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บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) กับความรับผิดชอบต่อสังคม  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ยึดหลกัในการทําธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที�ดีของ

บริษัทฯ  โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ซื�อสัตย์ โปร่งใส และคํานึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื�อ        

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที�ดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั�งยืนต่อไป ซึ�งได้มี             

การดําเนินงานตามแนวทางรายงานความยั�งยืน ดงันี � 

1. การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่คูค้่าตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าที�สจุริตและเท่าเทียมกนั โดยยึดถือปฏิบตัิตามสญัญา

และเงื�อนไขทางการค้า รวมทั �งให้ความเสมอภาคและความยตุิธรรมแก่คูค้่าทกุราย เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้ อื�น 

1.1  การแข่งขันที�เป็นธรรม : มีการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขและข้อตกทาง

การค้ากับลูกค้า และผู้ขายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขนัทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมใน      

การประกอบการค้า ไมบ่ดิเบือนข้อมลู หลอกลวงหรือใช้วิธีอื�นใดที�ไมถ่กูต้อง 

แนวปฏิบตัติอ่ลกูค้า 

�.     สง่มอบสินค้าและให้บริการที�มีคณุภาพตรงตามความต้องการ ในราคาที�เหมาะสม 

2. ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�มีตอ่ลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง

ลกูค้าทราบ เพื�อหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั 

3. รักษาความลบัของลกูค้า  และไมนํ่าไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ที�เกี�ยวข้องโดยมิชอบ 
 

แนวปฏิบตัติอ่ผู้ขาย 

1. ให้ข้อมลูแก่ผู้ขายอยา่งเทา่เทียม ไมเ่ลือกปฏิบตัิ สร้างการแขง่ขนัที�เป็นธรรมระหวา่งผู้ขายทกุราย 

2. เจรจาตอ่รองอยา่งโปร่งใส และวางตวัเป็นกลาง   

3. ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไว้อยา่งเคร่งครัด  
 

แนวปฏิบตัติอ่คูแ่ขง่ 

1. ดําเนินธุรกิจบนการแขง่ขนัเสรีและเป็นธรรม โดยไมทํ่าความตกลงใดๆ ที�มีลกัษณะเป็นการลดหรือ 

  จํากดัการแขง่ขนัทางการค้า 

2. ไมแ่สวงหาข้อมลูที�เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้า ด้วยวิธีการที�ไมส่จุริต หรือผิดกฎหมาย 

3. ไมทํ่าลายชื�อเสียงของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยการกลา่วหาที�ปราศจากข้อเท็จจริง 
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การดําเนินการในปี 2560 

เพื�อส่งเสริมความเชื�อมั�นในคณุภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ต้อนรับการเข้าเยี�ยม

ชมโรงงงานและกระบวนการผลิต รวม 3 บริษัท ตลอดจนรับการตรวจประเมินระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล

จากลูกค้าทั �งในและต่างประเทศ รวม 18 บริษัท รวมทั �งได้เข้าไปเยี�ยมเยียนลกูค้าเป็นประจําทุกเดือน เพื�อรับฟัง

ปัญหา แลกเปลี�ยนข้อมูล และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ พร้อมให้

คําแนะนําในการใช้สินค้าของบริษัทฯ  นอกจากนี �บริษัทฯ ยังได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมของผู้ ขายอย่าง

สมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจวา่จะไมพ่บปัญหาด้านคณุภาพและการสง่มอบ 

1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน :  ส่งเสริมให้พนกังานปฏิบตัิตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สิน

ทางปัญญา สิทธิบตัร ลิขสิทธิ� อยา่งเคร่งครัด 

แนวปฏิบตั ิ                                                                                                              

1. กําหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบตัิไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้พนกังานได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางใน

การปฏิบตังิาน 

2. สง่เสริมให้พนกังานใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. ไม่เปิดเผยข้อมลูลบัทางธุรกิจหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั �งไม่นําไปทําซํ �า ดดัแปลง หรือ

กระทําการใดๆ เพื�อประโยชน์สว่นตวั หรือเพื�อประโยชน์ของผู้ อื�นโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากบริษัทฯ 

4.    ต้องเก็บรักษาข้อมลูของคูค้่า ลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั  
 

