
 

 

 
 

 

            รายงานการพัฒนาความยั่งยนื 
 

นอกเหนือจาก บรษัิท อีซึน่ แอนด ์ โค จ ากดั (มหาชน) จะมุง่
พฒันาขีดความสามารถของการด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้
องคก์รสามารถปรบัเปลีย่นไดเ้ทา่ทนักบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจแลว้  
บรษัิทยงัไดย้กระดบังานดา้นความรบัผิดชอบตอ่สงัคม    เพื่อน าไปสู่
ความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัที่
ครอบคลมุใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ดา้นการด าเนินธุรกิจ  โดยการพฒันาสนิคา้ที่มคีณุภาพ  
นวตักรรม  การปรบัปรุงกระบวนการผลติ  เพื่อเพิ่มคณุคา่ใหแ้ก่สนิคา้ 
และบรกิาร ตลอดจนความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้และคูค่า้ 

2. ดา้นสงัคม  บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบับคุลากรทัง้ในดา้น
การพฒันาทกัษะความสามารถของพนกังาน  การจดัใหม้ีสวสัดิการท่ี
เหมาะสม   ความปลอดภยัดา้นอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  ตลอดจนการมีสว่นรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม 

3. ดา้นสิง่แวดลอ้ม  บรษัิทไดร้บัรางวลัมาตรฐานความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมในฐานะท่ีมีผลงานดีเดน่ดา้นการอนรุกัษ์พลงังาน
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม และ กรมพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์
พลงังาน  กระทรวงพลงังาน  โดยติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใช้
งานรว่มกบัระบบไฟฟา้ภายในโรงงาน  และจดัท าระบบบ าบดัของเสยีที่
เกิดจากกระบวนการผลติตามมาตรฐานของกรมโรงงานอยา่งเครง่ครดั 

4. ดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี  บรษัิทขบัเคลือ่นการด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มสูค่วามยั่งยืน โดย
จดัใหม้ีระบบการบรหิารจดัการความเสีย่งทัง้ในระดบัองคก์รและ
หนว่ยงานตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง  สง่เสรมิวฒันธรรมการท างานแบบมีสว่น
รว่ม ดว้ยความซื่อสตัย ์ มีคณุธรรม จรยิธรรม การปฏิบตัติามกฏหมาย 
และการตอ่ตา้นทจุรติการคอรร์ปัชั่น  โดยประกาศเป็นนโยบายอยา่ง
ชดัเจน  เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

บรษัิทเช่ือวา่การด าเนินธุรกิจที่มสีว่นรว่มรบัผิดชอบตอ่สงัคม  
และรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งอยา่งจรงิจงั ตลอดจนการปลกูฝัง
ใหพ้นกังานเป็นผูม้จิีตอาสาและสรา้งจิตส านกึในการท าประโยชนเ์พื่อ
สงัคมสว่นรวม จะเป็นแนวปฏิบตัิส  าคญัตอ่การน าองคก์รไปสูก่าร
พฒันาอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

 

 
 

 
นางสาวเพชรรัตน์  เอกแสงกุล 

กรรมการผู้จัดการ 



 

การพัฒนาความยั่งยืน 

 

 
  บรษัิทมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม จรยิธรรม ยดึมั่นในความรบัผิดชอบตอ่ผูมี้สว่น
ไดเ้สียทุกกลุม่ เพื่อประโยชนร์ว่มกนัอยา่งยั่งยืน จงึไดก้ าหนดกรอบการพฒันาความยั่งยืน (Sustainability 
Development) ซึง่อา้งอิงกบัแนวทางการด าเนินการในระดบัสากล โดยวิเคราะหผ์ลกระทบและสรา้งคณุคา่ให้
เกิดความสมดลุใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การด าเนินธุรกิจ  ดา้นสงัคม  ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และ หลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  โดยปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆหรอืแนวปฏิบตัิสากล
ที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้มุง่มั่นพฒันา ปรบัปรุง เพื่อสรา้งรากฐานของความรบัผิดชอบต่อผูม้ีสว่นไดเ้สยีอยา่งตอ่เนื่อง
และยั่งยืนทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ดงันี ้
 

 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย การมีส่วนร่วม การด าเนินงาน ผลท่ีไดร้บั 

ผูถื้อหุน้  การประชมุผูถื้อหุน้ 
 งานนกัลงทนุสมัพนัธ ์
 การเย่ียมชมกิจการ 
 website 

 การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 การปฏิบตัติามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

 ผูถื้อหุน้ไดร้บัผลตอบแทนท่ีดี 
 ผูถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูที่ถูกตอ้งและ
สามารถตรวจสอบได ้

 การบรหิารงานท่ีโปรง่ใส 

พนกังาน  การส่ือสารขอ้มลูตา่งๆ 
 กิจกรรมเช่ือม
ความสมัพนัธ ์

 ส ารวจความพงึพอใจ 

 ทบทวนคา่ตอบแทน / สวสัดกิาร
พนกังานอย่างสม ่าเสมอ 

 กิจกรรมสรา้งความสามคัคี
ระหวา่งพนกังานในองคก์ร 

 คา่ตอบแทน / สวสัดกิารท่ี
เหมาะสม 

 ความกา้วหนา้  มั่นคง 
 การพฒันาศกัยภาพ 

ลกูคา้  ส ารวจความพงึพอใจ 
 ลกูคา้สมัพนัธ ์
 email / โทรศพัท ์

 พฒันาผลิตภณัฑส์ม ่าเสมอ 
 การผลิตท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือ
คณุภาพสินคา้ท่ีดี 

 จดัการขอ้รอ้งเรียนอย่างรวดเรว็ 

 ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 
 ขอ้มลูสินคา้ถกูตอ้ง 
 สินคา้มีความปลอดภยั 
 การรบัขอ้รอ้งเรียนตา่งๆ 

