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บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) กับความรับผิดชอบตอสังคม  

คณะกรรมการบรษิัทฯ  ยึดหลักในการทําธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ  โดยมุงเนนใหมีการปฏิบัติดวยความเปนธรรม ซือ่สัตย โปรงใส และคํานึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อมุงสู

การเปนองคกรที่ดําเนนิงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนาไปสูความยั่งยืนตอไป ซึ่งไดมีการดําเนนิงาน

ตามแนวทางรายงานความยั่งยนื ดังนี ้

1. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

 บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเทาเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญา

และเงื่อนไขทางการคา รวมทั้งใหความเสมอภาคและความยุติธรรมแกคูคาทุกราย เคารพในทรัพยสินทางปญญา

ของผูอ่ืน 

1.1  การแขงขันท่ีเปนธรรม : มีการปฏิบัติอยางเสมอภาคและเปนธรรม เปนไปตามเงื่อนไขและขอตกทาง

การคากับลูกคา และผูขายอยางเครงครัด ตลอดจนแขงขันทางการคาอยางยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมในการ

ประกอบการคา ไมบิดเบือนขอมูล หลอกลวงหรือใชวิธีอื่นใดที่ไมถูกตอง 

แนวปฏิบัติตอลูกคา 

1.      สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพตรงตามความตองการ ในราคาที่เหมาะสม 

2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอลูกคาอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดได ตองรีบแจง

ลูกคาทราบ เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกัน 

3. รักษาความลับของลูกคา  และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
 

แนวปฏิบัติตอผูขาย 

1. ใหขอมูลแกผูขายอยางเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ สรางการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูขายทุกราย 

2. เจรจาตอรองอยางโปรงใส และวางตัวเปนกลาง   

3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด  
 

แนวปฏิบัติตอคูแขง 

1. ดําเนินธุรกิจบนการแขงขันเสรีและเปนธรรม โดยไมทําความตกลงใดๆ ที่มีลักษณะเปนการลดหรือ 

  จํากัดการแขงขันทางการคา 

2. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา ดวยวิธีการที่ไมสุจริต หรือผิดกฎหมาย 

3. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาที่ปราศจากขอเท็จจริง 
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การดําเนินการในป 2559 

เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาและบริการของบริษัทฯ  ในป 2559 บริษัทฯ ไดตอนรับการเขาเยี่ยม

ชมโรงงงานและกระบวนการผลิต รวม 2 บริษัท  ตลอดจนรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานตาม

มาตรฐานสากลจากลูกคาทั้งในและตางประเทศ รวม 13 บริษัท รวมทั้งไดเขาไปเยี่ยมเยียนลูกคาเปนประจําทุก

เดือน เพื่อรับฟงปญหา แลกเปลี่ยนขอมูล และขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการของบริษัทฯ 

พรอมใหคําแนะนําในการใชสินคาของบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดเขาตรวจประเมินความพรอมของผูขาย

อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาจะไมพบปญหาดานคุณภาพและการสงมอบ 

1.2 การเคารพสิทธิในทรัพยสิน :  สงเสริมใหพนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยสิน และเคารพในทรัพยสิน

ทางปญญา สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อยางเครงครัด 

แนวปฏิบัติ                                                                                                               

1. กําหนดนโยบายและขอพึงปฏิบัติไวในจรรยาบรรณบริษัทฯ ใหพนักงานไดยึดถือและใชเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงาน 

2. สงเสริมใหพนักงานใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ไมเปดเผยขอมูลลับทางธุรกิจหรือทรัพยสินทางปญญาของบริษัท รวมทั้งไมนําไปทําซ้ํา ดัดแปลง หรือ

กระทําการใดๆ เพื่อประโยชนสวนตัว หรือเพื่อประโยชนของผูอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

4.    ตองเก็บรักษาขอมูลของคูคา ลูกคา และขอมูลทางการคาไวเปนความลับ  
 

การดําเนินการในป 2559 

ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหม  บริษัทฯ จะดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร เพื่อถือสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาที่บริษัทฯ เปนเจาของ และปองกันใหพนจากการถูกละเมิด หรือนําไปใชโดยไมไดรับอนุญาต    

