือ่ การเจริญเติบโตทางเศษฐกิจของประเทศ
ในเครือ
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จากที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากภาคอุสาหกรรม
และภาคการศึกษา ถึงความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญทางด้านงาน
ตรวจสอบ ทดสอบทางวิศวกรรม จึงได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์อันมีคุณค่าให้กับนักศึกษา และ
คณาจารย์ในสถาบันการศึกษาในประเทศ อย่างกว้างขวาง

• ตุลาคม 2560 บริจาคสิ่งของที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ประสบอุทกภัย
ณ ชุมชน จ.ปทุมธานี

• เมษายน 2560 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม
ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• ตุลาคม 2560 บริจาคสิ่งของที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้ประสบอุทกภัย
ณ อบต.บ้านประทุม จ.ปทุมธานี

• ตุลาคม 2560 บุคลากรของบริษัทฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม
ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• กรกฎาคม 2560 มอบทุนการศึกษาข้าวสาร และอุปกรณ์การศึกษา
ให้กับนักเรียน รร.หนองหลุม จ.พิจิตร
กิจกรรมส่งเสริมทางการศึกษา
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงประโยชน์ และความส�ำคัญการศึกษาใน
ประเทศไทย โดยให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในด้านการพัฒนาองค์
ความรู้ การศึกษา และการวิจยั รวมถึงการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมประเทศไทยสูส่ ากล เพือ่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการด้านแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ • พฤศจิกายน 2560 ได้รบั เชิญเป็นวิทยากรในการปฐมนิเทศ นักศึกษา
บริษัทฯ ขอเป็นแรงผลักดันด้านความรู้ การศึกษาให้กับเยาวชนของ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ประเทศ เพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาแรงงาน สู่ระดับสากล
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