คูค่า้  การประชมุรว่มกบัผูข้าย 
 email / โทรศพัท ์

 ทบทวนรูปแบบ  วธีิการจดัซือ้ / 
จดัจา้ง 

 การพฒันาผลิตภณัฑร์่วมกนั 

 ความเป็นธรรมกบัคูค่า้ 
 การมีธุรกิจรว่มกนัอย่างยั่งยืน 
 

ชมุชน  การสานเสวนา 
 กิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

 การฝึกซอ้มการดบัเพลิง  การ
ฟ้ืนคืนชีพ 

 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 มีส่วนรว่มในการพฒันาชมุชน 

สงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 ส ารวจและประเมินผล
กระทบตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 การพฒันาองคค์วามรูพ้ลงังาน 
 ปฏิบตัติามระบบ ISO14001 

 การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 
 การด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 

 
และเพื่อใหค้รอบคลมุผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  บรษัิทจึงด าเนินงานดว้ยความรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบดา้น

ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการด าเนนิงานขององคก์ร โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกิจตามแนวทางดงันี ้
 



 

 
 

 
 

ด้านการด าเนินธุรกิจ 
 

การผลิตสินค้าทีม่ีคุณภาพ 

บรษัิทไดป้รบัปรุงกระบวนการผลติโดยรวมดว้ยการน าหลกั ECRS มาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลติที่
สอดคลอ้งกนัและเป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนื่อง  โดยในปี 2563 ไดมุ้ง่เนน้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ  
เพิ่มเครือ่งมือและอปุกรณก์ารทดสอบ รวมถึงการวิจยัพฒันาสนิคา้ใหม้ีความรวดเรว็และทนัต่อความตอ้งการของ
ลกูคา้  พรอ้มกบัคงไวซ้ึง่ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นตน้ทนุการผลติ คณุภาพของสนิคา้ และการสง่มอบทีต่รง
เวลา  ซึง่ผลที่ไดร้บัท าใหบ้รษัิทสามารถลดระยะเวลาการผลติ จนถึงสง่มอบแก่ลกูคา้ลงไดค้ดิเป็นรอ้ยละ 25 

 



 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปี 2563 สง่ผลกระทบ
ใหป้รมิาณการผลติสกีลุม่ยานยนตล์ดลงจากการหยดุสายการผลติของผูผ้ลติรถจกัรยานยนต ์ อยา่งไรก็ตามบรษัิท
ยงัคงไดร้บัค าสั่งซือ้จากลกูคา้กลุม่สเีคลอืบบรรจภุณัฑเ์ขา้มาอยา่งตอ่เนื่อง  โดยบรษัิทไดป้รบัแผนการผลติและ
การปฏิบตัิงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสขุ  ตลอดจนการเวน้ระยะหา่งระหวา่งการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเครง่ครดั  ซึง่ท าใหบ้รษัิทสามารถรกัษาระดบัก าลงัการผลติและควบคมุตน้ทนุการผลติไวไ้ดใ้น
ระดบัใกลเ้คียงกนักบัปีก่อนหนา้  โดยไมม่ีการปรบัลดจ านวนพนกังานหรอืหยดุสายการผลติแตอ่ยา่งใด  และ
สามารถรกัษาความพรอ้มในการสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

นอกจากนีใ้นปี 2564 บรษัิทยงัมีแผนงานปรบัปรุงพืน้ท่ีการผลติใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มแบบปิด  ซึง่จะ
เป็นการยกระดบักระบวนการผลติเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑค์ณุภาพสงูปราศจากการปนเป้ือนอีกดว้ย 
 
 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 
 

บรษัิทตระหนกัถงึความรบัผิดชอบตอ่ลกูคา้และผูใ้ชส้ีของบรษัิทจงึใหค้วามส าคญักบัการผลติที่มีคณุภาพ  
ความปลอดภยัในการใชง้าน และรบัผิดชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม  เพื่อสรา้งความเช่ือมั่นและความไวว้างใจใหแ้ก่ลกูคา้  
โดยบรษัิทไดร้บัการรบัรองระบบการบรหิารจดัการคณุภาพดว้ยมาตรฐานสากลในทกุกระบวนการ ดงันี ้

 การรบัรองระบบบรหิารจดัการคณุภาพ ISO9001:2015 ในกระบวนการผลติทกุขัน้ตอน  ตัง้แตก่ารจดัหา
วตัถดุิบ  การผลติ  การตรวจสอบ  การบรรจ ุและการจดัการของเสยี 

 การรบัรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มในโรงงานผลติ ISO14001:2015 เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดขึน้ตอ่สภาพแวดลอ้มตามหลกัปฏิบตัิ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ระบบบรหิารงานคณุภาพส าหรบักลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์ IATF16949:2016 ซึง่ครอบคลมุ
กระบวนการผลติ  การพฒันาการผลติและการบรกิารผลติภณัฑท์ีเ่ก่ียวขอ้งกบัยานยนต ์

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัและรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีในกลุม่ธุรกิจ  โดยมีแนวทางปฏิบตัคิวาม
รบัผิดชอบตอ่ลกูคา้และคูค่า้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษัิท ดงันี ้

1. บรษัิทใหข้อ้มลูขา่วสารท่ีถกูตอ้ง เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณแ์ก่ลกูคา้  เพื่อใหท้ราบขอ้มลูสนิคา้และ
บรกิารโดยไมก่ลา่วอา้งเกินจรงิอนัเป็นเหตใุหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลือ่น 

2. มีการตดิตอ่ประสานงานกบัลกูคา้ดว้ยความสภุาพและเป็นท่ีไวว้างใจ  ตลอดจนมีกระบวนการวดัความ
พงึพอใจของลกูคา้ทัง้ในสนิคา้และการบรกิาร 

