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รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม

ปี 2560

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) กับความรั บผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยึดหลักในการทําธุรกิจตามกรอบจริ ยธรรม และนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
บริ ษัทฯ โดยมุ่ง เน้ นให้ มีการปฏิ บัติด้วยความเป็ นธรรม ซื อสัตย์ โปร่ ง ใส และคํานึง ผู้มี ส่วนได้ เสี ยทุกฝ่ าย เพื อ
มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น องค์ ก รที ดํ า เนิ น งานด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม และพัฒ นาไปสู่ ค วามยังยื น ต่ อ ไป ซึ งได้ มี
การดําเนินงานตามแนวทางรายงานความยังยืน ดังนี
1. การดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าทีสุจริ ตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบตั ิตามสัญญา
และเงือนไขทางการค้ า รวมทังให้ ความเสมอภาคและความยุติธรรมแก่คคู่ ้ าทุกราย เคารพในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผู้อืน
1.1 การแข่ งขันทีเป็ นธรรม : มีการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงือนไขและข้ อตกทาง
การค้ ากับลูกค้ า และผู้ขายอย่างเคร่ งครั ด ตลอดจนแข่งขันทางการค้ าอย่างยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริ ยธรรมใน
การประกอบการค้ า ไม่บดิ เบือนข้ อมูล หลอกลวงหรื อใช้ วิธีอืนใดทีไม่ถกู ต้ อง
แนวปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า
. ส่งมอบสินค้ าและให้ บริ การทีมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการ ในราคาทีเหมาะสม
2. ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด กรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ ง
ลูกค้ าทราบ เพือหาแนวทางแก้ ไขร่วมกัน
3. รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ทีเกียวข้ องโดยมิชอบ
แนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้ขาย

1. ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ขู ายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ สร้ างการแข่งขันทีเป็ นธรรมระหว่างผู้ขายทุกราย
2. เจรจาต่อรองอย่างโปร่งใส และวางตัวเป็ นกลาง
3. ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่ง
1. ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม โดยไม่ทําความตกลงใดๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อ
จํากัดการแข่งขันทางการค้ า
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ต หรื อผิดกฎหมาย
3. ไม่ทําลายชือเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาทีปราศจากข้ อเท็จจริ ง
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การดําเนินการในปี 2560
เพือส่งเสริ มความเชือมันในคุณภาพสินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ต้อนรับการเข้ าเยียม
ชมโรงงงานและกระบวนการผลิต รวม 3 บริ ษัท ตลอดจนรับการตรวจประเมินระบบบริ หารงานตามมาตรฐานสากล
จากลูกค้ าทังในและต่างประเทศ รวม 18 บริ ษัท รวมทังได้ เข้ าไปเยียมเยียนลูกค้ าเป็ นประจําทุกเดือน เพือรับฟั ง
ปั ญ หา แลกเปลี ยนข้ อ มูล และข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง คุณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารของบริ ษั ท ฯ พร้ อมให้
คําแนะนํ าในการใช้ สิ นค้ าของบริ ษัทฯ นอกจากนี บริ ษัทฯ ยัง ได้ เ ข้ าตรวจประเมิ นความพร้ อมของผู้ขายอย่าง
สมําเสมอ เพือให้ มนใจว่
ั าจะไม่พบปั ญหาด้ านคุณภาพและการส่งมอบ
1.2 การเคารพสิทธิในทรั พย์ สิน : ส่งเสริ มให้ พนักงานปฏิบตั ิตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สิน
ทางปั ญญา สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบตั ิ
1. กําหนดนโยบายและข้ อพึงปฏิบตั ิไว้ ในจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ให้ พนักงานได้ ยึดถือและใช้ เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั งิ าน
2. ส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับทางธุรกิจหรื อทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท รวมทังไม่นําไปทําซํา ดัดแปลง หรื อ
กระทําการใดๆ เพือประโยชน์สว่ นตัว หรื อเพือประโยชน์ของผู้อืนโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ
4. ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลของคูค่ ้ า ลูกค้ า และข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ
การดําเนินการในปี 2560
ในกรณี ทีบริ ษัทฯ มี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที พัฒ นาขึนใหม่ บริ ษัท ฯ จะดําเนิ นการขอจดอนุสิ ทธิ บัต ร เพื อถื อสิ ทธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปั ญญาทีบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของ และป้องกันให้ พ้นจากการถูกละเมิด หรื อนําไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
รวมทังไม่อนุญ าตให้ นําซอฟต์แ วร์ ทีผิ ดกฎหมายเข้ ามาใช้ ใ นบริ ษัทฯ นอกจากนี บริ ษัทฯ ได้ จัดอบรมชี แจงให้
พนักงานมีความเข้ าใจในจรรยาบรรณและปฏิบตั ติ ามข้ อพึงปฏิบตั ดิ งั กล่าวอย่างเคร่งครัด
1.3 ส่ งเสริมความรั บผิดชอบต่ อสังคมในคู่ค้า: ส่งเสริ มและให้ ความร่ วมมือในการดําเนินงานด้ านความ
รั บผิดชอบต่อสังคมของลูกค้ า ผู้ข าย รวมทังตรวจสอบให้ มีตามกฎหมายการปฏิ บตั ิตามกฎหมายแรงงานของ
ผู้รับจ้ างซึงเป็ นคูค่ ้ าของบริ ษัทฯ
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แนวปฏิบตั ิ
1. กําหนดมาตรการเกียวกับระบบบริ หารคุณภาพ และการจัดการด้ านสิงแวดล้ อมไว้ ในนโยบายการจัดซือ
จัดจ้ าง โดยผู้ขายต้ องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีบริ ษัทฯ กําหนด
2. ส่งเสริ มการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของคูค่ ้ า และเปิ ดโอกาสให้ คคู่ ้ าเข้ ามีสว่ นร่วมใน
กิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้ อมของบริ ษัทฯ
การดําเนินการในปี 25
1. บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําการตรวจประเมินคุณสมบัตผิ ้ ขู าย รวม 5 บริ ษัท เพือให้ มนใจได้
ั
บริ ษัทฯ จะได้ สินค้ าทีมี
คุณ ภาพตรงตามที ต้ อ งการ ผ่ า นทางการดํ า เนิ น งานด้ า นระบบคุ ณ ภาพ และมี ก ารจัด การด้ า น
สิงแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
2. สือสารให้ ค่คู ้ ารับทราบช่องทางในการร้ องเรี ยนและให้ ข้อเสนอแนะ เพือปรับปรุ งสินค้ าและบริ การของ
บริ ษัทฯ
ทังนี บริ ษั ท ฯ ไม่ เ คยถูก ดํ า เนิ น คดี จ ากการละเมิ ด กฎหมาย และข้ อ บัง คับ ใดๆ ตลอดระยะเวลาในการ
ดําเนินงานทีผ่านมา

2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมุ่งเน้ นให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ต้ องกระทําอย่าง
ถูกต้ อง ตรงไปตรงมา และต้ องไม่มีการเรี ยกร้ อง หรื อรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ทีเกียวข้ องทางธุรกิจ
รวมทังบริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้ สินบนอย่างเด็ดขาด
แนวปฏิบตั ิ
1. ไม่เรี ยกหรื อรับ เงิน ทรัพย์สิน สิงของ และผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า ผู้รับเหมา และผู้ทีบริ ษัทฯ ทําธุรกิจ
ด้ วย
2. ไม่เสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ลูกค้ า สหภาพแรงงาน หรื อบุคคลภายนอกอืนใดเพือจูงใจ
ให้ ปฏิบตั ใิ นทางทีมิชอบ
3. การเลียงรับรองทางธุรกิจ และการใช้ จา่ ยทีเกียวข้ องโดยตรงกับการทําธุรกิจของบริ ษัทฯ ทีเป็ นไปอย่าง
สมเหตุสมผล สามารถกระทําได้ แต่ควรหลีกเลียงลักษณะทีเกินกว่าปกติจากบุคคลทีบริ ษัทฯ ทําธุรกิจ
ด้ วย
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การดําเนินการ
บริ ษัทฯ มุง่ มันสร้ างจิตสํานึกให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงานมาอย่างต่อเนือง ดังนี
ปี 2553


คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมตั ิกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิ เพือใช้ เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ทิ ีดีของทุกคนในองค์กร

