
รายงานการพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน 

 

รายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้เป็นครัง้ที่ 2 เพื่อรายงานการด าเนินงานด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนของบริษัท โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  ในประเด็นทางเศรษฐกิจ  สงัคม และสิง่แวดล้อม  ครอบคลมุระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม - 
31 ธนัวาคม 2557  ตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบบั G4  โดยเลอืกตวัชีว้ดัที่สอดคล้องกบัการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ขอบเขตเนือ้หาของรายงานฉบบันีค้รอบคลมุนโยบายภาพรวม กระบวนการ และกิจกรรมเพื่อความยัง่ยืนด้าน
เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมของ บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทยอ่ยดงันี ้

 ด้านเศรษฐกิจ ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน)  * 

บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากดั   ** 

Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD.   ** 

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากดั   ** 

บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ ากดั   ** 

หมายเหต ุ:  
*  การรายงานเร่ืองสิ่งแวดล้อมไม่ได้น าข้อมลูของสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2557 มารวมวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
**  บริษัทย่อยมีการด าเนินกิจกรรมด้านสงัคม แต่ไม่ได้ถกูน ามารายงาน 

 
เพื่อให้มคีวามเช่ือมโยงการด าเนนิงานกบักระบวนการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเข้าด้วยกนั บริษัทได้ก าหนดกลุม่บคุคล

หรือบคุคลที่ได้รับผลกระทบ หรือสร้างผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัองค์กร โดยแยกเป็นผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีภายในองค์กร คือ พนกังาน และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีภายนอกองค์กร ได้แก่ ลกูค้า  คูค้่า  ผู้ ถือหุ้น  เจ้าหนี ้
ทางการเงิน  ชมุชน และหนว่ยงานภาครัฐ  บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี และช่องทางการติดตอ่
ไว้ดงันี ้

 
ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อ 

ภายในองค์กร   
- พนักงาน  - ความมัน่คง และโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 

- ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวสัดิการตา่งๆ ใน
ระดบัที่ดี สามารถแข่งขนักบัตลาดแรงงานได้ 

- มีสภาพแวดล้อมในที่ท างานที่ดี และปลอดภยั 
- ได้รับการฝึกอบรมในทกัษะที่เก่ียวข้องกบังานที่รับผิดชอบ 

- แบบส ารวจความพงึพอใจ 
- การประชมุประจ าสายงาน 
- หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
- ร้องเรียนโดยตรงกบัผู้บริหาร  

Email : md@homepro.co.th 

 

 

 



ภายนอกองค์กร   
ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติ ช่องทางการติดต่อ 

- ลูกค้า - จ าหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามที่ประชาสมัพนัธ์ 
- ให้บริการที่เทา่เทียมกนั 
- ให้การดแูลทัง้ก่อน และหลงัการขาย 
- รับฟังและสนองตอบตอ่ข้อร้องเรียน 

- กลอ่งรับความคิดเห็นทกุสาขา 
- Call Center โทร. 0 2831 6000 
-  ศนูย์บริการลกูค้า  
- Website : www.homepro.co.th 

- คู่ค้า - ปฏิบตัิตามข้อก าหนดและเง่ือนไขทางการค้า 
- มีการแข่งขนัการค้าขายอยา่งเสรี และเป็นธรรม ให้
ความส าคญักบัมาตรฐานการผลิต 

- มีการด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม  

- Vendor day 
- ติดตอ่ผ่านทางผู้บริหาร 
- Website : www.homepro.co.th 

- ผู้ถือหุ้น - ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาล  
- มุง่สร้างผลตอบแทนตอ่เน่ืองระยะยาว 
- สร้างประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

- ประชมุผู้ ถือหุ้น 
- ติดตอ่ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทร 0 2831 1000 

Email : ir@homepro.co.th 
- Website : http://hmpro-th.listedcompany.com/ 

- เจ้าหนีท้างการเงนิ - จา่ยช าระหนีต้ามระยะเวลา และเง่ือนไขที่ก าหนด  
- รับผิดชอบในการรักษาอตัราสว่นหนีส้นิทางการเงินที่มี
ดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้ไมเ่กินข้อก าหนดในการออก
หุ้นกู้  และเงินกู้ธนาคาร 

- ติดตอ่ผ่านทางผู้บริหาร 
- Website : www.homepro.co.th 

- ชุมชน - รักษาระบบนิเวศส าคญัในบริเวณที่จะด าเนินการสร้างสาขา 
- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของชมุชน 
- สง่เสริมการประกอบอาชีพของคนในชมุชน 
- จดักิจกรรมทางวฒันธรรมประเพณีร่วมกนั 

- ก่อนการก่อสร้าง ทีมส ารวจจะเข้าพบปะชมุชน
โดยรอบ  

- หลงัการก่อสร้าง ติดตอ่ผา่นผู้จดัการสาขา 
- Website : www.homepro.co.th 

- หน่วยงานภาครัฐ - สนบัสนนุและปฏิบตัิตามกฎระเบียบอยา่งครบถ้วน 
- ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

- ติดตอ่ผ่านทางผู้บริหาร และสว่นติดตอ่ราชการ 
- Website : www.homepro.co.th 

 

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

ปัจจบุนั “การพฒันาอยา่งยัง่ยืน” ได้ถกูหยิบยกเป็นวาระการด าเนนิงานท่ีมคีวามส าคญัไมย่ิ่งหยอ่นไปกวา่การ
ด าเนินธุรกิจ  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก าหนดให้บริษัทท่ีออก
หลกัทรัพย์ เปิดเผยข้อมลูการด าเนินการท่ีแสดงวา่ได้ค านงึถึงผลกระทบตอ่สงัคม สิง่แวดล้อม และผู้ ที่เก่ียวข้องไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  และเพื่อให้สามารถรายงานถงึกระบวนการด าเนินธุรกิจ
ตามหลกัการพฒันาอยา่งยัง่ยืนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และมีความโปร่งใส  บริษัทฯ ได้ตัง้คณะกรรมการโดยมีรายช่ือ
ตอ่ไปนี ้ 

1. นาย ณฏัฐ์  จริตชนะ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - กลุม่การตลาด 
2. นาย วีรพนัธ์ องัสมุาลี ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - กลุม่ปฏิบตัิการ 
3. นาย วทญัญ ู วิสทุธิโกศล ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - กลุม่พฒันาธุรกิจ 
4. น.ส. ศิริวรรณ เป่ียมเศรษฐสิน ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - กลุม่จดัซือ้ Home Electric Product 
5. นาย นิทศัน์ อรุณทิพย์ไพฑรูย์ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - กลุม่ทรัพยากรบคุคล และป้องกนัการสญูเสีย 
6. น.ส. วรรณี  จนัทามงคล ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ - กลุม่บญัชีและการเงิน 
7. นาง อรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จดัการทัว่ไป - สายพฒันาการตลาดลกูค้าสมัพนัธ์ 
8. นาย นพดล  ผิวเกลีย้ง ผู้จดัการทัว่ไป - สายพฒันาองค์กร 

http://www.homepro.co.th/
http://www.homepro.co.th/
http://hmpro-th.listedcompany.com/
http://www.homepro.co.th/
http://www.homepro.co.th/
http://www.homepro.co.th/


 

มิติแห่งความยั่งยนื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

แผนงาน และความคืบหน้าของการด าเนินงานในปี 2557 

 แผนงาน ผลการด าเนินงานปี 2557 แผนงานหน้า 

ด้านเศรษฐกิจ    

การขยายธุรกิจ ขยายครบ 100 สาขา 
ภายใน ปี 2563 

ขยายครบ 71 สาขา 
ยอดขาย และก าไรเติบโตขึน้  
20% และ 7% ตามล าดบั 

ขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ในธุรกิจ Home Improvement 

ด้านส่ิงแวดล้อม    

พลงังาน ลดการใช้พลงังาน 20% ภายใน 5 
ปี (2557 - 2562) 

ปริมาณการใช้พลงังานตอ่
พืน้ที่ลดลง 6.2% จาก 63 
สาขา 

สร้างจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์พลงังานกบั
พนกังานทกุระดบั 

น า้ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ
ใช้งาน 

จดัเก็บข้อมลูเพ่ือการบริหาร เพ่ิมจ านวนสาขาที่ใช้ระบบการใช้น า้ Recycle 
ให้มากขึน้ 

เศรษฐกิจ 
ขยายสาขาอยา่งตอ่เน่ือง 

ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศครอบคลมุทกุ
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายใน

ธุรกิจ Home 
Improvement 

สังคม 
- ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

- ตอ่ต้านการทจุริต คอรัปชัน่ 

- ฝึกอบรม และพฒันาศกัยภาพ
บคุลากร เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ 
พร้อมกบัสร้างผู้น า เพ่ือความส าเร็จ

ขององค์กร 

   
สิ่งแวดล้อม 

- สร้างจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์
พลงังานกบัพนกังานทกุระดบั 

- ลดใช้พลงังาน  
- เพ่ิมจ านวนสาขาที่ใช้ระบบการใช้น า้ 

Recycle ให้มากขึน้ 

 

สังคม - สิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรม Fun walk ให้พนกังานใช้
บนัไดแทนการใช้ลิฟท์ 
- จดัโครงการ “ห้องน า้ของหน”ู 

- จดัโครงการ “ซกัผ้าได้บญุ” 
 

สิ่งแวดล้อม - เศรษฐกิจ 

- ให้เชา่พืน้ที่ติดตัง้อปุกรณ์โซลาร์รูฟ 
- จ าหน่ายสินค้า Green Product 

สังคม - เศรษฐกิจ 

- จดัโครงการทนุการศกึษา ปวส. 

- จดัการแข่งขนัสดุยอดชา่งมืออาชีพโฮมโปร 
- จดักิจกรรม “HomePro Champion” 
- จดัโครงการ “สขุใจใกล้บ้าน” 

ความ
ยั่งยืน 



ขยะและของเสีย คดัแยกเพ่ือการบริหารจดัการ จดัเก็บข้อมลูเพ่ือการบริหาร เรียกประกวดราคาขยะทกุๆ 1 ปี หรือ 6 เดือน 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการเปลี่ยนแปลงของราคาขยะ 

ด้านสังคม    
การอบรมพนกังาน ฝึกอบรม และพฒันาบคุลากร 

เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 
ความรู้ของพนกังาน 96% ฝึกอบรม และพฒันาศกัยภาพบคุลากร เพื่อ

ความก้าวหน้าในอาชีพ พร้อมกบัสร้างผู้น า เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์กร 

ด้านสขุภาพและความ
ปลอดภยั 

ป้องกนัอตัราการเกิดอบุตัิเหต ุ การเกิดอบุตัิเหตลุดลงจากปี 
2556 ที่ 0.21 ครัง้/สาขา มา
อยูท่ี่ 0.20  

-  รณรงค์ในการสร้างพฤติกรรมเพ่ือความ
ปลอดภยั  

-  จดักิจกรรมสปัดาห์เพ่ือความปลอดภยั 

ความพงึพอใจของ
ลกูค้า 

เพ่ิมคะแนนความพงึพอใจ คะแนนความพงึพอใจของ
ลกูค้าสงูขึน้จากปีก่อนมาอยูท่ี ่
94.3% 

-  รักษามาตราฐานของสินค้า และคณุภาพการ
ให้บริการ  

-  เพ่ิมความหลากหลายให้กบักลุม่สนิค้า และ
บริการ 

 

ดา้นเศรษฐกิจ 

ปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้ขยายสาขาของธุรกิจ “โฮมโปร” เพิ่มจ านวน 7 สาขา ได้แก่ ได้แก่ สาขาล าปาง 
ประจวบคีรีขนัธ์ สริุนทร์ เชียงใหม่-สนัทราย  ศรีราชา ภเูก็ต-ถลาง และพทัยาเหนือ  รวมถึงการเปิดสาขาโคราช-หวัทะเล ที่
จงัหวดันครราชสมีาแทนสาขาเดอะมอลล์ โคราช เพื่อรองรับความต้องการตลาดที่ขยายตวั  การขยายสาขาข้างต้น ช่วยให้
เกิดการจ้างงานกวา่ 1,401 คน  โดยเป็นพนกังานของบริษัทฯ 521 คน และพนกังานผู้ชว่ยขายจากคูค้่ากวา่ 880 คน  และ
ยงัเป็นการเพิม่ช่องทางการจ าหนา่ยสนิค้าให้กบัคูค้่ากวา่ 1,130 ราย อีกด้วย 

การขยายธุรกิจของบริษัทยอ่ย บริษัทฯ ได้ขยายสาขาธุรกิจ “เมกา โฮม” เพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาหนองคาย และ
บอ่วิน  และได้ขยายสาขาไปยงัตา่งประเทศเป็นครัง้แรก โดยเร่ิมต้นท่ี กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จ านวน 1 สาขา  

ด้านการบริจาคเงินเพื่อชว่ยเหลอืสงัคมในปี 2557 บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุทัง้ในด้านการสง่เสริมการศกึษา บ ารุง
ศาสนา  ด าเนินโครงการห้องน า้ของหน ูและกิจกรรมอื่นๆ คิดเป็นมลูคา่รวมกวา่ 27.36 ล้านบาท 

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการด าเนินธุรกิจ  ได้รายงานไว้ทีหั่วข้อ “สรุปข้อมูลทางการเงนิ” และ 
“ค าอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ” 

 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บริษัทฯ เล็งเห็นความส าคญัด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสงัคมมาโดยตลอด สอดคล้องกบัการ
บริหารการจดัการภายในองค์กรในการลดต้นทนุการด าเนินงานโดยเฉพาะลดต้นทนุด้านพลงังาน ดงันัน้บริษัทฯ จึงก าหนด
แนวทางปฏิบตัิด้านพลงังานในแผนปฏิบตัิงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง พร้อมติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการ
บริหารงานอย่างสม ่าเสมอ โดยจัดตัง้คณะกรรมการในการก าหนดแผนงาน เฝ้าติดตามและวัดประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมครอบคลมุใน 4 ด้านคือ (1) การบริหารจดัการพลงังาน (2) การบริหารจดัการน า้ (3) การ
บริหารจดัการขยะของเสยี (4) การบริหารจดัการระบบนิเวศ 



 

(1) การบริหารจัดการพลังงาน 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นหนึง่ในก๊าซเรือนกระจกที่ท าให้เกิดวิกฤตภาวะโลกร้อน  (Global Warming 

Potential)  บริษัทฯ ตระหนกัถึงปัญหาดงักลา่ว จึงให้ความส าคญัในเร่ืองการบริหารจดัการพลงังานเป็นอยา่งมาก  โดย
กิจกรรมทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้พลงังานของบริษัทฯ ท่ีมีผลตอ่การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า และการ
ขนสง่สนิค้า 

 
การใช้ไฟฟ้า 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้น าเทคนิคในการประหยดัไฟมาปรับใช้ในหลายสาขา สง่ผลให้ปริมาณการใช้ไฟในภาพรวม
ลดลง  พร้อมกันนีไ้ด้พิจารณาเปรียบเทียบดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยพืน้ที่ (Specific Energy 
Consumption หรือ SEC) พบวา่ในปี 2557 อตัรดงักลา่วมีคา่ลดลงจากปีก่อน 24.40 kWh/Sq.m. 

