ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)
การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษ ัท ได้ต ระหนัก และให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริห าร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เ กิด ความเชื่อ มั ่นกับทุ ก ฝ่ ายที่เ กี่ย วข้อ งและส่ง ผลให้ธุร กิจ
เจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษทั จึงได้กาหนดนโยบาย
การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี โดยมีห ลัก การและแนวทางปฏิบ ัติท่ี
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และข้ อ แนะน าของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการดาเนินการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานทีช่ ดั เจน รวมทัง้ จัดให้มจี รรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สื่อสารให้
คณะกรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานได้รบั ทราบและถือ ปฏิบ ัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย คานึงถึง
สังคม และสิ่งแวดล้อ ม สะท้อ นให้เห็นถึงค่านิ ยม และแนวทาง
ปฏิบ ัติง าน ที่พ นั ก งานทุ ก คนพึง ปฏิบ ัติต น และปฏิบ ัติง านตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ ก าหนดไว้ อัน เป็ นการเสริม สร้ า งให้เ กิ ด
วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ซึ่ง ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อีก
ทัง้ ได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึ่งได้
ผ่า นการทบทวนและอนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการบริษ ัท แล้ว และ
กาหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทั และ
บริษทั ย่อ ย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อ งกับการดาเนิ นธุรกิจ ปฏิบ ัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นของบริษทั อย่างเข้มงวด
เพื่อ หลีก เลี่ย งการดาเนิ น การ ที่อ าจส่ง ผลต่ อ การกระท าที่ไ ม่
เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้าน
การให้สิน บนต่ า งๆ ต่อ เจ้า หน้ า ที่เ พื่อ อ านวยความสะดวก หรื อ
ผลประโยชน์ ทางธุรกิจของบริษทั และได้มกี ารกาหนดบทลงโทษ
ทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานทีก่ ระทาความผิดดังกล่าว

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 106

นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ มีการดาเนิ นการเพื่อ ป้ อ งกันการมีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น ดังนี้
1. บริษทั ทาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุ กคน ให้
รับ ทราบและถือ ปฏิบ ัติอ ย่า งเคร่ ง ครัด ผ่า นช่ อ งทางการสื่อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอร์ดประสัมพันธ์ อบรม และกิจกรรม
ของบริษทั อีกทัง้ ยังสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์บริษทั
2. บริษทั จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หาก
มีการพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือ การกระทาทุ จริตคอร์รปั ชั ่น บริษทั มี
มาตรการคุ้ม ครองผู้ ร้ อ งเรีย น โดยรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวนามาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป
3. บริษทั จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นทุกปี

สนับสนุ นการหารือ ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและ
ตัว แทนพนัก งานเพื่อ ให้เ กิดการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การท างาน
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึง
การมีอิสระในการให้ความเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงการ
ได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มชี ่องทาง
การสื่อสารเพื่อรับฟั งความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเสรี
ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษทั ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ
การละเมิดสิท ธิมนุ ษยชน อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นธุรกิจของ
บริษทั ทัง้ จากหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บริษทั ไม่มกี รณีพพิ าททางกฎหมายทัง้ ในเรื่องแรงงาน สิทธิของ
ผูบ้ ริโภค และการดาเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

ในปี 2562 บริษทั ไม่พบประเด็นปั ญหาข้อบกพร่องที่เป็ น
สาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รปั ชั ่น และการดาเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ
ละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับ การป้ องกัน การมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ได้
เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ภายใต้หวั ข้อ
การกากับดูแลกิจการ

บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่ าเทียมและเป็ น
ธรรม ทัง้ ในด้า นโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา
ศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ่า และเป็ น
ปั จจัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนัน้ จึง
มีค วามมุ่ ง มั ่นที่จ ะพัฒ นาองค์ก รให้เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้
เสริม สร้า งวัฒ นธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่ง เสริมการ
ท างานเป็ นที ม ส่ ง เสริม การพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของ
พนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความมั ่นคงในอาชีพ และปฏิบตั งิ าน
ด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิง่ แวดล้อม พร้อมให้
ความมั ่นใจในคุ ณ ภาพชีวิต และความปลอดภัย ในการท างาน
รวมทัง้ รัก ษาสภาพแวดล้อ มการท างาน รับ ฟั ง ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษ ัท สนั บ สนุ น และเคารพในการปกป้ องสิท ธิม นุ ษ ยชน
ไม่ให้ธุรกิจของบริษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้ าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้าน
สิทธิมนุ ษยชนภายในธุรกิจของบริษทั และกระตุ้นให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามหลักการสิท ธิม นุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชื้อ
ชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความ
เชื่อ อื่นใด ความบกพร่อ งหรือ พิการ หรือ สถานะอื่นใดที่ม ิได้
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน โดยความรับผิดชอบของธุรกิจ
ด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษทั ในเครือและคู่คา้

บริษ ัท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ต่ อ ความปลอดภัย ในชี วิต
สุ ข ภาพอนามัย ในการท างานของพนั ก งานตลอดจนบุ ค คลที่
เกีย่ วข้อง จึงได้กาหนดให้มรี ะบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่เป็ นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษทั ได้รบั การรับรอง
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มา
ตัง้ แต่ปี 2556 ทัง้ นี้ มีการดาเนินงานและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด

บริษทั ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้
ทราบผลการด าเนิ น งานและสภาพที่แ ท้ จ ริง ขององค์ ก รธุ ร กิ จ

บริษทั สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และ
มีสขุ อนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ี บริษทั มุง่ เน้นการป้ องกันอุบตั เิ หตุ
ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้อ ย่า งเต็ม ความสามารถ และจะเสริมสร้างให้
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พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้ มีการให้ความรูผ้ ่าน
การฝึ กอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึง
ดูแลสถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ และมีการรณรงค์ให้ดาเนิน
โครงการและกิจ กรรมสร้า งจิต ส านึ ก ด้า นความปลอดภัย อย่ า ง
ต่อเนื่อง
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน
บริ ษ ัท ก าหนดโครงสร้ า งผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารแก่
พนักงานอย่างเป็ นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็ นไปตาม
ความรูค้ วามสามารถ และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ซึ่งบริษทั ใช้การกาหนดตัวชี้วดั เป็ นรายบุคคล (KPI : Key
Performance Index) ซึง่ มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร
เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลและเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สวัสดิการอื่นๆที่สาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามตาแหน่ งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดทาประกันสุขภาพ
ประกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสุขภาพประจาปี เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การจัด
งานเลีย้ งประจาปี กีฬาสี และอื่นๆ
การพัฒนาความรู้ศกั ยภาพของพนักงาน
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุ นให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทศั นคติท่ี
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็ นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโตในหน้าที่ ตามสาย
วิชาชีพและความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ เป็ นการกระตุ้น
ให้พนักงานได้นาศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์ โดยฐานะ
ของพลเมืองที่ดขี องสังคม เพื่อสร้างพนักงานให้เป็ นคนเก่งและดี
มีสมรรถนะที่สอดคล้อ งกับทิศทางและวัฒ นธรรมองค์กร ตาม
ค่านิยมหลัก
การเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพด้วย
การเพิ่ม พู น ความรู้แ ละทัก ษะพื้น ฐาน ความรู้ต ามลัก ษณะงาน
ความรูแ้ ละทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็ น
ผูน้ าด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามระดับพนักงาน ดังนี้
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 ความปลอดภัยในการทางานระดับเจ้าหน้าที่
 การบริหารความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมเพื่อ การพัฒนาที่
ยั ่งยืน
 หลักการกากับดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชั ่น, จรรยาบรรณธุรกิจ
 แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล ( Individual
Development Plan) พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ
รองรับการเติบโตในองค์กร
 การจัดแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่ม ผู้บริหารซึ่ง ให้
ความสาคัญ กับการประเมินทัง้ จากล่างขึ้นบน (upward
appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal)
เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
 การจัดทาแบบประเมินความรู้ทกั ษะในการทางาน Skill
Matrix เพื่อ เป็ นการประเมินความรู้และทักษะในการ
ท างาน โดยหัว หน้ า งาน เพื่อ วางแผนและจัด ท าเป็ น
Training Roadmap ในแต่ละสายงาน
อย่างไรก็ดี การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเป็ นสิง่ สาคัญ บริษทั จึง
เน้ นการพัฒ นา ทักษะการท างานเป็ นทีม เพื่อ รองรับการทางาน
แบบข้ามสายงาน การพัฒ นาทักษะการตัด สินใจ และการแก้ไ ข
ปั ญหาที่สะท้อนการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและความเป็ น
ผูน้ า ได้แก่
 การจัดกิจกรรม PJW Management “GROW” & “6
Steps” Star Searchเพื่อให้พนักงาน ในส่วนงานที่ต้อง
ท างาน ประสานกับ ผู้บ ริห าร และผู้จ ดั การ ได้ร่ว มกัน
โหวตคัดเลือก ผูบ้ ริหาร ผู้จดั การ ที่มคี วามโดดเด่น ตาม
ค่านิยมองค์กร (Core Value)
 การเข้า ค่า ยฝึ ก วินัย ในการท างาน (วินัย เข้ม ทีม งาน
แกร่ง องค์กรเลิศ KYT)
 การจัดกิจกรรม GROW Day เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้า ใจและเป็ นการปลู ก ฝั ง ค่า นิ ย มองค์ก ร (Core
Value)
 โครงการประเมินความรูแ้ ละทักษะในการทางาน
 โครงการจัดตัง้ โรงเรียนช่าง สาหรับช่างเทคนิค และช่าง
ซ่อมบารุง
 โครงการให้ความรูเ้ รื่องการช่วยฟื้ นคืนชีพ ( CPR ) ช่วง
พักกลางวัน

