
  
 

 
 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social Responsibilities :CSR) 
-------------------------------------------------------------- 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิโดยการน าแนวคดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื ในดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม มาเป็นหลกัการด าเนินงานภายใต้กรอบค่านิยมขององคก์ร 
(Core Value) ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Together We GROW 
 
 



  
 

 
 

นโยบายและภาพรวม 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิัทได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 
ภายใตก้ารด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยมหีลกัการและแนวทางปฏบิตัทิี่สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และขอ้แนะน าของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบั
การด าเนินการทีม่อียู่แลว้ ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน  รวมทัง้จดัใหม้จีรรยาบรรณธุรกจิ (Code of 
Conduct) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   สื่อสารใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไดร้บัทราบและถอืปฏบิตัิ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม และการสือ่สารภายในองคก์รในรปูแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการทีจ่ะ
ด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนได้เสยี ค านึงถึงสงัคม และสิง่แวดล้อม 
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏบิตัิงาน ที่พนักงานทุกคนพงึปฏบิตัิตน และปฏิบตัิงานตามกรอบ
จรรยาบรรณทีก่ าหนดไว ้อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรมการก ากบัดแูลกจิการอย่างแทจ้รงิ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัในเรื่องการมสีว่นร่วมในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ไดก้ าหนดแนว
ทางการปฏบิตัิเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทัง้ได้ก าหนดหลกัการใน
จรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั ซึง่ไดผ้่านการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้  และก าหนดให้
คณะกรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานทุกคนในบรษิัทและบรษิัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกจิ ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัอย่างเขม้งวด เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ที่
อาจส่งผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการใหส้นิบน
ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  และได้มีการก าหนด
บทลงโทษทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว    

นอกจากน้ี บริษทัได้มีการด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
ดงัน้ี 

1. บรษิทั ท าการสือ่สารประชาสมัพนัธ ์นโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ แก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานทุกคน ให้รบัทราบและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ์
ประกาศตดิบอรด์ประสมัพนัธ ์อบรม และกจิกรรมของบรษิทั อกีทัง้ยงัสือ่สารไปยงับุคคลภายนอก นกั
ลงทุน โดยผ่านช่องทางเวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. บรษิทั จดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรยีน หากมกีารพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืการกระท าทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ บรษิทัมมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเ้รื่อง
ดงักล่าวน ามาด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้กดิความถูกตอ้ง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิรรมต่อไป 

3. บรษิทั จะเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี 

ในปี 2558 บรษิทั ไม่พบประเดน็ปญัหาขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการ
ด าเนินงานทีไ่ม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนการละเมดิจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกจิแต่อย่างใด 



  
 

 
 

ทัง้น้ี รายละเอยีดของนโยบายและการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั  www.pjw.co.th   ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกจิการ 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บรษิทัสนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน  ไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัเขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
ล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน  ส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชน ภายในธุรกจิ
ของบรษิทั และกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของ
ธุรกจิดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอืและคู่คา้ 

บรษิทัใหข้อ้มูลส าคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนักงาน เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินงานและสภาพทีแ่ทจ้รงิ
ขององค์กรธุรกจิ    สนับสนุนการหารอื/ความร่วมมอืระหว่างนายจา้งกบัพนักงานและตวัแทนพนักงานเพื่อให้
เกดิการพฒันาคุณภาพชวีติการท างาน    เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึง
การมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ 
รวมทัง้จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สารเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเสร ี

ในปี 2558 ทีผ่่านมา บรษิทั ไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน เกีย่วกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิัท ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนบรษิัท ไม่มกีรณีพพิาททาง
กฎหมายทัง้ในเรื่องแรงงาน สทิธขิองผูบ้รโิภค และการด าเนินธุรกจิการคา้แต่ประการใด 