3. เก็บรกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่ าไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนหรอืผูอ้ื่นโดยมิชอบ 
4. ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัวิธีใชง้านผลติภณัฑข์องบรษัิทอยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อประโยชนส์งูสุด 
5. สรา้งความสมัพนัธแ์ละความรว่มมือในระยะยาวกบัลกูคา้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเช่ือถือ

และไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
6. ยดึมั่นในการน าเสนอและสง่มอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารท่ีมีคณุภาพตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
7. เอาใจใสแ่ละใหค้วามส าคญัตอ่ปัญหาและความตอ้งการของลกูคา้เป็นอนัดบัแรก 
8. ยดึถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อยา่งดทีี่สดุ 
9. สรา้งความสมัพนัธแ์ละปฏิบตัิตอ่เจา้หนีโ้ดยยดึหลกัความซื่อสตัยส์จุรติ ความเช่ือถือและไวว้างใจซึง่กนั

และกนั โดยใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง โปรง่ใส และตรวจสอบได ้แก่เจา้หนี ้
10. รบัผิดชอบ เอาใจใส ่ และใหค้วามส าคญัตอ่ค าสญัญาและเง่ือนไขตา่งๆ ที่ไดท้  าขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้

อยา่งเครง่ครดั ในการช าระคืนหนี ้เงินกูย้ืม ดอกเบีย้ และมีความรบัผิดชอบตอ่หลกัประกนัตา่งๆ หากเกิด
กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขแหง่สญัญาที่ตกลงไวไ้ด ้ บรษัิทจะแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้เพื่อ
รว่มกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

11. ปฏิบตัิงานโดยยดึหลกัจรยิธรรมโดยไมเ่รยีกรบัหรอืจ่ายผลประโยชนท์ี่ไมส่จุรติตอ่ลกูคา้และเจา้หนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

ด้านสังคม 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ในปี 2563 บคุลากรของบรษัิทไดร้บัการฝึกอบรมจ านวน 111 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 56 ของจ านวนพนกังาน
ทัง้หมด  คิดเป็นจ านวนชั่วโมงอบรมเฉลีย่ 8 ชั่วโมงตอ่คนตอ่ปี 

 

 
 

ระดบับรหิาร ระดบัจดัการ ระดบัปฏิบตักิาร 

เสรมิสรา้งวสิยัทศัน ์ กลยทุธก์าร
ด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการบรหิารและทศิทางของ
องคก์ร 

พฒันาความรูแ้ละทกัษะการจดัการ  
การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีใน
ทีมงาน  เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของ
องคก์ร 

เสรมิสรา้งความรู ้ ความเช่ียวชาญ
ตามหนา้ท่ีท่ีรบัผิดชอบ  เพ่ือให้
สนองตอบความตอ้งการของลกูคา้
และทีมงาน 

 
บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญักบัการยกระดบัความรูค้วามเช่ียวชาญของพนกังาน โดยเฉพาะการฝึกอบรม

ความรูใ้นงานท่ีรบัผิดชอบทัง้ในดา้นการจดัการ การบรหิารการผลติและควบคมุคณุภาพ  การเพิ่มพนู
ทกัษะดา้นการจดัซือ้  การขนสง่  การซอ่มบ ารุง การบญัชี-การเงิน  การจดัการอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนแนวปฏิบตัิการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยจดัใหม้ีการอบรมทัง้ภายในและ
ภายนอกบรษัิทใหค้รอบคลมุบคุลากรทกุระดบั  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหารงานและทิศ
ทางการด าเนินธุรกิจ  

 
ในปี 2563 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีการฝึกอบรมตามแผนงานประจ าปี ประกอบดว้ยหลกัสตูรทีค่รอบคลมุ

การพฒันาความรูแ้ละทกัษะตา่งๆ 6 หมวดหลกัสตูร ดงันี ้
 

สัดส่วนการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2563 
 

หมวดหลกัสตูรการอบรม รอ้ยละ  ระดบัพนกังาน รอ้ยละ 

การจดัการ 26  ระดบับรหิาร 10 
การผลติและควบคมุคณุภาพ 42  ระดบัจดัการ 32 
การจดัซือ้และคลงัสนิคา้  3  ระดบัปฏิบตัิการ 58 

การจดัการอาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้ม 3    
งานสนบัสนนุธุรกิจ 23    
การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 3    

42
หลักสูตร

111 คน
56%

8
ชั่วโมง



 

สัดส่วนการฝึกอบรมของพนักงาน ปี 2563 
 

      
 
 

ตัวอย่างหลักสูตรการฝึกอบรม ปี 2563 
 

หมวดหลกัสตูร หวัขอ้อบรม 

การจดัการ  การเลอืกใชเ้ครือ่งมือส าหรบั MAS : วิเคราะหค์า่ความผิดพลาด 
 Design Thinking & Creative Thinking 
 Critical Thinking For Better Decision 
 Cross Functional Problem Solving 
 ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการจดัการมหานคร 

การผลติและควบคมุคณุภาพ  เจาะลกึความรูว้ตัถดุิบส าหรบัผลติหมกึพิมพ ์
 การเลอืกใช ้Acid cure (K-KAT, NACURE, K-SPERSE) 
 APCP : การวางแผนควบคมุผลติภณัฑล์ว่งหนา้ 
 Production Part  Approval Process (PPAP) 
 IATF16949:2016 for Management/MR 

การจดัซือ้และคลงัสนิคา้  Purchasing Contract Management 
 Suppliers Management 
 How to use Folk Life with safety 

การจดัการอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดลอ้ม 

 Environmental Aspects in ISO 14001:2015 

งานสนบัสนนุธุรกิจ  การจดัท าบญัชีทีเ่ก่ียวขอ้ง Transfer Pricing 
 บญัชีและภาษีอากรส าหรบัผูท้ี่ไมใ่ช่นกับญัชี 
 เทคนิคการวเิคราะหแ์ละเขียนค าอธิบายงบการเงิน 
 พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 
 โลกหลงั COVID-19 ประเทศไทยอยูต่รงไหนในความปกติใหม ่

การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น  ISO37001:2016 ระบบการตอ่ตา้นการใหแ้ละการรบัสนิบน 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 

บรษัิทก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  โดยจดัตัง้
คณะกรรมการความปลอดภยัฯ รบัผิดชอบการจดัท าแผนฝึกอบรม เช่น “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพ” 
และ “การซอ้มแผนฉกุเฉินและการอพยพหนีไฟ” เป็นตน้ จดัหาอปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายจากการท างาน  พรอ้มทัง้
รณรงคใ์หพ้นกังานมีสว่นรว่มสง่เสรมิความปลอดภยัในการท างาน  เนื่องจากพนกังานเป็นทรพัยากรอนัส าคญัตอ่
บรษัิท ดว้ยเหตนุี ้บรษัิทจงึเห็นสมควรใหม้ีการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน
การท างานอยา่งเป็นระบบ  โดยใชเ้ป็นกรอบก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายในการปอ้งกนัและควบคมุความ
เสีย่ง  รวมถงึใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อปอ้งกนัการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการท างาน  
ตลอดจนการปฏิบตัิใหไ้ดต้ามกฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัที่เก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินธุรกิจของบรษัิทโดยก าหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้

 
1. ความปลอดภยัในการท างานถือเป็นหนา้ที่ของพนกังานทกุคน 
2. บรษัิทสนบัสนนุใหม้ีการปรบัปรุงผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อปอ้งกนัและควบคมุความเสีย่ง 
3. บรษัิทสนบัสนนุใหม้ีกิจกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน

เพื่อสรา้งเสรมิความตระหนกัและการมีสว่นรว่มของพนกังาน 
4. บรษัิทจะจดัสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอและเหมาะสมในการด าเนินการใหบ้รรลตุามนโยบายดา้นความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 
5. ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดบัตอ้งกระท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่ดใีนการปฏิบตัิตามระเบียบและขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
6. พนกังานทกุคนตอ้งค านงึถงึความปลอดภยัของตนเองและเพื่อนรว่มงาน ตลอดจนทรพัยส์นิของบรษัิท

เป็นส าคญัตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
 
ในปี 2563 ไมม่ีพนกังานท่ีไดร้บัอบุตัิเหตจุากการท างานถึงขัน้หยดุงาน  และมีชั่วโมงการท างานรณรงค์

ลดสถิติอบุตัิเหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูยร์วมจ านวน 443,520 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

บรษัิทจดัใหม้ีการตรวจวดัผลและตรวจสอบคณุภาพของสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนื่องอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
ซึง่ลา่สดุบรษัิทไดด้  าเนินการเมื่อวนัท่ี  23 มกราคม 2563 โดย บรษัิท สวนอตุสาหกรรม บางกระดี จ ากดั  ได้
ตรวจวดัและประเมินผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิท  ในปี 2563 บรษัิทมงีบประมาณดา้นการจดัการ
สิง่แวดลอ้มประมาณ 544,000 บาท 

 
รวมถงึจดัสวสัดิการดแูลสขุภาพพนกังานทัง้ในเชิงการปอ้งกนัและรกัษาโดยจดัใหม้กีารตรวจสขุภาพเป็น

ประจ าทกุปี  พรอ้มจดัใหม้ีสวสัดิการคา่รกัษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย  จดัใหม้ีการอบรมใหค้วามรู ้ “การปฐม
พยาบาลและการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย” เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบตัิไดอ้ยา่งถกูตอ้งเมื่อเกิดเหตุฉกุเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนีบ้รษัิทไดส้ง่เสรมิใหพ้นกังานออกก าลงักายโดยจดัใหม้ีพืน้ท่ีออกก าลงักายและติดตัง้เครือ่ง

ออกก าลงักายใหก้บัพนกังาน  และสนบัสนนุใหพ้นกังานจดัท าแปลงเกษตรปลอดสารพษิสอดคลอ้งกบัหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงตลอดระยะเวลากวา่ 5 ปีที่ผา่นมาอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

  



 

ในปี 2563  บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีมาตรการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มที่ดใีนการ
ท างานในชว่งสถานการณฝ์ุ่ นละออง PM 2.5 และการแพรร่ะบาดของ COVID-19 เช่น 

 ก าหนดมาตรการรองรบัการปฏิบตัิงานในสถานการณฝ์ุ่ นละออง PM 2.5  และจดัหาอปุกรณป์อ้งกนัเพื่อ
ลดผลกระทบจากฝุ่ นละออง PM 2.5 ใหแ้ก่พนกังานท่ีตอ้งปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเสีย่ง 

 ด าเนินการตรวจสอบวดัคณุภาพอากาศและติดตัง้เครือ่งฟอกอากาศภายในส านกังานเพื่อลดปรมิาณฝุ่ น
ละอองในอากาศใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไมม่ีผลกระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน 

