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  รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเป�นคร้ังที่ 2 เพ่ือรายงานการดําเนินงานด�านการพัฒนาอย�างยั่งยืนของบริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� 

จํากัด (มหาชน)  ในประเด็นทางเศรษฐกิจ  สังคม และส่ิงแวดล�อม  ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม  

2557 ตามดัชนีชี้วัดของ Global Reporting Initiatives (GRI) ฉบับ G4  โดยเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล�องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  ขอบเขตเน้ือหาของรายงานฉบบันีค้รอบคลุมนโยบายภาพรวม กระบวนการ และกิจกรรมเพ่ือความยัง่ยนืด�านเศรษฐกจิ สังคม 

และส่ิงแวดล�อมของ บริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย�อยดังนี้

ดานสิ่งแวดลอม ดานสังคมดานเศรษฐกิจ

 บริษัท โฮม โปรดักส� เซ็นเตอร� จํากัด (มหาชน) ü ü* ü

 บริษัท มาร�เก็ต วิลเลจ จํากัด ü ü **
 Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD. ü  **
 บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร� จํากัด ü ü **
 บริษัท ดีซี เซอร�วิส เซ็นเตอร� จํากัด ü ü **

หมายเหตุ * การรายงานเร่ืองสิ่งแวดลอมไมไดนําขอมูลของสาขาท่ีเปดใหมในป 2557 มารวมวิเคราะหเปรียบเทียบ 

 ** บริษัทยอยมีการดําเนินกิจกรรมดานสังคม แตไมไดถูกนํามารายงาน

 เพ่ือให�มคีวามเชือ่มโยงการดาํเนนิงานกบักระบวนการพัฒนาอย�างยัง่ยนืเข�าด�วยกัน บรษิทัได�กาํหนดกลุ�มบคุคลหรอืบคุคลที่ได�รบั

ผลกระทบ หรอืสร�างผลกระทบจากการดาํเนนิธุรกจิ หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วข�องกับองค�กร โดยแยกเป�นผู�มสี�วนได�ส�วนเสียภายในองค�กร 

คือ พนักงาน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกองค�กร ได�แก� ลูกค�า คู�ค�า ผู�ถือหุ�น เจ�าหนี้ทางการเงิน ชุมชน และหน�วยงานภาครัฐ 

บริษัทฯ ได�กําหนดแนวทางการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสีย และช�องทางการติดต�อไว�ดังนี้

 พนักงาน  - ความม่ันคงและโอกาสเจริญเติบโตในหน�าท่ีการงาน

 - ได�รับผลตอบแทนท่ีเป�นธรรม รวมถึงสวัสดิการต�างๆ 

  ในระดับที่ดี สามารถแข�งขันกับตลาดแรงงานได�

 - มีสภาพแวดล�อมในที่ทํางานที่ดี และปลอดภัย

 - ได�รับการฝ�กอบรมในทักษะที่เกี่ยวข�องกับงาน

  ที่รับผิดชอบ

 - แบบสํารวจความพึงพอใจ

 - การประชุมประจําสายงาน

 - หน�วยรับเร่ืองร�องเรียน ฝ�ายทรัพยากรบุคคล

 - ร�องเรียนโดยตรงกับผู�บริหาร 

  Email : md@homepro.co.th

ผูมีสวนไดเสีย

ภายในองคกร

ชองทางการติดตอแนวปฏิบัติ

รายงานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืน

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



คณะกรรมการดานความรับผิดชอบตอสังคม 

  ป�จจบัน “การพัฒนาอย�างยั่งยืน” ได�ถูกหยิบยกเป�นวาระการดําเนินงานที่มีความสําคัญไม�ย่ิงหย�อนไปกว�าการดําเนินธุรกิจ  

สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย� และตลาดหลกัทรพัย� (ก.ล.ต.) ได�กาํหนดให�บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย� เป�ดเผยข�อมลูการดําเนนิ

การท่ีแสดงว�าได�คํานึงถึงผลกระทบต�อสังคม ส่ิงแวดล�อม และผู�ที่เกี่ยวข�องไว�ในแบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� (แบบ 56-1) และ

รายงานประจําป� และเพ่ือให�สามารถรายงานถึงกระบวนการดําเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย�างยั่งยืนได�อย�างมีประสิทธิภาพ และ

มีความโปร�งใส บริษัทฯ ได�ตั้งคณะกรรมการโดยมีรายชื่อต�อไปน้ี 

  ลูกคา

 คูคา

 ผูถือหุน

 เจาหนี้ทางการเงิน

 ชุมชน

 หนวยงานภาครัฐ

 - จําหน�ายสินค�าที่มีมาตรฐาน และเป�นไปตามที่ 

  ประชาสัมพันธ�

 - ให�บริการท่ีเท�าเทียมกัน

 - ให�การดูแลท้ังก�อน และหลังการขาย

 - รับฟ�งและสนองตอบต�อข�อร�องเรียน

 - ปฏิบัติตามข�อกําหนดและเงื่อนไขทางการค�า

 - มีการแข�งขันการค�าขายอย�างเสรี และเป�นธรรม 

  ให�ความสําคัญกับมาตรฐานการผลิต

 - มีการดําเนินงานอย�างมีจริยธรรม

 

 - ดําเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล 

 - มุ�งสร�างผลตอบแทนต�อเนื่องระยะยาว

 - สร�างประโยชน�สูงสุดต�อผู�ถือหุ�นโดยรวม

 - จ�ายชําระหน้ีตามระยะเวลา และเง่ือนไขท่ีกําหนด 

 - รับผิดชอบในการรักษาอัตราส�วนหน้ีสินทาง

  การเงินที่มีดอกเบี้ยต�อส�วนของผู�ถือหุ�นให�ไม�เกิน

  ข�อกําหนดในการออกหุ�นกู� และเงินกู�ธนาคาร

 - รักษาระบบนิเวศสําคัญในบริเวณที่จะดําเนิน

  การสร�างสาขา

 - รับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะของชุมชน

 - ส�งเสริมการประกอบอาชีพของคนในชุมชน

 - จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีร�วมกัน

 - สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย�างครบถ�วน

 - ให�ความร�วมมือในกิจกรรมต�างๆ ของหน�วยงาน

  ภาครัฐ

 - กล�องรับความคิดเห็นทุกสาขา

 - Call Center โทร. 0 2831 6000

 - ศูนย�บริการลูกค�า 

 - Website : www.homepro.co.th

 - Vendor day

 - ติดต�อผ�านทางผู�บริหาร

 - Website : www.homepro.co.th

 - ประชุมผู�ถือหุ�น

 - ติดต�อฝ�ายนักลงทุนสัมพันธ� โทร. 0 2832 1000

 - Email : ir@homepro.co.th

 - Website : 

  http://hmpro-th.listedcompany.com/

 - ติดต�อผ�านทางผู�บริหาร

 - Website : www.homepro.co.th

 - ก�อนการก�อสร�าง ทีมสํารวจจะเข�าพบปะ

  ชุมชนโดยรอบ 

 - หลังการก�อสร�าง ติดต�อผ�านผู�จัดการสาขา

 - Website : www.homepro.co.th

 - ติดต�อผ�านทางผู�บริหาร 

  และส�วนติดต�อราชการ

 - Website : www.homepro.co.th

ผูมีสวนไดเสีย

ภายนอกองคกร

ชองทางการติดตอแนวปฏิบัติ

รายงานประจําป 255768
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 1. นาย ณัฏฐ� จริตชนะ ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - กลุ�มการตลาด

 2. นาย วีรพันธ� อังสุมาลี ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - กลุ�มปฏิบัติการ

 3. นาย วทัญู  วิสุทธิโกศล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - กลุ�มพัฒนาธุรกิจ

 4. น.ส. ศิริวรรณ เป��ยมเศรษฐสิน ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - กลุ�มจัดซื้อ Home Electric Product

 5. นาย นิทัศน� อรณทิพย�ไพฑูรย� ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - กลุ�มทรัพยากรบุคคล และป�องกันการสูญเสีย

 6. น.ส. วรรณี  จันทามงคล ผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการ - กลุ�มบัญชีและการเงิน

 7. นาง อรพิน ศิริจิตเกษม ผู�จัดการท่ัวไป - สายพัฒนาการตลาดลูกค�าสัมพันธ�

 8. นาย นพดล  ผิวเกล้ียง ผู�จัดการท่ัวไป - สายพัฒนาองค�กร

มิติแหงความยั่งยืน

สิ่งแวดลอม
- สร�างจิตสำนึกด�านการอนุรักษ�
พลังงานกับพนักงานทุกระดับ

- ลดใช�พลังงาน 
- เพิ่มจำนวนสาขาที่ใช�ระบบการใช�น้ำ Recycle

ให�มากขึ้น

สังคม
- ประกอบธุรกิจด�วย

ความเป�นธรรม
- ต�อต�านการทุจริต คอรัปชั่น

- ฝ�กอบรม และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อความก�าวหน�าใน

อาชีพ พร�อมกับสร�างผู�นำ
        เพื่อความสำเร็จขององค�กร

เศรษฐกิจ
ขยายสาขาอย�างต�อเนื่อง

ทั้งในประเทศและ
ต�างประเทศครอบคลุมทุกกลุ�ม

ลูกค�าเป�าหมายในธุรกิจ
Home Improvement

ความ
ยั่งยืน

สังคม - สิ่งแวดลอม
- กิจกรรม Fun walk

ให�พนักงานใช�บันไดแทนการใช�ลิฟท�
- จัดโครงการ “ห�องน้ำของหนู”
- จัดโครงการ “ซักผ�าได�บุญ”

สิ่งแวดลอม - เศรษฐกิจ
- ให�เช�าพื้นท่ีติดตั้งอุปกรณ�โซลาร�รูฟ
- จำหน�ายสินค�า Green Product

สังคม - เศรษฐกิจ
- จัดโครงการทุนการศึกษา ปวส.

- จัดการแข�งขันสุดยอดช�างมืออาชีพโฮมโปร
- จัดกิจกรรม “HomePro Champion”

- จัดโครงการ “สุขใจใกล�บ�าน”

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



แผนงาน และความคืบหนาของการดําเนินงานในป 2557

ดานเศรษฐกิจ

  ป� 2557 ที่ผ�านมา บริษัทฯ ได�ขยายสาขาของธุรกิจ “โฮมโปร” เพ่ิมจํานวน 7 สาขา ได�แก� ได�แก� สาขาลําปาง ประจวบคีรีขันธ� 

สุรินทร� เชียงใหม�-สันทราย  ศรีราชา ภูเก็ต-ถลาง และพัทยาเหนือ รวมถึงการเป�ดสาขาโคราช-หัวทะเล ที่จังหวัดนครราชสีมาแทน

สาขาเดอะมอลล� โคราช เพ่ือรองรับความต�องการตลาดท่ีขยายตัว การขยายสาขาข�างต�น ช�วยให�เกิดการจ�างงานกว�า 1,401 คน โดย

เป�นพนกังานของบริษัทฯ 521 คน และพนักงานผู�ช�วยขายจากคู�ค�ากว�า 880 คน และยังเป�นการเพ่ิมช�องทางการจําหน�ายสินค�าให�กับ

คู�ค�ากว�า 1,130 ราย อีกด�วย

 การขยายธุรกิจ

 พลังงาน

 

 น้ํา

 

 ขยะและของเสีย

 การอบรม

 พนักงาน

 

 ด�านสุขภาพ

 และความ

 ปลอดภัย

 ความพึงพอใจ

 ของลูกค�า

 ขยายครบ 100 สาขา 

 ภายใน ป� 2563

 ลดการใช�พลังงาน 20% ภายใน 

 5 ป� (2557 - 2562)

 เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการ

 ใช�งาน

 คัดแยกเพ่ือการบริหารจัดการ

 ฝ�กอบรม และพัฒนาบุคลากร 

 เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

 ป�องกันอัตราการเกิดอุบัติเหตุ 

 เพ่ิมคะแนนความพึงพอใจ

 ขยายครบ 71 สาขา

 ยอดขาย และกําไรเติบโตขึ้น

 20% และ 7% ตามลําดับ

 ปริมาณการใช�พลังงานต�อพ้ืนที่

 ลดลง 6.2% จาก 63 สาขา

 จัดเก็บข�อมูลเพ่ือการบริหาร

 

 จัดเก็บข�อมูลเพ่ือการบริหาร

 ความรู�ของพนักงาน 96%

 การเกิดอุบัติเหตุลดลงจาก

 ป� 2556 ที่ 0.21 ครั้ง/สาขา 

 มาอยู�ที่ 0.20 

 คะแนนความพึงพอใจของลูกค�า

 สูงขึ้นจากป�ก�อนมาอยู�ที่ 94.3%

 ขยายสาขาอย�างต�อเนื่อง 

 ทั้งในประเทศและต�างประเทศ

 ครอบคลุมทุกกลุ�มลูกค�าเป�าหมาย

 ในธุรกิจ Home Improvement

 สร�างจิตสํานึกด�านการอนุรักษ�  

 พลังงานกับพนักงานทุกระดับ

 เพ่ิมจํานวนสาขาที่ใช�ระบบการ

 ใช�น้ํา Recycle ให�มากขึ้น

 เรียกประกวดราคาขยะทุกๆ 1 ป� 

 หรือ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการ

 เปลี่ยนแปลงของราคาขยะ

 ฝ�กอบรม และพัฒนาศักยภาพ

 บุคลากร เพ่ือความก�าวหน�าใน

 อาชีพ พร�อมกับสร�างผู�นํา 

 เพ่ือความสําเร็จขององค�กร

 - รณรงค�ในการสร�างพฤติกรรม

  เพ่ือความปลอดภัย 

 - จัดกิจกรรมสัปดาห�เพ่ือความ

  ปลอดภัย

 - รักษามาตราฐานของสินค�า 

  และคุณภาพการให�บริการ 

 - เพ่ิมความหลากหลายให�กับ

  กลุ�มสินค�า และบริการ

แผนงาน แผนงานหนาผลการดําเนินงานป 2557

ดานเศรษฐกิจ

ดานสิ่งแวดลอม

ดานสังคม

รายงานประจําป 255770
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  การขยายธุรกิจของบริษัทย�อย บริษัทฯ ได�ขยายสาขาธุรกิจ “เมกา โฮม” เพ่ิม 2 สาขา ได�แก� สาขาหนองคาย และบ�อวิน  

และได�ขยายสาขาไปยังต�างประเทศเป�นครั้งแรก โดยเริ่มต�นที่ กรงกัวลาลัมเปอร� ประเทศมาเลเซีย จํานวน 1 สาขา 

  ด�านการบริจาคเงินเพ่ือช�วยเหลือสังคมในป� 2557 บริษัทฯ ให�การสนับสนุนทั้งในด�านการส�งเสริมการศึกษา บํารงศาสนา 

ดําเนินโครงการห�องน้ําของหนู และกิจกรรมอื่นๆ คิดเป�นมูลค�ารวมกว�า 27.36 ล�านบาท

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับผลการดําเนินธุรกิจ  ไดรายงานไวที่หัวขอ “สรุปขอมูลทางการเงิน” และ “คําอธิบาย และวิเคราะห

ฐานะทางการเงิน”

ดานสิ่งแวดลอม

  บรษิทัฯ เล็งเหน็ความสําคัญด�านสิง่แวดล�อมควบคู�กบัด�านเศรษฐกจิและสังคมมาโดยตลอด สอดคล�องกบัการบริหารการจัดการ

ภายในองค�กรในการลดต�นทุนการดําเนินงานโดยเฉพาะลดต�นทุนด�านพลังงาน ดังนั้นบริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติด�านพลังงาน

ในแผนปฏิบัติงานของหน�วยงานที่เก่ียวข�อง พร�อมติดตามผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมในการบริหารงานอย�างสม่ําเสมอ โดยจัดตั้งคณะ

กรรมการในการกําหนดแผนงาน เฝ�าติดตามและวัดประสิทธิผลในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล�อมครอบคลุมใน 4 ด�านคือ (1) 

การบริหารจัดการพลังงาน (2) การบริหารจัดการนํ้า (3) การบริหารจัดการขยะของเสีย (4) การบริหารจัดการระบบนิเวศ

1. การบริหารจัดการพลังงาน

  คาร�บอนไดออกไซด� (CO2) เป�นหนึ่งในก�าซเรือนกระจกที่ทําให�เกิดวิกฤตภาวะโลกร�อน  (Global Warming Potential)  

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึป�ญหาดังกล�าว จงึให�ความสําคัญในเร่ืองการบริหารจัดการพลังงานเป�นอย�างมาก โดยกิจกรรมทีเ่กี่ยวข�องกับการ

ใช�พลังงานของบริษัทฯ ที่มีผลต�อการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด� ได�แก� การใช�ไฟฟ�า และการขนส�งสินค�า

 การใช ไฟฟา

  ในป� 2557 บริษัทฯ ได�นําเทคนิคในการประหยัดไฟมาปรับใช�ในหลายสาขา ส�งผลให�ปริมาณการใช�ไฟในภาพรวม

 ลดลง พร�อมกันนี้ได�พิจารณาเปรียบเทียบดัชนีการใช�พลังงานไฟฟ�าต�อหนึ่งหน�วยพ้ืนที่ (Specific Energy Consumption หรือ 

 SEC) พบว�าในป� 2557 อัตรดังกล�าวมีค�าลดลงจากป�ก�อน 24.40 kWh/Sq.m.

