บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบตอสังคม

ป 2559

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) กับความรับผิดชอบตอสังคม
คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลักในการทําธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ โดยมุงเนนใหมีการปฏิบัติดวยความเปนธรรม ซือ่ สัตย โปรงใส และคํานึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เพื่อมุงสู
การเปนองคกรที่ดําเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม และพัฒนาไปสูความยั่งยืนตอไป ซึ่งไดมีการดําเนินงาน
ตามแนวทางรายงานความยั่งยืน ดังนี้
1. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ ปฏิบัติตอคูคาตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริตและเทาเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญา
และเงื่อนไขทางการคา รวมทั้งใหความเสมอภาคและความยุติธรรมแกคูคาทุกราย เคารพในทรัพยสินทางปญญา
ของผูอื่น
1.1 การแขงขันที่เปนธรรม : 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
ชมโรงงงานและกระบวนการผลิ ต รวม 2 บริ ษั ท ตลอดจนรั บ การตรวจประเมิ น ระบบบริ ห ารงานตาม
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 หรือเพื่อประโยชนของผูอื่นโดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ
4. ตองเก็บรักษาขอมูลของคูคา ลูกคา และขอมูลทางการคาไวเปนความลับ
การดําเนินการในป 2559
ในกรณี ที่ บ ริษั ท ฯ มีผลิต ภัณ ฑ ที่ พัฒนาขึ้น ใหม บริษั ทฯ จะดํ าเนิ น การขอจดอนุ สิท ธิบั ต ร เพื่อถื อสิท ธิใ น
ทรัพยสินทางปญญาที่บริษัทฯ เปนเจาของ และปองกันใหพนจากการถูกละเมิด หรือนําไปใชโดยไมไดรับอนุญาต
รวมทั้ ง ไมอนุญ าตให นํ าซอฟต แวรที่ ผิด กฎหมายเขามาใช ใ นบริษั ท ฯ นอกจากนี้ บ ริษัท ฯ ได จั ด อบรมชี้ แจงให
พนักงานมีความเขาใจในจรรยาบรรณและปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติดังกลาวอยางเครงครัด
1.3 สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในคูคา: สงเสริมและใหความรวมมือในการดําเนินงานดานความ
รับผิดชอบตอสังคมของลูกคา ผูขาย รวมทั้งตรวจสอบใหมีตามกฏหมายการปฏิบัตติ ามกฎหายแรงงานของผูรับจาง
ซึ่งเปนคูคาของบริษัทฯ
แนวปฏิบัติ
1. กําหนดมาตรการเกีย่ วกับระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการดานสิ่งแวดลอมไวในนโยบายการจัดซื้อ
จัดจาง โดยผูขายตองผานเกณฑมาตรฐานที่บริษัทฯ กําหนด
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2. สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของคูคา และเปดโอกาสใหคูคาเขามีสวนรวมใน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษทั ฯ
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
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ไมเ คยถู ก ดํ าเนิ น คดี จ ากการละเมิ ด กฎหมาย และขอ บั ง คั บ ใดๆ 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
สนั บ สนุ น กิ จ กรรม “ วัน ต อต านคอรรัป ชั่ นแห ง ชาติ รวมพลัง เปลี่ย นประเทศไทย ” รวมกั บ สภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

สนับสนุนกิจกรรมขององคกรตอตานคอรรัปชั่นแหงประเทศไทย

จัดอบรมใหความรูแกพนักงาน

ส.ค. 2558 จัดใหผูบริหารเขารวมสัมมนา Workshop: การเตรียมความพรอมเขารวมโครงการแนว
รวม ปฏิบั ติ ของภาคเอกชนไทยในการต อต านการทุ จ ริต เพื่อศึ ก ษาและเตรีย มตั วสมัค รเขารว ม
โครงการในป 2559 และรับการรับรองภายในป 2560
ป 2559




