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มอลดวแง่ิสะลแมคงัสอตบอชดผิบรัมาวคยวดนืยง่ัยงายอจกิรุธานฒัพรากยาบยโน  

านฒัพจกิรุธบกัปไูคบวคลาบายพงรโรากดัจราหริบรากะลแนชกอเลาบายพงรโจกิรุธนนิเาดํ ฯทัษริบ

รากจกิรุธะลแ จกิรุธงาลกยนูศนายูยอ่ีทลเาํทนใาชเอ่ืพเานหวนแบดัะรนใยัศาอูยอ่ีททภเะรปยพรัทมริาหงสัอ บริหาร

ลาบายพงรโรากดัจราหริบรากนาดนใง้ัท มรรธิตุย สใงรปโงายอ พีชาออืมนางมีทยดโ  รจงวบรคบบแนางกนัาสํราคาอ

ราคาอราหริบราก พาภขสุลแดูราก นชกอเ  ยาขนางรากริบ  รากริบหใูผนปเงัยง้ัทกอี ีชญับนางรากริบ อ้ซืดัจนางรากริบ

้นีกาจกอน รจงวบรคบบแนางกนัาสํราคาอรากดัจราหริบ ดกิเหใอ่ืพเ ยวดกอีนุทงลรากงาทาษกรึปาํคหใรากริบจกิรุธีมงัย

ดไงึจ มอลดวแง่สิะลแมคงสั นางกนัพ าคูค นุทงลกนั นุหอืถูผ อืค มลุกกุทยสีเดไนวสีมูผบกังอ่นืเอตงายอนชยโะรป

้นีงดัิตับิฏปวนแนปเอ่ืพเยาบยโนดนหากํ  

1.  งรปโมาวคยวดจกิรุธงาทตโบิตเญริจเรากงารส ใส มีนโยบาย ่ีทรกคงอมรรธยริจีมดี่ีทรากจกิลแดูบกัากํราก

ดไนวสีมูผอตนชยโะรปลผงึถงนึาํค นวส มอลดวแง่สิะลแ มคงสั ยสีเ  

2.  ดไนวสีมูผ ลแดู รากดัจราหริบรากีม สวนเสียดวยความเปนธรรม สงเสริมการคาอยางเสรีไมกอใหเกิด

บบแปรูกุทน่ัชปรัรอคตริจุทรากนาตอตนชยโะรปลผงาทงยแดัขมาวค  

3.  าทเงายอนางกนัพอติตับิฏป คาภอมสเมาวค นชยษนุมิธทสินกังอปรากนใน่ัมดึยะลแญัคาสํมาวคหใพราคเ

เทียมกัน ใหความเปนธรรมในดานผลตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย และสุ มริสเงส นางาํท่ีทนาถสนใยัมานอข

ฝกอบรม นางกนัพงาวหะรนัพกูผมาวคงารส พีชาอนใานหวากมาวคอ่ืพเะษกัทานฒัพะลแรูมาวคม่ิพเ  และองคกร

รกคงอกอนยาภะลแนใยาภมคงสัอ่ืพเนชยโะรปาํทรากนใมวรนวสีมนางกนัพหใมริสเงส  มอองาทะลแงรตงาทง้ัท  

4.  านฒัพงุมพาภณุคะลแาคณุคงารส คภโริบูผอตยารตนอัดกิเหใอกอรืหบทะรกลผดล่ีทฑณัภตลิผะลแรากริบ

คภโริบูผงอขรากงอตมาวคงรตน้ึขดี่ีทติวีชพาภณุคีมหใอ่ืพเ มอลดวแง่สิะลแ  

5.  ยวดยทไมคงสัะลแรกคงอ ๆบอรนชมุชหใอ่ืพเ จกิฐษรศเ ติวีชพาภณุคานฒัพรากนในชยโะรปครรสงารส

รากนใจกิรุธงาทรากนวบะรกชใราก มคงสัอตีม่ีทบทะรกลผดล  

6.  มาวคกลัหดึย ยดโน้ึขดกิเจาอ่ีทบทะรกลผงึถงนึาํครากยวด มอลดวแง่สินาดรากดัจรากนใญัคาสํมาวคหใ