 ก าหนดมาตรการลดความเสีย่งและปอ้งกนัการแพรก่ระจายของเชือ้ COVID-19 ภายในส านกังานหรอื
สถานท่ีปฏิบตัิงานของแตล่ะหนว่ยงาน เช่น จดัหาหนา้กากอนามยัและแอลกอฮอลฆ์า่เชือ้ใหแ้ก่พนกังาน  
ผลติน า้ยาส าหรบัการฉีดพน่ฆา่เชือ้แบคทีเรยีและเชือ้ไวรสัภายในส านกังาน  การอนญุาตใหพ้นกังาน
ปฏิบตัิงานท่ีบา้น (Work from Home) ตามที่ผูบ้งัคบับญัชาพจิารณาตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ตลอดจนก าหนดใหม้ีการวดัอณุหภมูิก่อนเขา้ส านกังานและโรงงาน  การสวมหนา้กากอนามยัเมื่ออยู่
ภายใน-ภายนอกส านกังานและทีพ่กัอาศยัเพื่อปอ้งกนัตวัเองและรบัผิดชอบตอ่สงัคม  การเวน้ระยะหา่ง
ทางสงัคม หลกีเลีย่งสถานท่ีทีม่ีคนพลกุพลา่น การลา้งมืออยา่งถกูวิธีหรอืลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์
และคอยติดตามขา่วสารการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 อยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 



 

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บรษัิทเช่ือวา่การเติบโตของธุรกิจจะเกิดขึน้ไดอ้ยา่งยั่งยืนตอ่เมื่อการด าเนินธุรกิจนัน้ไดร้บัการยอมรบั  
ความไวว้างใจและความเช่ือมั่นจากชมุชนและสงัคมที่มคีวามเก่ียวขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มกบับรษัิท  โดย
บรษัิทตอ้งมีสว่นรว่มในการพฒันาชมุชนและสงัคมเพื่อสรา้งความเติบโตไปพรอ้มๆ กนั  และนอกจากการด าเนิน
ธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตอ่สงัคมดว้ยการปฏิบตัิตามกฎหมายกฎระเบียบและมาตรฐานคณุภาพตา่งๆ ที่
เก่ียวขอ้งเพื่อใหกิ้จกรรมการด าเนินธุรกิจของบรษัิทไมส่รา้งผลกระทบตอ่ชมุชนและสงัคมแลว้  บรษัิทยงัมี
เปา้หมายที่จะน าทรพัยากรและความรูค้วามเช่ียวชาญของบรษัิทภายใตก้ารมีสว่นรว่มของพนกังานเพื่อเขา้ไปมี
สว่นช่วยในการพฒันาชมุชนและสงัคมโดยเฉพาะพืน้ท่ีที่บรษัิทด าเนินธุรกิจ  โดยมุง่เนน้ผลลพัธท์ี่ท  าใหเ้กิดการ
เปลีย่นแปลงเชิงบวกใหแ้ก่ชมุชนในสงัคมผา่นรูปแบบการสนบัสนนุท่ีหลากหลาย เช่น การท ากิจกรรมจิตอาสาของ
พนกังาน  การสนบัสนนุสิง่ของใหแ้ก่สงัคมของพนกังานท่ีรว่มบรจิาคเงินใหแ้ก่สาธารณกศุล เป็นตน้ 

 
บรษัิทตระหนกัถงึบทบาทการมีสว่นรว่มในการดแูลสงัคมและชมุชนซึง่เป็นภาคสว่นส าคญัในการสนบัสนนุ

ธุรกิจใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน โดยมุง่พฒันายกระดบัคณุภาพชีวิต เสรมิสรา้งความเขม้แข็งและความสขุใหแ้ก่สงัคม
และชมุชนใหเ้ติบโตไปพรอ้มกนั ดงันี ้

1. สง่เสรมิและเปิดโอกาสใหพ้นกังานและชมุชนในสงัคมมีสว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็น  โดยจดัใหม้ี
การสานเสวนากบัหนว่ยงานปกครองทอ้งถ่ินเพื่อหาแนวทางด าเนนิกิจกรรมรว่มกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  โดยการวิจยัและพฒันาเพื่อปรบัปรุงสายการผลติตามมาตรฐาน
ของการจดัการสิง่แวดลอ้มเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้  รวมทัง้คดัเลอืกคูค่า้ที่ประกอบธุรกิจดว้ยความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3. สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งชมุชนกบับรษัิทและรบัผิดชอบตอ่ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 
4. ใหค้วามรว่มมือกบัหนว่ยงานภาครฐัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ปรบัเปลีย่นระเบียบ หลกัเกณฑต์า่งๆ 

ใหม้ีความสอดคลอ้งกบัขอ้กฎหมาย  ตลอดจนแจง้ขอ้มลูตา่งๆ ที่มีความถกูตอ้งทัง้ในดา้นแรงงาน  การ
ด าเนินงาน และผลประกอบการตอ่หนว่ยงานภาครฐั 
 
 

  



 

บรษัิทด าเนินธุรกิจภายใตพ้นัธะสญัญา “ดแูลดว้ยความรบัผิดชอบ” ตัง้แตภ่ายในองคก์รออกไปสูส่งัคม
ภายนอกองคก์รอยา่งตอ่เนื่อง  ซึง่ครอบคลมุดา้นความปลอดภยัในการปฏิบตังิาน ความปลอดภยัภายในโรงงาน 
การปกปอ้งสิง่แวดลอ้ม  ความปลอดภยัในการขนสง่ ตลอดจนการสือ่สารอยา่งมีประสทิธิภาพกบัชมุชน  ซึง่ถือ
เป็นสว่นส าคญัในการสรา้งความเช่ือมั่นและความสมัพนัธอ์นัดี  รวมถงึการสนบัสนนุดา้นการศกึษาและสขุอนามยั
ที่ดีใหก้บัเยาวชนในชมุชน  รว่มสนบัสนนุทนุการศกึษาใหก้บันกัเรยีนที่ขาดแคลนทนุทรพัยใ์นพืน้ท่ีหา่งไกลดว้ยการ
ใหไ้ดร้บัโอกาสทางการศกึษามากขึน้ในโอกาสวนัเดก็แหง่ชาติ ปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2563 บรษัิทไดใ้หบ้คุลากรขององคก์รมีสว่นรว่มในการสรา้งสรรคแ์นวคิดหรอืวิธีปฏิบตัิตา่งๆ ในเชิง
บวกเพื่อสรา้งมลูคา่เพิม่ใหแ้ก่สนิคา้หรอืงานบรกิารของบรษัิทและเป็นประโยชนต์อ่สงัคม  โดยไดร้ว่มพฒันาน า้ยา
ท าความสะอาดส าหรบัใชใ้นการฆา่เชือ้ COVID-19 เพื่อสนบัสนนุผลติภณัฑใ์หบ้คุลากรทางการแพทยแ์ก่
โรงพยาบาลตา่งๆ  หนว่ยงานภาครฐั  และ สภากาชาดไทย เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 
 