 
4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัมนีโยบายปฏบิตักิบัพนกังานอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน สวสัดกิาร 
และการพฒันาศกัยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่า และเป็นปจัจยัส าคญัในการผลกัดนั
องคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็  ดงันัน้จงึมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู้  เสรมิสรา้ง
วฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี ส่งเสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของ
พนกังานใหม้คีวามกา้วหน้า มคีวามมัน่คงในอาชพี และปฏบิตังิานดว้ยจติส านึกถงึความปลอดภยัและค านึงถงึ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชวีติ และความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดลอ้ม
การท างาน รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บรษิทั สนับสนุนให้พนักงานปฏบิตังิานได้อย่างปลอดภยั และมสีุขอนามยัในสถานทีท่ างานที่ดี บรษิัท 
มุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งใหพ้นักงานมจีติส านึกดา้น
ความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่านการฝึกอบรม และสง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุภาพอนามยัทีด่ ีรวมถงึ ดแูล
สถานที่ท างานให้ถูกสุขลกัษณะ และมีการรณรงค์ให้ด าเนินโครงการและกจิกรรมสร้างจติส านึกด้านความ
ปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง 

1) กิจกรรม TPM – 5ส. 
บรษิทั ไดจ้ดัใหพ้นักงานทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการรกัษาความสะอาด ความเป็นระเบยีบของส านักงาน 
และบรเิวณทีป่ฏบิตังิาน 

 



  
 

 
 

2) โครงการสปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างาน 
บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารจดักจิกรรมประชาสมัพนัธเ์รื่องความปลอดภยัเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหค้วามรูแ้ละ
เป็นการกระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงอุบตัิเหตุในการปฏบิตัิงาน เช่น นิทรรศการสปัดาห์ความ
ปลอดภยัในการท างาน ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัที ่17 ตุลาคม 2558 ทีผ่่านมา 

3) โครงการจดัฝึกอบรมด้านความปลอดภยั 
บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัมุ่งเน้นการใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการใชอุ้ปกรณ์ในการ
ปฏบิตังิานและวธิปีฏบิตัใินกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ไม่คาดฝนั เช่น อบรมดบัเพลงิขัน้ตน้ และอพยพหนีไฟ 
ประจ าปี 2558, อบรมหลกัสตูรการวเิคราะหง์านเพื่อความปลอดภยั, อบรมหลกัสตูรเจา้หน้าทีค่วาม
ปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

4) กิจกรรม Safety Talk  
ในสปัดาห์ของการท างาน บรษิัทได้จดัให้มกีจิกรรมในการพูดคุย และประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหม่ๆ 
เกีย่วกบัเรื่องความปลอดภยัในการท างานกบัพนกังานอยู่เสมอ 

 
 

จากการรณรงคส์่งเสรมิดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตัิงานส่งผลให้ในปี 2558 อตัราการเกดิอุบตัิเหตุ
โดยรวมลดลงจากปีทีผ่่านมา 

อตัราการเกิดอบุติัเหต ุ(ครัง้) อตัราการหยุดงานจากการบาดเจบ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 

การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนักงาน 

บรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพ้นักงานมกีารพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ศกัยภาพ มทีศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ
สมัมนา การดงูาน เพื่อรองรบัการขยายตวัของธรุกจิและสง่เสรมิโอกาสการเตบิโตในหน้าที ่ ตามสายวชิาชพีและ
ความสามารถอย่างเท่าเทยีมกนั  อกีทัง้เป็นการกระตุ้นใหพ้นักงานไดน้ าศกัยภาพของตนเองไปสรา้งประโยชน์
โดยฐานะของพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม  เพื่อสรา้งพนักงานใหเ้ป็นคนเก่งและด ี มสีมรรถนะทีส่อดคลอ้งกบัทศิทาง
และวฒันธรรมองคก์ร  ตามค่านิยมหลกั   

การเตรยีมความพรอ้มพนักงานสู่การเติบโตทางวชิาชพีดว้ยการเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะพืน้ฐาน ความรู้
ตามลักษณะงาน ความรู้และทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็นผู้น าด้วยการเรียนรู้
หลากหลายรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามระดบัพนกังาน ดงันี้ 

 