ปี 2554





จัดทําคู่มือจรรยาบรรณบริ ษัทฯ แจกให้ พนักงานทุกคนในองค์กร พร้ อมจัดอบรมชีแจงให้ พนักงาน
ได้ รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน
เผยแพร่ข้อมูลไว้ ในระบบอินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรภาคีเครื อข่ายต่อต้ านคอร์ รัปชัน เช่น สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และ
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย เพือร่วมรณรงค์การต่อต้ านคอร์ รัปชัน

ปี 2555-58

สนับ สนุน กิ จ กรรม “ วัน ต่อ ต้ า นคอร์ รั ป ชันแห่ ง ชาติ รวมพลัง เปลี ยนประเทศไทย ” ร่ ว มกั บ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชันแห่งประเทศไทย
จัดอบรมให้ ความรู้แก่พนักงาน


ส.ค. 2558 จัดให้ ผ้ ูบริ หารเข้ าร่ วมสัมมนา Workshop: การเตรี ยมความพร้ อมเข้ าร่ วมโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เพือศึกษาและเตรี ยมตัวสมัครเข้ าร่ วม
โครงการในปี 2559 และรับการรับรองภายในปี 2560
ปี 2559




11 ก.ย. 2559 ตัวแทนกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานร่ วมแสดงพลังต่อต้ านการคอร์ รัปชันใน “วัน
ต่อต้ านการคอร์ รัปชันประจําปี 2559” ณ ท้ องสนามหลวง
3 มี.ค. 2559 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และเพือให้ การดําเนินงานในการเข้ า
ร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการ
กลันกรองแนวปฏิบตั ิและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และคณะอนุกรรมการกํ าหนดแนว
ปฏิบตั แิ ละมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยให้ ทกุ หน่วยงานได้ มีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น
รวมทังกําหนดแนวปฏิบตั ิและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ภายในบริ ษัทฯ
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ปี 2560


พ.ย.

