รายงานเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
ปี 2557
นโยบายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน
บริ ษัท แมคทริ ค จากัด (มหาชน) เชื่อมัน่ ว่าองค์กรที่แข็งแรงและยัง่ ยืนต้ องมีการพัฒนาควบคูไ่ ปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อช่วยพัฒนาและเพิม่ คุณค่าให้ บคุ ลากรทุกคนในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้ องผูกพันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกๆๆ โอกาส และทุกเวลา นโยบายนี ้จะผลักดันทุกคนที่เกี่ยวข้ องในองค์กรของบริ ษัทฯ ให้ ก้าวย่าง
ไปสูก่ ารเป็ นพลเมืองทีด่ ีของสังคม การเป็ นองค์กรที่ดีของสังคม รวมทังยึ
้ ดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมรักษากติกา กฎ
ระเบียบ ข้ อบังคับ ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพ และประพฤติตนต่อทุกฝ่ าย ด้ วยความถูกต้ องและเป็ นธรรม
ไม่วา่ บริ ษัทฯ จะดาเนินงานทังในส
้ านักงานใหญ่ สานักงานสโตร์ หรื อโครงการ หรื อประเทศใดก็ตาม บริษัทฯ จะ
ดาเนินธุรกิจให้ เป็ นไปตามหลักจริ ยธรรม และปฎิบตั ิตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง อย่างครบถ้ วน อีกทังบริ
้ ษัทฯ ยังคง
ดาเนินการงาน ด้ วย
นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
มุง่ สูค่ ณ
ุ ภาพเป็ นเลิศอย่างต่อเนือ่ ง
เน้ นในเรื่ องความประทับใจของลูกค้ า
สนับสนุนให้ เกิดการพัฒนา
ก้ าวหน้ าสูอ่ งค์กรคุณภาพทีม่ นั่ คง
ควบคูไ่ ปด้ วยโดยกาหนดแนวทางในการปฎิบตั ิงานให้ มคี ณ
ุ ภาพ ให้ เกิดประสิทธิผลในการดาเนินงานตามมาตรฐานด้ าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้ อม และบริ หารความเสีย่ งอันเป็ นผลมาจากการดาเนินกงานของบริ ษัทฯ ทีจ่ ะ
เกิดต่อพนักงาน พันธมิตร คูค่ ้ า Supplier สิง่ แวดล้ อม และชุมชนใกล้ เคียงที่บริ ษัท/โครงการที่ดาเนินงานอยู่
ปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับงานก่อสร้ างงานวิศวกรรมโครงสร้ าง งานสถาปั ตยกรรม และงานวิศวกรรมระบบ
ประกอบอาคาร โครงการ ก่อสร้ างโชว์รูม สานักงานและศูนย์บริการโตโยต้ า กรุงไทย (สาขาตลิง่ ชัน) กรุงเทพมหานคร ซึง่
เป็ นโครงการที่ดาเนินการด้ านการก่อสร้ าง ช่วงการก่อสร้ างตามเกณฑ์ประเมินอาคารเขียวไทย (TREES) เป็ นแนวทางการ
พัฒนาอาคารให้ มีความเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม และใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รองรั บการเป็ นนวัตกรรมที่พฒ
ั นา
อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
บริ ษัทฯ ตังใจแน่
้
วแน่วา่ มีความมุง่ มัน่ ดังกล่าวข้ างต้ นทังด้
้ านสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม จะได้ รับการเอาใจใส่ดแู ลรับผิดชอบโดยผู้บริ หารทุกระดับชันของบริ
้
ษัทฯ เป็ นอย่างดี
ก. การดาเนินธุรกิจอย่ างเป็ นมิตรต่ อสิ่งแวดล้ อม
การจัดการพลังงาน
ในปั จจุบนั
การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นเรื่ องสาคัญและต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการขับเคลือ่ นการ
ดาเนินเพื่อนาไปสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคต โดยบริ ษัทฯ มีการบริ หารจัดการการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็ น
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การควบคุมสานักงานใหญ่ สานักงานสโตร์ และโครงการต่างๆ ควบคูไ่ ปกับการสร้ างจิตสานึกเพื่อการใช้ พลังงานอย่าง
ยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ มีนโยบายการดาเนินงาน ดังนี ้
การควบคุมประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน
บริ ษัทฯ บริ หารจัดการโดยกาหนดนโยบายเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการดาเนินงานด้ านพลังงานและส่งเสริ มการใช้
พลังงานให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด ดังนี ้
1. จัดตังให้
้ มี “คณะทางานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน” สมาชิกประกอบด้ วย
a. ตัวแทนสานักงานใหญ่
b. ตัวแทนสานักงานสโตร์
c. ตัวแทนโครงการ
d. สมาชิกภาคสมัครใจ
โดยมีแผนกทรัพยากรบุคคล เป็ นประธานในการดาเนินการจัดทารายงาน เรี ยกประชุม จัดประชุม และ
ดาเนินการตามแผน เป้าหมาย และกลยุทธ์ตา่ ง ๆ ที่บริ ษัทตังไว้
้
2. กาหนดเป้าหมายและแผนงานการอนุรักษ์ พลังงานประจาปี และสือ่ สารให้ พนักงานทุกท่านทราบตังแต่
้ เริ่ ม
เข้ าทางาน
3. ดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยมีการกาหนดให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
ข้ อบังคับบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกฎหมายและข้ อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. ดาเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะกับธุรกิจก่อสร้ าง
5. บริ ษัทฯ จะให้ การสนับสนุนที่จาเป็ น รวมถึงทรัพยากรด้ านบุคลากร ด้ านงบประมาณ เวลาในการทางาน
การฝึ กอบรม รวมถึงการมีสว่ นร่วมให้ ข้อคิดเห็นเพือ่ พัฒนาด้ านพลังงาน
6. ผู้บริ หารและคณะทางานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ
ดาเนินการอย่างน้ อยปี ละครัง้
ข. การดาเนินธุรกิจต่ อมีส่วนได้ เสีย
การจัดการ
ในปั จจุบนั ได้ ดาเนินการพิจารณาทบทวนกาหนดผู้มีสว่ นได้ เสียจากฐานข้ อมูลเดิม พบว่าการปรับปรุง กลยุทธ์
การดาเนินงานทางธุรกิจที่ผา่ นมา ไม่สง่ ผลต่อการดาเนินกลุม่ ผู้มสี ว่ นได้ เสีย สรุปได้ ดงั นี ้
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ภาพแสดงความสัมพันธ์ การมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย

ชุมชน
สื่อมวลชน

พนักงาน

ผู้ถอื หุ้น

Supplier

คู่แข่ ง

ลูกค้ า

การควบคุมประสิทธิภาพของการดาเนินธุรกิจในช่ วงที่ผ่านมา
ผู้มีส่วนได้ เสีย
ชุมชน

ประเด็น/ความคาดหวัง
-ดูแลสิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย
- มีนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
- มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชน

กระบวนการดาเนินการ
- สารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของชุมชน
- รับฟั งความคิดเห็นและข้ อ
ร้ องเรี ยน
- กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยและ
ควบคุมขันตอนการบ
้
าบัดน ้า
เสียก่อนปล่อยน ้าเสีย
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แนวทางปฎิบตั ิ
- สารวจความพึงพอใจและรักษาระดับ
ความพึงพอใจและพัฒนาให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
- ติดตามและดูแลคุณภาพสิง่ แวดล้ อม
อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนให้ พนักงานแบ่งปั นความรู้ด้าน
ช่าง และทักษะด้ านงานไฟฟ้า ให้ แก่ชมุ ชน
ผ่านทางกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- การร่วมกันดาเนินงานในโครงการต่างๆ ที่
เป็ นความริ เริ่มทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและ
สังคม

ผู้มีส่วนได้ เสีย
พนักงาน

ประเด็น/ความคาดหวัง
- ค่าตอบแทนและแรงจูงใจ
- โอกาสและความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ

กระบวนการดาเนินการ
- กิจกรรมผู้บริ หารพบพนักงานที่
โครงการ
- กิจกรรมกีฬาสีประจาปี
- กิจกรรมปี ใหม่สมั พันธ์ประจาปี

ผู้ถือหุ้น

- ผลตอบแทนและการเติบโตของ
องค์กร
- การดาเนินกิจการประสบความสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์

- การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี
- กิจกรรมนักลงทุนพบผู้บริ หาร
- การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัว
(One-on-One Meeting)