 

ปี 
จ านวนสาขา 
ที่น ามาค านวณ 

ปริมาณการใช้ 
พลังงานไฟฟ้า 

(GWh) 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ต่อหน่ึงหน่วยพืน้ที่ 

(kWh/Sq.m.) 
2555 43 112 462 
2556 51 127 394 
2557 63 155 370 

 

มาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2557 
จ านวน 
สาขา 

ปริมาณพลังงานที่
ลดลง (kWh) 

ปริมาณ Ton 
CO2 ที่ลดได้ 

เปลี่ยน Metal Halide Lamp 400 w เป็น Induction Lamp 200 Watt 15 5,720,000 3,325 

เปลี่ยนหลอด Halogen Lamp 50 w เป็น LED Lamp 5 Watt 37 1,350,000 784 

เปลี่ยนหลอด Par 75 Lamp 100 w เป็น Par 30 LED Lamp 13  Watt 37 1,120,000 651 

การติดตัง้ชนวนกนัความร้อนใต้หลงัคา และการเลือกใช้ผนงัอาคาร 47 29,950,000 17,409 

การติดตัง้หลงัคาโปร่งแสงอาคารคลงัสินค้าลดเวลาการเปิดไฟแสงสวา่ง 32 880,000 511 

การติดตัง้ระบบ VSD เพ่ือควบคมุมอร์เตอร์ในระบบท าความเย็น 57 5,270,000 3,063 
หมายเหตุ :  คา่ kg CO2 / kWh = 0.5813   อ้างอิงข้อมลูจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 

การขนส่งสินค้า 
บริษัทฯ มีความพยายามที่จะลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลิงของรถ
ขนส่งสินค้า โดยใช้แนวคิด Green Transport and Supply Chain ที่น าเทคโนโลยีที่ช่วยลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมผนวกกบัประสทิธิภาพการจดัการโลจิสติกส์ โดยช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดการใช้เชือ้เพลงิ และลดการ
ปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ไปพร้อมกนั 

องค์ประกอบของแนวคิด Green Transport and Supply Chain ทีเ่ลอืกใช้ 
1) การขนสง่สนิค้าแบบ Full Truck Load  เป็นการติดตัง้แทน่ชัง่น า้หนกั และการควบคมุการบรรจุสินค้าต่อเที่ยว

ขนสง่ให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม 



2) การรวมสนิค้าสง่พร้อมกนั (Consolidation) โดยการวางแผนเส้นทางการเดินรถ พร้อมกบัจดัตารางเวลาขนสง่
ให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถสง่สนิค้าให้ลกูค้าหลายรายได้ในเส้นทางเดียวกนั หรือใกล้เคียงกนั 

3) การลดเที่ยวเปลา่ (Back Haul)  โดยน ารถที่ต้องวิ่งรถเที่ยวเปลา่ไปรับสินค้าจากผู้ผลิตกลบัมายงัคลงัสินค้า  
หรือสาขาของโฮมโปร  โดยในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา (2555 - 2557) สามารถประหยดัเชือ้เพลงิได้รวม 5.9 ล้านบาท 

 
(2) การบริหารจัดการน า้ 

บริษัทฯ ใช้น า้จากการประปา  น า้บาดาล และน า้ที่ผา่นกระบวนการบ าบดั (Recycle)  ในการด าเนินธุรกิจทัง้หมด 
โดยการใช้น า้สว่นใหญ่ใช้ในสาขา  ส านกังาน  การช าระล้างบริเวณลานจอดรถ  รดน า้ต้นไม้ และการใช้น า้ในสว่นของ
ร้านค้าเชา่ 

ในปี 2557 บริษัทฯ ใช้น า้ประปาทัง้สิน้ 1.01 ล้านลกูบาศก์เมตร เพิ่มขึน้จากปีก่อน 31.59%  โดยใช้ไปกบัพืน้ท่ี
เหลา่นี ้

การใช้น า้ 
จ านวนการใช้น า้เฉลี่ยตอ่สาขา 

(ลกูบาศก์เมตร) การเปลี่ยนแปลง เหตผุล 
2556 2557 

(1) สาขา และส านกังาน  6,950 7,840 + 12.81% 
จ านวนลกูค้าที่เพ่ิมขึน้ 

(2) บริเวณลานจอดรถ  และรดน า้ต้นไม้ 7,351 8,641 + 17.55% 
(3) ร้านค้าเชา่ 5,363 6,303 + 17.53% พืน้ที่ร้านค้าเชา่ที่เพ่ิมขึน้ 

หมายเหต ุ:  จ านวนสาขาที่น ามาค านวณคือ 51 สาขา ทัง้นีไ้มร่วมสาขาที่เปิดใหม่ 

 
บริษัทฯ มีความพยายามทีจ่ะลดปริมาณการใช้น า้ลง โดยก าหนดให้ฝ่ายซอ่มบ ารุงมีการตรวจสอบทอ่ประปา มาตร

วดัน า้ และอปุกรณ์ตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอทกุเดือน เลอืกใช้โถสขุภณัฑ์ ก๊อกน า้ และสายช าระแบบประหยดัน า้ เปลีย่นก๊อก
น า้ในห้องน า้ให้เป็นแบบอตัโนมตัิ (Sensor) ตัง้เวลาการไหลของน า้ที่กดช าระในแตล่ะครัง้อยา่งเหมาะสม นอกจากนีย้งัมี
การใช้น า้จากแหลง่น า้ธรรมชาติ โดยมีการขดุบอ่บาดาลเพื่อน ามาใช้รดน า้ต้นไม้ (ผา่นการขออนญุาตจากทางราชการ)  

 

(3) การบริหารจัดการขยะของเสีย 
 

การจัดการน า้เสีย 
น า้จากการใช้ในระบบทัง้หมดจะถกูผา่นการบ าบดั และตรวจวดัคณุภาพตามมาตรฐานกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมก่อนจะถกูระบายทิง้สูท่อ่สาธารณะ โดยน า้ที่ถกูบ าบดับางสว่นจะถกูน ามาใช้
รดน า้ต้นไม้  

ส าหรับสาขาใหม ่บริษัทฯ ได้น าระบบบ าบดัน า้เสยี Membrane Bioreactor (MBR) มาใช้แทนระบบเดิม
คือ  Conventional Activated Sludge (CAS) ซึง่เมื่อเปรียบเทียบขนาดป๊ัมน า้แล้ว มีขนาดเลก็ลง 35%  และช่วย
ประหยดัเวลาการบ าบดัลง 1 ใน 3 ของระบบเดิม นอกจากนีร้ะบบ MBR ยงัสามารถกกัเชือ้โรคขนาดใหญ่ เช่น
แบคทีเรียได้ รวมถึงสามารถขยายระบบได้ง่าย โดยไมต้่องรือ้ถอนระบบเดิม และยงัชว่ยประหยดังบประมาณลงทนุ
ถึง 0.8 ล้านบาทตอ่โครงการอกีด้วย 

 



การจัดการขยะ 
บริษัทฯ มีกระบวนการคดัแยกประเภทขยะ โดยแบง่ประเภทขยะออกเป็น 3 แบบ  (1) ขยะรีไซเคิล  (2) ขยะเปียก   
(3) ขยะสารเคมี    

การจดัการขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ  พลาสตกิ  แก้ว   บริษัทฯ จะเรียกประกวดราคาไปยงับริษัทคูค้่า และท า
การเรียกประกวดราคาซ า้ทกุๆ 1 ปี หรือ 6 เดือน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลงของราคาขยะ ส าหรับขยะเปียก 
บริษัทฯ จะท าการคดัแยก และน าไปเก็บในห้องพกัขยะเปียกทีต่ดิเคร่ืองปรับอากาศควบคมุอณุหภมูิ เพื่อชะลอการ
เติบโตของแบคทีเรีย ควบคมุกลิน่ โดยจะมีหนว่ยงานเทศบาลมาเก็บทกุวนั  ส าหรับหรับขยะสารเคมี เช่นหลอดไฟ 
หรือ น า้มนัเคร่ือง บริษัทฯ จะท าการคดัแยก และสง่กลบัให้บริษัทคูส่ญัญาน าไปก าจดัอยา่งถกูวิธี 

 
(4) การบริหารจัดการระบบนิเวศ 

ตามที่บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง จึงมีการก าหนดให้ฝ่ายออกแบบของหนว่ยงานพฒันาธุรกิจ
ศกึษาระบบนิเวศบริเวณโดยรอบของพืน้ท่ีส าหรับก่อสร้างสาขา และพยายามรักษาระบบนิเวศไว้ให้ได้ในสดัสว่นท่ี
เหมาะสม และกลมกลนืไปกบัรูปแบบของอาคารท่ีออกแบบไว้ ซึง่ระบบนิเวศที่บริษัทฯ พยายามรักษาไว้คือต้นไม้ขนาด
ใหญ่ที่มีอยูเ่ดิม โดยฝ่ายออกแบบจะศกึษาร่วมกบัผู้เช่ียวชาญเพือ่ล้อม และน าไปต้นไม้ไปพกัไว้ในบริเวณที่เหมาะสม ก่อน
จะน ากลบัมาปลกูในบริเวณพืน้ท่ีโดยรอบของอาคารท่ีปลกูสร้างอกีครัง้ 
 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
- ให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองสิง่แวดล้อม  รวมถึงมีการประชาสมัพนัธ์วิธีการลดใช้พลงังาน 
- สนบัสนนุให้พนกังานน าวสัดกุลบัมาใช้ใหม ่เช่น การใช้กระดาษสองหน้า  
- การปิดเคร่ืองปรับอากาศและปิดไฟ ในช่วงที่พนกังานหรือผู้บริหารไมไ่ด้อยูใ่นห้องท างานเป็นเวลานาน  
- การเปลีย่นสวิทช์เปิด-ปิดไฟ เป็นสวิทช์กระตกุโดยให้พนกังานรับผิดชอบบริเวณโต๊ะท างานของตวัเอง 
- จดักิจกรรมรณรงค์ให้พนกังานร่วมกนัลดใช้พลงังาน เช่น กิจกรรม “HomePro Fun Walk” ให้พนกังานใช้บนัไดแทน

ลฟิต์ 
- การปรับอณุหภมูิภายในส านกังานไมใ่ห้ต ่ากวา่ 24 องศาเซลเซียส 
- การร่วมโดยสารรถไปในเส้นทางเดียวกนั  

 
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการร่วมมือกบับริษัทคูค้่าในการคดัสรรผลติภณัฑ์ที่มีการประหยดัพลงังาน ตลอดจนนวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้บริโภค ในเร่ืองของการรักษาสิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ สนนัสนนุการจ าหนา่ยสนิค้าที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อม  ชว่ยประหยดัพลงังาน และมีมาตรฐานสากลรับรอง 
อาทิเช่น กลุม่สนิค้าเคร่ืองนอนท่ีไมใ่ช้สารเคมีในการฟอกย้อม   เคร่ืองปรับอากาศระบบ Inverter   หลอดประหยดัไฟ LED   
สทีาภายในท่ีลดการปลอ่ยสารพิษ   ก๊อกน า้ปลอดสารตะกัว่   สขุภณัฑ์ที่มีระบบประหยดัน า้ เป็นต้น 
 
 
 



กลุ่มสนิค้าเคร่ืองนอนและผ้าขนหนู 

บริษัทฯ คัดเลือกสินค้ากลุ่มเคร่ืองนอนเพื่อสุขภาพที่มี
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคญัใน
การเลอืกผู้ผลติ ที่ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้คลอรีนในการฟอกย้อม และ
หลีกเลี่ยงการใช้สารฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ใน
กระบวนการตกแตง่ส าเร็จ โดยใช้มาตรฐาน Okeo-Tex standard 
100 ซึง่ผา่นการรับรองโดยสถาบนัวิจยัด้านสิ่งทออิสระในประเทศ
ออสเตรียและเยอรมันนี (The Austrian Textile Research 
Institute and The German Hohenstein Research Institute) ที่
เป็นข้อก าหนดในการทดสอบสารตกค้างในผลิตภณัฑ์สิ่งทอและ
เคร่ืองนุง่หม่ เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในปลอดภยัของผลติภณัฑ์ 

 
เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์  (Inverter) 
การใช้เคร่ืองปรับอากาศระบบอนิเวอร์เตอร์ช่วยให้ประหยดัไฟได้กวา่ 20 – 30 % เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอร์
ท างานตอ่เนื่อง โดยการเพิ่มหรือลดรอบการท างาน ไมห่ยดุเป็นชว่งๆ สามารถรักษาอณุภมูิของห้องให้คงที่ รวมถึง
การใช้น า้ยา R410A ที่ไมท่ าลายชัน้บรรยากาศ เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

โดยในชว่ง 3 ปีที่ผา่นมา (ปี 2555 – 2557) บริษัทฯ มีจ านวนการจ าหนา่ยเคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์
เพิ่มขึน้ตอ่เนื่องเฉลีย่มากกวา่ 65% 

