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 บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) ยึดมันการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การกํากับดูแล

กิจการทีดี สุจริตโปร่งใส และได้มีการกําหนดนโยบายทีชัดเจนในวิสัยทัศน์ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ และ

ประกาศใช้นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีข้อกําหนดความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติทีเหมาะสม เพือปองกัน

คอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของทางบริษัทฯ และเพือให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง

สมบูรณ์โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะทํางานเพือการพัฒนาอย่างยังยืน รับผิดชอบและกํากับการ

ดําเนินงานในเรืองดังกล่าวอย่างชัดเจน

บริษัทฯได้จัดทํารายงานการพัฒนาอย่างยังยืน โดยการรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นด้านการ

พัฒนาอย่างยังยืนทีมีความสัมพันธ์กับการดําเนินธุรกิจ โดยยึดแนวทางกรอบการรายงาน GRI (Global Reporting 

Initiative) เพือใช้สือสารภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมถึงใช้เปนแนวทางในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม ชุมชน สิงแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยังยืนโดยเนือหามีความต่อเนืองและสอดคล้องกับแผนการพัฒนาอย่าง

ยังยืนของบริษัทฯ ทีจัดทําโดยคณะทํางานจากส่วนงานต่างๆของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังคงยึดมันปณิธานในการให้ความสําคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ และสอดคล้องกับแนว

ทางการพัฒนาอย่างยังยืน ดังจะเห็นได้จากการจัดอบรมขับขีปลอดภัย และการให้ความรู้เบืองต้นในการดูแลรักษา

รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมขับขีอย่างต่อเนืองให้กับลูกค้า ส่งผลให้เกิดการลดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจนในช่วงทีผ่านมา 

ในด้านสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนรถยนต์ให้กับ “ศูนย์ข้อมูลคนหาย” มูลนิธกิระจกเงา และโครงการ 

“เหลือ-ขอ” ของมูลนิธิบ้านนกขมิน เพือนําไปใช้ในภารกิจของโครงการ รวมถึงทํากิจกรรมร่วมกับลูกค้า ให้ความ

ช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยการบริจาคเงิน อุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและสิงของ

อุปโภคบริโภค ผ่านหน่วยงานรัฐและเอกชนทีให้การดูแลและช่วยเหลือเด็กกลุ่มดังกล่าว 

ในนามบริษัทฯ ผมขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้าคู่ค้าธุรกิจชุมชนและผู้ทีเกียวข้องทีได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการ

ดําเนินงานและกิจกรรมเพือการพัฒนาอย่างยังยืนของบริษัทฯอย่างดีมาโดยตลอดบริษัทฯ จะยึดหลักการดําเนินงานที

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ให้ความสําคัญกับการบริหารกระบวนการภายในทีไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิงแวดล้อม 

รวมถึงการใช้วัสดุและทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้จิตสํานึกของการมีส่วนร่วมในความ

รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิงแวดล้อม เพือให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยังยืน 

นายพิเทพ จันทรเสรีกุล 

ประธานกรรมการ



รู้จัก 
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พ.ศ. 2548  

บริษัทได้ลงทุนในบริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด ซึง

เปนบริษัทย่อย  สัดส่วนการลงทุนเดิมร้อยละ 95 ของ

ทุนจดทะเบียน และได้ลงทุนเพิมในป 2556 โดย

ปจจุบันมีสัดส่วนการลงทุน คิดเปนร้อยละ 100 ของ

ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท  บริษัทย่อยเน้นการ

ประกอบธรุกิจจําหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้แบรนด์ 

“โตโยต้าชัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” ปจจุบันมีสาขาทังหมด 

4 สาขา คือ

1. สาขากาญจนาภิเษก

2. สาขาศรีนครินทร์

3. สาขาเกษตร

4. สาขากาญจนาภิเษก-บรมราชชนนี

พ.ศ. 2548

บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ประชาชน 

จํานวน 50 ล้านหุ้น และได้เข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 

250 ล้านบาท

พ.ศ. 2547 

บริษัทได้แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ภายใต้ชอื 

“บริษัท กรุงไทย คาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด 

(มหาชน)” และเปลียนแปลงมูลค่าทีตราไว้จาก 

1,000 บาทต่อหุ้น เปน 1 บาทต่อหุ้น

พ.ศ. 2535 

จดทะเบียนจัดตังบริษัท ในชือ “บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ 

อินเตอร์เนชันแนล จํากัด” โดยคุณไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล  

ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 4 ล้านบาท ประกอบธรุกิจ

ให้เช่ารถยนต์ ทังเช่ารายวัน รายเดือน รายป
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2562 

บรษัิทฯ มอัีนดับเครดิตองค์กรจาก บรษัิท ทรสิเรทติง จํากัด ที

ระดับ A- (แนวโน้มคงที) 

2562 

บรษัิทฯ ได้รบัการประเมนิผลการกํากับดูแลกิจการ จากผล

สํารวจการกํากับดูแลกิจการบรษัิทจดทะเบยีน ทีระดับดีมาก 

จากเดิมทีระดับดี จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิท

ไทย (IOD) 

บรษัิทฯ ได้รบัการรบัรองสถานะการเปนสมาชิกแนวรว่มปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ(Certified)  จาก

คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption หรอื CAC)

รู้จัก 
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บริษัท  กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) ประกอบธรุกิจประเภทการจัดหารถยนต์ให้เช่าแบบสัญญา

เช่าเพือการดําเนินงาน (Operating Lease) อายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-5 ป และการให้เช่าระยะสัน (Short Term Rent) 

อายุการสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ป และประกอบธรุกิจจําหน่ายรถยนต์มือสอง โดยเปนรถยนต์เช่าทีครบกําหนดอายุสัญญา

เช่า และจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายคือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด ซึงเปนบริษัทย่อยภายใต้แบรนด์  “โตโยต้า

ชัวร์ กรุงไทย ยูสคาร์” 

ประเภทของผลติภัณฑ์ และบริการ 

1. บริการจัดหารถยนต์ใหเ้ชา่เพอืการดําเนินงาน (Operating Lease)

บริษัทฯ จัดหารถยนต์ให้เช่าเพือการดําเนินงาน โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1-5 ป รถยนต์ทีให้เช่าเปนรถยนต์

ทีตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า  แบ่งเปนรถยนต์ประเภทรถยนต์นังขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รถตู้ 

และรถกระบะ  ซึงการบริการครอบคลุมถึงการจัดทําประกันภัยรถยนต์ประเภทชัน 1 และการจดทะเบียนและต่อภาษี

รถยนต์  ค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษา รวมถึงมีศูนย์ประสานงาน 24 ชัวโมง (Call Center) เพือให้บริการ

ลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทีมช่างฉุกเฉินและรถซ่อมบํารุงเคลอืนที พร้อมบริการรถลากจูง รวมถึงมีบริการรถทดแทน

ในกรณีทีรถยนต์ทีใช้งานเดิมเกิดเสียหายหรือประสบอุบัติเหตุ   

การดูแล จัดการ 
รถยนต์ในองค์กร 

การทําประกนัภัย 
และการคุม้ครอง 

การต่อทะเบียน 
และภาษีประจาํป 

การจัดหารถ 
ทดแทน 

การควบคุม 
ค่าซ่อมบํารุง 

การจัดหารถ 
เมือครบกําหนด 

2. บริการจัดหารถยนต์ใหเ้ชา่ระยะสนั  (Short Term Rent)

บริษัทฯ มีรถยนต์สําหรับให้กลุ่มลูกค้าทีมีวัตถุประสงค์ในการเช่าเปนแบบการเช่ารายวัน รายเดือน โดยรถยนต์ทีให้เช่า

ระยะสันทุกคัน ได้รับบริการเช่นเดียวกันกับรถยนต์ให้เช่าเพือการดําเนินงาน ปจจุบันมีบริการให้เช่าทีสํานักงานใหญ่

ถนนพระราม 3 และสาขาอโศก 

3. การจําหน่ายรถยนต์ใชแ้ลว้

บริษัทฯ มีช่องทางการจําหน่ายรถยนต์ซึงหมดอายุสัญญา

เช่า ผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท กรุงไทย ออโตโมบิล จํากัด 

โดยบริษัทย่อยดําเนินธรุกิจจําหน่ายรถยนต์มือสองภายใต้

แบรนด์ “โตโยต้าชัวร์ กรุงไทยยูสคาร์” นอกจากนี ยัง

สามารถหาโอกาสทางธรุกิจจากการขายรถยนต์ใช้แล้วที

รับซือจากภายนอก โดยปจจุบันมี 4 สาขา ตังอยู่บริเวณ

ถนนกาญจนาภิเษก  ถนนศรีนครินทร์ ถนนพหลโยธนิ 

และถนนกาญจนาภิเษก-บรมราชชนนี



นโยบายการดาํเนินกจิการ 
เพือการเติบโตอย่างยังยนื 
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จากแนวคิดการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯทีมุง่เน้นงานบริการแก่ลกูค้าทีเปนเลศิ และได้กําหนดเปาหมาย

บริษัทฯได้มีนโยบายและวางแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพือสามารถเติบโตได้อย่างยังยืน ดังนี

 

1. ดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเปนพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า 

เจ้าหนี ลูกหนี คู่แข่ง หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน ชุมชนและสังคม  ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านีได้รับการ

ปฏิบัติทีดี ถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความมันใจว่าสิทธิดังกล่าว จะได้รับความคุ้มครอง เปนธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และได้รับการยอมรับจากทุกส่วน

 

2. มุ่งเน้นกํากับกระบวนการภายในธุรกิจของบริษัทฯ (In-Process) ทีสามารถตอบสนองนโยบายในการดําเนิน

