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บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) กับความรับผิดชอบต่อสงัคม  

คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลกัในการทําธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการกํากบัดูแลกิจการทีดีของ

บริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบติัด้วยความเป็นธรรม ซือสัตย์ โปร่งใส และคํานึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพือมุ่งสู่

การเป็นองค์กรทีดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม และพฒันาไปสูค่วามยังยืนต่อไป ซึงได้มีการดําเนินงาน

ตามแนวทางรายงานความยงัยืน ดงันี 

1. การดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขนัทางการค้าทีสุจริตและเท่าเทียมกนั โดยยึดถือปฏิบติัตามสญัญา

และเงือนไขทางการค้า รวมทงัให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมแก่คู่ค้าทุกราย เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา

ของผู้อืน 

1.1 การแข่งขันทีเป็นธรรม : มีการปฏิบตัิอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเงือนไขและข้อตกทาง

การค้ากับลูกค้า และผู้ ขายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยคํานึงถึง

จริยธรรมในการประกอบการค้า ไม่บิดเบือนข้อมลู หลอกลวงหรือใช้วิธีอืนใดทไีม่ถูกต้อง 

แนวปฏิบัติต่อลูกค้า 

1. ส่งมอบสินค้าและให้บริการทีมีคณุภาพตรงตามความต้องการ ในราคาทีเหมาะสม 

2. ปฏิบตัิตามเงือนไขทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีทีไม่สามารถปฏิบติัตามเงือนไขข้อใดได้ ต้องรีบ

แจ้งลกูค้าทราบ เพือหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั 

3. รักษาความลบัของลกูค้า และไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ทีเกียวข้องโดยมิชอบ 

แนวปฏิบัติต่อผู้ขาย 

1. ให้ข้อมูลแก่ผู้ขายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบติั สร้างการแข่งขนัทีเป็นธรรมระหว่างผู้ขายทกุราย 

2. เจรจาต่อรองอย่างโปร่งใส และวางตวัเป็นกลาง   

3. ปฏิบตัิตามเงอืนไขทตีกลงกนัไว้อย่างเคร่งครัด  

แนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง 

2. ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ทําความตกลงใด ๆ ทีมีลกัษณะเป็นการลดหรือ  

จํากดัการแข่งขนัทางการค้า 

3. ไม่แสวงหาข้อมลูทีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการทีไม่สจุริต หรือผิดกฎหมาย 

4. ไม่ทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาทีปราศจากข้อเท็จจริง 
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การดาํเนินการในปี 2562 

เพือส่งเสริมความเชือมันในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ต้อนรับการ       

เข้าเยยีมชมโรงงานและกระบวนการผลิต รวม 7 บริษัท ตลอดจนรับการตรวจประเมินระบบบริหารงาน   ตาม

มาตรฐานสากลจากลูกค้าทังในและต่างประเทศ รวม 13 บริษัท รวมทงัได้เข้าไปเยียมเยียนลกูค้าเป็นประจํา

ทุกเดือน เพือรับฟังปัญหา แลกเปลียนข้อมูล และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของ

บริษัทฯ พร้อมให้คําแนะนําในการใช้สินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี บริษัทฯ ยงัได้เข้าตรวจประเมินความพร้อม

ของผู้ขายอย่างสมําเสมอ เพอืให้มนัใจว่าจะไม่พบปัญหาด้านคณุภาพและการสง่มอบ 

1.2 การเคารพสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมให้พนกังานปฏิบติัตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สิน

ทางปัญญา สิทธิบตัร ลิขสิทธิ อย่างเคร่งครัด 

แนวปฏิบัติ 

1. กําหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ ให้พนกังานได้ยึดถือและใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบตัิงาน 

2. สง่เสริมให้พนกังานใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยดัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. ไม่เปิดเผยข้อมลูลบัทางธุรกิจหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทงัไม่นําไปทําซํา ดดัแปลง หรือ

