รายงานการพัฒนาความยั่งยืน

นางสาวเพชรรัตน เอกแสงกุล
กรรมการผูจัดการ

นอกเหนือจาก บริ ษัท อีซนึ่ เพ้ นท์ จํากัด (มหาชน) จะมุง่
พัฒนาขีดความสามารถของการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนได้ เท่าทันกับสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจแล้ ว
บริษัทยังได้ ยกระดับงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนําไปสู่
ความยัง่ ยืนทางธุรกิจในระยะยาว โดยให้ ความสําคัญกับปั จจัยที่
ครอบคลุมใน 4 ด้ าน ได้ แก่
1. ด้ านการดําเนินธุรกิจ โดยการพัฒนาสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
นวัตกรรม การปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ แก่สนิ ค้ า
และบริการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อลูกค้ าและคูค่ ้ า
2. ด้ านสังคม บริษัทได้ ให้ ความสําคัญกับบุคลากรทังในด้
้ าน
การพัฒนาความสามารถและการจัดให้ มีสวัสดิการแก่พนักงาน ความ
ปลอดภัยด้ านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ตลอดจน
การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
3. ด้ านสิง่ แวดล้ อม บริษัทได้ รับรางวัล CSR-DIW มาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมติดต่อกันใน
ระดับ Beginner Award, Flagship Project, Continuous Project และ
ได้ รับรางวัล Thailand Energy Awards จาก กรมพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะที่มีผลงานดีเด่นด้ านการ
อนุรักษ์ พลังงาน และได้ เข้ าร่วมโครงการ Energy Points และได้ รับการ
กระทรวง
สนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน
พลังงาน โดยติดตังระบบพลั
้
งงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ งานร่วมกับระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงงาน
4. ด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อขับเคลื่อนการดําเนิน
ธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมสูค่ วามยัง่ ยืน โดย
้
บองค์กรและ
จัดให้ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทังในระดั
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริ มวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสว่ น
ร่วม ด้ วยความซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม การปฏิบตั ิตามกฏหมาย
และการต่อต้ านทุจริตการคอร์ รัปชัน่ โดยประกาศเป็ นนโยบายอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้ เกิดการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
บริษัทเชื่อว่าการดําเนินธุรกิจที่มีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างอย่างจริงจัง ตลอดจนการปลูกฝั ง
ให้ พนักงานเป็ นผู้มีจิตอาสาและสร้ างจิตสํานึกในการทําประโยชน์เพื่อ
จะเป็ นแนวปฏิบตั ิสําคัญต่อการนําองค์กรไปสูก่ าร
สังคมส่วนรวม
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป

การพัฒนาความยั่งยืน
บริ ษัทมีแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกกลุม่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน จึงได้ กําหนดกรอบการพัฒนาความยัง่ ยืน (Sustainability
Development) ซึง่ อ้ างอิงกับแนวทางการดําเนินการในระดับสากล โดยวิเคราะห์ผลกระทบและสร้ างคุณค่าให้
เกิดความสมดุลใน 4 ด้ าน ได้ แก่ การดําเนินธุรกิจ ด้ านสังคม ด้ านสิ่งแวดล้ อม และ หลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดอื่นๆหรื อแนวปฏิบตั ิสากล
ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมุ
้ ง่ มัน่ พัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้ างรากฐานของความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างต่อเนื่อง
และยัง่ ยืนทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ดังนี ้
ผู้มีสว่ นได้ เสีย
ผู้ถือหุ้น






พนักงาน






ลูกค้ า





การมีสว่ นร่วม
การประชุมผู้ถือหุ้น
งานนักลงทุนสัมพันธ์
การเยี่ยมชมกิจการ
website
การสื่อสารข้ อมูลต่างๆ
กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์
สํารวจความพึงพอใจ
สํารวจความพึงพอใจ
ลูกค้ าสัมพันธ์
email / โทรศัพท์







การประชุมร่วมกับผู้ขาย
email / โทรศัพท์












ชุมชน




สังคมและ
สิ่งแวดล้ อม



การสานเสวนา
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
สํารวจและประเมินผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้ อม








คูค่ ้ า

การดําเนินงาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี






ทบทวนค่าตอบแทน / สวัสดิการ
พนักงานอย่างสมํา่ เสมอ
กิจกรรมสร้ างความสามัคคี
ระหว่างพนักงานในองค์กร
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมํ่าเสมอ
การผลิตที่ได้ มาตรฐานเพื่อ
คุณภาพสินค้ าที่ดี
จัดการข้ อร้ องเรี ยนอย่างรวดเร็ว
ทบทวนรูปแบบ วิธีการจัดซื ้อ /
จัดจ้ าง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
การฝึ กซ้ อมการดับเพลิง การ
ฟื น้ คืนชีพ
การพัฒนาองค์ความรู้พลังงาน
ปฏิบตั ิตามระบบ ISO14001

















ผลที่ได้ รับ
ผู้ถือหุ้นได้ รับผลตอบแทนที่ดี
ผู้ถือหุ้นได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ องและ
สามารถตรวจสอบได้
การบริ หารงานที่โปร่งใส
ค่าตอบแทน / สวัสดิการที่
เหมาะสม
ความก้ าวหน้ า มัน่ คง
การพัฒนาศักยภาพ
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ข้ อมูลสินค้ าถูกต้ อง
สินค้ ามีความปลอดภัย
การรับข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ
ความเป็ นธรรมกับคูค่ ้ า
การมีธรุ กิจร่วมกันอย่างยัง่ ยืน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
การใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
การดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้ ครอบคลุมผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ บริษัทจึงดําเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้ าน
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการดําเนินงานขององค์กร โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจตามแนวทางดังนี ้

ดานการดําเนินธุรกิจ


การผลิตสินค้ าที่มีคุณภาพ

บริษัทได้ ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยรวมด้ วยการนําหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการผลิตที่
สอดคล้ องกันและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมแล้ ว ในปี 2562 ได้ มงุ่ เน้ นการเพิ่มประสิทธิภาพด้ านการผลิต เพิ่ม
เครื่ องมือและอุปกรณ์การทดสอบ
รวมถึงการวิจยั พัฒนาสินค้ าให้ มีความรวดเร็วและทันต่อความต้ องการของ
ลูกค้ า พร้ อมกับคงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุนการผลิต คุณภาพของสินค้ า และการส่งมอบที่ตรง
เวลา ซึง่ ผลที่ได้ รับทําให้ บริษัทสามารถลดระยะเวลาการผลิต จนถึงส่งมอบแก่ลกู ค้ าลงได้ คิดเป็ นร้ อยละ 25

ด้ วยสภาพเศษฐกิจและการแข่งขันทางการค้ าที่เข้ มข้ นในปี 2562 บริษัทมุง่ เน้ นการปรับปรุงกระบวนการ
ควบคูก่ บั การลดต้ นทุนการผลิตเป็ นสําคัญ ผลจาการดําเนินการทําให้ สามารถลดต้ นทุนวัสดุสิ ้นเปลืองที่เกี่ยวข้ อง
ในการผลิตลดลงได้ ร้อยละ 20 คิดเป็ นมูลค่ากว่า 1 ล้ านบาท พร้ อมกับริเริ่มโครงการปรับปรุงเครื่ องจักรเดิมที่ใช้
ในการผลิตแม่สีให้ มีเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเครื่ องจักรรุ่นใหม่ด้วยงบประมาณ
เพียง 1 ใน 5 ของราคาเครื่ องจักรรุ่นใหม่โดยได้ รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเครื่ องจักร ปั จจุบนั โครงการดังกล่าวได้
ดําเนินการแล้ วเสร็จในส่วนของการออกแบบและการปรับปรุง ซึง่ จะดําเนินการติดตังและทดสอบระบบในไตรมาส
้
แรกของปี 2563
นอกจากนี ้ในปี 2563 บริษัทยังมีแผนงานปรับปรุงพื ้นที่การผลิตให้ อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมแบบปิ ด ซึง่ จะ
เป็ นการยกระดับกระบวนการผลิตเพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงปราศจากการปนเปื อ้ นอีกด้ วย



ความรั บผิดชอบต่ อคู่ค้าและลูกค้ า

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้ าและผู้ใช้ สีของบริษัทจึงให้ ความสําคัญกับการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ
ความปลอดภัยในการใช้ งาน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ และความไว้ วางใจให้ แก่ลกู ค้ า
โดยบริษัทได้ รับการรับรองระบบการบริหารจัดการคุณภาพด้ วยมาตรฐานสากลในทุกกระบวนการ ดังนี ้
1. การรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001:2015 ในกระบวนการผลิตทุกขันตอน
้
ตังแต่
้ การ
จัดหาวัตถุดิบ การผลิต การตรวจสอบ การบรรจุ และการจัดการของเสีย
2. การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อมในโรงงานผลิต ISO14001:2015 เพื่อลดผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ ้นต่อสภาพแวดล้ อมตามหลักปฏิบตั ิ ข้ อบังคับและข้ อกําหนดที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม
3. ระบบบริหารงานคุณภาพสําหรับกลุม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016 ซึง่ ครอบคลุม
กระบวนการผลิต การพัฒนาการผลิตและการบริการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับยานยนต์

บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียในกลุม่ ธุรกิจ
โดยมีแนวทางปฏิบตั ิความ
รับผิดชอบต่อลูกค้ าเพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของบริ ษัท ดังนี ้
1. บริ ษัทให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ทราบข้ อมูลสินค้ าและ
บริ การโดยไม่กล่าวอ้ างเกินจริ งอันเป็ นเหตุให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อน
2. มีการติดต่อประสานงานกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพและเป็ นที่ไว้ วางใจ ตลอดจนมีกระบวนการวัดความ
พึงพอใจของลูกค้ าทังในสิ
้ นค้ าและการบริ การ
3. เก็บรักษาความลับของลูกค้ าและไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ
4. ให้ คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีใช้ งานผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุด

ดานสังคม


การบริหารทรั พยากรบุคคล

ในปี 2562 บุคลากรของบริ ษัทได้ รับการฝึ กอบรมจํานวน 158 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของจํานวนพนักงาน
ทังหมด
้
คิดเป็ นจํานวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย 6 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี

53
หลักสูตร
ระดับบริ หาร
เสริ มสร้ างวิสยั ทัศน์
กลยุทธ์การ
ดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการบริ หารและทิศทางของ
องค์กร

158 คน
79%
ระดับจัดการ
พัฒนาความรู้และทักษะการจัดการ
การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีใน
ทีมงาน เพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร

6
ชั่วโมง
ระดับปฏิบตั ิการ
เสริ มสร้ างความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามหน้ าที่ที่รับผิดชอบ
เพื่อให้
สนองตอบความต้ องการของลูกค้ า
และทีมงาน

ในปี 2562 บริษัทได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรมตามแผนงานประจําปี ประกอบด้ วยหลักสูตรที่ครอบคลุม
การพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ 6 หมวดหลักสูตร ดังนี ้
สัดสวนการฝกอบรมของพนักงาน ป 2562
หมวดหลักสูตรการอบรม
ร้ อยละ
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2
การจัดการอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม
7
งานสนับสนุนธุรกิจ
19
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หัวข้ ออบรม
The Workshop on Chemical Industry for Core Personal
ก้ าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (2562 – 2563)
8 Key Themes at Corporate Innovation Summit 2019
ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบเบื ้องต้ น
การใช้ งานเครื่ องปั ม้ ขึ ้นรูป DRD Can
Perspectives for FCM Compliance for the Food Chain
ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015
การบริ หารจัดการสัญญาจัดซื ้อ
การบริ หารจัดการซัพพลายเออร์
ความปลอดภัยในการใช้ รถยก
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม ISO14001
การบริ หารจัดการสารเคมีและระงับอัคคีภยั
เทคนิคการประเมินความเสี่ยงสารเคมีอนั ตราย
แนวทางการทํา Due Diligence ตามคูม่ ือฉบับใหม่
Accounting Workshop in Excel
เทคนิคการบัญชีสนิ ค้ าคงเหลือ
ร่าง TFRS เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการควบคุมภายในและจรรยาบรรณของพนักงาน
ISO37001:2016 ระบบการต่อต้ านการให้ และการรับสินบน

บริษัทได้ ให้ ความสําคัญกับการยกระดับความรู้ความเชี่ยวชาญของพนักงาน โดยเฉพาะการฝึ กอบรม
ความรู้ในงานที่รับผิดชอบทังในด้
้ านการจัดการ การบริหารการผลิตและควบคุมคุณภาพ การเพิ่มพูนทักษะด้ าน
การจัดซื ้อ การขนส่ง การซ่อมบํารุง การบัญชี-การเงิน การจัดการอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนแนว
ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยจัดให้ มีการอบรมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทให้ ครอบคลุมบุคลากร
ทุกระดับ เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารงานและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
สัดสวนการฝกอบรมของพนักงาน ป 2562
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18%
ระดับจัดการ

ระดับปฏิบตั ิการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้ อม

บริษัทกําหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยจัดตัง้
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ รับผิดชอบการจัดทําแผนฝึ กอบรม เช่น “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื น้ คืนชีพ”
และ “การซ้ อมแผนฉุกเฉินและการอพยพหนีไฟ” เป็ นต้ น จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทํางาน พร้ อมทัง้
รณรงค์ให้ พนักงานมีสว่ นร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน

ในปี 2562 ไม่มีพนักงานที่ได้ รับอุบตั ิเหตุจากการทํางานถึงขันหยุ
้ ดงาน และมีชวั่ โมงการทํางานรณรงค์
ลดสถิติอบุ ตั ิเหตุจากการทํางานให้ เป็ นศูนย์รวมจํานวน 290,810 ชัว่ โมง
บริษัทจัดให้ มีการตรวจวัดผลและตรวจสอบคุณภาพของสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
ซึง่ ล่าสุดบริษัทได้ ดําเนินการเมื่อวันที่ 21 – 22 มกราคม 2562 โดย บริษัท สวนอุตสาหกรรม บางกระดี จํากัด ได้
ตรวจวัดและประเมินผลการดําเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมของบริษัท ในปี 2562 บริษัทมีงบประมาณด้ านการจัดการ
สิง่ แวดล้ อมประมาณ 400,000 บาท

บริษัทจ้ างงานพนักงานด้ วยค่าตอบแทนอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย กําหนดวันเวลาทํางาน วันหยุด สิทธิ
การลา การดูแลสุขภาพความปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด มุง่ ให้ เกิดความสมดุลระหว่างการทํางาน ดังนี ้
1. กําหนดอัตราการขึ ้นค่าจ้ างและโบนัสตามสภาพเศรษฐกิจประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท และ
พิจารณาปรับค่าจ้ างตามผลงานและความสามารถในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน รวมทังปรั
้ บค่าจ้ าง
กรณีพิเศษเนื่องจากพนักงานได้ รับการเลื่อนตําแหน่งหรื อมีผลงานที่โดดเด่น
จัดสวัสดิการสําหรับ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เพศ เชื ้อชาติ อายุและศาสนา โดยมุง่ เน้ นการปฏิบตั ิตาม
ุ ภาพชีวิตที่ดีเพียงพอต่อการดํารงชีพ ได้ แก่
กฎหมาย การดูแลให้ พนักงานมีคณ
กองทุนประกันสังคม
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
ประกันชีวิตและอุบตั ิเหตุ
ประกันสุขภาพรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วย
ทุนการศึกษาบุตร
การมอบเกียรติบตั รและของที่ระลึก ทํางาน
ครบ 10, 15, 20, 25, 30, 35 ปี

การลาพักผ่อนประจําปี
การลาแต่งงาน
การลาคลอดบุตร
การลาฌาปนกิจ
การลาอุปสมบท
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรื อบิดา มารดา
เสียชีวิต

นอกจากนี ้บริษัทได้ สง่ เสริ มให้ พนักงานออกกําลังกายโดยจัดให้ มีพื ้นที่ออกกําลังกายและติดตังเครื
้ ่ อง
ออกกําลังกายให้ กบั พนักงานอีกด้ วย

2. จัดให้ พนักงานทุกระดับได้ รับการฝึ กอบรม พัฒนาทักษะ การฝึ กงานที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานตาม
หน้ าที่ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ มีความก้ าวหน้ าในอาชีพตามความสามารถ

3. ดูแลสุขภาพพนักงานทังในเชิ
้ งการป้องกันและรักษาโดยจัดให้ มีการตรวจสุขภาพเป็ นประจําทุกปี พร้ อม
จัดให้ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่ วย จัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้ “การปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย” เพื่อให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องเมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน

4. บริษัทสนับสนุนให้ พนักงานจัดทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษสอดคล้ องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงตลอด
ระยะเวลากว่า 5 ปี ที่ผา่ นมา



การส่ งเสริมความรั บผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษัทตระหนักถึงบทบาทการมีสว่ นร่วมในการดูแลสังคมและชุมชนซึง่ เป็ นภาคส่วนสําคัญในการสนับสนุน
ธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้ างความเข้ มแข็งและความสุขให้ แก่สงั คม
และชุมชนให้ เติบโตไปพร้ อมกัน ดังนี ้
1. ส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ พนักงานและชุมชนในสังคมมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยจัดให้ มี
การสานเสวนากับหน่วยงานปกครองท้ องถิ่นเพื่อหาแนวทางดําเนินกิจกรรมร่วมกัน

2. รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยการวิจยั และพัฒนาเพื่อปรับปรุงสายการผลิตตามมาตรฐาน
ของการจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังคั
้ ดเลือกคูค่ ้ าที่ประกอบธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
3. สร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างชุมชนกับบริษัทและรับผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
4. ให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ปรับเปลี่ยนระเบียบ หลักเกณฑ์ตา่ งๆ
ให้ มีความสอดคล้ องกับข้ อกฎหมาย ตลอดจนแจ้ งข้ อมูลต่างๆ ที่มีความถูกต้ องทังในด้
้ านแรงงาน การ
ดําเนินงาน และผลประกอบการต่อหน่วยงานภาครัฐ
้ ภายในองค์กรออกไปสูส่ งั คม
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ พนั ธะสัญญา “ดูแลด้ วยความรับผิดชอบ” ตังแต่
ภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ครอบคลุมด้ านความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน ความปลอดภัยภายในโรงงาน
การปกป้องสิง่ แวดล้ อม ความปลอดภัยในการขนส่ง ตลอดจนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับชุมชน ซึง่ ถือ
เป็ นส่วนสําคัญในการสร้ างความเชื่อมัน่ และความสัมพันธ์อนั ดี รวมถึงการสนับสนุนด้ านการศึกษาและสุขอนามัย
ที่ดีให้ กบั เยาวชนในชุมชน ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้ กบั นักเรี ยนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื ้นที่หา่ งไกลด้ วยการ
ให้ ได้ รับโอกาสทางการศึกษามากขึ ้นในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

บริษัทเข้ าร่วมกับเทศบาลตําบลพานทอง จ.ชลบุรี และ กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อม เพื่อเป็ นภาคี
เครื อข่ายการนํากล่องยูเอชทีเข้ าสูก่ ระบวนการรี ไซเคิลสําหรับใช้ ทําสื่ออักษรเบรลให้ แก่ผ้ พู ิการทางสายตา และ
เข้ าร่วมกิจกรรมวันรักต้ นไม้ แห่งชาติ 2562 โดยร่วมปลูกต้ นไม้ ณ สวนสุขภาพเทศบาลตําบลพานทอง จ.ชลบุรี
ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อม

ดานสิ่งแวดลอม


การจัดการด้ านพลังงาน

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ ทรัพยากรด้ านพลังงานเพื่อให้ เกิดการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคูก่ บั การดําเนินธุรกิจ เช่น การเปิ ด-ปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเวลาพักกลางวันและก่อนเลิกงานเป็ นเวลา 15
นาที การติดโคมสะท้ อนแสง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า เป็ นต้ น ควบคูก่ บั การรณรงค์เพื่อสร้ างจิตสํานึกด้ านการ
ประหยัดพลังงานและแนวทางการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทุกกิจกรรมขององค์กรแก่พนักงานทุกระดับ
การดําเนินโครงการอนุรักษพลังงาน
ปี
การดําเนินโครงการ
2556 - 2557 แต่งตังคณะกรรมการด้
้
านการจัดการพลังงานขึ ้นเพื่อกําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีปฏิบตั ิ
เพื่อสร้ างความมีสว่ นร่วมในการใช้ พลังงานให้ เกิดประโยชน์สงู สุดอย่างต่อเนื่อง
2558 - 2559 ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นองค์กรดีเด่นด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน “Thailand Energy Awards
2015” จาก กระทรวงพลังงาน และ องค์กรที่มีกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์โดยรับ
มอบรางวัล “TEM Awards 2016” จาก กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2560 – 2561 เข้ าร่วมโครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points) ภายใต้ การ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยได้
ติดตังระบบพลั
้
งงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน
2562
เข้ าร่วมโครงการส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เฟส 2
จากการเข้ าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เฟส 2 ภายใต้
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในปี 2562 บริษัทได้
ติดตังระบบพลั
้
งงานแสงอาทิตย์ขนาด 10 kWh เพื่อใช้ งานร่วมกับระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน ส่งผลให้ บริษัท
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ จํานวน 15,800 kWh ซึง่ ช่วยลดอัตราการใช้ พลังงานสูงสุด (Peak) ได้ ถงึ 20 kWh
หรื อคิดเป็ นการประหยัดพลังงานลงร้ อยละ 5 และช่วยลดปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกลงได้ 12 ตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์ตอ่ ปี (tCO2/yr) นอกจากนี ้ทางบริษัทได้ ดําเนินกิจกรรมอนุรักษณ์พลังงานรวมกับการไฟฟ้า
ฝ่ ายผลิต และกระทรวงพลังงาน ในหัวข้ อการเปลี่ยนไปใช้ หลอดไฟ LED ได้ ดําเนินครอบคลุมทุกพื ้นที่ทงในส่
ั ้ วน
ของสํานักงานและพื ้นที่การผลิต



การจัดการของเสีย

บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 : 2015 โดยตระหนักถึงผลกระทบ
ด้ านสิง่ แวดล้ อมที่อาจเกิดขึ ้นจากการผลิตสี จึงดําเนินการจัดทําระบบบําบัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต
ตามมาตรฐานของกรมโรงงานและตามที่กฎหมายกําหนด
พร้ อมกับตรวจสอบคุณภาพของสิง่ แวดล้ อมอย่าง
ต่อเนื่องอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้ ซึง่ บริษัทได้ ดําเนินการเมื่อเดือนมกราคมและสิงหาคม 2562 โดย บริษัท สวน
อุตสาหกรรม บางกระดี จํากัด ได้ เข้ าตรวจวัดและประเมินผลการดําเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมของบริษัท ซึง่ ไม่พบ
ข้ อพิพาททางกฎหมายด้ านสิง่ แวดล้ อม
รายงานผลการตรวจวัดความเข้ มข้ นของสารเคมีในสถานประกอบการ
พารามิเตอร์
Toluene
Xylene
Methyl ethyl ketone (MEK)
Butyl acetate
Acetone
Total dust

ค่าที่ตรวจพบ (ppm)
ห้ องปฏิบตั ิการห้
ส่วนพ่นสี
<0.007
<0.007
<0.002
<0.002
<0.006
<0.006
<0.02
<0.02
<0.02
<0.02
-

ส่วนผลิต
<0.007
<0.002
<0.006
<0.02
<0.02
0.42

มาตรฐาน (ppm)
Thai ACGIH
200
20
100
100
200
200
None
50
1000
1000
15
400

ผลเปรี ยบเทียบ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ สารเจือปนในอากาศ
พารามิเตอร์
เส้ นผ่าศูนย์กลางปล่อง (m)
อุณหภูมิ (oC)
ความเร็ วลม (m/s)
อัตราการไหลของอากาศ (m3/s)
CO2 (%)
O2 (%)
Volatile Organic Compound (mg/m3)
Xylene (ppm)

ปล่องระบาย 1
0.30 x 0.50
29.3
3.7
0.56
<0.01
21.0
<0.01
<0.002

ค่าที่ตรวจพบ
ปล่องระบาย 2 ปล่องระบาย 3 ปล่องระบาย 4
0.30 x 0.50
0.55 x 0.70
0.60 x 0.80
30.2
21.0
33.4
3.5
4.9
2.3
0.53
1.89
1.10
<0.01
<0.01
<0.01
21.0
21.0
21.0
<0.01
8.74
<0.01
<0.002
0.318
<0.002

ผลตรวจ
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ดานการกํากับดูแลกิจการ


การดําเนินธุรกิจที่เป็ นธรรม

บริษัทมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของกรรมการ
ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท ที่สอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยสื่อสารให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ของผู้บริหาร ผู้บงั คับบัญชา และพนักงานทุกระดับขององค์กร รวมถึงเปิ ดเผยนโยบายกํากับดูแลกิจการไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริ ษัททังแนวทางการดํ
้
าเนินธุรกิจและการแข่งขันที่เป็ นธรรม ดังนี ้
1. บริ ษัทจะกําหนดกลยุทธ์และเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสร้ างมูลค่าให้ กบั บริษัทในระยะยาวอย่างยัง่ ยืน
2. บริ ษัทจะกําหนดวิสยั ทัศน์ที่มีความเหมาะสมเพื่อให้ การสร้ างมูลค่าประสบผลสําเร็จ
รวมถึงเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานให้ เป็ นที่พอใจของผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า และ นักลงทุนโดย
เท่าเทียมกัน
3. บริ ษัทจะมุง่ เน้ นความโปร่งใสในการดําเนินงาน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ เช่น มีกระบวนการ
ตัดสินใจและขันตอนการทํ
้
างานที่ชดั เจน เปิ ดเผยได้
โดยการแสดงรายงาน และการวิเคราะห์ผล
ประกอบการ และทิศทางในการดําเนินงานต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายโดยเท่า
เทียมกันอย่างเพียงพอและทันเวลา
4. บริษัทจัดให้ มีการนําเสนอข้ อมูลและการสื่อสารที่ดีในระดับคณะกรรมการบริษัทในขณะที่คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ มีหน้ าที่ให้ ความเห็นและช่วยติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน ให้ ข้อเสนอแนะและควบคุม
ด้ วยความระมัดระวังเพื่อให้ ธุรกิจสามารถดําเนินไปได้ ในอนาคตอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน
5. มุง่ สร้ างพันธมิตรทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อเติบโตและพัฒนาร่วมกันในระยะยาว ด้ วยการแข่งขันที่เป็ นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ ไม่เรี ยกรับผลประโยชน์ที่อยูน่ อกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดยดําเนินงานภายใต้
กรอบกติการแข่งขันที่เป็ นธรรมตามระเบียบการจัดซื ้อจัดจ้ าง ตังแต่
้ การคัดเลือกคูค่ ้ า การเสนอราคา
และ การเปรี ยบเทียบราคา
6. เคารพกติกาการแข่งขันที่เป็ นธรรม ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขัน ไม่ลอกเลียนแบบ รวมทังมี
้ นโยบาย
ในการใช้ สนิ ค้ าและบริการที่มีลิขสิทธิ์และไม่นําทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่นมาใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต
ทังนี
้ ้ ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อร้ องเรี ยนหรื อข้ อพิพาทเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม



การเคารพสิทธิผ้ ูมีส่วนร่ วม

บริ ษัทเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีและการอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุขของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกกลุม่ ทัง้
พนักงาน คูค่ ้ า ชุมชนและสังคมด้ วยความเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ
ในการดําเนินธุรกิจต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ อย่างชัดเจน เพื่อให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือ
เป็ นแนวปฏิบตั ิ หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดยเคารพในสิทธิของผู้มี
ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ และคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดร่วมกัน
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหุ้น ดูแลผลประโยชน์และส่งเสริ มเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน เช่น การเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศ การเข้ าร่วมประชุมเพื่อกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่ องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อบริษัท

