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กลยุทธก์ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน (Sustainability Strategy Development) 
 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ด าเนินธุรกจิภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ให้

ความส าคญักบัการพฒันาธุรกจิไปพรอ้มกบัการพฒันาบุคลากร โดยบรษิทัมคีวามเชื่อมัน่ว่า “บุคลากร” เป็นทรพัยากร
ทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร รวมถงึเป็นสว่นส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างสมดุล 
นอกจากการพฒันาบคุลากรเพื่อกา้วเขา้สูค่วามยัง่ยนื บรษิทัยงัค านึงถงึการพฒันาชมุชน สงัคม รวมถงึสิง่แวดลอ้มให้
เตบิโตควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั โดยก าหนดเป็นกลยุทธเ์พื่อเป็นกรอบในการพฒันา ดงันี้ 

 
ด้านบุคลากร 

 พฒันา “คนเก่ง” อย่างรอบดา้น และสรา้ง “คนด”ี ใหก้บัสงัคม  
บรษิทัก าหนดคุณลกัษณะพืน้ฐานทีทุ่กคนในองคก์รจ าเป็นตอ้งม ี โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนกังานของบรษิทัทุกคนจะตอ้งรบัทราบจรรยาบรรณทางธุรกจิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน พรอ้ม
กนัน้ียงัก าหนดความสามารถตามต าแหน่งงานไวอ้ย่างชดัเจนเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการท างาน
ของพนกังานตลอดจนการบงัคบัใชก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
รวมทัง้สรา้งนวตักรรมผ่านเทคโนโลยแีละสรา้งสรรคใ์หเ้กดิเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้ การสง่เสรมิใหพ้นกังาน
เขา้ร่วมอบรมความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร รวมถงึการจดัหลกัสตูรอบรม
เพื่อเสรมิความรูด้า้นอื่น ๆ เพิม่เตมิต่อบุคลากร อาท ิ การวางแผนทางการเงนิ เป็นตน้ โดยการพฒันาทัง้หมด
ตามทีก่ล่าวมาเพื่อสรา้งคนด ีคนเก่ง ใหก้บับรษิทั และสงัคม  

 สรา้งความสมดุลระหว่างงานและคุณภาพชวีติของพนกังาน (Work Life Balance)  
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของพนกังาน ถา้พนกังานมคีวามสขุในการท างาน และมคีวามสขุใน

การใชช้วีติสว่นตวัควบคู่กนัไปจะท าใหเ้กดิสขุภาวะของชวีติ ซึง่จะช่วยผลกัดนัใหเ้กดิความส าเรจ็ ความมัน่คง 
และความกา้วหน้าของพนกังาน องคก์ร และสงัคมรว่มกนั 

 การสรา้งความไวว้างใจ 
บรษิทัปฏบิตัต่ิอบุคลากรอย่างเป็นธรรม ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาล ใหค้วามส าคญัต่อผลกระทบที่

อาจเกดิขึน้จากกระบวนการท างานทุกดา้นภายในองคก์ร รวมถงึรบัฟังความเหน็จากบุคลากรผ่านการประชุม
ประจ าสปัดาห ์ ประจ าไตรมาส และช่องทางต่าง ๆ เพื่อน ามาปรบัปรุง ประยุกตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั 
พรอ้มทัง้บรษิทัยงัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตังิาน การด าเนินธุรกจิ การบรหิารจดัการดา้นต่าง ๆ อย่างโปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบได ้ ผ่านรายงานประจ าปี เวบ็ไซต ์ จดหมายขา่วชีแ้จงผลการด าเนินงานทุก ๆ ไตรมาส และ
ประจ าปี รวมถงึการใหข้อ้มลูผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา นอกจากน้ีบรษิทัยงัมกีารจดัท าวารสาร “เพื่อ
คนอสีตโ์คสท”์ ซึง่จะเป็นการน าเสนอขอ้มลูอพัเดทดา้นต่าง ๆ ภายในองคก์ร ขอ้มลูผลการด าเนินงาน แนว
ทางการด าเนินชวีติทีน่่าสนใจ และสถานทีท่่องเทีย่ว รา้นอาหารทีน่่าสนใจใหก้บัพนกังานภายในบรษิทัเป็น
ขอ้มลูอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุไตรมาสดว้ย   

 การใหค้วามส าคญักบัการรบัฟังความคดิเหน็ของบคุลากรในองคก์รอย่างเท่าเทยีม 
บรษิทัตระหนกัว่าบคุลากร คอื ทรพัยากรทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร ดงันัน้การรบัฟังความ

