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รายงานการพััฒนาที่่�ยั�งยืน

	 รายงานฉบับััน้�	จัดัทำขึ้้�นเพื่่�อแสดงถ้ึงผลการดำเนนิงาน
ในรอบัปีี	2564	ตั้ั�งแตั้่วัันท้�	1	มกราคม	-	31	ธัันวัาคม	
2564	เก้�ยวัข้ึ้องกับัการบัริหารจัดัการเพ่ื่�อควัามยั�งยน่	อัน
เก้�ยวัโยงกบััปีระเดน็ดา้นเศรษฐกจิั	สังคม	และสิ�งแวัดลอ้ม				

ซึ่้�งบัริษัทฯ	ได้จััดทำและเผยแพื่ร่ขึ้้อมูล	โดยอ้างอิงการจััด
ทำรายงานให้ม้ควัามสอดคล้องตั้ามดัชน้ช้�วััดขึ้อง	Global	
Reporting	Initiative	Version	Standard	(GRI	Standard	
2018)	และ	UN	Sustainability	Development	Goals	

	 โดยเน่�อหาและสาระสำคัญขึ้องการรายงาน		ปีี	2564	น้�			
ม่่งเน้นการดำเนินงานตั้ามทิศทางการดำเนินธั่รกิจั	
วัสัิยทศัน	์และกลยท่ธัอ์งคก์ร	หลกัการกำกบััดแูลกจิัการท้�ด้
และแนวัปีฏิิบััติั้ท้�เปี็นรูปีธัรรมขึ้องเป้ีาหมายธั่รกิจัขึ้อง

องค์กร	 อ้กทั�งให้ควัามสำคัญกับัการปีลูกฝัังควัามรู้
ควัามเขึ้้าใจั	แก่บ่ัคลากท่กระดับัให้เกิดการพื่ัฒนาอย่าง
ตั้่อเน่�อง		อันจัะนำไปีสู่ควัามสำเร็จัขึ้ององค์กรอย่างยั�งย่น		

แนวที่างการจััดที่ำารายงานความยั�งยืน

SDGs : 17 GOALS เพืั�อเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งยืน
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	 ภายใต้ั้การบัริหารงานขึ้องคณะกรรมการบัริษัท	
ท้�ม่่งเน้นการพัื่ฒนาท้�ยั�งย่นแบับับูัรณาการ	จั้งได้ม้การ
จััดโครงสร้างองค์กรให้ม้คณะกรรมการจัำนวัน	4	คณะ	
ได้แก่	คณะกรรมการตั้รวัจัสอบั	คณะกรรมการบัริหาร	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตั้อบัแทน	คณะทำงาน

บัริหารควัามเส้�ยง	 โดยมอบัหมายให้คณะทำงานบัริหาร
ควัามเส้�ยง	 ทำหน้าท้�กำหนดนโยบัาย	 หลักเกณฑ์์	
และแนวัทางในการปีฏิบิัตัั้ใินดา้นตั้า่ง	ๆ 	ขึ้องบัริษทั	ใหเ้ปีน็
ไปีตั้ามหลกัการกำกบััดแูลกจิัการท้�ดแ้ละควัามรบััผดิชอบั
ตั้่อสังคม	เพื่่�อนำพื่า	JR	สู่ควัามสำเร็จัท้�ยั�งย่น

โครงสร้างการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืนแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะทำงาน
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
สรรหา

และกำหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
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ที่ิศที่างการดำาเนินธุุรกิจั  

	 JR	ได้บัรูณาการควัามรบััผดิชอบัต่ั้อสังคม	จัากจ่ัดเริ�มต้ั้น
ด้วัยกิจักรรมทางสังคม	 สู่การพัื่ฒนากระบัวันการจััดการ
อย่างยั�งยน่แบับับัรูณาการ	ด้วัยการเช่�อมโยงควัามรบััผดิชอบั
ต่ั้อสังคม	เข้ึ้ากับัยท่ธัศาสตั้ร์	วิัสยัทัศน์	พัื่นธักิจั	และเป้ีาหมาย
ทางธั่รกิจัขึ้ององค์กร	 เพ่ื่�อสร้างควัามยั�งย่นในการดำเนิน
ธั่รกิจั

เปี็นพื่ันธัมิตั้รทางด้านวัิศวักรรมบัริการ

รักษาฐานลูกค้าสำคัญ	ให้ม้ควัามมั�นคง	และให้
บัริการอย่างต่ั้อเน่�อง	โดยเน้นการทำให้ลกูค้าได้
รบััควัามพื่ง้พื่อใจัสูงสด่จัากการซึ่่�อสนิคา้	หรอ่ใช้
บัริการจัากบัริษัท

ขึ้ยายขึ้อบัเขึ้ตั้ธั่รกิจัให้ม้ควัามหลากหลายมาก
ขึ้้�นตั้ามควัามเช้�ยวัชาญ	และปีระสบัการณ์ใน
งานขึ้องบัริษัทท้�เพื่ิ�มขึ้้�น	 เพื่่�อเปี็นการกระจัาย
ควัามเส้�ยงจัากการพ้ื่�งพื่าลูกค้ารายใหญ่เพื่้ยง
รายเด้ยวั	 โดยนอกเหน่อจัาก	 งานออกแบับั	
จัั ดหา	 และตั้ิด ตัั้� ง อ่ปีกรณ์ ระบับัส่� อสาร
โทรคมนาคม	งานโครงการต่ั้าง	ๆ 	ตั้ามแผนการ
พื่ัฒนาระบับัส่�อสารโทรคมนาคมขึ้องรัฐบัาล	
และงานขึ้องภาคเอกชน	บัริษทัฯ	ยังได้ขึ้ยายงาน
ไปีสู่งานระบับัไฟฟ้าและโครงสร้างอาคาร

เปี็นผู้ให้บัริการครบัวังจัร	 ในธั่รกิจัส่�อสารโทรคมนาคม		
เทคโนโลย้สารสนเทศ	โครงขึ้่ายขึ้้อมูลและพื่ลังงาน	โดย
เปี็นผู้จััดหา	ออกแบับั	ติั้ดตัั้�งและบัำร่งรักษา	สร้างสรรค์	
และสง่มอบับัรกิารท้�มน้วัตัั้กรรมทางวัศิวักรรมท้�เพื่ย้บัพื่รอ้ม
ด้วัยค่ณภาพื่ให้กับัลูกค้า