  
 

 
 

 ความปลอดภยัในการท างานระดบัเจา้หน้าที ่
 การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
 หลกัการก ากบัดแูลกจิการ (CG), มาตรการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่, จรรยาบรรณธุรกจิ 
 แผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) พฒันาศกัยภาพของ

พนกังานเพื่อรองรบัการเตบิโตในองคก์ร 
 การจดัแบบประเมนิ 360 องศา ของกลุ่มผูบ้รหิารซึง่ใหค้วามส าคญักบัการประเมนิทัง้จากล่างขึน้

บน (upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) เพื่อเป็นการพฒันาและ
ปรบัปรุงตนเอง 

อย่างไรกด็ ีการสรา้งทมีงานทีเ่ขม้แขง็เป็นสิง่ส าคญั บรษิทัจงึเน้นการพฒันา ทกัษะการท างานเป็นทมี เพื่อ
รองรบัการท างานแบบขา้มสายงาน การพฒันาทกัษะการตดัสนิใจ และการแก้ไขปญัหาที่สะท้อนการบรหิาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ 

 การเขา้ค่ายท ากจิกรรมพฒันาถ่ายทอดทกัษะการบรหิารจดัการจากผูบ้รหิารระดบัสูงสู่ผูบ้รหิาร
ระดบักลาง ทีแ่ก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี 

 การเขา้ค่ายฝึกวนิยั ในการท างาน (วนิยัเขม้ ทมีงานแกร่ง องคก์รเลศิ KYT)  
 การท าขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) ระหว่างบรษิทักบัวทิยาลยัเทคนิคสตัหบี ในการท าโปรแกรมสรา้ง

ช่างเทคนิค โดยสง่นกัศกึษาเขา้มาฝึกงานกบับรษิทัเป็นระยะเวลา 3 ปี 
 การท ากจิกรรมพฒันาความผกูพนัต่อองคก์ร (Engagement Program) 
 การพฒันาตนเองสูค่วามส าเรจ็ (6 Step of Successful Self Development) 

รปูกิจกรรม 

- ความปลอดภยัในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

- กจิกรรมเขา้ค่ายฝึกวนิยัในการงาน (วนิยัเขม้ ทมีงานแกร่ง องคก์รเลศิ KYT) 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

- แผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การเขา้ค่ายท ากจิกรรมพฒันาถ่ายทอดทกัษะการบรหิารจดัการจากผู้บรหิารระดบัสูงสู่ผู้บรหิารระดบักลาง ที่
แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุร ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การท าขอ้ตกลงร่วมกนั (MOU) ระหว่างบรษิทักบัวทิยาลยัเทคนิคสตัหบี 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

- การพฒันาตนเองสูค่วามส าเรจ็ (6 Step of Successful Self Development) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในปี 2558 บรษิทัฯ มจี านวนชัว่โมงการอบรมพนกังานทัง้หมด 26,893 ชัว่โมง ซึง่คดิเป็นชัว่โมงการอบรม

พนกังานเฉลีย่อยู่ที ่16.86 ชัว่โมงต่อคนต่อปี  
ชัว่โมงฝึกอบรมพนักงาน ปี 2557-2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า  
เพื่อให้ลูกค้าได้รบัสนิค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดบัราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตาม
มาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากบรษิทัตระหนกัดวี่าการทีล่กูคา้ไดร้บัสนิคา้/บรกิารทีด่ ีมมีาตรฐาน จะเป็นการ
สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคสามารถชว่ยใหล้กูคา้เพิม่รายไดม้ากขึน้ รวมทัง้บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลงทีม่ต่ีอลกูคา้ มกีารพฒันายกระดบัมาตรฐานสนิคา้และบรกิารใหสู้งขึน้อย่างต่อเนื่อง รกัษาสมัพนัธภาพ
ทีด่แีละยัง่ยนืกบัลกูคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าขอ้มลูของลกูคา้มาใชเ้พื่อประโยชน์ของบรษิทัและ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยทีผ่่านมาบรษิทัไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอย่างเขม้งวด ส่งผลให้
บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสากลดงัต่อไปนี้ 

