การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริษัทมีแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ น
ได้เสียทุกกลุม่ เพื่อประโยชน์รว่ มกันอย่างยั่งยืน จึงได้กาหนดกรอบการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainability
Development) ซึง่ อ้างอิงกับแนวทางการดาเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคุณค่าให้
เกิดความสมดุลใน 4 ด้าน ได้แก่ การดาเนินธุรกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และ หลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆหรือแนวปฏิบตั ิสากล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ มุง่ มั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืนทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ดังนี ้
ผูม้ ีส่วนได้เสีย
ผูถ้ ือหุน้






พนักงาน






ลูกค้า





การมีส่วนร่วม
การประชุมผูถ้ ือหุน้
งานนักลงทุนสัมพันธ์
การเยี่ยมชมกิจการ
website
การสื่อสารข้อมูลต่างๆ
กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์
สารวจความพึงพอใจ
สารวจความพึงพอใจ
ลูกค้าสัมพันธ์
email / โทรศัพท์







การประชุมร่วมกับผูข้ าย
email / โทรศัพท์












ชุมชน




สังคมและ
สิ่งแวดล้อม



การสานเสวนา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
สารวจและประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม








คูค่ า้

การดาเนินงาน
การกากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบตั ติ ามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี






ทบทวนค่าตอบแทน / สวัสดิการ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ
กิจกรรมสร้างความสามัคคี
ระหว่างพนักงานในองค์กร
พัฒนาผลิตภัณฑ์สม่าเสมอ
การผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อ
คุณภาพสินค้าที่ดี
จัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว
ทบทวนรู ปแบบ วิธีการจัดซือ้ /
จัดจ้าง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
การฝึ กซ้อมการดับเพลิง การ
ฟื ้ นคืนชีพ
การพัฒนาองค์ความรู พ้ ลังงาน
ปฏิบตั ติ ามระบบ ISO14001

















ผลที่ได้รบั
ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ผลตอบแทนที่ดี
ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลที่ถูกต้องและ
สามารถตรวจสอบได้
การบริหารงานที่โปร่งใส
ค่าตอบแทน / สวัสดิการที่
เหมาะสม
ความก้าวหน้า มั่นคง
การพัฒนาศักยภาพ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ข้อมูลสินค้าถูกต้อง
สินค้ามีความปลอดภัย
การรับข้อร้องเรียนต่างๆ
ความเป็ นธรรมกับคูค่ า้
การมีธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
การดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้ครอบคลุมผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษัทจึงดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินงานขององค์กร โดยยึดหลักการดาเนินธุรกิจตามแนวทางดังนี ้

ด้านการดาเนินธุรกิจ
การผลิตสินค้าทีม่ ีคุณภาพ
บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยรวมด้วยการนาหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตที่
สอดคล้องกันและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้มงุ่ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพิ่มเครือ่ งมือและอุปกรณ์การทดสอบ รวมถึงการวิจยั พัฒนาสินค้าให้มีความรวดเร็วและทันต่อความต้องการของ
ลูกค้า พร้อมกับคงไว้ซงึ่ ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนการผลิต คุณภาพของสินค้า และการส่งมอบทีต่ รง
เวลา ซึง่ ผลที่ได้รบั ทาให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการผลิต จนถึงส่งมอบแก่ลกู ค้าลงได้คดิ เป็ นร้อยละ 25

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมาจะยังคงไม่มีทที า่ ว่าจะ
สิน้ สุด ซึง่ ส่งผลกระทบให้การผลิตสีกลุม่ ยานยนต์ในปี 2563 ชะลอตัวลงจากการหยุดสายการผลิตของผูผ้ ลิต
รถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามบริษัทได้รบั คาสั่งผลิตสีเพิม่ ขึน้ ในปี 2564 รวมถึงคาสั่งซือ้ จากลูกค้ากลุม่ สีเคลือบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ปรับแผนการผลิตและการปฏิบตั ิงานให้มีความสอดคล้องกับ
คาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนการเว้นระยะห่างระหว่างการปฏิบตั งิ านอย่างเคร่งครัด ซึง่ ทาให้
บริษัทสามารถรักษาระดับกาลังการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิตไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีการปรับ
ลดจานวนพนักงานหรือหยุดสายการผลิตแต่อย่างใด และสามารถรักษาความพร้อมในการส่งมอบสินค้าให้แก่
ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนีใ้ นปี 2564 บริษัทได้ปรับปรุงพืน้ ที่การผลิตให้อยูใ่ นสภาพแวดล้อมแบบปิ ด ซึง่ เป็ นการ
ยกระดับกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงปราศจากการปนเปื ้อนอีกด้วย