วิสัยที่ัศน์  

เป้้าหมายธุุรกิจั

พัันธุกิจั       

01

02

03

04

เพื่ิ�มพื่นัธัมติั้รใหมท่างธัร่กจิั	ซึ่้�งเปีน็ผูจ้ัดัจัำหนา่ย
อ่ปีกรณ์ตั้่าง	ๆ	เพื่่�อเพื่ิ�มศักยภาพื่ในการแขึ้่งขึ้ัน	
และขึ้ยายโอกาสในการรับังานด้านอ่�น	 ๆ	 ท้�
เก้�ยวักับัการส่�อสารโทรคมนาคม	 เทคโนโลย้
สารสนเทศ	และงานระบับัไฟฟ้า

เพื่ิ�มปีระสิทธัิภาพื่ในการปีฏิิบััตั้ิงาน	โดยม้การ
พื่ัฒนาควัามรู้	ควัามสามารถึขึ้องบั่คลากรขึ้อง
บัรษิทัอย่างต่ั้อเน่�อง	เพื่่�อรองรบััการขึ้ยายตัั้วัขึ้อง
ธั่รกิจัในอนาคตั้
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	 JR	สนับัสน่น	ส่งเสริมให้ช่มชมและสังคม	เกิดควัาม
เขึ้ม้แขึ้ง็	ด้วัยการยกระดบััคณ่ภาพื่ชว้ัติั้	สรา้งการมส้ว่ันรว่ัม	
และใส่ใจัตั้่อสิ�งแวัดล้อม	ให้กลายเปี็นส่วันหน้�งขึ้องสังคมท้�
ม้ควัามเขึ้้มแขึ้็งและยั�งย่น

กลยุที่ธุ์

ช่มชนม้ส่วันร่วัมในการใส่ใจัสิ�งแวัดล้อม	
เป้้าหมาย

สง่เสริม	และให้ควัามช่วัยเหลอ่ชม่ชนและสังคม	
เก้�ยวักบััปัีจัจัยัพื่่�นฐานอยา่งเร่งด่วันและตั้อ่เน่�อง

สนับัสน่น	และให้ควัามช่วัยเหล่อช่มชน	สังคม	
เพ่ื่�อตั้่อยอดองค์ควัามรู้	 ให้อยู่ได้ด้วัยตั้นเอง
อย่างยั�งย่น

01

02

กระบวนการดำาเนินงาน
ด้านการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน
แบบบูรณาการ

นโยบายความรับผิิดชอบ
ต่่อสังคมสู่การพััฒนา
ที่่�ยั�งยืน

วิสัยทัศน์

กระบวนการ
ดำเนินงาน

ด้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนแบบ
บูรณาการ

พันธกิจ เป้าหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธ์
หลัก

แผนงาน
ตัวชี้วัด
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	 JR	 คำน้งถึ้งปีระเด็นท้� เปี็นสาระสำคัญขึ้องการ
ดำเนินธั่รกิจั	 ซึ่้�งครอบัคล่มด้านเศรษฐกิจั	สังคมและ
สิ�งแวัดล้อมท้�เก้�ยวัขึ้้องกับัผู้ม้ส่วันได้เส้ยขึ้อง	 JR	 ให้
ทราบัถึ้งแนวัทางการดำเนินงาน	เพื่่�อตั้อบัสนองตั้่อควัาม

คาดหวัังขึ้องผู้ม้ส่วันได้เส้ย	ซึ่้�งเปี็นปัีจัจััยสำคัญตั้่อการ
รักษาควัามสามารถึในการแข่ึ้งขัึ้น	 และสร้างมูลค่า
ในระยะยาวั	 	 เพื่่�อสนับัสน่นการดำเนินธั่รกิจัขึ้อง	 JR		
เกิดควัามยั�งย่น																

การจััดการผิลกระที่บต่่อผิู้ม่ส่วนได้เส่ย
ในห่วงโซ่่คุณค่าของธุุรกิจั

คู่่�คู่้า การจััดจัำาหน่�ายและการตลาด การส่�งมอบสิ่น่คู่้า ล่กคู่้า

•	จััดหาสินค้าและบัริการท้�ม้
ค่ณภาพื่	ได้มาตั้รฐานและเปี็น
มิตั้ร

•	การกำหนดราคาอย่างเหมาะ
สม

•	ส่งมอบัสินค้าและบัริการท้�
ตั้รงตั้ามควัามตั้้องการ	และได้
มาตั้รฐานไม่ตั้�ำกวั่าท้�ลูกค้า
กำหนด

•	ได้รับัสินค้าและบัริการท้�ม้
ค่ณภาพื่ไม่ตั้�ำกวั่าตั้ามตั้้องการ

•	ได้รับัสินค้าและบัริการ
ตั้รงตั้ามเวัลาท้�ตั้้องการ

•	ม้กระบัวันการจััดซึ่่�อจััดจั้างท้�
โปีร่งใส	เปี็นธัรรม

•	การให้ขึ้้อมูลเก้�ยวักับัสินค้า
และบัริการอย่างถึูกตั้้อง
ครบัถึ้วัน

•	ส่งมอบัสินค้าได้ตั้รงตั้ามเวัลา
ท้�ลูกค้าตั้้องการ

•	จััดหาสินค้าและบัริการท้�ม้
ค่ณภาพื่	ได้มาตั้รฐานและ
เปี็นมิตั้ร

•	ม้การทำปีระชาพื่ิจัารณ์และ
ปีระชาสัมพื่ันธั์โครงการ

•	จััดหาสินค้าและบัริการท้�ม้
ค่ณภาพื่	ได้มาตั้รฐานและ
เปี็นมิตั้ร

•	ทำการส่งเสริมการตั้ลาด

กล่�มผู้่้มีส่�วน่ได้เสี่ย คู่วามคู่าดหวัง ช่�องทางการส่่�อส่ารและการมีส่�วน่ร�วม

1.	คู่ค้าและเจั้าหน้� •	ปีฏิิบััตั้ิตั้ามเง่�อนไขึ้ทางการค้า	ท้�ส่จัริตั้และเปี็นธัรรม
•	แลกเปีล้�ยนควัามรู้	ร่วัมกันพื่ัฒนาและเพื่ิ�มค่ณค่า
สินค้า
•	ดำเนินธั่รกิจัอย่างเปี็นธัรรมภายใตั้้กรอบัขึ้อง
กฎหมาย
•	ปีฏิิบััตั้ิตั้ามสัญญาหร่อเง่�อนไขึ้ตั้่าง	ๆ	ท้�ตั้กลงกัน
•	สร้างสัมพื่ันธัภาพื่และควัามเขึ้้าใจัท้�ด้ตั้่อกัน
•	ปีฏิิบััตั้ิตั้่อเจั้าหน้�ท่กกล่่มอย่างเสมอภาคและ
เปี็นธัรรม
•	ปีฏิิบััตั้ิตั้ามสัญญาหร่อเง่�อนไขึ้ตั้่าง	ๆ	ท้�ตั้กลงกัน
อย่างเคร่งครัด

