บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
รายงานความรับผิดชอบต่ อสังคม
ปี 2562

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) กับความรับผิดชอบต่ อสังคม
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ยึดหลักในการทําธุรกิจตามกรอบจริ ยธรรม และนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีของ
บริ ษัทฯ โดยมุ่งเน้ นให้ มีการปฏิบตั ิด้วยความเป็ นธรรม ซือสัตย์ โปร่ งใส และคํานึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย เพือมุ่งสู่
การเป็ นองค์กรทีดําเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสูค่ วามยังยืนต่อไป ซึงได้ มีการดําเนินงาน
ตามแนวทางรายงานความยังยืน ดังนี
1. การดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าทีสุจริ ตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบตั ิตามสัญญา
และเงือนไขทางการค้ า รวมทังให้ ความเสมอภาคและความยุติธรรมแก่ค่คู ้ าทุกราย เคารพในทรัพย์สินทางปั ญญา
ของผู้อืน
1.1 การแข่ งขันทีเป็ นธรรม : มีการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงือนไขและข้ อตกทาง
การค้ า กั บ ลู ก ค้ า และผู้ข ายอย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนแข่ง ขัน ทางการค้ า อย่ า งยุติ ธ รรม โดยคํ า นึ ง ถึ ง
จริ ยธรรมในการประกอบการค้ า ไม่บิดเบือนข้ อมูล หลอกลวงหรื อใช้ วิธีอืนใดทีไม่ถูกต้ อง
แนวปฏิบัติต่อลูกค้ า
1. ส่งมอบสินค้ าและให้ บริการทีมีคณ
ุ ภาพตรงตามความต้ องการ ในราคาทีเหมาะสม
2. ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีมีต่อลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บ
แจ้ งลูกค้ าทราบ เพือหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกัน
3. รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ทีเกียวข้ องโดยมิชอบ
แนวปฏิบัติต่อผู้ขาย
1. ให้ ข้อมูลแก่ผ้ ขู ายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิ สร้ างการแข่งขันทีเป็ นธรรมระหว่างผู้ขายทุกราย
2. เจรจาต่อรองอย่างโปร่งใส และวางตัวเป็ นกลาง
3. ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติต่อคู่แข่ ง
2. ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม โดยไม่ทําความตกลงใด ๆ ทีมีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อ
จํากัดการแข่งขันทางการค้ า
3. ไม่แสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการทีไม่สจุ ริ ต หรื อผิดกฎหมาย
4. ไม่ทําลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาทีปราศจากข้ อเท็จจริ ง
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การดําเนินการในปี 2562
เพือส่งเสริ มความเชื อมันในคุณภาพสิน ค้ าและบริ ก ารของบริ ษัทฯ ในปี 2562 บริ ษัทฯ ได้ ต้อนรั บ การ
เข้ าเยียมชมโรงงานและกระบวนการผลิต รวม 7 บริษัท ตลอดจนรับการตรวจประเมินระบบบริหารงาน ตาม
มาตรฐานสากลจากลูกค้ าทังในและต่างประเทศ รวม 13 บริษัท รวมทังได้ เข้ าไปเยียมเยียนลูกค้ าเป็ นประจํา
ทุกเดือน เพือรับฟั งปั ญหา แลกเปลียนข้ อมูล และข้ อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพสินค้ าและบริ การของ
บริ ษัทฯ พร้ อมให้ คําแนะนําในการใช้ สินค้ าของบริ ษัทฯ นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้ เข้ าตรวจประเมินความพร้ อม
ของผู้ขายอย่างสมําเสมอ เพือให้ มนใจว่
ั าจะไม่พบปัญหาด้ านคุณภาพและการส่งมอบ
1.2 การเคารพสิทธิในทรั พย์ สิน : ส่งเสริ มให้ พนักงานปฏิบตั ิตามสิทธิในทรัพย์สิน และเคารพในทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ อย่างเคร่งครัด
แนวปฏิบัติ
1. กําหนดนโยบายและข้ อพึงปฏิบัติไว้ ในจรรยาบรรณบริ ษัทฯ ให้ พนักงานได้ ยึดถือและใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ิงาน
2. ส่งเสริ มให้ พนักงานใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สงู สุด
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับทางธุรกิจหรือทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัท รวมทังไม่นําไปทําซํา ดัดแปลง หรื อ
กระทําการใด ๆ เพือประโยชน์ส่วนตัว หรือเพือประโยชน์ของผู้อนโดยไม่
ื
ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ
4. ต้ องเก็บรักษาข้ อมูลของคู่ค้า ลูกค้ า และข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ
การดําเนินการในปี 2562
ในกรณีทีบริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ทีพัฒนาขึนใหม่ บริ ษัทฯ จะดําเนิ นการขอจดอนุสิ ทธิบัตร เพือถือสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาทีบริ ษัท ฯ เป็ นเจ้ าของ และป้องกันให้ พ้นจากการถูกละเมิด หรื อนําไปใช้ โดยไม่ได้
รับอนุญาตรวมทังไม่อนุญาตให้ นําซอฟต์แวร์ ทีผิดกฎหมายเข้ ามาใช้ ในบริ ษัทฯ นอกจากนีบริ ษัทฯ ได้ จดั อบรม
ชีแจงให้ พนักงานมีความเข้ าใจในจรรยาบรรณและปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิดงั กล่าวอย่างเคร่งครัด
1.3 ส่ งเสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อสั ง คมในคู่ ค้ า : ส่ ง เสริ ม และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการดํ า เนิ น งาน
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมของลูก ค้ า ผู้ ข าย รวมทังตรวจสอบให้ มี ต ามกฎหมาย การปฏิ บ ัติ
ตามกฎหมายแรงงานของผู้รับจ้ างซึงเป็ นคู่ค้าของบริ ษัทฯ
แนวปฏิบัติ
1. กํ า หนดมาตรการเกี ยวกับ ระบบบริ ห ารคุณ ภาพ และการจัด การด้ านสิ งแวดล้ อ มไว้ ใ นนโยบาย
การจัดซือ จัดจ้ าง โดยผู้ขายต้ องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทีบริ ษัทฯ กําหนด
2. ส่งเสริ มการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิ ดโอกาสให้ ค่คู ้ าเข้ ามีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้ อมของบริษัทฯ
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การดําเนินการในปี 2561
1. บริ ษัทฯ ได้ เข้ าทําการตรวจประเมินคุณสมบัติผ้ ขู าย รวม 10 บริ ษัท เพือให้ มันใจได้ บ ริ ษัทฯ จะได้
สิน ค้ า ที มี คุณ ภาพตรงตามที ต้ อ งการ ผ่ านทางการดําเนิน งานด้ า นระบบคุณ ภาพ และมีก ารจัด
การด้ านสิงแวดล้ อมอย่างเหมาะสม
2. สือสารให้ ค่คู ้ ารับทราบช่องทางในการร้ องเรี ย นและให้ ข้อเสนอแนะ เพือปรับปรุงสินค้ าและบริ การ
ของบริษัทฯ
ทั งนี บริ ษั ท ฯ ไม่ เ คยถู ก ดํ า เนิ น คดี จ ากการละเมิ ด กฎหมาย และข้ อบั ง คับ ใด ๆ ตลอดระยะเวลาใน
การดําเนินงานทีผ่านมา

2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึงความสํา คัญ และมุ่งเน้ น ให้ การดํ าเนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษัท ฯ ต้ องกระทํา
อย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา และต้ องไม่มีการเรี ยกร้ อง หรื อรับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้ทีเกียวข้ อง
ทางธุรกิจ รวมทังบริ ษัทฯ ไม่สนับสนุนการให้ สินบนอย่างเด็ดขาด
แนวปฏิบัติ
1. ไม่เรียกหรื อรับ เงิน ทรัพย์สิน สิงของ และผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ทีบริ ษัทฯ ทําธุรกิจ
ด้ วย
2. ไม่เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อเจ้ าหน้ าทีของรัฐ ลูกค้ า สหภาพแรงงาน หรือบุคคลภายนอกอืนใดเพือจูงใจ
ให้ ปฏิบตั ิในทางทีมิชอบ
3. การเลี ยงรั บรองทางธุ รกิ จ และการใช้ จ่า ยที เกี ยวข้ องโดยตรงกับ การทํ าธุรกิ จของบริ ษัท ฯ ที เป็ น ไป
อย่างสมเหตุส มผล สามารถกระทํา ได้ แต่ค วรหลี กเลี ยงลัก ษณะทีเกินกว่า ปกติ จากบุ คคลที บริ ษัทฯ
ทําธุรกิจด้ วย
การดําเนินการ
บริ ษัทฯ มุ่งมันสร้ างจิตสํานึกให้ ผ้ บู ริหาร และพนักงานมาอย่างต่อเนือง ดังนี
ปี 2553


คณะกรรมการบริ ษัทฯ อนุมัติกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ และข้ อพึงปฏิบตั ิ เพือใช้ เป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิทีดีของทุกคนในองค์กร
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ปี 2554





จัดทําคู่มือจรรยาบรรณบริ ษัทฯ แจกให้ พนักงานทุกคนในองค์ กร พร้ อมจัดอบรมชีแจงให้ พนัก งาน
ได้ รับทราบและยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
เผยแพร่ข้อมูลไว้ ในระบบอินทราเน็ท และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
สนับสนุนกิจกรรมขององค์ กรภาคีเครื อข่ายต่อต้ านคอร์ รัปชัน เช่น สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และ
สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย เพือร่วมรณรงค์การต่อต้ านคอร์ รัปชัน

ปี 2555-2558

สนับ สนุน กิ จ กรรม “ วัน ต่ อ ต้ า นคอร์ รัป ชันแห่ ง ชาติ รวมพลัง เปลี ยนประเทศไทย ” ร่ ว มกับ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชันแห่งประเทศไทย

จัดอบรมให้ ความรู้แก่พนักงาน

ส.ค. 2558 จัด ให้ ผ้ ู บ ริ ห ารเข้ า ร่ ว มสัม มนา Workshop: การเตรี ย มความพร้ อมเข้ า ร่ ว มโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เพือศึกษาและเตรี ยมตัวสมัครเข้ าร่ วม
โครงการในปี 2559 และรับการรับรองภายในปี 2560
ปี 2559




11 ก.ย. 2559 ตัว แทนกรรมการ ผู้ บ ริ หาร พนัก งานร่ ว มแสดงพลัง ต่ อต้ านการคอร์ รั ป ชันใน “วัน
ต่อต้ านการคอร์ รัปชันประจําปี 2559” ณ ท้ องสนามหลวง
3 มี.ค. 2559 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็ นแนวร่ วมปฏิบัติ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และเพือให้ การดํ าเนิ นงานในการเข้ าร่ ว ม
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน บริ ษัท ฯ ได้ แต่ง ตังคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการ
กลันกรองแนวปฏิบตั ิและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และคณะอนุกรรมการกําหนดแนว
ปฏิบตั ิและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยให้ ทกุ หน่วยงานได้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
รวมทังกําหนดแนวปฏิบตั ิและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน เพือใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ภายในบริษัทฯ

ปี 2560


พ.ย.
บริ ษัทฯ ได้ เข้ ารับใบรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ทีให้
การรับรองว่าบริ ษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง มีนโยบายและมีแนวปฏิบตั ิ รวมถึงมาตรการ
ต่ า ง ๆ เพือป้ อ งกัน การทุจ ริ ตคอร์ รั ป ชันภายในองค์ ก รครบถ้ ว นตามเกณฑ์ ที CAC กํ า หนด โดย
นายพั น เทพ สุภ าไชยกิ จ ผู้จัด การใหญ่ เป็ น ตัว แทนบริ ษั ท ฯ เข้ า รั บ มอบในงาน “Thailand’s 8th
National Conference on Collective Action Against Corruption” ซึงการได้ รับ ใบรั บรองดัง กล่ า ว
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แสดงให้ เ ห็ น ถึง ความมุ่ง มันของบริ ษัท ฯ ที จะร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึงในการสร้ างสรรค์ ส ัง คมไทยที ดี
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

ปี 2561-2562

บริษัทฯ มีการสือสาร เผยแพร่ ให้ ความรู้ และทําความเข้ าใจกับพนักงานทัวทังองค์กร มีการจัดอบรม
ชีแจงเรื อง การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน อย่างต่อเนือง เพือให้ พนักงานมีความเข้ าใจและปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้ องและเป็ นแนวทางเดียวกัน รวมทังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ
ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี ยนแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ และข้ อกํ า หนดของกฎหมาย
อย่างสมําเสมอ พนักงานผู้กระทําการคอร์ รัปชันหรือกระทําผิดจากนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันรวมทัง
การทําผิดจรรยาบรรณ จะต้ องได้ รับ การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ และ
ได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดกฎหมาย
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
3.1 สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปั จเจกชน โดยตระหนัก ถึงสิ ทธิ ในความเป็ นมนุษย์ และความเท่ า
เทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดบุคคลหนึง นอกจากนี สิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคลต้ องได้ รับความคุ้มครองไม่ให้
ถูกล่วงละเมิดจากการใช้ หรือการเปิ ดเผยไปยังบุคคลทีไม่เกียวข้ อง
แนวปฏิบัติ
1. บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครั ด และไม่สนับสนุนกิจการทีละเมิดหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล
2. บริ ษัท ฯ จะเคารพในสิท ธิมนุษยชนและไม่มีก ารแบ่ง แยกอย่างไม่เป็ นธรรม อันเนืองมาจากความ
แตกต่างทางเชือชาติ สัญชาติ ความเชือ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษาหรื อชนชันทางสังคม
3. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ และแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทาง
ต่าง ๆ กล่องรับความคิดเห็น
4. กําหนดขันตอนและกระบวนการในร้ องเรี ยน กรณีพบการกดขี ข่มเหง หรื อการกระทําทีไม่เป็ นธรรม
รวมทังมาตรการคุ้มครองแก่ผ้ รู ายงาน
การดําเนินการในปี 2562
เพือให้ พนักงานได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับบริ ษัท ฯ อย่างต่อเนื องและสมําเสมอ บริ ษัท ฯ ได้ จัดประชุม
พนักงานพบผู้บริ หารอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง ซึงนอกเหนือจากพนักงานทุกคนจะได้ ทราบผลการดําเนินงาน
ด้ านต่าง ๆ แต่บริ ษัทฯ ยังได้ รับทราบข้ อคิดเห็นและความต้ องการของพนักงาน เพือนําไปปรั บปรุ งพัฒนา
ให้ ดีขึน
ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อร้ องเรียน อันเนืองมาจากการปฏิบตั ิทีไม่ถูกต้ อง หรื อไม่เป็ นธรรมแต่อย่างใด
3.2 การดําเนินการด้ านการเมือง
บริษัทฯ วางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนพรรคการเมือง
หนึงพรรคการเมืองใด หรื อผู้หนึงผู้ใดทีมีอํานาจทางการเมือง บริษัทฯ ตระหนักและให้ ความเคารพในสิทธิเสรี ภาพ
ในการใช้ สิทธิทางการเมืองของพนักงานแต่ละคน
แนวปฏิบัติ
บริ ษั ท ฯ สนับ สนุน ให้ พ นัก งานใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื องโดยทรั พ ยากรของตนเอง แต่ ไ ม่ อนุญ าตให้ นํ า
ทรัพยากร เงินทุน และชือเสียงของบริษัทฯ ไปใช้ ในการทํากิจกรรมทางการเมือง
ในทุก ๆ ปี บริ ษัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ พนัก งานไปใช้ สิทธิทางการเมืองได้ อย่างอิสระ โดยมิได้ มีก ารชักจูง
ครอบงํา หรือบังคับให้ เข้ าข้ างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงแต่อย่างใด
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อพนักงานของบริ ษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชือชาติ ศาสนา และเพศ โดย
พนักงานทุกคนจะได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
อย่า งเคร่ งครั ด มีก ารจัด สถานที ทํ างานทีปลอดภัย และถูกสุขลัษ ณะ มีแผนการฝึ ก อบรมและพัฒ นาบุคลากร
อย่างต่อเนืองควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม บริ ษัทฯ ตระหนักดี
ว่ า ความสํ า เร็ จ ขององค์ ก รขึ นอยู่ กั บ ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรเป็ น สํ า คั ญ องค์ ก รใดหากมี ท รั พ ยากรบุ ค คล
ทีมีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริ ยธรรม ย่อมสามารถสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน และนําพาองค์กร
ไปสูค่ วามสําเร็ จได้ ตามเป้าหมายทีต้ องการอย่างยังยืน
แนวปฏิบัติ
1. การสรรหา การพิ จ ารณาผลงาน การแต่ ง ตั งและโยกย้ า ย รวมถึ ง การให้ รางวั ล และการลงโทษ
ต้ องดําเนินการอย่างถูกต้ องตามระเบียบและเป็ นธรรม
2. กําหนดขันตอนในการร้ องทุกข์ กรณีพนักงานไม่ได้ รับความเป็ นธรรม
3. กํ าหนดนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้ มีความรู้ และทักษะในการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ และ
ต่อเนือง โดยจัดให้ มีแผนการฝึ กอบรมประจําปี
4. กํ า หนดนโยบายบริ หารจัดการด้ า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน
เพือลดและป้องกันไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยทังในงานและนอกงาน โดยทําการศึกษา ประเมิน
ความเสียง เพือให้ เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
5. ปฏิ บัติต ามกฎหมายและข้ อกํ าหนดอืน ๆ ทีเกี ยวข้ องกับ คุณ ภาพความปลอดภัย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน
นอกจากนี บริ ษัทฯ มีความเข้ าใจในสิท ธิและเสรี ภาพของพนักงานในการรวมกลุ่มและจัดตังเป็ นสหภาพ
แรงงาน ซึงมีวตั ถุประสงค์เพือช่วยกันดูแลเกียวกับสภาพการจ้ าง สวัสดิภาพในการทํางานและสวัสดิการต่าง ๆ โดย
เปิ ดโอกาสให้ สหภาพแรงงาน ซึงเป็ นตัวแทนของพนักงานยืนข้ อเรี ยกร้ อง เพือขอให้ บริ ษัทฯ พิจารณาปรับเปลียน
การจัดสวัสดิการ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานได้ ตามทีทังสองฝ่ ายมีความเห็นพ้ องร่วมกัน
การดําเนินงานในปี 2562
1. สถิติเกียวกับการจ้ างงาน

ณ สินปี 2562 บริ ษัทฯ มีจํานวนพนักงานรวมทังสิน 932 คน แบ่งเป็ น
- พนักงาน
807 คน
- หัวหน้ าหน่วยงาน
97 คน
- ผู้บริ หาร
28 คน
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จํานวนพนักงานเข้ าใหม่และออกจากงาน
- พนักงานเข้ าใหม่
107 คน
- พนักงานออกจากงาน
89 คน
จํานวนนักศึกษาฝึ กงาน
19 คน

2. การฝี กอบรมพัฒนา




ในปี 2562 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการอบรม/สัมมนารวม 198 หลักสูตร มีพนักงานเข้ าร่ วมอบรม จํานวน
2,716 คน แบ่งเป็ น
- จัดสัมมนาภายใน
91 หลักสูตร มีพนักงานเข้ าร่วมสัมมนา จํานวน 2,402 คน
- จัดสัมมนาภายนอก 108 หลักสูตร มีพนักงานเข้ าร่วมสัมมนา จํานวน 192 คน
- การเรียนรู้ด้วนตนเอง 1 หลักสูตร มีพนักงานเข้ าร่วมสัมมนา จํานวน 122 คน
จํานวนชัวโมงการฝึ กอบรม/สัมมนา
- พนักงาน
เฉลีย 2.63 วัน/คน/ปี
- หัวหน้ าหน่วยงาน/ผู้บริ หาร เฉลีย 6.84 วัน/คน/ปี

3. สถิติเกียวกับอุบัติเหตุในการทํางาน
ในปี 2562 มีจํานวนอุบตั ิเหตุรวม 10 ราย สูญเสียเวลาในการทํางานรวมทังสิน 79 วัน ดังนี
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4. การดําเนินกิจกรรมด้ านความปลอดภัย

 จัดอบรมให้ ความรู้ด้านความปลอดภัย 19 หลักสูตร พนักงานเข้ าอบรมทังสิน 992 คน
 จัดให้ มีการชีบ่งอันตรายและประเมินความเสียง เพือปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทํางาน กําหนด
มาตรการป้องกัน และควบคุมการทํางานของผู้รับเหมา

 จัดให้ มีการประเมินความเสียง (JSA) โดยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท อย่างน้ อยเดือนละ 1 เรื อง
พร้ อมกับให้ นํา JSA ของหน่วยงานอืนไปสือสารภายในหน่วยงานของตนเอง และมีการนํา JSA ขึน
ระบบ Intranet
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 จัดให้ มีการตรวจสอบความปลอดภัยในพืนทีผลิตเป็ นประจําทุก เดือน โดยคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน พบเรื องทีต้ องแก้ ไข 286 เรื อง มีการ
ปรับปรุงแก้ ไข 100 %

ตรวจความปลอดภัยโดย คปอ. และจป.

 มี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความปลอดภัย เช่ น โครงการข้ อ เสนอแนะเพื อความปลอดภั ย (Safety
Suggestion) มีพนักงานเข้ าร่วมส่งข้ อเสนอแนะรวม 244 เรือง มีการปรับปรุงแก้ ไข คิดเป็ น %
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 จัดทําวารสาร SHE Magazine และ Health New ประจําทุกเดือน ติดบอร์ ดเพือประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เกียวกับสุขภาพและความปลอดภัย และร่วมตอบคําถามชิงรางวัลทุกเดือน
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 กิจกรรมอืน ๆ
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5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริษัทฯ มุ่งมันทีจะสร้ างความพึงพอใจให้ กับลูกค้ า ด้ วยการพัฒนาคุณภาพสินค้ าและบริ การเพือตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าอย่างต่อเนืองตลอดจนผลิตสินค้ าทีมีความปลอดภัยและรับผิดชอบต่อลูกค้ าและผู้บริ โภค
แนวปฏิบัติ
. ในการผลิตสิ นค้ าและให้ บริ การ บริ ษัท ฯให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมากในเรื องของความปลอดภัยและ
อนามัยของลูกค้ าและผู้บริโภคทีใช้ สินค้ าของบริ ษัทฯ
. ให้ ข้ อมูลทีถูก ต้ องและเพีย งพอแก่ลูก ค้ า โดยไม่ก ล่า วเกิน ความเป็ น จริ ง หรื อไม่ทํา การใดอัน เป็ น การ
หลอกลวง หรือทําให้ หลงเชือในคุณภาพสินค้ า และบริการของบริษัทฯ
. จัดให้ มีระบบและกระบวนการสําหรับให้ ลูกค้ าร้ องเรี ยนเกียวกับคุณภาพความปลอดภัยของสินค้ าและ
บริการทีพร้ อมตอบสนองลูกค้ าอย่างรวดเร็ว
การดําเนินงานในปี 2562
บริ ษั ท ฯ ตระหนึ ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และคํ า นึ ง ถึ ง สุ ข ภาพความปลอดภั ย ของผู้ บริ โ ภค จึ ง ได้ นํ า ระบบ
ความปลอดภัยบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร (FSSC22000) เข้ ามาใช้ ในกระบวนการผลิตตังแต่ปี 2557 และมีการปฏิบัติมา
อย่ า งต่ อ เนื อง โดยในปี 2562 ผลการตรวจติ ด ตามการรั ก ษาระบบมาตรฐานดั ง กล่ า วของบริ ษั ท ฯ ยั ง คง
ความสอดคล้ องกับข้ อกําหนด แสดงให้ เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนักงานเท่านัน แต่
ยังรวมถึงผู้บริ โภคโดยทัวไป

6. การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักดีว่าการรักษาสิงแวดล้ อมเป็ นงานส่วนรวมทีสําคัญ ดังนันบริ ษัทฯ จะพยายามวางนโยบาย
ด้ านสิงแวดล้ อมควบคู่ไปกับนโยบายของบริ ษัทฯ ในทุก ๆ ด้ านพร้ อมทังมุ่งมันทีจะสร้ างทีทํางานทีปลอดภัย ถูก
สุขลักษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ทีเกียวข้ องมีหน้ าทีต้ องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิในเรื องต่าง ๆ
ตามทีกําหนดไว้
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การดําเนินงานในปี 2562
เพือแสดงความรั บ ผิด ชอบต่อกระบวนการผลิ ตของบริ ษัท ฯ ที อาจมี ผ ลกระทบต่อ สิ งแวดล้ อมและชุม ชน
โดยรอบบริ ษัทฯ ดังนี
1) ควบคุมคุณภาพนําทิงให้ เป็ นไปตามกฎหมายกําหนด มีระบบบําบัดนําเสีย ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
เพื อไม่ใ ห้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ ชุม ชน มี ก ารตรวจสอบคุณ ภาพนํ าทิ งอยู่เ ป็ น ประจํ า ทุ ก 2 เดื อ น โดย
ห้ องปฏิบตั ิการเอกชนทีได้ รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) ของเสียทุกชนิดของบริ ษัทฯ ได้ ถูกคัดแยกและไปส่งกําจัดหรื อบําบัดโดยบริ ษัทฯ ทีได้ รับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทังนี การดําเนินงานทุกขันตอนได้ รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มี
การควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ การอนุ ญ าตโดยหน่ วยงานทังภายในและ
ภายนอกอย่างสมําเสมอ
3) จัดอุปกรณ์ลดเสียงให้ กับพนักงานเพือสวมเครื องป้องกันเสียงขณะปฏิบตั ิงาน รวมทังป้องกันและลด
ผลกระทบจากแหล่งกําเนิดเสียง โดยการทําฝาครอบลดเสียงจากเครื องจักรสูภ่ ายนอก
4) ตรวจวัดเสียง แสง ความร้ อน ฝุ่น สารเคมี และไอระเหยในบริ เวณทีทํางานและสถานทีจัดเก็บ ตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุต สาหกรรม เรื องความปลอดภัย ในการทํ างานเกี ยวกับ
สภาพแวดล้ อมช่ว ยให้ พ นั ก งานอยู่ ใ นสภาพการทํ า งานทีปลอดภัย ปลอดมลพิ ษ ขณะเดีย วกั น
โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจําปี ช่วยยืนยันความเหมาะสมของมาตรการในการดูแลและป้องกัน
ผลกระทบจากการทํางาน
5) ร่ ว มจัด กิจ กรรม รณรงค์ ส่ง เสริ ม การรั กษาสิ งแวดล้ อ มกับ หน่ว ยงานราชการ เทศบาลนครรั ง สิ ต
ในทุก ๆ ปี
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การตรวจสารเจือปนทีระบายออกจากปล่ องเตา
จากการตรวจสอบปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที ปล่อยออกจากปล่ องโรงงาน (สู่ภายนอก) เช่น ฝุ่น
ละอองก๊ าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรู ปไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ และกลุ่มสารประกอบ
อิน ทรี ย์ระเหยง่าย โดยห้ องปฏิบัติการเอกชนทีได้ รับการรั บรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าปริ มาณฝุ่น
ละออง และก๊ าซ ดังกล่าว มีผลอยู่ในค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและตามทีหน่วยงานราชการ
กําหนด
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7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ จะดําเนินการทางธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงผลกระทบทีอาจเกิดขึนต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ตลอดจนให้ การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ทีช่วยเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชุมชนและ
สังคมบริ ษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างสมําเสมอ
การดําเนินงานปี 2562










ร่วมกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบนมราชกุมารี ในการรับบริจาคโลหิต
ร่ วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยในการให้ วงดนตรี คนตาบอดเข้ าทํ าการแสดงดนตรี และ
จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ร่วมกับเทศบาลนครรังสิตในการจัดกิจกรรมนิทรรศการให้ ความรู้เนืองในวันสิงแวดล้ อมโลก
ร่ ว มกิ จ กรรมแห่ เ ที ย นและถวายเที ย นพรรษา เนื องในสัป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาเทศกาล
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้ าพรรษาเพือถวายเป็ นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ ยงยื
ั นถาวร
ร่ วมกิจกรรมโครงการปลูก ต้ น ไม้ เพือถวายเป็ นพระราชกุศลเนืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้ า พระบรมราชินี น าถ ในการสร้ างพื นทีสีเ ขี ย วเพือถวายเป็ น พระราชกุศ ลตามโครงการ
ปลูกต้ นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน
ร่วมกับสหกรณ์ฯ ในการนําสินค้ าอุปโภค บริโภคเข้ ามาจําหน่ายให้ กบั พนักงาน
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8. การวิจัยและพัฒนาจากการดําเนินงานทีมีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริษัทฯ มุ่งมันพัฒนาให้ เป็ นผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ชันนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตสินค้ าทีมีความ
ปลอดภัย คุณภาพสูง และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทุกความต้ องการของลูกค้ าได้ โดยมุ่งเน้ นให้ มี
การคิดค้ น พัฒนาผลิตภัณ ฑ์ข องบริ ษัทฯ อยู่เสมอสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาด มีการใช้ วัตถุดิ บ หรื อ
พลังงานน้ อยลง เพือให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนทีเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ อย่างต่อเนื อง
ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้ อม มิให้ เกิดมลภาวะในทุกกระบวนการผลิตและทุกปฏิบตั ิการ
การดําเนินงานในปี 2556-62
บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิ เช่น
. พัฒนาผลิตภัณฑ์ฝาพลาสติกให้ มีนําหนักเบา ทําให้ ใช้ เม็ดพลาสติกน้ อยลงและขนส่งได้ จํานวนมากขึน
รวมถึงมีราคาถูกลงแต่ยงั คงประสิทธิภาพในการปกป้องผลิตภัณฑ์ของลูกค้ า
. พัฒนาการใช้ แผ่นเหล็กในการผลิตฝาจีบให้ มีความหนาลดลง ทําให้ ใช้ เหล็กน้ อยลง แต่ยงั คงคุณภาพดี
เช่นเดิม
. พัฒนาการใช้ วัสดุป้องกันการรัวซึมใต้ ฝาชนิดใหม่ เพือช่วยให้ สินค้ าในบรรจุภณ
ั ฑ์คงสภาพรสชาติเดิม
นานขึน ป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจน ทําให้ รักษาอายุของสินค้ าได้ นานขึนและสินค้ ามีความสดใหม่
อยู่เสมอ
. สนับสนุนคู่ค้าภายในประเทศในการจัดทําอะไหล่เครื องจักรทดแทนการนําเข้ าจากต่างประเทศ เพือสร้ าง
งานให้ กบั คนในประเทศและลดต้ นทุนได้ อกี ทางหนึงด้ วย
. พัฒนากระบวนการผลิตโดยการนําเทคโนโลยี Laser Marking Machine เข้ ามาใช้ ในการพิมพ์รหัสใต้ ฝา
เพือทํารายการส่งเสริ มการขายของลูกค้ าทีใช้ วิธีสง่ SMS ซึงช่วยลดขันตอนในการทํางาน และผลิตสินค้ า
ได้ เร็วขึนกว่าวิธีการพิมพ์แบบเดิม ๆ
6. พัฒนาการผลิตฝาจีบจากแผ่นเหล็กทีมีกํามะถันตํา ซึงสามารถยืดเวลาการเกิดสนิมออกไปให้ นานขึน
เป็ นการยืดอายุสินค้ าให้ อยู่ในสภาพดีได้ นานขึน
7. ส่งเสริ ม และผลักดัน การอนุรัก ษ์ พลังงาน โดยการลดระดับการใช้ พลังงานต่อผลผลิตให้ ลดลงอย่าง
ต่อเนือง จัดให้ มีผ้ ูรับผิ ดชอบพลังงานดําเนิน การจัดการพลังงาน/ส่ง รายงานการจัดการพลังงานทุกปี
ปรับปรุ งระบบการจัดการพลังงานอย่างต่อเนือง
8. ติดตังระบบปรับอากาศและระบายอากาศบริ เวณพืนทีปฏิบตั ิงานในโรงงาน เพือลดภาระความเครี ยด
และเหนือยล้ าของผู้ปฏิบตั ิงาน
.......................................................................................................
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