รวมทั้งไมอนุญาตใหนําซอฟตแวรที่ผิดกฎหมายเขามาใชในบริษัทฯ  นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดอบรมชี้แจงให

พนักงานมีความเขาใจในจรรยาบรรณและปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติดังกลาวอยางเครงครัด   

 

1.3 สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคา:   สงเสริมและใหความรวมมือในการดําเนินงานดานความ

รับผิดชอบตอสังคมของลูกคา ผูขาย รวมทั้งตรวจสอบใหมีตามกฏหมายการปฏิบัตติามกฎหายแรงงานของผูรับจาง

ซึ่งเปนคูคาของบรษิัทฯ  

แนวปฏิบัต ิ

1. กําหนดมาตรการเกีย่วกับระบบบริหารคณุภาพ และการจดัการดานสิ่งแวดลอมไวในนโยบายการจัดซื้อ 

จัดจาง โดยผูขายตองผานเกณฑมาตรฐานที่บรษิัทฯ กําหนด 
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2. สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผดิชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามีสวนรวมใน

กิจกรรมเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอมของบริษทัฯ  

การดําเนินการในป 2559 

1. บริษัทฯ ไดเขาทําการตรวจประเมินคุณสมบัติผูขาย รวม 6 บริษัท  เพื่อใหมั่นใจไดบริษัทฯ จะไดสินคาที่มี

คุณภาพตรงตามที่ตองการ  ผานทางการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และมีการจัดการดานสิ่งแวดลอม

อยางเหมาะสม 

2. บริษัทฯ ไดเขารวมกิจกรรม เพื่อสรางสัมพันธภาพและสงเสริมกิจกรรมดานความรับผิดชอบทางสังคม

ของคูคา เชน  

-    รวมกิจกรรม “รวมพลังแบงปนความสุขใหนอง” ปที่ 5  โดยสนับสนุนการบริจาคทุนการศึกษา

และ/สิ่งของใหโรงเรียนบานสบรวก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

-    รวมกิจกรรม “สรรพสามิตรวมใจ ปลูกตนกลา รักษทะเลไทย” ปลูกปาชายเลน ทาแฉลบ จังหวัด

จันทบุรี 

-    รวมแขงขันกอลฟการกุศล ลิ่งการกุศลกับลูกคาและคูคา  เปนตน 

3.      สื่อสารใหคูคารับทราบชองทางในการรองเรียนและใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงสินคาและบริการของ

บริษัทฯ 
 

ทั้งนี้  บริษัทฯ  ไมเคยถูกดําเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และขอบังคับใดๆ ตลอดระยะเวลาในการ

ดําเนินงานที่ผานมา 
 

2.  การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมุงเนนใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองกระทําอยาง

ถูกตอง ตรงไปตรงมา และตองไมมีการเรียกรอง หรือรับทรัพยสิน และผลประโยชนใดๆ จากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจ  

รวมทั้งบริษัทฯ ไมสนับสนุนการใหสินบนอยางเด็ดขาด 

แนวปฏิบัติ   

1. ไมเรียกหรือรับ เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ และผลประโยชนใดๆ จากคูคา ผูรับเหมา และผูที่บริษัทฯ ทําธุรกิจ

ดวย 

2.    ไมเสนอผลประโยชนใดๆ ตอเจาหนาที่ของรัฐ ลูกคา สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจ 

   ใหปฏิบัติในทางที่มิชอบ 
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3.     การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทําธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปนไปอยาง 

    สมเหตุสมผล สามารถกระทําได แตควรหลีกเลี่ยงลักษณะที่เกินกวาปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ทําธุรกิจ 

    ดวย 
 

การดําเนินการ 

       บริษัทฯ มุงมั่นสรางจิตสํานึกใหผูบริหาร และพนักงานมาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

ป 2553     

      คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ และขอพึงปฏิบัติ เพื่อใชเปนแนวทางในการ 