บริ ษัทฯ ได้ เข้ ารับใบรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้ านทุจริ ต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ทีให้
การรับรองว่าบริ ษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง มีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการ
ต่างๆ เพื อป้องกันการทุจ ริ ตคอร์ รัปชันภายในองค์ กรครบถ้ วนตามเกณฑ์ ที CAC กํ าหนด โดย
นายพันเทพ สุภ าไชยกิ จ ผู้จัดการใหญ่ เป็ นตัวแทนบริ ษัทฯ เข้ ารั บมอบในงาน “Thailand’s 8th
National Conference on Collective Action Against Corruption” ซึงการได้ รับใบรับรองดังกล่าว
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มันของบริ ษั ท ฯ ที จะร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ งในการสร้ างสรรค์ สัง คมไทยที ดี
ปราศจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
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. การเคารพสิทธิมนุษยชน
3.1 สิทธิเสรี ภาพและความเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปั จเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็ นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน
ไม่เลื อกปฏิ บตั ิต่อบุคคลใดบุคคลหนึง นอกจากนี สิทธิ เสรี ภาพส่วนบุคคลต้ องได้ รับความคุ้มครองไม่ให้ ถูกล่วง
ละเมิดจากการใช้ หรื อการเปิ ดเผยไปยังบุคคลทีไม่เกียวข้ อง
แนวปฏิบตั ิ
1. บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด และไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล
2. บริ ษัทฯ จะเคารพในสิทธิ มนุษยชนและไม่มีการแบ่งแยกอย่างไม่เป็ นธรรม อันเนื องมาจากความ
แตกต่างทางเชือชาติ สัญชาติ ความเชือ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาหรื อชนชันทางสังคม
3. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ และแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ กล่องรับความคิดเห็น
4. กํ าหนดขันตอนและกระบวนการในร้ องเรี ยน กรณี พ บการกดขี ข่ม เหงหรื อการกระทํ าที ไม่เ ป็ นธรรม
รวมทังมาตรการคุ้มครองแก่ผ้ รู ายงาน
การดําเนินการในปี 2560
เพือให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับบริ ษัทฯ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ บริ ษัทฯ ได้ จดั ประชุมพนักงาน
พบผู้บริ หารอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง ซึงนอกเหนื อจากพนักงานทุกคนจะได้ ทราบผลการดําเนินงานด้ านต่างๆ แต่
บริ ษัทฯ ยังได้ รับทราบข้ อคิดเห็นและความต้ องการของพนักงาน เพือนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ ดีขนึ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยน อันเนืองมาจากการปฏิบตั ทิ ีไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่เป็ นธรรมแต่อย่างใด
3.2 การดําเนินการด้ านการเมือง
บริ ษัทฯ วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนพรรคการเมืองหนึง
พรรคการเมืองใด หรื อผู้หนึงผู้ใดทีมีอํานาจทางการเมือง บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความเคารพในสิทธิเสรี ภาพใน
การใช้ สิทธิทางการเมืองของพนักงานแต่ละคน
แนวปฏิบตั ิ
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานใช้ สิทธิ ทางการเมืองโดยทรัพยากรของตนเอง แต่ไม่อนุญาตให้ นําทรัพยากร
เงินทุน และชือเสียงของบริ ษัทฯ ไปใช้ ในการทํากิจกรรมทางการเมือง
ในทุกๆ ปี บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานไปใช้ สิทธิทางการเมืองได้ อย่างอิสระ โดยมิได้ มีการชักจูง ครอบงํา
หรื อบังคับให้ เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่อย่างใด
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. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อพนักงานของบริ ษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชือชาติ ศาสนา และเพศ โดย
พนักงานทุกคนจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
อย่างเคร่ งครัด มีการจัดสถานทีทํางานทีปลอดภัยและถูกสุขลัษณะ มีแผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนืองควบคูไ่ ปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่า
ความสํ า เร็ จ ขององค์ ก รขึ นอยู่ กั บ ศัก ยภาพของบุ ค ลากรเป็ น สํ า คัญ องค์ ก รใดหากมี ท รั พ ยากรบุ ค คลที มี
ความสามารถสูง มีคณ
ุ ธรรม มีจริ ยธรรม ย่อมสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และนําพาองค์กรไป
สูค่ วามสําเร็ จได้ ตามเป้าหมายทีต้ องการอย่างยังยืน
แนวปฏิบตั ิ
1. การสรรหา การพิจารณาผลงาน การแต่งตังและโยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษ ต้ อง
ดําเนินการอย่างถูกต้ องตามระเบียบและเป็ นธรรม
2. กําหนดขันตอนในการร้ องทุกข์ กรณีพนักงานไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
3. กําหนดนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และ
ต่อเนือง โดยจัดให้ มีแผนการฝึ กอบรมประจําปี
4. กําหนดนโยบายบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน เพือ
ลดและป้องกันไม่ให้ เกิ ดการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยทังในงานและนอกงาน โดยทําการศึกษา ประเมิน
ความเสียง เพือให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
5. ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อ กํ า หนดอื นๆ ที เกี ยวข้ อ งกับ คุณ ภาพความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
นอกจากนี บริ ษัทฯ มี ความเข้ าใจในสิทธิ และเสรี ภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตังเป็ นสหภาพ
แรงงาน ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือช่วยกันดูแลเกียวกับสภาพการจ้ าง สวัสดิภาพในการทํางานและสวัสดิการต่างๆ โดย
เปิ ดโอกาสให้ สหภาพแรงงาน ซึงเป็ นตัวแทนของพนักงานยืนข้ อเรี ยกร้ อง เพือขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาปรับเปลียน
การจัดสวัสดิการ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานได้ ตามทีทังสองฝ่ ายมีความเห็นพ้ องร่วมกัน
การดําเนินงานในปี 2560
1. สถิตเิ กียวกับการจ้ างงาน


ณ สินปี 2560 บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานรวมทังสิน 904 คน แบ่งเป็ น
- พนักงาน
788 คน
- หัวหน้ าหน่วยงาน
88 คน
- ผู้บริ หาร
28 คน
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จํานวนพนักงานเข้ าใหม่และออกจากงาน
- พนักงานเข้ าใหม่
99 คน
- พนักงานออกจากงาน 84 คน
จํานวนนักศึกษาฝึ กงาน 29 คน