ในปี 2562 บริษทั ฯ มีจานวนชั ่วโมงการอบรมพนักงาน
ทัง้ หมด 10,321 ชั ่วโมง ซึ่งคิดเป็ นชั ่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย
อยูท่ ่ี 5.37 ชั ่วโมงต่อคนต่อปี
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั มีความมุ่งมั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั
ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูก ค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้า
และบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็ นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้ เนื่องจากบริษทั ตระหนักดี
ว่าการที่ลูกค้าได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีมาตรฐาน จะเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมั ่นให้กบั ผูบ้ ริโภคสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิม่ รายได้มากขึน้
รวมทัง้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มตี ่อลูกค้า มีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
รักษาสัมพันธภาพที่ดแี ละยั ่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบริษทั ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอย่ างเข้ม งวด ส่งผลให้บริษทั ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
 ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อที่จะทา
ให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือ ผู้ให้บริการได้จดั ตัง้ และรักษาระบบการ
จัดการด้านคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ท่จี ะ
ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ให้ดียิ่ง ขึ้น โดยมาตรฐานนี้
เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ ซึ่ง
สามารถใช้ ไ ด้ ก ับ ทุ ก ประเภทธุ ร กิจ ในทุ ก อุ ต สาหกรรม บริษ ัท
จ าเป็ นต้ อ งมีค วามตระหนั ก และก าหนดเป้ า หมายอย่ า งชัด เจน
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ของระบบการจัดการที่มปี ระสิทธิผล โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
 Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์ หรือ
ข้อ ก าหนดพื้นฐานที่จ าเป็ นในการผลิตและควบคุม เพื่อ ให้ผู้ผลิต
ปฏิบตั ติ ามและทาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหา
ครอบคลุม 6 ประการ คือ
1. สุขลักษณะของสถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากร

 Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP
ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์อนั ตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็ นแนวคิด
เกี่ยวกับมาตรการป้ องกันอันตรายที่อ าจเกิดขึ้น ในแต่ล ะขัน้ ตอน
ของการดาเนิ นกิจกรรมใด ๆ โดยมีก ระบวนการด าเนิ นงานเชิง
วิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้ องกันไว้ล่วงหน้า
รวมทัง้ มีการควบคุม และเฝ้ าระวัง เพื่อให้แน่ ใจว่ามาตรการป้ องกัน
ทีก่ าหนดขึน้ นัน้ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 TS 16949 เป็ นข้อกาหนดทางเทคนิค ISO ที่มอี ยู่ซ่งึ
สอดคล้องสหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, มาตรฐานระบบคุณภาพยาน
ยนต์ฝ รั ่งเศสและอิต าลีในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ท ั ่วโลก ซึ่ง ระบุ
ความต้ อ งการของระบบที่ ม ี คุ ณ ภาพส าหรับ การออกแบบ /
พัฒนาการผลิตการติดตัง้ และการบริการของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ท่ี
เกีย่ วข้อง
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ตลอดจนคานึงถึงการดาเนิ นธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจ การด าเนิ น การใด ๆ ของบริษ ัท
จะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทั ทุก
อย่ า งถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกับ กฎระเบีย บหรือ มาตรฐานต่ า งๆ
ตลอดจนส่ง เสริม ให้พ นักงานมีจิตสานึ กและมีความรับผิดชอบต่ อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
ถึง แม้ว่า ในด้า นกระบวนการผลิต ของบริษ ัท ไม่มีม ลภาวะที่
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องจากเศษพลาสติกส่วนเกินสามารถ
นากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ทงั ้ หมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนัก
ถึ ง ความส าคัญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง ได้ จ ัด ตั ง้ ระบบการจัด การ
สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ มุ่ ง ลดผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้ อ มและปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุก
คนมีค วามมุ่ง มั ่นที่จ ะปฏิบ ัติต ามนโยบาย โดยที่ผ่า นมาได้มีก าร
ดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
เกีย่ วกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม จึงเป็ นเครื่อง
รับประกันระบบการดูแลป้ องกันสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการผลิต
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ของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องบริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบ
จากผูต้ รวจประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ
- บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
สิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจวัด
ด้านคุณภาพอากาศ เสีย ง ความร้ อ น แสงสว่า ง คุณภาพน้ า ทิ้ง ที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกาหนด
- บริษ ัท ได้ท าการค้น คว้า วิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มนี ้ าหนักเบาขึ้น
เพื่อ ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็ นการทางาน
ร่วมกับลูกค้า สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษทั ได้มกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ
และการพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างยั ่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้มกี ารนาโปรแกรม Mold Flow analysis มา
วิเคราะห์ แก้ปัญหาก่อนเริม่ ทาเครื่องมือ (Injection Molding) และ
โปรแกรม B-Simulation มาวิเคราะห์แก้ปัญหาก่อนเริม่ ทาเครื่องมือ
(Blow Molding) เพื่อลดระยะเวลาในการ Develop Tooling และ
แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแม่นยา (จาลองเสมือนจริงกระบวนการเป่ า
และฉีดขึน้ รูป)
- บริษทั ได้ม ีการนาหุ่นยนต์ มาช่วยในการตัด, หยิบจับ,
เก็บ และบรรจุช้ินงาน เพื่อลดโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
รวมถึงลดกระบวนการการท างานที่ก่อ ให้เ กิดความเมื้อ ยล้าของ
พนักงาน
- บริษ ัท ได้ ม ีก ารวิจ ัย และพัฒ นางานเป่ าขึ้น รู ป โดยใช้
Honeycomb (รังผึ้ง) ในการลดน้ าหนักและเพิ่มความแข็งแรงใน
การรับน้ าหนัก (Load) สาหรับงานประเภท Lid, Cargo
การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
ในการด าเนิ น กิ จ กรรมการด าเนิ น งานของบริษ ัท ได้ ม ีก าร
ประเมินความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มตี ่อบริษทั ทัง้
ปั จ จัย เสี่ย งภายในและภายนอก สถานการณ์ ท่ีเ ป็ น ปั จ จุบ ัน และ
ความน่ า จะเป็ นในอนาคต หรือ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ย งใน
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หลากหลายมิติอ ย่างสม่ าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ า มุม มองและความ
คิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียจะช่วยให้บริษทั มีความเข้าใจที่ชดั เจน
และครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถนาไปใช้วางแผนและดาเนินการ
เพื่อป้ องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ผูถ้ อื หุน้