ประพฤติปฏิบัติที่ดีของทุกคนในองคกร 
 

ป 2554      

      จัดทําคูมือจรรยาบรรณบริษัทฯ แจกใหพนักงานทุกคนในองคกร พรอมจัดอบรมชี้แจงใหพนักงาน

ไดรับทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

      เผยแพรขอมูลไวในระบบอินทราเน็ท และเว็บไซตของบริษัทฯ  

      สนับสนุนกิจกรรมขององคกรภาคีเครือขายตอตานคอรรัปชั่น เชน สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสภา

หอการคาแหงประเทศไทย เพื่อรวมรณรงคการตอตานคอรรัปชั่น 
 

 ป 2555-58 

      สนับสนุนกิจกรรม “ วันตอตานคอรรัปชั่นแหงชาติ รวมพลังเปลี่ยนประเทศไทย ” รวมกับสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

      สนับสนุนกิจกรรมขององคกรตอตานคอรรัปชั่นแหงประเทศไทย 

      จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน 

      ส.ค. 2558 จัดใหผูบริหารเขารวมสัมมนา Workshop: การเตรียมความพรอมเขารวมโครงการแนว   

รวม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต เพื่อศึกษาและเตรียมตัวสมัครเขารวม

โครงการในป 2559 และรับการรับรองภายในป 2560 

 

ป 2559  

      11 ก.ย. 2559  ตัวแทนกรรมการ ผูบริหาร พนักงานรวมแสดงพลังตอตานการคอรรัปชั่นใน “วัน  

ตอตานการคอรรัปชั่นประจําป 2559”  ณ ทองสนามหลวง  

      3 มี.ค. 2559  บริษัทฯ  ไดเขารวมการประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective  Action 

Coalition)    ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต      และเพื่อใหการดําเนินงานในการเขารวม

โครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเปาหมายตามแผนงาน บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองแนวปฏิบัติและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  และคณะอนุกรรมการกําหนดแนว

ปฏิบัติและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  โดยใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
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รวมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ภายในบริษัทฯ  

                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

3.1  สิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมกัน  

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเปนมนุษยและความเทาเทียมกนั 

ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ สิทธิเสรีภาพสวนบุคคลตองไดรับความคุมครองไมใหถูกลวง

ละเมิดจากการใชหรือการเปดเผยไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ 
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 แนวปฏิบัติ      

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ

มนุษยชนสากล 

2. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิมนุษยชนและไมมีการแบงแยกอยางไมเปนธรรม  อันเนื่องมาจากความแตกตาง

ทางเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาหรือชนชั้นทางสังคม 

3. เปดโอกาสใหพนักงานไดรับทราบขอมูลขาวสารของบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นผานทางชองทาง

ตางๆ กลองรับความคิดเห็น  

4. กําหนดขั้นตอนและกระบวนการในรองเรียน กรณีพบการกดขี่ขมเหงหรือการกระทําที่ไมเปนธรรม รวมทั้ง

มาตรการคุมครองแกผูรายงาน 
 

      การดําเนินการในป 2559 

เพื่อใหพนักงานไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ บริษัทฯ ไดจัดประชุมพนักงาน

พบผูบริหารอยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งนอกเหนือจากพนักงานทุกคนจะไดทราบผลการดําเนิงานดานตางๆ แตบริษัทฯ 

ยังไดรับทราบขอคิดเห็นและความตองการของพนักงาน เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น 
 

ในป 2559 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไมถูกตอง หรือไมเปนธรรมแตอยางใด 
 

3.2 การดาํเนินการดานการเมือง 

บริษัทฯ วางตัวเปนกลางทางการเมือง โดยไมกระทําการอันเปนการฝกใฝหรือสนับสนุนพรรการเมืองหนึ่ง

พรรคการเมืองใด หรือผูหนึ่งผูใดที่มีอํานาจทางการเมือง บริษัทฯ ตระหนักและใหความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการ

ใชสิทธิทางการเมืองของพนักงานแตละคน 

แนวปฏิบัติ                                                                                                     

บริษัทฯ สนับสนุนใหพนักงานใชสิทธิทางการเมืองโดยทรัพยากรของตนเอง แตไมอนุญาตใหนําทรัพยากร 