คดิเหน็จงึเป็นเรื่องทีต่อ้งใหค้วามส าคญั โดยบรษิทัจะจดัใหม้กีารส ารวจความผกูพนัของพนกังานทีม่ต่ีอองคก์ร 
ผ่านแบบส ารวจความคดิเหน็พนกังานทีจ่ดัท าขึน้ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) เป็นประจ าทุกปีดว้ย โดย
ในแบบส ารวจจะแบง่ออกเป็นหวัขอ้ใหญ่ 5 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 

1. ภาพลกัษณ์องคก์ร และการสือ่สารในองคก์ร 
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2. หวัหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน 
3. บทบาทหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ค่าตอบแทน และการประเมนิผล 
4. โอกาสเตบิโต คุณภาพชวีติ และความมัน่คง 
5. ความเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
ซึง่ผลส ารวจทีไ่ดร้บัในแต่ละปีจะถูกน ามาใชป้รบัปรงุและพฒันาเพื่อใหเ้กดิเป็นแนวทางการบรหิาร

จดัการและก่อเกดิความผกูพนัใหม้ต่ีอองคก์รใหด้ยีิง่ขึน้ไป 
 การสง่เสรมิใหบุ้คลากรมจีติอาสาท าความดเีพื่อชมุชน และสงัคม 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัในการสง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นรากฐานให้
เกดิสงัคมและชมุชนทีน่่าอยู ่ ทัง้ภายในและภายนอกองคก์รผ่านการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อสรา้งประโยชน์ต่อ
ชุมชน และสงัคมบรเิวณรอบพืน้ทีต่ัง้ของส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบรษิทั  
 
ด้านการพฒันาธรุกิจ 

 เพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัดว้ยสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ และความรบัผดิชอบ โดย “ซ้ือของดี 
ผลิตของดี และส่งมอบของดี”  

 การขยายธุรกจิสูก่ารลงทุนในธุรกจิอื่น นอกเหนือจากการผลติและจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอร์ 
บรษิทัมแีผนกลยุทธใ์นการสรา้งความมัน่คงใหก้บัองคก์ร โดยการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิอื่น โดย

เน้นการลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทนคุม้ค่า สม ่าเสมอในระยะยาวแกอ่งคก์ร และเพื่อต่อยอดประโยชน์ไปถงึผูม้สีว่นได้
เสยี รวมถงึเพื่อเพิม่รายไดแ้ละเสรมิความแขง็แกร่งทางการเงนิ แต่ทัง้นี้ก่อนการลงทุนในธุรกจิใหม่ ๆ บรษิทัได้
ท าการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility study) อย่างรอบคอบ ทัง้ยงัมกีารจดัท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งต่าง ๆ ตามมาตรฐานทีก่ าหนด โดยการขยายธุรกจิทีเ่กดิขึน้สว่นหนึ่งเป็นไปเพื่อลดการพึง่พงิเพยีง
ธุรกจิหลกัเพยีงอย่างเดยีว ซึง่บรษิทัผ่านบรษิทัย่อย คอื บรษิทั อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ ากดั ไดเ้ลอืกทีจ่ะเขา้ลงทุน
ในธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน ปัจจุบนัคอื โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ขนาด 220 เมกะวตัต ์ณ เมอืง
มนิบ ู รฐัมาเกวย สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร ์ โดยปัจจบุนัจากทัง้สิน้ 4 เฟส ไดด้ าเนินการก่อสรา้งแลว้
เสรจ็และจ าหน่ายไฟฟ้าแลว้ 1 เฟส ขนาด 50 เมกะวตัต ์ ซึง่ทีเ่หลอือกี 170 เมกะวตัต ์ คาดว่าจะด าเนินการ
ก่อสรา้งและจ าหน่ายไฟฟ้าไดภ้ายในสิน้ปี 2565 นี้ 

ซึง่นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดค้ านึงถงึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ผ่านการสง่ตวัแทนเพื่อเขา้เป็น
กรรมการในต าแหน่งดา้นการบรหิารงานในโครงการโรงไฟฟ้าทีไ่ดเ้ขา้ลงทุน เพื่อจะไดร้บัความคบืหน้าการ
บรหิารงาน แนวทางการขยายธรุกจิ รวมถงึเรื่องทีส่ าคญัคอื แนวทางป้องกนัความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิของ
โครงการอย่างใกลช้ดิอกีดว้ย 
 
ด้านการพฒันาชมุชน และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมุง่เน้นการพฒันาธุรกจิไปพรอ้มกบัการพฒันาชมุชน รวมถงึการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณคา่ พรอ้ม
สง่เสรมิใหเ้กดิการเสรมิสรา้งเพือ่ทดแทนทรพัยากรทีส่ญูเสยีไป  