นางงลัพดัยหะรปะลแพาภิธทสิะรปีมงายอรกายพรัทชใรากงึถมวร ยัภดอลป  

7.  รกตัวนานฒัพรากนใยสีเนวสดไนวสีมูผงอขครรสงารสรากมริสเงสะลแนนุสบนัส ะลแาคลูมมริสเงารส่ีทมร

จกิรุธงอขนืยง่ัย่ีทตโบิตเญริจเรากบกัมอรพ มอลดวแง่สิะลแมคงสั นชมุชอตาคณุค  
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 มอลดวแง่ิสะลแมคงัสอตบอชดผิบัรมาวคยวดนืยง่ัยงายอจกิรุธานฒัพราก ISO 26000 

 

 

มคงัสะลแ ยีสเนวสดไนวสีมผู รกคงองอขธนัพมัสมาวคงดสแ  
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ยีสเนวสดไนวสีมผู  

 

PRINC  ้นีปไอตงดั ยสีเนวสดไนวสีมูผงึถงนึาํคงอต  

1.  นุทงลกนั ะลแ นุหอืถูผ  

2.  มอลดวแง่สิ  

3.  มคงสัะลแนชมุช  

4. าคกลู  

5. าคูค   งขแูค ะลแ  

6. วรัคบอรคะลแนางกนัพ  
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มอลดวแง่ิสะลแมคงัสอตบอชดผิบรัมาวคยวดนืยง่ัยงายอจกิรุธานฒัพรากนใกัลห  

 ่ีทง่นึหยัจจป น้นันืยง่ัยะลแงคน่ัมงายอดไตโบิตเญริจเะจจกิรุธ่ีทรากาวดีกนัหะรต ยอยทัษริบะลแ ฯทัษริบ

อืคญัคาสํ   มอลดวแง่สิะลแ มคงสั จกิฐษรศเงิชเรไากํงอขลดุมสงารสราก รากจกิยายขรากนใน่ัมงุมมาวคกาจกอนน้นังดั

ใหไดตามเปาหมายแลว  น้ึขกามงอ่นืเอตงายอมอลดวแง่สิะลแมคงสัอ่ืพเมรรกจกิครรสงารสีมหใดนหากํดไงึจ ฯทัษริบ

นใน้ึขดกิเหในกัมวรรูบรัะลแจใาขเมาวคงอขนาฐการงารสรากนนเยดโ น้ึขนจเดัช่ีทมรรธปรูนปเงายอลผน็หเหใาํทะลแ

องคกรเปนลําดับแรก  วไงัวหดาค่ีทมาตงอ่นืเอตงายอดไครรสงารสรากดกิเะจงึจ วลแจใาขเรกคงองอขยอยยวนหอ่ืมเ

โดยบริษัทฯ ไดยึดตามแนวทางปฏิบัติใน 7 ดาลต่ีทรากจกิงอขมคงสัอตบอชดิผบรัมาวคงาทวนแมาตกลัหอขวัห

 ะลแ น้ึขดนหากํดไยทไศทเะรปงหแยพรัทกลัห ISO 26000 มาต มคงสัอตบอชดิผบรัมาวคนาฐร  ้นีปไอตงดั  

1.  ดี่ีทรากจกิลแดูบกัากํราก  

กลัหอตดัขมไะลแ ญัคาสํ่ีทลูมอขยผเดปเรากีม ดไบอสจวรต สใงรปโงายอจกิรุธนนิเาดํะจ่ีทน่ัมงุม ฯทัษริบ

้ึขดกิเะจ่ีทนชยโะรปงึถงนึาํคงอตงึถมวร งอขวย่กีเ่ีทบยีบเะรฎกะลแยามหฎก นวสดไนวสีมูผบกัน เสีย  น้นังดั ยาฝกุท

ลแดูบกัากํรากยาบยโนดนหากํดไงึจ ฯทัษริบ ิตับิฏปดึยกลัหีมะลแนกังรตจใาขเมาวคีมดไ ฯทัษริบงอขนางกนัพหใอ่ืพเ