เงินทุน และชื่อเสียงของบริษัทฯ  ไปใชในการทํากิจกรรมทางการเมือง 

ในทุกๆ ป  บริษัทฯ เปดโอกาสใหพนักงานไปใชสิทธิทางการเมืองไดอยางอิสระ โดยมิไดมีการชักจูง ครอบงํา 

หรือบังคับใหเขาขางฝายใดฝายหนึ่งแตอยางใด 
 

4.  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 บริษัทฯ ใหความสําคัญตอพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ  โดย

พนักงานทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาค และเปนธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

อยางเครงครัด  มีการจัดสถานที่ทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขลัษณะ มีแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอยาง
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ตอเนื่องควบคูไปกับการพัฒนาธุรกิจ  ตลอดจนใหคาตอบแทนแกพนักงานอยางเหมาะสม  บริษัทฯ ตระหนักดีวา

ความสําเร็จขององคกรขึ้นอยูกับศักยภาพของบุคคลากรเปนสําคัญ   องคกรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มี

ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม  ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  และนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการอยางยั่งยืน  

 แนวปฏิบัติ  

1. การสรรหา การพิจารณาผลงาน การแตงตั้งและโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษ ตอง

ดําเนินการอยางถูกตองตามระเบียบและเปนธรรม 

2.     กําหนดขั้นตอนในการรองทุกข  กรณีพนักงานไมไดรับความเปนธรรม 

3.     กําหนดนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และ 

ตอเนื่อง โดยจัดใหมีแผนการฝกอบรมประจําป  

4. กําหนดนโยบายบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อ

ลดและปองกันไมใหเกิดการบาดเจ็บ การเจ็บปวยทั้งในงานและนอกงาน  โดยทําการศึกษา ประเมิน

ความเสี่ยง เพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ 

แวดลอมในการทํางาน 
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุมและจัดตั้งเปนสหภาพ

แรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยกันดูแลเกี่ยวกับสภาพการจาง สวัสดิภาพในการทํางานและสวัสดิการตางๆ  โดย

เปดโอกาสใหสหภาพแรงงาน ซึ่งเปนตัวแทนของพนักงานยื่นขอเรียกรอง เพื่อขอใหบริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยน

การจัดสวัสดิการ และสภาพแวดลอมในการทํางานไดตามที่ทั้งสองฝายมีความเห็นพองรวมกัน 

การดําเนินงานในป 2559 

1. สถิติเกี่ยวกับการจางงาน 
 

     ณ สิ้นป 2559   บริษัทฯ มีจํานวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 891 คน แบงเปน 

-    พนักงาน                     782  คน 

-    หัวหนาหนวยงาน          85  คน 

-     ผูบริหาร                       24  คน 

     จํานวนพนักงานเขาใหมและออกจากงาน  

- พนักงานเขาใหม            71   คน 

- พนักงานออกจากงาน   62   คน  

     จํานวนนักศึกษาฝกงาน      22   คน 
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2. การฝกอบรมพัฒนา 
 

      ในป 2559 บริษัทฯ จัดใหมีการอบรม/สัมมนารวม 115 หลักสูตร มีพนักงานเขารวมอบรม จํานวน 

         2,392 คน แบงเปน 

- อบรม/สัมมนาภายใน จํานวน   73  หลักสูตร  มีพนักงานเขารวมอบรม   จํานวน  2,330  คน  

- สัมมนาภายนอก         จํานวน   42  หลักสูตร  มีพนักงานเขารวมสัมมนา จํานวน      62  คน  

     จํานวนชั่วโมงการฝกอบรม/สัมมนา 

- พนักงาน                                  เฉลี่ย 2.65 วัน/คน/ป 

- หัวหนาหนวยงาน/ผูบริหาร   เฉลี่ย 3.43 วัน/คน/ป 
 

3. สถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุในการทํางาน 
 

      ในป 2559 มีจํานวนอุบัติเหตุรวม 10 ราย สูญเสียเวลาในการทํางานรวมทั้งสิ้น 283 วัน ดังนี้ 

- อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน   จํานวน  8  ราย รวมเปนระยะเวลาหยุดงาน 283 วัน 