11 ก.ย. 2559 ตัวแทนกรรมการ ผูบริหาร พนักงานรวมแสดงพลังต อตานการคอรรัปชั่นใน “วัน
ตอตานการคอรรัปชั่นประจําป 2559” ณ ทองสนามหลวง
3 มี.ค. 2559 บริษัทฯ ไดเขารวมการประกาศเจตนารมณ เปนแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต และเพื่อใหการดําเนินงานในการเขารวม
โครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเ ปาหมายตามแผนงาน บริษัท ฯ ได แต ง ตั้ง คณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุ กรรมการ
กลั่นกรองแนวปฏิบัติและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และคณะอนุกรรมการกําหนดแนว
ปฏิบัติและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยใหทุกหนวยงานไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
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รวมทั้งกําหนดแนวปฏิบัติและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ภายในบริษัทฯ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
3.1 สิทธิเสรีภาพและความเทาเทียมกัน
บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเปนมนุษยและความเทาเทียมกัน
ไมเลือกปฏิบัติต อบุค คลใดบุคคลหนึ่ ง นอกจากนี้ สิทธิเ สรีภาพสวนบุค คลตองได รับความคุ มครองไมใหถู กลวง
ละเมิดจากการใชหรือการเปดเผยไปยังบุคคลที่ไมเกี่ยวของ
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แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอยางเครงครัด และไมสนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล
2. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิมนุษยชนและไมมีการแบงแยกอยางไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากความแตกตาง
ทางเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาหรือชนชั้นทางสังคม
3. เปดโอกาสใหพนักงานได รับทราบขอมูลขาวสารของบริษัทฯ 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 การดําเนินการดานการเมือง
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
ความสํา เร็จ ขององค ก รขึ้น อยู กั บ ศั ก ยภาพของบุ ค คลากรเป น สํา คั ญ องค ก รใดหากมีท รั พยากรบุ ค คลที่ มี
ความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ยอมสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และนําพาองคกรไปสู
ความสําเร็จไดตามเปาหมายที่ตองการอยางยั่งยืน
แนวปฏิบัติ
1. การสรรหา การพิจ ารณาผลงาน การแต งตั้ ง และโยกย าย รวมถึ ง การให รางวัลและการลงโทษ ต อง
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 มีความเขาใจในสิทธิและเสรีภาพของพนั กงานในการรวมกลุมและจัดตั้ งเปน สหภาพ
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
จัด ให มีก ารชี้บ งอันตรายและประเมิน ความเสี่ยง เพื่อปรับปรุง สภาพแวดลอมในการทํ างาน
กําหนดมาตรการปองกัน และควบคุม ทั้งที่เปนงานประจําและงานโครงการตางๆ ที่ปฏิบัติงานโดย
ผูรับเหมา
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จัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ผลิตเปนประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พบเรื่องที่ ตองแก ไข 96 เรื่อง มีก าร
ปรับปรุงแกไข ณ สิ้นป 2559 รวม 85 เรื่อง (11 เรื่องที่เหลือ เปน เรื่องที่ตรวจพบในสองเดือน
สุดทายของป 2559 และดําเนินการแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2560)
จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัย เชน โครงการแนะนํา ทําได ปลอดภัย100% มีพนักงานเขารวม
สงขอเสนอแนะรวม 447 เรื่อง มีการปรับปรุงแกไข ณ สิ้นป 2559 รวม 394 เรื่อง (53 เรื่องที่เหลือ
เปน เรื่องที่เ สนอในไตรมาสสุดท ายของป 2559 และดําเนิน การแลวเสร็จในไตรมาสแรกของป
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
บริษั ท ฯ ตระหนึ ก ถึ ง ความสําคั ญ และคํ านึ ง ถึ งสุขภาพความปลอดภัย ของผูบ ริโภค จึ ง ได นํ าระบบความ
ปลอดภัยบรรจุภัณฑอาหาร (FSSC22000) เขามาใชในกระบวนการผลิตตั้งแตป 2557 และมีการปฏิบัติมาอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2559 ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกลาวของบริษัทฯ ยังคงความสอดคลอง
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กับขอกําหนด แสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบตอสังคมโดยรวม ไมเฉพาะแตพนักงานเทานั้น แตยังรวมถึงผูบริโภค
โดยทั่วไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯตระหนักดีวาการรักษาสิ่งแวดลอมเปนงานสวนรวมที่สําคัญ ดังนั้นบริษัทฯ จะพยายามวางนโยบาย
ด านสิ่ง แวดล อมควบคู ไ ปกั บ นโยบายบริ ษั ท ฯ ในทุ ก ๆ ด านพรอ มทั้ ง มุ ง มั่ น ที่ จ ะสรา งที่ ทํ า งานที่ ป ลอดภั ย ถู ก
สุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยูเสมอ โดยพนักงานและผูที่เกี่ยวของมีหนาที่ตองปฏิบัติตามแนว ปฏิบัติในเรื่องตางๆ
ตามที่กําหนดไว
แนวปฏิบัติ
1. กําหนดนโยบายบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อลดและปองกันผลกระทบ โดยทําการศึกษา ชี้บง
ประเด็ น และประเมิน ผลกระทบเพื่อให เ กิ ด การปรับ ปรุง อย างต อเนื่ อง รวมถึ ง การใช พลัง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ขอกําหนดและมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
3. ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาพนักงานทุกระดับ ใหตระหนักถึงความสําคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย อยางตอเนื่อง ตลอดจนชวยกันดูแล เพื่อใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
หรืออุปกรณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กําหนดชองทางการรองทุกข กรณีพบปญหาเรื่องของมลพิษที่บริษัทฯ ปลอยออกไปสูภายนอก
การดําเนินงานในป 2559
เพื่อแสดงความรับผิด ชอบตอกระบวนการผลิต ของบริษั ท ฯ ที่ อาจมีผลกระทบต อสิ่ง แวดลอมและชุมชน
โดยรอบ บริษัทฯ จึงกําหนดใหมีดําเนินการ ดังนี้
1. ควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด มีระบบบําบัดน้ําเสีย กอนปลอยออกสูภายนอก
เพื่อ ไม ใ ห เ กิ ด ผลกระทบต อชุ มชน มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ํ า ทิ้ ง อยู เ ป น ประจํ า ทุ ก 2 เดื อ น โดย
หองปฏิบัติการเอกชนที่ไดรับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง ประจําป 2559

2. ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ไดถูกคัดแยกและสงไปกําจัดหรือบําบัดโดยบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การดําเนินงานทุกขั้นตอนไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการ
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติใหสอดคลองกับการอนุญาตโดยหนวยงานทั้งภายในและภายนอกอยาง
สม่ําเสมอ
3. จัดอุปกรณลดเสียงใหกับพนักงานเพื่อสวมปองกันเสียงขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งปองกันและลดผลกระทบ
จากแหลงกําเนิดเสียง โดยการทําฝาครอบลดเสียงจากเครื่องจักรสูภายนอก
4. ตรวจวัดเสีย ง แสง ความรอน ฝุน สารเคมี และไอระเหยในบริเ วณที่ทํ างานและสถานที่ จัด เก็ บ ตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะ
แวดลอมชวยใหพนักงานอยูในสภาพการทํางานที่ปลอดภัย ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกัน โปรแกรมการ
ตรวจสุขภาพประจําป ชวยยืนยันความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลและปองกันผลกระทบจากการ
ทํางานที่อาจมีตอพนักงาน ปละ 2 ครั้ง
จากการตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ป ลอยออกจากปลองโรงงาน (สูภายนอก) เชน ฝุน
ละอองก าซออกไซดของไนโตรเจนในรูป ไนโตรเจนไดออกไซด ก าซคารบอนมอนอกไซด และกลุมสารประกอบ
อินทรีย ระเหยง าย โดยห องปฏิบัติก ารเอกชนที่ ไดรับการรับ รองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบวาปริมาณฝุน
ละออง และกาซดังกลาว มีผลอยูในคามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและตามที่หนวยงานราชการ
กําหนด
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การตรวจสารเจือปนที่ระบายออกจากปลองเตา

ผลการตรวจสอบปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ปลอยออกจากปลอง ประจําป 2559
 ครั้งที่ 1/2559
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 ครั้งที่ 2/2559