2. การฝี กอบรมพัฒนา




ในปี 2560 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการอบรม/สัมมนารวม 11 หลักสูตร มีพนักงานเข้ าร่วมอบรม จํานวน
2,177 คน แบ่งเป็ น
- อบรม/สัมมนาภายใน จํานวน 48 หลักสูตร มีพนักงานเข้ าร่วมอบรม จํานวน 2,063 คน
- สัมมนาภายนอก
จํานวน 63 หลักสูตร มีพนักงานเข้ าร่วมสัมมนา จํานวน 114 คน
จํานวนชัวโมงการฝึ กอบรม/สัมมนา
- พนักงาน
เฉลีย . วัน/คน/ปี
- หัวหน้ าหน่วยงาน/ผู้บริ หาร เฉลีย
วัน/คน/ปี

3. สถิตเิ กียวกับอุบัตเิ หตุในการทํางาน
ในปี 2560 มีจํานวนอุบตั เิ หตุรวม 9 ราย สูญเสียเวลาในการทํางานรวมทังสิน 247 วัน ดังนี
- อุบตั เิ หตุถึงขันหยุดงาน จํานวน ราย รวมเป็ นระยะเวลาหยุดงาน 247 วัน
- อุบตั เิ หตุเล็กน้ อย
จํานวน 2 ราย
รายงานการเกิดอุบัตเิ หตุตงแต่
ั ปี 2549-2560
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4. การดําเนินกิจกรรมด้ านความปลอดภัย

 จัดอบรมให้ ความรู้ด้านความปลอดภัย 16 หลักสูตร พนักงานเข้ าอบรมทังสิน 634 คน
 จัดให้ มีการชีบ่งอันตรายและประเมินความเสียง เพือปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
กําหนด มาตรการป้องกัน และควบคุมการทํางานของผู้รับเหมา

 จัดให้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพืนทีผลิตเป็ นประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํ างาน พบเรื องทีต้ องแก้ ไข
เรื อง มี การ
ปรับปรุงแก้ ไข ณ สินปี 2560 รวม เรื อง (20 เรื องทีเหลือมีการดําเนินการติดตามในปี 2561)
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ตรวจความปลอดภัยโดย คปอ. และจป.

 มีกิจกรรมส่งเสริ มความปลอดภัย เช่น โครงการแนะนํา ทําได้ ปลอดภัย % มีพนักงานเข้ าร่ วม
ส่งข้ อเสนอแนะรวม
เรื อง มี การปรับปรุ งแก้ ไข ณ สินปี 25 รวม
เรื อง อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ เรื อง (แก้ ไขในปี
)
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 จัดทําวารสาร SHE Magazine และ Health New ประจําทุกเดือน ติดบอร์ ดเพือประชาสัมพันธ์ ให้
ความรู้เกียวกับสุขภาพและความปลอดภัย และร่วมตอบคําถามชิงรางวัลทุกเดือน

 กิจกรรมอืนๆ
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5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ มุ่งมันทีจะสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ด้ วยการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การเพือตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนืองตลอดจนผลิตสินค้ าทีมีความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อลูกค้ าและผู้บริ โภค
แนวปฏิบตั ิ
. ในการผลิตสินค้ าและให้ บริ การ บริ ษัทฯให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากในเรื องของความปลอดภัยและ
อนามัยของลูกค้ าและผู้บริ โภคทีใช้ สินค้ าของบริ ษัทฯ
. ให้ ข้ อมูล ที ถูก ต้ องและเพี ย งพอแก่ลูกค้ าโดยไม่กล่า วเกิ น ความเป็ นจริ ง หรื อ ไม่ทํา การใดอันเป็ นการ
หลอกลวง หรื อทําให้ หลงเชือในคุณภาพสินค้ า และบริ การของบริ ษัทฯ
. จัดให้ มีระบบและกระบวนการสําหรับให้ ลกู ค้ าร้ องเรี ยนเกียวกับคุณภาพความปลอดภัยของสินค้ าและ
บริ การทีพร้ อมตอบสนองลูกค้ าอย่างรวดเร็ ว
การดําเนินงานในปี 2560
บริ ษัทฯ ตระหนึกถึง ความสํ าคัญ และคํานึง ถึงสุข ภาพความปลอดภัยของผู้บริ โภค จึง ได้ นําระบบความ
ปลอดภัยบรรจุภัณฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิตตังแต่ปี 2557 และมีการปฏิบตั ิมาอย่าง
ต่อเนือง โดยในปี 2560 ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริ ษัทฯ ยังคงความสอดคล้ อง
กับข้ อกําหนด แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนักงานเท่านัน แต่ยงั รวมถึงผู้บริ โภค
โดยทัวไป