ลูกค้ า

- การคัดเลือกสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพ
- การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัว
- ส่งมอบสินค้ าและบริ การที่คณ
ุ ภาพ (One-on-One Meeting)
ตามปริ มาณและเงื่อนไขเวลาที่กาหนด - การประชุมร่วมกัน
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แนวทางปฎิบตั ิ
- กาหนดโครงสร้ างการจ่ายผลตอบแทน
ใหม่ให้ สอดคล้ องกับผลการปฎิบตั ิงานที่
เกิดขึ ้นจริ ง และมีเป้าหมายตามที่กาหนด
-ปฎิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรม โดย
คานึงถึงหลักสิทธิมนุษยธรรม และความ
ต้ องการของพนักงาน เพื่อมุง่ หวังให้ เกิด
สัมพันธภาพที่ดีกบั องค์กร รวมทังเพื
้ ่อน
พนักงานกันเอง และเปิ ดโอกาส
ความก้ าวหน้ าของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริ มให้ มีการเติบโตตามสายงานที่
สอดคล้ องกับความรู้ความสามารถและ
ความถนัด ของพนักงานเอง
- มีการสารวจความผูกพันต่อองค์กร
(Engagement Survey)
-เพิ่มช่องทางการสือ่ สารระหว่างแผนก
ทรัพยากรบุคคลและพนักงาน
- มีการพัฒนาบุคคลากรโดยอาศัยผ่าน
ระบบการศึกษา (Education) การพัฒนา
(Development) และการฝึ กอบรม
(Training)
-ปฎิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทังการเคารพสิ
้
ทธิของ
ผู้ถือหุ้นในการให้ ข้อมูลที่จาเป็ นและเป็ นไป
ตามข้ อบังคับบริษัท, ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
- บริ ษัทฯ จัดช่อทางให้ มีการร้ องเรี ยน
สาหรับผู้ถือหุ้น
- เผยแพร่รายงานประจาปี และรายงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น แบบ 56-1
- การปฎิบตั ิตอ่ ลูกค้ า ผู้ควบคุมงาน ผู้วา่
จ้ าง โดยร่วมมือดาเนินงานบนหลักความ
ไว้ วางใจ มีการพัฒนาทีต่ อ่ เนื่อง และการให้

ในราคาที่เป็ นธรรม
- มีการประกันผลงานที่มีประสิทธิภาพ
- แข่งขันภายใต้ หลักจริ ยธรรมและ
กฎหมาย
-ดาเนินธุรกิจอย่างสุจริ ตเป็ นธรรม
โปร่งใส

คูแ่ ข่ง

Supplier

สือ่ มวลชน

- การรับฟั งความคืดเห็นและรับ ความช่วยเหลือเกื ้อกูล ซึง่ กันและกัน
ข้ อร้ องเรี ยน
-รับและศึกษาข้ อมูลจากข้ อมูล ปฎิบตั ิอย่างเป็ นธรรม โดย
สาธารณะต่างๆ
- ไม่แสวงหาข้ อมูลของคูค่ ้ า และคูแ่ ข่งอย่าง
ไม่สจุ ริ ต
- ไม่ทาลายชื่อเสียงคูแ่ ข่ง ทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อม
-ไม่เอาเปรี ยบคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการใดๆ ที่ไม่
ขอบด้ วยกฎหมาย
- การแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์ - การประชุมร่วมกัน
- คานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
และความเชี่ยวชาญ ชานาญ ระหว่าง - การรับฟั งความคิดเห็นและรับ - สร้ างโอกาสในการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
กัน
ข้ อร้ องเรี ยน
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
- ความเป็ นธรรมและความเสมอภาค - การให้ ข้อมูลแบบตัวต่อตัว
- มีสว่ นร่วมและสนับสนุนในกิจกรรม
(One-on-One Meeting)
สร้ างสรรค์ของคูค่ ้ าอย่างต่อเนื่อง
-การเปิ ดเผยข้ อมูล ข่าวสารอย่าง
- นโยบายการแถลงข่าวรายงาน - ให้ ความร่วมมือกับสือ่ มวลชนในการ
ชัดเจน
ผลการดาเนินงาน
เปิ ดเผยข้ อมูล
- การเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่าง
- การให้ สมั ภาษณ์และพบปะ
- จัดกิจกรรมสร้ างเสริ มความสัมพันธ์กบั
ชัดเจน ถูกต้ อง และเสมอภาค
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับ
สือ่ มวลชนอย่างต่อเนื่อง และสร้ างสรรค์
ผู้บริ หาร

ในปี ที่ผา่ นมาและในปี 2558 นี ้ บริ ษัทฯ เพิ่มความต่อเนื่องของการดาเนินงาน บริ ษัทฯ เปิ ดช่องทางการดาเนินการใน
โครงการนี ้ โดยเปิ ดช่องทางการสือ่ สารสองทาง กับพนักงานทุกท่าน ผ่าน Group Line “CSR Mctric” โดยสมาชิกของกลุม่
ครอบคลุมผู้บริ หาร ผู้จดั การโครงการ วิศวกร หัวหน้ างานทุกแผนก Safety เพื่อมีสว่ นร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการ ประกอบด้ วยเรื่ องที่ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ดาเนินการตามแผน ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริ ต
3. การเคารพสิทธิมนุษชน
4. การปฎิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
6. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
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และได้ สนับสนุนและส่งเสริ มและพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี ้
 บริ จาคเงินเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาจิตมรรคญาณ ส่งเสริ มกิจกรรมด้ านปฎิบตั ิธรรม เพื่อให้ คนทัว่ ไปได้ มี
โอกาสปฎิบตั ิธรรมทานตามหลักอริ ยมรรค และกิจกรรมช่วยเหลือและส่งเสริ มพุทธศาสนา
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