•	ม้กระบัวันการคัดเล่อก	และปีระเมินคู่ค้าท้�โปีร่งใส
สามารถึตั้รวัจัสอบัได้
•	การปีระช่มร่วัมกัน
•	การร่วัมม่อพื่ัฒนาผลิตั้ภัณฑ์์
•	การรับัฟังควัามคิดเห็นและขึ้้อเสนอแนะ
•	การม้ช่องทางการรับัขึ้้อเสนอแนะ	หร่อขึ้้อร้องเร้ยน
•	รายงานปีระจัำปีี
•	การรับัฟังขึ้้อเสนอแนะ	ขึ้้อร้องเร้ยน	
และแจั้งปีัญหาให้ทราบัเปี็นการล่วังหน้า

2.	ผู้ถึ่อห่้น •	ปีฏิิบััตั้ิตั้่อผู้ถึ่อห่้นอย่างเท่าเท้ยมกัน
•	ผลการดำเนินงานท้�ด้	และม้ผลตั้อบัแทน
อย่างสม�ำเสมอ
•	บัริหารงานด้วัยควัามโปีร่งใส	เปี็นธัรรม	
ตั้ามหลักบัรรษัทภิบัาล
•	การเปีิดเผยขึ้้อมูลอย่างถึูกตั้้องครบัถึ้วัน	
และทันเวัลา

•	การจััดปีระช่มสามัญผู้ถึ่อห่้น	เพื่่�อให้ผู้ถึ่อห่้น
ม้โอกาสในการแสดงควัามคิดเห็น
•	เผยแพื่ร่ผลการดำเนินงานรายไตั้รมาสภาย
ในระยะเวัลา	ท้�กฎหมายกำาหนด
•	การตั้อบัขึ้้อซึ่ักถึามทางโทรศัพื่ท์	อ้เมล	Website	
รายงานปีระจัำปีี
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กล่�มผู้่้มีส่�วน่ได้เสี่ย คู่วามคู่าดหวัง ช่�องทางการส่่�อส่ารและการมีส่�วน่ร�วม

4.	พื่นักงาน •	ได้รับัการจั้างและปีฏิิบััตั้ิอย่างเปี็นธัรรม
•	ได้รับัผลตั้อบัแทน	และสวััสดิการอย่างเหมาะสม
•	ม้สภาพื่แวัดล้อมการทำงานท้�ปีลอดภัย	
และส่ขึ้ภาพื่ท้�ด้
•	ได้รับัการอบัรมพื่ัฒนาควัามรู้และควัามก้าวัหน้า
ในอาช้พื่
•	เคารพื่ตั้่อสิทธัิมน่ษยชน
•	ม้ควัามทัดเท้ยมและโอกาสในควัามก้าวัหน้า
•	สนับัสน่นการม้ส่วันร่วัมในการกำหนดทิศทาง
การดำเนินงานและการพื่ัฒนาบัริษัท

•	การเขึ้้าพื่บัลูกค้า
•	การทำกิจักรรมร่วัมกับัลูกค้า
•	การจััดงานแสดงและจััดจัำหน่าย
	การส่�อสารผ่านช่องทางตั้่างๆ
•	การจััดให้ม้กระบัวันการท้�ลูกค้าสามารถึร้องเร้ยน
เก้�ยวักับัค่ณภาพื่บัริการ	และควัามปีลอดภัยขึ้อง
สินค้า

5.	คู่แขึ้่ง •	ดำเนินธั่รกิจัและแขึ้่งขึ้ันด้วัยควัามเปี็นธัรรม	โปีร่งใส	
ปีฏิิบััตั้ิตั้ามกรอบัการแขึ้่งขึ้ันท้�ด้และส่จัริตั้

•	ปีระกาศ	ตั้่างๆ
•	การฝัึกอบัรมเพื่่�อพื่ัฒนาควัามรู้	ควัามสามารถึ
ตั้ามแผนปีระจัำปีี
•	การส่�อสารผ่านช่องทางตั้่างๆ	เช่น	Line,	E-mail
•	รับัฟังควัามเห็น	หร่อขึ้้อร้องเร้ยน

6.	ช่มชน	สังคม	
และสิ�งแวัดล้อม

•	ดำเนินธั่รกิจัและแขึ้่งขึ้ันด้วัยควัามเปี็นธัรรม	โปีร่งใส	
ปีฏิิบััตั้ิตั้ามกรอบัการแขึ้่งขึ้ันท้�ด้และส่จัริตั้
•	ไม่ละเมิดสิทธัิบั่คคลอ่�นท้�อยู่ร่วัมในช่มชนและสังคม
•	ดำเนินธั่รกิจัโดยคำน้งผลกระทบัตั้่อช่มชน	สังคม	
และสิ�งแวัดล้อม
•	ให้การสนับัสน่นกิจักรรม

•	ปีระพื่ฤตั้ิปีฏิิบััตั้ิภายใตั้้กรอบั	การแขึ้่งขึ้ัน
ท้�เปี็นธัรรมร่วัมกัน
•	ไม่ทำลายช่�อเส้ยงขึ้องคู่แขึ้่งทางการค้า
•	การส่�อสารผ่านช่องทางตั้่างๆ
•	การม้ช่องทางการรับัขึ้้อเสนอแนะ	
หร่อขึ้้อร้องเร้ยน
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	 จัากการปีระเมินแบับัวิัเคราะห์ผู้ม้ส่วันได้เส้ยแล้วั			
บัริษทัฯ	จัะทำการติั้ดตั้ามผลและปีระเมินผลกระบัวันการ
สร้างการม้ส่วันร่วัมขึ้องผู้ม้ส่วันได้เส้ย	เพื่่�อนำไปีปีรับัปีร่ง
ปีระสิทธัิภาพื่ขึ้องกระบัวันการในอนาคตั้และจััดทำแผน
บัูรณาการ	จัากขึ้้อเสนอแนะท้�ได้จัากการม้ส่วันร่วัมขึ้อง

ผู้ม้ส่วันได้	 เส้ย	 ในปีระเด็นสำคัญขึ้อง	JR	เพื่่�อสะท้อน
วั่า	 JR	 เห็นค่ณค่าขึ้องกระบัวันการม้ส่วันร่วัมและ
ขึ้อ้เสนอแนะขึ้องผูม้ส้ว่ันไดเ้สย้	ในการกำหนดยท่ธัศาสตั้ร์
และการดำเนินโครงการขึ้องบัริษัทฯ	พื่ร้อมทั�งเปิีดเผย
ขึ้้อมูลตั้่อสาธัารณชนทราบั