ๆงาตงอขวย่กีเ่ีทยาบยโนะลแรากจกิ  ะลแลูมอขบารทบรัดไนางกนัพหใธนัพมสัาชะรปะลแ ฯทัษริบงอขตน็เารทนอินบ

มาติตับิฎป  

  

2.  มรรธนปเมาวคยวดจกิรุธบอกะรปราก  

น่ัชปรัรอคะลแตริจุทรากนาตอตยาบยโนศากะรปดไงึจ ฯทัษริบ จกิรุธนนิเาดํรากนใมรรธนปเมาวคดกิเหใอ่ืพเ

ไวเปนแนวทางในการดําเนินงาน อันจะชวยลดปญหาของความขัดแยงทางผลประโยชนหรือการละเมิดกฎหมายได 

มลุคบอรค่ีทศทเนสราสงาทยาบยโน ะลแ งาทนสิยพรัทดิมเะลรากาหญปดัจขอ่ืพเ งอตกูถ์ิธทสิขลิีม่ีทฑณัภตลิผชใรากงึถ

ปญญา โดยมีการกําหนดบทลงโทษกํากับไวบนอินทราเน็ตของบริษัทฯ  และประชาสัมพันธใหพนักงานไดรับทราบ

บยโนงรุปบรัปะลแรากจกิลแดูบกัากํรากนาฐรตามนวทบทรากีม ฯทัษริบ้นีกาจกอน มาติตับิฏปะลแลูมอข ายให

สอดคลองกับมาตรฐานสากล  บริษัทฯ ไดรับใบรับรองการมีนโยบายและแนวปฏิบัติตามโครงการแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) สะทอนความ

่ัชปรัรอคตริุจทนาตอตรากยาบยโนมาติตับิฏปรากนใน่ัมงุม นมาใชจริงในองคการไดและประกาศตนรวมตอตานการ

ทุจ บบแปรูกุทน่ัชปรัรอคตริ  

 ่ีทนัวอ่ืมเ 7 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ผานการรับรอง Anti-Corruption จาก โครงการแนวรวมปฏิบัติของ

( ตริจุทรากนาตอตรากนใยทไนชกอเคาภ Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  

 

3.  นางกนัพอติตับฏิปรากะลแนชยษุนมิธทิส  

่ีทยัมานอขสุะลแ ยัภดอลปมาวค รากดิสัวสีม มรรธนปเะลแมยีทเาทเงายอนางกนัพอติตับิฏปรากหใ ฯทัษริบ

มรบอกฝดัจะลแ สนับโะลแงาจาคกาจอนืหเกอน่ีทะณษกลันในางกนัพนทแบอตรากีม นางงรแนาฐรตามบกังอลคดอส

สรางเ นใธนัพมสัมาวคานฒัพะลแ ๆงาตนาดนใพาภยกัศมริสเดไนางกนัพหใอ่ืพเ นางกนัพงอขพาภยกัศานฒัพมริส

ีม่ีทราสอ่สืรากมริสเงารสง้ัทกอี นางกนัพงอขถรามาสมาวคะลแรูมาวคบดัะรกย พาภยกัศานฒัพะลแ รกคงอ

ายอวัตกย  ๆน่อืนางนวสงอขะาพฉเรตสูกลัหะลแ มีทนปเนางาํทรากะลแพาภิธทสิะรป  รตสูกลัหมรบอดัจ นชเง Senior 

Supervisor  นางานหวัหบรัหาสํะษกัทานฒัพรากรตสูกลัห กแหใ Leadership Skill Development ่ีทานหาจเ  ะลแยทพแ

นตนปเ ชวเณุษิพลาบายพงรโงอขลาบายพ  

 บกัมรบอกฝรากบรัาขเทัษริบรากมรรกหในนุสบนัสดไงัย้นีกาจกอน “สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย” ยวดกอี  
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PRINC MEA PSUV CS VB VR VR (SEB) PRINH