 2555 43 112 462

 2556 51 127 394

 2557 63 155 370

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

 เปลี่ยนหลอด Halogen Lamp 50 w เป�น LED Lamp 5 Watt 37 1,350,000 784

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

 การติดตั้งชนวนกันความร�อนใต�หลังคา และการเลือกใช�ผนังอาคาร 47 29,950,000 17,409

 การติดตั้งหลังคาโปร�งแสงอาคารคลังสินค�าลดเวลาการเป�ดไฟแสงสว�าง 32 880,000 511

 การติดตั้งระบบ VSD เพ่ือควบคุมมอร�เตอร�ในระบบทําความเย็น 57 5,270,000 3,063

หมายเหตุ คา kg CO2 / kWh = 0.5813   อางอิงขอมูลจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน)

ป

ปริมาณการใช ไฟฟาตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่

(kWh/Sq.m.)

ปริมาณการใชพลังงานไฟฟา

(GWh)

จํานวนสาขาที่นํามาคํานวณ

มาตรการลดใชพลังงานไฟฟาในป 2557

ปริมาณ

Ton CO
2

 

ที่ลดได

ปริมาณพลังงานที่ลดลง 

(kWh)

จํานวน

สาขา

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



 การขนสงสินคา

  บริษัทฯ มีความพยายามท่ีจะลดปริมาณการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซด�ที่เกิดจากการเผาไหม�เชื้อเพลิงของรถขนส�งสินค�า 

 โดยใช�แนวคิด Green Transport and Supply Chain ที่นําเทคโนโลยีที่ช�วยลดผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมผนวกกับประสิทธิภาพ

 การจัดการโลจิสติกส� โดยช�วยให�บริษัทฯ สามารถลดการใช�เชื้อเพลิง และลดการปล�อยก�าซคาร�บอนไดออกไซค�ไปพร�อมกัน

 องค�ประกอบของแนวคิด Green Transport and Supply Chain ที่เลือกใช�

 1. การขนส�งสินค�าแบบ Full Truck Load เป�นการติดตั้งแท�นชั่งน้ําหนัก และการควบคุมการบรรจสินค�าต�อเที่ยวขนส�งให�ได�

  ปริมาณที่เหมาะสม

 2. การรวมสินค�าส�งพร�อมกัน (Consolidation) โดยการวางแผนเส�นทางการเดินรถ พร�อมกับจัดตารางเวลาขนส�งให�เหมาะสม 

  เพ่ือให�สามารถส�งสินค�าให�ลูกค�าหลายรายได�ในเส�นทางเดียวกัน หรือใกล�เคียงกัน

 3. การลดเท่ียวเปล�า (Back Haul) โดยนํารถท่ีต�องวิ่งรถเที่ยวเปล�าไปรับสินค�าจากผู�ผลิตกลับมายังคลังสินค�า หรือสาขาของ

  โฮมโปร โดยในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา (2555 - 2557) สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได�รวม 5.9 ล�านบาท

2. การบริหารจัดการนํา้

  บริษัทฯ ใช�น้ําจากการประปา น้ําบาดาล และน้ําที่ผ�านกระบวนการบําบัด (Recycle) ในการดําเนินธุรกิจทั้งหมด โดยการใช�

นํ้าส�วนใหญ�ใช�ในสาขา สํานักงาน การชําระล�างบริเวณลานจอดรถ รดนํ้าต�นไม� และการใช�นํ้าในส�วนของร�านค�าเช�า

  ในป� 2557 บริษัทฯ ใช�นํ้าประปาท้ังส้ิน 1.01 ล�านลูกบาศก�เมตร เพ่ิมข้ึนจากป�ก�อน 31.59% โดยใช�ไปกับพ้ืนท่ีเหล�าน้ี

  บริษัทฯ มีความพยายามท่ีจะลดปริมาณการใช�น้ําลง โดยกําหนดให�ฝ�ายซ�อมบํารงมีการตรวจสอบท�อประปา มาตรวัดน้ํา 

และอปุกรณ�ต�างๆ อย�างสม่าํเสมอทกุเดอืน เลอืกใช�โถสขุภัณฑ� ก�อกน้าํ และสายชาํระแบบประหยดัน้าํ เปลีย่นก�อกน้าํในห�องน้าํให�เป�น

แบบอัตโนมัติ (Sensor) ตั้งเวลาการไหลของนํ้าที่กดชําระในแต�ละคร้ังอย�างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการใช�น้ําจากแหล�งน้ําธรรมชาติ 

โดยมีการขุดบ�อบาดาลเพื่อนํามาใช�รดน้ําต�นไม� (ผ�านการขออนุญาตจากทางราชการ) 

3. การบริหารจัดการขยะของเสีย

 การจัดการนํา้เสีย

  น้ําจากการใช�ในระบบท้ังหมดจะถูกผ�านการบําบัด และตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

 ส่ิงแวดล�อมก�อนจะถูกระบายทิ้งสู�ท�อสาธารณะ โดยน้ําที่ถูกบําบัดบางส�วนจะถูกนํามาใช�รดน้ําต�นไม� 

เหตุผลการเปล่ียนแปลงการใชนํา้

2556 2557

จํานวนการใชนํา้เฉลี่ยตอสาขา

(ลูกบาศกเมตร)

 1. สาขา และสํานักงาน  6,950 7,840 + 12.81% จํานวนลูกค�าที่เพ่ิมขึ้น

 2. บริเวณลานจอดรถ และรดนํ้าต�นไม� 7,351 8,641 + 17.55% จํานวนลูกค�าที่เพ่ิมขึ้น

 3. ร�านค�าเช�า 5,363 6,303 + 17.53% พ้ืนที่ร�านค�าเช�าที่เพ่ิมขึ้น

หมายเหตุ จํานวนสาขาที่นํามาคํานวณคือ 51 สาขา ทั้งนี้ไมรวมสาขาท่ีเปดใหม

รายงานประจําป 255772
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  สําหรับสาขาใหม� บริษัทฯ ได�นําระบบบําบัดน้ําเสีย Membrane Bioreactor (MBR) มาใช�แทนระบบเดิมคือ  

 Conventional Activated Sludge (CAS) ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบขนาดป��มน้ําแล�ว มีขนาดเล็กลง 35%  และช�วยประหยัดเวลาการ

 บําบัดลง 1 ใน 3 ของระบบเดิม นอกจากนี้ระบบ MBR ยังสามารถกักเชื้อโรคขนาดใหญ� เช�นแบคทีเรียได� รวมถึงสามารถขยาย

 ระบบได�ง�าย โดยไม�ต�องรื้อถอนระบบเดิม และยังช�วยประหยัดงบประมาณลงทุนถึง 0.8 ล�านบาทต�อโครงการอีกด�วย

 การจัดการขยะ

  บริษัทฯ มีกระบวนการคัดแยกประเภทขยะ โดยแบ�งประเภทขยะออกเป�น 3 แบบ (1) ขยะรีไซเคิล (2) ขยะเป�ยก 

 (3) ขยะสารเคมี  

  การจัดการขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ พลาสติก แก�ว บริษัทฯ จะเรียกประกวดราคาไปยังบริษัทคู�ค�า และทําการ

 เรียกประกวดราคาซ้ําทุกๆ 1 ป� หรือ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการเปล่ียนแปลงของราคาขยะ สําหรบัขยะเป�ยก บริษัทฯ จะทําการ

 คัดแยก และนําไปเก็บในห�องพักขยะเป�ยกที่ติดเคร่ืองปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย ควบคุม

 กลิ่น โดยจะมีหน�วยงานเทศบาลมาเก็บทุกวัน สําหรับหรับขยะสารเคมี เช�นหลอดไฟ หรือ นํ้ามันเคร่ือง บริษัทฯ จะทําการคัดแยก 

 และส�งกลับให�บริษัทคู�สัญญานําไปกําจัดอย�างถูกวิธี

4. การบริหารจัดการระบบนิเวศ

  ตามทีบ่รษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายสาขาอย�างต�อเนือ่ง จงึมกีารกําหนดให�ฝ�ายออกแบบของหน�วยงานพัฒนาธุรกจิศกึษาระบบนเิวศ

บรเิวณโดยรอบของพ้ืนทีสํ่าหรบัก�อสร�างสาขา และพยายามรักษาระบบนเิวศไว�ให�ได�ในสัดส�วนทีเ่หมาะสม และกลมกลืนไปกบัรปูแบบ

ของอาคารที่ออกแบบไว� ซึ่งระบบนิเวศที่บริษัทฯ พยายามรักษาไว�คือต�นไม�ขนาดใหญ�ที่มีอยู�เดิม โดยฝ�ายออกแบบจะศึกษาร�วมกับผู�

เชีย่วชาญเพือ่ล�อม และนาํไปต�นไม�ไปพกัไว�ในบรเิวณทีเ่หมาะสม ก�อนจะนาํกลบัมาปลกูในบรเิวณพืน้ทีโ่ดยรอบของอาคารทีป่ลกูสร�าง

อีกครั้ง

 การใชทรัพยากรอยางคุมคา

 - ให�ความรู�และฝ�กอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล�อม รวมถึงมีการประชาสัมพันธ�วิธีการลดใช�พลังงาน

 - สนับสนุนให�พนักงานนําวัสดุกลับมาใช�ใหม� เช�น การใช�กระดาษสองหน�า 

 - การป�ดเครื่องปรับอากาศและป�ดไฟ ในช�วงท่ีพนักงานหรือผู�บริหารไม�ได�อยู�ในห�องทํางานเป�นเวลานาน 

 - การเปล่ียนสวิทช�เป�ด-ป�ดไฟ เป�นสวิทช�กระตุกโดยให�พนักงานรับผิดชอบบริเวณโต�ะทํางานของตัวเอง

 - จัดกิจกรรมรณรงค�ให�พนักงานร�วมกันลดใช�พลังงาน เช�น กิจกรรม “HomePro Fun Walk” ให�พนักงานใช�บันไดแทนลิฟต�

 - การปรับอุณหภูมิภายในสํานักงานไม�ให�ต่ํากว�า 24 องศาเซลเซียส

 - การร�วมโดยสารรถไปในเส�นทางเดียวกัน 

 นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม

  บรษิทัฯ มกีารร�วมมือกบับรษิทัคู�ค�าในการคัดสรรผลิตภัณฑ�ทีม่กีารประหยัดพลังงาน ตลอดจนนวตักรรมใหม�ๆ  เพ่ือตอบสนอง

 ต�อความต�องการของผู�บริโภค ในเร่ืองของการรักษาสิ่งแวดล�อม

  บริษัทฯ สนันสนุนการจําหน�ายสินค�าที่เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม ช�วยประหยัดพลังงาน และมีมาตรฐานสากลรับรอง อาทิเช�น 

 กลุ�มสินค�าเครื่องนอนที่ไม�ใช�สารเคมีในการฟอกย�อม เครื่องปรับอากาศระบบ Inverter หลอดประหยัดไฟ LED สีทาภายในท่ีลด

 การปล�อยสารพิษ ก�อกน้ําปลอดสารตะก่ัว สุขภัณฑ�ที่มีระบบประหยัดน้ํา เป�นต�น

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



 กลุมสินคาเครื่องนอนและผาขนหนู

            บริษัทฯ คัดเลือกสินค�ากลุ�มเครื่องนอนเพื่อสุขภาพท่ีมีกระบวนการผลิตที่เป�น

         มิตรต�อส่ิงแวดล�อม โดยให�ความสําคัญในการเลือกผู�ผลิต ที่ไม�ใช�สารเคมี ไม�ใช�

         คลอรีนในการฟอกย�อม และหลกีเลีย่งการใช�สารฟอร�มาลดีไฮด� (Formaldehyde) 

         ในกระบวนการตกแต�งสําเร็จ โดยใช�มาตรฐาน Okeo-Tex standard 100 ซึ่งผ�าน

         การรับรองโดยสถาบันวิจัยด�านส่ิงทออิสระในประเทศออสเตรียและเยอรมันนี 

         (The Austrian Textile Research Institute and The German Hohenstein 

         Research Institute) ที่เป�นข�อกําหนดในการทดสอบสารตกค�างในผลิตภัณฑ�

         ส่ิงทอและเครื่องนุ�งห�ม เพ่ือให�ลูกค�ามีความมั่นใจในปลอดภัยของผลิตภัณฑ�

 เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอรเตอร  (Inverter)

  การใช�เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอร�เตอร�ช�วยให�ประหยัดไฟได�กว�า 20 – 30 % เนื่องจากระบบคอมเพรสเซอร�ทํางาน

 ต�อเนื่อง โดยการเพ่ิมหรือลดรอบการทํางาน ไม�หยุดเป�นช�วงๆ สามารถรักษาอุณภูมิของห�องให�คงที่ รวมถึงการใช�น้ํายา R410A 

 ที่ไม�ทําลายชั้นบรรยากาศ เป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม

  โดยในช�วง 3 ป�ที่ผ�านมา (ป� 2555 - 2557) บริษัทฯ มีจํานวนการจําหน�ายเคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอร�เตอร�เพ่ิมข้ึน

 ต�อเนื่องเฉล่ียมากกว�า 65%

 หลอดประหยัดพลังงาน LED

  หลอดประหยัดไฟ LED เป�นหลอดไฟประสิทธิภาพสูง มีลักษณะเด�นหลายประการ เช�น อายุการใช�งานยาวนาน ทนต�อแรง

 ส่ันสะเทือน  ไม�มีสารปรอท  ไม�เป�นพิษต�อส่ิงแวดล�อม เป�นต�น โดยในป� 2557 บริษัทฯ ได�จําหน�ายหลอด LED ทั้ง 71 สาขาทั่ว

 ประเทศ มียอดการจําหน�ายมากกว�า 1.5 ล�านหลอด  ซึ่งช�วยลดการปล�อยคาร�บอนไดออกไซด�ได�ถึง 12.15 Ton CO2 นอกจากนี้ 