การต่ิดต่ามผิลและการป้รับป้รุง
พััฒนากระบวนการ
ม่ส่วนร่วมของผิู้ม่ส่วนได้เส่ย
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	 JR	 ม้ระบับับัริหารจััดการสิ�งแวัดล้อมภายในองค์กร
สามารถึช่วัยบัริษัทให้วัางแผนการดำเนินงาน	และจััดเก็บั
ขึ้้อมูลด้านสิ�งแวัดล้อมได้อย่างเปี็นระเบั้ยบัแบับัแผน	
และม้ระบับัการบัริหารจััดการ	ด้านสิ�งแวัดล้อมท้�ม้แนวั
โน้มการพัื่ฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ�งแวัดล้อมอย่าง
ตั้่อเน่�อง	 รวัมถึ้งการลดค่าใช้จั่าย	 และลดควัามเส้�ยง
ด้านการเงินท้�อาจัเกิดขึ้้�นจัากการละเมิดขึ้้อกำหนด
ด้านสิ�งแวัดล้อม	JR	กำหนดนโยบัายการจััดการและดูแล
สิ�งแวัดล้อมท้�ครอบัคล่มปีระเด็นสำคัญในการดำเนินงาน
ใหส้อดคลอ้ง	ตั้ามขึ้อ้กำหนดดา้นสิ�งแวัดลอ้มและปีระเดน็
ด้านสิ�งแวัดล้อมท้�เปี็นสาระสำคัญต่ั้อธั่รกิจั	รวัมถึ้งการ
ควับัค่มผลกระทบั	ด้านสิ�งแวัดล้อมท้�อาจัเกิดขึ้้�นจัาก
กิจักรรมทางธั่รกิจั	เช่น	มลพื่ิษ	ขึ้องเส้ย	หร่อระดับัการใช้
ทรพัื่ยากร	เป็ีนต้ั้น	และกำหนดให้	นายบัณัรัศม์	ศร้วังษ์รัตั้น์	
(ปีระกาศฉบัับัท้�	 03/2564)	ทำหน้าท้�	 (1)	 วัางแผน
และดำเนินการโครงการหร่อกิจักรรมท้�จัะม้ผลตั้่อควัาม
กา้วัหนา้ขึ้ององคก์ร	(2)	ปีระสานการดำเนนิงานเก้�ยวักบัั

กจิักรรมท้�สง่เสรมิควัามรบััผิดชอบัตั้อ่สงัคม	(3)	ปีระสาน
การดำเนินงานกิจักรรมสัมพื่ันธ์ัร่วัมกับัพื่นักงาน	
(4)	 ริเริ�มและดำเนินการ	พัื่ฒนา	และบัริหารฐานข้ึ้อมูล	
และองค์ควัามรู้ทางการศ้กษาวิัทยาศาสตั้ร์	คณิตั้ศาสตั้ร์
และเทคโนโลย้อย่างเปี็นระบับัและม้ปีระสิทธัิภาพื่	
(5)	เผยแพื่ร่ข้ึ้อมลูเพ่ื่�อสนบััสนน่การให้ม้การใช้องค์ควัามรู้
ขึ้องสถึาบัันอย่างแพื่ร่หลาย	(6)	จััดตั้ั�งกระบัวันการให้
คำปีร้กษาและการม้ส่วันร่วัม	และกระบัวันการปีกปี้อง
คนงานจัากการรายงาน	 (7)	 สนับัสน่นและผลักดัน
ให้ม้การนำองค์ควัามรู้ขึ้องสถึาบัันไปีใช้ปีระโยชน์ให้
ม้ปีระสิทธัิภาพื่และปีระสิทธัิผลสูงส่ด	 รวัมถ้ึงดูแล
การดำเนินงานด้านสิ�งแวัดล้อม	และกระบัวันการท้�ใช้	
ในการบัริหารจััดการด้านสิ�งแวัดล้อมภายในองค์กร	
พื่รอ้มทั�งกำหนดใหผ้ลการดำเนนิงานดา้นสิ�งแวัดลอ้มเปีน็
เปีา้หมายหร่อหน้�งในตัั้วัช้�วัดัขึ้องบัริษทั	ตั้ลอดจันสนบััสน่น
ให้พื่นักงานม้ส่วันร่วัมในการจััดการสิ�งแวัดล้อมภายใน
องค์กร					

การจััดการด้านความยั�งยืนในมิต่ิสังคม

การใช้ที่รัพัยากร อย่างม่ป้ระสิที่ธิุภาพั

	 บัริษัท	 ให้ควัามสำคัญการใช้ทรัพื่ยากร
ในกระบัวันการธั่รกิจั	 เพื่่�อให้ครอบัคล่มการ
ใช้ไฟฟ้า/พื่ลังงาน	การใช้น�ำ	การลดขึ้องเส้ย
ท้�เกิดจัากกระบัวันการธ่ัรกจิั	รวัมถึง้ขึ้องเสย้หร่อ
มลภาวัะอ่�น	ๆ	ท้�เก้�ยวัข้ึ้อง	 โดยปีัจัจั่บัันบัริษัท	
อยู่ระหว่ัางการดำเนินโครงการใช้ทรัพื่ยากร
อยา่งมป้ีระสิทธิัภาพื่	ซึ่้�งคาดว่ัาจัะเริ�มดำเนินการ
ไดใ้นปีี	2565	ระบับัไฟฟา้และโครงสรา้งอาคาร

การจััดการด้านสภาพัภูมิอากาศ

	 บัริษัทให้ควัามสำคัญเพื่่�อเตั้ร้ยมควัามพื่ร้อม
ในการรับัม่อผลกระทบัท้�อาจัเกิดขึ้้�น	 และม้
ส่วันร่วัมในการลดการปีล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก	
ซึ่้�งเปี็นสาเหตั้่ขึ้องสภาวัะโลกร้อน	โดยปีัจัจั่บััน
บัริษัทอยู่ระหวั่างการดำเนินโครงการปีลูก
ปี่าชายทะเลอย่างตั้่อเน่�อง	 ซึ่้�งคาดวั่าจัะเริ�ม
ดำเนินการได้ในปีี	2565	บัริเวัณชายฝัั�งทะเล
ส้ล้ง	ตั้.คลองด่าน	อ.บัางบ่ัอ	จั.สม่ทรปีราการ	
ปีริมาณพื่่�นท้�	40	ไร่