2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2562

ชาย 15 73 49 8 - - 32 77

งิญห 20 73 135 13 1 1 23 147

ราหิรบบัดะร 14 13 7 6 1 1 - 49

รากิตับิฎปบัดะร 21 117 177 15 - - 55 175

วารคว่ัชนางกันพ - 16 - - - - - -

 าวกยอน 30 5 52 95 7 1 1 21 61

 งาวหะร 30-50 22 90 79 11 - - 34 149

 ุยาอ 50 ปไน้ึขป 8 4 10 3 - - - 14

ญหในางกันาํส 35 - - 21 1 1 - 30

สาขา - 146 184 - - - 55 194

เพศชาย 2 9 13 13 1 1 14 23

งิญหศพเ 2 16 24 16 1 - 17 21

 าวกยอน 30 - 13 22 7 1 - 18 13

 งาวหะร 30-50 4 10 14 20 1 1 12 26

 ุยาอ 50 ปไน้ึขป - 2 1 2 - - 1 5

กออาลนางกันพารตัอ - 10.30% 2.53% - - - - -

เพศชาย 2 13 26 - - - 21 26

งิญหศพเ 2 15 77 5 - - 22 47

 าวกยอน 30 1 20 64 1 - - 23 27

 งาวหะร 30-50 3 7 38 3 - - 20 41

 ุยาอ 50 ปไน้ึขป - 1 1 1 - - - 5

ทัษิรบรากมรรกบัดะร 1 - - - 1 1 - -

รากดัจูผบัดะร 1 10 33 2 - - 73 14

รากิตับิฎปบัดะร 1 3 168 - - - 587 16

่ีทน้ืพมาตกนแาํจ

 ยวนห : นคนวนาํจ

มคงัสนาด

ศพเมาตกนแาํจนางกันพนวสดัส

บัดะรมาตกนแาํจ

ุยาอมาตกนแาํจ

พาภสนพนางกันพ

ยัวงวชมาตพาภสนพนางกันพ

มหใาขเนางกันพ

มหใาขเนางกันพ

นางกันพานฒัพราก
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หมายเหตุ       

PRINC  - )นชาหม( ดักาจํ ลอตปคแ ลิพเิซน้ิรพ ทัษิรบ    

MEA  - ทนมเทราพอ ฟีทวิคค็ซเค็อเ ทออิรมแมรแงรโ  สาทร - ฯพทเงุรก าตสิว  

PSUV  - มิูภณรรวุส ซน้ิรพลาบายพงรโ     

CS  -  ทัษิรบ ดักาจํ สมทเสิซซนจเรอวเนอค    

VB  - ดักาจํ ง้ดิลฮโ ปุรกนย่ีลเลิรบ ีว ทัษิรบ    

VR  - )ญหในางกันาํส( ดักาจํ ซนดเิซสรเ ีว ทัษิรบ    

VR (SEB)  - )าขาส( ดักาจํ ซนดเิซสรเ ีว ทัษิรบ    

PRINH  - ดักาจํ รคแทลฮเ ลิพเิซน้ิรพ ทัษิรบ     

 

4.    คภโริบผูอตบอชดผิบรัมาวค  

สําหรับธุรกิจ  ทนมเทราพอสิวรอซเจกิรุธบรัหาสํนบบดัะราคกลูกแรากริบหใรากนาฐรตามาษกรัรากนปเอ่ืพเ  

นางราหริบหใอ่ืพเ งยสีเอ่ืชีม่ีทิตาชานานบดัะรมรแงรโมลุกนปเง่ซึ ทออริมแมลุกบกัรากดัจรากาญญสัาํทดไงึจ ฯทัษริบ

 าตสิว รทาส ทนมเทราพอ ฟีทวิคคซ็เคอ็เ ทออริมแมรแงรโ – กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ ไดติดตามผลการดําเนินงานทุก

ง่สิบรัดไะจคภโริบูผาวจใน่ัมหใอ่ืพเสามรตไ หใูผนปเคภโิรบูผง่ซึมย่ียเดอยลัวงารบรัดไ้นีรากงรคโามนาผ่ีทง่ซึดสุ่ีทดี่ีท