 
หลอดประหยดัพลังงาน LED 
หลอดประหยดัไฟ LED เป็นหลอดไฟประสทิธิภาพสงู มีลกัษณะเดน่หลายประการ เช่น อายกุารใช้งานยาวนาน 
ทนตอ่แรงสัน่สะเทือน  ไมม่ีสารปรอท  ไมเ่ป็นพิษตอ่สิง่แวดล้อม เป็นต้น  โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ าหนา่ยหลอด 
LED ทัง้ 71 สาขาทัว่ประเทศ มยีอดการจ าหนา่ยมากกวา่ 1.5 ล้านหลอด  ซึง่ช่วยลดการปลอ่ยคาร์บอนไดออกไซด์
ได้ถึง 12.15 Ton CO2   นอกจากนี ้ยงัได้เซ็นสญัญาลงนามความร่วมมือกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
(กฟผ.) วางจ าหนา่ยหลอดประหยดัไฟ LED ชนิด Bulb เบอร์ 5 ใหม ่ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ประชาชนลด
การใช้ไฟอีกด้วย 

 
โคมไฟจัดสวนโซล่าเซลล์ 
โคมไฟโซลา่เซลล์ เป็นโคมไฟจากพลงังานแสงอาทติย์ซึง่เป็นพลงังานสะอาด สามารถใช้ทดแทนพลงังานไฟฟ้าได้
เป็นอยา่งดี  โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีการวางจ าหนา่ยโคมไฟโซลา่เซลล์ ใน 66 สาขา จ านวนการขายเพิม่ขึน้จากปี
ก่อน 26% 

 



 2555 2556 2557 
จ านวนสาขาที่จ าหน่าย 38 59 66 
จ านวนหน่วยที่ขาย 1,234 19,651 24,800 

 

โซลาร์เซลล์ 
โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) สามารถเปลีย่นพลงังานแสงของดวงอาทิตย์ให้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลติ
ได้จากโซลาร์เซลล์จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) ซึง่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทนัที รวมทัง้น าไป
เก็บไว้ในแบตเตอร่ี เพื่อน ามาใช้ในภายหลงั 

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั บริษัท เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน) หรือ SPCG ร่วมพฒันาธุรกิจ “ระบบผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย์” หรือ “SPR Solar Roof”  ซึง่เป็นแผงผลติไฟฟ้าที่ใช้ติดตัง้บนหลงัคาบ้าน จ าหนา่ยให้แก่
ประชาชนทัว่ไปท่ีสาขาของโฮมโปร  เป็นการสง่เสริมเร่ืองการผลติไฟฟ้าไว้ใช้เอง ด้วยการติดตัง้แผงอปุกรณ์ไว้บน
หลงัคา ผลติไฟฟ้าในเวลากลางวนั  ซึง่จะชว่ยให้ประชาชนประหยดัคา่ไฟฟ้า และประหยดัพลงังานด้วยพลงังาน
สะอาดจากแสงอาทิตย์ 

 
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ลงนามท าสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีเพื่อติดตัง้แผง
โซลาร์เซลล์  โดยร่วมมือกบั บริษัท ไทย โซลา่ร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
(มหาชน) หรือ TSE และธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมพฒันาโครงการ
ผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตัง้บนหลงัคาของโฮมโปร ซึง่
เทียบได้วา่เป็นอาคารพาณิชย์ (Commercial Solar Rooftop) 
ใหญ่ที่สดุของไทย จ านวน 11 โครงการ โครงการละ 1 เมกะวตัต์ 
รวม 11 เมกะวตัต์  โดยในปี 2557 เร่ิมโครงการแหง่แรกที่ โฮมโปร 
สาขาลพบรีุ  สาขาชมุพร  เพื่อจ าหนา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์
ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค โดยโครงการนีเ้กิดจากการท่ีบริษัทฯ 
มีแนวคดิที่จะเพิ่มโอกาสการด าเนินธุรกิจ ภายใต้การตระหนกัถึง
การเปลีย่นแปลงถึงสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลีย่นแปลงไป ซึง่
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนบัสนนุและสง่เสริม
การแสวงหาพลงังานทดแทน และยงัชว่ยประเทศชาติลดการ
น าเข้าเชือ้เพลงิจากตา่งประเทศอีกด้วย 

 

 

 

 



การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทย่อย 

บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจบริหารพืน้ท่ีให้เชา่พร้อมกบัให้บริการด้านสาธารณปูโภคแก่ผู้ เชา่ มีการจดัการด้านสิง่แวดล้อมอยู่
อยา่งตอ่เนื่อง เร่ิมตัง้แตก่ารออกแบบอาคาร ที่เน้นให้มีความสอดคล้องกบัสิง่แวดล้อมโดยรอบ มีการปลกูต้นไม้ และรักษา
บรรยากาศภายนอกอาคารให้ร่มร่ืนโดยการให้ความเย็นด้วยระบบไอน า้ รวมถึงมีการดแูลเร่ืองการประหยดัพลงังานและ
รักษาสิง่แวดล้อมดงันี ้

- ก าหนดเวลาการเปิด-ปิดระบบปรับอากาศ และหลกีเลีย่งการเร่ิมต้นเปิดระบบในช่วงเวลาที่มคีวามต้องการ
ใช้ไฟฟ้ามาก (On Peak) คือ 9.00 น. – 22.00 น. เนื่องจากเป็นชว่งที่อตัราคา่ไฟสงู  

- ใช้ระบบจดัการเคร่ืองท าความเยน็ (Chiller Plant Management System) ที่ช่วยควบคมุการท างานของ
ระบบปรับอากาศให้เป็นอตัโนมตั ิ ท าให้พลงังานถกูใช้อยา่งมีประสทิธิภาพ ช่วยให้ประหยดัคา่ใช้จา่ย 

- ติดฟิล์มกนัความร้อนภายในอาคารในจดุทีม่ีแสงแดดสอ่ง เพื่อลดการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ  
- ติดตัง้ระบบบ าบดัน า้เสยี  โดยน า้จากการใช้ทัง้หมดจะถกูผา่นการบ าบดั และตรวจวดัคณุภาพตาม

มาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมก่อนจะถกูระบายทิง้สูท่อ่สาธารณะ   
- การติดตัง้ระบบทีจ่อดรถอจัฉริยะ (Intelligent Car Park) ที่ให้ความสะดวกในการหาทีจ่อด ซึง่ช่วยลกูค้า

ประหยดัการใช้พลงังาน 
 

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจค้าปลกี และค้าสง่สนิค้าเก่ียวกบับ้านครบวงจร ให้ความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมโดยเร่ิมจากการ
เลอืกใช้ระบบปรับอากาศ EWRAP (Evaporative cooling system) ซึง่เป็นระบบที่อาศยัหลกัการระเหยของน า้มาชว่ยใน
การท าความเย็น  เมื่ออากาศร้อนผา่นสือ่การระเหยน า้ (Cooling pad)  น า้จะดงึความร้อนจากอากาศเพือ่ใช้เปลีย่น
สถานะจากของเหลวเป็นไอ  โดยอากาศที่ผา่น Cooling pad จะมีอณุหภมูิต ่าลง และเมื่อน าไปออกแบบการระบายอากาศ
ท่ีดี จะท าให้ได้อากาศบริสทุธ์ิท่ีมีความเย็นสบาย ท าให้บริษัทฯ สามารถประหยดัเงินลงทนุ และประหยดัการใช้พลงังาน
ไฟฟ้ากวา่การใช้เคร่ืองปรับอากาศหลายเทา่ 

 

ดา้นสงัคม 

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย อนัจะ
เป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจในระยะยาว ดงันัน้บริษัทฯ จึงด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัความถกูต้อง เป็นธรรม  ไม่เอารัดเอา
เปรียบ และมีความซื่อสตัย์ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และเจ้าหนี ้ โดยการปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาที่ก าหนด
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้า
กับคู่ค้าบริษัทรับเหมาช่วงตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมไปถึงความซื่อสตัย์สจุริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับ



เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก  หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลส าคัญ
ทัง้หมดได้ การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมส าคญั รายการเก่ียวโยง รายการที่อยู่นอกงบดุล และรายการส าคญัอื่นอื่นได้ถูก
เปิดเผยในรายงานประจ าปี ซึ่งได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปี ในทกุปี แบบแสดงรายการ
ประจ าปี (56-1) ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 

การต่อต้านคอรัปชั่น 

ในส่วนของคู่ค้า หรือการจ้างเหมาช่วง บริษัทฯ มีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี มีการประมูล 
(Bidding) อย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการฉ้อฉล ไม่สนบัสนนุการด าเนินงานท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิ
หรือทรัพย์สนิทางปัญญา 

ในปี 2557 พบวา่ ไมม่ีการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัเก่ียวกับการด าเนินคดีที่เก่ียวข้องกบัเหตุการณ์เลือกปฏิบตัิ เหตทุุจริต
คอร์รัปชัน่ ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการถกูลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อนัเนื่องจากการด าเนินงานไม่สอดคล้องกบักฎหมาย
หรือข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 
 

แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต 

ตามที่รัฐบาล และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึง 7 
องค์กรชัน้น า อนัได้แก่ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทนุไทย และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย
ได้รับการสนบัสนนุการด าเนินโครงการจาก Center for International Private Enterprise (CIPE) ร่วมกนัจัด
โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนในการตอ่ต้านทจุริต ซึง่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นโครงการที่ดี จึงได้เข้าร่วมแสดง
เจตนารมณ์ ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2557  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการก าหนดแนวปฎิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนัและ
ติดตามความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ ดงันี ้

1. ก าหนดให้ผู้บริหารและพนกังานทุกคนรับทราบเก่ียวกับการปฎิบตัิตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจที่บริษัทฯ ก าหนดขึน้ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าว โดย
เผยแพร่เอกสารที่เก่ียวข้องผ่านทาง อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ และประชาสมัพนัธ์ตามสถานที่ต่างๆ 
ภายในบริษัทฯ ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับทราบและถือปฏิบตัิโดยทัว่กนั 

2. จดัให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแล
กิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับ



ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนยัส าคญัและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบทกุเดือน 

3. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคมุภายใน รับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความ
เสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งตอ่เนื่อง รวมถึงน าเสนอผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท  

4. หากมีการกระท าซึง่อาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท
ฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อหาแนวทางในการป้องกัน และบทลงโทษต่อบุคคลที่ฝ่าฝืน ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในเร่ืองการตอ่ต้านทจุริตในแตล่ะด้านดงันี ้
 

จรรยาบรรณของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มุง่พฒันาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าโดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความมีจริยธรรมและคณุธรรมเป็นแนวทาง
เสมอมา โดยได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม และก าหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนจะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจ และปฏิบตัิตามข้อก าหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนีอ้ย่าง
เคร่งครัด เพื่อบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ ควบคูไ่ปกบัการธ ารงไว้ซึง่มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้
มีสว่นได้เสยี  ผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ และสงัคม 

 
การด าเนินการก่อสร้างสาขา 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาทัง้หมด 71 สาขาทั่วประเทศ  และยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาอย่าง
ตอ่เนื่อง ส าหรับการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ ด าเนินการอยา่งโปร่งใส โดยมีรายละเอียดด าเนินการดงันี  ้
1) มีการว่าจ้างผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และงานระบบ โดยผู้ออกแบบจะก าหนด Spec 

วสัด ุ และทาง Suppliers จะน าเสนอข้อมลูให้ทางบริษัทฯ และ Designer  เพื่อตดัสินใจร่วมกนัก่อนที่
จะบรรจใุน Spec วสัดใุหม ่

2) บริษัทฯ คดัเลอืกผู้ รับเหมา โดยพิจารณาจากประวตัิการท างานท่ีมคีณุภาพ โดยจดัการประมลูงาน หรือ 
ต่อรองอย่างน้อย 2 ครัง้  มีคณะกรรมการในการคดัเลือกผู้ รับเหมาหรือคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ อย่าง
โปร่งใส และเป็นธรรม  และเนื่องจากบริษัทฯ มีการขยายสาขาอยา่งตอ่เนื่อง เมื่อได้ผู้ รับเหมาแล้ว อาจ
ใช้ราคานัน้กบัส าหรับสร้างสาขาตอ่ไปได้ 

3) ขัน้ตอนการตรวจสอบงาน วิศวกรผู้ควบคมุงานจะเป็นผู้ตรวจสอบวสัด ุอปุกรณ์ และวิธีการก่อสร้างให้
เป็นไปตามการออกแบบ 

4) เมื่อสิน้สดุโครงการ บริษัทฯ จะท าการประเมินให้คะแนนผู้ รับเหมา เพื่อพิจารณาเชิญเข้าประมลูงาน
ครัง้ตอ่ไป 

 
 



แนวทางการให้และรับของขวัญ 

1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้ รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่
ปรึกษา และผู้ที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย  

2) ให้ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวญัหรือของก านัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่
บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย เว้นแตใ่นเทศกาลในมลูคา่ที่เหมาะสม และไมเ่ก่ียวข้องกบัการผกูมดัทางธุรกิจ 

3) ให้ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลีย้งรับรองในลกัษณะที่เกินกว่าปกติจาก
บคุคลที่บริษัทฯ ท าธุรกิจด้วย 

4) ให้ผู้บริหารและพนกังาน หลีกเลี่ยงการให้หรือการรับรางวลัการท่องเที่ยวจากคู่ค้า เว้นแต่ กิจกรรม
ดงักล่าวเป็นการดูงาน ศึกษางาน ที่เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจทัง้สองฝ่าย และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณารางวลัดงักลา่ว 

 
การอบรมพนักงานด้านจริยธรรม 

บริษัทฯ เสริมสร้างและปลกูจิตส านึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานอย่างโปร่งใส ให้กับ
พนกังานและบคุลากรชัว่คราว ดงันี ้
1) ในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหม่ ซึ่งจดัเป็นประจ าทุกวนัที่ 1 และ 16 ของเดือน บริษัทฯ ได้จดัให้มีการ

ฝึกอบรมแก่พนกังาน และให้ความรู้เก่ียวกบัการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ รวมถึงมอบคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ให้กบัพนกังานทกุคน เพื่อใช้เป็นแนวปฎิบตัิ 