การดําเนินการในปี 2560 

ในกรณีที�บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที�พัฒนาขึ �นใหม่  บริษัทฯ จะดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร เพื�อถือสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และปอ้งกนัให้พ้นจากการถูกละเมิด หรือนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนญุาต    

รวมทั �งไม่อนุญาตให้นําซอฟต์แวร์ที�ผิดกฎหมายเข้ามาใช้ในบริษัทฯ  นอกจากนี �บริษัทฯ ได้จัดอบรมชี �แจงให้

พนกังานมีความเข้าใจในจรรยาบรรณและปฏิบตัติามข้อพงึปฏิบตัดิงักล่าวอยา่งเคร่งครัด   

 

1.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า:   ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า ผู้ ขาย รวมทั �งตรวจสอบให้มีตามกฎหมายการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของ      

ผู้ รับจ้างซึ�งเป็นคูค้่าของบริษัทฯ  
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แนวปฏิบตัิ 

1. กําหนดมาตรการเกี�ยวกบัระบบบริหารคณุภาพ และการจดัการด้านสิ�งแวดล้อมไว้ในนโยบายการจดัซื �อ 

จดัจ้าง โดยผู้ขายต้องผา่นเกณฑ์มาตรฐานที�บริษัทฯ กําหนด 

2. สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คูค้่าเข้ามีสว่นร่วมใน

กิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดล้อมของบริษัทฯ  

การดําเนินการในปี 25�� 

1. บริษัทฯ ได้เข้าทําการตรวจประเมินคณุสมบตัผิู้ขาย รวม 5 บริษัท  เพื�อให้มั�นใจได้บริษัทฯ จะได้สินค้าที�มี

คุณภาพตรงตามที�ต้องการ  ผ่านทางการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีการจัดการด้าน

สิ�งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

2.     สื�อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางในการร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะ เพื�อปรับปรุงสินค้าและบริการของ

บริษัทฯ 
 

ทั �งนี � บริษัทฯ  ไม่เคยถูกดําเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับใดๆ ตลอดระยะเวลาในการ

ดําเนินงานที�ผา่นมา 
 

2.  การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัและมุ่งเน้นให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องกระทําอย่าง

ถกูต้อง ตรงไปตรงมา และต้องไม่มีการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ใดๆ จากผู้ ที�เกี�ยวข้องทางธุรกิจ  

รวมทั �งบริษัทฯ ไมส่นบัสนนุการให้สินบนอยา่งเดด็ขาด 

แนวปฏิบตั ิ  

1. ไมเ่รียกหรือรับ เงิน ทรัพย์สิน สิ�งของ และผลประโยชน์ใดๆ จากคูค้่า ผู้ รับเหมา และผู้ ที�บริษัทฯ ทําธุรกิจ

ด้วย 

2.    ไมเ่สนอผลประโยชน์ใดๆ ตอ่เจ้าหน้าที�ของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือบคุคลภายนอกอื�นใดเพื�อจงูใจ 

   ให้ปฏิบตัใินทางที�มิชอบ 

3.     การเลี �ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จา่ยที�เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการทําธุรกิจของบริษัทฯ ที�เป็นไปอยา่ง 

    สมเหตสุมผล สามารถกระทําได้ แตค่วรหลีกเลี�ยงลกัษณะที�เกินกวา่ปกตจิากบคุคลที�บริษัทฯ ทําธุรกิจ 

    ด้วย 
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การดําเนินการ 

       บริษัทฯ มุง่มั�นสร้างจิตสํานกึให้ผู้บริหาร และพนกังานมาอยา่งตอ่เนื�อง ดงันี � 

ปี 2553     

     คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมตัิกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิ เพื�อใช้เป็นแนวทางในการ 

ประพฤตปิฏิบตัทีิ�ดีของทกุคนในองค์กร 
 

ปี 2554      

     จดัทําคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ แจกให้พนักงานทุกคนในองค์กร พร้อมจดัอบรมชี �แจงให้พนกังาน

ได้รับทราบและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตังิาน 

     เผยแพร่ข้อมลูไว้ในระบบอินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

     สนบัสนุนกิจกรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั�น เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ   

สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย เพื�อร่วมรณรงค์การตอ่ต้านคอร์รัปชั�น 
 