 ยังได�เซ็นสัญญาลงนามความร�วมมือกับการไฟฟ�าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทย (กฟผ.) วางจําหน�ายหลอดประหยัดไฟ LED ชนิด 

 Bulb เบอร� 5 ใหม� ในราคาพิเศษ เพ่ือช�วยกระตุ�นให�ประชาชนลดการใช�ไฟอีกด�วย

 โคมไฟจัดสวนโซลาเซลล

  โคมไฟโซล�าเซลล� เป�นโคมไฟจากพลังงานแสงอาทิตย�ซึ่งเป�นพลังงานสะอาด สามารถใช�ทดแทนพลังงานไฟฟ�าได�เป�นอย�างดี 

 โดยในป� 2557 บริษัทฯ มีการวางจําหน�ายโคมไฟโซล�าเซลล� ใน 66 สาขา จํานวนการขายเพ่ิมขึ้นจากป�ก�อน 26%

2555 2556 2557

 จํานวนสาขาที่จําหน�าย 38 59 66

 จํานวนหน�วยท่ีขาย 1,234 19,651 24,800

 โซลารเซลล

  โซลาร�เซลล� (Solar Cell) สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงของดวงอาทิตย�ให�เป�นพลังงานไฟฟ�า โดยกระแสไฟฟ�าที่ผลิตได�จาก

 โซลาร�เซลล�จะเป�นไฟฟ�ากระแสตรง (Direct Current) ซึ่งสามารถนํามาใช�ประโยชน�ได�ทันที รวมทั้งนําไปเก็บไว�ในแบตเตอรี่ 

 เพ่ือนํามาใช�ในภายหลัง

รายงานประจําป 255774
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  บริษัทฯ ได�ร�วมมือกับ บริษัท เอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) หรือ SPCG ร�วมพัฒนาธุรกิจ “ระบบผลิตไฟฟ�าจากพลังงาน

แสงอาทิตย�” หรือ “SPR Solar Roof”  ซึ่งเป�นแผงผลิตไฟฟ�าที่ใช�ติดตั้งบนหลังคาบ�าน จําหน�ายให�แก�ประชาชนทั่วไปท่ีสาขาของ

โฮมโปร เป�นการส�งเสริมเรื่องการผลิตไฟฟ�าไว�ใช�เอง ด�วยการติดตั้งแผงอุปกรณ�ไว�บนหลังคา ผลิตไฟฟ�าในเวลากลางวัน ซึ่งจะช�วย

ให�ประชาชนประหยัดค�าไฟฟ�า และประหยัดพลังงานด�วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย�

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอม

            บริษัทฯ ได�ลงนามทําสัญญาให�เช�าพื้นที่เพ่ือติดตั้งแผงโซลาร�เซลล�  

          โดยร�วมมือกับ บริษัท ไทย โซล�าร� เอ็นเนอร�ย่ี จํากัด (มหาชน) หรือ 

          TSE และธนาคารไทยพาณชิย� ร�วมพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ�าพลังงานแสง

          อาทิตย�ที่ติดตั้งบนหลังคาของโฮมโปร ซึ่งเทียบได�ว�าเป�นอาคารพาณิชย� 

          (Commercial Solar Rooftop) ใหญ�ที่สุดของไทย จํานวน 11 โครงการ 

          โครงการละ 1 เมกะวัตต� รวม 11 เมกะวัตต�  

             โดยในป� 2557 เริ่มโครงการแห�งแรกที่ โฮมโปร สาขาลพบุรี สาขา

          ชมุพร เพ่ือจาํหน�ายไฟฟ�าเข�าระบบเชิงพาณชิย�ให�แก�การไฟฟ�าส�วนภมูภิาค 

          โดยโครงการน้ีเกดิจากการท่ีบรษิทัฯ มแีนวคิดทีจ่ะเพ่ิมโอกาสการดาํเนนิ

          ธุรกจิ ภายใต�การตระหนกัถงึการเปล่ียนแปลงถงึสภาวะแวดล�อมทีม่กีาร

          เปลีย่นแปลงไป ซึง่สอดคล�องกบันโยบายของรฐับาลทีต่�องการสนับสนนุ

          และส�งเสริมการแสวงหาพลังงานทดแทน และยังช�วยประเทศชาติลด

          การนําเข�าเชื้อเพลิงจากต�างประเทศอีกด�วย

การจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทยอย

 บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด

  ดําเนินธุรกิจบริหารพ้ืนที่ให�เช�าพร�อมกับให�บริการด�านสาธารณูปโภคแก�ผู�เช�า มีการจัดการด�านสิ่งแวดล�อมอยู�อย�างต�อเนื่อง 

 เริ่มตั้งแต�การออกแบบอาคาร ที่เน�นให�มีความสอดคล�องกับส่ิงแวดล�อมโดยรอบ มีการปลูกต�นไม� และรักษาบรรยากาศภายนอก

 อาคารให�ร�มรื่นโดยการให�ความเย็นด�วยระบบไอนํ้า รวมถึงมีการดูแลเร่ืองการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล�อมดังนี้

  - กําหนดเวลาการเป�ด-ป�ดระบบปรับอากาศ และหลีกเลี่ยงการเร่ิมต�นเป�ดระบบในช�วงเวลาที่มีความต�องการใช�ไฟฟ�ามาก 

   (On Peak) คือ 9.00 น. - 22.00 น. เนื่องจากเป�นช�วงที่อัตราค�าไฟสูง

 

  - ใช�ระบบจดัการเคร่ืองทาํความเยน็ (Chiller Plant Management System) ทีช่�วยควบคุมการทํางานของระบบปรบัอากาศ

   ให�เป�นอัตโนมัติ  ทําให�พลังงานถูกใช�อย�างมีประสิทธิภาพ ช�วยให�ประหยัดค�าใช�จ�าย

  - ติดฟ�ล�มกันความร�อนภายในอาคารในจดที่มีแสงแดดส�อง เพ่ือลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

  - ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย โดยน้ําจากการใช�ทั้งหมดจะถูกผ�านการบําบัด และตรวจวัดคุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง

   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมก�อนจะถูกระบายทิ้งสู�ท�อสาธารณะ  

  - การติดตั้งระบบที่จอดรถอัจฉริยะ (Intelligent Car Park) ที่ให�ความสะดวกในการหาท่ีจอด ซึ่งช�วยลูกค�าประหยัด

   การใช�พลังงาน

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



 บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร จํากัด

  ดําเนินธุรกิจค�าปลีก และค�าส�งสินค�าเกี่ยวกับบ�านครบวงจร ให�ความรับผิดชอบต�อส่ิงแวดล�อมโดยเริ่มจากการเลือกใช�ระบบ

 ปรับอากาศ EWRAP (Evaporative cooling system) ซึ่งเป�นระบบที่อาศัยหลักการระเหยของน้ํามาช�วยในการทําความเย็น เมื่อ

 อากาศร�อนผ�านสื่อการระเหยนํ้า (Cooling pad) น้ําจะดึงความร�อนจากอากาศเพ่ือใช�เปล่ียนสถานะจากของเหลวเป�นไอ 

 โดยอากาศที่ผ�าน Cooling pad จะมีอุณหภูมิต่ําลง และเมื่อนําไปออกแบบการระบายอากาศท่ีดี จะทําให�ได�อากาศบริสุทธิ์ที่มี

 ความเย็นสบาย ทําให�บริษัทฯ สามารถประหยัดเงินลงทุน และประหยัดการใช�พลังงานไฟฟ�ากว�าการใช�เคร่ืองปรับอากาศหลายเท�า

ดานสังคม

 การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม

  บริษัทฯ เชื่อมั่นว�าการประกอบธุรกิจด�วยความเป�นธรรม จะช�วยสร�างความเชื่อมั่นให�กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย อันจะเป�นผลดี

 ต�อการดําเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต�อง เป�นธรรม ไม�เอารัดเอาเปรียบ และมี

 ความซื่อสัตย� รักษาผลประโยชน�ร�วมกับคู�ค�า และเจ�าหนี้ โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กําหนดร�วมกันอย�างเคร�งครัด 

 และมจีรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ ไม�เรยีก ไม�รบัและจ�ายผลประโยชน�ใดๆ ที่ไม�สุจรติในการค�ากบัคู�ค�าบรษิทัรบัเหมาช�วงตาม

 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมไปถึงความซื่อสัตย�สุจริตในการติดต�อทําธุรกรรมกับเจ�าหน�าที่ หรือหน�วยงานภาครัฐ รวมทั้ง

 ต�อต�านการให�สินบนต�างๆ ต�อเจ�าหน�าที่ของรัฐ เพ่ืออํานวยความสะดวก หรือผลประโยชน�ทางธุรกิจ

  บริษัทฯ มีนโยบายเป�ดเผยข�อมูลอย�างเป�นลายลักษณ�อักษรเพื่อให�ผู�มีส�วนได�เสียสามารถเข�าถึงข�อมูลสําคัญท้ังหมดได� 

 การเป�ดเผยข�อมูลธุรกรรมสําคัญ รายการเกี่ยวโยง รายการท่ีอยู�นอกงบดุล และรายการสําคัญอื่นอื่นได�ถูกเป�ดเผยในรายงาน

 ประจําป� ซึ่งได�ส�งให�ผู�ถือหุ�นพร�อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําป� ในทุกป� แบบแสดงรายการประจําป� (56-1) ไว�ที่ 

 เว็บไซต�ของบริษทั หรอืสืบค�นได�จากเวบ็ไซต�ของตลาดหลักทรพัย�แห�งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัย�

 และตลาดหลักทรัพย�

 การตอตานคอรัปชั่น

  ในส�วนของคู�ค�า หรือการจ�างเหมาช�วง บริษัทฯ มีการส�งเสริมการแข�งขันทางการค�าอย�างเสรี มีการประมูล (Bidding) อย�าง

 เป�นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการฉ�อฉล ไม�สนับสนุนการดําเนินงานที่มีลักษณะเป�นการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย�สินทางป�ญญา

  ในป� 2557 พบว�า ไม�มีการร�องเรียนที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และไม�พบประเด็น

 ป�ญหาหรือข�อบกพร�องที่เป�นสาระสําคัญเก่ียวกับการดําเนินคดีที่เกี่ยวข�องกับเหตุการณ�เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร�รัปชั่น ตลอด

 จนไม�มีค�าปรับหรือการถูกลงโทษที่ไม�ใช�การปรับ อันเนื่องจากการดําเนินงานไม�สอดคล�องกับกฎหมายหรือข�อกําหนดที่เกี่ยวข�อง 

 และการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแต�อย�างใด

  แนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนในการตอตานทุจริต

   ตามที่รัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) รวมถึง 7 องค�กรชั้นนํา 

  อนัได�แก� สมาคมส�งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการค�าไทย หอการค�านานาชาติ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย สมาคม

  ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย โดยได�รับการสนับสนุนการดําเนินโครงการจาก 

  Center for International Private Enterprise (CIPE) ร�วมกันจัดโครงการแนวร�วมปฎิบัติของภาคเอกชนในการต�อต�าน

  ทุจรติ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว�าเป�นโครงการที่ดี จึงได�เข�าร�วมแสดงเจตนารมณ� ในวันที่ 2 กันยายน 2557 

   นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังได�มกีารกําหนดแนวปฎบิตัเิกีย่วกบัการกํากบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป�องกนัและตดิตามความเสีย่ง

  จากการทุจริตคอร�รัปชั่น ดังนี้
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  1. กาํหนดให�ผู�บรหิารและพนักงานทกุคนรบัทราบเกีย่วกับการปฎิบตัติามคู�มอืการกํากบัดแูลกิจการท่ีดแีละจรยิธรรมธุรกจิที่

   บริษัทฯ กําหนดขึ้น และส�งเสริมให�พนักงานมีความรู�ความเข�าใจในเร่ืองดังกล�าว โดยเผยแพร�เอกสารท่ีเกี่ยวข�องผ�านทาง 

   อินทราเน็ต เว็บไซต�ของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ�ตามสถานที่ต�างๆ ภายในบริษัทฯ ทั้งนี้เพ่ือให�ผู�บริหาร และพนักงาน

   ทุกคนรับทราบและถือปฎิบัติโดยทั่วกัน

  2. จัดให�ฝ�ายตรวจสอบภายใน ทําหน�าที่ตรวจสอบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลกิจการ และให�

   ข�อเสนอแนะอย�างต�อเนื่อง โดยดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําป�ที่ได�รับความเห็นชอบจากคณะ

   กรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสําคัญและข�อเสนอแนะต�อคณะกรรมการตรวจสอบทุกเดือน

  3. กาํหนดให�คณะกรรมการบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน รบัผดิชอบในการตรวจสอบและประเมินความเส่ียงจากการ

   ทุจริตคอร�รัปชั่นอย�างต�อเนื่อง รวมถึงนําเสนอผลการประเมินต�อคณะกรรมการบริษัท 

  4. หากมีการกระทําซึ่งอาจส�งผลกระทบอย�างมีนัยสําคัญต�อฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถงึ

   การฝ�าฝ�น การกระทําผดิกฎหมาย หรอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต�อคณะกรรมการ

   บริษัท เพ่ือหาแนวทางในการป�องกัน และบทลงโทษต�อบุคคลท่ีฝ�าฝ�น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

  บริษัทฯ มีความมุ�งมั่นในเรื่องการต�อต�านทุจริตในแต�ละด�านดังนี้

  จรรยาบรรณของบริษัทฯ 

   บรษิทัฯ มุ�งพัฒนาธุรกจิให�เจริญก�าวหน�าโดยต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของความมีจรยิธรรมและคุณธรรมเป�นแนวทางเสมอมา โดย

  ได�จดัทาํคู�มอืการปฏิบตังิานเป�นกรอบแนวทางในการดําเนนิธุรกจิอย�างมมีาตรฐานประกอบด�วยคุณธรรมจริยธรรม และกําหนด

  ให�เป�นหน�าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานทุกคนจะต�องรับทราบ ทําความเข�าใจ และปฏิบัติตาม

  ข�อกําหนดในคู�มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย�างเคร�งครัด เพ่ือบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจ ควบคู�ไปกับการธํารงไว�ซึ่งมาตรฐานทาง

  จริยธรรมเพ่ือประโยชน�ของผู�มีส�วนได�เสีย  ผู�ถือหุ�น  บริษัทฯ และสังคม

  การดําเนินการกอสรางสาขา

   ในป� 2557 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาทั้งหมด 71 สาขาทั่วประเทศ และยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาอย�างต�อเนื่อง สําหรับการ

  ก�อสร�างอาคาร บริษัทฯ ดําเนินการอย�างโปร�งใส โดยมีรายละเอียดดําเนินการดังนี้

  1. มีการว�าจ�างผู�ออกแบบสถาป�ตยกรรม ตกแต�งภายใน และงานระบบ โดยผู�ออกแบบจะกําหนด Spec วัสดุ และทาง 

   Suppliers จะนําเสนอข�อมูลให�ทางบริษัทฯ และ Designer เพ่ือตัดสินใจร�วมกันก�อนที่จะบรรจใน Spec วัสดุใหม�

  2. บริษัทฯ คัดเลือกผู�รับเหมา โดยพิจารณาจากประวัติการทํางานที่มีคุณภาพ โดยจัดการประมูลงาน หรือ ต�อรองอย�างน�อย 

   2 ครั้ง  มีคณะกรรมการในการคัดเลือกผู�รับเหมาหรือคัดเลือกวัสดุอุปกรณ� อย�างโปร�งใส และเป�นธรรม และเนื่องจาก

   บริษัทฯ มีการขยายสาขาอย�างต�อเนื่อง เมื่อได�ผู�รับเหมาแล�ว อาจใช�ราคานั้นกับสําหรับสร�างสาขาต�อไปได�

  3. ขั้นตอนการตรวจสอบงาน วิศวกรผู�ควบคุมงานจะเป�นผู�ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ� และวิธีการก�อสร�างให�เป�นไปตามการ

   ออกแบบ

  4. เมื่อส้ินสุดโครงการ บริษัทฯ จะทําการประเมินให�คะแนนผู�รับเหมา เพ่ือพิจารณาเชิญเข�าประมูลงานครั้งต�อไป

  แนวทางการใหและรับของขวัญ

  1. ห�ามมิให�ผู�บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน�ใดๆ จากคู�ค�า ผู�รับเหมา ผู�จัดส�งสินค�า ที่ปรึกษา และผู�ที่บริษัทฯ 

   ทําธุรกิจด�วย 

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



  2. ให�ผู�บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให�หรือรับของขวัญหรือของกํานัลใดๆ จากคู�ค�า หรือผู�ที่บริษัทฯ ทําธุรกิจด�วย 

   เว�นแต�ในเทศกาลในมูลค�าที่เหมาะสม และไม�เกี่ยวข�องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

  3. ให�ผู�บริหารและพนักงานควรหลีกเล่ียงการให�หรือรับการเล้ียงรับรองในลักษณะท่ีเกินกว�าปกติจากบุคคลท่ีบริษัทฯ ทําธุรกิจด�วย

  4. ให�ผู�บรหิารและพนักงาน หลกีเล่ียงการให�หรอืการรับรางวัลการท�องเทีย่วจากคู�ค�า เว�นแต� กจิกรรมดงักล�าวเป�นการดูงาน 

   ศึกษางาน ท่ีเกิดประโยชน�ต�อธุรกิจท้ังสองฝ�าย และผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัลดังกล�าว

  การอบรมพนักงานดานจริยธรรม

 

   บริษัทฯ เสริมสร�างและปลูกจิตสํานึกในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงานอย�างโปร�งใส ให�กับพนักงานและ

  บุคลากรชั่วคราว ดังนี้

  1. ในวันปฐมนิเทศพนักงานใหม� ซึ่งจัดเป�นประจําทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน บริษัทฯ ได�จัดให�มีการฝ�กอบรมแก�

   พนักงาน และให�ความรู�เก่ียวกับการต�อต�านทุจริตคอร�รัปชั่นของบริษัทฯ รวมถึงมอบคู�มือจริยธรรมธุรกิจ (Business 

   Ethics) ให�กับพนักงานทุกคน เพ่ือใช�เป�นแนวปฎิบัติ

  2. กิจกรรมคนดีโฮมโปร เพ่ือทําประกาศเกียรติคุณ ชมเชยผู�ที่ทําความดี

  3. การตรวจสอบพฤติกรรมและการปฏิบตังิานอย�างสม่าํเสมอ โดยหน�วยงาน Compliance หน�วยงานตรวจสอบภายใน และ

   หน�วยงานป�องกันการสูญเสีย เพ่ือป�องกันการกระทําที่ก�อให�เกิดความเส่ียงในการทําทุจริตในทุกๆ ส�วนงาน

  4. การประเมนิพฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงการเป�นคนดมีคีณุธรรม โดยใช�รปูแบบของการประเมนิผลประจาํป� (Performance 

   Management)

 สิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต�อลูกค�า พนักงานประจํา พนักงานชั่วคราว คู�ค�า และผู�มีส�วนได�ส�วน

 เสียทุกคนอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�เลือกปฏิบัติและให�โอกาสที่เท�าเทียมกันในการจ�างงาน ไม�มีการแบ�งแยกเพศ ศาสนา สีผิว 

 เชื้อชาติ ภูมิลําเนา ความพิการ รวมถึงถึงการยอมรับในความแตกต�างทางความคิด สังคม ส่ิงแวดล�อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

 วัฒนธรรมท่ีแตกต�างกันในแต�ละท�องถิ่นที่บริษัทเข�าไปเป�ดสาขา

  บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช�แรงงาน ไม�ใช�แรงงานเด็ก มีการกําหนดชั่วโมงการทํางานตาม

 กฏหมายแรงงาน การทํางานล�วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการจ�างแรงงานต�างด�าวอย�างถูกต�องตามที่

 กฎหมายกาํหนด และมมีาตรฐาน/ตวัชีวั้ดสากลด�านสทิธมินษุยชนมาเป�นแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ส�งเสรมิความเท�าเทยีมกนัทางเพศ 

 ไม�มนีโยบายทีก่าํหนดเพศของผู�บรหิาร หากแต�จะพจิารณาตามผลงาน ประสบการณ� และผ�านการสอบจากคณะกรรมการเท�านัน้ 

 ซึ่งหลักการน้ีบริษัทได�ใช�ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือด�วย

 ความรับผิดชอบตอพนักงาน

  การสรรหาพนักงาน

   บริษัทฯ มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพ่ือสรรหาและคัดเลือกผู�สมัครที่มีศักยภาพให�ทันต�อความต�องการธุรกิจ เป�ดโอกาส

  และให�ความเท�าเทียมกัน โดยไม�จํากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให�ได�บุคลากรที่เหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถตอบ

  สนองต�อความแตกต�างของลูกค�าในพื้นที่จังหวัดต�างๆ รวมถึงมีการสนับสนุน “โครงการสุขใจใกล�บ�าน” เป�ดโอกาสให�

  พนักงานได�กลับไปสร�างความเจริญให�กับท�องถิ่นในภูมิลําเนาเกิดของตนเอง
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   นอกจากนี้ยัง มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย�างเป�นระบบ โดยมีกระบวนการสรรหาที่หลากหลาย เพ่ือคัดเลือก

  พนักงานที่เป�นคนเก�งและคนดีเข�าร�วมงาน อาทิ

  1. การทดสอบ Personality Test เพ่ือประเมนิบคุลกิภาพทีเ่หมาะสมกบัตาํแหน�งทีส่มคัรงาน หากเป�นตาํแหน�งระดบัผู�จดัการ

   ฝ�ายขึ้นไป ใช�แบบทดสอบ Supervisory Test เพ่ือประเมินความสามารถในการบังคับบัญชา

  2. เริ่มใช�กระบวนการสัมภาษณ�แบบ Competency-based Interview โดยคณะกรรมการสัมภาษณ� เพ่ือให�มั่นใจว�า ได�คัด

   เลือกบุคลากรที่ตรงตามความต�องการขององค�กร

  3. โครงการคัดเลือก Management Trainee เพ่ือคัดเลือกผู�บริหารร�นใหม�เข�าร�วมงาน

  โครงการสุขใจใกลบาน

   บริษัทฯ มีส�วนร�วมในการจ�างงานคนในพ้ืนที่สําหรับการเป�ดสาขาใหม�ในจังหวัดต�างๆ ทั่วประเทศ และมีโครงการ “สุขใจ

  ใกล�บ�าน” เพ่ือให�พนกังานได�กลบัไปทาํงานทีบ่�านเกดิ เป�นการสร�างความภาคภมูใิจให�กบัครอบครวั ส�งเสรมิและสร�างความเข�ม

  แข็งให�กับสถาบันครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังมีการสร�างรายได�ให�ท�องถิ่นอีกด�วย ป�จจบัน มีพนักงานที่เข�าโครงการได�กลับ

  ภูมิลําเนาแล�ว เป�นจํานวนกว�า 746 คน

2555 2556 2557 รวม

 จํานวนพนักงาน (คน) 254 228 264 746

  การบริหารคาตอบแทน และผลประโยชนแกพนักงาน

  1. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจายเงินรางวัลประจําป

   บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างเป�นระบบ แบ�งการประเมินผลการปฏิบัติงานเป�น 2 ครั้งต�อป� โดยการส�ง

   แบบประเมนิผลให�กบัผู�บงัคับบญัชา ผลการประเมนิแบ�งเป�นผลการประเมนิของสายงาน และผลประเมนิของตวัพนักงาน 

   ซึ่งจะส�งผลต�ออัตราการจ�ายเงินโบนัสประจําป�ให�กับพนักงาน ผลการประเมินในแต�ละครั้ง จะมีการส�งต�อไปยังหน�วยงาน

   พัฒนาองค�กร เพ่ือนําไปประมวลผลสําหรับการปรับเลื่อนตําแหน�ง การบริหารกลุ�มคนเก�ง (Talent Group) และการ

   พิจารณาสร�างผู�สืบทอดตําแหน�ง (Successor) ในโอกาสต�อไป

  2. ผลประโยชนแกพนักงาน

   บริษัทฯ มอบสวัสดิการต�างๆ ในระดับที่สูงกว�าที่กฎหมายกําหนด และสามารถแข�งขันกับบริษัทอื่นที่อยู�ในอุตสาหกรรม

   เดียวกันได� เช�น การตรวจร�างกายประจําป� ค�ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ เครื่องแบบพนักงาน เงินช�วยเหลือ

   ฉุกเฉิน ทุนศึกษาต�อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และปริญญาโท และมี “โครงการทุนการ

   ศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดธุรกิจค�าปลีก” ที่นอกจากจะมอบทุนการศึกษาแก�นักเรียนระดับอาชีวะศึกษาแล�ว ยังเป�ด

   โอกาสให�เข�ามาทํางานกับบริษัทฯ ด�วย

  

   นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร�างความสุขในชีวิตการทํางาน เช�น การจัดแข�งกีฬาภายในองค�กร กิจกรรมการทํางาน

   ครบ 10 ป�ของพนักงาน กิจกรรมโฮมโปรใจอาสาที่สนับสนุนให�พนักงานได�ทํากิจกรรมที่เป�นประโยชน�ต�อชุมชน  กิจกรรม

   บริจาคโลหิต ฯลฯ

  3. โครงการ EJIP เพื่อพนักงาน

   บริษัทฯ มีการส�งเสริมให�พนักงานมีการออมทรัพย�ผ�านกองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) และ จัดตั้งโครงการ

   สะสมหุ�นสําหรับพนักงาน (EJIP : Employee Joint Investment Program) โดยรายละเอียดมีดังนี้

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



  ขอกําหนดโครงการ EJIP สําหรับพนักงาน

   1. วัตถุประสงค�ของโครงการ

   1.1 เพ่ือธํารงรักษาพนักงานให�ทํางานอยู�กับบริษัทในระยะยาวด�วยการปรับปรงสิทธิประโยชน�ของพนักงานผ�านการ

     ดําเนินโครงการสะสมหุ�นของพนักงานร�วมกับบริษัท (EJIP)

   1.2 เพ่ือส�งเสริมความคิดและความรู�สึกของพนักงานในการเป�นเจ�าของกิจการร�วมกันกับผู�ถือหุ�นท�านอื่นๆของบริษัท

   1.3 เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจผ�านการสร�างแรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให�

     เกิดการเติบโตอย�างย่ังยืนและบรรลุเป�าหมายทางธุรกิจได�ในอนาคต

   1.4 เพ่ือเสริมสร�างวินัยในการออมเงินให�กับพนักงาน

  2. พนักงานผู�มีสิทธิสมัครเข�าร�วมโครงการ ในวันสมัครเข�าร�วมโครงการพนักงานต�องมีคุณสมบัติดังต�อไปน้ี

   2.1 เป�นผู�บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

   2.2 พนักงานประจําที่อยู�ในระดับผู�จัดการฝ�ายขึ้นไป และผ�านการทดลองงานหรือ ทดลองตําแหน�งงาน 

   2.3 พนักงานที่สมัครเข�าร�วมโครงการจะต�องยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข�อกําหนดโครงการ EJIP รวมทั้งสัญญา

     หรือเอกสารหรือกฎระเบียบต�างๆ ของโครงการ EJIP ที่เกี่ยวข�อง 

  3. เงื่อนไขการห�ามจําหน�ายจ�ายโอนหุ�น (Silent Period)  

   พนักงานที่เข�าร�วมโครงการจะต�องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห�ามจําหน�ายจ�ายโอนหุ�น (Silent Period) อย�างเคร�งครัดนับ

   ตั้งแต�วันแรกที่เริ่มโครงการ EJIP จนสิ้นสุดโครงการ

  การพัฒนาและสงเสริมความกาวหนาแกพนักงาน

   การบริหารเส�นทางสายอาชีพ เป�นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรอย�างเป�นระบบและมีแบบแผน มีการจัดการประเมิน

  สมรรถนะหลกั ในตาํแหน�งงานหลกัทีเ่ป�นหวัใจในการขับเคล่ือนธุรกจิ เช�น กลุ�มงานปฏบิตักิาร กลุ�มงานจดัซือ้ กลุ�มงานบรหิาร

  สินค�าคงคลัง เป�นต�น

   การบริหารกลุ�มคนเก�ง โดยพิจารณาความรู� ความสามารถ และองค�ประกอบในมิติต�างๆ เช�น ความรู�และผลการปฏิบัติ

  งาน สมรรถนะความสามารถ ประสบการณ�และอายุงาน คณุลักษณะส�วนบุคคล เป�นระบบบริหารงานแบบหน่ึงทีท่าํให�พนักงาน

  มทีศิทางการพัฒนาท่ีชดัเจน รองรบักับการเติบโตขององค�กร ก�อให�เกดิแรงจงูใจท่ีจะพฒันาตัวเองต�อไปเพ่ือเป�าหมายทีสู่งยิง่

  ขึ้น และเกิดการผูกพันกับองค�กร

   นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการจัดอบรมหลักสูตรผู�นํา

  ให�กับกลุ�มคนเก�ง ที่สอดคล�องกับเป�าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย�างชัดเจน ให�เดินไปในทิศทางเดียวกับการดําเนินธุรกิจ

โครงการ รายละเอียดระยะดําเนินโครงการ

 EJIP 1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2561 - โครงการมีอายุ 5 ป�

   - พนักงานจ�ายเงินซื้อหุ�นสะสม 5% ของเงินเดือนทุกเดือน 

     และบริษัทฯ จ�ายเงินสมทบเพิ่มให�อีกในจํานวนที่เท�ากัน

รายงานประจําป 255780
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  การอบรมพนักงาน

   บรษิทัฯ ให�ความสําคญัในการฝ�กอบรมและพัฒนาพนักงาน ให�มคีณุภาพอย�างต�อเนือ่งในทุกๆ ระดบั เพ่ือรองรบัการเจรญิ

  เติบโตทางธุรกิจ และสนับสนุนให�ผู�บริหารและพนักงานได�ใช�ความรู�ความสามารถของตนเองอย�างเต็มที่

   บรษิทัฯ ได�มกีารจัดสร�างศนูย�ฝ�กอบรมข้ึนเป�นการเฉพาะ เพ่ือให�ความรู� ความเข�าใจและเสริมสร�างศกัยภาพในการทํางาน

  ของพนักงาน รวมถึงการติดตามผลจากการฝ�กอบรมและการนําไปใช�ในทางปฏิบัติ ซึ่งมีทีมงานในการดูแลการฝ�กอบรมและ

  พัฒนาหลักสูตรเฉพาะ สําหรับการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรแบ�งเป�น 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ฝ�กอบรมความรู�พ้ืนฐาน และหน�าท่ีงานให�กับพนักงานใหม� โดยมีหลักสูตรอบรมพ้ืนฐานและหน�าท่ีงานจํานวน 83 หลักสูตร

  2. ฝ�กอบรม และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ (Competency-based Development) รวมถึงฝ�กอบรมและพัฒนาเพ่ือ

   เพ่ิมพูนทกัษะการปฏิบตังิานให�กบัพนักงาน สามารถทํางานเชงิลึก และเตรยีมความพร�อมเพ่ือรองรบัการขยายธุรกจิไปยัง