กิจการเพือการเติบโตอย่างยังยืน โดยเชือมโยงการมีส่วนร่วมจากผู้ทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก เน้นความ

คุ้มค่า ลดการสูญเสีย ปลอดภัย และส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงการทํางาน โดยทีเนืองานและการปฏิบัติงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนเชิงบูรณาการ ในเปาหมายการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯและสามารถเติบโตอย่างยังยืน

 

3. มุ่งเน้นในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม (After-Process) โดย

แบ่งเปนกิจกรรมทีเกียวข้องการสนับสนุน บริจาค ทังในรูปแบบเงินบริจาคและสิงของ เพือให้เกิดประโยชน์ใน

การพัฒนาชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม โดยกิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงทีผ่านมา การบริจาค

เงินและสิงของ และให้การสนับสนุนรถยนต์ แก่มูลนิธิบ้านนกขมิน และมูลนิธิกระจกเงา การส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านอืน บริษัทฯได้มอบหมวกนิรภัย ให้แก่ กองบังคับการตํารวจนครบาล และกองบังคับการตํารวจ 

“เปนบริษัทรถเช่าชันนําทีเน้นงานบริการทีเปนเลิศ โดยเสริมสร้างความ

เจริญก้าวหนา้อย่างยังยืน ภายใต้การทํางานร่วมกับคู่ค้า มุ่งสร้างคุณค่า

ให้แก่ลูกค้า และพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้า และมีทักษะ ทํางานทีเปน

มืออาชีพ โดยการปลูกฝงจริยธรรม และการมีส่วนร่วมรับผดิชอบตอ่สังคม 

ชุมชน และสิงแวดล้อมภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี” 
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ค่านิยมองค์กร

นอกจากการกําหนดนโยบายข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังมุ่งสร้างค่านิยมให้เกิดขึนในองค์กร เพือให้เกิดความร่วมมือ 

ประสานงานกันภายในองค์กร เพือนําไปสู่การปฏิบัติงานทีดีอย่างต่อเนืองทังการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และเพือน

ร่วมงาน ตามหลัก พีพีดี (PPD)

Professional ความเชียวชาญ และความรับผิดชอบเพือให้งานมีคุณภาพสูงสุด

Partnership การบริการ และสัมพันธภาพทีดี นํามาซึงความพอใจสูงสุด

Dynamic ความมุ่งมัน ทุ่มเท และพัฒนาอย่างต่อเนือง เพือความเปนเลิศใน

ธุรกิจรถเช่าอย่างยังยืน 

นโยบายการดาํเนินกจิการ 
เพือการเติบโตอย่างยังยนื 
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บริษัทฯ คํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Governance) เนืองจากการกํากับดูแลกิจการทีดีจะช่วย

เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร ซึงส่งผลให้เกิดการสร้าง

มูลค่าเพิมให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการได้กล่าวไว้ใน

รายงานประจําป 2562

           บริษัทฯ ได้กําหนดเปาหมายของการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเริมจากการกําหนดโครงสร้างของการบริหาร

จัดการให้มีความชัดเจน การสรรหากรรมการบริษัทฯ ทีมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และมีวิสัยทัศน์ในการในการ

บริหารงาน การกําหนดอํานาจหน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การเปดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส 

ทันเวลา และการส่งต่อนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ไปยังผู้บริหารรวมถึงพนักงานได้รับทราบ และยึดถือเปนแนวปฏิบัติ

ในองค์กร

บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการกํากับดูแลกิจการ จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ที

ระดับดีมาก จากเดิมทีระดับดี จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

          ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย เพือช่วยในการกลันกรองงานทีมีความสําคัญในด้าน

ต่างๆ ดังนี

คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหิารความเสยีง

คณะกรรมการบรหิาร

คณะกรรมการกํากับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษัิท

ทังนีได้กําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าทีของคณะกรรมการชุดยอ่ยดังทีกล่าวมานไีว้แล้วในรายงานประจําป 2561



การบรหิารจัดการความเสียงในด้านสังคมและสิงแวดล้อม 

นอกเหนือจากการบริหารจัดการความเสียงในด้านต่างๆ จากการดําเนินธรุกิจในองค์กรตามทีกล่าวไว้แล้วใน

รายงานประจําป 2562 บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการความเสียงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิงแวดล้อม รวมทังตระหนักถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ จึงได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บริหารความเสียงทําการประเมิน และบริหารจัดการความเสียงทีอาจเกิดขึนต่อองค์กร เพือวางแผนและปองกันความ

เสียงทีอาจเกิดขึนในอนาคต  

          ทังนีบริษัทฯ ยังคํานึงถึงการจัดการในด้านของสิงแวดล้อม รวมถึง ชีวอนามัย ในการทํางานทังภายใน และ

ภายนอกองค์กร ถึงแม้ว่าธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่ได้ใช้ทรัพยากรทีกระทบต่อสิงแวดล้อมโดยตรง แต่ทังนีบริษัทฯ ยัง

คํานึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อมทางอ้อมทีอาจเกิดขึนจากการดําเนินธรุกิจรถยนต์ให้เช่า เช่น ของเสยีจากการ

บํารุงรักษารถยนต์ เปนต้น โดยบริษัทฯ ได้กําหนดเปนแนวทางการจัดการกระบวนการภายใน เพือลดโอกาสการเกิด

ปญหาของสิงทีเกิดขึนจากขันตอนในการดําเนินงานทางธรุกิจของบริษัทฯ

08



นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชนั 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี  โดยยึดมันในการดําเนินธุรกิจด้วยความ

ซือสัตย์ สุจริต โปร่งใสเปนธรรม  รับผิดชอบและระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเกียวข้อง

บริษัทได้มีการจัดทํานโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติ และขันตอนปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการที

เหมาะสม และประกาศใช้เพือปองกันการคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพือปองกันความเสียง

ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองสถานะการเปนสมาชิกแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified)  จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC)

          

ทังนีในรายงานฉบับนี จะกล่าวถึง “นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ในบางส่วน และได้เปดเผย “นโยบาย

ต่อต้านคอรัปชัน” ฉบับเต็ม ไว้บน website ของบริษัท  www.krungthai.co.th 

 

นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชนั 

  

“ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท  ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทังทางตรงและทางอ้อม

ได้แก่การรับสิงของ ของขวัญ การเลียงรับรอง เงินเรียไร  เงินบริจาคและผลประโยชน์อืนใด ให้แก่ตนเองจากบุคคลทีทํา

ธรุกิจกับบริษัท” ให้ครอบคลุมถึงพนักงาน  คู่ค้า  ลกูค้า  และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทังในประเทศและต่างประเทศ  และ

จัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เปนประจําอย่างน้อยปละ 1 ครัง  

1. คํานิยาม

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คํามัน 

เรียกร้อง หรือรับซึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืนใดซึงไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

เอกชน หรือผู้มีหน้าทีไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือให้บุคคลดังกล่าวกระทําหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที อัน

เปนการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึงธุรกิจ หรือแนะนําธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพือให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึง

ผลประโยชน์อืนใดทีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เปนกรณีทีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของท้องถิน หรือจารีตทางการค้า ให้กระทําได้ 

 

คํานิยาม “การใหส้นิบน”:   หมายถึง การเสนอให้หรือรับสิงของ   ของขวัญ  รางวัล หรือผลประโยชน์อืนใดให้แก่ ตนเอง 

หรือจากบุคคลซึงต้องการให้โน้มน้าวให้กระทําการบางอย่างทีไม่สุจริต  ผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

  

คํานิยาม “การใหส้งิของหรือประโยชน์อืนใด”:  หมายถึง การให้สิทธพิิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน  สิงของ หรือประโยชน์

อืนใด เพือเปนสินนาใจ เปนรางวัล หรือเพือการสร้างสัมพันธภาพทีดี 
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2. หน้าทีความรับผดิชอบ
2.1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และกํากับดูแลให้มีระบบทีสนับสนุนการ             
ต่อต้านคอร์รัปชันทีมี ประสิทธิภาพ เพือให้มันใจว่าฝายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน 
และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองค์กร
2.2)  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบ
ควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสียงให้มันใจว่าเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม 
เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธภิาพ
2.3)  กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และผู้บริหาร มีหน้าทีและรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบ ส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพือสือสารไปยังพนักงานและผู้เกียวข้อง รวมทัง ทบทวนให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ทีเปลียนแปลงไป ได้แก่ สภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
ต่างๆ เปนต้น
2.4)  เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน มีหน้าทีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเปนไปอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับ
ดูแล เพือให้มันใจว่ามีระบบควบคุมทีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสียงด้านคอร์รัปชันทีอาจเกิดขึน และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
2.5)   กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าทีให้เปนไปตามแนวทางทีกําหนดไว้ในนโยบายฉบับนี และใน
กรณีทีพบเห็นการกระทําอันเปนทีฝาฝนนโยบายฉบับนีจะต้องรีบรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการ
รายงานทีกําหนดไว้ตามนโยบายฉบับนี

3. แนวทางการปฏิบัติเพอืปองกันและต่อต้านการคอร์รัปชนั 

3.1)  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ 

โดยต้องไม่เข้าไปเกียวข้องกับเรืองคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

3.2) พนักงาน ไม่พึงละเลย หรือเพิกเฉย เมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายคอร์รัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือ

ข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลทีกําหนดให้ทําหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆทีกําหนดไว้ 

3.3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ทังทางตรงและแอบแผง ทังส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้องกับบริษัท เช่น กระทําการใด ๆ 

เพือขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือแข่งขันกับบริษัท 

3.4) บริษัทฯ จะให้ความเปนธรรมและคุ้มครองพนักงานทีปฏิเสธหรือแจ้งเรืองคอร์รัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทโดยใช้