 ทนมเจนเนมแ ลนแน่ัชนเรอตเนอิ ททอคสอแ ทัษริบบกัรากดัจรากาญญสัาํทดไ ฯทัษริบ้นีกาจกอน ดอลตยดโามนนแะค

ยารทนมเทราพอ สิวรอซเราหริบรากนาดดาลตานํูผทัษริบนปเง่ซึ ดกัาํจ )ยทไศทเะรป(  ยีชเอเคาภิมูภนใดสุ่ีทญหใ

  ฯพทเงรุก ยัมกอเ ทซ็เรอมเมซัรากงรคโราหริบูผนปเาม งาลกกออนัวะตะลแ ปรโุย กฟซิปแ  

 

5.  ยัภดอลปมาวคะลแมอลดวแง่ิส  

รากมวราขเปไนางกนัพงสดไงัยะลแ ราหริบปไาขเดไ ฯทัษริบ่ีทราคาอกแหใงลิพเบดัมอซดัจรากีม ฯทัษริบ

้ัขติวีชยวชรากมรบอ าคกลูอรืหนางกนัพนอ่ืพเีมกาหนติตับิฏปรากรูนยรีเอ่ืพเ ชอเนอ็เีบลาบายพงรโบกัมวรงสูน

นวดงรเอลืหเยวชมาวคบรัดไงอตนปเาํจ  

 

6. มคงัสะลแนชมุชานฒัพมวรนวสีมราก  

บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรม CSR- In process ดไนวสีมูผอตลผีม่ีทมอลดวแง่สิะลแมคงสัอ่ืพเมรรกจกินปเง่ซึ

 รกคงองอขมอลดวแง่สิะลแยสีเนวส   มรรกจกินนิเาดํดไงัย ฯทัษริบ ้นีกาจกอน CSR - After process   มรรกจกินปเง่ซึ

งอ่นืเอตงายอามงรตยดโรกคงองอขนางนนิเาดํรากบกัวย่กีเมไ่ีทมอลดวแง่สิะลแมคงสัอ่ืพเ  โดยในป 2562 บริษัทฯ ได

้นีปไอตงดัมรรกจกินนิเาดํ  
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)นชาหม( ดกัาํจ ลอตปคแ ลิพเิซน้ริพ ทัษริบงอขมคงัสอ่ืพเมรรกจกิ  

•  ม้ิยยอรงารสิธนิลูมงอขวหโนาดพเงวหแกาปะวาภาษกรัมรรกยลัศรากบอมจกิราภบรัหาสํนุทมดะรราก

 ปนใ วลแปยาลหามงอ่นืเอตรากนนิเาดํะลแม่ริเริดไ ฯทัษริบ่ีทรากงรคโนปเง่ซึ 2562 สามารถระดมทุนและเงินบริจาค

 นวนาํจ ฯทัษริบงอขนางกนัพกาจ 91,859 บาท 

• บริษัทฯ จัดกิจกรรม Wish upon a Star าหดัจอ่ืพเ ฯทัษริบงอขนางกนัพะลแาคกลูกาจนุทมดะรอ่ืพเ

 ากเงาบนยรีเงรโนยรีเกนัหใงาตงอขง่สิคาจริบะลแกด็เนัวงาลกราหาองย้ลีเ นยีขเงอ่รืคเณรกปอุ าฬกีณรกปอุ ญัวขงอข

 นวนาํจคาจริบนิงเบอม ฯทัษริบ รีุบรชพเดัวหงัจ าอํะชอภเาอํนใ 16,681 บาท  

• บริษัทฯ จัด ลศกุรากง่ิวมรรกจกิ  “Run to give” ะลแอ้สืเยาขรากกาจยาจชใาคกัหงลัหดไยารคาจริบอ่ืพเ

ๆกด็เกแหใาษกึศรากนุทนปเอ่ืพเยทไศทเะรปาํจะรปกด็เอลืหเยวชรากคงอกแหใาปเะรก  โดยมอบเงินบริจาคจํานวน 