 ปี 2555-58 

     สนับสนุนกิจกรรม “ วันต่อต้านคอร์รัปชั�นแห่งชาติ รวมพลังเปลี�ยนประเทศไทย ” ร่วมกับ              

สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

     สนบัสนนุกิจกรรมขององค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชั�นแหง่ประเทศไทย 

     จดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน 

     ส.ค. 2558 จัดให้ผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนา Workshop: การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ        

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื�อศึกษาและเตรียมตวัสมคัรเข้าร่วม

โครงการในปี 2559 และรับการรับรองภายในปี 2560 

 

ปี 2559  

     11 ก.ย. 2559 ตวัแทนกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั�นใน “วัน 

ตอ่ต้านการคอร์รัปชั�นประจําปี 2559”  ณ ท้องสนามหลวง  

     3 มี.ค. 2559  บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective  Action 

Coalition)    ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต      และเพื�อให้การดําเนินงานในการเข้า

ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลเุปา้หมายตามแผนงาน บริษัทฯ ได้แตง่ตั �งคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนกุรรมการ

กลั�นกรองแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น  และคณะอนุกรรมการกําหนดแนว

ปฏิบตัแิละมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น  โดยให้ทกุหนว่ยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

รวมทั �งกําหนดแนวปฏิบตัิและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น เพื�อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

ภายในบริษัทฯ  
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ปี 2560  

     �� พ.ย. ���� บริษัทฯ ได้เข้ารับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ต้านทจุริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต ที�ให้

การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง มีนโยบายและมีแนวปฏิบตัิ รวมถึงมาตรการ

ต่างๆ เพื�อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั�นภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที� CAC กําหนด โดย         

นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผู้ จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน “Thailand’s 8th 

National Conference on Collective Action Against Corruption” ซึ�งการได้รับใบรับรองดงักล่าว

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�นของบริษัทฯ ที�จะร่วมเป็นส่วนหนึ�งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที�ดี 

ปราศจากการทจุริตคอร์รัปชั�น  
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�.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

3.1 สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนษุยชนและปัจเจกชน โดยตระหนกัถึงสิทธิในความเป็นมนษุย์และความเท่าเทียมกนั 

ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�ง นอกจากนี � สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกล่วง

ละเมิดจากการใช้หรือการเปิดเผยไปยงับคุคลที�ไมเ่กี�ยวข้อง 
 

 แนวปฏิบตั ิ     

1. บริษัทฯ จะปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชนสากลอย่างเคร่งครัด และไม่สนบัสนนุกิจการที�ละเมิดหลกัสิทธิ

มนษุยชนสากล 

2. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิมนุษยชนและไม่มีการแบ่งแยกอย่างไม่เป็นธรรม  อันเนื�องมาจากความ

แตกตา่งทางเชื �อชาต ิสญัชาต ิความเชื�อ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษาหรือชนชั �นทางสงัคม 

3. เปิดโอกาสให้พนกังานได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทาง

ตา่งๆ กลอ่งรับความคดิเห็น  

4. กําหนดขั �นตอนและกระบวนการในร้องเรียน กรณีพบการกดขี�ข่มเหงหรือการกระทําที�ไม่เป็นธรรม 

รวมทั �งมาตรการคุ้มครองแก่ผู้รายงาน 
 

      การดําเนินการในปี 2560 

เพื�อให้พนกังานได้รับทราบข้อมลูเกี�ยวกบับริษัทฯ อยา่งตอ่เนื�องและสมํ�าเสมอ บริษัทฯ ได้จดัประชมุพนกังาน

พบผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั �ง ซึ�งนอกเหนือจากพนักงานทุกคนจะได้ทราบผลการดําเนินงานด้านต่างๆ แต ่    

บริษัทฯ ยงัได้รับทราบข้อคดิเห็นและความต้องการของพนกังาน เพื�อนําไปปรับปรุงพฒันาให้ดีขึ �น 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียน อนัเนื�องมาจากการปฏิบตัทีิ�ไมถ่กูต้อง หรือไมเ่ป็นธรรมแตอ่ยา่งใด 
 