   ต�างประเทศ เช�น จัดอบรมภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามหลัก Competency จํานวน 12 หลักสูตร

  3. พัฒนา และสร�างผู�นํา/ผู�สืบทอดตําแหน�ง โดยมีหลักสูตรพัฒนาและสร�างผู�นํา ความคิดสร�างสรรค� การวางแผนกลยุทธ� 

   จํานวน 3 หลักสูตร

  นอกเหนือจากการฝ�กอบรมในห�องเรียนแล�ว ศูนย�ฝ�กอบรมยังได�ส�งเสริมการเรียนรู�ในรูปแบบต�างๆ เช�น

  - สร�างวัฒนธรรมการสอนงานและการเป�นพี่เล้ียง (Coaching and Mentoring) ให�เกิดขึ้นในองค�กร ผ�านการเรียนรู�แบบ 

   OJT (On-the-job Training) สอนในสถานทีป่ฏบิตัจิรงิ ผู�บรหิารสาขาสามารถแบ�งป�นความรู� ประสบการณ� Best Practice 

   รวมถึงข�อมูลต�างๆ ให�กับพนักงานใหม�

  - มีการส�งเสริมการเรียนผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� (e-Learning) ที่สามารถเรียนรู�ได�โดยไม�มีข�อจํากัดด�านสถานที่ และเริ่มนํา

   ระบบ Knowledge Management หรือ KM เข�ามาใช� โดยในป�จจบันบริษัทฯ มีหลักสูตร e-learning จํานวน 32 หลักสูตร

  - ส�งเสรมิให�ผู�บรหิารต้ังแต�ระดบัต�นขึน้ไป ทาํหน�าทีเ่ป�นวทิยากร ซึง่ช�วยให�เกดิการพัฒนาท้ังตนเองและผู�อืน่ อกีทัง้ยงัสามารถ

   ได�นําความรู�ที่อยู�ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) แปลงให�เป�นความรู�ที่สามารถจัดเก็บได� (Explicit Knowledge) ในรูป

   แบบการจัดทําสื่อ/เอกสารประกอบการสอนสําหรับเผยแพร�ภายในบริษัทฯ ได�อีกด�วย

  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ได�จัดทําระบบการติดตามและประเมินผล 3 ระดับ คือ

  1. ประสิทธิภาพ เช�น การจัดอบรมได�ตามแผนงาน ความพึงพอใจในการฝ�กอบรม ความสามารถของวิทยากร ฯลฯ 

  2. ประสิทธิผล เช�น ความรู�และทักษะที่เพ่ิมข้ึน การปรับเปล่ียนพฤติกรรม โดยศูนย�ฝ�กอบรมฯดําเนินการทดสอบความรู� 

   (Knowledge Survey Check) ของแต�ละสาขา อย�างน�อย 1 ครั้ง/ป�

  3. ผลกระทบต�อธุรกิจ เช�น การเพ่ิมขึ้นของยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค�า บริษัทฯ เริ่มวางแผนงานการติดตามผลโดยดู

   จากยอดขาย หรือ ความพึงพอใจในการให�บริการท่ีเพ่ิมขึ้นหลังจากอบรม

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



2555การฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน 2556 2557

 การลงทุนดานการฝกอบรมและพัฒนา (ลานบาท) 7.79 5.57 8.89

 สถิติการฝ�กอบรม   

  Classroom (คน) 24,987 26,736 21,9532

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

  OJT1 (คน) เฉพาะสาขาเป�ดใหม� 1,137 1,178 823

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

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

  OJT (ชั่วโมง) เฉพาะสาขาเป�ดใหม� 206,934 354,578 207,396

 จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมโดยเฉลี่ยตอคน   

  กลุ�มพนักงานบริหารระดับสูง 60.24 55.57 31.593

  กลุ�มพนักงานบริหารระดับกลาง 66.21 51.56 50.34

  กลุ�มพนักงานบริหารระดับต�น 134.96 91.01 38.75

  กลุ�มพนักงานระดับปฏิบัติการ 77.41 103.92 49.93

 จํานวนชั่วโมงการฝกอบรมโดยเฉลี่ยตอคนตอป 84.71 75.52 45.044

 ความรูของพนักงานสาขา (หลังอบรม) 95.70% 96.20% 96.00%

หมายเหตุ 

1. OJT (On-the-job Training) คือ การอบรมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง สอนงานโดยหัวหนางาน

2. จํานวนพนักงานที่ผานการอบรมแบบ Classroom ลดลง เนื่องจากมีการพัฒนาหลักสูตรอบรมผาน e-Learning เพ่ิมมากขึ้น เนนการสราง

 วัฒนธรรมการสอนงานท่ีสาขา ซ่ึงทําใหพนักงานไมตองเสียเวลาในการเดินทาง และชวยลดคาใชจายในการเดินทางลง

3. จํานวนช่ัวโมงการอบรมของผูบริหารระดับสูงลดลงจากปกอน เนื่องจากป 2557 จัดหลักสูตรการพัฒนาผูนํา ใหกับผูบริหารสาขาและกลุม

 ปฏิบัติการเทานั้น

4. จํานวนช่ัวโมงการฝกอบรมเฉล่ียตอคน ลดลง เน่ืองจากมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยกําหนดจํานวนวันที่อบรม Classroom ใหเหมาะสม 

 จัดอบรมในสวนของ process การทํางานเบ้ืองตน หากเปนการทํางานข้ัน advance ใหผูบังคับบัญชาสอนเพ่ิมเติมที่สถานที่ปฏิบัติงาน

  ขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาพนักงาน

  โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก

   วิทยาการค�าปลกีเป�นพืน้ฐานของการค�าขาย และสามารถนําไปใช�ในการบริหารธุรกจิได�ตัง้แต�ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ� 

  ในอดีตทีผ่�านมาไม�มสีถาบันการศึกษาใดในประเทศไทยท่ีเป�ดสอนสาขาวิชาทางด�านนีอ้ย�างชดัเจน บคุลากรส�วนใหญ�ในธุรกจิ

  ค�าปลีกเรียนรู�จากการปฏิบัติงานจริง

   ในขณะที่ธุรกิจค�าปลีกในประเทศไทยมีการขยายตัวอย�างต�อเนื่อง บริษัทฯ ได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาความ

  ก�าวหน�าในองค�ความรู�ด�านการค�าปลกี และมีความมุ�งมัน่ทีจ่ะส�งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรบัการขยายตวัดังกล�าว  โดย

  ได�มีการลงนามบันทึกข�อตกลงความร�วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพ่ือสร�างความร�วมมือด�าน

  การจัดการอาชีวศึกษาและฝ�กอบรมวิชาชีพประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจค�าปลีก 

   โครงการนีม้วัีตถปุระสงค�เพ่ือร�วมมือในการจดัการเรียนการสอนอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ีตลอดจนเป�ดโอกาสให�นกัเรยีน 

  นักศึกษาเข�ารับการฝ�กประสบการณ�ด�านวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจค�าปลีก ให�มีความรู� ทักษะ และ

  ประสบการณ�ตรงจากการปฏิบตังิานจรงิในสถานประกอบการ  ความร�วมมือคร้ังนีจ้ะเป�นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

  ทีส่�งเสริมให�นกัศกึษามสีมรรถนะอาชพีสอดคล�องกบัวิชาชพี คร ูและนักศกึษาทีผ่�านการอบรม และฝ�กปฏบิตังิานภายใต�ความ

  ร�วมมือนี้จะมีโอกาสเพ่ิมพูนความรู�และประสบการณ�ด�านวิชาชีพในสถานประกอบการได�กว�างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย�างยิ่ง

  การสร�างโอกาสให�นักศึกษาได�เรียนรู�ทักษะการทํางานเกี่ยวกับธุรกิจและบริการในสถานการณ�จริงซึ่งจะช�วยส�งเสริมให�มี

  ความรักในอาชีพและเห็นความก�าวหน�าของเส�นทางอาชีพในอนาคต โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะมีการ

  จดั 2 โปรแกรม คอื โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนระบบทวภิาครีะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) และโปรแกรม

  การฝ�กงาน 1 ป�การศึกษา
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ป รุนที่ จํานวนสถานศึกษาที่เขารวม (แหง) มูลคาทุนรวม (บาท)จํานวนทุน

 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

รายชื่อสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ

              ป 2555

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

 วิทยาลัยพณิชยการบางนา

 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

              ป 2556

 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

              ป 2557

 วิทยาลัยเทคนิคระยอง

 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม�

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

 วิทยาลัยบึงพระพิษณุโลก

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค�

  รายละเอียดการมอบทุนการศึกษาในป�ที่ผ�านมามีดังนี้

  ในป� 2557 ที่ผ�านมา บริษัทฯ ได�มอบทุนการศึกษาให�กับสถานศึกษาเพิ่มขึ้นจากป�ที่แล�ว 11 แห�ง โดยรวมแล�วมีสถานศึกษา

 ที่บริษัทฯ ให�ทุนทั้งสิ้น 21 แห�ง

  สถานศกึษาทีเ่ข�าร�วมโครงการในคร้ังนี ้ถอืเป�นผู�ทีม่บีทบาทสาํคญัอย�างมากต�อความสําเรจ็ของโครงการ กล�าวคอืสถานศกึษา

 และบริษัทฯ ได�มีส�วนร�วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพ่ือช�วยให�บัณฑิตมีความรู�ด�านวิชาการท่ีทันสมัย จึงทําให�บริษัทฯ 

 มัน่ใจในว�าบณัฑติ (บคุลากรใหม�) มคีวามรู�ทีเ่หมาะสมตรงกบัความต�องการของบริษทัฯ การได�รบัความร�วมมือจากหลายภาคส�วน

 ในคร้ังนี้ จึงอาจกล�าวได�ว�าเป�นการบูรณาการการศึกษาครั้งสําคัญของประเทศไทย ซึ่งจะช�วยเพ่ิมศักยภาพให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ทั้ง

 ภาคทฤษฎี และมีประสบการณ�จริงจากการฝ�กภาคปฏิบัติที่ครบถ�วน ภายใต�การดูแลอย�างใกล�ชิดจากศูนย�บริการการศึกษา 

 (Education Service Centre) ของบริษัทฯ

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



   ในป� 2557 มนีกัศกึษาในโครงการผ�านการฝ�กอาชพีในระบบทวภิาคี และได�เข�าร�วมพิธีมอบประกาศนยีบตัร “โครงการทุน

  การศึกษาทวิภาคี” ร�นที่ 1 ที่เข�าร�วมโครงการต้ังแต�ป� 2555 จํานวน 48 คน  พร�อมทั้งได�เข�าบรรจเป�นพนักงานโฮมโปรแล�ว 

  35 คน ใน 15 สาขา ได�แก� สาขารังสิต รัตนาธิเบศร� แฟชั่นไอส�แลนด� ฟ�วเจอร�มาร�ท พาราไดซ�พาร�ค เพลินจิต  พระราม 2 

  ประชาชื่น แจ�งวัฒนะ เพชรเกษม สุวรรณภูมิ สุขาภิบาล 3 เมกาบางนา เชียงราย และราชบุรี

  ระบบเทคโนโลยีเพื่อใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล

   บริษัทฯ ได�นําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System หรือ 

  HRMS) มาใช�อย�างเตม็รูปแบบต�อเนือ่งจากป� 2550 โดยพนักงานสามารถดาํเนนิการผ�านระบบออนไลน�ได�ด�วยตนเอง ทัง้เรือ่ง

  การตรวจสอบประวัตเิวลาการทํางาน การลา การเบิกค�ารกัษาพยาบาล การประเมินผล การปฏิบตังิานและศักยภาพเฉพาะตัว

  บคุคล เป�นต�น ทัง้นี ้สามารถลดข้ันตอนการอนมุตัติ�างๆ ทาํให�พนักงานบรหิารเวลาได�อย�างมปีระสทิธภิาพเพ่ิมขึน้ รวมถึงการ

  ประมวลผลค�าจ�างและเงินเดือนที่มีความรวดเร็วและแม�นยํา เพ่ือรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ต�อไปในอนาคต

  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

   บรษิทัฯ มกีารปฏิบตัติ�อแรงงานอย�างเป�นธรรม บนพ้ืนฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทางธรุกจิ พนักงาน

  ได�รบัค�าตอบแทนทีเ่ป�นธรรม เหมาะสมกบัหน�าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยจ�ายค�าแรงงานสงูกว�าค�าแรงขัน้ต่าํ จดัให�มกีองทนุสาํรอง

  เล้ียงชีพ ไม�มีการกดข่ีแรงงาน และใช�แรงงานเด็ก ไม�มีสัญญาจ�างที่ไม�ยุติธรรม และไม�มีสหภาพแรงงาน

   การจางคนพิการ

    บริษัทฯ มีนโยบายไม�เลือกปฏิบัติและให�โอกาสที่เท�าเทียมกันในการจ�างงาน โดยมีการจ�างงานคนพิการตามกฎหมาย

   การจ�างงานคนพกิาร ประจาํป� 2555  และสนับสนุน ส�งเสริมให�คนพิการได�ทาํงานเท�าเทยีมกับคนปกตใินตําแหน�งทีส่ามารถ

   ทําได� เช�น งานฝ�ายขาย งานซ�อมบํารง บริการให�ข�อมูลลูกค�า (Call Center) บริการส�งสินค�า ฝ�ายธุรการ เป�นต�น

   ข�อมูลจํานวนพนักงานผู�พิการของบริษัทฯ ในป� 2555 – 2557 เป�นดังนี้

   จํานวนพนักงานผู�พิการ 83 91 101

 พนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม * 7,974 9,051 9,586

255725562555

หมายเหตุ 

รอบการรายงานจํานวนพนักงานผูพิการ ที่กําหนดโดย สํานักสงเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแหงชาติ กระทรวงพัฒนาสังคม และ

ความมั่นคงของมนุษย

   การคุมครองพนักงานตั้งครรภ

    บริษัทฯ ให�การคุ�มครองพนักงานที่ตั้งครรภ� โดยให�สิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายกําหนด หากเป�นพนักงานขาย 

   จะจัดเวลาทํางานให�อยู�ในรอบกะเช�า ไม�อนุญาตให�ทํางานล�วงเวลา หรือทํางานในวันหยุด ไม�ให�ทํางานที่ต�องยืนเป�นเวลา

   นาน หรือยกของหนัก นอกจากนี้บริษัทฯ ได�มอบชุดคลุมท�อง และของเย่ียมอีกด�วย

   สภาพแวดลอม การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยแกพนักงาน

   • การตรวจสุขภาพ
     บรษิทัฯ จดัให�มกีารตรวจสุขภาพประจาํป�สําหรบัพนักงานทกุระดบั โดยได�มอบหมายให�โรงพยาบาล เวิลด� เมดคิอล 

    เซน็เตอร� โรงพยาบาลเกษมราษฎร� รตันาธิเบศร� และโรงพยาบาลคู�สัญญาอ่ืน โดยมีจดประสงค�เพ่ือให�พนักงานได�ตรวจ

    เช็คสภาพร�างกาย รับคําแนะนําในการดูแลสุขภาพจากแพทย�  โดยมีรายการตรวจพ้ืนฐานทั้งหมด 11 รายการ 

    โดยในป� 2557 พนักงานที่มีอายุงานมากกว�า 1 ป� เข�ารับการตรวจสุขภาพจํานวน 6,428 คน  จากพนักงานที่มีสิทธิ

   ทั้งหมด 6,586 คน  สําหรับพนักงานที่มีอายุงานน�อยกว�า 1 ป� จะไม�ได�รับการตรวจสุขภาพตามรอบ เนื่องจากได�ผ�านการ