2) กิจกรรมคนดีโฮมโปร เพื่อท าประกาศเกียรติคณุ ชมเชยผู้ที่ท าความดี 
3) การตรวจสอบพฤติกรรมและการปฏิบตัิงานอย่างสม ่าเสมอ โดยหน่วยงาน Compliance หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานป้องกนัการสญูเสีย เพื่อป้องกนัการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใน
การท าทจุริตในทกุๆ สว่นงาน 

4) การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยใช้รูปแบบของการประเมินผล
ประจ าปี (Performance Management) 

 
สิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัและเคารพในสทิธิมนษุยชน โดยปฏิบตัิตอ่ลกูค้า พนกังานประจ า พนกังานชัว่คราว คู่ค้า และผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีทกุคนอยา่งเทา่เทียมกนั โดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิและให้โอกาสที่เทา่เทียมกนัในการจ้างงาน ไมม่ีการแบง่แยก
เพศ ศาสนา สผิีว เชือ้ชาติ ภมูิล าเนา ความพกิาร รวมถึงถึงการยอมรับในความแตกตา่งทางความคดิ สงัคม สิง่แวดล้อม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมที่แตกตา่งกนัในแตล่ะท้องถ่ินท่ีบริษัทเข้าไปเปิดสาขา 

บริษัทฯ เคารพสทิธิมนษุยชนในเร่ืองของสวสัดิภาพการใช้แรงงาน ไมใ่ช้แรงงานเด็ก มกีารก าหนดชัว่โมงการ
ท างานตามกฏหมายแรงงาน การท างานลว่งเวลา (OT)  รวมถึงวนัหยดุที่เหมาะสม  บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานตา่งด้าว
อยา่งถกูต้องตามที่กฎหมายก าหนด  และมีมาตรฐาน/ตวัชีว้ดัสากลด้านสทิธิมนษุยชนมาเป็นแนวปฏิบตัิของบริษัทฯ 
สง่เสริมความเทา่เทียมกนัทางเพศ ไมม่ีนโยบายทีก่ าหนดเพศของผู้บริหาร หากแตจ่ะพิจารณาตามผลงาน ประสบการณ์ 
และผา่นการสอบจากคณะกรรมการเทา่นัน้  ซึง่หลกัการนีบ้ริษัทได้ใช้ครอบคลมุถงึบริษัทในเครือด้วย 



 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

การสรรหาพนักงาน 
บริษัทฯ มีการจดัท าแผนอตัราก าลงั เพื่อสรรหาและคดัเลอืกผู้สมคัรที่มีศกัยภาพให้ทนัตอ่ความต้องการธุรกิจ เปิด
โอกาสและให้ความเทา่เทียมกนั โดยไมจ่ ากดัเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา เพื่อให้ได้บคุลากรท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน 
สามารถตอบสนองตอ่ความแตกตา่งของลกูค้าในพืน้ท่ีจงัหวดัตา่งๆ รวมถึงมีการสนบัสนนุ  “โครงการสขุใจใกล้
บ้าน” เปิดโอกาสให้พนกังานได้กลบัไปสร้างความเจริญให้กบัท้องถ่ินในภมูิล าเนาเกิดของตนเอง 

นอกจากนีย้งั มกีระบวนการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งเป็นระบบ โดยมีกระบวนการสรรหาที่หลากหลาย เพื่อ
คดัเลอืกพนกังานท่ีเป็นคนเก่งและคนดีเข้าร่วมงาน อาท ิ
1) การทดสอบ Personality Test เพื่อประเมินบคุลกิภาพที่เหมาะสมกบัต าแหน่งที่สมคัรงาน หากเป็นต าแหน่ง

ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป ใช้แบบทดสอบ Supervisory Test เพื่อประเมินความสามารถในการบงัคบับญัชา 
2) เร่ิมใช้กระบวนการสมัภาษณ์แบบ Competency-based Interview โดยคณะกรรมการสมัภาษณ์ เพื่อให้

มัน่ใจวา่ ได้คดัเลอืกบคุลากรท่ีตรงตามความต้องการขององค์กร 
3) โครงการคดัเลอืก Management Trainee เพื่อคดัเลอืกผู้บริหารรุ่นใหมเ่ข้าร่วมงาน 
 
โครงการสุขใจใกล้บ้าน 
บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการจ้างงานคนในพืน้ท่ีส าหรับการเปิดสาขาใหม่ในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ  และมีโครงการ 
“สขุใจใกล้บ้าน” เพื่อให้พนกังานได้กลบัไปท างานท่ีบ้านเกิด เป็นการสร้างความภาคภมูิใจให้กบัครอบครัว สง่เสริม
และสร้างความเข้มแข็งให้กบัสถาบนัครอบครัวและชุมชน อีกทัง้ยังมีการสร้างรายได้ให้ท้องถ่ินอีกด้วย ปัจจุบนั มี
พนกังานท่ีเข้าโครงการได้กลบัภมูิล าเนาแล้ว เป็นจ านวนกวา่ 746 คน 

 

 2555 2556 2557 รวม 

จ านวนพนักงาน (คน) 254 228 264 746 
 

การบริหารค่าตอบแทน และผลประโยชน์แก่พนักงาน 
1) การประเมินผลการปฏิบัตงิานและการจ่ายเงนิรางวัลประจ าปี 

บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งเป็นระบบ แบง่การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็น 2 ครัง้ตอ่ปี 
โดยการสง่แบบประเมินผลให้กบัผู้บงัคบับญัชา ผลการประเมินแบง่เป็นผลการประเมินของสายงาน และผล
ประเมินของตวัพนกังาน  ซึง่จะสง่ผลตอ่อตัราการจา่ยเงินโบนสัประจ าปีให้กบัพนกังาน    ผลการประเมินใน
แตล่ะครัง้ จะมีการสง่ตอ่ไปยงัหนว่ยงานพฒันาองค์กร เพื่อน าไปประมวลผลส าหรับการปรับเลือ่นต าแหนง่  
การบริหารกลุม่คนเกง่ (Talent Group) และการพิจารณาสร้างผู้สบืทอดต าแหนง่ (Successor) ในโอกาส
ตอ่ไป 
 

2) ผลประโยชน์แก่พนักงาน 
บริษัทฯ มอบสวสัดิการตา่งๆ ในระดบัท่ีสงูกวา่ที่กฎหมายก าหนด และสามารถแขง่ขนักบับริษัทอื่นที่อยูใ่น
อตุสาหกรรมเดียวกนัได้ เช่น การตรวจร่างกายประจ าปี  คา่รักษาพยาบาล  การประกนัอบุตัิเหต ุ เคร่ืองแบบ



พนกังาน  เงินชว่ยเหลอืฉกุเฉิน ทนุศกึษาตอ่ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท  และมี “โครงการทนุการศกึษา ปวส. สาขาวชิาการจดัธุรกิจค้าปลกี” ที่นอกจากจะมอบ
ทนุการศกึษาแก่นกัเรียนระดบัอาชีวะศกึษาแล้ว ยงัเปิดโอกาสให้เข้ามาท างานกบับริษัทฯ ด้วย   

นอกจากนีย้งัจดักิจกรรมเสริมสร้างความสขุในชีวิตการท างาน เชน่  การจดัแขง่กีฬาภายในองค์กร  กิจกรรม
การท างานครบ 10 ปีของพนกังาน กิจกรรมโฮมโปรใจอาสาที่สนบัสนนุให้พนกังานได้ท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ชมุชน  กิจกรรมบริจาคโลหิต ฯลฯ 
 

3) โครงการ EJIP เพื่อพนักงาน 
บริษัทฯ มีการสง่เสริมให้พนกังานมีการออมทรัพย์ผา่นกองทนุส ารองเลีย้งชีพ (Provident Fund) และ จดัตัง้
โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนกังาน (EJIP : Employee Joint Investment Program) โดยรายละเอยีดมีดงันี ้

โครงการ ระยะด าเนินโครงการ รายละเอียด 

EJIP 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2561 - โครงการมีอาย ุ5 ปี 
- พนกังานจา่ยเงินซือ้หุ้นสะสม 5% ของเงินเดือนทกุเดือน และ
บริษัทฯ จา่ยเงินสมทบเพ่ิมให้อีกในจ านวนที่เทา่กนั 

 

ข้อก าหนดโครงการ EJIP ส าหรับพนักงาน  
1. วตัถปุระสงค์ของโครงการ 

1.1 เพื่อธ ารงรักษาพนกังานให้ท างานอยูก่บับริษัทในระยะยาวด้วยการปรับปรุงสทิธิประโยชน์ของ
พนกังานผา่นการด าเนินโครงการสะสมหุ้นของพนกังานร่วมกบับริษัท (EJIP) 

1.2 เพื่อสง่เสริมความคดิและความรู้สกึของพนกังานในการเป็นเจ้าของกิจการร่วมกนักบัผู้ ถือหุ้น
ทา่นอื่นๆของบริษัท 

1.3 เพือ่เพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจผา่นการสร้างแรงจงูใจ และประสทิธิภาพใน
การปฏิบตัิงานให้เกิดการเติบโตอยา่งยัง่ยืนและบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจได้ในอนาคต 

1.4 เพื่อเสริมสร้างวินยัในการออมเงินให้กบัพนกังาน 
 

2. พนกังานผู้มีสทิธิสมคัรเข้าร่วมโครงการ ในวนัสมคัรเข้าร่วมโครงการพนกังานต้องมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
2.1 เป็นผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ 
2.2 พนกังานประจ าที่อยูใ่นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป และผา่นการทดลองงานหรือ ทดลองต าแหนง่

งาน  
2.3 พนกังานท่ีสมคัรเข้าร่วมโครงการจะต้องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบตัิตามข้อก าหนดโครงการ 

EJIP รวมทัง้สญัญาหรือเอกสารหรือกฎระเบียบตา่งๆ ของโครงการ EJIP ที่เก่ียวข้อง  
 

3. เง่ือนไขการห้ามจ าหนา่ยจา่ยโอนหุ้น (Silent Period)   
พนกังานท่ีเข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขการห้ามจ าหนา่ยจา่ยโอนหุ้น (Silent Period) 

อยา่งเคร่งครัดนบัตัง้แตว่นัแรกทีเ่ร่ิมโครงการ EJIP จนสิน้สดุโครงการ 
 



การพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าแก่พนักงาน 
การบริหารเส้นทางสายอาชีพ เป็นเคร่ืองมอืในการพฒันาบคุลากรอยา่งเป็นระบบและมีแบบแผน มีการจดัการ
ประเมินสมรรถนะหลกั  ในต าแหนง่งานหลกัทีเ่ป็นหวัใจในการขบัเคลือ่นธุรกิจ เช่น กลุม่งานปฏิบตักิาร  กลุ่มงาน
จดัซือ้  กลุม่งานบริหารสนิค้าคงคลงั  เป็นต้น 

การบริหารกลุม่คนเกง่ โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และองค์ประกอบในมิตติา่งๆ เช่น ความรู้และผลการ
ปฏิบตัิงาน  สมรรถนะความสามารถ  ประสบการณ์และอายงุาน  คณุลกัษณะสว่นบคุคล   เป็นระบบบริหารงาน
แบบหนึง่ที่ท าให้พนกังานมีทิศทางการพฒันาที่ชดัเจน รองรับกบัการเติบโตขององค์กร ก่อให้เกิดแรงจงูใจทีจ่ะ
พฒันาตวัเองตอ่ไปเพื่อเป้าหมายที่สงูยิ่งขึน้ และเกิดการผกูพนักบัองค์กร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการมอบทนุการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการจดัอบรม
หลกัสตูรผู้น าให้กบักลุม่คนเก่ง  ที่สอดคล้องกบัเป้าหมายในการพฒันาบคุลากรอยา่งชดัเจน ให้เดินไปในทิศทาง
เดียวกบัการด าเนินธุรกิจ 
 
การอบรมพนักงาน 
บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน ให้มคีณุภาพอยา่งตอ่เนื่องในทกุๆ ระดบั เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางธุรกิจ และสนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอยา่งเต็มที่  

บริษัทฯ ได้มีการจดัสร้างศนูย์ฝึกอบรมขึน้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างศกัยภาพในการ
ท างานของพนกังาน รวมถงึการตดิตามผลจากการฝึกอบรมและการน าไปใช้ในทางปฏิบตัิ  ซึง่มีทีมงานในการดแูล
การฝึกอบรมและพฒันาหลกัสตูรเฉพาะ ส าหรับการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรแบง่เป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้

1) ฝึกอบรมความรู้พืน้ฐาน และหน้าที่งานให้กบัพนกังานใหม ่ โดยมีหลกัสตูรอบรมพืน้ฐานและหน้าที่งาน
จ านวน 83 หลกัสตูร 

2) ฝึกอบรม และพฒันาศกัยภาพตามสมรรถนะ (Competency-based Development) รวมถงึฝึกอบรมและ
พฒันาเพื่อเพิ่มพนูทกัษะการปฏิบตัิงานให้กบัพนกังาน สามารถท างานเชิงลึก และเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศ เช่น จดัอบรมภาษาองักฤษ  และมีหลกัสตูรพฒันาศกัยภาพตาม
หลกั Competency จ านวน 12 หลกัสตูร 

3) พฒันา และสร้างผู้น า/ผู้สบืทอดต าแหนง่  โดยมีหลกัสตูรพฒันาและสร้างผู้น า ความคิดสร้างสรรค์ การ
วางแผนกลยทุธ์ จ านวน 3 หลกัสตูร 

 
นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว ศนูย์ฝึกอบรมยงัได้สง่เสริมการเรียนรู้ในรูปแบบตา่งๆ เช่น 
-  สร้างวฒันธรรมการสอนงานและการเป็นพี่เลีย้ง (Coaching and Mentoring) ให้เกิดขึน้ในองค์กร ผ่านการ

เรียนรู้แบบ OJT (On-the-job Training) สอนในสถานที่ปฏิบตัิจริง ผู้บริหารสาขาสามารถแบ่งปันความรู้ 
ประสบการณ์ Best Practice รวมถึงข้อมลูตา่งๆ ให้กบัพนกังานใหม ่ 