6. การดูแลรั กษาสิงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาสิงแวดล้ อมเป็ นงานส่วนรวมทีสําคัญ ดังนันบริ ษัทฯจะพยายามวางนโยบาย
ด้ า นสิ งแวดล้ อมควบคู่ ไ ปกั บ นโยบายบริ ษั ท ฯ ในทุ ก ๆ ด้ า นพร้ อมทั งมุ่ ง มันที จะสร้ างที ทํ า งานที ปลอดภั ย
ถูกสุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยูเ่ สมอ โดยพนักงานและผู้ทีเกียวข้ องมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในเรื องต่างๆ
ตามทีกําหนดไว้
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แนวปฏิบตั ิ
1. กํ าหนดนโยบายบริ หารจัดการด้ านสิงแวดล้ อม เพื อลดและป้องกันผลกระทบโดยทํ าการศึกษา ชี บ่ง
ประเด็ น และประเมิ น ผลกระทบเพื อให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่อ เนื องรวมถึ ง การใช้ พ ลัง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย นโยบาย ข้ อกําหนดและมาตรฐานด้ านสิงแวดล้ อมทีเกียวข้ องอย่างเคร่งครัด
3. ปลูกฝั งจิตสํานึกและพัฒนาพนักงานทุกระดับให้ ตระหนักถึงความสําคัญและการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ด้ านสิงแวดล้ อม สุขอนามัยอย่างต่อเนื อง ตลอดจนช่วยกันดูแล เพื อให้ มีการใช้ ทรั พยากรธรรมชาติ
หรื อ อุปกรณ์ตา่ งๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กําหนดช่องทางการร้ องทุกข์ กรณีพบปั ญหาเรื องของมลพิษทีบริ ษัทฯ ปล่อยออกไปสูภ่ ายนอก
การดําเนินงานในปี 25
เพื อแสดงความรั บผิ ดชอบต่อกระบวนการผลิ ตของบริ ษัทฯ ที อาจมี ผลกระทบต่อสิ งแวดล้ อมและชุม ชน
โดยรอบ บริ ษัทฯ จึงกําหนดให้ มีดําเนินการ ดังนี
1. ควบคุมคุณภาพนําทิงให้ เป็ นไปตามกฎหมายกํ าหนด มีระบบบําบัดนําเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
เพื อไม่ใ ห้ เ กิ ดผลกระทบต่อ ชุม ชน มี การตรวจสอบคุณ ภาพนํ าทิ งอยู่เ ป็ นประจํ า ทุก 2 เดื อน โดย
ห้ องปฏิบตั กิ ารเอกชนทีได้ รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. ตรวจสอบปริ มาณสารเจือปนในอากาศทีปล่อยออกจากปล่องโรงงาน โดยห้ องปฏิบตั ิการทีขึนทะเบียน
กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละออง และสารเจือปน
3. กากของเสี ยอันตรายทุกชนิดของบริ ษัทฯ ได้ ถูกคัดแยกและส่ง ไปกํ าจัดหรื อบําบัดโดยบริ ษัทที ได้ รับ
อนุ ญ าตจากกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม มี ก ารควบคุม และปฏิ บัติ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนําทิง ประจําปี 60
 บริ ษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพนําทิงตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนําทิงจากโรงงาน พ.ศ.2560 กําหนดการตรวจคุณภาพนําทิง
เป็ นประจําทุก เดือน/ครัง ตรวจ ครัง/ปี
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การตรวจสารเจือปนทีระบายออกจากปล่ องเตา
จากการตรวจสอบปริ มาณของสารเจือปนในอากาศทีปล่อยออกจากปล่องโรงงาน (สู่ภายนอก) เช่น
ฝุ่ นละอองก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรู ปไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ และกลุ่ม
สารประกอบอินทรี ย์ระเหยง่าย โดยห้ องปฏิบตั ิการเอกชนทีได้ รับการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
พบว่าปริ มาณฝุ่ นละออง และก๊ าซดังกล่าว มีผลอยู่ในค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
และตามทีหน่วยงานราชการกําหนด