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผูใ้ ช้สีของบริษัทจึงให้ความสาคัญกับการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ
ความปลอดภัยในการใช้งาน และรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้แก่ลกู ค้า
โดยบริษัทได้รบั การรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการ ดังนี ้
 การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 ในกระบวนการผลิตทุกขัน
้ ตอน ตัง้ แต่การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบ การบรรจุ และการจัดการของเสีย
 การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงงานผลิต ISO14001:2015 เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ ต่อสภาพแวดล้อมตามหลักปฏิบตั ิ ข้อบังคับและข้อกาหนดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
 ระบบบริหารงานคุณภาพสาหรับกลุม
่ อุตสาหกรรมยานยนต์
IATF16949:2016
ซึง่ ครอบคลุม
กระบวนการผลิต การพัฒนาการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับยานยนต์

บริษัทได้ให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียในกลุม่ ธุรกิจ
โดยมีแนวทางปฏิบตั คิ วาม
รับผิดชอบต่อลูกค้าและคูค่ า้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริษัท ดังนี ้
1. บริษัทให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถกู ต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพื่อให้ทราบข้อมูลสินค้าและ
บริการโดยไม่กล่าวอ้างเกินจริงอันเป็ นเหตุให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่ น
2. มีการติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็ นที่ไว้วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการวัดความ
พึงพอใจของลูกค้าทัง้ ในสินค้าและการบริการ
3. เก็บรักษาความลับของลูกค้าและไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
4. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุด
5. สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเชื่อถือ
และไว้วางใจซึง่ กันและกัน
6. ยึดมั่นในการนาเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
7. เอาใจใส่และให้ความสาคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็ นอันดับแรก
8. ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีที่สดุ
9. สร้างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิตอ่ เจ้าหนีโ้ ดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึง่ กัน
และกัน โดยให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ แก่เจ้าหนี ้
10. รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสาคัญต่อคาสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทาข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี ้
อย่างเคร่งครัด ในการชาระคืนหนี ้ เงินกูย้ ืม ดอกเบีย้ และมีความรับผิดชอบต่อหลักประกันต่างๆ หากเกิด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
11. ปฏิบตั ิงานโดยยึดหลักจริยธรรมโดยไม่เรียกรับหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สจุ ริตต่อลูกค้าและเจ้าหนี ้

ด้านสังคม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ในปี 2564 บุคลากรของบริษัทได้รบั การฝึ กอบรมจานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 68 ของจานวนพนักงาน
ทัง้ หมด คิดเป็ นจานวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่ 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

133 คน
68%

16
หลักสูตร
ระดับบริหาร
เสริมสร้างวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารและทิศทางของ
องค์กร

6
ชั่วโมง

ระดับจัดการ
พัฒนาความรู แ้ ละทักษะการจัดการ
การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีใน
ทีมงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร

ระดับปฏิบตั กิ าร
เสริมสร้างความรู ้ ความเชี่ยวชาญ
ตามหน้าที่ท่รี บั ผิดชอบ
เพื่อให้
สนองตอบความต้องการของลูกค้า
และทีมงาน