01

02
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ป้ระสิที่ธิุภาพัจัากการใช้นำ�า

 บัริษัท	ตั้ระหนักถึ้งการพื่ัฒนาค่ณภาพื่ช้วัิตั้
จัากการใช้น�ำท้�ม้ค่ณภาพื่	สะอาดและปีลอดภัย		
โดยปี	ี2564	บัริษทั	ใหก้ารสนับัสนน่งบัปีระมาณ
ในการทำกิจักรรมการก่อสร้างแท็งก์น�ำยักษ์
คอนกร้ตั้เสริมไม้ไผ่	เส้นผ่าศูนย์กลาง	4.20	ม.	
สูง	4	ม.	ม้ขึ้นาดควัามจั่น�ำ	55.389	คิวั	หร่อ
ลูกบัาศก์เมตั้ร	หร่อ	55,389	ลิตั้ร	 เพื่่�อสร้าง
แหล่งกักเก็บัน�ำ	 โดยใช้วััสด่ท้องถึิ�นอย่างไม้ไผ่

มาผสมผสาน	 ม้ชาวับ้ัานร่วัมก่อสร้าง	จัากนั�น
จัะส่งมอบัให้ชาวับ้ัานร่วัมกันดูแล	มฝ่้ัายปีกครอง
ในพื่่�นท้�ให้คำแนะนำ	สนับัสน่น	 เพื่่�อท้�จัะม้น�ำ
ใช้อ่ปีโภคบัริโภค	และทำการเกษตั้ร	ซึ่้�งเปี็น
โครงการช่วัยเหล่อชาวับ้ัานในพื่่�นท้�ห่างไกล
บันภูเขึ้าสูง	 เขึ้ตั้ภาคเหน่อ	ทั�งท้�	 อ.แม่แจั่ม	–	
อ.กลัยาณวิัฒันา	จั.เชย้งใหม,่	อ.พื่าน	จั.เชย้งราย,	
อ.งาวั	จั.ลำปีาง	และ	อ.ขึ้่นยวัม	จั.แม่ฮ่่องสอน	
เปี็นตั้้น

03
(ภาพั / สถานที่่�จััดที่ำาโครงการ / ป้ริมาณพืั�นที่่�)
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	 JR	 	 ให้ควัามสำคัญกับัการดำเนินงานด้านสังคม		
เพื่่�อลดควัามเส้�ยงและผลกระทบัต่ั้อองคก์ร	อ้กทั�งเปีน็การ

แสดงถ้ึงควัามม่่งมั�นขึ้องบัริษัทในการจััดการดูแล
ด้านสงัคมและเป็ีนการแสดงควัามโปีร่งใสต่ั้อผูม้ส่้วันได้เส้ย	

การจััดการด้านความยั�งยืนในมิต่ิสังคม

01 การป้ฏิิบัต่ิต่่อแรงงาน อย่างเป็้นธุรรม และ
เคารพัสิที่ธุิมนุษยชน   

	 บัริษัท	ตั้ระหนักถึ้งควัามสำคัญขึ้องบั่คลากร	ซึ่้�งเปี็น
ปีจััจัยัสำคญัสด่ในการขึ้บััเคล่�อนการดำเนนิธัร่กจิัขึ้องบัรษิทั	
ให้บัรรล่วััตั้ถึ่ปีระสงค์และเปี้าหมาย		บัริษัทจั้งม่่งมั�นใน
การสรรหา	และสง่เสรมิการพื่ฒันาบ่ัคลากรอยา่งตั้อ่เน่�อง	
เพื่่�อให้มค้วัามรู	้มศ้กัยภาพื่และควัามสามารถึเย้�ยงมอ่อาชพ้ื่
เสริมสร้างบัรรยากาศการทำงานและวััฒนธัรรมท้�ด้		
ตั้ลอดถ้ึงการดูแลผลปีระโยชน์และจัดัให้มส้วัสัดิการต่ั้าง	ๆ 	
ตั้ามท้�กฎหมายกำหนด	เพื่่�อรักษาบั่คลากร	ดังน้�

1.  บัริษัทสรรหาและจััด รับับั่คลากรเ ข้ึ้าทำงาน	
	 	 โดยพื่ิจัารณาจัากควัามเหมาะสมด้านควัามรู้	
	 	 ควัามสามารถึ	ปีระสบัการณ	์และปีระวัตัั้พิื่ฤตั้กิรรม

2.  บัริษัทกำหนดอัตั้ราค่าจั้างขึ้ั�นตั้�ำตั้ามท้�กฎหมาย
กำหนด	รวัมทั�งพื่ิจัารณาตั้ามค่าขึ้องงาน	ควัามรู้	
ควัามสามารถึ	และปีระสบัการณ์		ซึ่้�งเป็ีนอัตั้ราค่าจ้ัาง

	 	 ท้�สามารถึแขึ้่งขึ้ันกับัธั่รกิจัในปีระเภทเด้ยวักันได้

3.  บัรษิทัสง่เสรมิพื่ฒันาบัค่ลากรทก่ระดบััอยา่งตั้อ่เน่�อง	
ให้ม้ควัามรู้	และควัามสามารถึ	เพื่่�อควัามก้าวัหน้า
ในหน้าท้�การงาน

4.  บัริษัทส่งเสริมให้บั่คลากรได้ ใช้ควัามรู้ 	 และ
แสดงออกถ้ึงควัามสามารถึ	 ทักษะขึ้องตั้นในงาน
ขึ้องบัริษัทได้อย่างเตั้็มท้�

5   บัริษัทจััดให้ม้สภาพื่การจั้างและสภาพื่แวัดล้อมใน
การทำงานท้�ด้	 ม้ควัามปีลอดภัย	 ถูึกส่ขึ้ลักษณะ
อนามัย	 โดยปีฏิิบััตั้ิตั้ามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายอ่�นท้�เก้�ยวัขึ้้อง

6.  บัริษัทจััดให้ม้ระบับัการบัริหารค่าตั้อบัแทนท้�สร้าง
แรงจัูงใจั	และผลตั้อบัแทนตั้ามค่ณค่าควัามสำเร็จั
ขึ้องงาน

7.  บัริษทัจััดใหม้ส้วัสัดิการและกิจักรรมในหมูพ่ื่นักงาน	/	
	 	 บั่คลากร	 เพื่่�อสร้างควัามสัมพื่ันธั์	 สามัคค้และ

วััฒนธัรรมท้�ด้ในองค์กร

8.  บัริษัทจัะปีฏิิบััตั้ิตั้่อพื่นักงาน/	บั่คลากรด้วัยควัาม
ย่ติั้ธัรรม	 เท่าเท้ยมกัน	 โปีร่งใส	 และให้เก้ยรตั้ิ

	 	 ซึ่้�งกันและกัน
9.  บัริษัทเคารพื่และคำน้งถ้ึงสิทธิัขึ้ั�นพื่่�นฐานในการ
	 	 จั้างงาน	โดยจัะไม่บัังคับัใช้แรงงาน	จั้างแรงงานเด็ก

หร่อบั่คคลท้�ม้อาย่ตั้�ำกวั่ากฎหมายกำหนด

	 	 	 ทั�งน้�	 ในปีี	2564	บัริษัท	ตั้ระหนักถึ้งการเคา
พื่รสิทธัิมน่ษยชน	โดยได้ม้การจั้างพื่นักงานท้�เปี็น

	 	 ผู้พื่ิการ	 1	 คน	 ในตั้ำแหน่งโฟร์แมน	มาปีฏิิบััติั้
งานกับับัริษัทโดยได้รับัค่าจั้างและสวััสดิการ	ตั้าม

	 	 ขึ้้อบัังคับัขึ้องบัริษัท
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02 การพััฒนาศักยภาพั พันักงาน

	 บัรษิทัมแ้นวัทางการพื่ฒันาศกัยภาพื่ขึ้องพื่นกังาน
อย่างเป็ีนระบับั	โดยครอบัคล่มตัั้�งแต่ั้การวิัเคราะห์	
ควัามจัำเปี็นในการฝัึกอบัรมตั้ามหน้าท้�	และส่งเสริม
ให้บั่คลากรได้ใช้ควัามรู้	 และแสดงออกถึ้งควัาม
สามารถึ	ทกัษะขึ้องตั้นในงานขึ้องบัรษิทัได้อยา่งเต็ั้มท้�
	 •	กำหนดทิศทางการพื่ัฒนาศักยภาพื่พื่นักงาน	
ผ่านโครงการส่งเสริมควัามรู้อย่างเป็ีนระบับัเพื่่�อให้
สามารถึตั้ิดตั้ามผลการฝัึกอบัรมได้		
	 •	 จััดเก็บัข้ึ้อมูลสถิึติั้จัำนวันชั�วัโมงฝึักอบัรมโดย
เฉล้�ยขึ้องพื่นักงานตั้่อปีีไวั้อย่างครบัถึ้วัน	และระบั่
ปีระโยชน์	ท้�พื่นักงานและบัริษัทได้รับัจัากโครงการ	
ฝัึกอบัรม	เพื่่�อให้ทราบัผลสำเร็จัขึ้องโครงการพื่ัฒนา
ศักยภาพื่ขึ้องพื่นักงาน	ดังน้�

03 การจัูงใจัและรักษาพันักงาน

	 บัรษิทัมแ้นวัทางการจังูใจัและรกัษาพื่นกังาน		โดย
เริ�มจัากการพื่ิจัารณาการปีฏิิบััตั้ิงานขึ้องพื่นักงาน
ท่กคน	ด้วัยเกณฑ์์การปีระเมินท้�ชัดเจัน	อ้างอิงตั้าม
ผลสำเร็จั(KPI)ขึ้องการปีฏิิบััติั้งาน	 เพ่ื่�อนำผลการ
ปีระเมินมาใช้กำหนดค่าตั้อบัแทน	และเป็ีนข้ึ้อมูล	

o	การอบัรมสำหรับัผูบ้ัรหิาร
-	การอบัรมภายนอก	1	คน	รวัม	8	ชั�วัโมง
-	การอบัรมภายใน	7	คน	รวัม	4	ชั�วัโมง
o	การอบัรมสำหรับัพื่นกังาน
-	การอบัรมภายนอกเฉล้�ย	4	ชั�วัโมง/คน/ปีี
-	การอบัรมภายในเฉล้�ย	10	ชั�วัโมง/คน/ปีี

	 •	บัริษทัจัดัการอบัรมภายในดังน้�
o	การอบัรมพื่นักงานใหม่	
o	การอบัรมด้านควัามปีลอดภัยในการทำงาน
o	การอบัรมมาตั้รการต่ั้อต้ั้านคอร์รัปีชั�น
o	การอบัรมการดับัเพื่ลิง

นำไปีสู่โครงการพัื่ฒนาปีระสิทธิัภาพื่การทำงานขึ้อง
พื่นักงาน	ม้ระบับัการบัริหารค่าตั้อบัแทนท้�สร้างแรง
จังูใจั	และผลตั้อบัแทนตั้ามค่ณค่าควัามสำเร็จัขึ้องงาน	
ม้สวััสดิการและกิจักรรมในหมู่พื่นักงาน	 /	บั่คลากร	
เพื่่�อสร้างควัามสัมพื่ันธั์	สามัคค้และวััฒนธัรรมท้�ด้
ในองค์กร
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	 •	ตั้ิดตั้ามระดับัควัามพ้ื่งพื่อใจัหร่อควัามผูกพื่ัน
ขึ้องพื่นักงานท้�ม้ตั้่อองค์กร	 โดยกำหนดเปี้าหมาย
เชิงปีริมาณและติั้ดตั้ามผลการปีระเมินควัาม
พื่้งพื่อใจัและ/หร่อควัามผูกพื่ันขึ้องพื่นักงาน	เพื่่�อนำ
ผลการปีระเมินไปีวัเิคราะห์และจัดัทำโครงการพัื่ฒนา
ควัามพื่้งพื่อใจัและปีรับัปีร่งการดูแลพื่นักงาน		

	 •	 ส่�อสารผลการปีระเมินให้พื่นักงานทราบั	
ในปีีท้�ผ่านมาม้การรับัพื่นักงานเขึ้้าทำงาน	39	คน	
แบั่งเปี็นผู้บัริหาร	-	คน	พื่นักงาน	39	คน	ม้พื่นักงาน
ท้�หมดสญัญาและลาออกรวัม	15	คน	แบัง่เปีน็ผูบ้ัรหิาร	
1	 คน	 พื่นักงาน	 14	 คน	 โดยบัริษัทได้แสดง
ควัามม่่งมั�น	 ในการพื่ัฒนาและยกระดับัการดูแล
พื่นักงานอย่างตั้่อเน่�องตั้ลอดมา

