
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของบริษัทในการจัดการประเด็นทางสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป�น

อย่างดี โดยให้ความสำคัญแก่การดูแลความเป�นอยู่ท่ีดี ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของท้ังพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ ชุมชนท้องถิ่น

และสังคม ซึ่งเป�นป�จจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

อย่างย่ังยืน เปา้หมาย 3  : สุขภาพและความเป�นอยู่ท่ีดี (Good Health and Well-being) และเป้าหมาย 10 : ลดความเหลื่อม

ล้ำ (Reduced Inequalities) ทั้งนี้บริษัทได้นำหลักการชี้นำขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The 

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวง

แรงงาน อาทิ มาตรฐานแรงงานไทย-ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) มาเป�นแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

ปรับใช้กับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องตามนโยบายบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect to Human Rights) มุ่งส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีตลอดห่วง

โซ่คุณค่าของธุรกิจ ตลอดจนดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมรอบด้านให้สอดคล้องกับ

แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

 ผลการดำเนินงานด้านสังคม 

 1) การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน 

ด้านสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพความ

แตกต่างของบุคคลโดยส่งเสริมให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ 

โดยไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม อายุ หรือข้อจำกัดทางร่างกาย นอกจากนี้บริษัทได้นำหลักปฏบิัติ

กล่าวไปใช้ในการบริหารงานบุคคลอย่างเคร่งครัดตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การเติบโตในวิชาชีพ การพัฒนาพนักงาน 

และการประเมินผลงานและค่าตอบแทน 

นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจเกี่ยวกับประเด็นความหลากหลายของพนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความ

เท่าเทียมระหว่างผู้หญิงและผู้ชายที่จะเติบโตในสายอาชีพ และสนับสนุนการเข้าถึงโอกาสทางอาชีพ เช่น การจ้างงานพนักงาน 

ทุพพลภาพ  เป�นต้น 

การพัฒนาและดูแลพนักงานในระยะยาว 

พนักงานนับเป�นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม

การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานให้มีศักยภาพสำหรับการเติบโตในสายงานในองค์กรรวมท้ังก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและบริบทในโลกป�จจุบัน ผ่านการอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตและระบบการบริหารการผลิต ทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กร และการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร โดยในรอบป� 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดหลักสูตรการฝ�กอบรม

ทั้งหมดเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพให้แก่พนักงานรวมทั้งหมด 17 หลักสูตร คิดเป�นชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 4,800 ชั่วโมงจาก

จำนวนพนักงาน 736 คน   

นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเพื่อเป�นการจูงใจและแสดงความตั้งใจท่ี

จะดูแลพนักงานในระยะยาว เช่น การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในขณะที่เป�นพนักงาน

และหลังเกษียณ และบริษัทยังมีสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้กับพนักงาน เช่น สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำป� สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉิน 

สวัสดิการเงินช่วยเหลือเพ่ือจัดงานศพ สวัสดิการแบบฟอร์มพนักงาน เป�นต้น 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

บริษัทยึดถือให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานเป�นสำคัญ โดยได้ปฏิบัติตาม

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ความ

ปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ รวมทั้งจัดอบรมภาคบังคับเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อให้มั่นใจ



ว่าการดำเนินกิจกรรมในทุกหน่วยธุรกิจเป�นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย โดยในรอบป� 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีพนักงาน

บาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 (COVID-19) 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทมีความห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ

พนักงานทุกคนโดยพร้อมปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของบริษัททุกราย โดยมีแนวปฏิบัติและมาตรการด้านความ

ปลอดภัยหลักๆ ดังนี้ 

1. พนักงานทุกคนต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันในการออกปฏิบัติงานให้บริการที่เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ทุกครั้ง อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยและสวมถุงมืออนามัยตลอดเวลา การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยการใช้สเปรย์

แอลกอฮอล์ทำความสะอาดเครื่องฯ ก่อนและหลังการเติมสินค้าเสมอ 

2. การฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสำนักงานทั้งหมด รวมถึงคลังสินค้า โรงงาน และรถบริการทุกคัน ด้วยน้ำยา

ชนิดละอองฝอย DURU HD5 ระบบ ULV จากประเทศเยอรมัน ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ KEEN ULTIMA NATURAL FORMULATION 