22,750 บาท 

• ุทมดะรอ่ืพเ  มนาตเงร็เะมยวปูผหใจใาํน้นปมรรกจกิดัจ ฯทัษริบ านํอ่ืพเ าคนสิยาขนารกออรากยดโน

 นวนาํจยาจชใาคกัหงลัหดไยาร 900 บาท นใมนาตเงร็เะมนปเยวป่ีทรีตสอลืหเยวชอ่ืพเมนาตเงร็เะมิธนิลูมกแหใบอมปไ

ลกาสรีตสนัว  

• รทาสทนมเทราพอสิวรอซเ ฟีทวิคคซเกอ็เ ทออริมแ งอขากเชใงอ่รืคเงอขวาขคาจริบดไ ฯทัษริบ -วิสตา 

ัวกแหใ ปไอตนชยโะรปชใปไานํอ่ืพเวกแนวสด  

• งาบ่ีท นลเยาชาปกลูปมรรกจกิดัจดไ ฯพทเงรุก ยัมกอเ ทซ็เรอมเมซัรากงรคโงอขราหริบูผะลแนางกนัพ

 ดาหยาชวนแมาตนดิงอขยาลทงัพรากนกังอปอ่ืพเนยีทเนุข  

• รกปอุ วตสัราหาอบอมดไ ฯพทเงรุก ยัมกอเ ทซ็เรอมเมซัรากงรคโงอขราหริบูผะลแนางกนัพ มาวคาํทณ

ๆงาตงอขง่สินจดอลต ากเพมิพอสืงนัห ดัมหะลแบ็หเาฆายาํน้  ดาอะส  อ่ืพเรากิพวตสัหะารคเงสิธนิลูม กแหในปเาํจ่ีท

 าวกรากิพวมแะลแขนัสุะรากปอุนับุจจป่ีทรากิพวตสัอลืหเยวช 200 วัต  

•  ทซ็เรอมเมซัรากงรคโงอขนอนงอหนใชใ่ีทากเะตแาทงอรคาจริบดไ ฯทัษริบ ้นีกาจกอน ฯพทเงรุก ยัมกอเ

ๆงาตงอขง่สิ าผอ้สืเ าตกุตคาจริบบรังัย  นปเดไยาราหะลแยาขปไานํอ่ืพเนกันปิธนิลูมกแหใบอมปไานํยดโ วลแชใมไ่ีท

ๆกด็เกแหใาษกึศรากนุท  ดัวหงัจงาตนใ  
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 ดกัาํจ ชวเณุษิพ ทัษริบงอขมคงัสอ่ืพเมรรกจกิ  

•  ปนใยดโ ดีมาวคงหแาลกนต าสาอมรรกจกิดัจดไ ชวเณุษิพลาบายพงรโ 2562 อ่สื าษกึศรากนุทบอมดไ

 ณ นยรีเกนักแหในาบาํจะรปญัมาสาย าผอ้สืเ  รอตเวิพมอค  อสืงนัห นอสรากนยรีเราก มรรกหาสตอุรากคงอนยรีเงรโ

 มไาป 2   กลโณุษิพดัวหงัจ   

• ชนิงเะลแงอขง่สิบอมชวเณุษิพลาบายพงรโ กลโณุษิพดัวหงัจ งอทงัวอภเาอํ่ีทมวทาํน้ยัภบสะรปูผอลืหเยว  

• นใ ลยรีเีพมอินยรีเงรโ นยรีเกนับกัหในตงอ้ืบเลาบายพมฐปรากนอสปไดไลาบายพงรโงอข่ีทานหาจเ

มรรกจกิ  Safety Day &  าษกึศรากปาํจะรปิตับิพยัภ 2562 

• อ่ืพเานวสเราก นชเ ๆงาตนาดนในชาชะรปกแรูมาวคหใอ่ืพเานวสเมรรกจกิดัจดไชวเณุษิพลาบายพงรโ

่ีทติวีชอ่ืพเดาลฉงายอยากงลัากํกออรากานวสเ  ภรรคง้ัตมแณุคบรัหาสํดี่ีทรากานชภโะลแ กรักลูหใดี่ีทนาฐน้ืพมยรีตเ