-

การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
รายงานประจาปี
เปิ ดให้เยีย่ มชมบริษทั
นักลงทุนสัมพันธ์

-

พนักงาน

-

การเข้าร่วมประชุม
เสียงตามสาย
กิจกรรม Morning Talk
กล่องรับข้อร้องเรียน

- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

ลูกค้า

-

การเยีย่ มชมบริษทั
การรับข้อร้องเรียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์

- การประชุมผ่าน Conference
- Website บริษทั

คูค่ า้ และเจ้าหนี้

-

กระบวนการคัดเลือก การสรรหา
การประชุมประจาปี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์

- Website บริษทั
- การประเมินผูข้ าย
- การให้คาแนะนา

คูแ่ ข่ง

- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การพบปะสังสรรค์ และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ร่วมกัน

ภาครัฐ

- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- การให้ขอ้ มูล

ชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม

- การเข้าร่วม และให้ความ
สนับสนุนกิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์ ผ่านผูน้ า
ชุมชน
- การให้ความช่วยเหลือ

Website บริษทั
กิจกรรม Opportunity Day
การพูดคุยทางโทรศัพท์
Roadshow

- ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

- Website ของบริษทั

- การรับข้อร้องเรียน
- การพูดคุยทางโทรศัพท์
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การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มีแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าทิศทางและ
เป้ า หมายหลัก ของการพัฒ นาที่ ย ั ่งยืน มีค วามสอดคล้ อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และสอด
รับกับความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้การเติบโตและพัฒนา
อย่างยั ่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงสรุปผลการดาเนินงาน
หลักในด้านต่างๆ ดังนี้
การดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ

ลดทอนความขัดแย้ง บรรเทาความรุนแรงของปั ญหาที่อาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างชื่อเสียงและเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้กบั สังคม โดยกิจกรรมที่ได้ดาเนินการนัน้ คานึงถึงผลประโยชน์
ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ชุมชน
เกิดความเชื่อมั ่นและมอบความไว้วางใจให้กบั องค์กร เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่ นและเป็ นหุ้นส่วนทางความสาเร็จ
ให้กนั และกันอย่างยั ่งยืน ซึ่งในปี 2562 นัน้ บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้
 โครงการมอบเงินสนับสนุ น กิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ ให้ก ับ
โรงเรียนต่างๆ โดยมอบให้โรงเรียนละ 2,000 บาท

ในปี 2562 บริษทั มีผลการด าเนิ นงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ
สามารถแบ่งปั นคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบั กลุ่ม ผู้มสี ่วนได้เสีย ได้
ดังต่อไปนี้
รายการ

มูลค่าของรายการ *

รายได้ จ ากการขาย ช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2,953.07

ก า ไร ( ข า ดทุ น ) สุ ท ธิ ร วม เ พื่ อ
เสริมสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้