GERM KILLER BLOOD, SCALE & OIL REMOVER  ซ่ึงผลิตจากธรรมชาติปลอดภัยต่อพนักงานและเป�นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

3. การสนับสนุนอุปกรณ์ด้านอนามัย อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สเปร์ยแอลกอฮอล์ และถุง

มืออนามัย ให้แด่พนักงานทุกคน พร้อมจัดหาวัคซีนให้พนักงานได้เข้ารับการฉีด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความเชื่อม่ัน

ให้กับลูกค้าทุกคนท่ีบริษัทเข้าไปให้บริการ 

4. นโยบายลดความแออัดในอาคารสำนักงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยมาตรการต่างๆ ด้วยการให้

พนักงานทำงานแบบ Work From Home มีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าสถานประกอบการ พนักงานทุกคนต้องสวม

หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ล้างมือให้บ่อย ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน และมีการดูแลรักษาความสะอาดเพ่ือความปลอดภัย 

5. แผนมาตรการฉุกเฉินที่สามารถย้ายสถานที่ทำงาน หรือบุคลากรได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดผลกระทบ

จากโรคระบาด   

 2)  การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

จากการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า บริษัทพร้อมที่จะตอบสนองต่อลูกค้าและ

ผู้บริโภคโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รวมถึงสินค้าท่ีขายผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติท่ีมีคุณภาพและตรง

กับความต้องการของลูกค้า การพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย พร้อมทั้งจัดหาสินค้าท่ี

ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าเพื่อให้

ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยยกระดับความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

บริษัทและลูกค้าในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติท่ีสำคัญ ดังนี้ 

คุณภาพและความปลอดภัยของตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัต ิ

จากการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะ

ตอบสนองต่อลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ทันสมัย มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า 

โดยคำนึงถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยต้ังแต่กระบวนการผลิต ติดตั้ง และการซ่อมบำรุง ซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. การพัฒนาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพ่ิมช่องทางการชำระค่าสินค้าด้วยระบบ E Payment เพ่ือลดการ

สัมผัสกับเหรียญ ธนบัตร และเป�นการลดความเสี่ยงต่อกับโรคท่ีอาจเกิดจากการสัมผัส 

2. การติดตั้งระบบตัดวงจรอัติโนมัติ (Breaker) ตามมาตรฐานสากลเพื่อตัดวงจรไฟฟ้าในกรณีที่เกิดความ

ผิดปกติในระบบไฟฟ้า  

3. บริการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ตามสัญญารับประกันเป�นความถี่หกเดือน

ต่อครั้ง 



4. การสื่อสารวิธีใช้งานตู้จำหน่ายสินค้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยผ่านคู่มือการใช้งานและความปลอดภัย

ของตู้ 

สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

การจัดหาเพื่อจำหน่ายอาหารและเครื ่องดื ่มที ่มีคุณภาพและเป�นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อ

ผู้บริโภคคือหนึ่งในประเด็นสาระสำคัญท่ีบริษัทเน้นย้ำและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งม่ันท่ี

จะคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยบริษัทมีแนว

ปฏิบัติในการคัดเลือกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการวางจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เช่น ระบบตรวจสอบและเรียกคืนสินค้าใกล้

หมดอายุ 

นอกเหนือจากเรื ่องคุณภาพและความปลอดภัย บริษัทยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพของ

ผู้บริโภคผ่านสินค้าที่จัดจำหน่าย โดยมีแผนการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีเป�นการเพิ่มทางเลือกที่เป�นประโยชน์ต่อ

ผู้บริโภค ในขณะเดียวกันบริษัทยังให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐานการรับรองคุณภาพ ระบุวันวันท่ีผลิต หมดอายุ แสดง

ฉลากข้อมูลทางโภชนาการ เพ่ือเป�นการเป�ดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องประกอบการตัดสินใจของผู้บริโภค 

การเข้าถึงสินค้าและบริการ 

บริษัทคำนึงถึงการเข้าถึงสินค้าและการใช้บริการของผู้บริโภคทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง จึงได้บูรณาการแนวคิด