- อุบัติเหตุเล็กนอย             จํานวน  2  ราย 
 

รายงานการเกิดอุบัติเหตุตั้งแตป 2549 – 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การดําเนินกิจกรรมดานความปลอดภัย 
 

      จัดอบรมใหความรูดานความปลอดภัย 15 หลักสูตร พนักงานเขาอบรมทั้งสิ้น 586 คน 

      จัดใหมีการชี้บงอันตรายและประเมินความเสี่ยง  เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน 

กําหนดมาตรการปองกัน และควบคุม ทั้งที่เปนงานประจําและงานโครงการตางๆ ที่ปฏิบัติงานโดย

ผูรับเหมา 



9 

 

     จัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ผลิตเปนประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พบเรื่องที่ตองแกไข 96 เรื่อง มีการ

ปรับปรุงแกไข ณ สิ้นป 2559 รวม 85 เรื่อง (11 เรื่องที่เหลือ เปนเรื่องที่ตรวจพบในสองเดือน

สุดทายของป 2559 และดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2560) 

      จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เชน โครงการแนะนํา ทําได ปลอดภัย100% มีพนักงานเขารวม

สงขอเสนอแนะรวม 447 เรื่อง มีการปรับปรุงแกไข ณ สิ้นป 2559 รวม 394 เรื่อง (53 เรื่องที่เหลือ 

เปนเรื่องที่เสนอในไตรมาสสุดทายของป 2559 และดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาสแรกของป 

2560) 

              จัดทําวารสาร SHE Magazine และ Health New ประจําทุกเดือน ติดบอรดเพื่อประชาสัมพันธให 

       ความรูเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย และรวมตอบคําถามชิงรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

            จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานตามปจจัยเสี่ยง เชน พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี 

              พื้นที่ที่มีเสียงดัง 
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5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

 บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ดวยการพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ เพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง  ตลอดจนผลิตสินคาที่มีความปลอดภัย และรับผิดชอบตอลูกคาและผูบริโภค 

 

แนวปฏิบัติ 

1. ในการผลิตสินคาและใหบริการ บริษัทฯ ใหความสําคัญเปนอยางมากในเรื่องของความปลอดภัยและ

อนามัยของลูกคาและผูบริโภคที่ใชสินคาของบริษัทฯ 

2. ใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอแกลูกคา  โดยไมกลาวเกินความเปนจริง  หรือไมทําการใดอันเปนการ

หลอกลวง หรือทําใหหลงเชื่อในคุณภาพสินคา และบริการของบริษัทฯ    

3.    จัดใหมีระบบและกระบวนการสําหรับใหลูกคารองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ  ความปลอดภัยของสินคาและ 

บริการที่พรอมตอบสนองลูกคาอยางรวดเร็ว 
 

การดําเนินงานในป 2559 

บริษัทฯ ตระหนึกถึงความสําคัญและคํานึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของผูบริโภค จึงไดนําระบบความ

ปลอดภัยบรรจุภัณฑอาหาร (FSSC22000) เขามาใชในกระบวนการผลิตตั้งแตป 2557 และมีการปฏิบัติมาอยาง

ตอเนื่อง โดยในป 2559  ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกลาวของบริษัทฯ ยังคงความสอดคลอง
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กับขอกําหนด แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม ไมเฉพาะแตพนักงานเทานั้น แตยังรวมถึงผูบริโภค

โดยทั่วไป 
 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯตระหนักดีวาการรักษาสิ่งแวดลอมเปนงานสวนรวมที่สําคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จะพยายามวางนโยบาย

ดานสิ่งแวดลอมควบคูไปกับนโยบายบริษัทฯ ในทุกๆ ดานพรอมทั้งมุงมั่นที่จะสรางที่ทํางานที่ปลอดภัยถูก

สุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยูเสมอ โดยพนักงานและผูที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติในเรื่องตางๆ

ตามที่กําหนดไว 

แนวปฏิบัติ  

1. กําหนดนโยบายบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดและปองกันผลกระทบ โดยทําการศึกษา ชี้บง 