นตนปเ  าวกดี  

• าบนางนใรากริบหใปไ่ีทนอ่ลืคเยทพแยวนหดัจ นมุง เนินมะปราง มาราธอน 2019 มฐปรากริบหใอ่ืพเ

นอธารามง่ิวนัขงขแรากมวรูผกแลาบายพ  

 

ดกัาํจ พโาํน้กาปลาบายพงรโ ทัษริบงอขมคงัสอ่ืพเมรรกจกิ  

•  นวนาํจพีชูชอ้สืเบอมดไ พโาํน้กาป ซน้ริพลาบายพงรโ 50 ยาจกจแอ่ืพเ ครรวสรคนลาบศทเกแหใวัต

รปนางิตับิฏป่ีท่ีทานหาจเบกัหใ อรืเราสยดโรากนใยัภดอลปมาวคอ่ืพเะลแ วย่ีทเงอทอ่ืพเอรืเงาทรจญสัรากนในชาชะ  

• อุพาภขสุยนูศง้ัตดัจ ครรวสรคนลาบศทเบกัอืมมวร พโาํน้กาป ซน้ริพลาบายพงรโ นปเอ่ืพเครรวสนายท

รูมาวคงลหแ ครรวสรคนดัวหงัจนในชาชะรปบกันตงอ้ืบเพาภขสุรากริบหใะลแพาภขสุนาด  

•  าฟฟไจใวัหกุตะรกงอ่รืคเชใรากนอส พโาํน้กาปซน้ริพลาบายพงรโงอข่ีทานหาจเ AED ใหแกองคกรและ

วไจใวัหกุตะรกงอ่รืคเบอมลาบายพงรโ่ีทนางยวนห งอตกูถงายอดไนางชใรากนใจใาขเมาวคะลแรูมาวคดกิเหใอ่ืพเ หใ  

• าภบกัมวรติหลโคาจริบบรัมรรกจกิดัจพโาํน้กาป ซน้ริพลาบายพงรโ  ่ีทิตาชงหแติหลโรากริบรากค 8 

 นวนาํจติหลโคาจริบมวราขเลาบายพงรโงอขนางกนัพะลแรากริบบรัูผีมยดโครรวสรคนดัวหงัจ 72 ตนิูย  

•  พโาํน้กาป ซน้ริพลาบายพงรโ มยีทเตไยนูศ 2 ีม่ีทตไครโยวปูผกแ ยาจชใาคดิคมไยดโตไกอฟรากริบหใ

  ยอนดไยาร  
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ดกัาํจ รติจิพยทพแหส ทัษริบงอขมคงัสอ่ืพเมรรกจกิ  

จวรตอ่ืพเ่ีทนอ่ลืคเยทพแยวนหกออดไ่ีทานหาจเะลแลาบายพ ยทพแะณคยดโานํ รติจิพชวเณุษิพลาบายพงรโ

าํน้ะลแนนุสบนัสนิงเบอมดไรติจิพชวเณุษิพลาบายพงรโงาท  นชกอเะลแฐรัคาภงอขนางยวนหบกัมวร นตงอ้ืบเพาภขสุ

ูผยวชลหโ 05 ม่ดื  ม่ดืงอ่รืคเนนุสบนัส  รติจิพดัวหงัจ อลคบัทอภเาอํ  ดัวหงัจนวสราหริบรากคงอกแหใมวทาํน้ยัภบสะรป

อาหารแหงใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม    จัดอบรมการช นในาฐน้ืพน้ัขติวีชยว

ีชกูรากงรคโ  รติจิพดัวหงัจ ยัภกู พ   ่ีทานหาจเ มรบอกฝรากมอซมวราขเดไชวเหสลาบายพงรโงอขลาบายพะลแยทพแ

รติจิพดัวหงัจ าซาลพ สปอ็ทาครากยนูศ่ีทนตงอ้ืบเงลิพเบดั  
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7.  มคงัสอตบอชดผิบรัมาวคงารสรากบกัญัคาํสมาวคหใราก  

