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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหาร
จดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเชื่อมัน่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจ
เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณ
และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และข้อแนะน าของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบัการด าเนินการทีม่อียูแ่ล้ว  
ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน  รวมทัง้จดัใหม้จีรรยาบรรณ
ธุรกจิ (Code of Conduct) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   สื่อสารให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รบัทราบและถือปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองคก์รใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ค านึงถงึ
สงัคม และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
วฒันธรรมการก ากบัดแูลกจิการอยา่งแทจ้รงิ 
1. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ให้ความส าคญัในเรื่องการมสี่วนร่วมใน

การต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชัน่ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

เกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อกี

ทัง้ได้ก าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึ่งได้

ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  และ

ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนในบรษิทัและ

บริษทัย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัอย่างเขม้งวด 

เพื่อหลีกเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่

เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้าน

การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวก หรือ

ผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั และไดม้กีารก าหนดบทลงโทษ

ทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว    
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นอกจากน้ี บริษทัได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ ดงัน้ี 

1. บรษิทั ท าการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์นโยบายการต่อต้าน
ทุจรติคอร์รปัชัน่ แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ให้
รบัทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ผ่านช่องทางการสื่อสาร
อเิล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอร์ดประสมัพนัธ ์อบรม และกจิกรรม
ของบรษิทั อกีทัง้ยงัสื่อสารไปยงับุคคลภายนอก นกัลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. บรษิทั จดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรยีน หาก
มกีารพบเห็นการฝ่าฝืนหรอืการกระท าทุจริตคอร์รปัชัน่  บริษทัมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดงักล่าวน ามาด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขให้
เกดิความถูกตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส และยตุธิรรมต่อไป 

3. บรษิทั จะเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี 

ในปี 2562 บรษิทั ไม่พบประเดน็ปัญหาขอ้บกพร่องที่เป็น

สาระส าคญัเกี่ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการด าเนินงานที่ไม่

สอดคล้องกบักฎหมาย หรอืข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ

ละเมดิจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิแต่อยา่งใด 

ทัง้น้ี รายละเอยีดของนโยบายและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ได้

เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั  www.pjw.co.th   ภายใต้หวัขอ้

การก ากบัดแูลกจิการ 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
ไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธิ
มนุษยชน  ส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้น
สทิธมินุษยชนภายในธุรกิจของบรษิทั และกระตุ้นให้มกีารปฏิบตัิ
ตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชื้อ
ชาต ิ เพศ สผีวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความ
เชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรอืสถานะอื่นใดที่มิได้
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิ
ดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอืและคู่คา้ 

บรษิทัใหข้อ้มลูส าคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนักงาน เพื่อให้
ทราบผลการด าเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 

สนับสนุนการหารอื ความร่วมมอืระหว่างนายจา้งกบัพนักงานและ
ตวัแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน 
เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถงึ
การมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการ
ไดร้บัขอ้มูลหรอืความคดิเหน็ผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดัให้มชี่องทาง
การสื่อสารเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งเสร ี

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บรษิทั ไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน เกี่ยวกบั
การละเมิดสทิธิมนุษยชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บรษิทั ไม่มกีรณีพพิาททางกฎหมายทัง้ในเรื่องแรงงาน สทิธขิอง
ผูบ้รโิภค และการด าเนินธรุกจิการคา้แต่ประการใด 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัมีนโยบายปฏิบตัิกบัพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และการพฒันา
ศกัยภาพ โดยถอืว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่า และเป็น
ปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็  ดงันัน้จงึ
มีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน  ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนกังานใหม้คีวามก้าวหน้า มคีวามมัน่คงในอาชพี และปฏบิตังิาน
ดว้ยจติส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงสิง่แวดล้อม พร้อมให้
ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน 
รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน รบัฟังข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต 

สุขภาพอนามัยในการท างานของพนักงานตลอดจนบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง จงึไดก้ าหนดใหม้รีะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัที่เป็นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็นแนวทาง

ในการสรา้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรอง

ระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 มา

ตัง้แต่ปี 2556 ทัง้น้ี มกีารด าเนินงานและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

บรษิทั สนบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และ
มสีขุอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ีบรษิทัมุง่เน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ  และจะเสริมสร้างให้
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พนักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่าน
การฝึกอบรม และส่งเสรมิใหพ้นักงานมสีุขภาพอนามยัที่ดี รวมถงึ 
ดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลกัษณะ และมกีารรณรงค์ให้ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 

บริษัทก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่

พนักงานอย่างเป็นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็นไปตาม

ความรูค้วามสามารถ และผลประเมนิการปฏิบตังิานของพนักงาน 

ซึ่งบริษทัใช้การก าหนดตวัชี้วดัเป็นรายบุคคล  (KPI : Key 

Performance Index) ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายขององคก์ร 

เป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใน

การปฏบิตังิานของพนกังาน 

สวสัดกิารอื่นๆที่ส าคญั ซึ่งเป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี การจดัท าประกนัสุขภาพ 

ประกนัอุบตัเิหตุ การตรวจสุขภาพประจ าปี เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การจดั

งานเลีย้งประจ าปี กฬีาส ีและอื่นๆ 

การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนักงาน 

บรษิทั มนีโยบายสง่เสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนให้

พนักงานมกีารพฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ มทีศันคตทิี่

ด ี มคีุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดูงาน เพื่อรองรบัการ

ขยายตวัของธรุกจิและสง่เสรมิโอกาสการเตบิโตในหน้าที่  ตามสาย

วชิาชพีและความสามารถอย่างเท่าเทยีมกนั  อกีทัง้เป็นการกระตุ้น

ให้พนักงานไดน้ าศกัยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์โดยฐานะ