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ทีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน 

3.5) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในทีเหมาะสม สมาเสมอเพือปองกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติทีไม่เหมาะสม โดย

เฉพาะงานขาย การตลาด จัดซือ 

3.6) ผู้ทีกระทําคอร์รัปชันเปนการกระทําผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯซึงจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ

ทีบริษัทฯ กําหนดไว้นอกจากนีอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํานันผิดต่อกฎหมาย 

3.7) บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับบุคคลอืนทีต้องปฏิบัติหน้าทีที

เกียวข้องกับทางบริษัทฯหรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเรืองทีต้องปฏิบัติให้เปนไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ มุ่งมันทีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรทียึดมันว่าคอร์รัปชันเปนสิงทียอมรับไม่ได้ทังการทําธุรกรรมกับ

ภาครัฐและภาคเอกชน 
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4.นโยบายการจ่ายและรับเงินทีเกียวกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใชจ่้ายอืนๆ 
  
      บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิงทีสําคัญทีจะนํามาซึงความสําเร็จอย่าง
ต่อเนืองของบริษัทพนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ(Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูป
ค่าใช้จ่ายอืน (Others) แก่/จากบุคคลใดๆ ได้ หากเข้าเงือนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี 

4.1  ไม่เปนการกระทําโดยตังใจเพือครอบงําชักนํา หรือตอบแทนบุคคลใดๆ เพือให้ได้มาซึงความได้เอาเปรียบใดๆ ผ่าน
การกระทําไม่เหมาะสม หรือเปนการแลกเปลียนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพือให้ได้มาซึงการช่วยเหลือหรือ
ผลประโยชน์ 
4.2 เปนไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง 
4.3 เปนการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของพนักงาน 
4.4 ไม่เปนของขวัญ ทีอยู่ในรูปของเงินสดหรือสิงเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกํานัล) 
4.5 เหมาะสมกับสถานการณ์เช่น การให้ของขวัญ เล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตรุษจีนหรือปใหม่ซึงถือเปน
ธรรมเนียมปกติ 
4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามวาระโอกาส  เช่น ในกรณีทีบริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มี
การประกวดราคา พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัท ทีเข้าร่วมการประกวดราคานัน 
4.7 เปนการให้อย่างเปดเผยไม่ปกปด โดยพนักงานสามารถรับของขวัญ ตามแนวปฏิบัติ  ซึงมีมูลค่าได้ไม่เกิน 500 บาท 
ในกรณีทีไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึงมีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยใช้
แบบรายงานการรับของขวัญ และนําส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการผู้บริหาร เพอืนําไปเปนของรางวัลให้แก่พนักงาน 
หรือบริจาคเพือการกุศลตามความเหมาะสม 
4.8 เพือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการในเรืองความเสียงกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ  ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติหน้าทีด้วยความระมัดระวังในเรืองต่อไปนี 
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5. การบริหารความเสยีงการคอร์รัปชนั 

บริษัทฯได้เน้นยาและปลูกฝงให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกระทําทีอาจก่อให้เกิดความเสียงการคอร์รัปชัน โดย

มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี ประเมินความเสียงจากการเกิดคอร์รัปชันอย่างสมาเสมอ ซึงถือเปนความเสียงหนึงภายใต้ความ

เสียงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บริษัทฯได้สร้างระบบงานเชิงปองกัน กําหนดวิธีการลดความเสียงและ

การควบคุม (risk mitigation and control) ผู้รับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหาร

ความเสียงสําหรับให้พนักงานใช้เปนแนวทางปฏิบัติ เพือปองกันการเกิดคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน   

ทําการประเมิน ติดตามการกํากับดูแลทีดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทังสรุป

รายงานให้กับทางคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปละครัง

การรับสิงของ/ การให้สิงของ หรือผลประโยชนอื์นใด : กําหนดแนวปฏิบติัไว้ดังนี 
• การรับสิงของ หรือประโยชนอื์นใด 

1)  ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน ;  รับ ขอรับเรียไร ของขวัญการเลียงรับรอง  การให้บริการ  การสนับสนุนทาง
การเงิน เงินรางวัลใด ๆ จากคู่ค้า เจ้าหนี หรือผู้มีส่วนได้เสียทีทําธรุกิจกับบริษัท 
2)  การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิงของ สามารถกระทําได้ในลักษณะองค์กรกับองค์กร  โดยต้องได้รับการลงนาม
อนุมัติจาก กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เท่านัน 
3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมทีพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิงของหรือ ประโยชน์อืนใดนันต้องมี
ราคาหรือมูลค่าการรับไม่เกิน 500 บาทและ/หรือมีความจําเปนต้องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือ
ระหว่างองค์กร 
4) กําหนดให้ผู้บริหารตังแต่ผู้จัดการแผนกขึนไป เปนผู้แทนองค์กรในการรับสิงของหรือประโยชน์อืนใด และนําส่ง
ต่อเลขานุการบริหาร  ภายใน 1  วันทําการนับแต่วันทีได้รับสิงของหรือ ประโยชน์อืนใด เพือดําเนินการตามเกณฑ์
ภายในบริษัทฯ ต่อไป 
5) ยกเว้น ของชําร่วยในช่วงเทศกาลอันเปนประเพณีนิยม บริษัทอนุโลมให้พนักงานสามารถรับได้ เช่น ปฏิทิน  พวง
กุญแจ สมุดบันทึกฯลฯ ทีมีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนันระบุไว้  โดยมอบหมายให้ผู้บริหารตังแต่ผู้จัดการแผนกขึนไป 
เปนผู้แทนในการรับมอบ และมีอํานาจในการพิจารณาแจกจ่ายของชําร่วยนัน ให้แก่พนักงาน 
6) เพือปองกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานหรือบุคคลทีบริษัทมิได้มอบหมายให้เปน
ผู้แทนในการรับสิงของหรือประโยชน์อืนใด โดยเด็ดขาด 
7) กรณีทีไม่อาจปฏิเสธได้ และมีความจําเปนต้องรับไว้ ให้รับของดังกล่าว และรายงานต่อเลขานุการบริหารเพือ
ดําเนินการต่อสิงของนันๆตามความเหมาะสม 

• การให้สิงของ หรือประโยชนอื์นใด : 
1) การให้สิงของ กําหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเปนประเพณีนิยมทีคนทัวไปพึงปฏิบัติต่อกัน   หรือปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมทีไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์     หรือ ประเพณีทีไม่มีข้อขัดแย้งต่อกฎหมาย ให้ขออนุมัติ
จากผู้บังคับบัญชาก่อนดําเนินการโดยบริษัทจะเปนผู้ดําเนินการจัดหาซึงกําหนดราคาหรือมีมูลค่าไม่เกิน  5,000 
บาท 
2)    เพือหลีกเลียงการนําไปสู่การให้สินบน  บริษัทกําหนดให้มีการสํารวจและตรวจสอบความเหมาะสมก่อน
ดําเนินการเพือปองกันการนําไปสู่การทุจริต  และกําหนดให้ผู้บริหารระดับสูง  เปนผู้แทนองค์กร ในการมอบสิงของ
หรือประโยชน์อืนใด

นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชนั 
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6. การฝกอบรมและการสอืสาร 

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับการอบรมหรือรับทราบเกียวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่าง

ต่อเนือง เพือให้ตระหนักถึงนโยบายฉบับนีโดยเฉพาะรูปแบบต่างๆของการคอร์รัปชัน ความเสียงจากการเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธกีารรายงาน กรณีพบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะได้รับสําเนานโยบายฉบับนีหรือหาได้จากใน Intranet ของบริษัทฯ  เพือ

ช่วยให้มันใจว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงนโยบายของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนียัง

สามารถหาอ่านนโยบายรวมทังข้อมูลล่าสุดทีปรับปรุงแก้ไขได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- การอบรมให้ความรู้เกียวกับนโยบายนี จะเปนส่วนหนึงของการปฐมนิเทศหรือก่อนการเข้ารับตําแหน่งของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ทุกคนของบริษัทฯ 

2) ตัวแทน ตัวกลางทางธรุกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/ให้บริการ

และผู้รับเหมา

บริษัทฯ จะสือสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/

ให้บริการ และผู้รับเหมาทราบ ตังแต่เริมต้นความสัมพันธท์างธุรกิจ และในภายหลังตามความเหมาะสม ทังนีบริษัทฯ 

สนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจําหน่ายสินค้า/บริการ และผู้รับเหมายึดมันในมาตรฐานการรับผิดชอบ

ต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัทฯ 

นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชนั 
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7. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลซึง

กระทําการในนามบริษัทฯ คนใดได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

ต่อบริษัทฯ ได้ดังนี 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถยนืข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง ด้วยวาจา หรือเปนลายลักษณ์อักษรผ่าน

ช่องทาง ดังนี 

• ผ่านทางโทรศัพท์ 02-291-8888 ต่อ 262 (คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล) 

• ผ่านทาง E-mail : supichaya@krungthai.co.th 

• ผ่านทาง website ของบริษัท  www.krungthai.co.th 

• ผ่านจดหมายโดยระบุชอื และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามทีอยู่ต่อไปนี

คุณสุพิชฌาย์ ขจรชัยกุล / ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน) 

455/1 ถ.พระราม 3 แขวงบางโคล่

เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120

นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชนั 
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บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เปนความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนีเพือประโยชน์ในการบริหารงาน
และกํากับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปดเผยตามคําสังโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสังศาล และ/หรือ ตามคําสังของ
สํานักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกํากับดูแลทีเกียวข้อง 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวันเกรง
ต่อการใช้อํานาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทําทีไม่เปนธรรม เพือตอบโต้การกระทําของผู้แจ้งเบาะแส หรือ
ข้อร้องเรียน