- ISO 9001 คอื ระบบการจดัการด้านคุณภาพ เพื่อทีจ่ะท าใหม้ัน่ใจไดว้่าผูผ้ลติหรอืผูใ้ห้บรกิารไดจ้ดัตัง้
และรกัษาระบบการจดัการดา้นคุณภาพทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมจีุดประสงคท์ีจ่ะตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกบั การออกแบบ การพฒันา การผลิต และการ
ใหบ้รกิาร ซึ่งสามารถใชไ้ดก้บัทุกประเภทธุรกจิในทุกอุตสาหกรรม บรษิทัจ าเป็นต้องมคีวามตระหนัก



  
 

 
 

และก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจนรวมทัง้หลกัเกณฑ์ของระบบการจดัการที่มปีระสทิธผิล โดยบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้

- Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ ์หรอืขอ้ก าหนดพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการผลติและควบคุม
เพื่อใหผู้ผ้ลติปฏบิตัติามและท าใหส้ามารถผลติอาหารไดอ้ย่างปลอดภยั มเีนื้อหาครอบคลุม 6 ประการ 
คอื 

1. สขุลกัษณะของสถานทีต่ัง้และอาคารผลติ 
2. เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการผลติ 
3. การควบคุมกระบวนการผลติ 
4. การสขุาภบิาล 
5. การบ ารุงรกัษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากร 

- Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP ซึง่หมายถงึ การวเิคราะหอ์นัตราย จุดควบคุม
วกิฤต เป็นแนวคิดเกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิขึ้น ในแต่ละขัน้ตอนของการด าเนิน
กจิกรรมใด ๆ โดยมกีระบวนการด าเนินงานเชงิวทิยาศาสตร ์คอืมกีารศกึษาถงึอนัตราย หาทางป้องกนั
ไว้ล่วงหน้า รวมทัง้มีการควบคุม และเฝ้าระวงั เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการป้องกนัที่ก าหนดขึ้นนัน้ มี
ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

 
6. ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในดา้นความ
ปลอดภยั คุณภาพชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  
ตระหนกัถงึคุณภาพชวีติของชุมชนและสงัคม  ตลอดจนค านึงถงึการด าเนินธุรกจิทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  
การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัทุกอย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ   ตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังาน
มจีติส านึกและมคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบั
ชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ตามสมควร 

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เนื่องจากเศษ
พลาสตกิส่วนเกนิสามารถน ากลบัมารไีซเคลิใหม่ไดท้ัง้หมด  แต่อย่างไรกต็าม บรษิัทตระหนักถงึความส าคญั
ของสิง่แวดล้อมจึงได้จดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย โดย
ทีผ่่านมาไดม้กีารด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้ 

- บรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึง่เป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้น
สิง่แวดลอ้ม จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดูแลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิัท 
ซึง่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบรษิัท โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมนิภายนอกซึ่งมคีวามเป็น
อสิระ 

- บรษิทัไดม้กีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสยีง ความรอ้น แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิง้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงาน ซึง่
ผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 



  
 

 
 

- บรษิทัไดท้ าการคน้ควา้ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยกีารผลติ รวมถงึการออกแบบสนิคา้ให้
มีน ้าหนักเบาขึ้นเพื่อลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็นการท างานร่วมกับลูกค้า 
สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานราชการ 
 

7. นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรม 

บรษิทั ไดม้กีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ ใหก้า้วหน้าในเชงิเศรษฐกจิและการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มควบคู่ไปกบัความเจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

- การออกแบบและการตรวจสอบเป็นสิง่จ าเป็นในการด าเนินธุรกจิซึง่เป็นกุญแจส าคญัในการตลาด ดงันัน้
เพื่อเพิม่ประสทิธิภาพในการออกแบบและผลลพัธ์ในการประมวลผล บรษิัทได้จดัท าการจ าลองแท่น
พมิพ ์เพื่อทดสอบความสมบรูณ์ของหน้าแม่แบบ ช่วยใหก้ารออกแบบ การจ าลอง และการตดัสนิใจทาง
วศิวกรรมสามารถจดัการไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหบ้รษิทัสามารถลดเวลาและค่าใชจ้่ายในการผลติและการ
ทดสอบได ้ 