63.32

เงิน เดือ นและค่ า แรง เพื่อ ตอบแทน
พนักงาน **

509.52

ค่าฝึกอบรมพนักงาน

2.49

เงินบริจาค

1.07

* ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ปี 2562
** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สารองเกษียณอายุ รถรับส่ง จัด
เลีย้ งปี ใหม่ กีฬาสี
การดาเนิ นงานด้านสังคมและชุมชน
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน
และสัง คมโดยรอบ โดยมีก รอบนโยบายในการช่ ว ยเหลือ สัง คม
ชุมชน เพื่อ ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เกิดความ
ร่วมมือ และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม
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 กิ จ กรรมแจกนมเด็ก นั ก เรีย น เพื่อ เป็ นการเสริม สร้ า งให้
เยาวชนได้รบั สารอาหารที่มปี ระโยชน์ จานวน 5 โรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ ต.ชัยมงคล ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร

 กิจกรรมบริจาคถัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ต.
มะค่า อ.โนนสูง จ. นครราชสีมา ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไป

การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุ นและ
สร้างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย ในการ
บริหารการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
บริษ ัท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของสิ่ง แวดล้อ มจึง ได้จ ัด ตัง้
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคนมีความมุง่ มั ่นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยที่ผ่านมา
ได้มกี ารดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษ ัท ได้ร ับ การรับ รองระบบมาตรฐานการจัด การด้า น
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการ
ดูแ ลป้ อ งกัน สิ่ง แวดล้ อ มที่เ กิด ขึ้น จากการผลิต ของบริษ ัท ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบจากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ
- บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
สิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจวัด
ด้านคุณภาพอากาศ เสีย ง ความร้อ น แสงสว่า ง คุณภาพน้ า ทิ้ง ที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกาหนด

บริษทั ได้ดาเนิ นกิจกรรมโครงการลดการใช้พ ลังงานอย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตสานึกอนุ รกั ษ์พลังงานภายใน
องค์กร รวมถึงการลงทุ นปรับปรุงประสิทธิภ าพเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ซึ่งในปี 2562 บริษทั สามารถลดการใช้พลังงานจาก
มาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานได้โดยรวม 706,118.78 kWh./ปี คิดเป็ น
เงิ น ที่ ป ระหยัด ได้ ท ัง้ หมด 2,541,780.91 บาท โดยได้ ด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆดังนี้
วัตถุประสงค์
ชื่อโครงการ
ลดการใช้แ สงสว่ า งจากไฟฟ้ า เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
เวลากลางวัน (ห้ อ งน้ าชาย/ โดยใส่หลังคาใสและแผ่นใสแทน
หญิง)
เพื่อให้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์
เข้ า มาให้ ค วามสว่ า งภายใน
ห้องน้ าในช่วงเวลากลางวันแทน
การใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
ควบคุ ม การท างาน Cooling เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
Tower ด้วยอุณหภูม ิ แผนกสิ โดยติดตัง้ ชุดควบคุมการทางาน
นทรา
โดยใช้อุ ณ หภู ม ิน้ า ในถัง พัก มา
ควบคุมการทางานของ Cooling
Tower และปั ้ม น้ าแบ่งเป็ น 3
ชุด
หยุดสายพานลาเลียงกล่อง
ทาการติดตัง้ Sensor ตรวจจับ
กล่ อ ง เมื่ อ เวลาที่ ไ ม่ มี ก ล่ อ ง
สายพานลาเลียงจะหยุดทางาน
หยุ ด ระบบสนั บ สนุ น (chiller, เดินท่อน้ าจากระบบสนับสนุ นที่
Cooling tower) 18 ลิตร
ไม่ได้ใช้เข้ากับท่อน้ าของระบบ
เดิม แล้วเดินระบบที่ใช้มอเตอร์
น้อยกว่าแทน
ควบคุมเวลา การปิ ด เปิ ด
เพื่อลดปริมาณการทางานของ
ระบบ Cooling Tower System ชุดทาความเย็น ให้ทางานเต็ม
โรงงาน A,B,C,D
ประสิทธิภาพ
ควบคุมการทางานของเครื่อง
เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้ าจาก
อัดอากาศ Onload & Unload
เครื่องอัดอากาศจากเดิมทีเ่ ปิ ด
เครื่องอัด
ทางานตลอดเวลา 10 เครื่อง
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