ผู้แจ้งจะต้องกระทําการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริต หรือมีเจตนาในการกลันแกล้งให้
ผู้อืนได้รับความเสียหาย เสือมเสียชือเสียง ถูกดูหมิน ถูกเกลียดชัง หรือให้ได้รับความอับอาย ฯลฯ นัน บริษัทฯ จะ
ดําเนินการตามทีเห็นควรต่อไป

 8. การดําเนินการสบืสวน และบทลงโทษ 
เมือได้รับการแจ้งเบาะแส กรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ จะเปนผู้กลันกรอง สืบสวนข้อเท็จจริง

ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง กรรมการบริหาร และ คณะกรรมการตรวจสอบ อาจจะมอบหมายให้ตัวแทน (ผู้บริหาร) 
แจ้งผลความคืบหน้าเปนระยะให้ผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ

หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีมี มีเหตุอันควรเชือได้ว่าผู้ทีถูกกล่าวหาได้กระทําการ
คอร์รัปชัน หรือทุจริตจริง บริษัทฯ จะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหา ได้รับทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์
ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิมเติมทีแสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกียวข้องกับการกระทาอันทุจริต ตามที
ได้ถูกกล่าวหา

หากผู้ถูกร้องเรียน ได้กระทําการทุจริตจริง การทุจริตนันถือว่าเปนการกระทําผิดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยจนถึงขันให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตําแหน่ง และหากการกระทําทุจริต
นันผิดกฎหมาย ผู้กระทําความผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทังนีโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ คํา
ตัดสินของคณะกรรมการ (ผู้บริหาร) ถือเปนอันสินสุด

9. การกํากับติดตามและสอบทาน
1)   บริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนีเปนประจําอย่างต่อเนือง (อย่างน้อยปละครัง) โดยพิจารณาถึง

สถานการณ์และความเสียงทีเปลียนแปลงไป และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพือทราบผลการ
ประเมินความเสียง และข้อเสนอแนะเกียวกับการปฏิบัติทีควรมีเพือลดความเสียง

2)  ฝายตรวจสอบจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสมาเสมอ และรายงาน
ประเด็นทีตรวจพบอย่างเร่งด่วน เพือให้มันใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธผิลในการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ทังนีจะหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลทีเกียวข้องเพือหาแนวทางการแก้ไขทีเหมาะสม และจะรายงานให้
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชนั 
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ประธานกรรมการบรษัิทรบัใบประกาศนยีบตัรรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) “CAC” จาก

คณะกรรมการแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ หรอื CAC 

10. การสง่เสริมจริยธรรมและความซอืสตัยภ์ายในองค์กร 

 

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติทีกําหนดไว้ในจรรยาบรรณ รวมทังนโยบาย ระเบียบ คําสังที

เกียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เปนหัวใจและมีความหมายสําคัญยิงต่อการเจริญเติบโตและความยังยนืขององค์กร 

บริษัทฯจึงมุ่งเน้นส่งเสริมและปลูกฝงจริยธรรม และความซือสัตย์ภายในองค์กรเข้มข้นมากขึน เพอืให้เปนวัฒนธรรม

องค์กรทียึดถือปฏิบัติอย่างเหนียวแน่น 
 

นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชนั 
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ในป 2562 การรณรงค์สง่เสริมจริยธรรมและความซอืสตัยภ์ายในองค์กรได้ดําเนินการ ดังนี 
 
 

• จัดพิมพ์และแจกจ่ายจรรยาบรรณและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

• กําหนดให้พนักงานทุกคนต้องศึกษารายละเอียดของจรรยาบรรณและให้ทราบและยอมรับผลแห่งการไม่ปฏิบัติ   

ตามจรรยาบรรณเปนลายลักษณ์อักษร 

• ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติทุกคนศึกษา และทําความเข้าใจเกียวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผ่าน 

   ทาง INTRANET 

• ส่งจดหมายแจ้งคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯเพอืทราบนโยบายการต่อต้านการทุจริตของ

บริษัทฯ 

• จัดอบรมให้ความรู้เกียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

แนวทางและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะยังคงดําเนินการอย่างต่อเนืองและพัฒนาปรับปรุงให้เข้มข้นขึน ควบคู่

ไปกับการพัฒนาทักษะสมรรถนะ บริษัทฯ เชือมันว่าจะสามารถหล่อหลอมผู้ปฏิบัติงานให้เปนผู้คิดดีและทําดีต่อไป 

11. สงิทีจะดําเนินการในป 2563 
 

• กําหนดให้ประเด็นธรรมาธบิาลเปนปจจัยเสียงขององค์กรทีทุกหน่วยงานจะต้องหามาตรการปองกัน และต้องนํา 

  เสนอความก้าวหน้าให้คณะกรรมบริหารความเสียงทราบทุกไตรมาส 

• ติดตามและตรวจสอบกระบวนการทํางานและควบคุมไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รับชันในองค์กร 

• รณรงค์และส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจริยธรรมในการดําเนินงานอย่างต่อเนือง 
 

นโยบายการตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชนั 
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ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบด้วย 3 ท่าน ดังนี

ลําดับ ชอื-นามสกลุ ตําแหน่ง

1 นายศกัดิธัช จันทรเสรกีุล ผู้กํากับคณะทํางาน 

2 นางสาวสิรมิา  ชะเอมกุล คณะทํางาน

3 นางสาวสุนทรยีา  หวังชัย คณะทํางาน

โดยคณะทํางานมีหน้าทีดังต่อไปนี 

• พิจารณากลันกรองกิจกรรม และนโยบายในด้านสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อมเพือการพัฒนาอยางยังยืนของบริษัทฯ 

และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

• พิจารณาและให้ความเห็นชอบในกลยุทธแ์ละกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพือให้บรรลุเปาหมายและนโยบายด้าน SD 

• พิจารณากลันกรองแผนงาน และงบประมาณประจําป สําหรับการดําเนินงานด้าน SD เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

• พิจารณา และติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้าน SD และประเมินผลสําเร็จรวมทังคุณภาพของโครงการ SD 

• ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงานทุกคน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้าน SD 

• พิจารณาแต่งตังทีมงาน เพือทําหน้าทีสนับสนุนงานด้าน SD 

• ดําเนินการอืนใดทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับการดําเนินงานด้าน SD

แนวทางปฏิบัตติอ่ผู้มีสว่นไดเ้สีย 

แนวทางปฏิบติัต่อผูม้สี่วนได้เสยีในกลุ่มต่างๆ มดัีงต่อไปนี

ผู้มสี่วนได้เสยี แนวทางปฏิบติัต่อผูม้สี่วนได้เสยี

พนักงาน พัฒนาความรูแ้ละทักษะทํางานทีเปนมอือาชพี  ปฏิบติัอย่างเปนธรรม ปลูกฝง
จรยิธรรม และการมสี่วนรว่มรบัผิดชอบต่อสังคม

ลูกค้า มุง่สรา้งคุณค่าในสินค้า และบรกิารเพอืตอบสนองความต้องการของลกูค้า

คู่ค้า ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีสจุรติ และตามจรรยาบรรณของคู่ค้าทีดี

ผู้ถือหุน้ ดําเนินธุรกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี 

สังคม ชุมชน สิงแวดล้อม ดําเนินธุรกิจทียงัยืนควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม  และสิงแวดล้อมทีดี
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จากการทีบริษัทฯ มุ่งเน้นความสําคัญของพนักงานในองค์กร ซึงถือเปนหัวใจสําคัญในการขับเคลือนองค์กรให้
เติบโตได้อย่างยังยืน  บริษัทฯ จึงคํานึงถึงการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเปนธรรม 
มุ่งเน้นในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การจ้างงานทีเปนธรรม มีสวัสดิการทีเหมาะสม รวมทังจัดสถานทีทํางานและ
สภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัยมีสุขอนามัยทีดี สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี ให้เกียรติซึงกันและกัน และ
เคารพในสิทธสิ่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับเรืองร้องเรียนจากพนักงาน เพือให้พนักงานสามารถแสดงความเห็น 
และชีแจงข้อข้องใจได้ 

ทังนีการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ยังให้ความสําคัญกับการบริหารกระบวนการภายในทีไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและสิงแวดล้อม รวมถึงการใช้วัสดุและทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้จิตสํานึกของ
การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิงแวดล้อม เพือให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยังยืน 

         
ในป 2562 ทีผ่านมา บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ดังนี 

1. การคัดเลอืกบุคคลากร 
บริษัทได้กลันกรอง และคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการทํางาน ซึงมาสมัครงานในตําแหน่งต่าง ๆ โดยเริมจากเงือนไขการประกาศรับสมัคร ได้แก่ 
คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน และการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ นอกจากนียัง มีการใช้
แบบทดสอบเพิมเติมตามตําแหน่งงาน เพือให้รับบุคคลการทีตรงกับความต้องการและมีคุณภาพมากยิงขึน โดยจะต้อง
คํานึงถึงความสําเร็จขององค์การทีต้องอาศัยบุคลากรทีดี มีประสิทธภิาพในการทํางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนจะ
สามารถแข่งขันกับองค์กรอืนได้ 

2. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
บริษัทได้ใช้นโยบายกับพนักงานทุกคน โดยนโยบายนีจะทําให้มันใจได้ว่าบริษัทสามารถดึงดูดใจ พัฒนา

