
 
 

 

            รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 
 

นอกเหนือจาก บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) จะมุง่
พฒันาขีดความสามารถของการดําเนินธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้
องค์กรสามารถปรับเปล่ียนได้เท่าทนักบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแล้ว  
บริษัทยงัได้ยกระดบังานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม    เพ่ือนําไปสู่
ความยัง่ยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ี
ครอบคลมุใน 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านการดําเนินธุรกิจ  โดยการพฒันาสนิค้าท่ีมีคณุภาพ  
นวตักรรม  การปรับปรุงกระบวนการผลติ  เพ่ือเพิ่มคณุคา่ให้แก่สนิค้า 
และบริการ ตลอดจนความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและคูค้่า 

2. ด้านสงัคม  บริษัทได้ให้ความสําคญักบับคุลากรทัง้ในด้าน
การพฒันาความสามารถและการจดัให้มีสวสัดิการแก่พนกังาน  ความ
ปลอดภยัด้านอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  ตลอดจน
การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

3. ด้านสิง่แวดล้อม  บริษัทได้รับรางวลั CSR-DIW มาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมติดตอ่กนัใน
ระดบั Beginner Award, Flagship Project, Continuous Project และ
ได้รับรางวลั Thailand Energy Awards จาก กรมพลงังานทดแทนและ
อนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน ในฐานะท่ีมีผลงานดีเดน่ด้านการ
อนรัุกษ์พลงังาน  และได้เข้าร่วมโครงการ Energy Points และได้รับการ
สนบัสนนุจากกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวง
พลงังาน โดยติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานร่วมกบัระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงงาน 

4. ด้านการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือขบัเคล่ือนการดําเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมสูค่วามยัง่ยืน โดย
จดัให้มีระบบการบริหารจดัการความเส่ียงทัง้ในระดบัองค์กรและ
หน่วยงานตา่งๆ อยา่งตอ่เน่ือง  สง่เสริมวฒันธรรมการทํางานแบบมีสว่น
ร่วม ด้วยความซ่ือสตัย์ มีคณุธรรม จริยธรรม การปฏิบติัตามกฏหมาย 
และการตอ่ต้านทจุริตการคอร์รัปชัน่โดยประกาศเป็นนโยบายอย่าง
ชดัเจน  เพ่ือให้เกิดการทํางานท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทเช่ือวา่การดําเนินธุรกิจท่ีมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม  
และรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งอยา่งจริงจงั ตลอดจนการปลกูฝัง
ให้พนกังานเป็นผู้ มีจิตอาสาและสร้างจิตสํานกึในการทําประโยชน์เพ่ือ
สงัคมสว่นรวม จะเป็นแนวปฏิบติัสําคญัตอ่การนําองค์กรไปสูก่าร
พฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 

 
นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล 

กรรมการผูจัดการ 



 

การพัฒนาความย่ังยืน 
 

 
  บริษัทมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม ยดึมัน่ในความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่น
ได้เสียทกุกลุม่ เพ่ือประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน จงึได้กําหนดกรอบการพฒันาความยัง่ยืน (Sustainability 
Development) ซึง่อ้างอิงกบัแนวทางการดําเนินการในระดบัสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้างคณุคา่ให้
เกิดความสมดลุใน 4 ด้าน ได้แก ่ การดําเนินธุรกิจ  ด้านสงัคม  ด้านส่ิงแวดล้อม และ หลกัการกํากบัดแูล
กิจการท่ีด ี (Good Corporate Governance)  โดยปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆหรือแนวปฏิบติัสากล
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มุง่มัน่พฒันา ปรับปรุง เพ่ือสร้างรากฐานของความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งตอ่เน่ือง
และยัง่ยืนทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ดงันี ้
 

 

ผู้ มีสว่นได้เสีย การมีสว่นร่วม การดําเนินงาน ผลท่ีได้รับ 

ผู้ ถือหุ้น  การประชมุผู้ ถือหุ้น 
 งานนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 การเย่ียมชมกิจการ 
 website 

 การกํากบัดแูลกิจการที่ดี 
 การปฏิบติัตามหลกัการกํากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

 ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีดี 
 ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูท่ีถกูต้องและ
สามารถตรวจสอบได้ 