 น้ึขกามนืยง่ัยมาวคดกิเหใมคงสัอตบอชดิผบรัรากานฒัพะจ่ีทจใง้ัตมาวคีม ฯทัษริบ บกัญัคาสํมาวคหใม่ริเดไงึจ

( นืยง่ัยมาวคนางยาราํทดัจราก Sustainability Report) นตม่ริเดุจนปเหใอ่ืพเะลแ ฯทัษริบงอขนืยดุจศากะรปอ่ืพเ น้ึข

มอลดวแง่สิะลแ มคงสั จกิฐษรศเงิชเธพลัลผบกัหใลดุมสงายอนืยง่ัยมาวคงารสรากงอข  
 

หมายเหตุ:     นืยง่ัยงายอจิกรุธานฒพัรากนางยารนใมติเม่พิเดยีอเะลยารนาอดรปโ  ฯทษัริบงอขตซไปว็เนใ http://www.principalcapital.co.th/corporate-governance 

 

 

 งอขนด็เะรปกอืลเดคัรากนใกัลห PRINC 

  ปาํจะรปนางยารกาจ 2562 “ มอลดวแง่สิะลแมคงสัอตบอชดิผบรัมาวค ” ขอ 7 “ งารสรากบกัญัคาสํมาวคหใราก

มคงสัอตบอชดิผบรัมาวค ” ม่ริเดไงึจ น้ึขกามนืยง่ัยมาวคดกิเหใมคงสัอตบอชดิผบรัรากานฒัพะจ่ีทจใง้ัตมาวคีม ฯทัษริบ

( นืยง่ัยมาวคนางยาราํทดัจรากบกัญัคาสํมาวคหใ Sustainability Report) หใอ่ืพเะลแ ฯทัษริบงอขนืยดุจศากะรปอ่ืพเ น้ึข

่ริเดุจนปเ มอลดวแง่สิ ะลแ มคงสั จกิฐษรศเงิชเธพลัลผบกัหใลดุมสงายอนืยง่ัยมาวคงารสรากงอขนตม ”  

 ฯทัษริบ  าณราจิพ ฯทัษริบ นืยง่ัย่ีทรกคงอสูปไานํอ่ืพเมอลดวแง่สิะลแมคงสัอตบอชดิผบรัมาวคนใกนัหะรตดไ

ดไยาฝยาลห่ีทงอ่รืเงึถ )ยสีเดไนวสีมูผ( รกคงอกอนยาภ ะลแ )รกคงองอขยามหาปเ( รกคงอนใยาภกาจง้ัทลูมอข

ใง้ัทรกคงองอขนืยง่ัยมาวค รากงอตมาวคะลแ ญัคาสํมาวคหใ งัวหดาค ง้ัตดไงึจ มอลดวแง่สิะลแมคงสั จกิฐษรศเนาดน

ประเด็น (Identification)  ญัคาสํมาวคกลัหดึยยดโ (Materiality) ดไนวสีมูผะลแรกคงออตญัคาสํยนัีมงายอบทะรกลผีม่ีท

หใอ่ืพเ ิตคนศัทบรัป รูนยรีเ พาภยกัศานฒัพดไหใรกาลคุบมรบอกฝานฒัพรากงอ่รืเนใญัคาสํมาวคหใยดโ ยสีเนวส เกิด

 จกิฐษรศเนาดง้ัทนชยโะรปนปเนอัธพลัลผดไ ลดุมสงายอ นืยง่ัยมาวคตโบิตเ รูนยรีเรากงหแรกคงอนปเ พาภณุคีม่ีทนาง

 มอลดวแง่สิะลแ มคงสั  

 



)นชาหม(ดักำจ ลอตปคแ ลิพเิซนิรพ ทัษิรบ
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รายงาน
ประจำป
“องคกรที ่สร างคนที ่ม ีจ ิตใจของผู  ให 
 เพ ื ่อ ช วยเหล ือคน ช ุมชน และส ังคม”

2562

PRINCIPAL CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงาน
การพัฒนา
อยางยั ่งยืน
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