7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ตลอดจนให้ การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทีช่วยเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนและ
สังคมบริ ษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างสมําเสมอ
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แนวปฏิบตั ิ
1. ดูแลและป้องกันมิให้ การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ส่งผลกระทบในทางลบ และสร้ างความเสียหายต่อ
ชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริ ม กิ จกรรมที เป็ นประโยชน์ ต่อชุม ชน และสัง คมอย่างสมํ าเสมอ โดยต้ องคํานึงถึงประโยชน์ ที
ส่วนรวมจะได้ รับอย่างแท้ จริ ง
. ปลูกฝั งจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริ งจังและต่อเนือง
การดําเนินงานปี 25






ร่วมกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ ในการรับบริ จาคโลหิต
จัดให้ บริ การตรวจสุขภาพประจําปี ให้ กบั พนักงานทุกคน
ร่ วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการให้ วงดนตรี คนตาบอดเข้ ามารับบริ จาคเงิน และขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ร่วมกับสหกรณ์ฯ ในการนําสินค้ าอุปโภค บริ โภคเข้ ามาจําหน่ายให้ กบั พนักงาน

. การวิจัยและพัฒนาจากการดําเนินงานทีมีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ มุ่งมันพัฒนาให้ เป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ชนนํ
ั าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ผลิตสินค้ าทีมีความ
ปลอดภัย คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้ องการของลูกค้ าได้ โดยมุ่งเน้ นให้ มี
การคิดค้ น พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อยู่เสมอ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด มี การใช้ วตั ถุดิบหรื อ
พลังงานน้ อยลง เพือให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ อย่างต่อเนือง
ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้ อม มิให้ เกิดมลภาวะในทุกกระบวนการผลิตและทุกปฏิบตั กิ าร
การดําเนินงานในปี

6-60

บริ ษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ อาทิ เช่น
. พัฒนาผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติกให้ มีนําหนักเบา ทําให้ ใช้ เม็ดพลาสติกน้ อยลงและขนส่งได้ จํานวนมากขึน
รวมถึงมีราคาถูกลงแต่ยงั คงประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
. พัฒนาการใช้ แผ่นเหล็กในการผลิตฝาจีบให้ มีความหนาลดลง ทําให้ ใช้ เหล็กน้ อยลง แต่ยงั คงคุณภาพดี
เช่นเดิม
. พัฒนาการใช้ วสั ดุปอ้ งกันการรัวซึมใต้ ฝาชนิดใหม่ เพือช่วยให้ สินค้ าในบรรจุภณ
ั ฑ์คงสภาพรสชาติเดิม
นานขึน ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ทําให้ รักษาอายุของสินค้ าได้ นานขึนและสินค้ ามีความสดใหม่
อยูเ่ สมอ
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. สนับสนุนคู่ค้าภายในประเทศในการจัดทํ าอะไหล่เครื องจักรทดแทนการนําเข้ าจากต่างประเทศ เพื อ
สร้ างงานให้ กบั คนในประเทศและลดต้ นทุนได้ อีกทางหนึงด้ วย
. พัฒนากระบวนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยี Laser Marking Machine เข้ ามาใช้ ในการพิมพ์ระหัสใต้
ฝา เพือทํารายการส่งเสริ มการขายของลูกค้ าทีใช้ วิธีส่ง SMS ซึงช่วยลดขันตอนในการทํางาน และผลิต
สินค้ าได้ เร็ วขึนกว่าวิธีการพิมพ์แบบเดิมๆ
6. พัฒนาการผลิตฝาจีบจากแผ่นเหล็กทีมีกํามะถันตํา ซึงสามารถยืดเวลาการเกิดสนิมออกไปให้ นานขึน
เป็ นการยืดอายุสินค้ าให้ อยุใ่ นสภาพดีได้ นานขึน
7. ส่งเสริ มและผลักดันการอนุรักษ์ พ ลังงาน โดยการลดระดับการใช้ พลัง งานต่อผลผลิตให้ ล ดลงอย่าง
ต่อเนือง จัดให้ มีผ้ รู ับผิดชอบพลังงาน ดําเนินการจัดการพลังงาน / ส่งรายงานการจัดการพลังงานทุกปี
ปรับปรุงระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนือง
8. ติดตังระบบปรับอากาศและระบายอากาศบริ เวณพืนทีปฏิบตั ิงานในโรงงาน เพือลดภาระความเครี ยด
และเหนือยล้ าของผู้ปฏิบตั งิ าน
.......................................................................................................
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