                  ประเด็น และประเมินผลกระทบเพื่อใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง รวมถึงการใชพลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนดและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

3. ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาพนักงานทุกระดับ ใหตระหนักถึงความสําคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

                  ดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย อยางตอเนื่อง ตลอดจนชวยกันดูแล เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

หรืออุปกรณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. กําหนดชองทางการรองทุกข กรณีพบปญหาเรื่องของมลพิษที่บริษัทฯ ปลอยออกไปสูภายนอก 
 

 การดําเนินงานในป 2559 

 เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชน

โดยรอบ บริษัทฯ จึงกําหนดใหมีดําเนินการ ดังนี้  

1. ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด มีระบบบําบัดน้ําเสีย กอนปลอยออกสูภายนอก 

เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยูเปนประจําทุก 2 เดือน โดย

หองปฏิบัติการเอกชนที่ไดรับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง ประจําป 2559 

 

2. ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ไดถูกคัดแยกและสงไปกําจัดหรือบําบัดโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การดําเนินงานทุกขั้นตอนไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการ

ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติใหสอดคลองกับการอนุญาตโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกอยาง

สม่ําเสมอ 

3. จัดอุปกรณลดเสียงใหกับพนักงานเพื่อสวมปองกันเสียงขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันและลดผลกระทบ

จากแหลงกําเนิดเสียง โดยการทําฝาครอบลดเสียงจากเครื่องจักรสูภายนอก 

4. ตรวจวัดเสียง แสง ความรอน ฝุน สารเคมี และไอระเหยในบริเวณที่ทํางานและสถานที่จัดเก็บ ตาม

ประกาศกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะ

แวดลอมชวยใหพนักงานอยูในสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกัน โปรแกรมการ

ตรวจสุขภาพประจําป ชวยยืนยันความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลและปองกันผลกระทบจากการ

ทํางานที่อาจมีตอพนักงาน ปละ 2 ครั้ง 
 

 จากการตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ปลอยออกจากปลองโรงงาน (สูภายนอก) เชน ฝุน

ละอองกาซออกไซดของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด กาซคารบอนมอนอกไซด และกลุมสารประกอบ

อินทรียระเหยงาย โดยหองปฏิบัติการเอกชนที่ไดรับการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาปริมาณฝุน

ละออง และกาซดังกลาว    มีผลอยูในคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและตามที่หนวยงานราชการ

กําหนด 
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การตรวจสารเจือปนท่ีระบายออกจากปลองเตา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการตรวจสอบปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ปลอยออกจากปลอง ประจําป 2559 

 คร้ังท่ี 1/2559 
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 คร้ังท่ี 2/2559 

 
 

5. นํากระบวนการรีไซเคิลมาชวยในการลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ และมีการพิจารณาแผนการ

จัดการส่ิงแวดลอม ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเปนประจําทุกป 
 

โดยในป 2559 บริษัทฯ มเีปาหมายลดการใชทรัพยากร ดังนี้ 

1. การลดการใชพลังงาน จํานวน  3% 

2. การลดการใชน้ํา             จํานวน  2% 

3. การลดการใชสารละลาย จํานวน  4% 

4. การลดการใชกระดาษ จํานวน  5% 

6. ดําเนินการเปลีย่นเครื่องทําน้ําเยน็ใหม ( Absorption Chiller ) ใหมีประสทิธิภาพมากขึ้นของคณะทํางาน

ดานการอนุรักษพลังงาน ซึ่งไดรับเงินสนบัสนนุจํานวน 967,800 บาท จากโครงการ 80/20 สนับสนุนการ

ลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรบัปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ เพื่อการอนุรักษพลังงาน จากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรกัษพลังงาน กระทรวงพลงังาน  นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนใชหลอดไฟ LED 

ทดแทนการใชหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วัตต จํานวน 500 หลอด เพื่อประหยัดพลังงาน  

7.  การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจดวยความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนและ

สังคมโดยรวม  ตลอดจนใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและ

สังคมบริษัทฯ มีกิจกรรมรวมกับชุมชนโดยรอบอยางสมํ่าเสมอ 
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แนวปฏิบัติ   