 สรา้งอาชพีและรายไดใ้หก้บัชมุชน  
บรษิทัเชื่อมัน่ว่า หากชมุชนเขม้แขง็การด าเนินธุรกจิของบรษิทักจ็ะสามารถพฒันาต่อไปไดอ้ย่าง

มัน่คง บรษิทัจงึมุ่งเน้นการสรา้งอาชพีและรายไดใ้หเ้กดิขึน้ แก่คนในชมุชนเพื่อคุณภาพชวีติทีด่ ี และสามารถ
พึง่พาตนเองไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 
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 การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อใหส้งัคมไดร้บัโอกาสทัง้ดา้นการศกึษา การท านุบ ารุงศาสนา รวมถงึ
การสนบัสนุนโรงพยาบาล เพื่อใหค้นในชมุชนเขา้ถงึการรกัษาพยาบาลดว้ยเครื่องมอืทีท่นัสมยัได้
อย่างทัว่ถงึ 

 พืน้ทีส่เีขยีว 
บรษิทัมุง่เน้นการพฒันาเพื่อยกระดบัความคดิ และการกระท าของพนกังานในการสรา้งผลลพัธท์ีจ่ะ

ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหม้ากทีส่ดุใหค้รอบคลุมรอบดา้น เริม่ตัง้แต่กระบวนการรบัสนิคา้เชา้ 
กระบวนการผลติ การจดัสง่ และการสง่เสรมิการพฒันาใหเ้กดิเป็นนวตักรรมดา้นผลติภณัฑท์ีส่ามารถช่วย
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มได ้ ประกอบกบัในช่วงทีผ่่านมาบรษิทัไดเ้ริม่การศกึษาหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นรปูธรรม ซึง่จะด าเนินการใหเ้หน็ผลชดัเจนยิง่ ๆ ขึน้ในปีต่อไป  

 การรณรงคใ์หใ้ชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า  
บรษิทัสง่เสรมิการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า ใหพ้นกังานเหน็ความส าคญัของทรพัยากรเพื่อจะใชใ้หเ้กดิ

ประสทิธภิาพสงูสดุ เริม่ตัง้แต่ในกระบวนการผลติซึง่ครอบคลุมตัง้แต่การใชท้รพัยากร รวมถงึการใชพ้ลงังานให้
ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงัมกีารสง่เสรมิใหเ้กดิการสรา้งเพื่อทดแทน อกีทัง้ยงัมกีารตดิป้ายรณรงคเ์รื่อง
การประหยดัน ้า ประหยดัไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ภายในบรษิทั  

ส าหรบัเรื่องการใชพ้ลงังาน บรษิทัไดด้ าเนินการโครงการโซล่ารร์ฟูทอ้ป คอื บรษิทัไดต้ดิตัง้ระบบผลติ
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยแ์บบตดิตัง้บนหลงัคาขนาดก าลงัการผลติตดิตัง้รวม 998.40 กโิลวตัต ์ ตัง้อยู่บรเิวณ
พืน้ทีห่ลงัคาบางสว่นของอาคารผลติสนิคา้ ส านกังานใหญ่ บมจ.อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค อ.แกลง จ.ระยอง 

ทีม่าทีไ่ปของโครงการ : ทีผ่่านมาบรษิทัไดเ้ริม่ขยายการลงทุนดา้นธุรกจิพลงังานทดแทน ทัง้รปูแบบ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ และโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล ประกอบกบัไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัทีจ่ะเป็นสว่น
หนึ่งของการช่วยเสรมิสรา้งความมัน่คงทางดา้นพลงังานใหเ้กดิขึน้ต่อสงัคม รวมถงึภายในองคก์รเอง จงึไดต่้อ
ยอดไปสูก่ารจดัหาแนวทางการลงทุนทีจ่ะตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าบนหลงัคา เพื่อสง่มอบระบบผลติไฟฟ้าใชเ้อง
ภายในโรงงานส านกังานใหญ่ซึง่เป็นโรงงานส าหรบัผลติ ผลติภณัฑเ์ฟอรน์ิเจอรไ์มป้าตเิคลิบอรด์ ซึง่ถือเป็น
ผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทั ทีน่อกจากจะเป็นสว่นหนึ่งของการสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังานใหเ้กดิขึน้บางสว่น
แลว้ ยงัจะเป็นช่องทางทีจ่ะช่วยประหยดัค่าพลงังานไฟฟ้าใหเ้กดิขึน้ในกระบวนการผลติอกีดว้ย 
 
  
 
 