- มีการสง่เสริมการเรียนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Learning) ที่สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจ ากดัด้านสถานที่ 
และเร่ิมน าระบบ Knowledge Management หรือ KM เข้ามาใช้ โดยในปัจจุบนับริษัทฯ มีหลกัสตูร e-
learning จ านวน 32 หลกัสตูร 



- สง่เสริมให้ผู้บริหารตัง้แต่ระดบัต้นขึน้ไป ท าหน้าที่เป็นวิทยากร  ซึ่งช่วยให้เกิดการพฒันาทัง้ตนเองและผู้อื่น 
อีกทัง้ยงัสามารถได้น าความรู้ที่อยูใ่นตวับคุคล (Tacit Knowledge) แปลงให้เป็นความรู้ที่สามารถจดัเก็บได้ 
(Explicit Knowledge) ในรูปแบบการจดัท าสือ่/ เอกสารประกอบการสอนส าหรับเผยแพร่ภายในบริษัทฯ ได้
อีกด้วย 

 
ในการติดตามและประเมินผลการพฒันาบคุลากร บริษัทฯ ได้จดัท าระบบการติดตามและประเมินผล 3 ระดบั คือ 
1) ประสิทธิภาพ เช่น การจดัอบรมได้ตามแผนงาน ความพึงพอใจในการฝึกอบรม ความสามารถของวิทยากร 

ฯลฯ  
2) ประสทิธิผล เช่น ความรู้และทกัษะที่เพิ่มขึน้ การปรับเปลีย่นพฤติกรรม โดยศนูย์ฝึกอบรมฯด าเนินการทดสอบ

ความรู้ (Knowledge Survey Check) ของแตล่ะสาขา อยา่งน้อย 1 ครัง้/ปี 
3) ผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การเพิ่มขึน้ของยอดขาย ความพึงพอใจของลกูค้า บริษัทฯ เร่ิมวางแผนงานการ

ติดตามผลโดยดจูากยอดขาย หรือ ความพงึพอใจในการให้บริการท่ีเพิ่มขึน้หลงัจากอบรม 
 

ข้อมลูการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2555 2556 2557 
การลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท) 7.79 5.57 8.89 

สถิติการฝึกอบรม    

Classroom (คน) 24,987 26,736 21,953 (2) 

e-Learning (คน)  เฉพาะสาขา 3,502 4,909 6,033 

OJT(1) (คน)  เฉพาะสาขาเปิดใหม ่ 1,137 1,178 823 

Classroom (ชัว่โมง) 221,364 217,120 183,823 

e-Learning (ชัว่โมง)  เฉพาะสาขา 18,664 16,411 21,906 

OJT (ชัว่โมง)  เฉพาะสาขาเปิดใหม ่ 206,934 354,578 207,396 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคน    

กลุม่พนกังานบริหารระดบัสงู 60.24 55.57 31.59 (3) 

กลุม่พนกังานบริหารระดบักลาง 66.21 51.56 50.34 

กลุม่พนกังานบริหารระดบัต้น 134.96 91.01 38.75 

กลุม่พนกังานระดบัปฏิบตัิการ 77.41 103.92 49.93 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี 84.71 75.52 45.04 (4) 
ความรู้ของพนักงานสาขา (หลังอบรม) 95.70% 96.20% 96.00% 

หมายเหต ุ: 
(1) OJT (On-the-job Training) คือ การอบรมในพืน้ที่ปฏิบตัิงานจริง สอนงานโดยหวัหน้างาน 
(2) จ านวนพนักงานที่ผ่านการอบรมแบบ Classroom ลดลง เน่ืองจากมีการพฒันาหลักสตูรอบรมผ่าน e-Learning เพิ่มมากขึน้ 

เน้นการสร้างวัฒนธรรมการสอนงานที่สาขา ซึ่งท าให้พนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางลง 

(3) จ านวนชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารระดับสูงลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากปี 2557 จดัหลักสูตรการพัฒนาผู้น า ให้กับผู้บริหาร
สาขาและกลุม่ปฏิบตัิการเทา่นัน้ 



(4) จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน ลดลง เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลกัสตูร โดยก าหนดจ านวนวนัที่อบรม Classroom ให้
เหมาะสม จดัอบรมในสว่นของ process การท างานเบือ้งต้น หากเป็นการท างานขัน้ advance ให้ผู้บงัคบับญัชาสอนเพิ่มเติมที่
สถานที่ปฏิบตัิงาน 

 
โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวชิาการจดัการธุรกิจค้าปลีก 
วิทยาการค้าปลกีเป็นพืน้ฐานของการค้าขาย และสามารถน าไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ตัง้แตข่นาดเลก็ไปจนถงึ
ขนาดใหญ่  ในอดีตที่ผา่นมาไมม่สีถาบนัการศกึษาใดในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวชิาทางด้านนีอ้ยา่งชดัเจน  
บคุลากรสว่นใหญ่ในธุรกิจค้าปลกีเรียนรู้จากการปฏิบตัิงานจริง 

ในขณะท่ีธุรกิจค้าปลกีในประเทศไทยมีการขยายตวัอยา่งตอ่เนื่อง  บริษัทฯ ได้เลง็เห็นถึงความส าคญัของการ
พฒันาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ด้านการค้าปลกี และมีความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมการพฒันาบคุลากรเพื่อรองรับ
การขยายตวัดงักลา่ว  โดยได้มีการลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
(สอศ.) เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจดัการอาชีวศกึษาและฝึกอบรมวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจ
ค้าปลกี  

โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อร่วมมือในการจดัการเรียนการสอนอาชีวศกึษาระบบทวิภาคี ตลอดจนเปิดโอกาสให้
นกัเรียน นกัศกึษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลกี ให้มีความรู้ 
ทกัษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ  ความร่วมมือครัง้นีจ้ะเป็นการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมให้นกัศกึษามีสมรรถนะอาชีพสอดคล้องกบัวชิาชีพ ครู และนกัศกึษาที่
ผา่นการอบรม และฝึกปฏิบตัิงานภายใต้ความร่วมมือนีจ้ะมีโอกาสเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ด้านวชิาชีพใน
สถานประกอบการได้กว้างขวางยิ่งขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ทกัษะการท างาน
เก่ียวกบัธุรกิจและบริการในสถานการณ์จริงซึง่จะชว่ยสง่เสริมให้มีความรักในอาชีพและเห็นความก้าวหน้าของ
เส้นทางอาชีพในอนาคต  โดยส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จะมีการจดั 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมการ
จดัการเรียนการสอนระบบทวิภาคีระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) และโปรแกรมการฝึกงาน 1 ปี
การศกึษา 

รายละเอียดการมอบทนุการศกึษาในปีที่ผา่นมามดีงันี ้

ปี รุ่นที่ จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม  
(แห่ง) 

จ านวนทุน มูลค่าทุนรวม  
(บาท) 

2555 1 6 64 1,843,200 
2556 2 10 123 3,542,400 
2557 3 11 183 5,472,000 

รวม 27 370 10,857,600 
 
 
 
 
 



ในปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้มอบทนุการศกึษาให้กบัสถานศกึษาเพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 11 แหง่ โดยรวมแล้วมี
สถานศกึษาที่บริษัทฯ ให้ทนุทัง้สิน้ 21 แหง่ 

รายช่ือสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 
ปี 2555 ปี 2557 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาธนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคระยอง 

วิทยาลยัพณิชยการธนบรีุ วิทยาลยัเทคนิคลพบรีุ 

วิทยาลยัพณิชยการบางนา วิทยาลยัเทคนิคสมทุรสาคร 

วิทยาลยัเทคนิคดอนเมือง วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม ่

วิทยาลยัเทคนิคปทมุธานี วิทยาลยัอาชีวศกึษาสงขลา 

วิทยาลยัเทคนิคมีนบรีุ วิทยาลยัอาชีวศกึษานครราชสีมา 
ปี 2556 วิทยาลยัอาชีวศกึษาภเูก็ต 

วิทยาลยัพณิชยการอินทราชยั วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม 

วิทยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ วิทยาลยัเทคนิคนนทบรีุ 

วิทยาลยัเทคนิคธัญบรีุ วิทยาลยับงึพระพิษณโุลก 

วิทยาลยัพณิชยการเชตพุน วิทยาลยัอาชีวศกึษานครสวรรค์ 
 

สถานศกึษาทีเ่ข้าร่วมโครงการในครัง้นี ้ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคญัอยา่งมากตอ่ความส าเร็จของโครงการ กลา่วคือ
สถานศกึษาและบริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพือ่ช่วยให้บณัฑิตมคีวามรู้ด้านวชิาการท่ี
ทนัสมยั จึงท าให้บริษัทฯ มัน่ใจในวา่บณัฑติ (บคุลากรใหม)่ มีความรู้ที่เหมาะสมตรงกบัความต้องการของบริษัทฯ   
การได้รับความร่วมมือจากหลายภาคสว่นในครัง้นี ้จงึอาจกลา่วได้วา่เป็นการบรูณาการการศกึษาครัง้ส าคญัของ
ประเทศไทย ซึง่จะชว่ยเพิ่มศกัยภาพให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ภาคทฤษฎี และมีประสบการณ์จริงจากการฝึก
ภาคปฏิบตัิที่ครบถ้วน  ภายใต้การดแูลอยา่งใกล้ชิดจากศนูย์บริการการศกึษา (Education Service Centre) ของ
บริษัทฯ 

ในปี 2557 มีนกัศกึษาในโครงการผา่นการฝึกอาชีพในระบบทวิภาคี และได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบตัร 
“โครงการทนุการศกึษาทวิภาคี” รุ่นท่ี 1 ที่เข้าร่วมโครงการตัง้แตปี่ 2555 จ านวน 48 คน  พร้อมทัง้ได้เข้าบรรจเุป็น
พนกังานโฮมโปรแล้ว 35 คน ใน 15 สาขา ได้แก่ สาขารังสติ  รัตนาธิเบศร์  แฟชัน่ไอส์แลนด์  ฟิวเจอร์มาร์ท  พารา
ไดซ์พาร์ค  เพลนิจิต  พระราม 2  ประชาช่ืน  แจ้งวฒันะ  เพชรเกษม  สวุรรณภมูิ  สขุาภิบาล 3  เมกาบางนา  
เชียงราย และราชบรีุ 



 
ระบบเทคโนโลยเีพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
บริษัทฯ ได้น าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล (Human Resource Management System 
หรือ HRMS) มาใช้อยา่งเตม็รูปแบบตอ่เนื่องจากปี 2550 โดยพนกังานสามารถด าเนินการผา่นระบบออนไลน์ได้
ด้วยตนเอง ทัง้เร่ืองการตรวจสอบประวตัิเวลาการท างาน การลา การเบิกคา่รักษาพยาบาล การประเมินผล การ
ปฏิบตัิงานและศกัยภาพเฉพาะตวับคุคล เป็นต้น ทัง้นี ้สามารถลดขัน้ตอนการอนมุตัิตา่งๆ ท าให้พนกังานบริหาร
เวลาได้อยา่งมีประสทิธิภาพเพิม่ขึน้ รวมถึงการประมวลผลคา่จ้างและเงินเดือนที่มีความรวดเร็วและแมน่ย า เพื่อ
รองรับการขยายตวัของบริษัทฯ ตอ่ไปในอนาคต 
 
การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทฯ มีการปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม บนพืน้ฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทางธุรกิจ 
พนกังานได้รับคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจ่ายคา่แรงงานสงูกวา่คา่แรงขัน้ต า่   
จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  ไมม่ีการกดขี่แรงงาน และใช้แรงงานเดก็ ไมม่ีสญัญาจ้างที่ไมย่ตุิธรรม และไมม่ี
สหภาพแรงงาน 

 การจ้างคนพิการ 
บริษัทฯ มีนโยบายไมเ่ลอืกปฏิบตัแิละให้โอกาสที่เทา่เทียมกนัในการจ้างงาน โดยมกีารจ้างงานคนพิการ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจ าปี 2555  และสนบัสนนุ สง่เสริมให้คนพิการได้ท างานเทา่เทียม
กบัคนปกตใินต าแหนง่ที่สามารถท าได้ เช่น งานฝ่ายขาย  งานซอ่มบ ารุง  บริการให้ข้อมลูลกูค้า (Call 
Center)  บริการสง่สนิค้า  ฝ่ายธรุการ เป็นต้น 

ข้อมลูจ านวนพนกังานผู้พิการของบริษัทฯ ในปี 2555 – 2557 เป็นดงันี ้

 2555 2556 2557 
จ านวนพนักงานผู้พิการ 83 91 101 
พนักงานทัง้หมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม * 7,974 9,051 9,586 

หมายเหตุ : รอบการรายงานจ านวนพนักงานผู้พิการ ที่ก าหนดโดย ส านักส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
กระทรวงพฒันาสงัคม และความมัน่คงของมนษุย์ 

 
 การคุ้มครองพนักงานตัง้ครรภ์ 

บริษัทฯ ให้การคุ้มครองพนกังานที่ตัง้ครรภ์ โดยให้สทิธิการลาคลอดตามที่กฎหมายก าหนด หากเป็น
พนกังานขาย จะจดัเวลาท างานให้อยูใ่นรอบกะเช้า ไมอ่นญุาตให้ท างานลว่งเวลา หรือท างานในวนัหยดุ 
ไมใ่ห้ท างานท่ีต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนกั  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้มอบชดุคลมุท้อง และของ
เยี่ยมอีกด้วย 

 
 
 
 



 สภาพแวดล้อม การดูแลสุขภาพและความปลอดภยัแก่พนักงาน 
การตรวจสุขภาพ 
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปีส าหรับพนกังานทุกระดบั โดยได้มอบหมายให้โรงพยาบาล 
เวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์  โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และโรงพยาบาลคู่สญัญาอื่น โดยมี
จดุประสงค์เพื่อให้พนกังานได้ตรวจเช็คสภาพร่างกาย รับค าแนะน าในการดแูลสขุภาพจากแพทย์  โดยมี
รายการตรวจพืน้ฐานทัง้หมด 11 รายการ  