3.2 การดาํเนินการด้านการเมือง 

บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนบัสนนุพรรคการเมืองหนึ�ง

พรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ�งผู้ ใดที�มีอํานาจทางการเมือง บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพใน

การใช้สิทธิทางการเมืองของพนกังานแตล่ะคน 

แนวปฏิบตั ิ                                                                                                    

บริษัทฯ สนบัสนุนให้พนกังานใช้สิทธิทางการเมืองโดยทรัพยากรของตนเอง แตไ่ม่อนญุาตให้นําทรัพยากร 

เงินทนุ และชื�อเสียงของบริษัทฯ  ไปใช้ในการทํากิจกรรมทางการเมือง 

ในทกุๆ ปี  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานไปใช้สิทธิทางการเมืองได้อยา่งอิสระ โดยมิได้มีการชกัจงู ครอบงํา 

หรือบงัคบัให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งแตอ่ย่างใด 
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�.  การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่พนกังานของบริษัทฯ ในทกุระดบั ไม่มีการแบง่แยกเชื �อชาติ ศาสนา และเพศ  โดย

พนกังานทกุคนจะได้รับการปฏิบตัิอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบั

อย่างเคร่งครัด  มีการจดัสถานที�ทํางานที�ปลอดภยัและถกูสขุลษัณะ มีแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอย่าง

ตอ่เนื�องควบคูไ่ปกบัการพฒันาธุรกิจ  ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสม  บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า

ความสําเร็จขององค์กรขึ �นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสําคัญ   องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที� มี

ความสามารถสงู มีคณุธรรม มีจริยธรรม  ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั  และนําพาองค์กรไป     

สูค่วามสําเร็จได้ตามเปา้หมายที�ต้องการอยา่งยั�งยืน  

 แนวปฏิบตั ิ 

1. การสรรหา การพิจารณาผลงาน การแต่งตั �งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ ต้อง

ดําเนินการอยา่งถกูต้องตามระเบียบและเป็นธรรม 

2. กําหนดขั �นตอนในการร้องทกุข์  กรณีพนกังานไมไ่ด้รับความเป็นธรรม 

3. กําหนดนโยบายพฒันาพนกังานทุกระดบัให้มีความรู้และทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ และ

ตอ่เนื�อง โดยจดัให้มีแผนการฝึกอบรมประจําปี  

4. กําหนดนโยบายบริหารจดัการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื�อ

ลดและป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทั �งในงานและนอกงาน  โดยทําการศึกษา ประเมิน

ความเสี�ยง เพื�อให้เกิดการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�อง 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

นอกจากนี � บริษัทฯ มีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตั �งเป็นสหภาพ

แรงงาน ซึ�งมีวตัถปุระสงค์เพื�อชว่ยกนัดแูลเกี�ยวกบัสภาพการจ้าง สวสัดภิาพในการทํางานและสวสัดิการตา่งๆ  โดย

เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน ซึ�งเป็นตวัแทนของพนกังานยื�นข้อเรียกร้อง เพื�อขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี�ยน

การจดัสวสัดกิาร และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ตามที�ทั �งสองฝ่ายมีความเห็นพ้องร่วมกนั 

การดําเนินงานในปี 2560 

1. สถติเิกี�ยวกับการจ้างงาน 
 

     ณ สิ �นปี 2560 บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานรวมทั �งสิ �น 904 คน แบง่เป็น 

-    พนกังาน                     788  คน 

-    หวัหน้าหน่วยงาน          88  คน 

-     ผู้บริหาร                       28  คน 



8 

 

     จํานวนพนกังานเข้าใหมแ่ละออกจากงาน  

- พนกังานเข้าใหม ่            99 คน 

- พนกังานออกจากงาน  84 คน  

     จํานวนนกัศกึษาฝึกงาน   29 คน 
 

2. การฝีกอบรมพัฒนา 
 

      ในปี 2560 บริษัทฯ จดัให้มีการอบรม/สมัมนารวม 11� หลกัสตูร มีพนกังานเข้าร่วมอบรม จํานวน 

         2,177 คน แบง่เป็น 

- อบรม/สมัมนาภายใน จํานวน   48  หลกัสตูร  มีพนกังานเข้าร่วมอบรม   จํานวน  2,063  คน  