 การบริหารงานท่ีโปร่งใส 

พนกังาน  การสื่อสารข้อมลูตา่งๆ 
 กิจกรรมเช่ือม
ความสมัพนัธ์ 

 สํารวจความพงึพอใจ 

 ทบทวนคา่ตอบแทน / สวสัดิการ
พนกังานอย่างสม่ําเสมอ 

 กิจกรรมสร้างความสามคัคี
ระหวา่งพนกังานในองค์กร 

 คา่ตอบแทน / สวสัดิการที่
เหมาะสม 

 ความก้าวหน้า  มัน่คง 
 การพฒันาศกัยภาพ 

ลกูค้า  สํารวจความพงึพอใจ 
 ลกูค้าสมัพนัธ์ 
 email / โทรศพัท์ 

 พฒันาผลิตภณัฑ์สม่ําเสมอ 
 การผลิตท่ีได้มาตรฐานเพ่ือ
คณุภาพสินค้าท่ีดี 

 จดัการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว 

 ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 
 ข้อมลูสินค้าถกูต้อง 
 สินค้ามีความปลอดภยั 
 การรับข้อร้องเรียนตา่งๆ 

คูค้่า  การประชมุร่วมกบัผู้ขาย 
 email / โทรศพัท์ 

 ทบทวนรูปแบบ  วิธีการจดัซือ้ / 
จดัจ้าง 

 การพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกนั 

 ความเป็นธรรมกบัคูค้่า 
 การมีธรุกิจร่วมกนัอย่างยัง่ยืน 
 

ชมุชน  การสานเสวนา 
 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 การฝึกซ้อมการดบัเพลิง  การ
ฟืน้คืนชีพ 

 ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 มีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชน 

สงัคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 สํารวจและประเมินผล
กระทบตอ่สิง่แวดล้อม 

 การพฒันาองค์ความรู้พลงังาน 
 ปฏิบติัตามระบบ ISO14001 

 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 
 การดําเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง 

 
และเพ่ือให้ครอบคลมุผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  บริษัทจงึดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบด้าน

ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินงานขององค์กร โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกิจตามแนวทางดงันี ้
 



 

 
 

 
 

ดานการดําเนนิธุรกิจ 
 

 การผลติสนิค้าที่มีคุณภาพ 

บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลติโดยรวมด้วยการนําหลกั ECRS มาประยกุต์ใช้ในกระบวนการผลติท่ี
สอดคล้องกนัและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมแล้ว  ในปี 2562 ได้มุง่เน้นการเพิ่มประสทิธิภาพด้านการผลติ  เพิ่ม
เคร่ืองมือและอปุกรณ์การทดสอบ รวมถงึการวิจยัพฒันาสนิค้าให้มีความรวดเร็วและทนัต่อความต้องการของ
ลกูค้า  พร้อมกบัคงไว้ซึง่ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทนุการผลติ คณุภาพของสนิค้า และการสง่มอบท่ีตรง
เวลา  ซึง่ผลท่ีได้รับทําให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการผลิต จนถงึสง่มอบแก่ลกูค้าลงได้คิดเป็นร้อยละ 25 

 



 

ด้วยสภาพเศษฐกิจและการแข่งขนัทางการค้าท่ีเข้มข้นในปี 2562  บริษัทมุง่เน้นการปรับปรุงกระบวนการ
ควบคูก่บัการลดต้นทนุการผลติเป็นสําคญั  ผลจาการดําเนินการทําให้สามารถลดต้นทนุวสัดสุิน้เปลืองท่ีเก่ียวข้อง
ในการผลิตลดลงได้ร้อยละ 20  คิดเป็นมลูคา่กวา่ 1 ล้านบาท  พร้อมกบัริเร่ิมโครงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเดิมท่ีใช้
ในการผลิตแมสี่ให้มีเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัและมีประสทิธิภาพเทียบเทา่กบัเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ด้วยงบประมาณ
เพียง 1 ใน 5 ของราคาเคร่ืองจกัรรุ่นใหมโ่ดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลติเคร่ืองจกัร  ปัจจบุนัโครงการดงักลา่วได้
ดําเนินการแล้วเสร็จในสว่นของการออกแบบและการปรับปรุง  ซึง่จะดําเนินการติดตัง้และทดสอบระบบในไตรมาส
แรกของปี 2563 