บริษัทได้ให้ความสาคัญกับการยกระดับความรูค้ วามเชี่ยวชาญของพนักงาน โดยเฉพาะการฝึ กอบรม
ความรูใ้ นงานที่รบั ผิดชอบทัง้ ในด้านการจัดการ การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การเพิ่มพูน
ทักษะด้านการจัดซือ้
การขนส่ง การซ่อมบารุง การบัญชี -การเงิน การจัดการอาชีวอนามัยและ
สิง่ แวดล้อม ตลอดจนแนวปฏิบตั ิการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยจัดให้มีการอบรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกบริษัทให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานและทิศ
ทางการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2564 บริษัทได้จดั ให้มีการฝึ กอบรมตามแผนงานประจาปี ประกอบด้วยหลักสูตรทีค่ รอบคลุม
การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะต่างๆ 5 หมวดหลักสูตร ดังนี ้
สัดส่วนการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2564
หมวดหลักสูตรการอบรม
ร้อยละ
การจัดการ
7
การผลิตและควบคุมคุณภาพ
50
การจัดซือ้ และคลังสินค้า
12
การจัดการอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม 12
งานสนับสนุนธุรกิจ
19
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หัวข้ออบรม
Objective Key Result : OKR
Can Coating Color Matching
New Product & Service Development
การตรวจเช็คเครือ่ ง Spray Booth (WI-MT-031)
การปรับแต่งและการแก้ปัญหาคุณภาพหมึกพิมพ์
ความรูท้ ฤษฎีสแี ละหมึกพิมพ์
คุณสมบัติของ Additives ที่ใช้ในสีเคลือบบรรจุภณ
ั ฑ์
ข้อกาหนด ISO 9001:2015
ข้อกาหนด IATF 16949:2016 (SLS 21-22)
การสร้าง Application การบริหารจัดการสต๊อก
การใช้งานรถยกในคลังสินค้า
ความปลอดภัยสาหรับงานขนส่งด้วยรถบรรทุก 6 ล้อขึน้ ไป
การใช้ Power Pallet Truck อย่างปลอดภัย
การจัดทาและนาเสนองบกระแสเงินสดอย่างง่าย
Document Control สาหรับผูใ้ ช้เอกสาร
พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับผิดชอบการจัดทาแผนฝึ กอบรม เช่น “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื ้ นคืนชีพ”
และ “การซ้อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ” เป็ นต้น จัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายจากการทางาน พร้อมทัง้
รณรงค์ให้พนักงานมีสว่ นร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน เนือ่ งจากพนักงานเป็ นทรัพยากรอันสาคัญต่อ
บริษัท ด้วยเหตุนี ้ บริษัทจึงเห็นสมควรให้มีการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทางานอย่างเป็ นระบบ โดยใช้เป็ นกรอบกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมความ
เสีย่ ง รวมถึงให้มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่ วยจากการทางาน
ตลอดจนการปฏิบตั ิให้ได้ตามกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทโดยกาหนดเป็ นนโยบาย ดังนี ้
1. ความปลอดภัยในการทางานถือเป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคน
2. บริษัทสนับสนุนให้มีการปรับปรุงผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง
3. บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
เพื่อสร้างเสริมความตระหนักและการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
4. บริษัทจะจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินการให้บรรลุตามนโยบายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
5. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องกระทาตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดใี นการปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อบัง คับ
เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
6. พนักงานทุกคนต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สนิ ของบริษัท
เป็ นสาคัญตลอดเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ในปี 2564 ไม่มีพนักงานที่ได้รบั อุบตั ิเหตุจากการทางานถึงขัน้ หยุดงาน และมีช่วั โมงการทางานรณรงค์
ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทางานให้เป็ นศูนย์รวมจานวน 266,560 ชั่วโมง

บริษัทจัดให้มีการตรวจวัดผลและตรวจสอบคุณภาพของสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
ซึง่ ล่าสุดบริษัทได้ดาเนินการเมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม บางกระดี จากัด ได้
ตรวจวัดและประเมินผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของบริษัท ในปี 2564 บริษัทมีงบประมาณด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อมประมาณ 450,000 บาท
รวมถึงจัดสวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานทัง้ ในเชิงการป้องกันและรักษาโดยจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพเป็ น
ประจาทุกปี พร้อมจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วย จัดให้มีการอบรมให้ความรู ้ “การปฐม
พยาบาลและการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย” เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน

บริษัทจ้างงานพนักงานด้วยค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กาหนดวันเวลาทางาน วันหยุด สิทธิ
การลา การดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยตามทีก่ ฎหมายกาหนด มุง่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางาน จัดให้
พนักงานทุกระดับได้รบั การฝึ กอบรม พัฒนาทักษะ การฝึ กงานที่เพียงพอต่อการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่ รวมทัง้
เปิ ดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ
นอกจากนีบ้ ริษัทได้สง่ เสริมให้พนักงานออกกาลังกายเพื่อให้พนักงานมีสขุ ภาพและพลานามัยที่แข็งแรง
ห่างไกลจากโรคภัย โดยจัดให้มพี นื ้ ที่ออกกาลังกายและติดตัง้ เครือ่ งออกกาลังกายให้กบั พนักงานอีกด้วย

ในปี 2564 บริษัทได้จดั ให้มีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดใี นการ
ทางานในช่วงสถานการณ์ฝนุ่ ละออง PM 2.5 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 เช่น
 กาหนดมาตรการรองรับการปฏิบต
ั ิงานในสถานการณ์ฝนุ่ ละออง PM 2.5 และจัดหาอุปกรณ์ปอ้ งกันเพื่อ
ลดผลกระทบจากฝุ่ นละออง PM 2.5 ให้แก่พนักงานที่ตอ้ งปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่เสีย่ ง
 ดาเนินการตรวจสอบวัดคุณภาพอากาศและติดตัง้ เครือ
่ งฟอกอากาศภายในสานักงานเพื่อลดปริมาณฝุ่ น
ละอองในอากาศให้อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน
 กาหนดมาตรการลดความเสีย
่ งและป้องกันการแพร่กระจายของเชือ้ COVID-19 ภายในสานักงานหรือ
สถานที่ปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงาน เช่น จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ้ ให้แก่พนักงาน
ผลิตนา้ ยาสาหรับการฉีดพ่นฆ่าเชือ้ แบคทีเรียและเชือ้ ไวรัสภายในสานักงาน การอนุญาตให้พนักงาน
ปฏิบตั ิงานที่บา้ น (Work from Home) ตามที่ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม



ตลอดจนกาหนดให้มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสานักงานและโรงงาน
การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่
ภายใน-ภายนอกสานักงานและทีพ่ กั อาศัยเพื่อป้องกันตัวเองและรับผิดชอบต่อสังคม การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม สนับสนุนให้พนักงานได้รบั วัคซีนเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันพร้อมจัดให้มกี ารตรวจหาเชือ้ ในกลุม่
พนักงานอย่างสม่าเสมอ และติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชือ้ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เป็ นต้น

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทเชื่อว่าการเติบโตของธุรกิจจะเกิดขึน้ ได้อย่างยั่งยืนต่อเมื่อการดาเนินธุรกิจนัน้ ได้รบั การยอมรับ
ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมที่มคี วามเกี่ยวข้องทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับบริษัท
โดย
บริษัทต้องมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อสร้างความเติบโตไปพร้อมๆ กัน และนอกจากการดาเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐานคุณภาพต่างๆ
ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจกรรมการดาเนินธุรกิจของบริษัทไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสังคมแล้ว
บริษัทยังมี
เป้าหมายที่จะนาทรัพยากรและความรูค้ วามเชี่ยวชาญของบริษัทภายใต้การมีสว่ นร่วมของพนักงานเพื่อเข้าไปมี
ส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเฉพาะพืน้ ที่ที่บริษัทดาเนินธุรกิจ
โดยมุง่ เน้นผลลัพธ์ที่ทาให้เกิดการ
เปลีย่ นแปลงเชิงบวกให้แก่ชมุ ชนในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย เช่น การทากิจกรรมจิตอาสาของ
พนักงาน การสนับสนุนสิง่ ของให้แก่สงั คมของพนักงานที่รว่ มบริจาคเงินให้แก่สาธารณกุศล เป็ นต้น