- สมัมนาภายนอก         จํานวน   63  หลกัสตูร  มีพนกังานเข้าร่วมสมัมนา จํานวน    114  คน  

     จํานวนชั�วโมงการฝึกอบรม/สมัมนา 

- พนกังาน                                  เฉลี�ย �.�� วนั/คน/ปี 

- หวัหน้าหนว่ยงาน/ผู้บริหาร  เฉลี�ย      � วนั/คน/ปี 
 

3. สถติเิกี�ยวกับอุบัตเิหตุในการทาํงาน 
 

ในปี 2560 มีจํานวนอบุตัเิหตรุวม 9 ราย สญูเสียเวลาในการทํางานรวมทั �งสิ �น 247 วนั ดงันี � 

- อบุตัเิหตถุึงขั �นหยดุงาน   จํานวน  �  ราย รวมเป็นระยะเวลาหยดุงาน 247 วนั 

- อบุตัเิหตเุล็กน้อย             จํานวน  2  ราย 
 

รายงานการเกิดอุบัตเิหตุตั �งแต่ปี 2549-2560 
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4. การดาํเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

 

 จดัอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยั 16  หลกัสตูร พนกังานเข้าอบรมทั �งสิ �น 634 คน 

 จดัให้มีการชี �บง่อนัตรายและประเมินความเสี�ยง  เพื�อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

 กําหนด มาตรการปอ้งกนั และควบคมุการทํางานของผู้ รับเหมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพื �นที�ผลิตเป็นประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบเรื�องที�ต้องแก้ไข ��� เรื�อง มีการ

ปรับปรุงแก้ไข ณ สิ �นปี 2560 รวม ��� เรื�อง (20 เรื�องที�เหลือมีการดําเนินการตดิตามในปี 2561)  
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 มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยั เช่น โครงการแนะนํา ทําได้ ปลอดภยั���% มีพนกังานเข้าร่วม

ส่งข้อเสนอแนะรวม ��� เรื�อง มีการปรับปรุงแก้ไข ณ สิ �นปี 25�� รวม ��� เรื�อง อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ � เรื�อง (แก้ไขในปี ����) 

 

 

ตรวจความปลอดภยัโดย คปอ. และจป. 
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 จดัทําวารสาร SHE Magazine และ Health New ประจําทกุเดือน ติดบอร์ดเพื�อประชาสมัพนัธ์ให้

ความรู้เกี�ยวกบัสขุภาพและความปลอดภยั และร่วมตอบคําถามชิงรางวลัทกุเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมอื�นๆ 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้า ด้วยการพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการเพื�อตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เนื�องตลอดจนผลิตสินค้าที�มีความปลอดภยัและรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้บริโภค 

 

แนวปฏิบตั ิ

�.  ในการผลิตสินค้าและให้บริการ บริษัทฯให้ความสําคญัเป็นอย่างมากในเรื�องของความปลอดภัยและ

อนามยัของลกูค้าและผู้บริโภคที�ใช้สินค้าของบริษัทฯ 

�.  ให้ข้อมูลที�ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้าโดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริงหรือไม่ทําการใดอันเป็นการ

หลอกลวง หรือทําให้หลงเชื�อในคณุภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯ 

�.  จดัให้มีระบบและกระบวนการสําหรับให้ลกูค้าร้องเรียนเกี�ยวกบัคณุภาพความปลอดภยัของสินค้าและ 

บริการที�พร้อมตอบสนองลกูค้าอยา่งรวดเร็ว 
 

การดําเนินงานในปี 2560 

บริษัทฯ ตระหนึกถึงความสําคัญและคํานึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของผู้ บริโภค จึงได้นําระบบความ

ปลอดภัยบรรจุภัณฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตตั �งแต่ปี 2557 และมีการปฏิบตัิมาอย่าง

ตอ่เนื�อง โดยในปี 2560 ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัคงความสอดคล้อง

กบัข้อกําหนด แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยรวม ไม่เฉพาะแตพ่นกังานเท่านั �น แตย่งัรวมถึงผู้บริโภค

โดยทั�วไป 
 

6. การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการรักษาสิ�งแวดล้อมเป็นงานส่วนรวมที�สําคญั ดงันั �นบริษัทฯจะพยายามวางนโยบาย