กระทําการใด ๆ เพือประโยชน์ส่วนตวั หรือเพือประโยชน์ของผู้อนืโดยไม่ได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ 

4. ต้องเก็บรักษาข้อมลูของคู่ค้า ลกูค้า และข้อมลูทางการค้าไว้เป็นความลบั  
 

การดาํเนินการในปี 2562 

ในกรณีทีบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทีพัฒนาขึนใหม่ บริษัทฯ จะดําเนินการขอจดอนุสิทธิบัตร เพือถือสิทธิ      

ในทรัพย์สินทางปัญญาทีบริษัทฯ เป็นเจ้าของ และป้องกันให้พ้นจากการถูกละเมิด หรือนําไปใช้โดยไม่ได้         

รับอนญุาตรวมทงัไม่อนญุาตให้นําซอฟต์แวร์ทีผิดกฎหมายเข้ามาใช้ในบริษัทฯ นอกจากนีบริษัทฯ ได้จดัอบรม

ชีแจงให้พนกังานมีความเข้าใจในจรรยาบรรณและปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิดงักล่าวอย่างเคร่งครัด   

1.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ ค้า : ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน               

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า ผู้ ขาย รวมทังตรวจสอบให้มีตามกฎหมาย การปฏิบัติ             

ตามกฎหมายแรงงานของผู้ รับจ้างซงึเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ  

แนวปฏิบัติ 

1. กําหนดมาตรการเกียวกับระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการด้านสิงแวดล้อมไว้ในนโยบาย                   

การจดัซอื จดัจ้าง โดยผู้ขายต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีบริษัทฯ กําหนด 

2. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามีส่วนร่วม  

ในกิจกรรมเพือสงัคมและสิงแวดล้อมของบริษัทฯ  
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การดาํเนินการในปี 2561 

1. บริษัทฯ ได้เข้าทําการตรวจประเมินคุณสมบัติผู้ ขาย รวม 10 บริษัท เพือให้มันใจได้บริษัทฯ จะได้

สินค้าทีมีคุณภาพตรงตามทีต้องการ ผ่านทางการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีการจัด        

การด้านสิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

2.  สือสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางในการร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะ เพือปรับปรุงสินค้าและบริการ   

ของบริษัทฯ 
 

ทังนี บริษัทฯ ไม่เคยถูกดําเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และข้อบังคับใด ๆ ตลอดระยะเวลาใน                            

การดําเนินงานทีผ่านมา 
 

2.  การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญและมุ่งเน้นให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องกระทํา                 

อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องไม่มีการเรียกร้อง หรือรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ทีเกียวข้อง                 

ทางธุรกิจ รวมทงับริษัทฯ ไม่สนบัสนนุการให้สินบนอย่างเด็ดขาด 

แนวปฏิบัติ   

1. ไม่เรียกหรือรับ เงิน ทรัพย์สิน สิงของ และผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ทีบริษัทฯ ทําธุรกิจ

ด้วย 

2.    ไม่เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้าหน้าทีของรัฐ ลกูค้า สหภาพแรงงาน หรือบคุคลภายนอกอนืใดเพือจงูใจ 

   ให้ปฏิบติัในทางทีมิชอบ 

3. การเลียงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายทีเกียวข้องโดยตรงกับการทําธุรกิจของบริษัทฯ ทีเป็นไป                

อย่างสมเหตุสมผล สามารถกระทําได้ แต่ควรหลีกเลียงลักษณะทีเกินกว่าปกติจากบุคคลทีบริษัทฯ         

ทําธุรกิจด้วย 

การดาํเนินการ 

       บริษัทฯ มุ่งมนัสร้างจิตสํานึกให้ผู้บริหาร และพนกังานมาอย่างต่อเนือง ดงันี 

ปี 2553     

     คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิ เพือใช้เป็นแนวทางในการ 

ประพฤติปฏิบติัทีดีของทกุคนในองค์กร 
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ปี 2554      

     จัดทําคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ แจกให้พนักงานทุกคนในองค์กร พร้อมจัดอบรมชีแจงให้พนักงาน

ได้รับทราบและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

     เผยแพร่ข้อมลูไว้ในระบบอินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

     สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชนั เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ   

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพือร่วมรณรงค์การต่อต้านคอร์รัปชนั 
 

 ปี 2555-2558 

     สนับสนุนกิจกรรม “ วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ รวมพลังเปลียนประเทศไทย ” ร่วมกับสภา

อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     สนบัสนนุกจิกรรมขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชนัแห่งประเทศไทย 

     จดัอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน 

     ส.ค. 2558 จัดให้ผู้ บริหารเข้าร่วมสัมมนา Workshop: การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ        

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพือศึกษาและเตรียมตัวสมัครเข้าร่วม

โครงการในปี 2559 และรับการรับรองภายในปี 2560 

 

ปี 2559  

     11 ก.ย. 2559 ตัวแทนกรรมการ ผู้ บริหาร พนักงานร่วมแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชันใน “วัน 

ต่อต้านการคอร์รัปชนัประจําปี 2559” ณ ท้องสนามหลวง  

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

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเพือให้การดําเนินงานในการเข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน บริษัทฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการ

กลนักรองแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และคณะอนุกรรมการกําหนดแนว

ปฏิบตัิและมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน โดยให้ทกุหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 

รวมทงักําหนดแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ

ภายในบริษัทฯ  

ปี 2560 

      พ.ย.  บริษัทฯ ได้เข้ารับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทจุริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ทีให้

การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง มีนโยบายและมีแนวปฏิบติั รวมถึงมาตรการ

ต่าง ๆ เพือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที CAC กําหนด โดย         

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

National Conference on Collective Action Against Corruption” ซึงการได้รับใบรับรองดังกล่าว
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แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันของบริษัทฯ ทีจะร่วมเป็นส่วนหนึงในการสร้างสรรค์สังคมไทยทีดี 

ปราศจากการทจุริตคอร์รัปชนั  

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2561-2562 

      บริษัทฯ มกีารสือสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทําความเข้าใจกบัพนกังานทวัทงัองค์กร มีการจดัอบรม

ชีแจงเรือง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั อย่างต่อเนือง เพอืให้พนกังานมีความเข้าใจและปฏิบติัได้

อย่างถกูต้องและเป็นแนวทางเดียวกนั รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ 

ให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย                  

อย่างสมําเสมอ พนกังานผู้กระทําการคอร์รัปชันหรือกระทําผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันรวมทงั

การทําผิดจรรยาบรรณ จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบทีบริษัทฯ กําหนดไว้ และ

ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานนัผิดกฎหมาย  
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3.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

3.1 สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และความเท่า

เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึง นอกจากนี สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้  

ถกูลว่งละเมิดจากการใช้หรือการเปิดเผยไปยงับุคคลทีไม่เกียวข้อง 

 แนวปฏิบัติ 

1. บริษัทฯ จะปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด และไม่สนบัสนุนกิจการทีละเมิดหลัก

สิทธิมนุษยชนสากล 

2. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิมนุษยชนและไม่มีการแบ่งแยกอย่างไม่เป็นธรรม อันเนืองมาจากความ

แตกต่างทางเชือชาติ สญัชาติ ความเชือ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษาหรือชนชนัทางสงัคม 

3. เปิดโอกาสให้พนกังานได้รับทราบข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ และแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทาง      

ต่าง ๆ กล่องรับความคิดเห็น  

4. กําหนดขนัตอนและกระบวนการในร้องเรียน กรณีพบการกดขี ข่มเหง หรือการกระทําทีไม่เป็นธรรม 

รวมทงัมาตรการคุ้มครองแก่ผู้ รายงาน 

  การดาํเนินการในปี 2562 

เพือให้พนักงานได้รับทราบข้อมูลเกียวกับบริษัทฯ อย่างต่อเนืองและสมําเสมอ บริษัทฯ ได้จัดประชุม

พนักงานพบผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครัง ซึงนอกเหนือจากพนักงานทุกคนจะได้ทราบผลการดําเนินงาน

ด้านต่าง ๆ แต่บริษัทฯ ยังได้รับทราบข้อคิดเห็นและความต้องการของพนักงาน เพือนําไปปรับปรุงพัฒนา            

ให้ดีขึน 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไมไ่ด้รับข้อร้องเรียน อนัเนืองมาจากการปฏิบตัิทีไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด 
 

3.2 การดาํเนินการด้านการเมือง 

บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมือง

หนึงพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึงผู้ใดทีมีอํานาจทางการเมือง บริษัทฯ ตระหนักและให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพ

ในการใช้สิทธิทางการเมืองของพนกังานแต่ละคน 

แนวปฏิบัติ  

บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยทรัพยากรของตนเอง แต่ไม่อนุญาตให้นํา

ทรัพยากร เงินทนุ และชือเสียงของบริษัทฯ ไปใช้ในการทํากิจกรรมทางการเมือง 

ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานไปใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างอิสระ โดยมิได้มีการชักจูง 

ครอบงํา หรือบงัคบัให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึงแต่อย่างใด 
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4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อพนกังานของบริษัทฯ ในทุกระดบั ไม่มีการแบ่งแยกเชือชาติ ศาสนา และเพศ โดย

พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบติัอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคับ

อย่างเคร่งครัด  มีการจัดสถานทีทํางานทีปลอดภัยและถูกสุขลัษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร              

อย่างต่อเนืองควบคู่ไปกบัการพฒันาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสม บริษัทฯ ตระหนักดี

ว่าความสําเร็จขององค์กรขึนอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสําคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคล                                

ทีมีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนําพาองค์กร                   

ไปสูค่วามสําเร็จได้ตามเปา้หมายทีต้องการอย่างยงัยืน  

 แนวปฏิบัติ  

1. การสรรหา การพิจารณาผลงาน การแต่งตังและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษ                           

ต้องดําเนินการอย่างถกูต้องตามระเบียบและเป็นธรรม 

2. กําหนดขนัตอนในการร้องทุกข์  กรณีพนกังานไม่ได้รับความเป็นธรรม 

3. กําหนดนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ และ

ต่อเนือง โดยจดัให้มีแผนการฝึกอบรมประจําปี  

4. กําหนดนโยบายบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน                      

เพือลดและป้องกนัไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทังในงานและนอกงาน โดยทําการศึกษา ประเมิน

ความเสียง เพือให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง 

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดอืน ๆ ทีเกียวข้องกับคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

นอกจากนี บริษัทฯ มีความเข้าใจในสิทธิและเสรีภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตังเป็นสหภาพ

แรงงาน ซึงมีวตัถปุระสงค์เพือช่วยกนัดแูลเกียวกับสภาพการจ้าง สวสัดิภาพในการทํางานและสวสัดิการต่าง ๆ โดย

เปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน ซึงเป็นตวัแทนของพนักงานยืนข้อเรียกร้อง เพือขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลียน

การจดัสวสัดิการ และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้ตามทีทงัสองฝ่ายมีความเห็นพ้องร่วมกัน 

การดาํเนินงานในปี 2562 

1. สถิติเกยีวกับการจ้างงาน 

     ณ สินปี 2562 บริษัทฯ มีจํานวนพนกังานรวมทงัสิน 932 คน แบ่งเป็น 

-    พนกังาน 807  คน 

-    หวัหน้าหน่วยงาน  97  คน 

-     ผู้บริหาร   28  คน 
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     จํานวนพนกังานเข้าใหม่และออกจากงาน  

- พนกังานเข้าใหม่   107  คน 

- พนกังานออกจากงาน    89  คน  

     จํานวนนกัศกึษาฝึกงาน   19  คน 

2. การฝีกอบรมพัฒนา 

      ในปี 2562 บริษัทฯ จดัให้มีการอบรม/สมัมนารวม 198 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าร่วมอบรม จํานวน 