การออกแบบท่ีเป�นมิตร (Friendly Design) เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป�นผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ทุพพลภาพ ให้สามารถใช้บริการ

ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติได้โดยออกแบบให้หน้าจอ ปุ่มสัมผัส และช่องรับสินค้าอยู่ในระดับความสูงที่เหมาะสมและไม่เป�น

อุปสรรคต่อการใช้บริการของผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางดังกล่าว 

ท้ังนี้ในรอบป� 2564 ท่ีผ่านมาบริษัทไม่พบข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือผู้บริโภคแต่อย่างใด 

 3)  การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

 บริษัทยึดม่ันในแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยให้ความสำคัญกับการ

ยกระดับความเป�นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมและหลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบทางลบต่อชุมชนและสังคม 

โดยเฉพาะลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภคจากการจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มผา่นตู้

ขายสินค้าอัตโนมัติ  โดยในรอบป�ที่ผ่านมาไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนทั้งในประเด็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอันเกิดจาก

กิจกรรมของบริษัทแต่อย่างใด  

นอกจากนี้บริษัทยังคำนึงถึงการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ใน

รอบป� 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและพัฒนาสังคมผ่านโครงการรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยแบ่งเป�นกิจกรรมท่ี

เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการแพทย์ 8 กิจกรรม และกิจกรรมส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม 1 กิจกรรม โดยมีตัวอย่าง

โครงการท่ีโดดเด่น ดังต่อไปนี้ 

โครงการมอบเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติสำหรับสินค้านวัตกรรมทางการแพทย์ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้ความชำนาญของบริษัทในการออกแบบ ประกอบ และผลิตตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

เพ่ือช่วยเป�นตัวกลางในการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างผลกระทบในแง่บวกต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง โดยได้ส่งมอบ

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 5 ตู้  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผลผลิตที่เกิดจากการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดจนนำไปสู่การ

ใช้งานได้จริงโดยนักวิจัยคณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2564 



 
 

โครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  (COVID-19) 

ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19  บริษัทตระหนักถงึความจำเป�นและความสำคัญของการเข้าไปมี

ส่วนร่วมในการสนับสนุนบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 บริษัทมีโครงการสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ 

• ติดตั้งตู้กดน้ำอัตโนมัติเพื่อให้บริการผู้ท่ีมารอฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ ศูนย์บริการวัคซีนบิ๊กซี บางบอน 

เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

• สนับสนุนตู้เครื่องดื่มกาแฟสดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและร่วมเป�นกำลังใจให้ทีมแพทย์และ

บุคลากรสาธารณสุขสำนักอนามัย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) เมื่อวันที่ 9 

มิถุนายน 2564 

• ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 5,000 ขวด แก่ผู้ที่ต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ 

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ.เพชรบุรี เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2564 

• สนับสนุนเงินสด จำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยการมอบอาหารปรุงสุกเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับ กองบริหารเงินตรา ในโครงการส่งความห่วงใยผ่านหัวใจชาว บต. ณ โรงพยาบาลสนาม

ธรรมศาสตร์ เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 

• มอบหน้ากาก N95 จำนวน 4,000 ชิ ้น เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2564 

• มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ Surgical Mask จำนวน 50,000 ชิ้น ณ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบาง

ขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม 2564 

• ติดตั้งเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจำนวน 4 เครื่อง ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน สถานีกลางบางซื่อ เพื่อจำหน่าย

สินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพมาตรฐาน อาทิ เครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว อุปกรณ์เสริมสำหรับมือถือ หน้ากากอนามัย  น้ำยาฆ่าเชื้อ 

และเจลแอลกอฮอล์ ในราคาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระค่าครองชีพ และแบ่งเบาภาระคนไทยช่วงวิกฤตโควิด-19 

โครงการร่วมสืบทอดวัฒนธรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมงคลรัตนาราม (บ้านรางหว้า) 

บริษัทและพนักงานร่วมสืบทอดวัฒนธรรมทอดกฐินสามัคคีร่วมกับชุมชน ณ วัดมงคลรัตนาราม (บ้านราง

หว้า) ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เมื ่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 โดยยอดกฐินสามัคคีในครั ้งนี้รวม 

1,653,119 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนเป�นการสืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของไทยต่อไป 

 