โดยในปี 2557 พนกังานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี เข้ารับการตรวจสขุภาพจ านวน 6,428 คน  จาก
พนกังานที่มีสิทธิทัง้หมด 6,586 คน  ส าหรับพนกังานที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จะไม่ได้รับการตรวจ
สขุภาพตามรอบ เนื่องจากได้ผา่นการตรวจสขุภาพตามที่บริษัทฯ ก าหนดก่อนเข้าท างานเรียบร้อยแล้ว 

 
การสร้าง และปรับปรุงอาคารส านักงาน 
ด้วยการเลง็เห็นว่าสถานที่ท างานที่ดีมีผลต่อศกัยภาพและความสขุของพนกังาน ในปี  2557 บริษัทฯ ได้
เปิดอาคารส านกังานใหญ่อาคารใหม่ บริเวณใกล้เคียงกบัสาขาประชาช่ืน ตามแนวคิด “ท างานแล้วต้องมี
ความสขุ” โดยอาคารใหม่มีทัง้หมด 7 ชัน้  มีการจดัสวน indoor เพื่อให้พนกังานรู้สกึผ่อนคลายจากการ
ท างาน นอกจากนีย้งัได้สร้างห้องออกก าลงักาย ที่เปิดให้บริการทุกวนัตัง้แต่เวลา 06.15 – 22.00 น.   
สร้างห้องเอนกประสงค์ส าหรับประชมุ หรือท ากิจกรรมตา่งๆ  

 

 

 

 

ส าหรับอาคารเดิม บริษัทฯ ได้ปรับปรุงทัง้ส่วนส านักงาน และห้องอาหาร โดยได้มีการปรับปรุงให้มี
รูปแบบท่ีทนัสมยัและสวยงามมากขึน้  ด้านห้องอาหาร บริษัทฯ ค านึงถึงเร่ืองสขุอนามยัเป็นส าคญั โดย
ได้ควบคมุความสะอาดทัง้ในเร่ืองของอาหาร น า้ดื่ม  ภาชนะและอุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงมีการก าหนดให้
จ าหนา่ยอาหารในราคาประหยดั เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยกเว้นคา่เช่าพืน้ท่ีให้กบัผู้ประกอบการ   

 
ความปลอดภยัในการท างาน 
ความปลอดภยั และสขุอนามยัของพนกังานเป็นปัจจยัส าคญัอย่างยิ่ง บริษัทฯ จึงให้ความส าคญัและจดั
สภาพแวดล้อมในที่ท างานให้มีความเหมาะสม คดัสรรวสัดอุปุกรณ์ที่ปลอดสารพิษ ไม่มีสารเคมีตกค้าง 
เพื่อป้องกนัการเกิดมลพิษ สารเคมี ในระหว่างการปฏิบตัิงาน มีการจดัอปุกรณ์เพื่อความปลอดภยั ไม่
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพในระยะสัน้และระยะยาว เช่น การมีเข็มขดั Back Support ส าหรับพนกังานยก



กระเบือ้ง ยกของหนกั การมีพดัลมระบายอากาศให้กบัพืน้ท่ี Back Stock เป็นต้น ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน จดัให้มีการตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่การตรวจวดัแสงสว่างในการท างาน 
เป็นต้น 

นอกจากนีย้ังมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกับความปลอดภัยในการท างาน โดยก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบในด้านความปลอดโดยเฉพาะ ท าหน้าที่ ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนกังาน  ตรวจสอบและให้
ค าแนะน าสภาพแวดล้อมในการท างาน  ประเมินความเสี่ยงอปุกรณ์ต่างๆ รวมถึงมีการรณรงค์และจัด
กิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน พร้อมตรวจติดตามผล โดยในปีที่ผ่านมามีสถิติการเกิด
อบุตัิเหต ุดงันี ้

จ านวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 2555 2556 2557 

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครัง้) 15 14 14 

จ านวนสาขา 52 64 71 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อจ านวนสาขา 0.28 0.21 0.20 

 
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการเข้าร่วมโครงการลดอุบตัิเหตุให้เป็นศูนย์กับกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน โดยได้รางวลัทัง้สิน 17 สาขา แบ่งเป็นระดบัต้น (มีชัว่โมงการท างานสะสมของลกูจ้างน้อยกว่า 
1,000,000 ชัว่โมง) 16 สาขา ได้แก่ สาขาตรัง  ฉะเชิงเทรา  นครราชสีมา  ภเูก็ต  ภเูก็ต (ฉลอง)  ร้อยเอ็ด  
ระยอง  บรีุรัมย์  ราชบรีุ  ลพบรีุ  หาดใหญ่  เมกาบางนา  อดุรธานี  อบุลราชธานี  ประชาช่ืน และ
นครศรีธรรมราช และระดบัทองแดง (มีชัว่โมงการท างานสะสมของลกูจ้างตัง้แต ่1,000,000 – 2,999,999 
ชัว่โมง) ได้แก่ สาขาพิษณโุลก 

นอกจากนีย้งัได้รับรางวลั “องค์กรต้นแบบคณุภาพแห่งความสขุ” จากสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัปทมุธานี
และส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) เนื่องจากบริษัทฯมีการด าเนินธุรกิจที่ควบคู่
ไปกับการสร้างความสขุในที่ท างาน โดยการน า Happy Workplace มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา
องค์กรให้บคุลากรมีคณุภาพชีวิตที่ดีและมีความสขุอยา่งยัง่ยืน 

 

ความพึงพอใจของพนักงาน 
บริษัทฯ ส ารวจความพงึพอใจของพนกังานทกุปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองตา่งๆ และ
น าข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน ทัง้ในเร่ืองสวสัดกิาร  ห้องน า้  ห้องอาหาร  อปุกรณ์  
และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน  บรรยากาศการท างาน  เพื่อนร่วมงาน  การบงัคบับญัชา  การถ่ายทอดงาน
เพื่อให้พนกังานท างานอยา่งมคีวามสขุ  ส าหรับในปี 2557 คะแนนความความพงึพอใจที่วดัได้อยูท่ี่ 86.4 คงที่จาก
ปีก่อน 

 2555 2556 2557 

ความพึงพอใจโดยรวม 86.0 86.4 86.4 
 
 



ความหลากหลายขององค์กร 

สดัสว่นพนกังานแยกตามเพศ 
 
 
 
 
 
 
 

สดัสว่นพนกังานแยกตามอาย ุ
 
 
 
 
 
 
 

  

สดัสว่นพนกังานแยกตามลกัษณะการจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 

สดัสว่นพนกังานแยกตามอายงุาน 
 
 
 
 
 
 
 

  

สดัสว่นของผู้บริหารระดบัสงูแยกตามเพศ 
 
 
 
 
 
 
 

สดัสว่นพนกังานแยกตามภมูิล าเนา 
 
 
 
 
 
 

 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดของวิธีการ และขัน้ตอนการใช้งานที่ต้องมีการ
ถ่ายทอดให้กับลกูค้า  บริษัทฯ จึงจดัให้บริการด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยเร่ิมตัง้แต่การให้ค าปรึกษา และข้อมลูที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจ เพื่อให้ลกูค้าสามารถเลือกซือ้สินค้าได้ตรงกับวตัถุประสงค์การใช้งานมากที่สดุ  อีกทัง้ยงัมี
บริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) ที่ให้บริการครอบคลมุงานออกแบบห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D 
Design) และงานบริการ 3 กลุ่มหลกัได้แก่ งานบริการติดตัง้ (Installation Service)  งานตรวจเช็ค และบ ารุงรักษา
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service) และงานบริการปรับปรุง และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service)  ทัง้นี ้
ยงัมีบริการจดัหาช่างและผู้ รับเหมา บริการเปลี่ยนคืนสินค้า การจดัสาธิต DIY (Do It Yourself) และ กิจกรรม Workshop 
ที่เป็นประโยชน์แก่การดแูลบ้านของลกูค้า 
 

ชาย 

53% 

40 – 49 ปี    
6.7% 

< 20 ปี    
0.2% 

ทดลองงาน 
8% 

หญิง  

47% 
ชาย 

53% 

เหนือ 9% 

ตะวนัตก 6% 

ใต้ 16% 

ตะวนัออก 
7% 

กลาง 38% 

หญิง  

47% 
4,119 คน 4,638 คน 

ประจ า 
96% 

8,757 คน 

ชัว่คราว 

4% 

406 คน 

30 – 39 ปี    
52.0% 

4,550 คน 

20 – 29 ปี    
40.8% 
3,572 คน 

585 คน 

> 50 ปี    
0.4% 

36 คน 

14 คน 

2 – 5 ปี    
30% 
2,630 คน 

1 – 2 ปี    
18% 

1,572 คน 

5 – 10 ปี    
17% 1,532 คน 

> 10 ปี 
8% 689 คน 

679 คน 

4 เดือน - 1 ปี    
19% 1,655 คน 

3,291 คน 

597 คน 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
25% 

2,202 คน 

1,395 คน 

482 คน 

790 คน 

7 คน 8 คน 



บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าที่ได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพตามกฎหมาย  ไม่เป็นสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
ละเมิดลิขสิท ธ์ิ  หรือสิทธิบัตร  รวมทัง้ ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ  เช่น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการคุ้ มครองผู้ บริโภค (สคบ.)  ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ วตัถอุนัตรายที่ใช้ในทางสาธารณสขุ (อย.วอส.)  สินค้ากลุ่มฉลากเบอร์ 5 และ
มาตรฐานสากลอยา่ง IEC (International Electro Technical Commission - มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัไฟฟ้า)  ทัง้นีใ้นกรณี
ที่เกิดปัญหาเก่ียวกบัสนิค้า บริษัทฯ รับเปลีย่นคืนภายใน 14 วนั 
 

บริษัทฯ มุง่ที่จะสรรหาสนิค้าและบริการเพื่อตอบสนอง แก้ปัญหา และช่วยให้ชีวิตความเป็นอยูข่องลกูค้าดีขึน้ 
โดยเน้นการจ าหน่ายสินค้าที่มีคณุภาพ หลีกเลี่ยงการท าการตลาดด้วยการตดัราคา เพราะเป็นแนวทางที่น าไปสู่การลด
ต้นทนุสนิค้า ซึง่คณุภาพสนิค้าอาจต ่าลง เมื่อสินค้าไม่ได้คณุภาพอายกุารใช้งานจะสัน้ลง ขณะที่ลกูค้าต้องซือ้สินค้าบ่อย
ขึน้ ก็เทา่กบัเป็นการสร้างขยะให้เพิ่มขึน้เช่นกนั 
 

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษัทฯ  มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลกูค้าโดยเทา่เทียมกนัอยา่งชดัเจน  พร้อมถ่ายทอดไปสูพ่นกังานทกุ
หนว่ยงานทกุระดบัเพื่อการปฏิบตัิ โดยบริการลกูค้าด้วยแนวคิด Service Excellence โดยมีการก าหนดแนวปฏิบตัิ
ในการให้บริการลกูค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  โดยให้การดูแลลกูค้าทุกคน ทกุระดบั ทุกเพศ ทุกวยั ใน
แบบเดียวกนั ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ มีการจดัล าดบัการให้บริการก่อนหลงั  มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ   จดัน า้ดื่ม
ส าหรับบริการแก่ลกูค้าทกุคน  จดับริการรถเข็นนัง่ส าหรับลกูค้าที่เป็นผู้พิการหรือผู้สงูอาย ุเป็นต้น 

 
การรักษาข้อมูลของลกูค้า 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงการเคารพสิทธิสว่นบคุคลและการคุ้มครองข้อมูลสว่นตวัของผู้บริโภค  จึงให้ความส าคญัใน
เร่ือง    การดแูลรักษาข้อมลูของลกูค้า โดยข้อมูลของลกูค้าทัง้หมดจะถกูจดัเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าดู
ข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลต่างๆ จะมีการก าหนดสิทธ์ิการใช้งานตามระดับ (Level of 
Authorization)  สว่นการขอข้อมลู การขอแก้ไขข้อมลู หรือการขอใช้สิทธิพิเศษจากบตัรสมาชิกจากลกูค้า ก็จะมี
ขัน้ตอนที่ลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของข้อมูล โดยแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของลูกค้าเพื่อท าการ
ตรวจสอบก่อนการด าเนินการ 

 

การอ านวยความสะดวกด้านสนิค้า และบริการ 
สินค้าแต่ละชนิดของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในครัวเรือน และผ่านการผลิตที่มี
มาตรฐาน ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ท าให้มีคณุภาพและคงทนต่อการใช้งาน อีกทัง้มีมาตรฐานในการดแูลลกูค้าทัง้
บริการก่อนการขาย และบริการหลงัการขาย โดยยงัคงเน้นแนวคิด Service Excellence มอบให้กบัลกูค้า  ดงันี ้

1) บริการก่อนการขาย 
- บริการให้ค าแนะน าสนิค้า และบริการตา่งๆ อยา่งมืออาชีพและเช่ือถือได้  เพื่อให้มัน่ใจวา่ลกูค้าจะได้รับ

สนิค้า บริการ ที่ถกูต้องตรงความต้องการ และได้รับสทิธิประโยชน์เต็มที่ 
- บริการออกแบบ 3 มิติ   บริษัทฯ มีบริการออกแบบให้กบัลกูค้าที่มคีวามประสงค์ปรับปรุงห้องน า้ ห้องครัว 

หรือต้องการปรับเปลีย่นกระเบือ้ง โดยผู้ เช่ียวชาญที่จะเสนอแบบให้ตรงความต้องการ และประโยชน์ในการ



ใช้งานของลกูค้า  เพื่อช่วยให้ลกูค้าได้เห็นภาพก่อนการตดัสนิใจ พร้อมทัง้หากลกูค้าไมม่ีชา่ง  บริษัทฯ มี
ช่างทีเ่ช่ียวชาญในการลงไปปฏิบตัิงาน และท าการควบคมุการปฏิบตัิงานตามแบบ ตามก าหนดเวลาที่มี
การตกลงกนัด้วย 