   ตรวจสุขภาพตามท่ีบริษัทฯ กําหนดก�อนเข�าทํางานเรียบร�อยแล�ว

รายงานประจําป 255784
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 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง) 15 14 14

   จํานวนสาขา 52 64 71

   อัตราการเกิดอุบัติเหตุต�อจํานวนสาขา 0.28 0.21 0.20

255725562555

   • การสราง และปรับปรุงอาคารสํานักงาน
     ด�วยการเล็งเห็นว�าสถานที่ทํางานที่ดีมีผลต�อศักยภาพและความสุขของพนักงาน ในป� 2557 บริษัทฯ ได�เป�ด

    อาคารสํานักงานใหญ�อาคารใหม� บริเวณใกล�เคียงกับสาขาประชาชื่น ตามแนวคิด “ทํางานแล�วต�องมีความสุข” โดย

    อาคารใหม�มีทั้งหมด 7 ชั้น  มีการจัดสวน indoor เพ่ือให�พนักงานรู�สึกผ�อนคลายจากการทํางาน นอกจากนี้ยังได�สร�าง

    ห�องออกกําลังกาย ท่ีเป�ดให�บริการทุกวันตั้งแต�เวลา 06.15 – 22.00 น.   สร�างห�องเอนกประสงค�สําหรับประชุม หรือ

    ทํากิจกรรมต�างๆ

     สําหรบัอาคารเดิม บริษทัฯ ได�ปรบัปรงทัง้ส�วนสํานกังาน และห�องอาหาร โดยได�มกีารปรับปรงให�มรีปูแบบทีท่นัสมยั

    และสวยงามมากขึน้ ด�านห�องอาหาร บรษิทัฯ คาํนงึถงึเรือ่งสุขอนามัยเป�นสําคญั โดยได�ควบคมุความสะอาดทัง้ในเรือ่ง

    ของอาหาร น้ําดื่ม ภาชนะและอุปกรณ�อื่นๆ รวมถึงมีการกําหนดให�จําหน�ายอาหารในราคาประหยัด เนื่องจากบริษัทฯ 

    ได�ยกเว�นค�าเช�าพื้นที่ให�กับผู�ประกอบการ  

   • ความปลอดภัยในการทํางาน
     ความปลอดภยั และสขุอนามัยของพนกังานเป�นป�จจยัสําคญัอย�างยิง่ บรษิทัฯ จงึให�ความสําคญัและจดัสภาพแวดล�อม

    ในท่ีทํางานให�มีความเหมาะสม คัดสรรวัสดุอุปกรณ�ที่ปลอดสารพิษ ไม�มีสารเคมีตกค�าง เพ่ือป�องกันการเกิดมลพิษ 

    สารเคมี ในระหว�างการปฏิบตังิาน มกีารจัดอปุกรณ�เพ่ือความปลอดภยั ไม�เป�นอนัตรายต�อสุขภาพในระยะส้ันและระยะ

    ยาว เช�น การมีเข็มขัด Back Support สําหรับพนักงานยกกระเบื้อง ยกของหนัก การมีพัดลมระบายอากาศให�กับพ้ืนที่ 

    Back Stock เป�นต�น ด�านสภาพแวดล�อมในการทํางาน จัดให�มีการตรวจวัดสภาพแวดล�อมในการทํางาน ได�แก� การ

    ตรวจวัดแสงสว�างในการทํางาน เป�นต�น

     นอกจากนี้ยังมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดหน�วยงานรับผิดชอบในด�าน

    ความปลอดโดยเฉพาะ ทําหน�าที่ ฝ�กอบรม ให�ความรู�แก�พนักงาน  ตรวจสอบและให�คําแนะนําสภาพแวดล�อมในการ

    ทํางาน  ประเมินความเส่ียงอุปกรณ�ต�างๆ รวมถึงมีการรณรงค�และจัดกิจกรรมเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน 

    พร�อมตรวจติดตามผล โดยในป�ที่ผ�านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้

     ในป� 2557 บริษัทฯ ได�มีการเข�าร�วมโครงการลดอุบัติเหตุให�เป�นศูนย�กับกรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน 

    โดยได�รางวัลทั้งสิน 17 สาขา แบ�งเป�นระดับต�น (มีชั่วโมงการทํางานสะสมของลูกจ�างน�อยกว�า 1,000,000 ชั่วโมง) 16 

    สาขา ได�แก� สาขาตรัง  ฉะเชิงเทรา  นครราชสีมา  ภูเก็ต  ภูเก็ต (ฉลอง)  ร�อยเอ็ด  ระยอง  บุรีรัมย�  ราชบุรี  

    ลพบุรี  หาดใหญ�  เมกาบางนา  อุดรธานี  อุบลราชธานี  ประชาชื่น และนครศรีธรรมราช และระดับทองแดง (มี

    ชั่วโมงการทํางานสะสมของลูกจ�างตั้งแต� 1,000,000 - 2,999,999 ชั่วโมง) ได�แก� สาขาพิษณุโลก

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



     นอกจากนียั้งได�รบัรางวลั “องค�กรต�นแบบคณุภาพแห�งความสขุ” จากสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัปทมุธานแีละสํานกังาน

    กองทุนสนับสนุนการสร�างเสริมสุขภาพ (สสส.) เนื่องจากบริษัทฯมีการดําเนินธุรกิจที่ควบคู�ไปกับการสร�างความสุขใน

    ที่ทํางาน โดยการนํา Happy Workplace มาเป�นเคร่ืองมือในการพัฒนาองค�กรให�บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมี

    ความสุขอย�างย่ังยืน

   • ความพึงพอใจของพนักงาน
     บริษัทฯ สํารวจความพึงพอใจของพนักงานทุกป� เพ่ือเป�ดโอกาสให�พนักงานได�แสดงความคิดเห็นในเรื่องต�างๆ และ

    นําข�อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรงสภาพแวดล�อมการทํางาน ทั้งในเรื่องสวัสดิการ  ห�องน้ํา  ห�องอาหาร  อุปกรณ�  

    และเคร่ืองมือเครื่องใช�ในการทํางาน  บรรยากาศการทํางาน  เพ่ือนร�วมงาน  การบังคับบัญชา  การถ�ายทอดงานเพื่อ

    ให�พนักงานทํางานอย�างมีความสุข  สําหรับในป� 2557 คะแนนความความพึงพอใจท่ีวัดได�อยู�ที่ 86.4 คงที่จากป�ก�อน

2555 2556 2557

 ความพึงพอใจโดยรวม 86.0 86.4 86.4

  ความหลากหลายขององคกร

30 - 39 ป�
52.0%
4,550 คน

40 - 49 ป�
6.7%
585 คน

20 - 29 ป�
40.8%
3,572 คน

2 - 5 ป�
30%
2,630 คน

5 - 10 ป�
17% 1,532 คน
> 10 ป�
8% 689 คน
ทดลองงาน
8% 679 คน
4 เดือน - 1 ป�
19% 1,655 คน

1 - 2 ป�
18%
1,572 คน

< 20 ป� 0.2%
14 คน 

> 50 ป� 0.4%
36 คน  

เหนือ 9% 790 คน

ตะวันตก 6%
482 คน

ใต� 16%
1,395 คน

กลาง 38% 3,291 คน

ตะวันออก 7%
597 คน

ตะวันออกเฉียงเหนือ 25%
2,202 คน

หญิง
47%
7 คน

ชาย
53%
8 คน

ประจำ
96%
8,757 คน

ชั่วคราว
4%
406 คน

หญิง
47%
4,119 คน

ชาย
53%
4,638 คน

สัดสวนพนักงานแยกตามเพศ

สัดสวนของผูบริหารระดับสูงแยกตามเพศ

สัดสวนพนักงานแยกตามลักษณะการจาง

สัดสวนพนักงานแยกตามภูมิลำเนา

สัดสวนพนักงานแยกตามอายุงาน

สัดสวนพนักงานแยกตามอายุ

รายงานประจําป 255786
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  ความรับผิดชอบตอลูกคา

   เนื่องจากสินค�าส�วนใหญ�ของบริษัทฯ เป�นสินค�าที่มีรายละเอียดของวิธีการ และข้ันตอนการใช�งานที่ต�องมีการถ�ายทอดให�

  กับลูกค�า บริษัทฯ จึงจัดให�บริการด�านต�างๆ ที่เกี่ยวข�อง โดยเริ่มตั้งแต�การให�คําปรึกษา และข�อมูลท่ีจะเป�นประโยชน�ต�อการ

  ตัดสินใจ เพ่ือให�ลูกค�าสามารถเลือกซื้อสินค�าได�ตรงกับวัตถุประสงค�การใช�งานมากที่สุด  อีกทั้งยังมีบริการ “โฮม เซอร�วิส” 

  (Home Service) ที่ให�บริการครอบคลุมงานออกแบบห�องด�วยระบบคอมพิวเตอร� 3 มิติ (3D Design) และงานบริการ 3 กลุ�ม

  หลกัได�แก� งานบรกิารติดตัง้ (Installation Service)  งานตรวจเชค็ และบํารงรกัษาเครือ่งใช�ไฟฟ�า (Maintenance Service) 

  และงานบริการปรับปรง และตกแต�งบ�าน (Home Improvement Service)  ทั้งนี้ยังมีบริการจัดหาช�างและผู�รับเหมา บริการ

  เปลี่ยนคืนสินค�า การจัดสาธิต DIY (Do It Yourself) และ กิจกรรม Workshop ที่เป�นประโยชน�แก�การดูแลบ�านของลูกค�า

   บรษิทัฯ จาํหน�ายสนิค�าทีไ่ด�ผ�านการตรวจสอบคณุภาพตามกฎหมาย  ไม�เป�นสนิค�าละเมดิทรพัย�สินทางป�ญญา ละเมดิลขิสิทธิ ์

  หรือสิทธิบัตร รวมทั้งต�องผ�านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ เช�น มาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม (มอก.)  

  มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค (สคบ.)  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ วัตถุ

  อันตรายที่ใช�ในทางสาธารณสุข (อย.วอส.)  สินค�ากลุ�มฉลากเบอร� 5 และมาตรฐานสากลอย�าง IEC (International Electro 

  Technical Commission - มาตรฐานที่เก่ียวข�องกับไฟฟ�า)  ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดป�ญหาเกี่ยวกับสินค�า บริษัทฯ รับเปลี่ยนคืน

  ภายใน 14 วัน

   บรษิทัฯ มุ�งทีจ่ะสรรหาสนิค�าและบรกิารเพ่ือตอบสนอง แก�ป�ญหา และช�วยให�ชวิีตความเป�นอยู�ของลกูค�าดขีึน้ โดยเน�นการ

  จําหน�ายสินค�าที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการทําการตลาดด�วยการตัดราคา เพราะเป�นแนวทางที่นําไปสู�การลดต�นทุนสินค�า ซึ่ง

  คุณภาพสินค�าอาจต่ําลง เมื่อสินค�าไม�ได�คุณภาพอายุการใช�งานจะสั้นลง ขณะที่ลูกค�าต�องซื้อสินค�าบ�อยข้ึน ก็เท�ากับเป�นการ

  สร�างขยะให�เพ่ิมขึ้นเช�นกัน

   การใหบริการอยางเทาเทียมกัน

    บริษัทฯ มีเป�าหมายและนโยบายการให�บริการลูกค�าโดยเท�าเทียมกันอย�างชัดเจน พร�อมถ�ายทอดไปสู�พนักงานทุก

   หน�วยงานทุกระดับเพ่ือการปฏิบัติ โดยบริการลูกค�าด�วยแนวคิด Service Excellence โดยมีการกําหนดแนวปฏิบัติในการ

   ให�บริการลูกค�าเป�นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา  โดยให�การดูแลลูกค�าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกัน ไม�

   เลือกปฏิบัติ มีการจัดลําดับการให�บริการก�อนหลัง  มีระบบการจองคิวในการใช�บริการ จัดน้ําดื่มสําหรับบริการแก�ลูกค�า

   ทุกคน จัดบริการรถเข็นนั่งสําหรับลูกค�าที่เป�นผู�พิการหรือผู�สูงอายุ เป�นต�น

   การรักษาขอมูลของลูกคา

    บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิส�วนบุคคลและการคุ�มครองข�อมูลส�วนตัวของผู�บริโภค จึงให�ความสําคัญในเรื่อง    

   การดูแลรักษาข�อมูลของลูกค�า โดยข�อมูลของลูกค�าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว�ในระบบฐานข�อมูล การเข�าดูข�อมูล การบันทึก

   ข�อมูล และการแก�ไขข�อมลูต�างๆ จะมกีารกําหนดสทิธิก์ารใช�งานตามระดบั (Level of Authorization)  ส�วนการขอข�อมลู 

   การขอแก�ไขข�อมูล หรือการขอใช�สิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกจากลูกค�า ก็จะมีขั้นตอนที่ลูกค�าต�องแสดงความเป�นเจ�าของ

   ข�อมูล โดยแสดงบัตรประจําตัวประชาชนของลูกค�าเพื่อทําการตรวจสอบก�อนการดําเนินการ

   การอํานวยความสะดวกดานสินคา และบริการ

    สินค�าแต�ละชนดิของบรษิทัฯ ได�รบัการออกแบบมาให�เหมาะสมกบัการใช�งานในครวัเรือน และผ�านการผลติทีม่มีาตรฐาน 

   คํานึงถึงสิ่งแวดล�อม ทําให�มีคุณภาพและคงทนต�อการใช�งาน อีกทั้งมีมาตรฐานในการดูแลลูกค�าทั้งบริการก�อนการขาย 

   และบริการหลังการขาย โดยยังคงเน�นแนวคิด Service Excellence มอบให�กับลูกค�า  ดังนี้

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



   1. บริการกอนการขาย

    - บรกิารให�คาํแนะนําสินค�า และบริการต�างๆ อย�างมอือาชีพและเช่ือถือได�  เพ่ือให�มัน่ใจว�าลูกค�าจะได�รบัสินค�า บรกิาร 

     ที่ถูกต�องตรงความต�องการ และได�รับสิทธิประโยชน�เต็มที่

    - บริการออกแบบ 3 มิติ บริษัทฯ มีบริการออกแบบให�กับลูกค�าที่มีความประสงค�ปรับปรงห�องน้ํา ห�องครัว หรือ

     ต�องการปรับเปลี่ยนกระเบื้อง โดยผู�เชี่ยวชาญที่จะเสนอแบบให�ตรงความต�องการ และประโยชน�ในการใช�งานของ

     ลูกค�า  เพ่ือช�วยให�ลูกค�าได�เหน็ภาพก�อนการตัดสินใจ พร�อมทัง้หากลกูค�าไม�มชี�าง  บรษิทัฯ มชี�างทีเ่ชีย่วชาญในการ

     ลงไปปฏิบัติงาน และทําการควบคุมการปฏิบัติงานตามแบบ ตามกําหนดเวลาที่มีการตกลงกันด�วย

   2. บริการหลังการขาย

    - บรษิทัฯ บริการจัดส�งสินค�าและตดิตัง้สินค�ากลุ�มเคร่ืองใช�ไฟฟ�า อปุกรณ�ชดุครัว ให�กบัลูกค�าตามเงือ่นไขของบริษทัฯ 

     โดยลูกค�าสามารถแจ�งกาํหนดวันนดัหมายกบัพนักงานในวันทีซ่ือ้สินค�า โดยบริการจัดส�งและติดตัง้นีส้ามารถดําเนนิ

     การได�ทุกสาขาทั่วประเทศ ลูกค�าสามารถซื้อสินค�าจากสาขาใดก็ได� การจัดส�งและติดตั้งสินค�าจะดําเนินการโดย