บริษัทดาเนินธุรกิจภายใต้พนั ธะสัญญา “ดูแลด้วยความรับผิดชอบ” ตัง้ แต่ภายในองค์กรออกไปสูส่ งั คม
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ครอบคลุมด้านความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ความปลอดภัยภายในโรงงาน
การปกป้องสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัยในการขนส่ง ตลอดจนการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพกับชุมชน ซึง่ ถือ
เป็ นส่วนสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์อนั ดี
รวมถึงการร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั
นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพืน้ ที่หา่ งไกลด้วยการให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษามากขึน้ ในโอกาสวันเด็ก
แห่งชาติ ปี 2564 และสนับสนุนเครือ่ งดนตรีให้แก่สถานศึกษาเพือ่ ประโยชน์แก่เยาวชนภายในชุมชน

ในปี 2564 บริษัทได้ให้บคุ ลากรขององค์กรมีสว่ นร่วมในการพัฒนานา้ ยาทาความสะอาดสาหรับใช้ใน
การฆ่าเชือ้ COVID-19 สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนเครือ่ งให้ออกซิเจนด้วย
อัตราการไหลสูงให้แก่โรงพยาบาลในพืน้ ที่ และสนับสนุนอาหารเพื่อเป็ นกาลังใจแก่บคุ ลากรทางการแพทย์ดว้ ย

ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านพลังงาน
บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคูก่ บั การดาเนินธุรกิจ เช่น การเปิ ด-ปิ ดเครือ่ งปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานเป็ นเวลา 15
นาที การติดโคมสะท้อนแสง การเปลีย่ นหลอดไฟฟ้า เป็ นต้น ควบคูก่ บั การรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกด้านการ
ประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในทุกกิจกรรมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับ

การดาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ปี
การดาเนินโครงการ
2556 - 2557 แต่งตัง้ คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานขึน้ เพื่อกาหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตั ิ
เพื่อสร้างความมีสว่ นร่วมในการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สงู สุดอย่างต่อเนื่อง
2558 - 2559 ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นองค์กรดีเด่นด้านการอนุรกั ษ์พลังงาน “Thailand Energy Awards
2015” จาก กระทรวงพลังงาน และ องค์กรที่มีกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์โดยรับ
มอบรางวัล “TEM Awards 2016” จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 – 2561 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) ภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้
ติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
2562 – 2563 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เฟส 2
จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน บริษัทได้ติดตัง้ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 kWh เพื่อใช้งาน
ร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน โดยบริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จานวน 44,679 หน่วย คิดเป็ นมูลค่า
201,056 บาท ซึง่ ช่วยลดอัตราการใช้พลังงานสูงสุด (Peak) ได้ถึง 20 kWh หรือคิดเป็ นการประหยัดพลังงานลง
ร้อยละ 5 และช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ ปี (tCO2/yr)
ในปี 2564 บริษัทได้ติดตัง้ ระบบอินเวอร์เตอร์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่ งปั้มนา้ ภายในบริษัท
โดยพบว่าสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครือ่ งปั้มนา้ จาก 9.45 แอมแปร์ เป็ น 6.88 แอมแปร์ ซึง่ ทาให้มี
จุดคุม้ ทุนภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี

การจัดการของเสีย
บริษัทได้รบั การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยตระหนักถึงผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ จากการผลิตสี จึงดาเนินการจัดทาระบบบาบัดของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานของกรมโรงงานและตามทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมกับตรวจสอบคุณภาพของสิง่ แวดล้อมต่อเนื่อง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ซึง่ บริษัทได้ดาเนินการเมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม บาง
กระดี จากัด ได้เข้าตรวจวัดและประเมินผลการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมของบริษัท ซึง่ ไม่พบข้อพิพาททาง
กฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
รายงานผลการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในสถานประกอบการ
พารามิเตอร์
Toluene
Xylene
Methyl ethyl ketone (MEK)
Formaldehyde
n-Butanol
Ethyl acetate

ค่าที่ตรวจพบ (ppm)
ห้องปฏิบตั ิการห้
ส่วนพ่นสี
<0.007
<0.007
0.029
<0.002
<0.05
<0.006
0.668
<0.02
<0.006
<0.02
8.86
-