ศักยภาพ และรักษาพนักงานผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงและมีแรงจูงใจในการทํางานไว้ได้ในตลาดทีมีการแข่งกัน พนักงาน
จะได้รับการเสนอค่าตอบแทนในอัตราทีเหมาะสมและเปนไปตามแนวทางของตลาดซึงเปนองค์ประกอบหลักของ
ค่าตอบแทน ผลทีได้รับ ก็คือพนักงานรู้สึกมีกําลังใจในการทํางานเพือสร้างผลลัพธที์ยังยนืและทําให้บริษัทคงการ
เติบโตไว้ได้ 
       โดยการปรับเงินเดือนตามโครงสร้างขององค์กร ในป 2562 ได้มีการปรับฐานเงินเดือนใหม่ เพือให้สอดคล้องกับผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ
3. การจ่ายโบนัส 
      บริษัทให้รางวัลกับพนักงานทีมีผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานตามทีบริษัทกําหนดไว้ โดย
การจ่ายโบนัสตามผลการปฏิบัติงานปละ 1 ครัง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของธรุกิจและผลปฏิบัติงานของ
พนักงาน
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4. การเปดโอกาสใหกั้บนักศึกษาฝกงาน  

            บริษัทฯ ได้เปดรับสมัครนักศึกษา เพือเข้าฝกงาน เปนจํานวน 2 คน ซึงอยู่ในสาขาช่างยนต์ เพือพัฒนาความรู้

และประสบการณ์ในสายวิชาของนักศึกษาต่อไป โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้งานและทักษะในด้านต่างๆ รวมถึงได้รับ

มอบหมายงานทีจะทําให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ไปพร้อมๆกับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการทํางานด้วย 

โดยเมือจบการศึกษาแล้ว และสามารถผ่านการทดลองงานตามเกณฑ์ทีกําหนด บริษัทจะพิจารณาบรรจุเปนพนักงาน

ประจํา 

 

5. การสร้างคุณค่าขององค์กร เพอืดึงดูดผูมี้ศักยภาพและความสามารถเข้ามาร่วมงาน 

            เสริมสร้างคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนือง เพือดึงดูดผู้มีศักยภาพและความสามารถในทุกระดับตําแหน่งให้เข้า

ร่วมงานกับบริษัท 

6. ดูแลพนักงานอยา่งทัวถึงและเปนธรรม เพอืสร้างความผกูพนัต่อองค์กร 

            ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีส่วนร่วมของพนักงานเสริมสร้างความผูกพันให้พนักงานเกิดความรู้สึกเปนหนึง

เดียว พร้อมก้าวสู่เปาหมายและความสําเร็จร่วมกัน จนก่อให้เกิดเปนวัฒนธรรมองค์กร 

7. การสร้างหลกัประกันทางการเงิน 

               ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการสร้างวินัยออมเงินของพนักงาน จึงเปดโอกาสให้พนักงานสามารถ

เลือกจ่ายเงินสะสม (ส่วนของพนักงาน) ได้ในอัตรา 2 – 15% ของเงินเดือน และนายจ้างจ่ายเงินสมทบให้ 2 -3 % ของ

เงินเดือน 

      ซึงในป 2562  บริษัทฯ มีพนักงานทีเข้าร่วมเปนสมาชิกกองทุนสํารองเลียงชีพ จํานวน  126 คน  บริษัทย่อย 

23 คน  

8. สวัสดิการอืนๆ 

บริษัทฯ จัดให้มีเงินประกันชีวิต ประกันสุขภาพ

ผู้ปวยในและประกันอุบัติเหตุตามทีได้ประกาศไว้เปน

นโยบายงานบริหารบุคคลของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการตรวจสุขภาพประจําปให้กับพนักงาน

ทุกคน เปนประจําทุกป  และมีรายการตรวจสุขภาพพิเศษ

สําหรับพนักงานในส่วนงานทีมีความเสียงในการทํางาน เช่น 

พนักงานในส่วนงานซ่อมบํารุงรถยนต์ ซงึมีความเสียงต่อ

ระบบทางเดินหายใจ ความเสียงต่อการได้ยิน 

พนักงาน 
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• การส่งเสรมิให้มกีารแข่งขันทางด้านกีฬาต่าง ๆ 

เพอืส่งเสรมิสุขภาพ และเพือสรา้งความสามคัคี

ในองค์กร 

• บริษัทฯ ได้ให้เจ้าหน้าทีบุคคลหรือตัวแทน

บริษัท เข้าเยียมพนักงานทีคลอดบุตรและ

พนักงานทีเจ็บปวย เพือเปนขวัญและกําลังใจ

ให้กับพนักงาน 

พนักงาน 

• การจัดงานปใหมป่ระจําป เพอืแสดงความ

ขอบคุณสําหรบัพนักงานทุกคนทีตังใจทํางาน

ให้กับองค์กร 
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9. กิจกรรมสง่เสริมสขุภาพ

นอกจากจะมีการตรวจสุขภาพประจําปสําหรับพนักงานทุกคนแล้ว ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลบาง

ปะกอก 9 อินเตอร์  ได้มีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้แก่พนักงานหญิง เพอืช่วยให้รู้ได้เร็วใน

กรณีตรวจพบและมีการรักษาแต่เนินๆ ไม่ให้ลุกลามไปอย่างอย่างรวดเร็ว 

10. การสง่เสริมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเนือง

โลกธรุกิจในปจจุบันมีการแข่งขันอย่างรุนแรง มีความเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน ทําให้มีความ

เสียงในด้านการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานทีต้องพร้อมและตอบโจทยไ์ด้ทันกับทิศทางของธรุกิจและสถานการณ์ที

เปลียนแปลงอยู่เสมอ      โดยบริษัทได้เสริมสร้างให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ผ่านปจจัยพืนฐานและ

วัฒนธรรมการเรียนรู้ทีบริษัทได้สนับสนุนและสร้างขึน เพอืให้การเรียนรู้เกิดขึนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธภิาพและ

ประสิทธผิลสูงสุด ผ่านการอบรมในคอร์สต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของระดับตําแหน่ง แผนกและความจําเปนใน

เรืองความรู้ในงาน เช่น. 

การอบรมใหค้วามรู้เกียวกับเครืองยนต์และอุปกรณเ์สริมต่างๆ ของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  

ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยของการใช้รถยนต์ โดยให้ความรู้กับพนักงานในเรืองเทคโนโลยีใหม่ๆ รถยนต์ที

ออกสู่ตลาดรุ่นใหม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริมทีมากับรถว่าต้องอยู่ในสภาพดีพร้อมการใช้งาน  โดยจัดให้มีการอบรมให้

ความรู้ เพือให้พนักงานมันใจว่ารถยนต์ทีลูกค้าได้รับมองไป มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  

การอบรม “ขับขีปลอดภัย” 

   นอกเหนือไปจากความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังให้ความสําคัญกับความปลอดภัยบนท้องถนน 

เพือทีจะลดการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรของพนักงาน ซึงในปทีผ่านมาได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ โดยหวังทีจะเพิม

ทักษะการขับขีอย่างปลอดภัยและจิตสํานึกในการขับขีอย่างปลอดภัยโดยไม่เกิดอุบัติเหตุทางจราจรอย่างต่อเนือง 

พนักงาน 
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11. การพฒันาหนักสตูรสาํหรับพนักงานระดับผูบ้ริหาร และหวัหน้างาน 

เพือตอบโจทย์ธุรกิจทีเปลียนแปลง การพัฒนาพนักงานระดับผู้บริหารให้สามารถทํางานให้สอดคล้องกับ

ทิศทางธุรกิจเปนประเด็นสําคัญและเร่งด่วน  ทางผู้บริหารระดับสูง ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาพนักงาน

ระดับผู้บริหารขึนใหม่ คือหลักสูตร “การบริหารงาน” โดยออกแบบหลักสูตร เพือให้สอดคล้องกับเปาหมายการ

ทํางาน อีกทังยังปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทีเคยอบรมผ่านมา ให้มีความทันสมัย ทันต่อแนวธุรกิจในปจจุบัน โดยใช้

ประสบการณ์การเรียนรู้และฝกปฏิบัติผ่านการทํางานจริงของผู้ทีผ่านการอบรมช่วยพัฒนาให้ดียิงขึน

พนักงาน 
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ระหว่างป 2562 บริษัทฯ ได้มีการอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนือง เพือเพิม

ศักยภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร โดยแบ่งเปนด้านต่างๆ ดังนี 

พนักงาน 

ลําดับ หัวข้อในการฝกอบรม ผู้บรหิาร หัวหน้า
งาน พนักงาน หมายเหตุ

1 ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  

2 คุณสมบติัของผู้นําทีดี  

3 การประชุมให้เกิดประสิทธิภาพ  

4 เก่งคนด้วยการเข้าใจการทํางานของสมอง  

5 จิตวิทยาและวาทศลิปในการโน้มน้าวใจ 

6 คอรส์อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด 

7 การซอืหุ้นในตลาดหลักทรพัยโ์ดยอาศยังบการเงิน  บญัชี

8 เจาะลึก TFRS 15 หลักการบญัชใีหมเ่กียวกับการรบัรู้
รายได้  บญัชี

9 ยิงโฆษณาบน Google Aks (Google Search) 
การตลาด
ระยะสัน

10 N-STEP 1-3 (หลักสูตรช่างยนต์)  ศูนย์บรกิาร

11 SERVICE ADVISOR (หลักสูตรเจ้าหน้าทีรบัรถ)  ศูนย์บรกิาร

12 อบรมดับเพลิง และซ้อมหนไีฟ   

13 Transfer pricing ผลกระทบทางการบนัทึกบญัชทีีนัก
บญัชต้ีองปฏิบติัให้ถูกต้อง  บญัช ี

14
เตรยีมความพรอ้ม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที 9 เครอืงมอืทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบบัที 
16 สัญญาเช่า (TFRS 16)