     สาขาที่ใกล�กับสถานที่จัดส�งที่สุด

    - บริการซ�อมสนิค�า  โดยบรษิทัฯ จะประสานงานนาํส�งให�กบัเจ�าของผลติภณัฑ�  พร�อมกบัตดิตามการซ�อมจนแล�วเสร็จ 

     เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับลูกค�า

    - บริการเปล่ียน - คืนสินค�า โดยลูกค�าสามารถดําเนินการได�ทุกสาขาภายใน 14 วัน โดยอยู�ภายใต�ข�อกําหนดที่ระบุ

    - บริการ “โฮม เซอร�วิส” (Home Service) เป�นบริการหลังการขายท่ีให�บริการงาน 3 กลุ�มหลักได�แก� 

     (1) งานบริการติดตั้ง (Installation Service) (2) งานตรวจเช็ค และบํารงรักษาเครื่องใช�ไฟฟ�า (Maintenance 

     Service) และ (3) งานบริการปรับปรง และตกแต�งบ�าน (Home Improvement Service)  โดยลูกค�าจะได�รับ

     บริการจากทีมช�างผู�ชํานาญงานที่มีความรู�ในงานแต�ละประเภท และผลิตภัณฑ�ที่เกี่ยวข�องเป�นอย�างดี นอกจากนี้ยัง

     สามารถคุมงบประมาณ และเวลาได�อย�างแน�นอน

     ภายหลังจากที่ลูกค�าใช�บริการ Home Service บริษัทฯ จะให�ลูกค�าประเมินคุณภาพการให�บริการ และความพึง

    พอใจ โดยระดับความพึงพอใจในช�วงป� 2554 - 2557 เพ่ิมขึ้นอย�างต�อเนื่องดังนี้

     ในป� 2557 ระดับความพึงพอใจอยู�ที่ 94.29% เพ่ิมขึ้นจากป�ก�อนที่ 93.84%  โดยป�จจัยหลักมาจากคุณภาพการให�

    บริการ และความสามารถในการปฏิบัติงานของทีมช�าง

   การจัดการความรูเก่ียวกับสินคา (Knowledge Management)

 

   ในป� 2557 บริษัทฯ ได�มีการจัดการความรู�เกี่ยวกับสินค�า (Knowledge Management) ผ�านช�องทางต�างๆ ดังนี้

   1. ให�ความรู� และเทคนิคการตกแต�งบ�านผ�านทางสื่อออนไลน� ได�แก�  เว็บไซต�ของบริษัทฯ   Facebook  และ Instragram
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   2. กิจกรรม Workshop เพ่ือให�ความรู�เรื่องการดูแลบ�านแก�ลูกค�าดังนี้

    - การให�ความรู�เรื่องฮวงจ�ย ประจําป� 2557 และการจัดชัยภูมิทําเลเพ่ือเสริมทรัพย�รับโชค โดยมีลูกค�าเข�าร�วม 70 คน 

     และมีระดับความพึงพอใจของลูกค�า 92%

    - กจิกรรมสาธติวธีิการทําอาหาร และเครือ่งดืม่เมนเูพ่ือสุขภาพ  โดยจดัให�มกีารสาธิตทกุสาขา เป�นประจาํทกุวนัเสาร�

     และวันอาทิตย� โดยในแต�ละเดือนมีลูกค�าเข�าร�วมกิจกรรมรวมทุกสาขาประมาณ 1,700 คน โดยภาพรวมลูกค�ามี

     ความพึงพอใจ 86%

   3. การแข�งขัน Homepro Champion

    HomePro Champion เป�นกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป�นประจําทุกป� ในงาน HomePro Expo โดยเป�ดโอกาสให�ลูกค�า 

    และประชาชนทั่วไปสมัครเข�าร�วมแข�งขันตกแต�งห�องภายใต�โจทย�ที่กําหนด ซึ่งก�อนทําการแข�งขัน บริษัทฯ ได�จัดอบรม

    เกีย่วกบัเทคนคิการตกแต�งบ�าน  การใช�เครือ่งมอืช�าง ทกัษะการทาส ีทาํให�ทกุทมีทีส่มคัรเข�าร�วมโครงการ ได�รบัความ

    รู�เกีย่วกับเทคนคิการตกแต�งบ�าน พร�อมทัง้ได�ฝ�กทกัษะการใช�เคร่ืองมอืช�างอย�างถกูวิธี รวมท้ังการเลือกสินค�าทีส่ามารถ

    ใช�งานได�คุ�มค�าภายใต�งบประมาณทีจ่าํกดั ซึง่นอกจากจะได�ประโยชน�ต�อผู�แข�งขนัแล�ว ผลงานของผู�แข�งขนัยงัช�วยสร�าง

    แรงบันดาลใจให�แก�ประชาชน ลูกค�าท�านอื่นๆ ที่เข�าร�วมชมผลงานอีกด�วย  สําหรับในป� 2557 บริษัทฯ ได�จัดงานต�อ

    เนื่องมาเป�นป�ที่ 8 ซึ่งยังได�รับผลตอบรับเป�นอย�างดี

  ความรับผิดชอบตอคูคา

   บริษัทฯ ให�ความสําคัญต�อคู�ค�า ดูแลเป�นเสมือนหนึ่งพันธมิตรทางการค�าที่เติบโตไปด�วยกัน พร�อมทั้งสนับสนุน และเป�ด

  โอกาสให�ธุรกิจของคู�ค�า หรือผู�ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย�อมอย�างเท�าเทียม โดยยึดประโยชน�ร�วมกัน ซึ่งทาง

  บรษิทัฯ มมีาตราการในการช�วยแบ�งเบาภาระทางด�านต�นทนุให�กบัคู�ค�า หรอืผู�ประกอบการธรุกจิ และมาตรการดังกล�าวสามารถ

  ช�วยผู�ประกอบการลดภาระทางด�านต�นทุน ได�ในหลายส�วน อาทิ เช�น

  ภาคการจัดซื้อ : บริษัทฯ เป�ดโอกาสให�คู�ค�ามีช�องทางในการนําเสนอสินค�า โดยไม�กดราคา มีการคัดเลือก และการประเมิน

      ผลคู�ค�าใน 4 ด�าน คือ ด�านความสามารถทางการผลิต ด�านคุณภาพสินค�า ด�านคุณภาพการให�บริการ 

      ด�านคุณภาพและความสามารถในการจัดส�ง อีกทั้งวางแผนแบบมืออาชีพในการส่ังซื้อ/ส่ังผลิตสินค�า

      ล�วงหน�าอย�างน�อย 3 เดือน เพ่ือให�คู�ค�าสามารถวางแผนการผลิต อันจะนํามาซ่ึงประโยชน�ทางธุรกิจร�วมกัน

  ภาคการคา :  ในป� 2557 บริษัทฯ มีจํานวนสาขาทั้งหมด 71 สาขาทั่วประเทศ จึงเป�นการเพ่ิมช�องทางการจัดจําหน�าย

      สินค�าให�กับคู�ค�า หรือผู�ประกอบการ ได�มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู� และเป�นการประหยัดค�าใช�จ�ายให�กับคู�ค�า

      ในการจัดส�งสินค�าและบริการท่ีมีคุณภาพแก�ลูกค�า อีกทั้งยังมีการพัฒนาความรู�ตัวแทนแต�ละฝ�ายของคู�ค�า 

      เช�น พนักงานช�วยขาย PC (Product Consultant) เป�นต�น

  ภาคการบริการ : บริษัทฯ มีศูนย�กระจายสินค�า เพ่ือสนับสนุนการกระจายสินค�าไปยังแหล�งต�างๆ ทั่วประเทศให�กับคู�ค�าเพื่อ

      ช�วยลดต�นทุน ด�านการขนส�ง และการกระจายสินค�า ทั้งยังสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งยังมีระบบ 

      VRM (Vendor Relationship Management) เพ่ือสนับสนุนข�อมูลในทุกๆ ด�าน ดูแลคู�ค�าเสมอเหมือน

      พันธมิตรทางการค�าที่สามารถรับรู� และเห็นข�อมูลของตัวเองเช�นเดียวกับที่บริษัทฯ

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



   การยกระดับความตระหนักเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมใหแกคูคา

               บริษัทฯ ร�วมกับบริษัท อีเลคโทรลักซ� ประเทศไทย จํากัด 

          จัด “โครงการซักผ�าได�บุญ” ซึ่งเป�นโครงการท่ีเป�ดโอกาสให�ลูกค�านํา

          เส้ือผ�ามาร�วมบริจาคที่โฮมโปร แล�วนําเส้ือผ�าที่ได�จากการรับบริจาคมา

          ซัก อบ รีด ก�อนนําไปบริจาคให�กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

               ในป� 2557 บริษัทฯ ได�จัดกิจกรรมนี้เป�นครั้งที่ 5  ที่โรงเรียนสาธิต

          แห�งมหาวทิยาลยัรังสติ โดยได�ขอรับบริจาคเสือ้ผ�าจากเดก็นกัเรยีน และ

          ได�ผู�เชี่ยวชาญจากอีเล็กโทรลักซ�มาให�การสาธิตวิธีการซัก อบ รีด และ

          ให�ความรู�เรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ�า และได�ปลูกฝ�งการเป�นผู�ให� สําหรับ

          เส้ือผ�าที่ได�จากการรับบริจาคในคร้ังนี้มีจํานวน 2,000  ชิ้น ทางบริษัทฯ 

          ได�ส�งมอบให�กบันกัเรยีนโรงเรยีนบ�านบ�อสาํราญ อาํเภอดอนเจดยี�  จงัหวดั

          สุพรรณบุรี ซึ่งมีเด็กนักเรียนที่ได�รับประโยชน� มากกว�า 140 คน

   เกณฑในการคัดเลือกคูคา

    ในการดําเนนิธุรกจิ บริษทัฯ ยึดปฏบิตัติาม พ.ร.บ.การแข�งขนัทางการค�า ตามมตคิณะกรรมการการแข�งขนัทางการค�า

   ในป� พ.ศ. 2549 ทีป่ระกาศใช�เกณฑ�แนวทางพจิารณาการปฏบิตัทิางการค�าระหว�างผู�ประกอบธุรกจิค�าส�งค�าปลกีกบัผู�ผลติ/

   ผู�จําหน�าย ภายใต� พ.ร.บ.การแข�งขันทางการค�า พ.ศ. 2542

    และเพ่ือให�สามารถดําเนนิธุรกจิได�สอดคล�องตามประกาศข�างต�น บรษิทัฯ ได�ตกลงร�วมกันในการปรับแก�ข�อสัญญากับ

   บริษัทคู�ค�าให�มีความละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น

   บริษัทฯ ดูแลคู�ค�าเสมือนเป�นหุ�นส�วนในการทําธุรกิจระหว�างกัน สําหรับเกณฑ�ในการคัดเลือกมีดังนี้

   1. มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได� และมีศักยภาพท่ีจะเติบโตไปพร�อมกับบริษัทฯ ได�ในระยะยาว

   2. ผลิต หรือจําหน�ายสินค�าที่มีคุณภาพตรงกับความต�องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได�

   3. ให�การสนับสนุนด�านการส�งเสริมการขาย และการให�บริการหลังการขายแก�ลูกค�า

    โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย�สินทางป�ญญา โดยจะไม�จําหน�ายสินค�าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ

   เครื่องหมายทางการค�า สําหรับการคัดเลือกสินค�ามาจําหน�าย บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบก�อน และหากไม�มีการละเมิด

   ผู�ใด บริษัทฯ จะทําการจดทะเบียนให�ถูกต�อง

   Vendor Day

    บริษัทฯ ให�ความสําคัญกับการรับผิดชอบต�อคู�ค�า ด�วยการปฏิบัติต�อคู�ค�าอย�างเป�นธรรม มีการเป�ดเผยข�อมูลทางด�าน

   วิสัยทัศน� เป�าหมายธุรกิจ และทิศทางการดําเนินธุรกิจทั้งในระยะกลางและระยะยาว ผ�านการจัดงาน Vendor day  เพ่ือ

   เป�ดโอกาสให�คู�ค�าได�พบปะกับผู�บริหาร ได�ซักถาม และแลกเปล่ียนข�อมูลทางธุรกิจที่จะนํามาซึ่งประโยชน�ร�วมกัน

รายงานประจําป 255790



91

  โครงการเถาแกนอย

   บรษิทัฯ ให�การสนับสนนุและช�วยเหลือคู�ค�า บรษิทั Outsource บรษิทัรบัเหมาช�วงรายย�อยทียั่งขาดทนุทรพัย� หรอืส่ิงอาํนวย

  ความสะดวกพ้ืนฐานในการทําธุรกิจ ร�วมกันสร�าง “โครงการเถ�าแก�น�อย” โดยบริษัทฯ ได�กระจายงานด�านการจัดส�ง งาน

  บริการ Home Service ให�กับผู�รับเหมาช�วงภายนอก ทีมช�างที่เข�าร�วมโครงการจะได�รับการฝ�กอบรมเพ่ือให�ทราบถึงนโยบาย 

  วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถให�บริการลูกค�าได�ภายใต�มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน 

  รายละเอียดของช�างที่เข�าร�วมโครงการ และสัดส�วนที่ได�รับงานมีดังนี้

2555 2556 2557

 จํานวนชางที่เขารวมโครงการ (คน) 168 230 728

  งานไฟฟ�า (กรงเทพฯ) 44 76 108

  งานไฟฟ�า (ต�างจังหวัด) 104 144 294

  งานขนส�ง 20 10 10

  งานปรับปรงบ�าน  (กรงเทพฯ)   128

  งานปรับปรงบ�าน (ต�างจังหวัด)   188

 สัดสวนที่ไดรับงานจากโฮมโปร

  งานไฟฟ�า (กรงเทพฯ) 42% 44% 44%

  งานไฟฟ�า (ต�างจังหวัด)  13% 36%

  งานขนส�ง 100% 100% 100%

  งานปรับปรงบ�าน  (กรงเทพฯ)   98%

  งานปรับปรงบ�าน (ต�างจังหวัด)   100%

2555 2556 2557

 จํานวนช�าง (คน) 120 120 104

 จํานวนทีม (ทีม) 60 60 52

  โครงการสุดยอดชางมืออาชีพโฮมโปร

   บรษิทัฯ ได�ตระหนกัถึงความสําคัญของการพัฒนาส�วนงานบรกิารท่ีครบวงจร ซึง่นอกจากการยกระดับมาตรฐานการบริการ

  ของพนักงานแล�ว ยังมุ�งเน�นการพัฒนาบุคลากรของหน�วยงานที่เก่ียวข�อง โดยเฉพาะในด�าน Home Service จึงได�

  ทําการจัดการแข�งขัน “สุดยอดช�างมืออาชีพโฮมโปร” โดยวัตถุประสงค�หลักเพ่ือยกระดับฝ�มือทีมช�าง Home Service ให�มี

  มาตรฐานเทียบเคียงสากล นอกจากนี้ยังเป�นการปลูกฝ�งหัวใจรักในงานบริการให�เกิดขึ้นกับทีมช�างแขนงต�างๆ ซึ่งถือเป�นหน�า

  ด�านของการสร�างความประทับใจให�แก�ลูกค�า

   ในป� 2557 นี ้ บรษิทัฯ ได�จดัการแข�งขันต�อเนือ่งเป�นป�ที ่4 โดยได�ร�วมกับกรมพัฒนาฝ�มอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน  บรษิทั 

  เซอรา ซี-เคียว จํากัด ห�างหุ�นส�วนจํากัด นวภัส โปรดักส�  บริษัท รูบี ไทยแลนด� จํากัด และบริษัท อิเล็คโทรลักซ� ประเทศไทย 