04 สุขภาวะและความป้ลอดภัย 
ในสภาพัแวดล้อมการที่ำางาน

	 บัริษัท	ม้นโยบัายการให้ควัามค่้มครองเก้�ยวักับั
ควัามปีลอดภัย	อาช้วัอนามัย	และสภาพื่แวัดล้อมใน
การทำงาน	โดยเน้นการป้ีองกันไม่ให้เกิดภัยอันตั้ราย	
เพื่่�อให้พื่นักงานและสถึานปีระกอบัการปีลอดจัากเหตั้่
อันจัะทำให้เกิดภัยอันตั้รายจัากการทำงาน
	 •	 ดูแลพื่นักงานและจััดสถึานปีระกอบักิจัการ	
ให้ม้สภาพื่การทำงานและสภาพื่แวัดล้อมในการ
ทำงานท้�ปีลอดภัยและถูึกส่ขึ้ลักษณะ	รวัมทั�งส่งเสริม
สนับัสน่นการปีฏิิบััติั้งานขึ้องพื่นักงาน	 ให้ม้ควัาม
ปีลอดภัยจัากอันตั้ราย	
	 •	พื่นักงานท่กระดับัม้หน้าท้�ให้ควัามร่วัมม่อ	ตั้้อง
ปีฏิิบััตั้ิตั้ามกฎ	 ระเบ้ัยบั	 ขึ้้อกำหนดขึ้องทางการ	
มาตั้รฐานเร่�องควัามปีลอดภยั	และนโยบัาย	ระเบัย้บั
ขึ้องบัริษัทโดยเคร่งครัด	 ตั้ลอดถึ้งม้หน้าท้�ดูแล
สภาพื่แวัดลอ้มในการทำงานตั้ามมาตั้รฐานท้�กำหนด	
เพื่่�อใหเ้กดิควัามปีลอดภยัต่ั้อชว้ัติั้	รา่งกาย	จัติั้ใจั	และ
ส่ขึ้ภาพื่อนามัย	โดยคำน้งถึ้งสภาพื่ขึ้องงานและพื่่�นท้�
ท้�รับัผิดชอบั
      

	 •	 ม้ เปี้าหมายในการพัื่ฒนาควัามปีลอดภัย	
อาช้วัอนามัย	 และสภาพื่แวัดล้อมในการทำงาน	
ม้มาตั้รฐาน	การดูแลส่ขึ้อนามัยและควัามปีลอดภัย
ขึ้องพื่นักงาน	รวัมถ้ึงการพิื่จัารณาปีระเมินควัามเส้�ยง
ด้านส่ขึ้อนามัยและควัามปีลอดภัยขึ้องพื่นักงานและ
ผู้รับัเหมาท้�อาจัเกิดขึ้้�นในขึ้ั�นตั้อนการปีฏิิบััตั้ิงาน
	 •	กำหนดมาตั้รการปี้องกันและ	ลดควัามเส้�ยงท้�
เกิดขึ้้�นในขึ้ั�นตั้อนการปีฏิิบััตั้ิงานขึ้องผู้รับัเหมา	
	 •	บัันท้กอัตั้ราการบัาดเจั็บัจัากการทำงานถึ้งขึ้ั�น
หย่ดงาน	หร่อ	 เส้ยช้วัิตั้จัากการทำงาน	โดยม้การ
ส่บัสวันตั้้นเหตั้่ขึ้องเหตั้่การณ์	
	 •	กำหนดโครงการส่งเสริมควัามรู้	การฝัึกอบัรม
เพื่่�อให้เกิดควัามตั้ระหนัก	และสามารถึรับัม่อกับั
ควัามเส้�ยงจัากสภาพื่แวัดล้อมในการทำงาน	และม้
การแตั้่งตั้ั�งคณะทำงานบัริหารควัามเส้�ยงขึ้้�น	และม้
การรายงานท่กไตั้รมาส
	 •	 บัริษัทม้มาตั้รฐานการทำงานในท่กด้าน
ตั้ามมาตั้รฐาน	 ISO	9001:2015	 (ระบับับัริหาร
งานค่ณภาพื่)	ISO	14001:2015	(ระบับัการจััดการ
สิ�งแวัดล้อม)	ISO	45001:2018	(ระบับัการจััดการ
ด้านอาช้วัอนามัย	และควัามปีลอดภัย)
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05 การม่ส่วนร่วมกับชุมชน และสังคม

				บัริษัท	ได้กำหนดนโยบัาย		เปี้าหมาย	กลย่ทธั์
ด้านการพื่ัฒนาควัามยั�งย่น	ไวั้อย่างชัดเจัน	ดังน้�	
    
นโยบาย: สนับัสน่น	 ส่งเสริมให้ช่มชมและสังคม	
เกิดควัามเขึ้้มแข็ึ้ง	ด้วัยการยกระดับัค่ณภาพื่ช้วิัตั้		
สร้างการมส้ว่ันรว่ัม	และใสใ่จัตั้อ่สิ�งแวัดลอ้ม	ใหก้ลาย
เปี็นส่วันหน้�งขึ้องสังคมท้�ม้ควัาม	เขึ้้มแขึ้็งและยั�งย่น”								
   
เป้้าหมาย: ช่มชนม้ส่วันร่วัมในการใส่ใจัสิ�งแวัดล้อม	

กลยุทธ์์  
1.	ส่งเสริม	และให้ควัามช่วัยเหล่อช่มชนและสังคม	
เก้�ยวักับัปีัจัจััยพื่่�นฐานอย่างเร่งด่วันและตั้่อเน่�อง		

2.	สนับัสน่น	และให้ควัามช่วัยเหล่อช่มชน	 สังคม	
เพื่่�อต่ั้อยอดองค์ควัามรู้	 ให้อยู่ได้ด้วัยตั้นเองอย่าง
ยั�งยน่	โดยในปี	ี2564	บัริษทัมก้จิักรรมตั้า่งๆ	ในการ
ม้ส่วันร่วัมเพื่่�อเปี็นอ้กแรงหน้�ง	ท้�ได้	ชว่ัยเหลอ่ชม่ชน
และสังคมโดยรวัม	ตั้ามกิจักรรมตั้่างๆดังน้�

	 o	 มอบัช่ดปี้องกันเช่�อส่วันบั่คคล	 (Personal	
Protective	Equipment	–	PPE)	 ให้แก่หน่วัยงาน
ตั้่างๆท้�จัำเปี็นตั้้องใช้ในช่วังท้�ขึ้าดแคลน	โดยมอบัให้	
2	องค์กร	ได้แก่	

1.  มอบช่่ดป้้องกัน่เช่่�อ (PPE) 
  จัำาน่วน่ 100 ช่่ด ให้ รพ.ส่่ทธาเวช่ 
  ป้้องกัน่ COVID-19 