2. ผลิตและจําหน่ายสินค้ าตลอดจนการบริการที่เชื่อถือได้ ด้ วยการกําหนดราคาสินค้ าที่เป็ นไปตามต้ นทุน
สินค้ าและสามารถแข่งขันได้ รักษาสัญญาและข้ อตกลงในการขายสินค้ า แก้ ไขสินค้ าให้ ตรงต่อความ
ต้ องการของลูกค้ า ตลอดจนการรับข้ อร้ องเรี ยนจากลูกค้ า ซึง่ บริ ษัทมีนโยบายติดตามความพึงพอใจของ
ลูกค้ าอย่างสมํ่าเสมอ
3. บริ หารงานเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้ ตลอดจนปฏิบตั ิ
ตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด
4. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความเคารพในสิทธิการทํางาน ความเท่าเทียมกันในการจ้ างงาน ความก้ าวหน้ า
้ งเสริมการมีสว่ นร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนาของบริษัท
รวมทังส่


การเคารพสิทธิมนุษยชน

1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้บริหาร ผู้บงั คับบัญชาและพนักงานทุกระดับให้ ตระหนักถึงการปฏิบตั ิงาน
ภายใต้ การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน
2. จัดให้ มีการประชุมเพื่อทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้ สอดคล้ องกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดย
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน นําเสนอผลการประชุมต่อ
คณะกรรมการบริ หารเพื่อดําเนินการให้ เป็ นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน
3. ให้ โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมกันในการจ้ างงาน ความก้ าวหน้ าในอาชีพ การดูแลความปลอดภัย
สภาพแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตในการทํางานอย่างเพียงพอและเหมาะสม
้ ้ แทนหรื อผู้นําต่างๆ ตามกําหนด
4. เคารพสิทธิของพนักงานและสนับสนุนให้ พนักงานไปใช้ สทิ ธิเลือกตังผู



โอกาสความเท่ าเทียมกัน

1. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาองค์กรและนํามาปรับปรุงแก้ ไข
2. เปิ ดโอกาสให้ มีการจ้ างงานหลังเกษี ยณอายุสําหรับพนักงานที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและมี
สุขภาพแข็งแรงได้ ปฏิบตั ิงานกับบริษัทต่อไปตามความเหมาะสม
โดยแต่งตัง้
3. ให้ ความเป็ นธรรมแก่พนักงานทุกระดับเมื่อพบการกระทําผิดข้ อบังคับการทํางาน
คณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ชี ้แจงปรับปรุงแก้ ไขเพื่อให้ สามารถ
เป็ นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้ ตอ่ ไป อย่างไรก็ตามหากเป็ นการกระทําผิดข้ อบังคับการทํางานที่นําไปสูก่ าร
้ ่กําหนด
ใช้ มาตรการทางวินยั คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษไปตามลําดับขันที
4. บริษัทให้ โอกาสเท่าเทียมกันในการจ้ างงานโดยไม่เลือกปฏิบตั ิโดยเฉพาะผู้พิการซึง่ บริษัทได้ สง่ เสริมให้ มี
อาชีพและงาน ในปี 2562 บริษัทจ้ างผู้พิการปฏิบตั ิงานจํานวน 2 คน ตามอัตราผู้พิการ 1 คน ต่อ
พนักงาน 100 คน
ปี
2562
2561
2560
2559

จํานวนพนักงานแบงกลุมตามเพศ
พนักงานชาย
พนักงานหญิง
119
83
117
85
117
84
113
87

รวม
202
202
201
200

5. บริษัทให้ ความสําคัญต่อการสร้ างความเข้ าใจอันดีระหว่างพนักงานกับพนักงาน
พนักงานกับองค์กร
เพื่อให้ เป็ นพื ้นฐานของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ การบริหารจัดการให้
เกิดความสมดุลระหว่างการทํางานและการดําเนินชีวิต
ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อร้ องเรี ยนหรื อข้ อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สนิ ของผู้อื่น ตลอดจนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