  บญัช ี

15 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ใน
การสอบบญัช ี– Advance Level  
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12. การสนับสนุน และผลกัดันเพอืใหพ้นักงานมีความก้าวหน้า  

• โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพให้กับพนักงานทีมีผลการทํางานดี และมีการพัฒนาตนเองได้อย่าง

ประสิทธภิาพ  หรือ “โครงการแถว 2” เปนโครงการทีส่งเสริมให้แก่พนักงานทีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือง ได้มี

โอกาสในการเติบโตในหน้าทีการงานในองค์กร โดยพนักงานเหล่านีจะผ่านการคัดเลือกโดยหัวหน้างาน และนํามาฝก

ปฏิบัติให้สามารถทํางานได้เสมือนกับหัวหน้างาน เนืองจากการทีองค์กรจะเติบโตได้อย่างยังยนืนัน จะต้องไม่พึงพา

บุคคลใดบุคคลหนึง แต่ทุกคนต้องสามารถทีจะพัฒนาตนเองให้สามารถทํางานทดแทนผู้อืนได้ 

พนักงาน 



13. การสร้างบรรยากาศการมสีว่นร่วมในการทํางาน  

   บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Staff Meeting เพือให้

พนักงานได้มาพบปะร่วมกันฟงการบรรยายจาก

ผู้บริหารระดับสูงและแนะนําพนักงานใหม่ เพือให้

พนักงานได้รู้จักและทําความคุ้นเคย และรับประทาน

อาหารร่วมกัน ถือเปนการให้เกิดบรรยากาศในการ

ทํางานภายในองค์กรทีดีขึน

      มีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์พนักงานเข้าใหม่ 

และแนะนําในกิจกรรม Staff Meeting เพือให้

พนักงานได้รู้จักและทําความคุ้นเคย ถือเปนการให้

เกิดบรรยากาศในการทํางานภายในองค์กรทีดีขึน

14. การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

           บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมตักบาตรวันสงกรานต์ 

เพือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมให้กับพนักงาน

และเพือสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยตัก

บาตรพระสงฆ์ 9 รูป และรดนาผู้ใหญ่

พนักงาน 
26
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ความปลอดภัย 

บริษัท ฯ มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงได้ให้ความสําคัญต่อกิจกรรมทีทําให้เกิดความ

ปลอดภัยในการทํางาน จึงได้จัดให้มีดังนี 

•  จัดอบรมภายในเรืองการทํางานกับเครืองจักร 

สําหรับพนักงานทีต้องทํางานภายใต้เครืองจักรทีเปนอันตราย โดยระบุถึงสาเหตุทีอาจเกิดขึนจากความ

ประมาท เพือให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น การซ่อมบํารุงภายใต้เครืองมือยกรถ การสูดดม

ของเหลวทีเปนอันตราย หรือสูดดมควันรถยนต์ขณะทําการซ่อมแซม เปนต้น ทังนีบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีกิจกรรมที

พนักงานเปนผู้หาสาเหตุทีอาจจะเกิดอันตรายจากการทํางาน รวมทังหาแนวทางการปองกันสาเหตุดังกล่าว เพือ

ก่อให้เกิดความร่วมมือ และเปนแนวทางการปองกันอุบัติเหตุต่างๆ ในอนาคต

•  การใชอุ้ปกรณพ์ยุงหลงั  

บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์เพือช่วยปองกันอาการบาดเจ็บ จากการทํางานทีต้องมีการยกหนัก นังนานๆ ยืนนานๆ 

หรือกิจกรรมทีเสียงต่อการเจ็บปวดกระดูกและกล้ามเนือหลัง. 

•  การปองกัน และระงับอัคคีภัย 

บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแผนฉุกเฉินเพือปองกันและระงับการเกิดอัคคีภัย ซึงเปนสว่นหนึงของแผนบริหาร

ความต่อเนืองทางธรุกิจ (BCP) ทีอาจส่งผลต่อการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ จึงได้กําหนดแผนฉุกเฉินมาดังนี 

• การปองกันอัคคีภัย 

1. มีการซ่อมบํารุงและเปลียนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกําหนดของผู้ผลิต

2. มีการประชุมจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย

3. จัดให้มีผู้มีหน้าทีเกียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝกอบรมเกียวกับการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน 

4. จัดทําปายข้อปฏิบัติเกียวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปดประกาศให้เห็นชัดเจน 

พนักงาน 



28

การระงบัอัคคีภัยขันต้น แผนระงับอัคคีภัย 

ขันตอนการปฏิบัติเมือพบเหตุเพลิงไหม้ 

พนักงานทีพบ 

เหตเุพลิงไหม้ 

ตัดสนิใจว่าได้ด้วย

ตนเองหรอืไม ่

ถ้าดับได้ ให้ดําเนินการ 

ดับทันที 

หากดับไม่ได้ 

ให้บอกเพือนรว่มงาน 

หรอืหัวหน้า 
หากดับไม่ได้ 

รายงาน -ใช้แผนปฏิบัติงานระงับ 
  เหตุเพลิงไหม้ขันต้น 
................................... 
-แจ้งหน่วยสือสาร 
-แจ้งฝายบุคคล 

ผู้อํานวยการดับเพลิง 
................................... 
ตัดสินใจใช้ปฏิบัติการ 

ขันรุนแรง 

ผู้อํานวยการดับเพลิง 

นายศักดิธชั จันทรเสรกีลุ 

หัวหน้าหน่วยเคลือนย้ายคน 

นายพลกฤต วีระณรงค์ 

หัวหน้าหน่วยเคลือนย้ายยานยนต์ 

น.ส.จันทรทิพย ์แซโ่งว้ 

หัวหน้าหน่วยด้าน IT 

คุณพรพรรณ สตัตวัตรกลุ 

หัวหน้าหน่วยด้านสอืสาร 
และประสานงาน 

คุณสนุทรยีา หวังชยั 

ทมีเคลือนย้ายคน 

นายพลกฤต วีระณรงค์ 

ทมีช่วยเหลือ 

นายประเสริฐชยั ตะเกยีดกลาง 

ทมีรถเช่า 

นายสมัพันธ ์ทองธรรมชาติ 

ทมีรถซ่อม 

นายธนากร มิงใย 

ทมีรถใหม่ 

น.ส.นลนิ ีสรุหิะ 

ประสานงาน/สนับสนุน 

น.ส.สริวีร ์อัครสมบูรณก์จิ 

ไฟฟา 

นายณรงค์ มันแกว้ 

ตรวจสอบความเสยีหาย 

นายนพพล ศักดิทอง 

ทมี IT 

น.ส.ทิพยธ์ดิา วงศ์พิพนัธ ์

การระงบัอัคคีภัยขันรุนแรง โครงสร้างผู้ปฏิบัติการเพลิงไหม้ขันรุนแรง 
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บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทอย่างเปนธรรม เพือการทํางานร่วมกัน และสร้างความสัมพันธใ์นระยะยาว 

บริษัทฯ จึงได้วางนโยบายในการทีคู่ค้าต้องปฏิบัติตามกฏหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้ความเข้าใจซึงกัน

และกัน และสามารถทํางานร่วมกัน หรือให้การสนับสนุนต่อกัน โดยในปทีผ่านมา บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท

ประกันภัยในการดําเนินนโยบาย และแผนงานต่างๆ เพือปองกัน และลดความเสียหายจากการใช้รถยนต์ โดยการ

รวบรวมข้อมูลการแจ้งเคลมประกันภัยเพือหาสาเหตุจากอุบัติเหตุต่างๆ ทีมีการแจ้งเคลม และเพือหาทางปองกันเหตุ

ดังกล่าวในอนาคต 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการขับขีรถยนต์บนท้องถนนของลูกค้า จึงได้

ดําเนินการจัดอบรมขับขีปลอดภัยให้แก่ลูกค้าเพือเปนเครืองมือในการปองกัน และลดความเสียงการเกิดอุบัติเหตุบน

ท้องถนน โดยจากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าในอดีตทีผ่านมา จากเดิมทีมีการเกิดอุบัติเหตุจํานวนมาก หากแต่

ภายหลังการจัดอบรมการขับขีปลอดภัย ภายใต้ชือ “โครงการขับขีปลอดภัย” สถิติการเกิดอุบัติเหตุของลูกค้าได้ลดลง

เปนจํานวนมากอย่างต่อเนือง   โดยในป 2562 บริษัทฯ ได้ดําเนินการจัดอบรมให้แก่กลุ่มลูกค้า จํานวน  2 บริษัท   

 

          นอกจากความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยแล้ว บริษัทยังให้ความสําคัญกับกลุ่มคู่ค้าทีเปนศูนย์บริการต่างๆ ซึงมี

ทีตังอยู่ทัวประเทศ โดยในปทีผ่านมาได้มีการประสานงาน และเข้าพบอย่างต่อเนืองกับศูนย์บริการทีอยู่ในกรุงเทพฯ 

และจังหวัดใกล้เคียง ซึงเปนศูนย์บริการทีมีกลุ่มลูกค้าเข้าใช้บริการอย่างต่อเนือง โดยมีวัตถุประสงค์เพือแลกเปลียน 

สอบถามถึงแนวทางการทํางานร่วมกันทังสองฝาย เพือให้เกิดการประสานงาน และความร่วมมืออย่างต่อเนือง เปนไป

ด้วยดี 



ลูกค้าของบริษัท 
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บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพงานบริการรถยนต์เช่าอย่างต่อเนือง เพือให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า และเพือการ
พัฒนาสู่การเปนคู่ค้าทีดีอย่างต่อเนือง โดยในปทีผ่านมาบริษัทฯ ได้ดําเนินการในด้านต่างๆ ดังนี
 