 



 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 

การจัดการด้านพลังงาน 
 

บรษัิทตระหนกัถงึคณุคา่ของการใชท้รพัยากรดา้นพลงังานเพื่อใหเ้กิดการใชง้านอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ
ควบคูก่บัการด าเนินธุรกิจ เช่น การเปิด-ปิดเครือ่งปรบัอากาศก่อนเวลาพกักลางวนัและก่อนเลกิงานเป็นเวลา 15 
นาที  การติดโคมสะทอ้นแสง  การเปลีย่นหลอดไฟฟา้ เป็นตน้ ควบคูก่บัการรณรงคเ์พื่อสรา้งจิตส านกึดา้นการ
ประหยดัพลงังานและแนวทางการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ในทกุกิจกรรมขององคก์รแก่พนกังานทกุระดบั 
 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ปี การด าเนินโครงการ 

2556 - 2557 แตง่ตัง้คณะกรรมการดา้นการจดัการพลงังานขึน้เพื่อก าหนดนโยบาย มาตรการ และวธีิปฏิบตัิ
เพื่อสรา้งความมีสว่นรว่มในการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุอยา่งตอ่เนื่อง 

2558 - 2559 ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นองคก์รดเีดน่ดา้นการอนรุกัษ์พลงังาน “Thailand Energy Awards 
2015” จาก กระทรวงพลงังาน และ องคก์รที่มีกิจกรรมการจดัการพลงังานแบบสมบรูณโ์ดยรบั
มอบรางวลั “TEM Awards 2016” จาก กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2560 – 2561 เขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรม (Energy Points) ภายใตก้าร
สนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพื่อสง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  โดยได้
ติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อใชง้านรว่มกบัระบบไฟฟา้ภายในโรงงาน 

2562 – 2563 เขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรมแบบบรูณาการ เฟส 2  
 

จากการเขา้รว่มโครงการสง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรมแบบบรูณาการ เฟส 2 ภายใต้
การสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพื่อสง่เสรมิการอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  ในปี 2562   บรษัิทได้
ติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตยข์นาด 10 kWh เพื่อใชง้านรว่มกบัระบบไฟฟา้ภายในโรงงาน  สง่ผลใหบ้รษัิท
สามารถผลติกระแสไฟฟา้ไดจ้ านวน 15,800 kWh ซึง่ช่วยลดอตัราการใชพ้ลงังานสงูสดุ (Peak) ไดถ้ึง 20 kWh 
หรอืคิดเป็นการประหยดัพลงังานลงรอ้ยละ 5 และช่วยลดปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลงได ้ 12 ตนั
คารบ์อนไดออกไซดต์อ่ปี (tCO2/yr) นอกจากนีท้างบรษัิทไดด้  าเนินกิจกรรมอนรุกัษณพ์ลงังานรวมกบัการไฟฟา้
ฝ่ายผลติ และกระทรวงพลงังาน ในหวัขอ้การเปลีย่นไปใชห้ลอดไฟ LED ไดด้  าเนินครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัง้ในสว่น
ของส านกังานและพืน้ท่ีการผลติ 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

การจัดการของเสีย 
 
บรษัิทไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 โดยตระหนกัถงึผลกระทบ

ดา้นสิง่แวดลอ้มที่อาจเกิดขึน้จากการผลติส ี  จึงด าเนินการจดัท าระบบบ าบดัของเสยีทีเ่กิดจากกระบวนการผลติ
ตามมาตรฐานของกรมโรงงานและตามทีก่ฎหมายก าหนด  พรอ้มกบัตรวจสอบคณุภาพของสิง่แวดลอ้มอยา่ง
ตอ่เนื่องอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ซึง่บรษัิทไดด้  าเนินการเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2563 โดย บรษัิท สวนอตุสาหกรรม 
บางกระดี จ ากดั ไดเ้ขา้ตรวจวดัและประเมินผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิท  ซึง่ไมพ่บขอ้พิพาททาง
กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 

รายงานผลการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมใีนสถานประกอบการ 

พารามิเตอร ์ คา่ที่ตรวจพบ (ppm)  มาตรฐาน (ppm) ผลเปรยีบเทียบ 

หอ้งปฏิบตัิการห ้ สว่นพน่ส ี สว่นผลิต Thai ACGIH  

Toluene 0.26 <0.007 1.25 200 20  ผ่าน 
Xylene 1.65 <0.002 2.81 100 100  ผ่าน 

Methyl ethyl ketone (MEK) <0.006 <0.006 <0.006 200 200  ผ่าน 
Formaldehyde  0.10 <0.02 0.14 0.75 0.10  ผ่าน 

n-Butanol 0.11 <0.02 0.22 100 20  ผ่าน 
Ethyl acetate 15.91 - 6,88 400 400 ผ่าน 

 