5. นํากระบวนการรีไซเคิลมาชวยในการลดปริมาณการใชทรัพยากรธรรมชาติ และมีการพิจารณาแผนการ
จัดการสิ่งแวดลอม ใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเปนประจําทุกป
โดยในป 2559 บริษัทฯ มีเปาหมายลดการใชทรัพยากร ดังนี้
1. การลดการใชพลังงาน จํานวน 3%
2. การลดการใชน้ํา
จํานวน 2%
3. การลดการใชสารละลาย จํานวน 4%
4. การลดการใชกระดาษ จํานวน 5%
6. ดําเนินการเปลีย่ นเครื่องทําน้ําเย็นใหม ( Absorption Chiller ) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นของคณะทํางาน
ดานการอนุรักษพลังงาน ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจํานวน 967,800 บาท จากโครงการ 80/20 สนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ เพื่อการอนุรักษพลังงาน จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนใชหลอดไฟ LED
ทดแทนการใชหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 36 วัตต จํานวน 500 หลอด เพื่อประหยัดพลังงาน

7. การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจดวยความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอชุมชนและ
สังคมโดยรวม ตลอดจนใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนที่ชวยเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
สังคมบริษัทฯ มีกิจกรรมรวมกับชุมชนโดยรอบอยางสม่ําเสมอ
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แนวปฏิบัติ
1. ดูแล และปองกันมิใหการดําเนินงานของบริษัทฯ สงผลกระทบในทางลบ และสรางความเสียหายตอ
ชุมชนและสังคม
2. สง เสริมกิ จ กรรมที่ เ ปน ประโยชน ตอชุ มชน และสัง คม อย างสม่ําเสมอ โดยต องคํ านึ ง ถึง ประโยชน ที่
สวนรวมจะไดรับอยางแทจริง
3. ปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับใหมีความรับผิดชอบตอสังคมอยางจริงจังและตอเนื่อง
การดําเนินงานป 2559








รวมกับเทศบาลนครรังสิตเพื่อเปนสวนหนึ่งในการสรางพื้นที่สีเขียว ในโครงการ “ปลูกเพื่อแมของแผนดิน
บริเวณริมคลองรังสิตประยูรศักดิ์”
รวมกับเทศบาลนครรังสิตและอําเภอธัญบุรีในโครงการจังหวัดสะอาด “ปทุมธานีทําดีเพื่อพอ” โดยการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและปรับภูมิทัศนบริเวณขางทาง เกาะกลาง ทางระบายน้ําถนนรังสิต-นครนายก
จั ดกิ จ กรรมสง เสริมให พนั กงานมีก ารแบ ง ป น และเสีย สละ เช น การรวมบริจ าคโลหิ ต การบริจ าค
อุปกรณการเรียน และกีฬาใหโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ
จัดกิ จกรรมสงเสริมจริยธรรมของพนัก งาน เชน การทํ าบุญตั กบาตรในวันขึ้นป ใหม 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. พัฒนาการใชวัสดุปองกันการรั่วซึมใตฝาชนิดใหม เพื่อชวยใหสินคาในบรรจุภัณฑคงสภาพรสชาติเดิม
นานขึ้น ปองกันการซึมผานของออกซิเจน ทําใหรักษาอายุของสินคาไดนานขึ้นและสินคามีความสดใหม
อยูเสมอ
4. สนับสนุนคูคาภายในประเทศในการจัดทําอะไหลเครื่องจักรทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ เพื่อสราง
งานใหกับคนในประเทศและลดตนทุนไดอีกทางหนึ่งดวย
5. พัฒนากระบวนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยี Laser Marking Machine เขามาใชในการพิมพระหัสใต
ฝา เพื่อทํารายการสงเสริมการขายของลูกคาที่ใชวิธีสง SMS ซึ่งชวยลดขั้นตอนในการทํางาน และผลิต
สินคาไดเร็วขึ้นกวาวิธีการพิมพแบบเดิมๆ
6. พัฒนาการผลิตฝาจีบจากแผนเหล็กที่มีกํามะถันต่ํา ซึ่งสามารถยืดเวลาการเกิดสนิมออกไปใหนานขึ้น
เปนการยืดอายุสินคาใหอยุในสภาพดีไดนานขึ้น
.......................................................................................................
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