นอกจากนีใ้นปี 2563 บริษัทยงัมีแผนงานปรับปรุงพืน้ท่ีการผลติให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมแบบปิด  ซึง่จะ
เป็นการยกระดบักระบวนการผลติเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์คณุภาพสงูปราศจากการปนเปือ้นอีกด้วย 
 
 

 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและลูกค้า 
 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้ใช้สีของบริษัทจึงให้ความสําคญักบัการผลติท่ีมีคณุภาพ  
ความปลอดภยัในการใช้งาน และรับผิดชอบตอ่สิ่งแวดล้อม  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจให้แก่ลกูค้า  
โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารจดัการคณุภาพด้วยมาตรฐานสากลในทกุกระบวนการ ดงันี ้

1. การรับรองระบบบริหารจดัการคณุภาพ ISO9001:2015 ในกระบวนการผลิตทกุขัน้ตอน  ตัง้แตก่าร
จดัหาวตัถดิุบ  การผลติ  การตรวจสอบ  การบรรจ ุและการจดัการของเสีย 

2. การรับรองมาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดล้อมในโรงงานผลิต ISO14001:2015 เพ่ือลดผลกระทบ
ท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สภาพแวดล้อมตามหลกัปฏิบติั ข้อบงัคบัและข้อกําหนดท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3. ระบบบริหารงานคณุภาพสําหรับกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016 ซึง่ครอบคลมุ
กระบวนการผลิต  การพฒันาการผลติและการบริการผลติภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัยานยนต์ 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

บริษัทได้ให้ความสําคญัและรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในกลุม่ธุรกิจ  โดยมีแนวทางปฏิบติัความ
รับผิดชอบตอ่ลกูค้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท ดงันี ้

1. บริษัทให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า  เพ่ือให้ทราบข้อมลูสินค้าและ
บริการโดยไมก่ลา่วอ้างเกินจริงอนัเป็นเหตใุห้เกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือน 

2. มีการติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้าด้วยความสภุาพและเป็นท่ีไว้วางใจ  ตลอดจนมีกระบวนการวดัความ
พงึพอใจของลกูค้าทัง้ในสนิค้าและการบริการ 

3. เก็บรักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 
4. ให้คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีใช้งานผลติภณัฑ์ของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสดุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานสังคม 
 

 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ในปี 2562 บคุลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรมจํานวน 158 คน  คิดเป็นร้อยละ 79 ของจํานวนพนกังาน
ทัง้หมด  คิดเป็นจํานวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย 6 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

 

 
 

ระดบับริหาร ระดบัจดัการ ระดบัปฏิบติัการ 

เสริมสร้างวิสยัทศัน์ กลยทุธ์การ
ดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบั
นโยบายการบริหารและทิศทางของ
องค์กร 

พฒันาความรู้และทกัษะการจดัการ  
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
ทีมงาน  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์กร 

เสริมสร้างความรู้ ความเช่ียวชาญ
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้
สนองตอบความต้องการของลกูค้า
และทีมงาน 

 

53
หลักสูตร

158 คน
79%

6
ชั่วโมง

  



 

ในปี 2562 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานประจําปี ประกอบด้วยหลกัสตูรท่ีครอบคลมุ
การพฒันาความรู้และทกัษะตา่งๆ 6 หมวดหลกัสตูร ดงันี ้

 
สัดสวนการฝกอบรมของพนักงาน ป 2562 

 

หมวดหลกัสตูรการอบรม ร้อยละ  ระดบัพนกังาน ร้อยละ 

การจดัการ 13  ระดบับริหาร 2 
การผลิตและควบคมุคณุภาพ 7  ระดบัจดัการ 18 
การจดัซือ้และคลงัสนิค้า  2  ระดบัปฏิบติัการ 80 

การจดัการอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 7    
งานสนบัสนนุธุรกิจ 19    
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 2    

 
 

หลักสูตรการฝกอบรม ป 2562 
 

หมวดหลกัสตูร หวัข้ออบรม 

การจดัการ  The Workshop on Chemical Industry for Core Personal 
 ก้าวทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่(2562 – 2563) 
 8 Key Themes at Corporate Innovation Summit 2019 

การผลิตและควบคมุคณุภาพ  ความรู้เก่ียวกบัวตัถดิุบเบือ้งต้น 
 การใช้งานเคร่ืองปัม้ขึน้รูป DRD Can 
 Perspectives for FCM Compliance for the Food Chain 
 ระบบคณุภาพ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 