- การวเิคราะหก์ระบวนการท างานอย่างละเอยีด เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสู่การคน้พบนวตักรรม
ทางธุรกิจ โดยมีการด าเนินการปรับปรุงงานรวมถึงสภาพการท างาน เช่น การใช้ระบบการผลิต
แบบต่อเนื่อง เพื่อลดขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็นสามารถท าการขจดัของเสยี การปฏบิตัิงานที่ไม่คงที่แน่นอน 
การท างานทีไ่ม่ท าใหเ้กดิผลงาน รวมถงึการยกระดบัคุณภาพของสนิคา้หรอืผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้ 

  



  
 

 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ในการด าเนินกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัไดม้กีาร ประเมนิความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มทีม่ต่ีอบรษิทั  ทัง้ปจัจยัเสีย่งภายในและภายนอก สถานการณ์ทีเ่ป็น
ปจัจุบนัและความน่าจะเป็นในอนาคต หรอืโอกาสทีจ่ะเกดิความเสีย่งในหลากหลายมติอิย่างสม ่าเสมอ โดยเลง็เหน็ว่ามุมมองและความคดิเหน็ของผูม้สีว่นไดเ้สยีจะช่วยใหบ้รษิทั มคีวาม
เขา้ใจทีช่ดัเจนและครบถว้นมากขึน้ จนสามารถน าไปใชว้างแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัความเสีย่งและลดผลกระทบเชงิลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

 
การดแูลผูมี้ส่วนได้เสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การส่ือสารกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 
 



  
 

 

ผูม้ี
ส่ว

นไ
ด้เ
สีย

 
 
 
 

ผูถ้ือหุ้น 

 
 
 

พนักงาน 

 
 
 

ลูกค้า 

 
 
 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี 

 
 
 

คู่แข่ง 

 
 
 

ภาครฐั 

 
 
 

ชุมชนสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

ช่อ
งท

าง
กา

รสื่
อส

าร
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 

- รายงานประจ าปี  
- เปิดใหเ้ยีย่มชมบรษิทั  
- นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 
- กจิกรรม Opportunity 

Day 
- การคุยทางโทรศพัท ์
- Roadshow 
- ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย ์
- Website บรษิทั 

- การเขา้ร่วมประชมุ 
- เสยีงตามสาย 
- กจิกรรม Morning 

Talk 
- กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
- จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์

- กจิกรรมแรงงาน
สมัพนัธ ์

- การเยีย่มชมบรษิทั 
- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์

- การพดูคุยทาง
โทรศพัท ์

- การประชุมผ่าน 
Conference 

- Website บรษิทั 

- กระบวนการ
คดัเลอืก การสรร
หา 

- การประชุมประจ าปี  
- จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์

- การพดูคุยทาง
โทรศพัท ์

- Website บรษิทั 
- การประเมนิผูข้าย 
- การใหค้ าแนะน า 

- การเขา้ร่วมเป็น
สมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ 

- การพบปะ
สงัสรรค ์และ
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
ร่วมกนั 

- เขา้ร่วมเป็น
สมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ  

- การเขา้ร่วม
กจิกรรมต่างๆ  

- การใหข้อ้มลู  
- Website ของ
บรษิทั 

- การเขา้ร่วม และให้
ความสนบัสนุน
กจิกรรม 

- การประชาสมัพนัธ ์
ผ่านผูน้ าชุมชน  

- การใหค้วาม
ช่วยเหลอื 

- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- การพดูคุยทาง
โทรศพัท ์



  
 

 

ผูม้ี
ส่ว

นไ
ด้เ
สีย

 
 
 
 

ผูถ้ือหุ้น 

 
 
 

พนักงาน 

 
 
 

ลูกค้า 

 
 
 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี 

 
 