รายงานผลการตรวจวเิคราะหส์ารเจอืปนในอากาศ 
พารามิเตอร ์ คา่ที่ตรวจพบ ผลตรวจ 

ปลอ่งระบาย 1 ปลอ่งระบาย 2 ปลอ่งระบาย 3 ปลอ่งระบาย 4  

เสน้ผ่าศนูยก์ลางปลอ่ง (m) 0.30 x 0.50 0.30 x 0.80 0.45 x 0.80 0.30 x 0.50 ผ่าน 
อณุหภมิู (oC) 32.6 29.8 35.4 34.5 ผ่าน 

ความเรว็ลม (m/s) 1.3 5.1 2.6 1.9 ผ่าน 
อตัราการไหลของอากาศ (m3/s) 0.20 2.04 0.94 0.29 ผ่าน 

CO2 (%) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ผ่าน 
O2 (%) 20.93 20.90 20.92 20.75 ผ่าน 

Volatile Organic Compound (mg/m3) <0.010 0.111 2.035 0.110 ผ่าน 
Xylene (ppm) <0.383 <0.010 0.072 <0.010 ผ่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

ด้านการก ากับดูแลกิจการ 
 

การด าเนินธุรกิจทีเ่ป็นธรรม 
 

บรษัิทมีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจของกรรมการ  ผูบ้รหิาร และ 
พนกังานของบรษัิท ที่สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับรษัิทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย  โดยสือ่สารใหก้รรมการบรษัิท  ผูบ้รหิารและพนกังานรบัทราบ  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิ
ของผูบ้รหิาร  ผูบ้งัคบับญัชา และพนกังานทกุระดบัขององคก์ร  รวมถึงเปิดเผยนโยบายก ากบัดแูลกิจการไวใ้น
เว็บไซตข์องบรษัิททัง้แนวทางการด าเนินธุรกิจและการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม ดงันี ้

 
1. บรษัิทจะก าหนดกลยทุธแ์ละเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสรา้งมลูคา่ใหก้บับรษัิทในระยะยาวอยา่งยั่งยืน 
2. บรษัิทจะก าหนดวิสยัทศันท์ี่มคีวามเหมาะสมเพื่อใหก้ารสรา้งมลูคา่ประสบผลส าเรจ็  รวมถึงเพิ่ม

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นท่ีพอใจของผูถื้อหุน้ ลกูคา้ คูค่า้ และ นกัลงทนุโดย
เทา่เทยีมกนั 

3. บรษัิทจะมุง่เนน้ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้ เช่น มกีระบวนการ
ตดัสนิใจและขัน้ตอนการท างานที่ชดัเจน เปิดเผยได ้  โดยการแสดงรายงาน และการวเิคราะหผ์ล
ประกอบการ และทิศทางในการด าเนินงานตอ่ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ นกัลงทนุและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายโดยเทา่
เทียมกนัอยา่งเพยีงพอและทนัเวลา 

4. บรษัิทจดัใหม้ีการน าเสนอขอ้มลูและการสือ่สารท่ีดใีนระดบัคณะกรรมการบรษัิทในขณะท่ีคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่งๆ มีหนา้ทีใ่หค้วามเหน็และช่วยติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน  ใหข้อ้เสนอแนะและควบคมุ
ดว้ยความระมดัระวงัเพื่อใหธุ้รกิจสามารถด าเนินไปไดใ้นอนาคตอยา่งมั่นคงยั่งยืน 

5. มุง่สรา้งพนัธมิตรทางธุรกิจกบัคูค่า้เพื่อเติบโตและพฒันารว่มกนัในระยะยาว  ดว้ยการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 
ไมเ่อารดัเอาเปรยีบ  ไมเ่รยีกรบัผลประโยชนท์ี่อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้  โดยด าเนินงานภายใต้
กรอบกติการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมตามระเบยีบการจดัซือ้จดัจา้ง  ตัง้แตก่ารคดัเลอืกคูค่า้  การเสนอราคา 
และ การเปรยีบเทียบราคา 

6. เคารพกติกาการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม  ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนั  ไมล่อกเลยีนแบบ  รวมทัง้มีนโยบาย
ในการใชส้นิคา้และบรกิารท่ีมีลขิสทิธ์ิและไมน่ าทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่นมาใชโ้ดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

 
ทัง้นี ้ในปี 2563 บรษัิทไมม่ีขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้พิพาทเก่ียวกบัการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

การเคารพสิทธิผู้มีส่วนร่วม 
 

บรษัิทเนน้การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีและการอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งทกุกลุม่  ทัง้
พนกังาน  คูค่า้  ชมุชนและสงัคมดว้ยความเคารพสทิธิมนษุยชนของทกุคนโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ  ถือเป็นหลกัปฏิบตัิ
ในการด าเนินธุรกิจตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่อยา่งชดัเจน เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุระดบัยดึถือ
เป็นแนวปฏิบตั ิ หลกีเลีย่งการด าเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนโ์ดยเคารพในสทิธิของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทกุกลุม่และค านงึถงึประโยชนส์งูสดุรว่มกนั 

1. เคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจา้ของของผูถื้อหุน้  ดแูลผลประโยชนแ์ละสง่เสรมิเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
ทกุกลุม่อยา่งเทา่เทยีมกนั เช่น การเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ  การเขา้รว่มประชมุเพื่อก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและตดัสนิใจในเรือ่งทีอ่าจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ผลติและจ าหนา่ยสนิคา้ตลอดจนการบรกิารท่ีเช่ือถือได ้  ดว้ยการก าหนดราคาสนิคา้ที่เป็นไปตามตน้ทนุ
สนิคา้และสามารถแขง่ขนัได ้  รกัษาสญัญาและขอ้ตกลงในการขายสนิคา้  แกไ้ขสนิคา้ใหต้รงตอ่ความ
ตอ้งการของลกูคา้ ตลอดจนการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ ซึง่บรษัิทมีนโยบายติดตามความพงึพอใจของ
ลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 