1. ดูแล และปองกันมิใหการดําเนินงานของบริษัทฯ สงผลกระทบในทางลบ และสรางความเสียหายตอ

ชุมชนและสังคม 

2. สงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน และสังคม อยางสม่ําเสมอ โดยตองคํานึงถึงประโยชนที่

สวนรวมจะไดรับอยางแทจริง 

3.     ปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง  
 

การดําเนินงานป 2559 

    รวมกับเทศบาลนครรังสิตเพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางพื้นที่สีเขียว ในโครงการ “ปลูกเพื่อแมของแผนดิน 

      บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์” 

    รวมกับเทศบาลนครรังสิตและอําเภอธัญบุรีในโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทําดีเพื่อพอ” โดยการ

จัดเก็บขยะมูลฝอยและปรับภูมิทัศนบริเวณขางทาง เกาะกลาง ทางระบายน้ําถนนรังสิต-นครนายก 

    จัดกิจกรรมสงเสริมใหพนักงานมีการแบงปน และเสียสละ เชน การรวมบริจาคโลหิต  การบริจาค        

อุปกรณการเรียน และกีฬาใหโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ  

     จัดกิจกรรมสงเสริมจริยธรรมของพนักงาน เชน การทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปใหม กิจกรรมไหวพระ    

เกาวัด 
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8.  การวิจัยและพัฒนาจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาใหเปนผูผลิตบรรจุภัณฑชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผลิตสินคาที่มีความ

ปลอดภัย คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความตองการของลูกคาได โดยมุงเนนใหมีการ

คิดคน พัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ อยูเสมอ  สอดคลองกับความตองการของตลาด  มีการใชวัตถุดิบหรือพลังงาน

นอยลง เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา มีตนทุนที่เหมาะสม และสามารถแขงขันไดอยางตอเนื่อง  ตลอดจน

ดูแลรักษาสภาพแวดลอม มิใหเกิดมลภาวะในทุกกระบวนการผลิตและทุกปฏิบัติการ   

 การดําเนินงานในป 2556-59 

 บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ อาทิ เชน 

1.    พัฒนาผลิตภัณฑฝาพลาสติกใหมีน้ําหนักเบา ทําใหใชเม็ดพลาสติกนอยลงและขนสงไดจํานวนมากขึ้น 

รวมถึงมีราคาถูกลงแตยังคงประสิทธิภาพในการปกปองผลิตภัณฑของลูกคา 

2.    พัฒนาการใชแผนเหล็กในการผลิตฝาจีบใหมีความหนาลดลง   ทําใหใชเหล็กนอยลง  แตยังคงคุณภาพ

ดีเชนเดิม 

3.    พัฒนาการใชวัสดุปองกันการร่ัวซึมใตฝาชนิดใหม  เพื่อชวยใหสินคาในบรรจุภัณฑคงสภาพรสชาติเดิม

นานขึ้น ปองกันการซึมผานของออกซิเจน  ทําใหรักษาอายุของสินคาไดนานขึ้นและสินคามีความสดใหม

อยูเสมอ 

4.    สนับสนุนคูคาภายในประเทศในการจัดทําอะไหลเครื่องจักรทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ เพื่อสราง

งานใหกับคนในประเทศและลดตนทุนไดอีกทางหนึ่งดวย 

5.    พัฒนากระบวนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยี Laser Marking Machine เขามาใชในการพิมพระหัสใต

ฝา เพื่อทํารายการสงเสริมการขายของลูกคาที่ใชวิธีสง SMS ซึ่งชวยลดขั้นตอนในการทํางาน และผลิต

สินคาไดเร็วข้ึนกวาวิธีการพิมพแบบเดิมๆ 

6.    พัฒนาการผลิตฝาจีบจากแผนเหล็กที่มีกํามะถันต่ํา ซึ่งสามารถยืดเวลาการเกิดสนิมออกไปใหนานขึ้น 

เปนการยืดอายุสินคาใหอยุในสภาพดีไดนานขึ้น 

 

....................................................................................................... 

 