 
2) บริการหลังการขาย 

- บริษัทฯ บริการจัดสง่สินค้าและติดตัง้สินค้ากลุ่มเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อปุกรณ์ชุดครัว ให้กบัลกูค้าตามเง่ือนไข
ของบริษัทฯ โดยลกูค้าสามารถแจ้งก าหนดวนันดัหมายกบัพนกังานในวนัที่ซือ้สินค้า โดยบริการจดัสง่และ
ติดตัง้นีส้ามารถด าเนินการได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ ลกูค้าสามารถซือ้สินค้าจากสาขาใดก็ได้ การจดัสง่และ
ติดตัง้สนิค้าจะด าเนินการโดยสาขาที่ใกล้กบัสถานท่ีจดัสง่ที่สดุ 

- บริการซอ่มสนิค้า  โดยบริษัทฯ จะประสานงานน าสง่ให้กบัเจ้าของผลติภณัฑ์  พร้อมกบัติดตามการซอ่มจน
แล้วเสร็จ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัลกูค้า 

- บริการเปลีย่น - คืนสนิค้า โดยลกูค้าสามารถด าเนินการได้ทกุสาขาภายใน 14 วนั โดยอยูภ่ายใต้ข้อก าหนด
ที่ระบ ุ

- บริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) เป็นบริการหลงัการขายที่ให้บริการงาน 3 กลุม่หลกัได้แก่ (1) งาน
บริการติดตัง้ (Installation Service) (2) งานตรวจเช็ค และบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า (Maintenance 
Service) และ (3) งานบริการปรับปรุง และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service)  โดยลกูค้าจะ
ได้รับบริการจากทีมช่างผู้ช านาญงานท่ีมีความรู้ในงานแตล่ะประเภท และผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
นอกจากนีย้งัสามารถคมุงบประมาณ และเวลาได้อยา่งแนน่อน 
 
ภายหลงัจากที่ลกูค้าใช้บริการ Home Service บริษัทฯ จะให้ลกูค้าประเมินคณุภาพการให้บริการ และ
ความพงึพอใจ  โดยระดบัความพงึพอใจในช่วงปี 2554 – 2557 เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่องดงันี ้

 
 

ในปี 2557 ระดบัความพงึพอใจอยูท่ี่ 94.29% เพิ่มขึน้จากปีก่อนที่ 93.84%  โดยปัจจยัหลกัมาจากคณุภาพ
การให้บริการ และความสามารถในการปฏิบตังิานของทีมชา่ง  
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การจัดการความรู้เกี่ยวกับสินค้า (Knowledge Management)  
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการจดัการความรู้เก่ียวกบัสนิค้า (Knowledge Management) ผา่นช่องทางตา่งๆ ดงันี ้
(1) ให้ความรู้ และเทคนิคการตกแต่งบ้านผ่านทางสื่อออนไลน์ ได้แก่  เว็บไซต์ของบริษัทฯ   Facebook  และ 

Instragram 
(2) กิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้เร่ืองการดแูลบ้านแก่ลกูค้าดงันี ้

- การให้ความรู้เร่ืองฮวงจุ้ย ประจ าปี 2557 และการจดัชยัภมูิท าเลเพื่อเสริมทรัพย์รับโชค โดยมีลกูค้าเข้า
ร่วม 70 คน และมีระดบัความพงึพอใจของลกูค้า 92% 

- กิจกรรมสาธิตวิธีการท าอาหาร และเคร่ืองดื่มเมนเูพื่อสขุภาพ  โดยจดัให้มีการสาธิตทกุสาขา เป็นประจ า
ทกุวนัเสาร์และวนัอาทิตย์  โดยในแต่ละเดือนมีลกูค้าเข้าร่วมกิจกรรมรวมทกุสาขาประมาณ 1,700 คน 
โดยภาพรวมลกูค้ามีความพงึพอใจ 86% 

(3) การแขง่ขนั Homepro Champion 
HomePro Champion เป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี ในงาน HomePro Expo โดยเปิดโอกาส
ให้ลกูค้า และประชาชนทัว่ไปสมคัรเข้าร่วมแข่งขนัตกแต่งห้องภายใต้โจทย์ที่ก าหนด ซึ่งก่อนท าการแข่งขนั 
บริษัทฯ ได้จดัอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการตกแตง่บ้าน  การใช้เคร่ืองมือช่าง ทกัษะการทาส ีท าให้ทกุทีมที่สมคัร
เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการตกแตง่บ้าน พร้อมทัง้ได้ฝึกทกัษะการใช้เคร่ืองมือช่างอย่าง
ถกูวิธี รวมทัง้การเลอืกสนิค้าที่สามารถใช้งานได้คุ้มคา่ภายใต้งบประมาณที่จ ากดั ซึง่นอกจากจะได้ประโยชน์
ตอ่ผู้แขง่ขนัแล้ว ผลงานของผู้แขง่ขนัยงัช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ประชาชน ลกูค้าท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมชม
ผลงานอีกด้วย  ส าหรับในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดังานตอ่เนื่องมาเป็นปีที่ 8 ซึง่ยงัได้รับผลตอบรับเป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อคู่ค้า ดแูลเป็นเสมือนหนึ่งพนัธมิตรทางการค้าที่เติบโตไปด้วยกัน พร้อมทัง้สนบัสนุน 
และเปิดโอกาสให้ธุรกิจของคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตราการในการช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านต้นทุนให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจ และ
มาตรการดงักลา่วสามารถช่วยผู้ประกอบการลดภาระทางด้านต้นทนุ ได้ในหลายสว่น อาทิ เช่น 



ภาคการจัดซือ้ : บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คูค้่ามชี่องทางในการน าเสนอสนิค้า โดยไมก่ดราคา มีการคดัเลอืก และการ
ประเมินผลคูค้่าใน 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางการผลติ  ด้านคณุภาพสนิค้า  ด้านคณุภาพการ
ให้บริการ ด้านคณุภาพและความสามารถในการจดัสง่  อีกทัง้วางแผนแบบมืออาชีพในการสัง่ซือ้/สัง่
ผลติสนิค้าลว่งหน้าอยา่งน้อย 3 เดือน เพื่อให้คูค้่าสามารถวางแผนการผลติ อนัจะน ามาซึง่ประโยชน์
ทางธุรกิจร่วมกนั 

ภาคการค้า :  ในปี 2557 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาทัง้หมด 71 สาขาทัว่ประเทศ จงึเป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหนา่ย
สนิค้าให้กบัคูค้่า หรือผู้ประกอบการ ได้มากขึน้จากเดิมทีม่ีอยู ่และเป็นการประหยดัคา่ใช้จา่ยให้กบัคู่
ค้าในการจดัสง่สนิค้าและบริการที่มีคณุภาพแก่ลกูค้า อีกทัง้ยงัมีการพฒันาความรู้ตวัแทนแตล่ะฝ่าย
ของคูค้่า เช่น พนกังานช่วยขาย PC (Product Consultant) เป็นต้น 

ภาคการบริการ :  บริษัทฯ มีศนูย์กระจายสนิค้า เพือ่สนบัสนนุการกระจายสนิค้าไปยงัแหลง่ตา่งๆ ทัว่ประเทศให้กบัคู่ค้า
เพื่อช่วยลดต้นทนุ ด้านการขนสง่ และการกระจายสนิค้า ทัง้ยงัสะดวกรวดเร็ว และทนัสมยั รวมทัง้ยงัมี
ระบบ VRM (Vendor Relationship Management) เพื่อสนบัสนนุข้อมลูในทกุๆ ด้าน ดแูลคูค้่าเสมอ
เหมือนพนัธมิตรทางการค้าที่สามารถรับรู้ และเห็นข้อมลูของตวัเองเช่นเดียวกับท่ีบริษัทฯ 

 

เกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ ค้า 
ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยดึปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการค้า ตามมตคิณะกรรมการการแขง่ขนัทาง
การค้าในปี พ.ศ. 2549 ที่ประกาศใช้เกณฑ์แนวทางพิจารณาการปฏิบตัิทางการค้าระหวา่งผู้ประกอบธุรกิจค้าสง่ค้า
ปลกีกบัผู้ผลติ/ผู้จ าหนา่ย ภายใต้ พ.ร.บ.การแขง่ขนัทางการค้า พ.ศ. 2542 

และเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมกนัในการปรับแก้ข้อสญัญา
กบับริษัทคูค้่าให้มีความละเอียด และชดัเจนยิ่งขึน้ 

บริษัทฯ ดแูลคูค้่าเสมือนเป็นหุ้นสว่นในการท าธุรกิจระหวา่งกนั ส าหรับเกณฑ์ในการคดัเลอืกมดีงันี  ้

1) มีประวตัิทางการเงินท่ีเช่ือถือได้ และมีศกัยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้ในระยะยาว 
2) ผลติ หรือจ าหนา่ยสนิค้าที่มีคณุภาพตรงกบัความต้องการ และสามารถตรวจสอบคณุภาพได้ 
3) ให้การสนบัสนนุด้านการสง่เสริมการขาย และการให้บริการหลงัการขายแก่ลกูค้า 

โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมายทรัพย์สนิทางปัญญา โดยจะไมจ่ าหนา่ยสนิค้าท่ีละเมิดลขิสทิธ์ิ และ
เคร่ืองหมายทางการค้า ส าหรับการคดัเลอืกสนิค้ามาจ าหนา่ย บริษัทฯ จะท าการตรวจสอบก่อน และหากไมม่ีการ
ละเมิดผู้ใด บริษัทฯ จะท าการจดทะเบียนให้ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 



Vendor Day 
บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตอ่คูค้่า ด้วยการปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมลู
ทางด้านวิสยัทศัน์ เป้าหมายธุรกิจ และทิศทางการด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะกลางและระยะยาว ผา่นการจดังาน 
Vendor day  เพื่อเปิดโอกาสให้คูค้่าได้พบปะกบัผู้บริหาร ได้ซกัถาม และแลกเปลีย่นข้อมลูทางธุรกิจที่จะน ามาซึง่
ประโยชน์ร่วมกนั 

 

 

 

 

 
 
การยกระดับความตระหนักเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมให้แก่คู่ค้า 

บริษัทฯ ร่วมกบับริษัท อีเลคโทรลกัซ์ ประเทศไทย จ ากดั จดั 
“โครงการซกัผ้าได้บญุ” ซึง่เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้ลกูค้าน าเสือ้ผ้า
มาร่วมบริจาคที่โฮมโปร แล้วน าเสือ้ผ้าที่ได้จากการรับบริจาคมาซกั อบ รีด 
ก่อนน าไปบริจาคให้กบัโรงเรียนทีข่าดแคลน 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมนีเ้ป็นครัง้ที่ 5  ที่โรงเรียนสาธิต
แหง่มหาวิทยาลยัรังสติ โดยได้ขอรับบริจาคเสือ้ผ้าจากเด็กนกัเรียน  และ
ได้ผู้ เช่ียวชาญจากอีเลก็โทรลกัซ์มาให้การสาธิตวธีิการซกั อบ รีด และให้
ความรู้เร่ืองการดแูลรักษาเสือ้ผ้า และได้ปลกูฝังการเป็นผู้ให้ ส าหรับ
เสือ้ผ้าที่ได้จากการรับบริจาคในครัง้นีม้ีจ านวน 2,000  ชิน้  ทางบริษัทฯ ได้
สง่มอบให้กบันกัเรียนโรงเรียนบ้านบอ่ส าราญ อ าเภอดอนเจดีย์  จงัหวดั
สพุรรณบรีุ ซึง่มีเดก็นกัเรียนที่ได้รับประโยชน์ มากกวา่ 140 คน 

 
 
โครงการเถ้าแก่น้อย 
บริษัทฯ ให้การสนบัสนนุและช่วยเหลอืคูค้่า บริษัท Outsource  บริษัทรับเหมาช่วงรายยอ่ยทีย่งัขาดทนุทรัพย์ หรือ
สิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานในการท าธุรกิจ  ร่วมกนัสร้าง “โครงการเถ้าแก่น้อย” โดยบริษัทฯ ได้กระจายงาน
ด้านการจดัสง่ งานบริการ Home Service ให้กบัผู้ รับเหมาช่วงภายนอก  ทีมช่างที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วิธีการและขัน้ตอนการปฏิบตังิาน เพื่อสามารถให้บริการลกูค้าได้ภายใต้
มาตรฐานการปฏิบตัิงานเดยีวกนั  

 



 รายละเอียดของช่างที่เข้าร่วมโครงการ และสดัสว่นท่ีได้รับงานมีดงันี ้

  2555 2556 2557 
จ านวนช่างที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 168 230 728 

 -  งานไฟฟ้า (กรุงเทพฯ) 44 76 108 

 -  งานไฟฟ้า (ตา่งจงัหวดั) 104 144 294 

 -  งานขนสง่ 20 10 10 

 -  งานปรับปรุงบ้าน  (กรุงเทพฯ)   128 

 -  งานปรับปรุงบ้าน (ตา่งจงัหวดั)   188 
สัดส่วนที่ได้รับงานจากโฮมโปร    

 -  งานไฟฟ้า (กรุงเทพฯ) 42% 44% 44% 

 -  งานไฟฟ้า (ตา่งจงัหวดั)  13% 36% 

 -  งานขนสง่ 100% 100% 100% 

 -  งานปรับปรุงบ้าน  (กรุงเทพฯ)   98% 

 -  งานปรับปรุงบ้าน (ตา่งจงัหวดั)   100% 

 

โครงการสุดยอดช่างมืออาชีพโฮมโปร 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันาสว่นงานบริการที่ครบวงจร ซึง่นอกจากการยกระดบัมาตรฐาน
การบริการของพนกังานแล้ว ยงัมุง่เน้นการพฒันาบคุลากรของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะในด้าน Home 
Service  จึงได้ท าการจดัการแขง่ขนั “สดุยอดชา่งมืออาชีพโฮมโปร”  โดยวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อยกระดบัฝีมือทีม
ช่าง Home Service ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล นอกจากนีย้งัเป็นการปลกูฝังหวัใจรักในงานบริการให้เกิด
ขึน้กบัทีมชา่งแขนงตา่งๆ ซึง่ถือเป็นหน้าดา่นของการสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า 