ด้านสิ�งแวดล้อมควบคู่ไปกับนโยบายบริษัทฯ ในทุกๆ ด้านพร้อมทั �งมุ่งมั�นที�จะสร้างที� ทํางานที�ปลอดภัย                

ถกูสขุลกัษณะและมีชีวิตชีวาอยูเ่สมอ โดยพนกังานและผู้ ที�เกี�ยวข้องมีหน้าที�ต้องปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิในเรื�องตา่งๆ

ตามที�กําหนดไว้ 
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แนวปฏิบตั ิ

1. กําหนดนโยบายบริหารจัดการด้านสิ�งแวดล้อม เพื�อลดและป้องกันผลกระทบโดยทําการศึกษา ชี �บ่ง                

ประเด็น และประเมินผลกระทบเพื�อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื�องรวมถึงการใช้พลังงานและ

ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ปฏิบตัติามกฎหมาย นโยบาย ข้อกําหนดและมาตรฐานด้านสิ�งแวดล้อมที�เกี�ยวข้องอยา่งเคร่งครัด 

3. ปลกูฝังจิตสํานกึและพฒันาพนกังานทกุระดบัให้ตระหนกัถึงความสําคญัและการปฏิบตัิตามมาตรฐาน 

                  ด้านสิ�งแวดล้อม สุขอนามยัอย่างต่อเนื�อง ตลอดจนช่วยกันดูแล เพื�อให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

หรือ อปุกรณ์ตา่งๆ อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. กําหนดชอ่งทางการร้องทกุข์ กรณีพบปัญหาเรื�องของมลพิษที�บริษัทฯ ปลอ่ยออกไปสูภ่ายนอก 
 

 การดําเนินงานในปี 25�� 

 เพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที�อาจมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมและชุมชน

โดยรอบ บริษัทฯ จงึกําหนดให้มีดําเนินการ ดงันี �  

1. ควบคมุคณุภาพนํ �าทิ �งให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด มีระบบบําบดันํ �าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพนํ �าทิ �งอยู่เป็นประจําทุก 2 เดือน โดย

ห้องปฏิบตักิารเอกชนที�ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2. ตรวจสอบปริมาณสารเจือปนในอากาศที�ปล่อยออกจากปล่องโรงงาน โดยห้องปฏิบตัิการที�ขึ �นทะเบียน

กบักรมโรงงานอตุสาหกรรม เพื�อตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละออง และสารเจือปน 

3. กากของเสียอันตรายทุกชนิดของบริษัทฯ ได้ถูกคดัแยกและส่งไปกําจัดหรือบําบัดโดยบริษัทที�ได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มีการควบคุมและปฏิบัติสอดคล้องกับประกาศกระทรวง

อตุสาหกรรม 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ �าทิ �ง ประจาํปี ��60 

 บริษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบคณุภาพนํ �าทิ �งตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม 

เรื�อง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํ �าทิ �งจากโรงงาน พ.ศ.2560  กําหนดการตรวจคณุภาพนํ �าทิ �ง

เป็นประจําทกุ � เดือน/ครั �ง ตรวจ � ครั �ง/ปี  
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 การตรวจสารเจือปนที�ระบายออกจากปล่องเตา 

 

จากการตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที�ปล่อยออกจากปล่องโรงงาน (สู่ภายนอก) เช่น 

ฝุ่ นละอองก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และกลุ่ม

สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย โดยห้องปฏิบตัิการเอกชนที�ได้รับการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พบว่าปริมาณฝุ่ นละออง และก๊าซดงักล่าว    มีผลอยู่ในค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

และตามที�หนว่ยงานราชการกําหนด 

 

 
7.    การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตระหนกัถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นต่อชุมชนและ

สงัคมโดยรวม  ตลอดจนให้การสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที�ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนและ

สงัคมบริษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกบัชมุชนโดยรอบอยา่งสมํ�าเสมอ 
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แนวปฏิบตั ิ  

1. ดแูลและป้องกันมิให้การดําเนินงานของบริษัทฯ ส่งผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อ

ชมุชนและสงัคม 

2. ส่งเสริมกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมอย่างสมํ�าเสมอ โดยต้องคํานึงถึงประโยชน์ที�

สว่นรวมจะได้รับอยา่งแท้จริง 

�.   ปลกูฝังจิตสํานกึของพนกังานทกุระดบัให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างจริงจงัและตอ่เนื�อง  
 

การดําเนินงานปี 25�� 

     ร่วมกบัศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ ในการรับบริจาคโลหิต 

 จดัให้บริการตรวจสขุภาพประจําปีให้กบัพนกังานทกุคน 

 ร่วมกบัสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการให้วงดนตรีคนตาบอดเข้ามารับบริจาคเงิน และขาย

สลากกินแบง่รัฐบาล  

 ร่วมกบัสหกรณ์ฯ ในการนําสินค้าอปุโภค บริโภคเข้ามาจําหนา่ยให้กบัพนกังาน 

 

�.  การวิจัยและพัฒนาจากการดาํเนินงานที�มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯ มุ่งมั�นพฒันาให้เป็นผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์ชั �นนําในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผลิตสินค้าที�มีความ

ปลอดภัย คณุภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลกูค้าได้ โดยมุ่งเน้นให้มี

การคิดค้น พฒันาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ  สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  มีการใช้วตัถุดิบหรือ

พลงังานน้อยลง เพื�อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที�เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื�อง  

ตลอดจนดแูลรักษาสภาพแวดล้อม มิให้เกิดมลภาวะในทกุกระบวนการผลิตและทกุปฏิบตักิาร   

 การดําเนินงานในปี ���6-60 

 บริษัทฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อาทิ เชน่ 

�.   พฒันาผลิตภณัฑ์ฝาพลาสติกให้มีนํ �าหนกัเบา ทําให้ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลงและขนส่งได้จํานวนมากขึ �น 

รวมถึงมีราคาถกูลงแตย่งัคงประสิทธิภาพในการปกปอ้งผลิตภณัฑ์ของลกูค้า 

�.   พฒันาการใช้แผน่เหล็กในการผลิตฝาจีบให้มีความหนาลดลง   ทําให้ใช้เหล็กน้อยลง  แตย่งัคงคณุภาพดี

เชน่เดมิ 

�.   พฒันาการใช้วสัดปุอ้งกนัการรั�วซึมใต้ฝาชนิดใหม่  เพื�อช่วยให้สินค้าในบรรจภุณัฑ์คงสภาพรสชาติเดิม

นานขึ �น ปอ้งกนัการซมึผา่นของออกซิเจน  ทําให้รักษาอายขุองสินค้าได้นานขึ �นและสินค้ามีความสดใหม่

อยูเ่สมอ 
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�.    สนับสนุนคู่ค้าภายในประเทศในการจัดทําอะไหล่เครื�องจักรทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ เพื�อ

สร้างงานให้กบัคนในประเทศและลดต้นทนุได้อีกทางหนึ�งด้วย 

�.   พฒันากระบวนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยี Laser Marking Machine เข้ามาใช้ในการพิมพ์ระหสัใต้

ฝา เพื�อทํารายการส่งเสริมการขายของลกูค้าที�ใช้วิธีส่ง SMS ซึ�งช่วยลดขั �นตอนในการทํางาน และผลิต

สินค้าได้เร็วขึ �นกวา่วิธีการพิมพ์แบบเดมิๆ 

6.   พฒันาการผลิตฝาจีบจากแผ่นเหล็กที�มีกํามะถันตํ�า ซึ�งสามารถยืดเวลาการเกิดสนิมออกไปให้นานขึ �น 

เป็นการยืดอายสุินค้าให้อยุใ่นสภาพดีได้นานขึ �น 

7. ส่งเสริมและผลักดนัการอนุรักษ์พลังงาน  โดยการลดระดบัการใช้พลังงานต่อผลผลิตให้ลดลงอย่าง

ตอ่เนื�อง  จดัให้มีผู้ รับผิดชอบพลงังาน  ดําเนินการจดัการพลงังาน / ส่งรายงานการจดัการพลงังานทกุปี  

ปรับปรุงระบบการจดัการพลงังานอยา่งตอ่เนื�อง 

8. ติดตั �งระบบปรับอากาศและระบายอากาศบริเวณพื �นที�ปฏิบตัิงานในโรงงาน เพื�อลดภาระความเครียด

และเหนื�อยล้าของผู้ปฏิบตังิาน 

 

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

 