1.) การพฒันาคุณภาพงานบริการของรถยนต์ 

Battery Mobile Service
ดําเนินการเปลียนแบตเตอรีนอกสถานที ใหกั้บรถยนต์เช่าทีมีอายุการใช้งานทีถึงกําหนดระยะเวลาเปลียน

แบตเตอรี และอยู่ในระยะทางการให้บริการของบริษัทฯ การดําเนินการในส่วนของ Battery Mobile Service ช่วยให้
ลูกค้ามันใจในการขับขีรถยนต์มากยิงขึน รวมทังปองกันความเสียงหากแบตเตอรีเกิดเสียหายระหว่างการขับขี
Mobile Service 

ดําเนินการเปลียนถ่ายนามันเครืองยนต์ทีครบกําหนดเช็คระยะ ให้กับรถยนต์เช่าทีครบกําหนดดังกล่าว เพือเปน
การบํารุงรักษาเครืองยนต์อย่างสมาเสมอ และยังช่วยลดมลภาวะทีเกิดจากการใช้เครืองยนต์ทีไม่มีประสิทธภิาพ ช่วย
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ทีไม่เหมาะสม  

2.) การปองกัน และลดความสญูเสยี จากการขับขี  

เนืองจากลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ คือการให้บริการรถยนต์เช่า ทําให้บริษัทฯคํานึงถึงผลกระทบต่างๆ ทีอาจ
เกิดขึนจากการขับขีรถยนต์บนท้องถนน  บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการอบรมขับขีปลอดภัยอย่างต่อเนืองเปนประจํา ให้แก่
กลุ่มลูกค้ารถเช่าของบริษัท ฯโดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพือปองกัน และลดความสูญเสียทีอาจเกิดขึนจาก
การใช้รถยนต์ เพือให้ผู้ใช้รถยนต์ตระหนักถึงอันตรายทีอาจเกิดขึนจากการขับขีโดยประมาท หรือขาดการบํารุงรักษา
รถยนต์ทีถูกต้อง 

ระหว่างป 2562 บริษัทฯ ได้ใหบ้ริการ Battery Mobile Service  และ Mobile Service ดังนี 

แบตเตอร ี นามนัเครอืง เช็คทัวไป ยาง 

490 1,120 1,936 
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ในป 2562 บริษัทได้มีการจัด อบรมการขับขีปลอดภัยใหกั้บกลุ่มลูกค้าทีเปนผู้เช่ารถยนต์ พร้อมทังกิจกรรม

ส่งเสริมแนะนําผลิตภัณฑ์รถยนต์และวิธกีารขับขีได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนนและประหยัดพลังงาน ดังนี

โครงการ จํานวนครงั จํานวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 

1.เยยีมชมโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า 1 23 บรษัิท

2.เยยีมชมโรงงานประกอบรถยนต์มติซูบิชิ 2 37 บรษัิท

3. เยยีมโรงงานผูผ้ลิตรถยนต์ฮอนด้า 1 19 บรษัิท

4. TOYOTA DRIVING EXPERIENCE PARK @ บางนา-ตราด 2 34 บรษัิท

5. กิจกรรม “ขบัรถยนต์วนไป by KCAR 1 16 บรษัิท

6. อบรมดแูลรกัษารถยนต์เบืองต้น เพอืการขบัขอียา่งปลอดภัย 1 16 บรษัิท

ลูกค้าของบริษัท 
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บริษัทฯ มุ่งมันทีจะดําเนินธรุกิจภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี ควบคู่กับผลประกอบการทีดี และการ

เติบโตทางธรุกิจอย่างยังยนื โดยสอดคล้องจรรยาบรรณการดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ จากหลกัเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทฯ 

ได้มีคณะกรรมการกํากับดูแลซึงรายงานขึนตรงกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลและติดตามการปฏิบัติหน้าที 

และปรับปรุงแก้ไขการกํากับดูแลกิจการให้สอดคล้อง ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ทีมี

การเปลียนแปลงตลอดเวลา นอกจากนีบริษัทฯ ยังเปดช่องทางในการติดต่อสือสารกับผู้ถือหุ้นผ่านการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจําป รวมถึงช่องทางการติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.krungthai.co.th
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นโยบายการจัดการด้านสงิแวดลอ้ม อาชวีอนามัย และความปลอดภัย
บริษัทฯ คํานึงถึง และให้ความสําคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานต่างๆ ทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อม

มาอย่างต่อเนือง รวมทังได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนืองในส่วนทีเกียวกับระบบ
สิงแวดล้อม และการปองกันมลพิษ โดยในปทีผ่านมาได้ดําเนินการ และมุ่งพัฒนาในด้านสิงแวดล้อม อาชีวอนามัย และ
ความปลอดภัย ดังนี

สงิแวดลอ้ม อาชวีอนามยั
ดําเนินการจัดการของเสีย ทีเกิดจากการทํางานในศูนย์ซ่อมรถยนต์ เช่น นามันเครืองเก่า สารเคมีใช้แล้วต่างๆ 

โดยบริษัทฯ ได้มีการรวบรวมของเสียและจัดส่งให้แก่หน่วยงานทีมีเครืองมือในการจัดการของเสียดังกล่าวดําเนินการคัด
แยกถังขยะ เพือระบุประเภทของเสียได้อยา่งเหมาะสม และเพือง่ายต่อการนําไปทําลาย และนําไปรีไซเคิลได้อย่าง
ถูกต้อง

ความปลอดภัย
การบํารุงรักษาเครืองมือ เครืองใช้ต่างๆ อย่างต่อเนืองตามระยะเวลาการบํารุงรักษา เพือให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุดในการทํางาน และปองกันการใช้พลังงานทีไม่เหมาะสมจากเครืองมือเครืองใช้ ทีไม่มีประสิทธภิาพ รวมถึงการจัด
อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เกียวกับการใช้เครืองมือต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการสังเกตถึงสิงผิดปกติจากการใช้
เครืองมือต่างๆ เพือลดอุบัติเหตุจากความผิดพลาดของเครืองมือเครืองใช้ 

จัดอบรมภายในให้แก่พนักงานทีต้องทํางานภายใต้เครืองจักรทีเปนอันตราย โดยระบุถึงสาเหตุทีอาจเกิดขึน
จากความประมาท เพือให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัย เช่น การซ่อมบํารุงภายใต้เครืองมือยกรถ การ
สูดดมของเหลวทีเปนอันตราย หรือสูดดมควันรถยนต์ขณะทําการซ่อมแซม เปนต้น ทังนีบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มี
กิจกรรมทีพนักงานเปนผู้หาสาเหตุทีอาจจะเกิดอันตรายจากการทํางาน รวมทังหาแนวทางการปองกันสาเหตุดังกล่าว 
เพือก่อให้เกิดความร่วมมือ และเปนแนวทางการปองกันอุบัติเหตุต่างๆ ในอนาคต 
 
อนุรักษ์พลงังาน  

บริษัท มีการรณรงค์การใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยส่งเสริมให้
พนักงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพือเปนการลดการใช้กระดาษ  รวมถึงส่งเสริมให้ใช้กระดาษทีมีการ
ใช้งานแล้ว 1 หน้า นํากลับมาใช้งานอีก 1 หน้า  เพือเปนการลดปริมาณการใช้กระดาษ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานมี
จิตสํานึกและการก่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรได้แก่ การปดจอคอมพิวเตอร์เมือไม่มีการใช้งาน การปดไฟ
และเครืองปรับอากาศ ในช่วงพักกลางวัน เปนต้น
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การดูแลรักษาสงิแวดลอ้ม

ประโยชน์

• การจัดการสิงแวดล้อมทีดีขึนช่วยลดของเสียและพลังงานใช้

• ปรับปรุงประสิทธภิาพในการลดต้นทุนในการดําเนินธรุกิจ

• แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามในการขยายโอกาสทางธรุกิจ 

• ตรงตามข้อบังคับทางกฎหมายเพือความโปร่งใสในการทํางานและเปนทีไว้วางใจของลูกค้า

ลกัษณะปญหาสงิแวดลอ้มพจิารณา

การปฏิบัติงานตามปกติ(Normal)

• สภาวะการทํางานปกติทีดําเนินการในแต่ละวัน

• สภาวะทีเกิดขึนเปนประจํา

•  เปนเงือนไขทีเครืองจักรหรือกระบวนการอยู่ในสภาวะทีราบรืนเครืองจักรไม่ขัดข้องมีผลผลิตออกมาจาก

กระบวนการอยู่ตลอดเวลา 

เงือนไขทีเปนการปฏิบัติงานทีไมป่กติ (Abnormal) เปนสภาวะทีเกิดขึนเปนครังคราว

• สภาวะทีต่างไปจากสภาวะปกติ แต่ยังอยู่ในวิสัยทีควบคุมได้

• เกิดขึนแล้วมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมมากกว่าสภาวะปกติแต่ยังควบคุมได้

• นามันรัว ระหว่างการรับนามันเนืองจากปะเก็นเสอืม

• เครืองจักรหรือกระบวนการอยู่ในสภาวะทีเดินเครืองได้ไม่ราบรืนหรือมีเหตุขัดข้อง

• การปรับตังเครืองจักร (Set up)

• การเริมต้นเดินเครือง (Startup)

• การซ่อมแซมเครืองมือประจําป (Overhaul)

• การหยุดปฏิบัติงานทังกระบวนการ (Shutdown)

เงือนไขทีเปนสภาวะฉุกเฉิน (Emergency) สภาวะทีอาจจะเกิดขึนโดยไม่คาดฝนและไม่สามารถระบุเวลาทีเกิดขึนได้

ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมอย่างรุนแรงและแผ่ขยายเปนวงกว้าง