  จํากัด  จัดการแข�งขันที่ สถาบันพัฒนาฝ�มือแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ การแข�งขันแบ�งออกเป�น 3 สาขา คือ ช�าง

  ปูกระเบื้อง ช�างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และช�างติดตั้งเครื่องซักผ�า โดยจํานวนช�างที่เข�าร�วมการแข�งขันมีดังนี้

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



   ช�างที่ชนะการแข�งขันได�รับเงินรางวัลมากกว�า 220,000 บาท พร�อมกับประกาศนียบัตรรับรอง นอกจากนี้บริษัทฯ 

  ยังรบัประกนัการจ�ายงานให�ทัง้ป�  ผลงานของช�างทีช่นะการแข�งขนัจะถกูนาํไปเป�นมาตรฐานในการให�บรกิาร Home Service  

  โดยภายหลงัการแข�งขนั ทมีช�างเกดิการแข�งขนักนัในเร่ืองของผลงาน จาํนวนงานที่ได�รบัจากบรษิทัฯ ผลตอบแทนที่ได� เป�นต�น 

  ซึ่งเหล�านี้ช�วยทําให�คุณภาพการให�บริการแก�ลูกค�าสูงขึ้น

  ความรับผิดชอบตอผูถือหุน

   บริษัทฯ รับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นโดยดําเนินธุรกิจด�วยความซื่อสัตย� โปร�งใส ดําเนินการใดๆ ด�วยความเป�นธรรมต�อผู�ถือหุ�น

  ทกุรายอย�างเท�าเทยีมกนั รวมทัง้มุ�งสร�างผลตอบแทนทีด่ีให�กบัผู�ถอืหุ�นอย�างต�อเนือ่งในระยะยาว  และป�องกนัการแสวงหาผล

  ประโยชน�จากการใช�ข�อมูลภายในท่ียังไม�เป�ดเผยต�อสาธารณะชน เพ่ือประโยชน�สูงสุดของผู�ถือหุ�นโดยรวม

  สําหรับ “สิทธิของผูถือหุน” และ “การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน” ไดอธิบายไวที่หัวขอ “การกํากับดูแลกิจการที่ดี” 

  ความรับผิดชอบตอเจาหนี้

   บริษัทฯ ได�มกีารปฏิบตัติามสัญญา ข�อตกลง และเง่ือนไขการคํ้าประกนัทีม่ตี�อเจ�าหนีอ้ย�างเคร�งครดั รายงานฐานะทางการ

  เงนิของบรษิทัฯ อย�างถกูต�อง และตรงต�อเวลา ตลอดจนมกีารบริหารเงินทนุอย�างมปีระสทิธภิาพ และแจ�งให�เจ�าหนีท้ราบล�วงหน�า 

  หากไม�สามารถปฏิบัติตามข�อผูกพันในสัญญาเพ่ือร�วมกันหาแนวทางการแก�ไขและป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหาย

  ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ พึงยึดตามเงื่อนไขต�อเจ�าหนี้ทางการเงิน ทั้งเจ�าหนี้หุ�นกู� และเจ�าหนี้สถาบันการเงิน ทุกรายดังนี้

  1. บริษัทฯ ต�องดํารงอัตราส�วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต�อส�วนของผู�ถือหุ�น  (Debt to Equity Ratio) ไม�เกิน 1.75 เท�า 

   สําหรับหุ�นกู�ที่ออกก�อนป� 2556 และสําหรับหุ�นกู�ที่ออกใหม�ตั้งแต�ป� 2556 กําหนดให�ต�องดํารงอัตราส�วนหนี้สินทางการเงิน

   ที่มีดอกเบี้ยต�อส�วนของผู�ถือหุ�นไม�เกิน 2.50 เท�า  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร�ง ยังสามารถดํารงอัตราส�วน

   ดังกล�าวได�ต่ํากว�าเงื่อนไขการกู�ยืม

  2. บรษิทัฯ จะไม�ขาย จาํหน�าย จ�าย หรือ โอนทรพัย�สิน หรอืสินทรพัย�ท้ังหมด หรอืแต�บางส�วนท่ีสําคญัทีใ่ช�ในการประกอบธุรกจิ 

   เว�นแต�การกระทาํดงักล�าวจะไม�ก�อให�เกิดผลกระทบต�อความสามารถในการชําระหน้ีทีม่ตี�อเจ�าหนีท้างการเงิน หรอืเป�นการ

   กระทําอันเน่ืองมาจากการประกอบธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัทฯ หรือเป�นการกระทําเพ่ือวัตถุประสงค�ในการจัดตั้ง

   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย� หรือกองทรัสต�เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย� (Real Estate Investment Trust)

  3. หากเกิดกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว�ได� บริษัทฯ จะแจ�งให�เจ�าหนี้ทราบล�วงหน�าเพื่อร�วมกันพิจารณา

   หาแนวทางแก�ไขป�ญหาต�อไป
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  ความรับผิดชอบตอคูแขง

 

   บริษัทฯ ปฏิบัติต�อคู�แข�งทางการค�าให�สอดคล�องกับหลักสากล ภายใต�กรอบแห�งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข�งขัน

  ทางการค�า โดยสนับสนุนการแข�งขันเสรีและต�อต�านการสมรู�ร�วมคิดและการแข�งขันที่ไม�เป�นธรรม ไม�ละเมิดความลับ หรือ

  ล�วงรู�ความลับทางการค�าของคู�ค�าด�วยวิธีฉ�อฉล ไม�แสวงหาข�อมลูทีเ่ป�นความลับของคู�แข�งทางการค�าด�วยวิธีการท่ีไม�สุจรติ และ

  ไม�ทําลายชื่อเสียงของคู�แข�งทางการค�าด�วยการกล�าวหาในทางร�าย

  ความรับผิดชอบตอชุมชน

  โครงการ “หองนํา้ของหนู”

   ในป�จจบนัโรงเรยีนประถมศกึษาในประเทศไทยจํานวนมากยงัขาดแคลนห�องน้าํที่ได�มาตรฐานและถกูสุขลักษณะ  รวมถึง

  ยังขาดความรู� และวิธีการใช�ห�องน้ําอย�างถูกต�อง ด�วยปณิธานที่ต�องการยกระดับคุณภาพชีวิต และส�งเสริมเรื่องสุขอนามัย

  ในการใช�ห�องน้ําให�กับเด็กนักเรียน บริษัทฯ จึงได�จัดกิจกรรมเพ่ือสังคมภายใต�ชื่อ “โครงการห�องน้ําของหนู” โดยร�วมกับ

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และพันธมิตรทาง

  ธุรกิจ อาทิ บริษัท สยามซานิทารี่แวร�อินดัสทรี จํากัด ผู�ผลิตและจําหน�ายสุขภัณฑ� Cotto บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จํากัด 

  (มหาชน) ผู�ผลิตและจําหน�ายสุขภัณฑ� American Standard บริษัท โคห�เลอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผู�ผลิตและ

  จําหน�ายสุขภัณฑ�  KOHLER  บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จํากัด ผู�ผลิตและจําหน�ายกระเบื้องเซรามิก Cotto  

  บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ผู�ผลิตและจําหน�ายสุขภัณฑ�  กระเบื้อง Duragres  บริษัท พาราซโซ� กร�ป 

  (ประเทศไทย) จาํกดั ผู�ผลติและจาํหน�ายประต ูParazzo และบรษิทั เบเยอร� จาํกดั ผู�ผลติและจาํหน�ายส ีBeger โดยได�ทาํการ

  เข�าตรวจสอบ และปรับปรง เพ่ือยกระดับมาตรฐานห�องน้ําให�ผ�านเกณฑ�มาตรฐานส�วมสาธารณะระดับประเทศ หรือ HAS 

  (Healthy Accessibility and Safety) คือ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

   • วัตถุประสงคโครงการ
    1. เพ่ือเป�นการยกระดับคณุภาพชวิีตให�แก�เดก็นกัเรยีนในโรงเรียนช้ันประถมศกึษาที่ได�รบัการคัดเลือกเข�าเป�นโรงเรยีน

     ในโครงการ

    2. เพ่ือส�งเสริม และปลูกฝ�งการใช�ห�องน้ําได�ถูกสุขอนามัยแก�เด็กนักเรียนชั้นประถมในโครงการ

    3. เพ่ือปลูกฝ�งการดูแลรักษาทรัพย�สินส�วนรวมแก�เด็กนักเรียนชั้นประถมในโครงการ

   • ผลการดําเนินโครงการต้ังแตเริ่มตนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

จํานวนจังหวัด จํานวนโรงเรียน จํานวนหองนํา้

 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

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร



ภาคเหนือ
(4 จังหวัด 16 โรงเรียน)

เชียงใหม� / แพร� / เชียงราย / ลำปาง

ภาคตะวันตก
(3 จังหวัด 9 โรงเรียน)
ราชบุรี / กาญจนบุรี /

ประจวบคีรีขันธ�

ภาคใต
(7 จังหวัด 34 โรงเรียน)

สุราษฎร�ธานี / กระบี่ / ภูเก็ต / สงขลา /
ตรัง / นครศรีธรรมราช / ชุมพร

ภาคตะวันออก
(4 จังหวัด 18 โรงเรียน)

ชลบุรี / ระยอง / ฉะเชิงเทรา / จันทบุรี

ภาคกลาง
(13 จังหวัด 41 โรงเรียน)

พระนครศรีอยุธยา / นครปฐม / ปทุมธานี /
สุพรรณบุรี / ลพบุรี / สระบุรี / นครสวรรค� /

กรXงเทพฯ / สมุทรสาคร / ปราจีนบุรี /
สมุทรปราการ / พิษณุโลก / เพชรบูรณ�

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(10 จังหวัด 41 โรงเรียน)

ขอนแก�น / อุดรธานี / นครราชสีมา /
บุรีรัมย� / ร�อยเอ็ด / สกลนคร /

อุบลราชธานี / ชัยภูมิ / เลย / สุรินทร�

  กิจกรรมสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชน

   ในการขยายสาขาทุกคร้ัง บริษัทฯ คํานึงถึงคนในชุมชนในพ้ืนที่ที่เข�าไปก�อสร�างสาขาเป�นสําคัญ โดยจะไม�ดําเนินการใดๆ 

  ที่จะกระทบต�อการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเหล�านั้น  และได�ให�การสนับสนุน เช�น การใช�บริการจากบริษัทผู�รับเหมา

  ในท�องถิน่ การจัดกจิกรรมตลาดนัดชมุชน การจัดงานแสดงมหกรรมสนิค�าธงฟ�า ตลาดนดัต�นไม� อาหารพ้ืนบ�าน และหตัถกรรม

  พ้ืนบ�าน  โดยในป� 2557 บริษัทฯ ได�จัดกิจกรรมดังกล�าวรวม  21 สาขา 

  กิจกรรมบํารุงศาสนา 

   บริษัทฯ ได�จัดกิจกรรมทางด�านศาสนาอยู�เสมอ โดยการส�งเสริมให�ผู�บริหารและพนักงานเข�าร�วมโครงการทอดผ�าป�า 

  กฐินสามัคคี และการทําบุญเนื่องในวันสําคัญต�างๆ ในป� 2557 บริษัทฯ เป�นเจ�าภาพทําบุญทอดกฐิน ณ วัดลําผักชี 

  เขตหนองจอก จ.กรงเทพฯ โดยมีผู�บริหารและพนักงานร�วมกันตั้งกองกฐิน 242 กอง รวมเป�นเงินกว�า 6,466,296 บาท และ

  ได�ร�วมทําบุญกฐินสามัคคี ณ วัดดาวเรืองศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวมเป�นเงิน 518,582 บาท นอกจากนี้ 

  บริษัทฯ ยังจัดโครงการ ทําบุญผ�าป�า 4 ภูมิภาค ได�แก� ภาคใต� ณ วัดโคกมะม�วง จังหวัดตรัง ภาคเหนือ ณ วัดไคร�เดชบุญเรือง 

  จังหวัดเชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดราษฎร�สามัคคี จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออก ณ วัดหนองฆ�อ จังหวัดชลบุรี

  โครงการแบงปนทีวีเพื่อนอง

   บริษัทฯ ให�ความสําคัญของการศึกษาในพ้ืนที่ห�างไกล จึงได�จัดโครงการ “แบ�งป�นทีวีเพ่ือน�อง” โดยเชิญชวนให�ลูกค�าและ

  ประชนทัว่ไปนําโทรทัศน�เครือ่งเก�าสภาพดีมาบรจิาค เพ่ือแลกเป�นส�วนลดในการซ้ือโทรทศัน�เครือ่งใหม�ทีโ่ฮมโปร  โดยโทรทศัน�

  ที่ได�มา บรษิทัฯ ได�นาํไปบริจาคให�กบัโรงเรียนในพ้ืนทีข่าดแคลนทัว่ประเทศ ซึง่นอกจากผู�รบัจะได�ใช�ประโยชน�แล�ว ยังเป�นการ

  ช�วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส�อีกด�วย

   ในป� 2557 เคร่ืองโทรทัศน�ที่ลูกค�านํามาบริจาคมีจํานวน 1,217 เครื่อง ซึ่งทางบริษัทฯ ได�ส�งมอบให�กับมูลนิธิกระจกเงา

  เพ่ือเป�นตัวแทนมอบต�อให�กับ

   1)  กรมราชทัณฑ� จ.นนทบุรี   2)  เรือนจําพิเศษกรงเทพมหานคร

   3)  บ�านอิ่มใจ กรงเทพมหานคร   4)  ศูนย�การเรียนรู�ไอที โรงพยาบาลเด็ก

   5)  เครือข�ายโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�  6)  ศูนย�ฝ�กอาชีพแม�บ�าน  จ.ศรีสะเกษ

   7)  โรงเรียนตัรก้ียะตุลอุมมะห�  อ.ท�าแพ  จ.สตูล  8)  โรงเรียนธรรมศาสน�วิทยามูลนิธิ  อ.กงหรา  จ.พัทลุง

   9)  โรงเรียนอันซอเรียะห�อัดดีนียะห�  อ.เมือง  จ.สตูล

รายงานประจําป 255794
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  โครงการบริจาคโลหิต

   ป�จจบันประมาณโลหิตสํารองท่ีสภากาชาดไทยได�รับบริจาคมีไม�เพียงพอต�อความต�องการของผู�ป�วย  บริษัทฯ ได�ตระหนัก 

  และมคีวามต�องการจะเป�นส�วนหนึง่ทีช่�วยส�งเสรมิกจิกรรมเพือ่สังคม จงึได�จดัทาํโครงการบริจาคโลหิตขึน้  เพ่ือรบับรจิาคโลหิต

  จากพนกังานทีม่รี�างกายสมบูรณ�แข็งแรงให�กบัสภากาชาดไทยทุกป� ป�ละ 4 ครัง้ เพ่ือสํารองไว�ช�วยเหลือผู�ป�วยท่ีมคีวามต�องการ

  โลหิตต�อไป

การใชนํา้ จํานวนที่ไดรับบริจาค

(มิลลิลิตร)

จํานวนที่ไดรับบริจาค (ยูนิต)

สํานักงานใหญ

ป

สาขา รวม

 2555 354 - 354 123,900

 2556 438 2,454 2,892 1,156,800

 2557 397 2,637 3,034 1,365,300

  จํานวนโลหิตที่ได�บริจาคระหว�างป� 2555 – 2557 มีดังนี้

หากทานตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานสามารถติดตอไดที่

ฝ�าย CSR

โทรศัพท�: (0) 2 832 1000 ต�อ 1702

csr@homepro.co.th

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

96/27 หมู� 9 ตําบลบางเขน

อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท�: (0) 2 832 1000

โทรสาร:  (0) 2 832 1016

www.homepro.co.th

บมจ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร


