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8 การวิจัยและพั
ฒ

นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดหลกัในการทาํธุรกิจตามกรอบจริยธรรม และนโยบายการ

กาํกบัดแูลกิจการที�ดีของบริษัทฯ โดยมุ่งเนน้ใหมี้การปฏิบตัิดว้ยความเป็นธรรม ซื�อสตัย ์

โปรง่ใส และคาํนึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย เพื�อมุ่งสู่การเป็นองคก์รที�ดาํเนินงานดว้ยความ

รับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาไปสู่ความยั�งยืนต่อไป ซึ�งได้มีการดําเนินงานตาม

แนวทางรายงานความยั�งยืน ดงันี � 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.  

การดาํเนินธุรกิจ

ด้วยความเป็นธรรม 

2. 

การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

 

3. 

ก า ร เ ค า ร พ สิ ท ธิ

มนุษยชนและแรงงาน 

 
4. 

การปฏิบัติต่อแรงงาน

อย่างเป็นธรรม 

5. 

ความรับผิดชอบ              

ต่อผู้บริโภค 

6. 
การดูแลรักษา
สิ�งแวดล้อม 

 

7. 
การ ร่วมพัฒนา

ชุมชนและสังคม 

8. 
การวิจัยและพัฒนา

จากการดําเนินงาน
ที�มีความรับผิดชอบ      

      ต่อสังคม 
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8 การวิจัยและพั
ฒ

นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย

ความเป็นธรรม 
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่คา้ตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ที�สุจริตและ

เท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื�อนไขทางการคา้

รวมทั�งใหค้วามเสมอภาคและความยตุิธรรมแก่คู่คา้ทกุราย เคารพใน

ทรพัยส์ินทางปัญญาของผูอ้ื�น 

การแข่งขันที�เป็นธรรม 
การปฏิบตัิอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้ตกทางการคา้กับลูกคา้ และ

ผู้ขายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนแข่งขันทางการคา้อย่างยุติธรรม โดยคาํนึงถึงจริยธรรมในการ

ประกอบการคา้ ไม่บิดเบือนขอ้มลู หลอกลวงหรือใชว้ิธีอื�นใดที�ไม่ถกูตอ้ง 

แนวปฏิบัตติ่อลูกค้า 

1. สง่มอบสินคา้และใหบ้รกิารที�มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการ ในราคาที�เหมาะสม 

2. ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�มีต่อลกูคา้อย่างเครง่ครดั กรณีที�ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขขอ้ใดได ้ตอ้ง

รีบแจง้ลกูคา้ทราบ เพื�อหาแนวทางแกไ้ขรว่มกนั 

3. รกัษาความลบัของลกูคา้ และไม่นาํไปใชเ้พื�อประโยชนข์องตนเองหรือผูที้�เกี�ยวขอ้งโดยมิชอบ 
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8 การวิจัยและพั
ฒ

นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวปฏิบัตติ่อผู้ขาย 

1. ใหข้อ้มูลแก่ผูข้ายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ สรา้งการแข่งขันที�เป็นธรรมระหว่างผูข้ายทุก

ราย 

2. เจรจาต่อรองอย่างโปรง่ใส และวางตวัเป็นกลาง   

3. ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ตกลงกนัไวอ้ย่างเครง่ครดั  

แนวปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

1. ดาํเนินธุรกิจบนการแข่งขนัเสรีและเป็นธรรม โดยไม่ทาํความตกลงใด ๆ ที�มีลกัษณะเป็นการลด 

หรือจาํกดัการแข่งขนัทางการคา้ 

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีการที�ไม่สจุรติ หรือผิดกฎหมาย 

3. ไม่ทาํลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาที�ปราศจากขอ้เท็จจรงิ 

การดาํเนินงาน ปี 2564 

เพื�อสง่เสรมิความเชื�อมั�นในคณุภาพสินคา้และบรกิารของบรษิัทฯ ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดต้อ้นรบั

การเขา้เยี�ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต รวม 1 บริษัท ตลอดจนรบัการตรวจประเมินระบบ

บริหารงานตามมาตรฐานสากลจากลูกคา้ทั�งในและต่างประเทศ รวม 8 บริษัท รวมทั�งไดเ้ขา้ไป

เยี�ยมเยียนลกูคา้เป็นประจาํทกุเดือน เพื�อรบัฟังปัญหา แลกเปลี�ยนขอ้มลู และขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการของบริษัทฯ พรอ้มให้คาํแนะนาํในการใช้สินคา้ของบริษัทฯ 

นอกจากนี� บรษิัทฯ ยงัไดเ้ขา้ตรวจประเมินความพรอ้มของผูข้ายอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อใหม้ั�นใจว่าจะ

ไม่พบปัญหาดา้นคณุภาพและการสง่มอบ 

 

 

�
 การดําเนินธุรกิจด้วยความ

เป็นธรรม 
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8 การวิจัยและพั
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นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การเคารพสิทธิในทรัพยสิ์น 
ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามสิทธิในทรัพยส์ิน และเคารพในทรัพยส์ินทางปัญญา สิทธิบัตร 

ลิขสิทธิ� อย่างเครง่ครดั 

แนวปฏิบัต ิ

1. กาํหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติไวใ้นจรรยาบรรณบริษัทฯ ใหพ้นักงานไดย้ึดถือและใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบตัิงาน 

2. ส่งเสริมใหพ้นักงานใช้ทรพัยส์ินและทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างประหยัดและเกิดประโยชน์

สงูสดุ 

3. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจหรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท รวมทั�งไม่นําไปทําซํ�า 

ดัดแปลง หรือกระทาํการใด ๆ เพื�อประโยชนส์่วนตัว หรือเพื�อประโยชนข์องผูอ้ื�นโดยไม่ไดร้บั

อนญุาตจากบรษิัทฯ 

4. ตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูของคู่คา้ ลกูคา้ และขอ้มลูทางการคา้ไวเ้ป็นความลบั  

การดาํเนินงาน ปี 2564 

ในกรณีที�บริษัทฯ มีผลิตภณัฑที์�พฒันาขึ �นใหม่ บริษัทฯ จะดาํเนินการขอจดอนสุิทธิบตัร เพื�อถือ

สิทธิในทรัพยส์ินทางปัญญาที�บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และป้องกันให้พ้นจากการถูกละเมิด หรือ

นาํไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาตรวมทั�งไม่อนุญาตใหน้าํซอฟตแ์วรที์�ผิดกฎหมายเขา้มาใชใ้นบริษัทฯ 

นอกจากนี�บรษิัทฯ ไดจ้ดัอบรมชี �แจงใหพ้นกังานมีความเขา้ใจในจรรยาบรรณและปฏิบตัิตามขอ้พึง

ปฏิบตัิดงักลา่วอย่างเครง่ครดั   

 

 

�
 การดาํเนินธุรกิจด้วยความ

เป็นธรรม  
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8 การวิจัยและพั
ฒ

นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า 
 ส่งเสริมและใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของลูกคา้ ผูข้าย 

รวมทั�งตรวจสอบใหม้ีตามกฎหมาย การปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานของผูร้บัจา้งซึ�งเป็นคู่คา้ของ

บรษิัทฯ  

แนวปฏิบัต ิ
1. กาํหนดมาตรการเกี�ยวกบัระบบบริหารคุณภาพ และการจัดการดา้นสิ�งแวดลอ้มไวใ้นนโยบาย

การจดัซื �อ จดัจา้ง โดยผูข้ายตอ้งผ่านเกณฑม์าตรฐานที�บรษิัทฯ กาํหนด 

2. ส่งเสริมการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของคู่คา้ และเปิดโอกาสใหคู้่คา้เขา้มีส่วน

รว่มในกิจกรรมเพื�อสงัคมและสิ�งแวดลอ้มของบรษิัทฯ  

การดาํเนินงาน ปี 2564 

1. บริษัทฯ ไดเ้ขา้ทาํการตรวจประเมินคณุสมบตัิผูข้าย รวม 8 บริษัท เพื�อใหม้ั�นใจไดบ้ริษัทฯ จะได้

สินคา้ที�มีคุณภาพตรงตามที�ตอ้งการ ผ่านทางการดาํเนินงานดา้นระบบคุณภาพ และมีการ

จดัการดา้นสิ�งแวดลอ้มอย่างเหมาะสม 

2. สื�อสารให้คู่คา้รบัทราบช่องทางในการรอ้งเรียนและให้ข้อเสนอแนะ เพื�อปรับปรุงสินคา้และ

บรกิารของบรษิัทฯ 

ทั�งนี � บริษัทฯ ไม่เคยถกูดาํเนินคดีจากการละเมิดกฎหมาย และขอ้บงัคบัใด ๆ ตลอดระยะเวลา

ในการดาํเนินงานที�ผ่านมา 

 

 

 

�
 การดาํเนินธุรกิจด้วยความ

เป็นธรรม  
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ฒ

นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การ ต่อ ต้านการ ทุจ ริต 

คอรรั์ปชัน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญและมุ่งเนน้ให้การ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอ้งกระทาํอย่างถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา และ

ตอ้งไม่มีการเรียกรอ้ง หรือรบัทรพัยส์ิน และผลประโยชนใ์ด ๆ จากผูท้ี�

เกี�ยวขอ้งทางธุรกิจ รวมทั�งบริษัทฯ ไม่สนับสนุนการใหส้ินบนอย่าง

เด็ดขาด 

แนวปฏิบัต ิ  

1. ไม่เรียกหรือรบัเงิน ทรพัยส์ิน สิ�งของ และผลประโยชนใ์ด ๆ จากคู่คา้ ผูร้บัเหมา และผูที้�บริษัทฯ 

ทาํธุรกิจดว้ย 

2. ไม่เสนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อเจา้หนา้ที�ของรฐั ลกูคา้ สหภาพแรงงาน หรือบคุคลภายนอกอื�นใด

เพื�อจงูใจใหป้ฏิบตัิในทางที�มิชอบ 

3. การเลี �ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการทาํธุรกิจของบริษัทฯ ที�

เป็นไปอย่างสมเหตสุมผล สามารถกระทาํได ้แต่ควรหลีกเลี�ยงลกัษณะที�เกินกว่าปกติจากบคุคล

ที�บรษิัทฯ ทาํธุรกิจดว้ย 

 

 

 

 

 



รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ปี 2564 / บรษิัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

7 | P a g e  
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นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

การดาํเนินงาน  
บรษิัทฯ มุ่งมั�นสรา้งจิตสาํนึกใหผู้บ้รหิาร และพนกังานมาอย่างต่อเนื�อง ดงันี � 

ปี 2553     
o คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ และขอ้พึงปฏิบตัิ เพื�อใชเ้ป็นแนวทางใน

การประพฤติปฏิบตัิที�ดีของทกุคนในองคก์ร 

ปี 2554      
o จัดทาํคู่มือจรรยาบรรณบริษัทฯ แจกให้พนักงานทุกคนในองค์กร พรอ้มจัดอบรมชี �แจงให้

พนกังานไดร้บัทราบและยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน 

o เผยแพรข่อ้มลูไวใ้นระบบอินทราเน็ท และเว็บไซตข์องบรษิัทฯ  

o สนับสนุนกิจกรรมขององคก์รภาคีเครือข่ายต่อตา้นคอรร์ปัชัน เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย เพื�อรว่มรณรงคก์ารต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

ปี 2555-2558 
o สนับสนุนกิจกรรม “วันต่อต้านคอรรั์ปชันแห่งชาติ รวมพลังเปลี�ยนประเทศไทย” 

รว่มกบัสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

o สนบัสนนุกิจกรรมขององคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนัแห่งประเทศไทย 

o จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน 

o ส.ค. 2558 จัดใหผู้บ้ริหารเขา้ร่วมสมัมนา Workshop: การเตรียมความพร้อมเข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื�อศึกษา

และเตรียมตวัสมคัรเขา้รว่มโครงการในปี 2559 และรบัการรบัรองภายในปี 2560 
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ปี 2559  
o 11 ก.ย. 2559 ตวัแทนกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานรว่มแสดงพลงัต่อตา้นการคอรร์ปัชนัใน “วัน

ต่อต้านการคอรรั์ปชันประจาํปี 2559” ณ ทอ้งสนามหลวง  

o 3 มี.ค. 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติ 

(Collective  Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และ

เพื�อใหก้ารดาํเนินงานในการเขา้รว่มโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั�ง

คณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนกุรรมการกลั�นกรองแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชัน และคณะอนุกรรมการกาํหนดแนวปฏิบตัิและมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์

รัปชัน โดยให้ทุกหน่วยงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั�งกาํหนดแนวปฏิบัติและ

มาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิภายในบรษิัทฯ  
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ปี 2560 
o 21 พ.ย. 2560 บริษัทฯ ได้เข้ารับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต ที�ใหก้ารรบัรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง 

มีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื�อป้องกันการทุจริตคอรร์ัปชันภายใน

องคก์รครบถว้นตามเกณฑ์ที� CAC กาํหนด โดยนายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจ้ัดการใหญ่ เป็น

ตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบในงาน “Thailand’s 8th National Conference on Collective 

Action Against Corruption” ซึ�งการไดร้ับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�นของ

บรษิัทฯ ที�จะรว่มเป็นสว่นหนึ�งในการสรา้งสรรคส์งัคมไทยที�ดี ปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชนั  
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ปี 2561-2562 
o บริษัทฯ มีการสื�อสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกบัพนกังานทั�วทั�งองคก์ร มีการจดั

อบรมชี �แจงเรื�อง การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน อย่างต่อเนื�อง เพื�อใหพ้นักงานมีความเขา้ใจ

และปฏิบตัิไดอ้ย่างถกูตอ้งและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั�งทบทวนความเหมาะสมของระบบ

และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายอย่างสมํ�าเสมอ พนกังานผูก้ระทาํการคอรร์ปัชนัหรือกระทาํผิดจากนโย

บายต่อตา้นคอรร์ปัชันรวมทั�งการทาํผิดจรรยาบรรณ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบที�บรษิัทฯ กาํหนดไว ้และไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั�นผิดกฎหมาย  

 

 

 

 

 

ปี 2563 
o บริษัทฯ ไดด้าํเนินการทบทวนและกรอกแบบประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตรการต่อตา้น

การคอรร์ปัชนั เพื�อขอยื�นต่ออายใุบรบัรองสมาชิกฯ ต่อคณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชัน

ของภาคเอกชนไทย โดยเมื�อวันที� 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการแนวร่วมต่อตา้น

คอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทยไดมี้มติใหก้ารรบัรองต่ออายุ “บริษัท ฝาจีบ จํากัด 

(มหาชน)” เป็นสมาชิกแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย โดยการรบัรองดงักล่าว

จะมีอายุ 3 ปี นับจากวนัที�มีมติใหก้ารรบัรอง ตั�งแต่วันที� 30 กันยายน 2563 และครบ

กาํหนดอายุการรับรอง 3 ปี ในวันที� 30 กันยายน 2566 
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ตลอดปี 2563 บริษัทฯ มีการสื�อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกับพนักงานทั�วทั�ง

องคก์ร มีการจดัอบรมชี �แจงเรื�อง การต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั อย่างต่อเนื�อง เพื�อใหพ้นกังานมี

ความเขา้ใจและปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั�งทบทวนความเหมาะสม

ของระบบและมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและ

ขอ้กาํหนดของกฎหมายอย่างสมํ�าเสมอ พนกังานผูก้ระทาํการทุจริตคอรร์ปัชนัหรือกระทาํผิดจาก

นโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัรวมทั�งการทาํผิดจรรยาบรรณ จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบที�บรษิัทฯ กาํหนดไว ้และไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั�นผิดกฎหมาย  
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บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั�งคณะกรรมการโครงการ CAC คณะอนุกรรมการกลั�นกรองแนวปฏิบัติและ

มาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน และคณะอนุกรรมการกาํหนดแนวปฏิบัติและมาตรการ

ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั และกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั สามารถ Download 

ไดที้� www.crownseal.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการกาํกับดูแลกิจการที�ดี โดยให้ทุก

หน่วยงานไดม้ีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั�งกาํหนดแนวปฏิบัติและมาตรการต่อตา้นการ

ทจุรติคอรร์ปัชนั เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิภายในบรษิัทฯ  

บริษัทฯ กาํหนดให้มีช่องทางการรอ้งเรียนหรือการแจ้งเบาะแสจากการกระทาํผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ นโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั พฤติกรรมที�อาจสอ่ถึงการทจุรติ หรือประพฤติมิ

ชอบของบคุคลในองคก์ร ซึ�งรวมถึงพนกังาน ผูบ้รหิาร และผูม้ีสว่นไดเ้สีย ผ่านระบบรบัขอ้รอ้งเรียน

และแจง้เบาะแส (Whistleblower) นอกเหนือจากการแจง้เป็นลายลกัษณอ์ักษรผ่านทาง e-mail 

จดหมาย หรือกล่องรบัฟังความคิดเห็น หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบั
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ที�กฎหมายกาํหนด การกระทาํผิดในเรื�องการกาํกบัดแูลที�ดี การกระทาํทจุรติคอรร์ปัชนั หรือพบเห็น

การกระทาํที�ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัของบรษิัทฯ 

ทั�งนี �เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นใหก้บัพนกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียว่าการรายงาน หรือใหข้อ้มลูหรือให้

เบาะแสนั�นจะไม่ทาํใหผู้ร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลไดร้บัความเดือดรอ้นเสียหาย จึงไดก้าํหนดกลไก

สาํหรบัคุม้ครองและบรรเทาความเดือดรอ้นเสียหายใหก้ับผูที้�ไดร้ายงานหรือใหข้อ้มลูที�ถูกกระทาํ

โดยไม่เป็นธรรม และใหค้วามสาํคญักับการเก็บขอ้มูลขอ้รอ้งเรียนเป็นความลับ เพื�อสรา้งความ

มั�นใจใหก้ับผูร้อ้งเรียน รวมทั�งกาํหนดขั�นตอนการดาํเนินงานเมื�อไดร้บัขอ้รอ้งเรียนไวอ้ย่างชดัเจน 

ตั�งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทาํเป็นความลับ การตั�งคณะทาํงานสอบข้อเท็จจริง การตั�ง

คณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนมุตัิการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลขอ้รอ้งเรียน 

ปี 2564 
นายพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจ้ัดการใหญ่ และนายโอภาศ ธันวารชร รองผูจ้ัดการใหญ่ เป็น

ตวัแทนบริษัทฯ รวมส่งคลิปวีดีโอ และภาพนิ�งคู่กบัใบประกาศที�ผ่านการรบัรอง เพื�อใชใ้นงานการ

มอบประกาศนียบัตรที� จัดขึ �นวันที�  22 ธันวาคม 2564 ในงาน “Thailand’s 11th National 

Conference on Collective Action Against Corruption” รวมพลงัธุรกิจโปรง่ใส ใส่ใจตา้นคอรร์ปั

ชนั 
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ตลอดปี 2564 บรษิัทฯ มีการสื�อสาร เผยแพร ่ใหค้วามรู ้และทาํความเขา้ใจกบัพนกังานทั�วทั�ง

องคก์ร ผ่านระบบการอบรมออนไลน ์มีการจัดอบรมชี �แจงเรื�อง การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน 

อย่างต่อเนื�อง เพื�อใหพ้นักงานมีความเขา้ใจและปฏิบตัิไดอ้ย่างถูกตอ้งและเป็นแนวทางเดียวกัน 

รวมทั�งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับการเปลี�ยนแปลง

ของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับและขอ้กาํหนดของกฎหมายอย่างสมํ�าเสมอ พนักงานผูก้ระทาํการ

ทจุรติคอรร์ปัชนัหรือกระทาํผิดจากนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนัรวมทั�งการทาํผิดจรรยาบรรณ จะตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที�บริษัทฯ กาํหนดไว ้และไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการ

กระทาํนั�นผิดกฎหมาย  

 

นอกจากนี�สาํนักงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมิน ติดตามการกาํกับดูแลที�ดี การปฏิบตัิ

ตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชนั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2
 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชัน 

3
 การเคารพ

สิทธิมนุษยชน 



รายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคม ปี 2564 / บรษิัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) 

15 | P a g e  

  

8 การวิจัยและพั
ฒ

นาจากการดาํเนินงาน
ที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

การเคารพสิทธิ

มนุษยชนและแรงงาน 

 
 

สิทธิเสรีภาพและความเทา่เทยีมกัน  

บริษัทฯ เคารพในสิทธิมนุษยชนและปัจเจกชน โดยตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์และ

ความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ�ง นอกจากนี� สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลตอ้ง

ไดร้บัความคุม้ครองไม่ให ้ ถกูลว่งละเมิดจากการใชห้รือการเปิดเผยไปยงับคุคลที�ไม่เกี�ยวขอ้ง 

แนวปฏิบัต ิ
1. บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิมนุษยชนและไม่มีการแบ่งแยกอย่างไม่เป็นธรรม อันเนื�องมาจาก

ความแตกต่างทางเชื�อชาติ สญัชาติ ความเชื�อ ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษาหรือชนชั�นทางสงัคม 

2. บริษัทฯ เคารพปัจเจกชน พรอ้มทั�งพยายามที�จะทาํความเขา้ใจในทศันคติของคนนั�น ๆ อย่าง

ถกูตอ้ง 

3. บรษิทัฯ จะปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชนสากลอย่างเครง่ครดั และไม่สนบัสนนุกิจการที�ละเมิด

หลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

4. บรษิัทฯ จะดแูลสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ีความปลอดภยั และถกูสขุลกัษณะอนามยัต่อ

พนกังานอยู่เสมอ 
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5. พนักงานตอ้งปฏิบัติต่อกันดว้ยความเคารพ และให้เกียรติซึ�งกันและกัน ควรหลีกเลี�ยงการ

วิพากษ์วิจารณผ์ูอ้ื�นที�อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบุคคลนั�นหรือต่อบริษัทฯ รวมทั�งรบัฟัง

ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูอ้ื�นโดยปราศจากอคติ และรบัฟังดว้ยเหตแุละผล 

6. พนักงานตอ้งไม่ก่อความเดือดรอ้น ราํคาญ อันเป็นการรบกวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการ

คกุคามและลว่งละเมิดทางเพศต่อผูอ้ื�น เมื�อพบการกดขี�ข่มเหงหรือการกระทาํที�ไม่เป็นธรรม ให้

รอ้งเรียนตามขั�นตอน และกระบวนการที�กาํหนด 

การดาํเนินการในปี 2564 

เพื�อใหพ้นักงานไดร้บัทราบขอ้มูลเกี�ยวกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ บริษัทฯ ไดจ้ัด

ประชุมพนกังานพบผูบ้ริหารอย่างนอ้ยปีละ 2 ครั�ง ซึ�งนอกเหนือจากพนกังานทกุคนจะไดท้ราบผล

การดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ แต่บรษิัทฯ ยงัไดร้บัทราบขอ้คิดเห็นและความตอ้งการของพนกังาน เพื�อ

นาํไปปรบัปรุงพฒันาใหด้ีขึ �น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3
 การเคารพ

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
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ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียน อนัเนื�องมาจากการปฏิบตัิที�ไม่ถกูตอ้ง หรือไม่เป็นธรรม

แต่อย่างใด 

การดาํเนินการด้านการเมือง 
บริษัทฯ วางตวัเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาํการอนัเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรค

การเมืองหนึ�งพรรคการเมืองใด หรือผูห้นึ�งผูใ้ดที�มีอาํนาจทางการเมือง บริษัทฯ ตระหนักและให้

ความเคารพในสิทธิเสรีภาพในการใชส้ิทธิทางการเมืองของพนกังานแต่ละคน 

แนวปฏิบัต ิ 
1. พนักงานพึงหลีกเลี�ยงแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกับการเมืองในสถานที�ทาํงานหรือในเวลางาน 

อนัอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางความคิด 

2. บริษัทฯ สนับสนุนใหพ้นักงานใชส้ิทธิทางการเมืองโดยทรพัยากรของตนเอง แต่ไม่อนุญาตให้

นาํทรพัยากร เงินทนุ และชื�อเสียงของบรษิัทฯ ไปใชใ้นการทาํกิจกรรมทางการเมือง 

3. ไม่แต่งกายดว้ยเครื�องแบบพนกังานหรือใชส้ญัลกัษณใ์ดที�ทาํใหผู้อ้ื�นเขา้ใจว่าเป็นพนกังานของ

บริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในที�สาธารณสถานใด ๆ อันมี

ลกัษณะทางการเมือง 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของผูที้�เกี�ยวขอ้ง ดงันั�นขอ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานและ

ผูที้�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ เช่น สถานะบคุคล ชีวประวตัิ ประวตัิการทาํงาน ขอ้มลูทางการเงิน 

ขอ้มลูสาํหรบัการติดต่อ ขอ้มลูสขุภาพ หรือขอ้มลูส่วนตวัอื�นๆ ตอ้งไดร้บัความคุม้ครองไม่ใหถ้กูใช ้

เปิดเผย หรือถ่ายโอนไปยงับคุคลอื�นอนัมีลกัษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

 

 

3
 การเคารพ

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
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แนวปฏิบัต ิ                                                                                             
1. พนักงานทุกคนตอ้งเคารพในขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื�น โดยหากจะใช ้เปิดเผย หรือถ่าย

โอนขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลอื�น จะตอ้งไดร้บัความยินยอมจากบุคคลนั�น ๆ และไม่เป็นการ

ละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

2. ผูท้าํหนา้ที�เก็บรกัษาขอ้มูลที�อยู่ในความครอบครองหรืออยู่ในการดแูลรกัษาของบริษัทฯ ตอ้ง

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูที้�เกี�ยวขอ้งในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั�นการใช ้การ

เปิดเผย หรือถ่ายโอนขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานและผูที้�เกี�ยวขอ้งจะกระทาํไดเ้ท่าที�จาํเป็น

ตามหนา้ที�การงานปกติ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย 

แรงงาน 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในดา้นแรงงาน โดยปฏิบตัิต่อพนกังานตามกฎหมายแรงงาน

และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงงานอย่างเป็นธรรม 

แนวปฏิบัต ิ                                                                                             
1. ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั�งแต่การสรรหา การจ่าย

ค่าตอบแทน เวลาทาํงานและวนัหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การ

ฝึกอบรมและพฒันา การวางแผนความกา้วหนา้ และอื�น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบตัิ 

2. ไม่ใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานที�มาจากการคา้มนุษย ์หรือแรงงานเด็กอนั  มิชอบดว้ยกฎหมาย 

รวมถึงการลงโทษที�เป็นการทารุณรา่งกายหรือจิตใจพนกังาน ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกกัขงั

หน่วงเหนี�ยว การคกุคามข่มขู่ การลว่งละเมิดหรือใชค้วามรุนแรงในรูปแบบใด 

 

 

 

3
 การเคารพ

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน 
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การปฏิบัติ ต่อแรงงาน

อย่างเป็นธรรม 
 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการ

แบ่งแยกเชื �อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานทุกคนจะไดร้บัการปฏิบตัิ

อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัอย่างเครง่ครดั มีการจดัสถานที�ทาํงานที�ปลอดภยัและถกูสขุลษัณะ 

มีแผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรอย่างต่อเนื�องควบคู่ไปกบัการพฒันา

ธุรกิจ ตลอดจนใหค้่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสม บรษิัทฯ ตระหนกั

ดีว่าความสาํเร็จขององค์กรขึ �นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสาํคัญ 

องคก์รใดหากมีทรพัยากรบคุคลที�มีความสามารถสงู มีคณุธรรม มีจรยิธรรม 

ย่อมสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน และนาํพาองคก์รไปสู่

ความสาํเรจ็ไดต้ามเปา้หมายที�ตอ้งการอย่างยั�งยืน  

แนวปฏิบัต ิ
1. การสรรหา การพิจารณาผลงาน การแต่งตั�งและโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษ

ตอ้งดาํเนินการอย่างถกูตอ้งตามระเบียบและเป็นธรรม 

2. กาํหนดขั�นตอนในการรอ้งทกุข ์กรณีพนกังานไม่ไดร้บัความเป็นธรรม 

 

3
 การเคารพ

สิทธิมนุษยชน 
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3. กาํหนดนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรูแ้ละทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบ และต่อเนื�อง โดยจดัใหม้ีแผนการฝึกอบรมประจาํปี  

4. กาํหนดนโยบายบริหารจัดการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานเพื�อลดและป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทั�งในงานและนอกงานโดย

ทาํการศกึษา ประเมินความเสี�ยง เพื�อใหเ้กิดการปรบัปรุงอย่างต่อเนื�อง 

5. ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

นอกจากนี� บรษิัทฯ มีความเขา้ใจในสิทธิและเสรีภาพของพนกังานในการรวมกลุม่และจดัตั�งเป็น

สหภาพแรงงาน ซึ�งมีวตัถปุระสงคเ์พื�อช่วยกนัดแูลเกี�ยวกบัสภาพการจา้ง สวสัดิภาพในการทาํงาน

และสวสัดิการต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสใหส้หภาพแรงงาน ซึ�งเป็นตวัแทนของพนกังานยื�นขอ้เรียกรอ้ง 

เพื�อขอใหบ้รษิัทฯ พิจารณาปรบัเปลี�ยนการจดัสวสัดิการ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดต้ามที�

ทั�งสองฝ่ายมีความเห็นพอ้งรว่มกนั 
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การดาํเนินงาน ปี 2564 
1. สถติเิกี�ยวกับการจ้างงาน 

o จาํนวนพนกังานบรษิัท 

 

o จาํนวนพนกังานเขา้ใหม่และออกจากงาน 
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2. การฝึกอบรมพัฒนา 

ในปี 2564 บริษัทฯ จัดใหม้ีการอบรม/สัมมนารวม 118 หลักสูตร มีพนักงานเขา้ร่วมอบรม 
จํานวน 2,955 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนารวมทั�งสิ �น 1,093,397  บาท 

แบ่งเป็น 

 

 

 

 

 

 

จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรม/สมัมนา 

- พนกังาน เฉลี�ย 1.4  วนั/คน/ปี 

- หวัหนา้หน่วยงาน/ผูบ้รหิาร   เฉลี�ย 9.3  วนั/คน/ปี 

3. สถติกิารเกิดอุบัตเิหตุ 2559 - 2564 
สถิติการเกิดอุบตัิเหตจุากกราฟในรอบ 5 ปี จะเห็นว่ามีแนวโนม้ที�ดีขึ �น จาํนวนครั�งที�เกิด

อุบตัิเหตุลดลง แต่จาํนวนวนัหยุดเพื�อพกัรกัษาเพิ�มมากขึ �น หากวิเคราะหจ์ะพบว่า การเกิด

อบุตัิเหตจุะเป็นบาดเจ็บและรกัษาตวั ไม่ถึงขึ �นสญูเสียอวยัวะ/ทพุพลภาพ ของพนกังาน 
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ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ

ผู้บริโภค 
 

บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการ
พฒันาคณุภาพสินคา้และบรกิารเพื�อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้อย่างต่อเนื�องตลอดจนผลิตสินคา้ที�มีความปลอดภัยและ
รบัผิดชอบต่อลกูคา้และผูบ้รโิภค 
 

แนวปฏิบัต ิ
1. ในการผลิตสินค้าและให้บริการ บริษัทฯให้ความสาํคัญเป็นอย่างมากในเรื�องของความ

ปลอดภยัและอนามยัของลกูคา้และผูบ้รโิภคที�ใชส้ินคา้ของบรษิัทฯ 

2. ใหข้อ้มลูที�ถกูตอ้งและเพียงพอแก่ลกูคา้โดยไม่กล่าวเกินความเป็นจริงหรือไม่ทาํการใดอนัเป็น

การหลอกลวง หรือทาํใหห้ลงเชื�อในคณุภาพสินคา้ และบรกิารของบรษิัทฯ 

3. จัดใหม้ีระบบและกระบวนการสาํหรบัใหล้กูคา้รอ้งเรียนเกี�ยวกับคณุภาพความปลอดภัยของ

สินคา้และบรกิารที�พรอ้มตอบสนองลกูคา้อย่างรวดเรว็ 

การดาํเนินงาน ปี 2564 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัและคาํนึงถึงสุขภาพความปลอดภัยของผูบ้ริโภค จึงไดน้าํ

ระบบความปลอดภยับรรจภุณัฑอ์าหาร (FSSC22000) เขา้มาใชใ้นกระบวนการผลิตตั�งแต่ปี 2557 
และมีการปฏิบตัิมาอย่างต่อเนื�อง โดยในปี 2564 ผลการตรวจติดตามการรกัษาระบบมาตรฐาน
ดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัคงความสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด แสดงใหเ้ห็นถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม
โดยรวม ไม่เฉพาะแต่พนกังานเท่านั�น แต่ยงัรวมถึงผูบ้รโิภคโดยทั�วไป 

 

4 การปฏิบัติต่อแรงงาน
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บรษิัทฯ มีนโยบายชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ ภายใตก้ารรบัรองระบบคณุภาพต่าง ๆ ในระดบั
สากล โดยมีการพฒันาและรกัษาระบบคณุภาพในการผลิตสินคา้ของบรษิัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดของระบบรบัรองคณุภาพเหลา่นั�นอย่างต่อเนื�อง เพื�อใหม้ั�นใจไดว้่าลกูคา้จะไดร้บัสินคา้ที�
มีคณุภาพตรงตามความตอ้งการ มีความปลอดภยั และเหมาะสมในการนาํไปใชง้าน ไดแ้ก่:- 
- ระบบการบรหิารงานคณุภาพ ISO 9001:2015 
- ระบบการจดัการสิ�งแวดลอ้ม ISO 14001:2015 
- ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของอาหาร FSSC22000 (Food Safety System) 
- ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั (ISO45001:2018)    
- ระบบการจดัการสขุลกัษณะที�ดีในสถานประกอบการ (Good Manufacturing Practice - GMP) 
- ระบบการวิเคราะหอ์ันตรายและจุดวิกฤตที�ตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis 

and Critical Control Point - HACCP) 
สาํหรบัปี 2564  บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบการจดัการสขุลกัษณะที�ดีในสถานประกอบการ 

GMP และระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัของอาหารปรบัเปลี�ยนจาก FSSC22000 Version 
5 เป็น FSSC22000 Version 5.1 

นอกจากนี� บริษัทฯ มีเป้าหมายเรื�องลดขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ โดยในปี 2564 ขอ้รอ้งเรียนของ
ลกูคา้ลดลง 28% เมื�อเทียบกบัปี 2563 และบรษิัทฯ ยงัคงดาํเนินการต่อเนื�องในเรื�อง Small Group 
Activity ที�มีเปา้หมายสอดคลอ้งกบั Action Plan หลกัของบรษิัทฯ  การอนรุกัษพ์ลงังาน  พรอ้มกบั
การทาํ 6S (5S + Safety) และ Kaizen เป็นพื�นฐาน  เพื�อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัรูแ้ละมีสว่นร่วมใน
การพฒันาปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื�อง สรา้งความเชื�อมั�นต่อลกูคา้ ในการนาํผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ 
ไปใชง้าน เพื�อใหส้ินคา้ที�มีคณุภาพของลกูคา้สง่ต่อถึงผูบ้รโิภคต่อไป  

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ปีนี �บริษัทฯ ได้มีการลงทุนระบบ SPC & 
Measurement Performance แบบออนไลน ์ในขบวนการผลิตทั�งฝ่ายผลิตฝาโลหะและฝ่ายผลิต
ฝาพลาสติก และยงัไดเ้พิ�มกระบวนการบนัทกึดา้นคณุภาพ MC Parameter Recorder ในฝ่ายงาน
พิมพ ์และบรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํ COA by QR Code เพื�อลดการใชก้ระดาษ 

เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการจดัการพลงังานและสนบัสนุนพลงังานสะอาด บริษัทฯ ติดตั�งโซลาร์
รูฟท็อป ระบบโซลาร์รูฟท็อปผลิตไฟฟ้าโดยตรงจากดวงอาทิตย์ ซึ�งไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ�งแวดล้อมหรือปล่อยคาร์บอนฟุตพริ �นท์ นอกจากนี�ยังสามารถบรรเทาผลกระทบของการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

7
 

5
. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
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การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม 

 
 

บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าการรกัษาสิ�งแวดลอ้มเป็นงานสว่นรวมที�สาํคญั 

ดงันั�นบริษัทฯ จะพยายามวางนโยบายดา้นสิ�งแวดลอ้มควบคู่ไปกบั

นโยบายของบริษัทฯ ในทกุ ๆ ดา้นพรอ้มทั�งมุ่งมั�นที�จะสรา้งที�ทาํงาน

ที�ปลอดภยัถกูสขุลกัษณะและมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ โดยพนกังานและผู้

ที�เกี�ยวขอ้งมีหนา้ที�ตอ้งปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื�องต่าง ๆ ตามที�

กาํหนดไว ้

การดาํเนินงาน ปี 2564 

เพื�อแสดงความรบัผิดชอบต่อกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ที�อาจมีผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและ

ชมุชนโดยรอบบรษิัทฯ ดงันี � 

1. ควบคุมคุณภาพนํ�าทิ �งให้เป็นไปตามกฎหมายกาํหนด มีระบบบาํบัดนํ�าเสีย ก่อนปล่อยออก       

สู่ภายนอก เพื�อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน มีการตรวจสอบคณุภาพนํ�าทิ �งอยู่เป็นประจาํทกุ 2 

เดือน โดยหอ้งปฏิบตัิการเอกชนที�ไดร้บัการรบัรองจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

2. ของเสียทกุชนิดของบรษิัทฯ ไดถ้กูคดัแยกและไปสง่กาํจดัหรือบาํบดัโดยบริษัทฯ ที�ไดร้บัอนญุาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั�งนี � การดาํเนินงานทุกขั�นตอนไดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงาน

 

7
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อตุสาหกรรม มีการควบคมุและตรวจสอบการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัการอนญุาตโดยหน่วยงาน

ทั�งภายในและภายนอกอย่างสมํ�าเสมอ 

3. จัดอุปกรณล์ดเสียงใหก้ับพนักงานเพื�อสวมเครื�องป้องกันเสียงขณะปฏิบตัิงาน รวมทั�งป้องกัน

และลดผลกระทบจากแหลง่กาํเนิดเสียง โดยการทาํฝาครอบลดเสียงจากเครื�องจกัรสูภ่ายนอก 

4. ตรวจวดัเสียง แสง ความรอ้น ฝุ่ น สารเคมี และไอระเหยในบริเวณที�ทาํงานและสถานที�จดัเก็บ 

ตามประกาศกระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม เรื�องความปลอดภัยในการทาํงาน

เกี�ยวกับสภาพแวดล้อมช่วยให้พนักงานอยู่ในสภาพการทํางานที�ปลอดภัย ปลอดมลพิษ 

ขณะเดียวกันโปรแกรมการตรวจสุขภาพประจาํปี ช่วยยืนยนัความเหมาะสมของมาตรการใน

การดแูลและปอ้งกนัผลกระทบจากการทาํงาน 

5. จัดใหม้ีการลงชุมชนใกลเ้คียง เพื�อตรวจวดัและติดตามขอ้เสนอแนะจากชุมชน เป็นประจาํทุก

เดือน 

6. รว่มจดักิจกรรม รณรงค ์ส่งเสริมการรกัษาสิ�งแวดลอ้มกบัหน่วยงานราชการ เทศบาลนครรงัสิต

ในทกุ ๆ ปี 

การตรวจสารเจือปนที�ระบายออกจากปล่องเตา 

 จากการตรวจสอบปริมาณของสารเจือปนในอากาศที�ปล่อยออกจากปล่องโรงงาน                 

(สู่ภายนอก) เช่น ฝุ่ นละอองก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซ

คารบ์อนมอนอกไซด ์และกลุม่สารประกอบอินทรียร์ะเหยง่าย โดยหอ้งปฏิบตัิการเอกชนที�ไดร้บัการ

รบัรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าปริมาณฝุ่ นละออง และก๊าซ ดังกล่าว มีผลอยู่ในค่า

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมและตามที�หน่วยงานราชการกาํหนด 

 

 

 

6. การดูแลรักษาสิ �งแวดล้อม 
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ตรวจวัดคุณภาพปล่องระบายอากาศ 

 

 

 

 

 

 

จัดให้มีการลงชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื�อง 

จัดใหม้ีการลงชุมชนใกลเ้คียงร่วมกับบริษัทใกลเ้คียง เพื�อตรวจวัดและติดตามขอ้เสนอแนะจาก

ชมุชน เป็นประจาํทกุเดือน เดือนละ 1 ครั�ง ติดตามปัญหาดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
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 การ ร่วมพัฒนาชุมชน 
และสังคม 

 

บริษัทฯ จะดาํเนินการทางธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและ
ตระหนักถึงผลกระทบที�อาจเกิดขึ �นต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม 
ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที�ช่วย
เสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมบริษัทฯ มีกิจกรรม
รว่มกบัชมุชนโดยรอบอย่างสมํ�าเสมอ 

การดาํเนินงาน ปี 2564 

1. บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) ภายใตโ้ครงการ “You Share You Give” บริจาคเงิน 

และสิ�งของใหแ้ก่ “สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อน รงัสิต” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7
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วันศุกรท์ี� 5 มีนาคม 2564 บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) นาํโดยคุณพันเทพ สุภาไชยกิจ ผูจ้ัดการใหญ่ 

พรอ้มคณุนฤภร อรุนประพนัธ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย คณุนิตยา สิริจริยาพร ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ และ

คณุธนยันนัท ์ระวีวงศว์ส ุผูจ้ดัการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ พรอ้มทีมฝ่ายขายและการตลาด ร่วมบริจาคเงินจาก

โครงการ “You Share You Give” และเงินบริจาคจากผูบ้ริหารและพนักงาน จํานวนทั�งหมด 30,000 บาท 

รวมทั�งสิ�งของมูลค่า 23,916 บาท ให ้“สถานสงเคราะหเ์ด็กอ่อน รงัสิต” ภายใตโ้ครงการ “You Share You 

Give” ซึ�งมีวตัถปุระสงคเ์พื�อกระตุน้การตอบกลบัแบบสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ปี 2563 
 

2. นายชยัวฒัน ์ชื�นโกสมุ ผูว้่าราชการจงัหวดัปทุมธานี เยี�ยมเยือนบริษัท ฝาจีบ จาํกัด 

(มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที� 8 มีนาคม 2564 นายชัยวัฒน์ ชื�นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พรอ้มด้วยนางสาวรุ่งนภา                  

ทองเมือง ประกันสงัคมจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานในสงักัดแรงงานจังหวัดปทุมธานี ประชาสมัพันธ์จังหวัด 

และประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี ลงพื �นที�เพื�อประชาสมัพนัธแ์ละรบัฟังปัญหาเกี�ยวกบั โครงการ 

“ม33เรารกักนั” ณ บริษัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) ในเวลา 13.00 – 15.00 น. ในการดาํเนินการโครงการ “ม33

เรารกักนั” ไดม้ีการเปิดใหล้งทะเบียนเพื�อรบัเงินเยียวยาจากรฐับาลสาํหรบักลุม่ผูป้ระกนัตนมาตรา 33 รอบแรก

ในวนัที� 21 ก.พ. - 7 มี.ค. 64 ที�ผ่านมา 

 

 

 

�
 การร่วมพั

ฒ
นาชุมชน และสังคม 

 

�
 การร่วมพ

ัฒ
นาชุมชน และสังคม 
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3. ผูจ้ดัการใหญ่ ทาํพิธีเปิดปา้ย โครงการ สะพานทางเดินเพื�อสาธารณประโยชน ์

เนื�องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ของ บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

วนัจนัทรท์ี� 3 พฤษภาคม 2564 บรษิัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) นาํโดยคณุพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่ 

และคุณยูกิฮิโตะ โนซากิ ผู ้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโสเทคนิค พรอ้มด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ฝาจีบ จาํกัด 

(มหาชน) ทาํพิธีเปิดใชส้ะพานทางเดิน บรเิวณหนา้บริษัท บางกอกแคน แมนนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั ในโครงการ 

สะพานทางเดินเพื�อสาธารณประโยชน ์เนื�องในโอกาส ครบรอบ 50 ปี ของ บริษัท ฝาจีบ 

จาํกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ โดยไดร้บัเกียรติจากคณุโยชิยูกิ ชิคาโนะ (ประธานบริษัท บางกอกแคน 

แมนนแูฟคเจอริ�ง จาํกดั) และคณุศกัดิ�ชยั มโนจิตงาม (รองประธานบรษิัท ฯ) มารว่มเปิดปา้ยสะพานทางเดินใน

ครั�งนี �ดว้ย 
 

 

 

 

�
 การร่วมพ
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นาชุมชน และสังคม 
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4. บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรต ิ 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัพธุที� 18 สิงหาคม 2564 ตวัแทนของบริษัท ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน) ไดส้ง่มอบเงิน จาํนวน 200,000 

บาท แก่รองศาสตราจารย ์นายแพทยพ์ฤหัส ต่ออุดม ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ

เกียรติ ทั�งนี � บริษัทฯ และพนักงาน ไดร้่วมใจกันบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ

เกียรติ เพื�อสนบัสนุนการซื �ออุปกรณท์างการแพทย ์เพื�อขยายเตียงรบัผูป่้วยโควิดอาการหนัก โดยพวกเรา

ไดร้วมใจเป็นหนึ�งเดียวกบัชมุชนในการที�จะช่วยกนัต่อสูก้บัโรคระบาดโควิด-19 

 

 
 
 

 

�
 การร่วมพ

ัฒ
นาชุมชน และสังคม 
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 การวิจัยและพัฒนาจาก

การดําเนินงานที�มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษัทฯ มุ่งมั�นพัฒนาใหเ้ป็นผูผ้ลิตบรรจุภัณฑช์ั�นนาํในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผลิตสินคา้ที�มีความปลอดภยั คณุภาพสงู 
และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองทกุความตอ้งการของ
ลกูคา้ได ้โดยมุ่งเนน้ใหมี้การคิดคน้ พฒันาผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ 
อยู่เสมอสอดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด มีการใชว้ัตถุดิบ
หรือพลังงานน้อยลง เพื�อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ตน้ทุนที�เหมาะสม และสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างต่อเนื�องตลอดจน
ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้ม มิใหเ้กิดมลภาวะในทุกกระบวนการ
ผลิตและทกุปฏิบตัิการ   

การดาํเนินงาน ปี 2564 

บรษิัทฯ มีการพฒันาผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ อาทิ เช่น 

1. พฒันาผลิตภณัฑฝ์าพลาสติกใหม้ีนํ�าหนกัเบา ทาํใหใ้ชเ้ม็ดพลาสติกนอ้ยลงและขนสง่ไดจ้าํนวน

มากขึ �น รวมถึงมีราคาถกูลงแต่ยงัคงประสิทธิภาพในการปกปอ้งผลิตภณัฑข์องลกูคา้ 
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2. พฒันาการใชแ้ผ่นเหล็กในการผลิตฝาจีบใหม้ีความหนาลดลง ทาํใหใ้ชเ้หล็กนอ้ยลง แต่ยงัคง

คณุภาพดีเช่นเดิม 

3. พัฒนาการใชว้ัสดุป้องกันการรั�วซึมใตฝ้าชนิดใหม่ เพื�อช่วยใหส้ินคา้ในบรรจุภัณฑ์คงสภาพ

รสชาติเดิมนานขึ �น ป้องกนัการซึมผ่านของออกซิเจน ทาํใหร้กัษาอายุของสินคา้ไดน้านขึ �นและ

สินคา้มีความสดใหม่อยู่เสมอ 

4. สนบัสนนุคู่คา้ภายในประเทศในการจดัทาํอะไหลเ่ครื�องจกัรทดแทนการนาํเขา้จากต่างประเทศ 

เพื�อสรา้งงานใหก้บัคนในประเทศและลดตน้ทนุไดอ้ีกทางหนึ�งดว้ย 

5. พฒันากระบวนการผลิตโดยการนาํเทคโนโลยี Laser Marking Machine เขา้มาใชใ้นการพิมพ์

รหสัใตฝ้า เพื�อทาํรายการส่งเสริมการขายของลูกคา้ที�ใชว้ิธีส่ง SMS ซึ�งช่วยลดขั�นตอนในการ

ทาํงาน และผลิตสินคา้ไดเ้รว็ขึ �นกว่าวิธีการพิมพแ์บบเดิม ๆ 

6. พฒันาการผลิตฝาจีบจากแผ่นเหล็กที�มีกาํมะถันตํ�า ซึ�งสามารถยืดเวลาการเกิดสนิมออกไปให้

นานขึ �น เป็นการยืดอายสุินคา้ใหอ้ยู่ในสภาพดีไดน้านขึ �น 

7. ส่งเสริมและผลกัดนัการอนุรกัษ์พลงังาน โดยการลดระดบัการใชพ้ลงังานต่อผลผลิตใหล้ดลง

อย่างต่อเนื�อง จัดให้มีผู้รับผิดชอบพลังงานดาํเนินการจัดการพลังงาน / ส่งรายงานการจัด

การพลงังานทกุปี ปรบัปรุงระบบการจดัการพลงังานอย่างต่อเนื�อง 

8. ติดตั�งระบบปรับอากาศและระบายอากาศบริเวณพื�นที�ปฏิบัติงานในโรงงาน เพื�อลดภาระ

ความเครียดและเหนื�อยลา้ของผูป้ฏิบตัิงาน 
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ดาํเนินงานที �มีความรับผิดชอบต่อสังคม 