         2,716 คน แบ่งเป็น 

- จดัสมัมนาภายใน         91  หลกัสตูร  มีพนกังานเข้าร่วมสมัมนา   จํานวน  2,402  คน  

- จดัสมัมนาภายนอก    108  หลกัสตูร  มีพนกังานเข้าร่วมสมัมนา จํานวน       192  คน  

- การเรียนรู้ด้วนตนเอง      1  หลกัสตูร  มพีนกังานเข้าร่วมสมัมนา จํานวน       122  คน  

     จํานวนชัวโมงการฝึกอบรม/สมัมนา 

- พนกังาน เฉลีย 2.63 วนั/คน/ปี 

- หวัหน้าหน่วยงาน/ผู้บริหาร   เฉลีย 6.84 วนั/คน/ปี 

3. สถิติเกียวกับอุบัติเหตุในการทาํงาน 

ในปี 2562 มีจํานวนอบุตัิเหตรุวม 10 ราย สญูเสียเวลาในการทํางานรวมทงัสิน 79 วนั ดงันี 
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4. การดาํเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จดัอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภยั 19  หลกัสตูร พนกังานเข้าอบรมทงัสิน 992 คน 

 จดัให้มีการชีบ่งอนัตรายและประเมินความเสียง เพอืปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน กําหนด 

มาตรการปอ้งกนั และควบคมุการทํางานของผู้ รับเหมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จดัให้มีการประเมินความเสียง (JSA) โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท อยา่งน้อยเดือนละ 1 เรือง

พร้อมกบัให้นํา JSA ของหน่วยงานอืนไปสือสารภายในหน่วยงานของตนเอง และมกีารนํา JSA ขึน

ระบบ Intranet  
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 จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพืนทีผลิตเป็นประจําทุกเดือน โดยคณะกรรมการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พบเรืองทีต้องแก้ไข 286 เรือง มีการ

ปรับปรุงแก้ไข 100 % 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น โครงการข้อเสนอแนะเพือความปลอดภัย (Safety 

Suggestion) มีพนกังานเข้าร่วมส่งข้อเสนอแนะรวม 244 เรือง มีการปรับปรุงแก้ไข คิดเป็น  % 
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ตรวจความปลอดภยัโดย คปอ. และจป. 
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 จดัทําวารสาร SHE Magazine และ Health New ประจําทุกเดือน ติดบอร์ดเพือประชาสมัพนัธ์ให้

ความรู้เกียวกบัสขุภาพและความปลอดภยั และร่วมตอบคําถามชิงรางวลัทกุเดือน 
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 กิจกรรมอืน ๆ 
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า ด้วยการพฒันาคณุภาพสินค้าและบริการเพือตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเนืองตลอดจนผลิตสินค้าทีมีความปลอดภยัและรับผิดชอบต่อลกูค้าและผู้บริโภค 

 

แนวปฏิบัติ 

.  ในการผลิตสินค้าและให้บริการ บริษัทฯให้ความสําคัญเป็นอย่างมากในเรืองของความปลอดภัยและ

อนามยัของลกูค้าและผู้บริโภคทีใช้สินค้าของบริษัทฯ 

.  ให้ข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้าโดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริงหรือไม่ทําการใดอันเป็นการ

หลอกลวง หรือทําให้หลงเชือในคณุภาพสินค้า และบริการของบริษัทฯ 

.  จัดให้มีระบบและกระบวนการสําหรับให้ลูกค้าร้องเรียนเกียวกับคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าและ

บริการทีพร้อมตอบสนองลกูค้าอย่างรวดเร็ว 

การดาํเนินงานในปี 2562 

บริษัทฯ ตระหนึกถึงความสําคัญและคํานึง ถึงสุขภาพความปลอดภัยของผู้ บริโภค จึงได้นําระบบ                         

ความปลอดภัยบรรจุภณัฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตตงัแต่ปี 2557 และมีการปฏิบัติมา

อย่างต่อเนือง โดยในปี 2562 ผลการตรวจติดตามการรักษาระบบมาตรฐานดังกล่าวของบริษัทฯ ยังคง                              

ความสอดคล้องกับข้อกําหนด แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนกังานเท่านนั แต่       

ยงัรวมถึงผู้บริโภคโดยทวัไป 

6. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการรักษาสิงแวดล้อมเป็นงานส่วนรวมทสีําคัญ ดงันนับริษัทฯ จะพยายามวางนโยบาย

ด้านสิงแวดล้อมควบคู่ไปกับนโยบายของบริษัทฯ ในทุก ๆ ด้านพร้อมทงัมุ่งมันทีจะสร้างทีทํางานทีปลอดภัยถูก

สขุลกัษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดยพนกังานและผู้ทีเกียวข้องมีหน้าทีต้องปฏิบติัตามแนวปฏิบติัในเรืองต่าง ๆ 

ตามทีกําหนดไว้ 
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การดาํเนินงานในปี 2562 

เพือแสดงความรับผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ทีอาจมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชน

โดยรอบบริษัทฯ ดงันี 

1) ควบคุมคณุภาพนําทิงให้เป็นไปตามกฎหมายกําหนด มีระบบบําบดันําเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก 

เพือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคุณภาพนําทิงอยู่เป็นประจําทุก 2 เดือน โดย

ห้องปฏิบตัิการเอกชนทีได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2) ของเสียทุกชนิดของบริษัทฯ ได้ถูกคดัแยกและไปส่งกําจัดหรือบําบดัโดยบริษัทฯ ทีได้รับอนุญาตจาก

กรมโรงงานอตุสาหกรรม ทงัน ีการดําเนินงานทุกขนัตอนได้รับอนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม มี

การควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติให้สอดคล้องกับการอนุญาตโดยหน่วยงานทังภายในและ

ภายนอกอย่างสมําเสมอ 

3) จดัอปุกรณ์ลดเสียงให้กับพนักงานเพือสวมเครืองป้องกันเสียงขณะปฏิบตัิงาน รวมทงัป้องกนัและลด

ผลกระทบจากแหลง่กําเนิดเสียง โดยการทําฝาครอบลดเสียงจากเครืองจกัรสูภ่ายนอก 

4) ตรวจวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่ น สารเคมี และไอระเหยในบริเวณทีทํางานและสถานทีจัดเก็บ ตาม

ประกาศกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรืองความปลอดภัยในการทํางานเกียวกับ

สภาพแวดล้อมช่วยให้พนักงานอยู่ในสภาพการทํางานทีปลอดภัย ปลอดมลพิษ ขณะเดียวกัน

โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปี ช่วยยืนยันความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลและป้องกนั

ผลกระทบจากการทํางาน 

5) ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม การรักษาสิงแวดล้อมกับหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรังสิต           

ในทกุ ๆ ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 การตรวจสารเจือปนทีระบายออกจากปล่องเตา 

จากการตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีปล่อยออกจากปล่องโรงงาน (สู่ภายนอก) เช่น ฝุ่น

ละอองก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และกลุ่มสารประกอบ

อินทรีย์ระเหยง่าย โดยห้องปฏิบัติการเอกชนทีได้รับการรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าปริมาณฝุ่ น

ละออง และก๊าซ ดงักล่าว มีผลอยู่ในค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมและตามทีหน่วยงานราชการ

กําหนด 
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7.    การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อชุมชนและ

สังคมโดยรวม ตลอดจนให้การสนบัสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทีช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและ

สงัคมบริษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกบัชุมชนโดยรอบอย่างสมําเสมอ 

 

การดาํเนินงานปี 2562 

 ร่วมกบัศนูย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบนมราชกมุารี ในการรับบริจาคโลหิต 

 ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการให้วงดนตรีคนตาบอดเข้าทําการแสดงดนตรี และ

จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 ร่วมกบัเทศบาลนครรังสิตในการจดักิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้เนืองในวันสิงแวดล้อมโลก 

 ร่วมกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนืองในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาล                          

วนัอาสาฬหบูชา และวนัเข้าพรรษาเพือถวายเป็นพทุธบชูาสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ยงัยืนถาวร 

 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพือถวายเป็นพระราชกุศลเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ               

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการสร้างพืนทีสีเขียวเพือถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการ                   

ปลกูต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 

 ร่วมกบัสหกรณ์ฯ ในการนําสินค้าอปุโภค บริโภคเข้ามาจําหน่ายให้กบัพนกังาน 
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8.  การวจิัยและพัฒนาจากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 บริษัทฯ มุ่งมนัพัฒนาให้เป็นผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์ชันนําในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ผลิตสินค้าทีมีความ

ปลอดภัย คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ โดยมุ่งเน้นให้มี

การคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อยู่เสมอสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีการใช้วัตถุดิบหรือ

พลังงานน้อยลง เพือให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนทีเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนือง

ตลอดจนดแูลรักษาสภาพแวดล้อม มใิห้เกิดมลภาวะในทกุกระบวนการผลิตและทกุปฏิบตัิการ   

 การดําเนินงานในปี 2556-62 

 บริษัทฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ อาทิ เช่น 

.   พฒันาผลิตภณัฑ์ฝาพลาสติกให้มีนําหนกัเบา ทําให้ใช้เม็ดพลาสติกน้อยลงและขนส่งได้จํานวนมากขึน 

รวมถึงมีราคาถกูลงแต่ยงัคงประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภณัฑ์ของลกูค้า 

.   พฒันาการใช้แผ่นเหล็กในการผลิตฝาจีบให้มีความหนาลดลง ทําให้ใช้เหล็กน้อยลง แต่ยงัคงคุณภาพดี

เช่นเดิม 

.   พัฒนาการใช้วัสดุป้องกันการรัวซึมใต้ฝาชนิดใหม่ เพือช่วยให้สินค้าในบรรจุภณัฑ์คงสภาพรสชาติเดิม

นานขึน ป้องกนัการซึมผ่านของออกซิเจน ทําให้รักษาอายุของสินค้าได้นานขึนและสินค้ามีความสดใหม่

อยู่เสมอ 

.   สนบัสนุนคู่ค้าภายในประเทศในการจดัทําอะไหล่เครืองจกัรทดแทนการนําเข้าจากต่างประเทศ เพือสร้าง

งานให้กบัคนในประเทศและลดต้นทนุได้อกีทางหนึงด้วย 

.   พฒันากระบวนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยี Laser Marking Machine เข้ามาใช้ในการพิมพ์รหัสใต้ฝา 

เพือทํารายการส่งเสริมการขายของลกูค้าทีใช้วิธีสง่ SMS ซงึช่วยลดขันตอนในการทํางาน และผลิตสินค้า

ได้เร็วขึนกว่าวิธีการพิมพ์แบบเดิม ๆ 

6.   พัฒนาการผลิตฝาจีบจากแผ่นเหล็กทีมีกํามะถันตํา ซึงสามารถยืดเวลาการเกิดสนิมออกไปให้นานขึน 

เป็นการยืดอายสุินค้าให้อยู่ในสภาพดีได้นานขึน 

7. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงาน โดยการลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตให้ลดลงอย่าง

ต่อเนือง จัดให้มีผู้ รับผิดชอบพลังงานดําเนินการจัดการพลงังาน/ส่งรายงานการจัดการพลงังานทุกปี 

ปรับปรุงระบบการจัดการพลงังานอย่างต่อเนือง 

8. ติดตังระบบปรับอากาศและระบายอากาศบริเวณพืนทีปฏิบติังานในโรงงาน เพือลดภาระความเครียด

และเหนือยล้าของผู้ปฏิบตัิงาน 

 

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




