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12. ความรับผิดชอบตอสังคม 

จากการที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการ โดยอาศัยความรูความชํานาญของบุคลาการเปนหลักในการทํางาน   
บริษัทฯ จึงเล็งเห็นวาการที่องคกรจะดําเนินธุรกิจไดอยางมั่นคง  ตองมีการพัฒนาองคกรควบคูไปกับการมีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอม  องคกรจึงจะเติบโตไดอยางยั่งยืน  ดวยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
13 กุมภาพันธ 2557 จึงไดมีมติอนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทาง และแนวทางในการ
ดําเนินการดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท อยางเปนรูปธรรม 

ปจจุบันบริษัทฯ โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อความยั่งยืน ไดอยูระหวางการดําเนินการจัดทํานโยบายในเรื่อง
ดังกลาว อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องใน
เรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

การเคารพสิทธิและการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญของบุคลากรซึ่งเปนรากฐานในการพัฒนาผลิตผลและประสิทธิภาพในการทํางาน ที่ผานมาจึงให
ความสําคัญอยางยิ่งในการดูแลสิทธิและปฏิบัติตอพนักงาน ดวยการมุงเนนใหพนักงานไดพัฒนาศักยภาพในการทํางานอยาง
เต็มที่ พรอมมอบโอกาสใหพนักงานไดเรยีนรูและฝกอบรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ รวมถึงการสรางแรงจูงใจในการทํางาน
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน โดยที่ผานมาบริษัทฯ ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

- ดูแลขอมูลสวนบุคคลของพนักงานดวยการถือเปนความลับ  

- ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพโดยการสงหรือกระจายขอมูลไปยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ  

- การเปดเผยหรือการถายโอนขอมูลสวนบุคคลจะกระทาํไดเมื่อไดรับการยินยอมจากเจาของขอมูลเทานั้น 

2. การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม     

- ดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยการออกแบบสถานที่ทํางานใหเหมาะสมกับการทํางาน Contact 
Center ไดแก การจัดสรรพื้นที่พักผอน หองสันทนาการ หองคาราโอเกะ เพื่อใหพนักงานใหผอนคลายความเครียด
ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติงาน 

- ดูแลสุขอนามัยของพนักงานดวยการกําหนดใหมีการทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามหลัก 5ส  

- ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน โดยติดตั้งระบบปองกันความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก และควบคุม
การเขาออกสถานที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 

- เปดโอกาสใหพนักงานไดพัฒนาความรูความสามารถในหลายรูปแบบ อาทิ การจัดสัมมนา ฝกอบรม และการฝก
ปฏิบัติผานทางศูนยฝกอบรมเสมือนจริง (Simulation Training Center) อยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ อีกทั้งยังมอบ
ทุนการศึกษาแกพนักงานและบุตรพนักงานอีกดวย     



สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย                          บริษัท วันทูวัน คอนแทคส จํากัด (มหาชน) 
  

 

  
สวนที่ 2 หนา 98 

 

- ใหรางวัลเมื่อพนักงานปฏิบัติงานไดยอดเยี่ยม เชน ใหรางวัลพิเศษเมื่อพนักงานไดรับคําชม มอบโอกาสให
พนักงานที่มีผลปฏิบัติงานยอดเยี่ยมไดศึกษาดูงานที่ตางประเทศ 

- จัดใหมีสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ ตรวจสุขภาพประจําป คารักษาพยาบาล กรณีผูปวยนอกและผูปวยใน การ
ประกันชีวิต อุบัติเหตุและทุพลภาพ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือกรณีพนักงานหรือคนในครอบครวัถึงแก
กรรม เงินกูยืมฉุกเฉิน สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยสําหรับพนักงาน พนักงานลาคลอด สวัสดิการกรณีพนักงานบวช เงิน
ชวยเหลือกรณีพนักงานสมรส ทุนการศึกษาของพนักงานและบุตรของพนักงาน สวัสดิการซื้อสินคาราคาพิเศษ 
เปนตน    

- จัดกิจกรรมผอนคลายความเครียดในการทํางานใหพนักงาน เชน Fashion Day, Karaoke Singing Contest, 
Birthday Party, กิจกรรมสังสรรคปใหม เปนตน 

- สงเสริมใหพนักงานมีดุลยภาพในการใชชีวิตระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว เชน กิจกรรมดูแลลูก
พนักงานชวงปดเทอม อีกทั้งยังมีการพิจารณาใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสงเสริมใหพนักงานมีโอกาส
บําเพ็ญประโยชนทําความดีเพื่อสังคม เชน การบริจาคส่ิงของใหผูยากไรและผูดอยโอกาส การมอบอุปกรณ
การศึกษาใหโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย 

- บริษัทจัดใหมีกลองรับความคิดเห็นจากพนักงาน (Suggestion Box) และการสํารวจความพึงพอใจของพนักงาน
ประจําป เพื่อเปนการใหเกียรติและแสดงความเคารพความคิดเห็นของพนักงาน 
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การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมอยางเกื้อกูล  การพัฒนาชุมชน สังคม  ใหกาวหนา ที่ผานมาบริษัทฯ จึงไดจัด
กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนดังนี้ 

- บริษัทฯ ไดมอบผาหมกันหนาวใหแก มูลนิธิ สรางสรรคเด็ก (บานครูหยุย) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2554 

- บริษัทฯ รวมกับมูลนิธิกระจกเงามอบผาหมและของใชเพื่อชวยเหลือผูอพยพ อ.กันทรลักษณ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่  
10 มีนาคม 2554 

- บริษัทฯ รวมกับมูลนิธิสามารถ มอบขาวสาร 1,000 ถุง ใหแกผูประสบอุทกภัย ผานสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี ชอง 3 

- บริษัทฯ รวมกับมูลนิธิสามารถชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยธุยา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2554 

- บริษัทฯ มอบหนังสือเสียง จากการอานของพนักงานบริษัท ใหแก มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูป
ภัมถ 

- บริษัทฯ เปดรับนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ในภาคฤดูรอน และ ปการศึกษาสุดทาย เพื่อฝกงานเตรียมความพรอมกอนกาว
เขาสูสังคมการทํางานอยางสม่ําเสมอ จนไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ”สถานประกอบการดําเนินการสหกิจศกึษาดีเดน ระดับ
เครือขาย” ในงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่  5 ในป 2556  จาก  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ที่ผานมาจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอม ดังนี้ 

- บริษัทฯ ไดรณรงคใหพนักงานใชกระดาษอยางประหยัด recycle การใชกระดาษอยางคุมคา 

- บริษัทฯ มีการแยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น  หลีกเลี่ยงการทิ้งเศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่นๆ เพราะจะทําใหกระดาษ
เปรอะเปอนไขมันและเศษอาหารจะทําใหเศษกระดาษนั้นนําไป ผลิตใหมอีกไมได 

- บริษัทฯ ไดรณรงคใหใชพลังงานอยางประหยัด  ปดไฟฟา และ คอมพิวเตอร เมื่อไมไดใชงาน หรือ ในเวลาหยุดพัก 

- บริษัทฯ มีการลางเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ เพื่อลดการใชกระแสไฟฟาจากการที่เครื่องปรับอากาศสกปรก 

- บริษัทฯ มีการทําความสะอาดหลอดไฟ  ใหหมั่นปดฝุนจากหลอดไฟเสมอ ๆ เพราะฝุนและความสกปรกบนสวนที่เปนแกว
จะลดความสวางของแสงที่สองจากหลอดไฟ ลงไปถึง 33 เปอรเซ็นตทําใหแสงจากหลอดไฟไมสวางเทาที่ควร 