ส่วนผลิต
<0.007
0.092
0.58
<0.05
<0.006
12.70

มาตรฐาน (ppm)
Thai ACGIH
200
20
100
100
200
200
0.75
0.10
100
20
400
400

ผลเปรียบเทียบ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารเจือปนในอากาศ
พารามิเตอร์
เส้นผ่าศูนย์กลางปล่อง (m)
อุณหภูมิ (oC)
ความเร็วลม (m/s)
อัตราการไหลของอากาศ (m3/s)
CO2 (%)
O2 (%)
Volatile Organic Compound (mg/m3)
Xylene (ppm)

ปล่องระบาย 1
0.30 x 0.50
28.3
2.6
0.39
<0.50
21.00
10.99
<0.002

ค่าที่ตรวจพบ
ปล่องระบาย 2 ปล่องระบาย 3
0.45 x 0.80
0.50 x 0.80
31.0
28.5
2.9
2.3
1.04
0.92
<0.50
<0.50
21.00
21.00
33.49
2.61
<0.002
0.002

ผลตรวจ
Dust Collector
0.40 x 0.40
33.3
12.60
2.02
<0.50
21.00
-

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ด้านการกากับดูแลกิจการ
การดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัท ที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยสือ่ สารให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ของผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงานทุกระดับขององค์กร รวมถึงเปิ ดเผยนโยบายกากับดูแลกิจการไว้ใน
เว็บไซต์ของบริษัททัง้ แนวทางการดาเนินธุรกิจและการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม ดังนี ้
1. บริษัทจะกาหนดกลยุทธ์และเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้างมูลค่าให้กบั บริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน
2. บริษัทจะกาหนดวิสยั ทัศน์ที่มคี วามเหมาะสมเพื่อให้การสร้างมูลค่าประสบผลสาเร็จ
รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นที่พอใจของผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า คูค่ า้ และ นักลงทุนโดย
เท่าเทียมกัน
3. บริษัทจะมุง่ เน้นความโปร่งใสในการดาเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เช่น มีกระบวนการ
ตัดสินใจและขัน้ ตอนการทางานที่ชดั เจน เปิ ดเผยได้ โดยการแสดงรายงาน และการวิเคราะห์ผล
ประกอบการ และทิศทางในการดาเนินงานต่อผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า นักลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายโดยเท่า
เทียมกันอย่างเพียงพอและทันเวลา
4. บริษัทจัดให้มีการนาเสนอข้อมูลและการสือ่ สารที่ดใี นระดับคณะกรรมการบริษัทในขณะทีค่ ณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ มีหน้าทีใ่ ห้ความเห็นและช่วยติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ให้ขอ้ เสนอแนะและควบคุม
ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนินไปได้ในอนาคตอย่างมั่นคงยั่งยืน
5. มุง่ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับคูค่ า้ เพื่อเติบโตและพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ด้วยการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่เรียกรับผลประโยชน์ที่อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดยดาเนินงานภายใต้
กรอบกติการแข่งขันที่เป็ นธรรมตามระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้าง ตัง้ แต่การคัดเลือกคูค่ า้ การเสนอราคา
และ การเปรียบเทียบราคา
6. เคารพกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขัน ไม่ลอกเลียนแบบ รวมทัง้ มีนโยบาย
ในการใช้สนิ ค้าและบริการทีม่ ีลขิ สิทธิ์และไม่นาทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ื่นมาใช้โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทไม่มีขอ้ ร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม

การเคารพสิทธิผู้มีส่วนร่วม
บริษัทเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีและการอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุขของผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกกลุม่ ทัง้
พนักงาน คูค่ า้ ชุมชนและสังคมด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการดาเนินธุรกิจต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิ หลีกเลีย่ งการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยเคารพในสิทธิของผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกกลุม่ และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ือหุน้ ดูแลผลประโยชน์และส่งเสริมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ การเข้าร่วมประชุมเพื่อกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและตัดสินใจในเรือ่ งทีอ่ าจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษัท

2. ผลิตและจาหน่ายสินค้าตลอดจนการบริการทีเ่ ชื่อถือได้ ด้วยการกาหนดราคาสินค้าที่เป็ นไปตามต้นทุน
สินค้าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญาและข้อตกลงในการขายสินค้า แก้ไขสินค้าให้ตรงต่อความ
ต้องการของลูกค้า ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึง่ บริษัทมีนโยบายติดตามความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ ่นั ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้วยความเคารพในสิทธิการทางาน ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ความก้าวหน้า
รวมทัง้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาของบริษัท
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชาและพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงการปฏิบตั ิงาน
ภายใต้การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
6. จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน นาเสนอผลการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
7. ให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมกันในการจ้างงาน ความก้าวหน้าในอาชีพ การดูแลความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตในการทางานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
8. เคารพสิทธิของพนักงานและสนับสนุนให้พนักงานไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ผูแ้ ทนหรือผูน้ าต่างๆ ตามกาหนด
9. เปิ ดโอกาสให้มีการจ้างงานหลังเกษี ยณอายุสาหรับพนักงานที่มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถและมี
สุขภาพแข็งแรงได้ปฏิบตั งิ านกับบริษัทต่อไปตามความเหมาะสม

10. ให้ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทุกระดับเมื่อพบการกระทาผิดข้อบังคับการทางาน
โดยแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา และเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ชีแ้ จงปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ตอ่ ไป อย่างไรก็ตามหากเป็ นการกระทาผิดข้อบังคับการทางานที่นาไปสูก่ าร
ใช้มาตรการทางวินยั คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษไปตามลาดับขัน้ ที่กาหนด
11. บริษัทให้โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิโดยเฉพาะผูพ้ ิการซึง่ บริษัทได้สง่ เสริมให้มี
อาชีพและงาน ในปี 2564 บริษัทจ้างผูพ้ ิการปฏิบตั ิงานจานวน 2 คน ตามอัตราผูพ้ ิการ 1 คน ต่อ
พนักงาน 100 คน

จานวนพนักงานแบ่งกลุ่มตามเพศ
ปี
2564
2563
2562
2561
2560

พนักงานชาย
114
114
119
117
117

พนักงานหญิง
82
82
83
85
84

รวม
196
196
202
202
201

12. บริษัทให้ความสาคัญต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน
พนักงานกับองค์กร
เพื่อให้เป็ นพืน้ ฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้การบริหารจัดการให้
เกิดความสมดุลระหว่างการทางานและการดาเนินชีวติ
13. บริษัทจ้างงานพนักงานด้วยค่าตอบแทนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กาหนดวันเวลาทางาน วันหยุด สิทธิ
การลา การดูแลสุขภาพความปลอดภัยตามที่กฎหมายกาหนด มุง่ ให้เกิดความสมดุลระหว่างการทางาน
กาหนดอัตราการขึน้ ค่าจ้างและโบนัสตามสภาพเศรษฐกิจประกอบกับผลการดาเนินงานของบริษัท และ
พิจารณาปรับค่าจ้างตามผลงานและความสามารถในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน รวมทัง้ ปรับค่าจ้าง
กรณีพิเศษเนื่องจากพนักงานได้รบั การเลือ่ นตาแหน่งหรือมีผลงานที่โดดเด่น
จัดสวัสดิการสาหรับ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เพศ เชือ้ ชาติ อายุและศาสนา โดยมุง่ เน้นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย การดูแลให้พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดเี พียงพอต่อการดารงชีพ ได้แก่
กองทุนประกันสังคม
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ประกันชีวติ และอุบตั ิเหตุ
ประกันสุขภาพรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วย
ทุนการศึกษาบุตร
การมอบเกียรติบตั รและของที่ระลึก ทางาน
ครบ 10, 15, 20, 25, 30, 35 ปี

การลาพักผ่อนประจาปี
การลาแต่งงาน
การลาคลอดบุตร
การลาฌาปนกิจ
การลาอุปสมบท
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบิดา มารดา
เสียชีวติ

14. จัดให้พนักงานทุกระดับได้รบั การฝึ กอบรม พัฒนาทักษะ การฝึ กงานที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ

ในปี 2564 บริษัทไม่มีขอ้ ร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ประการใด