 

คู่แข่ง 

 
 
 

ภาครฐั 

 
 
 

ชุมชนสงัคมและ
ส่ิงแวดล้อม 

ปร
ะเ
ดน็

ด้า
นค

วา
มร

บัผิ
ดช

อบ
 

- ฐานะการเงนิทีม่ ัน่คง  
- ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน  

- องคก์รมกีารเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

- การบรหิารความเสีย่งทีด่ ี
- การด าเนินงานทีโ่ปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 

- การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
- การต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

- ความมัน่คงในชวีติ 
ความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งหน้าทีก่าร
ท างาน 

- สวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม 
- สภาพแวดลอ้ม 
สขุอนามยั และความ
ปลอดภยัในการ
ท างาน 

- การประเมนิผล และ
การจ่ายค่าตอบแทน 
และการปฏบิตัอิย่าง
เป็นธรรม และเท่า
เทยีมกนั โดยไม่
เลอืกปฏบิตั ิ

- คุณภาพของสนิคา้ที่
ไดม้าตรฐาน ซึง่จะ
ช่วยเพิม่ยอดขาย
ใหก้บัลกูคา้ 

- การสง่มอบสนิคา้ที่
ตรงต่อเวลา 

- การบรกิารทีด่ ีม ี
Service mind 

- การปฏบิตัติาม
สญัญา ขอ้ตกลง
ร่วมกนั 

- การปฏบิตัติาม
สญัญา ขอ้ตกลง
ร่วมกนั 

- การช าระคนืตาม
ก าหนดเวลา 

- การดแูลหลกัทรพัย์
ค ้าประกนั 

- มคีวามซื่อสตัย ์มี
ความเป็นธรรมใน
การด าเนินธุรกจิ 

- รกัษาผลประโยชน์
ร่วมกนั 

- ไม่กดีกนัในการ
เขา้ร่วมแขง่ขนั
ทางธุรกจิ 

- ปฏบิตัอิย่างเป็น
ธรรมภายใต้
กฎหมายที่
ก าหนด 

- ไม่ท าลาย
ชื่อเสยีง ใหร้า้ย
ป้ายส ีและโจมต ี
โดยปราศจาก
มลูความจรงิ 

- การปฏบิตัติาม
กฎหมายอย่าง
เคร่งครดั 

- การต่อตา้นการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
การก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี

- การสง่เสรมิ
เศรษฐกจิชาต ิ

- การปฏบิตัติาม
กฎหลกัเกณฑ์
ของหน่วยงาน
ก ากบัดแูล เช่น 
ตลาดหลกัทรพัย์
ฯ กลต. เป็นตน้ 

- การพฒันาชมุชน 
และสงัคม รวมถงึ
เศรษฐกจิโดยรอบ 

- การจดัการดา้น
สิง่แวดลอ้ม อาชวีอ
นามยั และความ
ปลอดภยั 

- การรบัฟงัขอ้
รอ้งเรยีน 

- การสนบัสนุน
กจิกรรมชุมชน 

 

 



  
 

 
 

การด าเนินธรุกิจทีมี่ผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  

บรษิทัมแีนวทางในการด าเนินงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าทศิทางและเป้าหมายหลกัของการพฒันาทีย่ ัง่ยนืมคีวาม
สอดคลอ้งต่อการเปลีย่นแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และสอดรบักบัความคาดหวงัของผูม้สี่วน
ไดเ้สยี เพื่อใหก้ารเตบิโตและพฒันาอย่างยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลจงึสรุปผลการด าเนินงานหลกัในดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2558 บรษิทัมผีลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิทีส่ าคญั สามารถแบ่งปนัคุณค่าดา้นเศรษฐกจิใหก้บักลุ่ม
ผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดด้งัต่อไปนี้ 

 
 หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ มูลค่าของรายการ * 
รายไดจ้ากการขาย ช่วยในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ  2,721.03 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธริวม เพื่อเสรมิสรา้งมลูค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้  98.45 
เงนิเดอืนและค่าแรง เพื่อตอบแทนพนกังาน ** 434.05 
ค่าฝึกอบรมพนกังาน 2.27 
เงนิบรจิาค    
- วดั 0.10 

- สถานพยาบาล 0.05 

- การศกึษา 0.02 

- อื่นๆ 0.42 
ภาษต่ีางๆ ทีจ่่ายใหก้บัภาครฐัอนัจะใชไ้ปในการพฒันาประเทศต่อไป *** 5.70 

* ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ปี 2558 
**   ประกอบดว้ยเงนิเดอืน ค่าจา้ง สวสัดกิาร เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม  
*** ภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคล ภาษบี ารุงทอ้งถิน่ ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ ภาษป้ีาย และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 

 
การด าเนินงานด้านสงัคมและชุมชน 

บรษิัทไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกนักบัชุมชน และสงัคมโดยรอบ โดยมกีรอบนโยบายใน
การช่วยเหลอืสงัคม ชุมชน เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เกดิความร่วมมอื และสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององคก์รจากชุมชนและสงัคม ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรุนแรงของปญัหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
อนาคต เสรมิสรา้งความเขา้ใจ สร้างชื่อเสยีงและเป็นแบบอย่างทีด่ใีห้กบัสงัคม โดยกจิกรรมที่ไดด้ าเนินการนัน้
ค านึงถงึผลประโยชน์ขององคก์รกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซึง่จะท าใหชุ้มชนเกดิความเชื่อมัน่และมอบ
ความไวว้างใจใหก้บัองคก์ร เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิทีแ่นบแน่นและเป็นหุน้ส่วนทางความส าเรจ็ใหก้นัและ
กนัอย่างยัง่ยนื ซึง่ในปี 2558 นัน้บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ดงันี้ 

- โครงการปรบัปรงุอุปกรณ์ไฟฟ้า วดัใต้บ้านบ่อและโรงเรียนวดัใต้บ้านบ่อ เพี่อเป็นการสร้างเสรมิ
ความปลอดภยั และการสร้างจิตส านึกในเรื่องการป้องกนัอคัคีภยัเบื้องต้นให้กบัชุมชนต่างๆในพื้นที่
ใกลเ้คยีง รวมถงึเพื่อเป็นการเขา้ร่วมกจิกรรมสถานประกอบการปลอดภยั เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพ



  
 

 
 

รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดเ้หน็ความส าคญัของ
จุดประสงคด์งักล่าวขา้งต้น จงึได้จดักจิกรรมร่วมกนัระหว่างบรษิทั กบั วดัใต้บา้นบ่อ ต.บา้นบ่อ อ.เมอืง  
จ.สมุทรสาคร  และโรงเรยีนวดัใต้บา้นบ่อ ต.บา้นบ่อ อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร จดัโครงการปรบัปรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้า วดัใต้บา้นบ่อและโรงเรยีนวดัใต้บา้นบ่อ ในวนัที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  โดยด าเนินการซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมดที่ช ารุดเสยีหายให้ใช้งานได้ปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ รวมถึงการให้ความรู้
เกีย่วกบัการป้องกนัอคัคภียัเบือ้งตน้ดว้ย   

 

 

 
 
 
 



  
 

 
 

- กิจกรรมบริจาคโลหิต บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดร้่วมกบัสภากาชาดไทย รบับรจิาค
เลอืดจากพนักงานของบรษิทั เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจดัหา และร่วมบรจิาคโลหติ โดยจดัขึน้ในวนัที่ 27  
เมษายน พ.ศ. 2558 เพื่อทางศนูยบ์รกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จะได้น าโลหติทีไ่ดร้บับรจิาค ไป
ใชป้ระโยชน์ในวงการแพทย ์เพื่อช่วยเหลอืเพื่อนมนุษยต่์อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