ในปี 2557 นี ้ บริษัทฯ ได้จดัการแขง่ขนัต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  โดยได้ร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน  บริษัท เซอรา ซี-เคียว จ ากดั ห้างหุ้นสว่นจ ากดั นวภสั โปรดกัส์  บริษัท รูบี ไทยแลนด์ จ ากดั และบริษัท 
อิเลค็โทรลกัซ์ ประเทศไทย จ ากดั  จดัการแขง่ขนัท่ี สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จงัหวดัสมทุรปราการ  การ
แขง่ขนัแบง่ออกเป็น 3 สาขา คือ ช่างปกูระเบือ้ง  ช่างติดตัง้เคร่ืองปรับอากาศ  และช่างติดตัง้เคร่ืองซกัผ้า โดย
จ านวนช่างที่เข้าร่วมการแขง่ขนัมดีงันี ้

  2555 2556 2557 
จ านวนช่าง (คน) 120 120 104 
จ านวนทมี (ทมี) 60 60 52 

 

 

 



ช่างทีช่นะการแขง่ขนัได้รับเงินรางวลัมากกวา่ 220,000 บาท พร้อมกบัประกาศนียบตัรรับรอง นอกจากนีบ้ริษัทฯ 
ยงัรับประกนัการจา่ยงานให้ทัง้ปี  ผลงานของชา่งทีช่นะการแขง่ขนัจะถกูน าไปเป็นมาตรฐานในการให้บริการ 
Home Service  โดยภายหลงัการแขง่ขนั ทีมชา่งเกิดการแขง่ขนักนัในเร่ืองของผลงาน จ านวนงานที่ได้รับจาก
บริษัทฯ ผลตอบแทนที่ได้ เป็นต้น ซึง่เหลา่นีช้่วยท าให้คณุภาพการให้บริการแก่ลกูค้าสงูขึน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 

บริษัทฯ รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส ด าเนินการใดๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้
ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั รวมทัง้มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  และป้องกนัการ
แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมลูภายในที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะชน เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

ส าหรับ “สทิธิของผู้ถอืหุ้น” และ “การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ได้อธิบายไว้ทีหั่วข้อ “การ
ก ากับดูแลกจิการทีด่”ี  
 

ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบตัิตามสญัญา ข้อตกลง และเง่ือนไขการค า้ประกนัท่ีมีตอ่เจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด รายงานฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา ตลอดจนมีการบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้
เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้า หากไมส่ามารถปฏิบตัิตามข้อผกูพนัในสญัญาเพื่อร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิด
ความเสยีหาย 

ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ พึงยึดตามเง่ือนไขต่อเจ้าหนีท้างการเงิน ทัง้เจ้าหนีหุ้้นกู้  และเจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน ทกุ

รายดงันี ้

1) บริษัทฯ ต้องด ารงอตัราสว่นหนีส้ินทางการเงินที่มีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น  (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 
1.75 เทา่ ส าหรับหุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2556 และส าหรับหุ้นกู้ที่ออกใหมต่ัง้แตปี่ 2556 ก าหนดให้ต้องด ารงอตัราสว่น
หนีส้ินทางการเงินที่มีดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นไม่เกิน 2.50 เท่า  ซึ่งบริษัทฯ ยงัคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง 
ยงัสามารถด ารงอตัราสว่นดงักลา่วได้ต ่ากวา่เง่ือนไขการกู้ยืม 



2) บริษัทฯ จะไม่ขาย จ าหน่าย จ่าย หรือ โอนทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ทัง้หมด หรือแต่บางส่วนที่ส าคญัที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ  เว้นแต่การกระท าดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนีท้ี่มีต่อ
เจ้าหนีท้างการเงิน หรือเป็นการกระท าอนัเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทัว่ไปของบริษัทฯ หรือเป็นการ
กระท าเพื่อวตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(Real Estate Investment Trust) 

3) หากเกิดกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ตกลงกนัไว้ได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบลว่งหน้าเพื่อร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

 

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง  

บริษัทฯ ปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าให้สอดคล้องกบัหลกัสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบตัิการ
แข่งขนัทางการค้า โดยสนบัสนุนการแข่งขนัเสรีและต่อต้านการสมรู้ร่วมคิดและการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม  ไม่ละเมิด
ความลบั   หรือลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูค้่าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วย
วิธีการท่ีไมส่จุริต และไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาในทางร้าย 
 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน 

โครงการ “ห้องน า้ของหนู” 

ในปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทยจ านวนมากยังขาดแคลนห้องน า้ที่ได้มาตรฐานและถูก
สขุลกัษณะ  รวมถึงยงัขาดความรู้ และวิธีการใช้ห้องน า้อย่างถกูต้อง   ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดบัคณุภาพชีวิต และ
สง่เสริมเร่ืองสขุอนามยัในการใช้ห้องน า้ให้กบัเด็กนกัเรียน  บริษัทฯ จึงได้จดักิจกรรมเพื่อสงัคมภายใต้ช่ือ “โครงการห้องน า้
ของหนู” โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธิการ  และพนัธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท สยามซานิทาร่ีแวร์อินดสัทรี จ ากดั ผู้ผลิตและจ าหน่ายสขุภณัฑ์ 
Cotto  บริษัท ลกิซิล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายสขุภณัฑ์ American Standard   บริษัท โคห์เลอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลติและจ าหนา่ยสขุภณัฑ์  KOHLER  บริษัท เซรามิคอตุสาหกรรมไทย จ ากดั ผู้ผลติและ
จ าหนา่ยกระเบือ้งเซรามิก Cotto  บริษัท สหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายสขุภณัฑ์  กระเบือ้ง 
Duragres  บริษัท พาราซโซ่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตและจ าหน่ายประตู Parazzo และบริษัท เบเยอร์ จ ากัด 
ผู้ผลิตและจ าหน่ายสี Beger   โดยได้ท าการเข้าตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อยกระดบัมาตรฐานห้องน า้ให้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานส้วมสาธารณะระดบัประเทศ หรือ HAS (Healthy Accessibility and Safety) คือ สะอาด พอเพียง และ
ปลอดภยั 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตให้แก่เด็กนกัเรียนในโรงเรียนชัน้ประถมศึกษาที่ได้รับการคดัเลือกเข้าเป็นโรงเรียน

ในโครงการ 
2) เพื่อสง่เสริม และปลกูฝังการใช้ห้องน า้ได้ถกูสขุอนามยัแก่เด็กนกัเรียนชัน้ประถมในโครงการ 
3) เพื่อปลกูฝังการดแูลรักษาทรัพย์สนิสว่นรวมแก่เด็กนกัเรียนชัน้ประถมในโครงการ 



 

ผลการด าเนินโครงการตัง้แต่เร่ิมต้นถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
ปี จ านวนจังหวัด จ านวนโรงเรียน จ านวนห้องน า้ 

2549 1 3 20 

2550 6 20 215 

2551 3 11 131 

2552 4 18 210 

2553 5 11 219 

2554 5 17 200 

2555 7 20 314 

2556 10 35 494 

2557 7 24 333 

รวม 41 159 2,136 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเหนือ 
(4 จงัหวดั 16 โรงเรียน ) 

เชียงใหม ่/ แพร่ /เชียงราย /  ล าปาง 
 

ภาคตะวนัตก  
(3 จงัหวดั 9 โรงเรียน) 

จงัหวดัราชบรีุ / กาญจนบรีุ  /
ประจวบคีรีขนัธ์ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(10 จงัหวดั 41 โรงเรียน) 

ขอนแก่น / อดุรธานี / นครราชสีมา / 
บรีุรัมย์ / ร้อยเอ็ด / สกลนคร / 

อบุลราชธานี / ชยัภมิู / เลย / สริุนทร์ 
 

ภาคกลาง (13 จงัหวดั 41 โรงเรียน ) 
พระนครศรีอยธุยา / นครปฐม / ปทมุธานี / 
สพุรรณบรีุ / ลพบรีุ / สระบรีุ / นครสวรรค์/ 
กรุงเทพฯ /สมทุรสาคร / ปราจีนบรีุ / 
สมทุรปราการ / พิษณโุลก / เพชรบรูณ์ 

 
ภาคใต้  

( 7 จงัหวดั 34 โรงเรียน ) 
สรุาษฎร์ธานี / กระบี่ / ภเูก็ต / สงขลา / 

ตรัง / นครศรีธรรมราช / ชมุพร 
ภาคตะวนัออก ( 4 จงัหวดั 18 โรงเรียน ) 
ชลบรีุ / ระยอง / ฉะเชิงเทรา / จนัทบรีุ  



กิจกรรมสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน 

ในการขยายสาขาทุกครัง้ บริษัทฯ ค านึงถึงคนในชุมชนในพืน้ที่ที่เข้าไปก่อสร้างสาขาเป็นส าคัญ โดยจะไม่
ด าเนินการใดๆ ท่ีจะกระทบตอ่การประกอบอาชีพของคนในชมุชนเหลา่นัน้  และได้ให้การสนบัสนนุ เช่น การใช้บริการจาก
บริษัทผู้ รับเหมาในท้องถ่ิน  การจดักิจกรรมตลาดนดัชมุชน  การจดังานแสดงมหกรรมสนิค้าธงฟ้า  ตลาดนดัต้นไม้  อาหาร
พืน้บ้าน และหตัถกรรมพืน้บ้าน  โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมดงักลา่วรวม  21 สาขา  

 

 
กิจกรรมบ ารุงศาสนา  

    บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางด้านศาสนาอยู่เสมอ โดยการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ
ทอดผ้าป่า กฐินสามคัคี และการท าบญุเนื่องในวนัส าคญัตา่งๆ ในปี 2557 บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพท าบญุทอดกฐิน ณ วดัล า
ผกัชี เขตหนองจอก จ.กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและพนกังานร่วมกนัตัง้กองกฐิน 242 กอง รวมเป็นเงินกวา่ 6,466,296 บาท 
และได้ร่วมท าบุญกฐินสามคัคี ณ วดัดาวเรืองศรีมงคล อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี รวมเป็นเงิน 518,582 บาท 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัจดัโครงการ ท าบญุผ้าป่า 4 ภมูิภาค ได้แก่ ภาคใต้ ณ วดัโคกมะม่วง จงัหวดัตรัง ภาคเหนือ ณ วดั
ไคร้เดชบญุเรือง จงัหวดัเชียงราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ วดัราษฎร์สามคัคี จงัหวดัอบุลราชธานี ภาคตะวนัออก ณ 
วดัหนองฆ้อ จงัหวดัชลบรีุ 
 

   
โครงการแบ่งปันทีวีเพื่อน้อง 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัของการศึกษาในพืน้ที่ห่างไกล จึงได้จัดโครงการ “แบ่งปันทีวีเพื่อน้อง”  โดยเชิญชวนให้
ลกูค้าและประชนทัว่ไปน าโทรทศัน์เคร่ืองเก่าสภาพดีมาบริจาค เพื่อแลกเป็นสว่นลดในการซือ้โทรทศัน์เคร่ืองใหม่ที่โฮมโปร  
โดยโทรทศัน์ที่ได้มา บริษัทฯ ได้น าไปบริจาคให้กบัโรงเรียนในพืน้ท่ีขาดแคลนทัว่ประเทศ ซึง่นอกจากผู้ รับจะได้ใช้ประโยชน์
แล้ว ยงัเป็นการช่วยลดขยะอิเลก็ทรอนิกส์อีกด้วย 

ในปี 2557 เคร่ืองโทรทศัน์ที่ลกูค้าน ามาบริจาคมจี านวน 1,217 เคร่ือง ซึง่ทางบริษัทฯ ได้สง่มอบให้กบัมลูนิธิกระจก
เงาเพื่อเป็นตวัแทนมอบตอ่ให้กบั 

 

1)  กรมราชทณัฑ์ จ.นนทบรีุ 2)  เรือนจ าพิเศษกรุงเทพมหานคร 
3)  บ้านอิ่มใจ กรุงเทพมหานคร 4)  ศนูย์การเรียนรู้ไอที โรงพยาบาลเด็ก 
5)  เครือขา่ยโรงเรียน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 6)  ศนูย์ฝึกอาชีพแมบ้่าน  จ.ศรีสะเกษ 
7)  โรงเรียนตรักีย้ะตลุอมุมะห์  อ.ทา่แพ  จ.สตลู  8)  โรงเรียนธรรมศาสน์วิทยามลูนิธิ  อ.กงหรา  จ.พทัลงุ 
9)  โรงเรียนอนัซอเรียะห์อดัดีนียะห์  อ.เมือง  จ.สตลู  

  

 

 

 



โครงการบริจาคโลหิต 

ปัจจบุนัประมาณโลหิตส ารองที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาคมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ ป่วย  บริษัทฯ ได้
ตระหนกั และมีความต้องการจะเป็นสว่นหนึ่งที่ช่วยสง่เสริมกิจกรรมเพื่อสงัคม จึงได้จดัท าโครงการบริจาคโลหิตขึน้  เพื่อ
รับบริจาคโลหิตจากพนกังานที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงให้กบัสภากาชาดไทยทกุปี ปีละ 4 ครัง้ เพื่อส ารองไว้ช่วยเหลือ
ผู้ ป่วยที่มีความต้องการโลหิตตอ่ไป  

 
 
 
 
 
   

 
จ านวนโลหิตที่ได้บริจาคระหวา่งปี 2555 – 2557 มีดงันี ้

ปี 
จ านวนที่ได้รับบริจาค (ยูนิต) จ านวนที่ได้รับบริจาค 

ส านักงานใหญ่ สาขา รวม (มิลลิลิตร) 
2555 354 - 354 123,900 
2556 438 2,454 2,892 1,156,800 
2557 397 2,637 3,034 1,365,300 

 

 

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานสามารถติดต่อได้ที่ 
ฝ่าย CSR 
โทรศพัท์: (0) 2 832 1000 ตอ่ 1702 
csr@homepro.co.th 
 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
96/27 หมู ่9 ต าบลบางเขน 
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
โทรศพัท์: (0) 2 832 1000 
โทรสาร:  (0) 2 832 1016 
www.homepro.co.th 

mailto:csr@homepro.co.th
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