3. บรหิารงานเพื่อใหเ้จา้หนีม้ั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้  ตลอดจนปฏิบตัิ
ตามสญัญาหรอืเง่ือนไขตา่งๆ อยา่งเครง่ครดั 

4. ปฏิบตัิตอ่พนกังานดว้ยความเคารพในสทิธิการท างาน ความเทา่เทียมกนัในการจา้งงาน  ความกา้วหนา้  
รวมทัง้สง่เสรมิการมีสว่นรว่มในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาของบรษัิท 

5. เผยแพรป่ระชาสมัพนัธไ์ปยงัผูบ้รหิาร  ผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานทกุระดบัใหต้ระหนกัถึงการปฏิบตัิงาน
ภายใตก้ารเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน 

6. จดัใหม้ีการประชมุเพื่อทบทวนปรบัปรุงกระบวนการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสทิธิมนษุยชน  โดย
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  น าเสนอผลการประชมุตอ่
คณะกรรมการบรหิารเพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

7. ใหโ้อกาสพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัในการจา้งงาน  ความกา้วหนา้ในอาชีพ  การดแูลความปลอดภยั  
สภาพแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตในการท างานอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

8. เคารพสทิธิของพนกังานและสนบัสนนุใหพ้นกังานไปใชส้ทิธิเลอืกตัง้ผูแ้ทนหรอืผูน้  าตา่งๆ ตามก าหนด 
9. เปิดโอกาสใหม้ีการจา้งงานหลงัเกษียณอายสุ  าหรบัพนกังานท่ีมีความรู ้ ทกัษะ ความสามารถและมี

สขุภาพแข็งแรงไดป้ฏิบตัิงานกบับรษัิทตอ่ไปตามความเหมาะสม 

  



 

10. ใหค้วามเป็นธรรมแก่พนกังานทกุระดบัเมื่อพบการกระท าผิดขอ้บงัคบัการท างาน  โดยแตง่ตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพจิารณา และเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดชี้แ้จงปรบัปรุงแกไ้ขเพื่อใหส้ามารถ
เป็นสมาชิกที่ดีขององคก์รไดต้อ่ไป  อยา่งไรก็ตามหากเป็นการกระท าผิดขอ้บงัคบัการท างานท่ีน าไปสูก่าร
ใชม้าตรการทางวินยั  คณะกรรมการจะพจิารณาลงโทษไปตามล าดบัขัน้ท่ีก าหนด 

11. บรษัิทใหโ้อกาสเทา่เทียมกนัในการจา้งงานโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิโดยเฉพาะผูพ้ิการซึง่บรษัิทไดส้ง่เสรมิใหม้ี
อาชีพและงาน  ในปี 2563 บรษัิทจา้งผูพ้ิการปฏิบตัิงานจ านวน 2 คน ตามอตัราผูพ้ิการ 1 คน ตอ่
พนกังาน 100 คน 
 

จ านวนพนักงานแบ่งกลุ่มตามเพศ 
ปี พนกังานชาย พนกังานหญิง รวม 

2563 114 82 196 
2562 119 83 202 
2561 117 85 202 
2560 117 84 201 
2559 113 87 200 

 
12. บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน  พนกังานกบัองคก์ร  

เพื่อใหเ้ป็นพืน้ฐานของแรงงานสมัพนัธท์ี่ดี  สง่เสรมิความรบัผิดชอบตอ่สงัคมภายใตก้ารบรหิารจดัการให้
เกิดความสมดลุระหวา่งการท างานและการด าเนินชีวติ 

13. บรษัิทจา้งงานพนกังานดว้ยค่าตอบแทนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย  ก าหนดวนัเวลาท างาน วนัหยดุ สทิธิ
การลา การดแูลสขุภาพความปลอดภยัตามที่กฎหมายก าหนด  มุง่ใหเ้กิดความสมดลุระหวา่งการท างาน  
ก าหนดอตัราการขึน้คา่จา้งและโบนสัตามสภาพเศรษฐกิจประกอบกบัผลการด าเนินงานของบรษัิท  และ
พิจารณาปรบัคา่จา้งตามผลงานและความสามารถในการปฏิบตังิานของพนกังาน  รวมทัง้ปรบัคา่จา้ง
กรณีพิเศษเนื่องจากพนกังานไดร้บัการเลือ่นต าแหนง่หรอืมีผลงานที่โดดเดน่  จดัสวสัดกิารส าหรบั
พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัโดยไมแ่บง่แยก เพศ เชือ้ชาต ิ อายแุละศาสนา  โดยมุง่เนน้การปฏิบตัิตาม
กฎหมาย การดแูลใหพ้นกังานมคีณุภาพชีวิตที่ดเีพียงพอตอ่การด ารงชีพ ไดแ้ก ่

 

กองทนุประกนัสงัคม การลาพกัผอ่นประจ าปี 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ การลาแตง่งาน 
ประกนัชีวติและอบุตัิเหต ุ การลาคลอดบตุร 
ประกนัสขุภาพรกัษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย การลาฌาปนกิจ 
ทนุการศกึษาบตุร การลาอปุสมบท 
การมอบเกียรติบตัรและของที่ระลกึ ท างาน
ครบ 10, 15, 20, 25, 30, 35 ปี 

เงินชว่ยเหลอืกรณีพนกังานหรอืบดิา มารดา
เสยีชีวติ 

 
 



 

14. จดัใหพ้นกังานทกุระดบัไดร้บัการฝึกอบรม  พฒันาทกัษะ  การฝึกงานท่ีเพยีงพอตอ่การปฏิบตัิงานตาม
หนา้ที่  รวมทัง้เปิดโอกาสใหม้ีความกา้วหนา้ในอาชีพตามความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2563  บรษัิทไมม่ีขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้พิพาทเก่ียวกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนแตป่ระการใด 
 
 

  