- กิจกรรมแห่เทียนพรรษา บรษิัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (หมาชน) ได้ร่วมจดักจิกรรมแห่เทยีน
พรรษา ณ  วดัแกว้มงคล ต.กาหลง  อ.เมอืง สมุทรสาคร ในวนัที ่29 กรกฎาคม พ.ศ.2558  เพื่อเป็นการ
สง่เสรมิ สบืสาน และอนุรกัษ์ ประเพณีวฒันธรรม ของทอ้งถิน่ 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

- โครงการเพื่อนปัญจปันน ้าใจสู่น้องในถ่ินทุรกนัดาร บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ได้
ร่วมกบัโรงเรยีนบา้นหว้ยกรุ ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ีโดยการมอบชุดโคมไฟแสงจนัทรจ์ านวน 24 
หลอด เพื่อให้โรงเรยีนน าไปสร้างแสงสว่างในสนามฟุตบอลและอาคารโดยรอบ และมอบชุดชกัโครก
จ านวน 10 ชุด เพื่อให้โรงเรยีนน าไปสร้างห้องน ้าให้กบันักเรยีนต่อไป ซึ่งเป็นการตอบแทนสงัคมและ
ชุมชนใกลเ้คยีงในวนัที ่  20 สงิหาคม  2558 ทีผ่่านมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ส่งเสรมิให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัในองคก์รใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เหมาะสมและเพยีงพอและเกดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู้ สนับสนุนและสรา้งจติส านึกแก่พนักงาน 
รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย ในการบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่องคก์ร 

บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้มจงึไดจ้ดัตัง้ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม เพื่อมุ่งลดผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มและปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ปฏบิตัติามนโยบาย โดยทีผ่่านมาไดม้กีารด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตัิ ดงันี้ 

- บรษิทัไดร้บัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการดา้นสิง่แวดล้อม ISO 14001:2004 จงึเป็นเครื่อง
รบัประกนัระบบการดแูลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิทั ซึง่คลอบคลุมทุกพืน้ทีข่อง
บรษิทั โดยไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บรษิทัไดม้กีารด าเนินการทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายสิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม 
เช่น ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสยีง ความรอ้น แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิง้ทีป่ล่อยออกนอกโรงงาน ซึง่
ผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

บรษิทั ไดด้ าเนินกจิกรรมโครงการลดการใชพ้ลงังานอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นใหพ้นักงานมจีติส านึกอนุรกัษ์
พลงังานภายในองคก์ร รวมถงึการลงทุนปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องจกัรและอุปกรณ์ ซึง่ในปี 2558 บรษิทั ไดด้ าเนิน
มาตรการอนุรกัษ์พลงังานเพิม่ขึน้ ดงันี้ 

- มาตรการปรบัปรุงประสทิธภิาพการสง่จ่ายก าลงัไฟฟ้า (Power Quality) โดยควบคุม Load Factor โดย
ดจูาก Power Meter และควบคุมค่า Power Factor ทีตู่จ้่ายไฟฟ้า MDB ใหไ้ม่ต ่ากว่า 0.95 



  
 

 
 

- มาตรการลดอากาศอดัรัว่ไหล 

- การบรหิารหมอ้แปลงไฟฟ้าใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ โดยลดจ านวนการใชห้มอ้แปลง 

- มาตรการอนุรกัษ์พลงังานในระบบปรบัอากาศ โดยลดการใชเ้ครื่องปรบัอากาศและลา้งเครื่องปรบัอากาศ
เป็นประจ าทุกเดอืน 

- มาตรการในการควบคุมความเรว็รอบของมอเตอร์ โดยการเปลี่ยนวธิีการลดรอบของสกูร ด าเนินการ
ตดิตัง้ Variable Speed Drive (VSD) ที ่Screw motor แทน Variable  Drive  

จากผลการด าเนินในปี 2558 ส่งผลใหบ้รษิทั สามารถลดการใชพ้ลงังานจากมาตรการอนุรกัษ์พลงังานได ้
1,742,500.58 kWh./ปี คดิเป็นเงนิทีป่ระหยดัได้ 5,393,523.40 บาท และลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ CO2  

ได ้1,012,915.59  kg.CO2 /ปี 
 

ปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้า ปี2557-2558 
 