การจดัซือ้และคลงัสนิค้า  การบริหารจดัการสญัญาจดัซือ้ 
 การบริหารจดัการซพัพลายเออร์ 
 ความปลอดภยัในการใช้รถยก 

การจดัการอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อม 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม ISO14001 
 การบริหารจดัการสารเคมีและระงบัอคัคีภยั 
 เทคนิคการประเมินความเส่ียงสารเคมีอนัตราย 

งานสนบัสนนุธุรกิจ  แนวทางการทํา Due Diligence ตามคูมื่อฉบบัใหม ่
 Accounting Workshop in Excel 
 เทคนิคการบญัชีสนิค้าคงเหลือ 
 ร่าง TFRS เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  นโยบายการควบคมุภายในและจรรยาบรรณของพนกังาน 
 ISO37001:2016 ระบบการตอ่ต้านการให้และการรับสนิบน 

 



 

บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการยกระดบัความรู้ความเช่ียวชาญของพนกังาน โดยเฉพาะการฝึกอบรม
ความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบทัง้ในด้านการจดัการ การบริหารการผลติและควบคมุคณุภาพ  การเพิ่มพนูทกัษะด้าน
การจดัซือ้  การขนสง่  การซอ่มบํารุง การบญัชี-การเงิน  การจดัการอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม ตลอดจนแนว
ปฏิบติัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัให้มีการอบรมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทให้ครอบคลมุบคุลากร
ทกุระดบั  เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานและทิศทางการดําเนินธุรกิจ  

 
สัดสวนการฝกอบรมของพนักงาน ป 2562 

      
 

 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
 

บริษัทกําหนดนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยจดัตัง้
คณะกรรมการความปลอดภยัฯ รับผิดชอบการจดัทําแผนฝึกอบรม เช่น “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟืน้คืนชีพ” 
และ “การซ้อมแผนฉกุเฉินและการอพยพหนีไฟ” เป็นต้น จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการทํางาน  พร้อมทัง้
รณรงค์ให้พนกังานมีสว่นร่วมสง่เสริมความปลอดภยัในการทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2562 ไมมี่พนกังานท่ีได้รับอบุติัเหตจุากการทํางานถงึขัน้หยดุงาน  และมีชัว่โมงการทํางานรณรงค์

ลดสถิติอบุติัเหตจุากการทํางานให้เป็นศนูย์รวมจํานวน 290,810 ชัว่โมง 
บริษัทจดัให้มีการตรวจวดัผลและตรวจสอบคณุภาพของสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ซึง่ลา่สดุบริษัทได้ดําเนินการเม่ือวนัท่ี  21 – 22 มกราคม 2562 โดย บริษัท สวนอตุสาหกรรม บางกระดี จํากดั  ได้
ตรวจวดัและประเมินผลการดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของบริษัท  ในปี 2562 บริษัทมีงบประมาณด้านการจดัการ
สิง่แวดล้อมประมาณ 400,000 บาท 
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บริษัทจ้างงานพนกังานด้วยคา่ตอบแทนอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  กําหนดวนัเวลาทํางาน วนัหยดุ สทิธิ
การลา การดแูลสขุภาพความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกําหนด  มุง่ให้เกิดความสมดลุระหวา่งการทํางาน  ดงันี ้

1. กําหนดอตัราการขึน้คา่จ้างและโบนสัตามสภาพเศรษฐกิจประกอบกบัผลการดําเนินงานของบริษัท  และ
พิจารณาปรับค่าจ้างตามผลงานและความสามารถในการปฏิบติังานของพนกังาน  รวมทัง้ปรับคา่จ้าง
กรณีพิเศษเน่ืองจากพนกังานได้รับการเล่ือนตําแหน่งหรือมีผลงานท่ีโดดเดน่  จดัสวสัดิการสําหรับ
พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัโดยไมแ่บง่แยก เพศ เชือ้ชาติ อายแุละศาสนา  โดยมุง่เน้นการปฏิบติัตาม
กฎหมาย การดแูลให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเพียงพอตอ่การดํารงชีพ ได้แก่ 

 

กองทนุประกนัสงัคม การลาพกัผอ่นประจําปี 
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ การลาแตง่งาน 
ประกนัชีวิตและอบุติัเหต ุ การลาคลอดบตุร 
ประกนัสขุภาพรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย การลาฌาปนกิจ 
ทนุการศกึษาบตุร การลาอปุสมบท 
การมอบเกียรติบตัรและของท่ีระลกึ ทํางาน
ครบ 10, 15, 20, 25, 30, 35 ปี 

เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบิดา มารดา
เสียชีวิต 

 
นอกจากนีบ้ริษัทได้สง่เสริมให้พนกังานออกกําลงักายโดยจดัให้มีพืน้ท่ีออกกําลงักายและติดตัง้เคร่ือง

ออกกําลงักายให้กบัพนกังานอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จดัให้พนกังานทกุระดบัได้รับการฝึกอบรม  พฒันาทกัษะ  การฝึกงานท่ีเพียงพอตอ่การปฏิบติังานตาม
หน้าท่ี  รวมทัง้เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

3. ดแูลสขุภาพพนกังานทัง้ในเชิงการป้องกนัและรักษาโดยจดัให้มีการตรวจสขุภาพเป็นประจําทกุปี  พร้อม
จดัให้มีสวสัดิการคา่รักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย  จดัให้มีการอบรมให้ความรู้ “การปฐมพยาบาลและ
การเคล่ือนย้ายผู้ ป่วย” เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบติัได้อยา่งถกูต้องเม่ือเกิดเหตฉุกุเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานจดัทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตลอด
ระยะเวลากวา่ 5 ปีท่ีผา่นมา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษัทตระหนกัถึงบทบาทการมีสว่นร่วมในการดแูลสงัคมและชมุชนซึง่เป็นภาคสว่นสําคญัในการสนบัสนนุ
ธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยมุง่พฒันายกระดบัคณุภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสขุให้แก่สงัคม
และชมุชนให้เติบโตไปพร้อมกนั ดงันี ้

1. สง่เสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานและชมุชนในสงัคมมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็  โดยจดัให้มี
การสานเสวนากบัหน่วยงานปกครองท้องถ่ินเพ่ือหาแนวทางดําเนินกิจกรรมร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 

  

  

  



 

2. รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยการวิจยัและพฒันาเพ่ือปรับปรุงสายการผลิตตามมาตรฐาน
ของการจดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  รวมทัง้คดัเลือกคูค้่าท่ีประกอบธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชมุชนกบับริษัทและรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 
4. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบติัตามกฎหมาย  ปรับเปล่ียนระเบียบ หลกัเกณฑ์ตา่งๆ 

ให้มีความสอดคล้องกบัข้อกฎหมาย  ตลอดจนแจ้งข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีความถกูต้องทัง้ในด้านแรงงาน  การ
ดําเนินงาน และผลประกอบการตอ่หน่วยงานภาครัฐ 
 
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้พนัธะสญัญา “ดแูลด้วยความรับผิดชอบ” ตัง้แตภ่ายในองค์กรออกไปสูส่งัคม

ภายนอกองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่ครอบคลมุด้านความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ความปลอดภยัภายในโรงงาน 
การปกป้องสิง่แวดล้อม  ความปลอดภยัในการขนสง่ ตลอดจนการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพกบัชมุชน  ซึง่ถือ
เป็นสว่นสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่และความสมัพนัธ์อนัดี  รวมถงึการสนบัสนนุด้านการศกึษาและสขุอนามยั
ท่ีดีให้กบัเยาวชนในชมุชน  ร่วมสนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ในพืน้ท่ีหา่งไกลด้วยการ
ให้ได้รับโอกาสทางการศกึษามากขึน้ในโอกาสวนัเดก็แหง่ชาติ ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทเข้าร่วมกบัเทศบาลตําบลพานทอง จ.ชลบรีุ และ กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เพ่ือเป็นภาคี
เครือข่ายการนํากลอ่งยเูอชทีเข้าสูก่ระบวนการรีไซเคิลสําหรับใช้ทําส่ืออกัษรเบรลให้แก่ผู้พิการทางสายตา  และ 
เข้าร่วมกิจกรรมวนัรักต้นไม้แหง่ชาติ 2562 โดยร่วมปลกูต้นไม้ ณ สวนสขุภาพเทศบาลตําบลพานทอง จ.ชลบรีุ 
ร่วมกบักองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



 

ดานส่ิงแวดลอม 
 

 การจัดการด้านพลังงาน 
 
บริษัทตระหนกัถึงคณุคา่ของการใช้ทรัพยากรด้านพลงังานเพ่ือให้เกิดการใช้งานอยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ

ควบคูก่บัการดําเนินธุรกิจ เช่น การเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนเวลาพกักลางวนัและก่อนเลิกงานเป็นเวลา 15 
นาที  การติดโคมสะท้อนแสง  การเปล่ียนหลอดไฟฟ้า เป็นต้น ควบคูก่บัการรณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานกึด้านการ
ประหยดัพลงังานและแนวทางการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ในทกุกิจกรรมขององค์กรแก่พนกังานทกุระดบั 
 

การดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน 
 

ปี การดําเนินโครงการ 

2556 - 2557 แตง่ตัง้คณะกรรมการด้านการจดัการพลงังานขึน้เพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบติั
เพ่ือสร้างความมีสว่นร่วมในการใช้พลงังานให้เกิดประโยชน์สงูสดุอยา่งตอ่เน่ือง 

2558 - 2559 ได้รับการคดัเลือกให้เป็นองค์กรดีเดน่ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน “Thailand Energy Awards 
2015” จาก กระทรวงพลงังาน และ องค์กรท่ีมีกิจกรรมการจดัการพลงังานแบบสมบรูณ์โดยรับ
มอบรางวลั “TEM Awards 2016” จาก กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

2560 – 2561 เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรม (Energy Points) ภายใต้การ
สนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  โดยได้
ติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานร่วมกบัระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 

2562 เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรมแบบบรูณาการ เฟส 2  
 

จากการเข้าร่วมโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรมแบบบรูณาการ เฟส 2 ภายใต้
การสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน  ในปี 2562   บริษัทได้
ติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์ขนาด 10 kWh เพ่ือใช้งานร่วมกบัระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน  สง่ผลให้บริษัท
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จํานวน 15,800 kWh ซึง่ช่วยลดอตัราการใช้พลงังานสงูสดุ (Peak) ได้ถงึ 20 kWh 
หรือคิดเป็นการประหยดัพลงังานลงร้อยละ 5 และช่วยลดปริมาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 12 ตนั
คาร์บอนไดออกไซด์ตอ่ปี (tCO2/yr) นอกจากนีท้างบริษัทได้ดําเนินกิจกรรมอนรัุกษณ์พลงังานรวมกบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติ และกระทรวงพลงังาน ในหวัข้อการเปล่ียนไปใช้หลอดไฟ LED ได้ดําเนินครอบคลมุทกุพืน้ท่ีทัง้ในสว่น
ของสํานกังานและพืน้ท่ีการผลติ 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

 การจัดการของเสีย 
 
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2015 โดยตระหนกัถึงผลกระทบ

ด้านสิง่แวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้จากการผลติสี  จงึดําเนินการจดัทําระบบบําบดัของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานของกรมโรงงานและตามท่ีกฎหมายกําหนด  พร้อมกบัตรวจสอบคณุภาพของสิง่แวดล้อมอยา่ง
ตอ่เน่ืองอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่บริษัทได้ดําเนินการเม่ือเดือนมกราคมและสิงหาคม 2562 โดย บริษัท สวน
อตุสาหกรรม บางกระดี จํากดั ได้เข้าตรวจวดัและประเมินผลการดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของบริษัท  ซึง่ไมพ่บ
ข้อพิพาททางกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม 

 

รายงานผลการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในสถานประกอบการ 

พารามิเตอร์ คา่ท่ีตรวจพบ (ppm)  มาตรฐาน (ppm) ผลเปรียบเทียบ 

ห้องปฏิบติัการห้ สว่นพ่นสี สว่นผลิต Thai ACGIH  

Toluene <0.007 <0.007 <0.007 200 20  ผ่าน 
Xylene <0.002 <0.002 <0.002 100 100  ผ่าน 

Methyl ethyl ketone (MEK) <0.006 <0.006 <0.006 200 200  ผ่าน 
Butyl acetate <0.02 <0.02 <0.02 None 50  ผ่าน 

Acetone <0.02 <0.02 <0.02 1000 1000  ผ่าน 
Total dust - - 0.42 15 400 ผ่าน 

 

รายงานผลการตรวจวเิคราะห์สารเจอืปนในอากาศ 
พารามิเตอร์ คา่ท่ีตรวจพบ ผลตรวจ 

ปลอ่งระบาย 1 ปลอ่งระบาย 2 ปลอ่งระบาย 3 ปลอ่งระบาย 4  

เส้นผ่าศนูย์กลางปลอ่ง (m) 0.30 x 0.50 0.30 x 0.50 0.55 x 0.70 0.60 x 0.80 ผ่าน 
อณุหภมิู (oC) 29.3 30.2 21.0 33.4 ผ่าน 

ความเร็วลม (m/s) 3.7 3.5 4.9 2.3 ผ่าน 
อตัราการไหลของอากาศ (m3/s) 0.56 0.53 1.89 1.10 ผ่าน 

CO2 (%) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ผ่าน 
O2 (%) 21.0 21.0 21.0 21.0 ผ่าน 

Volatile Organic Compound (mg/m3) <0.01 <0.01 8.74 <0.01 ผ่าน 
Xylene (ppm) <0.002 <0.002 0.318 <0.002 ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

ดานการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

 การดาํเนินธุรกจิที่เป็นธรรม 
 

บริษัทมีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ  ผู้บริหาร และ 
พนกังานของบริษัท ท่ีสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  โดยส่ือสารให้กรรมการบริษัท  ผู้บริหารและพนกังานรับทราบ  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติั
ของผู้บริหาร  ผู้บงัคบับญัชา และพนกังานทกุระดบัขององค์กร  รวมถงึเปิดเผยนโยบายกํากบัดแูลกิจการไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัททัง้แนวทางการดําเนินธุรกิจและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ดงันี ้

 
1. บริษัทจะกําหนดกลยทุธ์และเพิ่มขีดความสามารถเพ่ือสร้างมลูค่าให้กบับริษัทในระยะยาวอยา่งยัง่ยืน 
2. บริษัทจะกําหนดวิสยัทศัน์ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือให้การสร้างมลูคา่ประสบผลสําเร็จ  รวมถงึเพิ่ม

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการปฏิบติังานให้เป็นท่ีพอใจของผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า และ นกัลงทนุโดย
เทา่เทียมกนั 

3. บริษัทจะมุง่เน้นความโปร่งใสในการดําเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เช่น มีกระบวนการ
ตดัสนิใจและขัน้ตอนการทํางานท่ีชดัเจน เปิดเผยได้  โดยการแสดงรายงาน และการวิเคราะห์ผล
ประกอบการ และทิศทางในการดําเนินงานตอ่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า นกัลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายโดยเทา่
เทียมกนัอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 

4. บริษัทจดัให้มีการนําเสนอข้อมลูและการส่ือสารท่ีดีในระดบัคณะกรรมการบริษัทในขณะท่ีคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยตา่งๆ มีหน้าท่ีให้ความเหน็และช่วยติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน  ให้ข้อเสนอแนะและควบคมุ
ด้วยความระมดัระวงัเพ่ือให้ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ในอนาคตอยา่งมัน่คงยัง่ยืน 

5. มุง่สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัคู่ค้าเพ่ือเติบโตและพฒันาร่วมกนัในระยะยาว  ด้วยการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
ไมเ่อารัดเอาเปรียบ  ไมเ่รียกรับผลประโยชน์ท่ีอยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า  โดยดําเนินงานภายใต้
กรอบกติการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง  ตัง้แตก่ารคดัเลือกคูค้่า  การเสนอราคา 
และ การเปรียบเทียบราคา 

6. เคารพกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนั  ไมล่อกเลียนแบบ  รวมทัง้มีนโยบาย
ในการใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลิขสทิธ์ิและไมนํ่าทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 
ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทไมมี่ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเก่ียวกบัการแข่งขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

   



 

 การเคารพสทิธิผู้มีส่วนร่วม 
 

บริษัทเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่  ทัง้
พนกังาน  คูค้่า  ชมุชนและสงัคมด้วยความเคารพสทิธิมนษุยชนของทกุคนโดยไมเ่ลือกปฏิบติั  ถือเป็นหลกัปฏิบติั
ในการดําเนินธุรกิจตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งชดัเจน เพ่ือให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุระดบัยดึถือ
เป็นแนวปฏิบติั หลีกเล่ียงการดําเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดยเคารพในสทิธิของผู้ มี
สว่นได้เสียทกุกลุม่และคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุร่วมกนั 

1. เคารพในสทิธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น  ดแูลผลประโยชน์และสง่เสริมเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุกลุม่อยา่งเท่าเทียมกนั เช่น การเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ  การเข้าร่วมประชมุเพ่ือกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและตดัสนิใจในเร่ืองท่ีอาจสง่ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่บริษัท 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2. ผลติและจําหน่ายสนิค้าตลอดจนการบริการท่ีเช่ือถือได้  ด้วยการกําหนดราคาสนิค้าท่ีเป็นไปตามต้นทนุ
สนิค้าและสามารถแข่งขนัได้  รักษาสญัญาและข้อตกลงในการขายสนิค้า  แก้ไขสนิค้าให้ตรงตอ่ความ
ต้องการของลกูค้า ตลอดจนการรับข้อร้องเรียนจากลกูค้า ซึง่บริษัทมีนโยบายติดตามความพงึพอใจของ
ลกูค้าอยา่งสม่ําเสมอ 

3. บริหารงานเพ่ือให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้  ตลอดจนปฏิบติั
ตามสญัญาหรือเง่ือนไขตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด 

4. ปฏิบติัตอ่พนกังานด้วยความเคารพในสทิธิการทํางาน ความเท่าเทียมกนัในการจ้างงาน  ความก้าวหน้า  
รวมทัง้สง่เสริมการมีสว่นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพฒันาของบริษัท 

 
 การเคารพสทิธิมนุษยชน 

 

1. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ไปยงัผู้บริหาร  ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานทกุระดบัให้ตระหนกัถงึการปฏิบติังาน
ภายใต้การเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน 

2. จดัให้มีการประชมุเพ่ือทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธิมนษุยชน  โดย
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  นําเสนอผลการประชมุตอ่
คณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

3. ให้โอกาสพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัในการจ้างงาน  ความก้าวหน้าในอาชีพ  การดแูลความปลอดภยั  
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตในการทํางานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4. เคารพสทิธิของพนกังานและสนบัสนนุให้พนกังานไปใช้สทิธิเลือกตัง้ผู้แทนหรือผู้ นําตา่งๆ ตามกําหนด 

 



 

 โอกาสความเท่าเทียมกัน 
 

1. เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็เพ่ือพฒันาองค์กรและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
2. เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลงัเกษียณอายสํุาหรับพนกังานท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและมี

สขุภาพแข็งแรงได้ปฏิบติังานกบับริษัทตอ่ไปตามความเหมาะสม 
3. ให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานทกุระดบัเม่ือพบการกระทําผิดข้อบงัคบัการทํางาน  โดยแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณา และเปิดโอกาสให้พนกังานได้ชีแ้จงปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรได้ตอ่ไป  อยา่งไรก็ตามหากเป็นการกระทําผิดข้อบงัคบัการทํางานท่ีนําไปสูก่าร
ใช้มาตรการทางวินยั  คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษไปตามลําดบัขัน้ท่ีกําหนด 

4. บริษัทให้โอกาสเทา่เทียมกนัในการจ้างงานโดยไมเ่ลือกปฏิบติัโดยเฉพาะผู้พิการซึง่บริษัทได้สง่เสริมให้มี
อาชีพและงาน  ในปี 2562 บริษัทจ้างผู้พิการปฏิบติังานจํานวน 2 คน ตามอตัราผู้พิการ 1 คน ตอ่
พนกังาน 100 คน 
 

จํานวนพนักงานแบงกลุมตามเพศ 

ปี พนกังานชาย พนกังานหญิง รวม 

2562 119 83 202 
2561 117 85 202 
2560 117 84 201 
2559 113 87 200 

 
5. บริษัทให้ความสําคญัตอ่การสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน  พนกังานกบัองค์กร  

เพ่ือให้เป็นพืน้ฐานของแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี  สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายใต้การบริหารจดัการให้
เกิดความสมดลุระหวา่งการทํางานและการดําเนินชีวิต 

 
ในปี 2562  บริษัทไมมี่ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเก่ียวกบัการละเมิดทรัพย์สนิของผู้ อ่ืน ตลอดจนการละเมิด

สทิธิมนษุยชน 
 