• สภาวะทีต่างไปจากปกติ และผิดปกติ เกิดขึนแล้วอยู่ในวิสัยทีควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได้

• สภาวะฉุกเฉินทีเกิดจากความบกพร่องประมาท อุบัติเหตุสารเคมีอันตรายหกรัวไหลเปนปริมาณมาก (5 ลิตร)

• ไฟไหม้

•  ระเบิด

•  การจลาจล

•  สภาวะฉุกเฉินเนืองจากธรรมชาติ

• แผ่นดินไหว,นาท่วม, ภูเขาไฟระเบิด
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ลักษณะปญหาสิงแวดล้อม ผลกระทบสิงแวดล้อม สภาวะ

นาเสยีจากการใช้ห้องนา มลภาวะทางนา ปกติ

การใช้นา ทรพัยากรธรรมชาติลดลง ปกติ

เสยีงดัง มลภาวะทางเสยีง ปกติ

ไอเสยีจากรถยนต์ มลภาวะทางอากาศ ปกติ

ไฟไหมร้ะหว่างเก็บสารเคมี ความปลอดภัย ฉุกเฉิน

สารเคมหีกรวัไหลปรมิาณมาก ความปลอดภัย ฉุกเฉิน

สารเคมหีกรวัปรมิาณน้อย การปนเปอนสูดิ่น ผิดปกติ

การควบคุมมลภาวะ (Operational control)

• การจัดการของเสีย

• การจัดการสารเคมี

• การซ่อมบํารุงเครืองมือ อุปกรณ์ เครืองจักรทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

• การควบคุมผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง 

 

การจัดการของเสยี  ทีเกิดจากการทํางานในศูนย์ซ่อมรถยนต์ เช่น นามันเครืองเก่า สารเคมีใช้แล้วต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มี

การรวบรวมของเสียและจัดส่งให้แก่หน่วยงานทีมีเครืองมือในการจัดการของเสียดังกล่าวดําเนินการคัดแยกถังขยะ เพือ

ระบุประเภทของเสียได้อย่างเหมาะสม และเพือง่ายต่อการนําไปทําลาย และนําไปรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง 

• มถีาดรอง

• ปดฝา

• มปีายชบีง่

• มอุีปกรณ์ซับทําความสะอาดทีเหมาะสม
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การซอ่มบํารุงเครืองมือ อุปกรณ ์เครืองจักรทีสง่ผลกระทบต่อสงิแวดลอ้ม

มีการซ่อมบํารุงเครืองมือ อุปกรณ์ เครืองจักรตามรอบการซ่อมบํารุง (Preventive Maintenance) เช่น การซ่อม

บํารุงเครืองตังศูนย์ล้อ ลิฟท์ยกรถ ปมลม เครืองถอดยาง เครืองถ่วงล้อ เครืองเจียรจาน และอืนๆ โดยการ สอบเทียบ

เครืองมือวัด (Calibration) เปลียนชินส่วนอะไหล่ใหม่ การหล่อลืนนามัน เปนต้น เพือให้เครืองมือ อุปกรณ์ เครืองจักร 

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

กรณีเครืองมือ อุปกรณ์ เครืองจักร ไม่สามารถทีจะซ่อมบํารุงได้ หรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทางบริษัทฯ จัด

เปลียนให้ใหม่ โดยนําของเดิมให้กับทาง Supplier ไปดําเนินการต่อไป หรือ บริจาคไปยังหน่วยงานทีต้องการ

การควบคุมผูรั้บเหมา ผูรั้บจ้างชว่ง

บริษัทฯ มีการคัดเลือกผู้รับเหมา และผู้รับจ้างช่วง โดยกําหนดเกณฑ์มาตรฐานในการคัดเลือกไว้ และได้แจ้งถึง

กฎเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับเกียวกับการดูแลรักษาสิงแวดล้อม รวมทังได้จัดพืนทีเพือให้ผู้รับเหมาได้มีพืนทีในการ

ปฏิบัติงานทีชัดเจน และสะดวกในการปฏิบัติงาน

พนืทีทีจัดให้ผูร้บัเหมา
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การจัดการทรัพยากรอยา่งมีประสทิธภิาพ

บริษัทฯ มีการรณรงค์ในเรืองการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าตลอดทังปทีผ่านมา นอกเหนือจากจะ

ส่งเสริมให้พนักงานจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ และ การนํากระดาษทีใช้งานแล้ว 1 หน้า นํากลับมาใช้งาน

อีก 1 หน้าแล้ว ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางานใหม่ทังระบบครบวงจร ทังในด้าน 

Operation และทางด้าน Management เพือประหยัดพลังงานทางด้านเวลา และเอกสาร 

อีกทังบริษัทฯ ยังตระหนักถึงสุขลักษณะของพนักงาน โดยได้ทําการติดตังพัดลมขนาดใหญ่ภายในศูนย์บริการ

ซ่อมรถ เพือเปนการระบายความร้อน รวมถึงลดกลินควันรถยนต์ ให้สามารถระบายอากาศได้ดี ซึงเปนพืนทีการทํางาน

ทีมีควันของรถยนต์ในปริมาณหนึง ทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ระบายอากาศได้ดี มีสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดี

ขึน

รวมทังการประหยัดพลังงานไฟฟา ทางบริษัทฯ ได้มีการเปลียนหลอดไฟจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนส์ มาเปน

หลอด LED ซึงทําให้ประหยัดทางด้านตัวเงินและพลังงานอีกด้วย

เปาหมายในป 2562 (เทียบป 2563) 

ลดปรมิาณการใช้ไฟฟา 5% 

ลดปรมิาณการใช้นา 5% 

ลดการใช้กระดาษ 15 %
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การจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมสีว่นร่วมสนับสนุนกิจกรรมทีเกียวข้องกับการพฒันาชุมชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเข้าไปมีสวนร่วมสนับสนุนชุมชน เพือให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึน ไม่ว่าจะ

เปนการปรับปรุงสภาพต่างๆ ของชุมชน รวมทังมาตรฐานความเปนอยู่ให้ดีขึน เพือนํามาซึงความเจริญด้านเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม ตามแนวทางทีชุมชนต้องการโดยความคิดริเริม การพึงพาตนเอง โดยใช้วิธีความร่วมมือระหว่าง

บริษัทฯ และชุมชนจับมือก้าวเดินไปพร้อมกัน

นโยบาย 

1. ให้ผู้เกียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้แสดงทัศนะทางด้านความคิด และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีมีผลต่อ

ชีวิตความเปนอยู่ของประชาชน “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมกันแก้ไขปญหา” 

2. คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและยังยืน 

3. ให้เกิดการพึงพาตนเองได้ในชุมชน

 

หลักการดําเนินงานพัฒนาชุมชน 7 ประการ คือ

1. ต้องสอดคล้องกับความต้องการทีแท้จริงของประชาชนในชุมชน 

2. ต้องเปนโครงการเอนกประสงค์ทีช่วยแก้ไขปญหาได้หลายด้าน 

3. ต้องให้ประชาชนในพืนทีมีส่วนร่วมอย่างเต็มที 

4. ต้องแสวงหาและพัฒนาให้เกิดผู้นําในท้องถินหรือชุมชนนันๆ 

5. ต้องยอมรับให้โอกาสสตรี และเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ 

6. ต้องวางแผนอย่างเปนระบบและมีประสิทธภิาพคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 

7. สนับสนุนให้พนักงาน องค์กรเอกชน (คู่ค้า-ลูกค้า) อาสาสมัครต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม

 

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกับบริษัทในเครือ ได้แก่กิจกรรม ดังนี

• กิจกรรม KCAR แบง่ปนความสุขให้น้องๆ  ณ บา้นเด็กอ่อนรงัสิต คลอง 4 
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• บรจิาคเงิน สิงของ แก่ผู้ปวย HIV วัดพระบาทนาพุ จ.ลพบุรี

• บรจิาคโลหิตเพอืช่วยเหลือเพอืนมนุษย์ ที Tree On 3  ถ.พระราม 3

• บรจิาคเงิน สิงของ เลียงอาหารกลางวัน และรว่มกิจกรรมกับน้องๆ บา้นเด็กพิการซาซ้อน รามอินทรา 
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• กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา และ เด็กด้อยโอกาส 

 

o “ศูนย์ข้อมลูคนหาย มลูนิธิกระจกเงา”  บรษัิทฯ สนับสนุน และจัดหารถยนต์ เพอืใช้ตามหาคนสูญหาย   

o จัดหารถยนต์ให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมินเพือนําไปใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ในการสนับสนุน และให้ความ

ช่วยเหลือแก่เด็กยากไร ้
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(ก) ผลงานจากการดําเนินธุรกิจ 

ในป 2562 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ Good CG 

Scoring จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หรือ IOD จากผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียน ทีระดับดีมาก จากเดิมทีระดับดี จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  

ทังนีบริษัทฯ ยังคงยึดมันในหลักการกํากับดูแล

กิจการทีดี และดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผู้ทีมีส่วนได้เสียทุก

ฝาย เพือให้เกิดผลประกอบการทีดีได้อย่างยังยืน

(ข) สถิติพนักงานประจําป 2562 

ณ สินป บริษัทฯ  มีพนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทังสิน 255 คน แบ่งเปน 

จํานวนพนักงาน ชาย หญงิ

255 146 109

จํานวนพนักงานโดยแบ่งตามอายุงาน ดังนี 

อายุงาน จํานวนคน คิดเปนรอ้ยละ

0 – 5 ป 143 56.08

5 – 10 ป 59 23.14

10 – 15 ป 29 11.37

15 ปขึนไป 24 9.41
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(ง) โครงการแนะนํารถยนต์และวิธกีารขับขีปลอดภัยบนท้องถนน 
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