2.  มอบหน่า้กาก N95 แก� โรงพยาบาลส่�งเส่รมิส่่ข
ภาพตำาบลบ�อกร่  อ.เดิมบางน่างบวช่ 

     จั.ส่่พรรณบ่รี
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	 o	 มอบัเงินสนับัสน่น	 เพื่่�อเปี็นท่นสนับัสน่น
โครงการสนับัสน่นกู้ย่มเพื่่�อการพัื่ฒนาทักษะ
อาช้พื่	การปีระกอบัอาช้พื่ระหว่ัางเร้ยนขึ้องนิสิตั้	
มหาวัิทยาลัยมหาสารคาม	 เปี็นการส่งเสริมให้
นิสิตั้ได้พัื่ฒนาตั้นเอง	 ฝัึกทักษะ	 ควัามรู้ควัาม
สามารถึ	กระบัวันการคิดในการทำงาน	เสริมสร้าง
ปีระสบัการณ์ด้านอาช้พื่	การเปี็นผู้ปีระกอบักิจัการ
ให้นิสิตั้	และเปี็นกำลังสำคัญในการพื่ัฒนาปีระเทศ
ในอนาคตั้

	 o	 ร่วัมสนับัสน่นงบัการก่อสร้างแท็งก์น�ำยักษ์คอนกร้ตั้เสริมไม้ไผ่	 เพ่ื่�อสร้างแหล่งกักเก็บัน�ำ	โดยใช้วััสด่
ท้องถึิ�น	ซึ่้�งเปี็นโครงการช่วัยเหล่อชาวับั้านในพื่่�นท้�ห่างไกลบันภูเขึ้าสูง	เขึ้ตั้ภาคเหน่อขึ้องกล่่ม	“เพื่่�อนปีระชา”

06 การม่ส่วนร่วม ของผิู้ม่ส่วนได้เส่ย

	 บัริษัท	 ม้นโยบัายท้�จัะเปีิดโอกาสให้ผู้ม้ส่วันได้
เส้ยท่กกล่่ม	ม้ส่วันร่วัมกับับัริษัท	 โดยสร้างการม้
ส่วันร่วัมขึ้องผู้ม้ส่วันได้เส้ยภายในบัริษัท	ซึ่้�งม้การ
รับัฟังผ่านกล่องรับัควัามคิดเห็นและช่องทางตั้่างๆ	
เพ่ื่�อขึ้ับัเคล่�อนควัามยั�งย่นขึ้ององค์กรโดยกำหนดให้
คณะกรรมการเป็ีนผู้กำหนดนโยบัายและแนวัทาง

การดำเนินงาน	และผู้นำบัริษัท	 เปี็นผู้ตั้ิดตั้ามผล
การดำเนนิงานขึ้องบัรษิทั	รวัมถึง้กำหนดใหพ้ื่นกังาน
ม้ส่วันร่วัมหร่อเสนอแนวัคิดในการดำเนินงาน

ในปี	ี2564		บัรษิทั	ไดจ้ัดัใหม้ส้ว่ันร่วัมขึ้องผูม้ส้ว่ันได้
ส่วันเส้ย	จัำนวัน	2	กล่่ม	ค่อ

1.  พน่ักงาน่ 
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2.  ผู้่้ถื่อห่้น่ โดยจััดป้ระช่่มส่ามัญผู้่้ถื่อห่้น่ผู้�าน่ส่่�ออิเลคู่ทรอน่ิคู่ส์่ และเป้ิดโอกาส่ให้ผู้่้ซื้่�อห่้น่ได้ซื้ักถืาม
  เร่�องต�าง ๆ ที�มีข้อส่งสั่ย (เพิ�มภาพการป้ระช่่มผู้่้ถื่อห่้น่)

07 การม่ส่วนร่วมกับชุมชนและเพิั�มโอกาสให้
ผิู้เข้าถึงดิจิัทัี่ล

	 บัริษัท	ตั้ระหนักถึ้งการพื่ัฒนาค่ณภาพื่ช้วัิตั้ขึ้อง
ชม่ชน	โดยการยกระดับัควัามรู	้ควัามเขึ้า้ใจั	และการ

เขึ้้าถึ้งดิจัิทัล	เพื่่�อให้ม้ค่ณภาพื่ช้วัิตั้ท้�ด้ขึ้้�น	โดยบัริษัท
อยู่ระหว่ัางดำเนินโครงการการเข้ึ้าถึ้งเทคโนโลย้
สารสนเทศ	และให้ควัามรู้พื่่�นฐานเก้�ยวักับัการใช้
งานเทคโนโลยอ้ยา่งถึกูตั้อ้ง	ปีลอดภยั	และมค้ณ่ภาพื่		
แก่คนในช่มชนและสังคม	

	 ตั้ลอดระยะเวัลาท้�ผ่านมา	JR	ตั้ระหนกัถึง้ควัามรบััผดิชอบั
ต่ั้อสังคม	โดยในปีี	2564	บัริษทัได้ยกระดับัควัามรับัผิดชอบั
ตั้่อสังคม	 สู่การพื่ัฒนาท้�ยั�งย่นแบับับัูรณาการ	 โดยการ
เช่�อมโยงกิจักรรมต่ั้าง	ๆ	เขึ้้ากับัทิศทางการดำเนินธั่รกิจั
ขึ้องบัริษัท		ภายใตั้้แนวัทางด้านเศรษฐกิจั		สังคม	และ
สิ�งแวัดล้อม	ตั้ลอดจันม้การให้การช่วัยเหล่อในสถึานะ
การณก์ารแพื่รร่ะบัาดขึ้องโรค	COVID-19	ภายในปี	ี2564	
โดยการมอบัช่ด	PPE	และมอบัเงินช่วัยเหล่อพื่นักงาน

และครอบัครัวั	 เปี็นเงินรวัม	 928,074.77	 บัาท
โดยรายงานฉบัับัน้�จััดทำขึ้้�นโดยอ้างอิงกรอบัแนวัทาง
การจััดทำรายงานการพื่ฒันาอย่างยั�งย่น	GRI	Standard	
และ	UN	Sustainable	Development	Goals	ซึ่้�งบัริษัท
ม้ควัามตั้ั�งใจัท้�จัะพื่ัฒนารายงานให้เปี็นไปีตั้ามมาตั้รฐาน
สากล	ซึ่้�งบัริษัทยังคงม่่งมั�นในการดำเนินธั่รกิจัภายใต้ั้
การพื่ัฒนาอย่างยั�งย่นให้ครอบัคล่มกรอบั	GRI	Standard	
และ	UN	Sustainable	Development	Goals	มากท้�ส่ด

สรุป้ผิลการดำาเนินงาน
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