ของพลเมอืงที่ดขีองสงัคม  เพื่อสรา้งพนักงานให้เป็นคนเก่งและด ี 

มีสมรรถนะที่สอดคล้องกบัทิศทางและวฒันธรรมองค์กร  ตาม

คา่นิยมหลกั   

การเตรยีมความพรอ้มพนักงานสู่การเตบิโตทางวชิาชีพด้วย

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน ความรู้ตามลักษณะงาน 

ความรูแ้ละทกัษะทางธุรกจิ รวมถงึทกัษะการบรหิารและความเป็น

ผูน้ าด้วยการเรยีนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความ

รบัผดิชอบตามระดบัพนกังาน ดงัน้ี 

 ความปลอดภยัในการท างานระดบัเจา้หน้าที ่
 การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่

ย ัง่ยนื 
 หลกัการก ากบัดแูลกจิการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจรติ

คอรร์ปัชัน่, จรรยาบรรณธรุกจิ 
 แผนก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ร า ยบุ ค ค ล  ( Individual 

Development Plan) พฒันาศกัยภาพของพนักงานเพื่อ
รองรบัการเตบิโตในองคก์ร 

 การจดัแบบประเมนิ 360 องศา ของกลุ่มผู้บรหิารซึ่งให้
ความส าคญักบัการประเมนิทัง้จากล่างขึ้นบน (upward 
appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) 
เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรงุตนเอง 

 การจดัท าแบบประเมนิความรู้ทกัษะในการท างาน Skill 
Matrix เพื่อเป็นการประเมินความรู้และทกัษะในการ
ท างาน โดยหัวหน้างาน เพื่อวางแผนและจัดท าเป็น 
Training Roadmap ในแต่ละสายงาน  

อย่างไรกด็ ีการสรา้งทมีงานที่เขม้แขง็เป็นสิง่ส าคญั บรษิทัจงึ
เน้นการพฒันา ทกัษะการท างานเป็นทีม เพื่อรองรบัการท างาน
แบบข้ามสายงาน การพฒันาทักษะการตดัสินใจ และการแก้ไข
ปัญหาที่สะท้อนการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพและความเป็น
ผูน้ า ไดแ้ก่ 

 การจดักจิกรรม PJW Management “GROW” & “6 
Steps” Star Searchเพื่อใหพ้นักงาน ในส่วนงานที่ต้อง
ท างาน ประสานกับผู้บริหาร และผู้จดัการ ได้ร่วมกัน
โหวตคดัเลอืก ผูบ้รหิาร ผู้จดัการ ที่มคีวามโดดเด่น ตาม
คา่นิยมองคก์ร (Core Value)  

 การเข้าค่ายฝึกวินัย ในการท างาน (วินัยเข้ม ทีมงาน
แกรง่ องคก์รเลศิ KYT)  

 การจดักจิกรรม GROW Day เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรู้
ความเข้าใจและเป็นการปลูกฝังค่านิยมองค์กร (Core 
Value) 

 โครงการประเมนิความรูแ้ละทกัษะในการท างาน  
 โครงการจดัตัง้โรงเรยีนช่าง ส าหรบัช่างเทคนิค และช่าง

ซ่อมบ ารงุ 
 โครงการใหค้วามรูเ้รื่องการช่วยฟ้ืนคนืชพี ( CPR ) ช่วง

พกักลางวนั 
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ในปี 2562 บรษิทัฯ มีจ านวนชัว่โมงการอบรมพนักงาน

ทัง้หมด 10,321 ชัว่โมง ซึ่งคดิเป็นชัว่โมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย

อยูท่ี ่5.37  ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

5.  ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บั

ลูกค้า เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าได้รบัสนิค้า

และบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากบรษิทัตระหนักดี

ว่าการที่ลูกค้าไดร้บัสนิคา้/บรกิารที่ด ีมมีาตรฐาน จะเป็นการสรา้ง

ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคสามารถช่วยใหลู้กคา้เพิม่รายไดม้ากขึน้ 

รวมทัง้บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่มตี่อลูกคา้ มกีาร

พฒันายกระดบัมาตรฐานสินค้าและบรกิารให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

รกัษาสมัพนัธภาพที่ดแีละยัง่ยนืกบัลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ 

รวมถงึไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบรษิทัได้ยดึถือและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษทัได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานสากลดงัต่อไปน้ี 

 ISO 9001 คอื ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ เพื่อที่จะท า
ให้ม ัน่ใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้จดัตัง้และรกัษาระบบการ
จดัการดา้นคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมจีุดประสงคท์ี่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานน้ี
เกี่ยวกบั การออกแบบ การพฒันา การผลิต และการใหบ้รกิาร ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษัท
จ าเป็นต้องมีความตระหนักและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
รวมทัง้หลกัเกณฑ์ของระบบการจดัการที่มปีระสทิธผิล โดยบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ ์หรอื
ข้อก าหนดพื้นฐานที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิต
ปฏบิตัติามและท าใหส้ามารถผลติอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั มเีน้ือหา
ครอบคลุม 6 ประการ คอื 

1. สขุลกัษณะของสถานทีต่ ัง้และอาคารผลติ 
2. เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการผลติ 
3. การควบคมุกระบวนการผลติ 
4. การสขุาภบิาล 
5. การบ ารงุรกัษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากร 

 Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP 
ซึ่งหมายถึง การวเิคราะห์อนัตราย จุดควบคุมวกิฤต เป็นแนวคิด
เกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขัน้ตอน
ของการด าเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการด าเนินงานเชิง
วทิยาศาสตร ์คอืมกีารศกึษาถงึอนัตราย หาทางป้องกนัไวล้่วงหน้า 
รวมทัง้มกีารควบคมุ และเฝ้าระวงั เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการป้องกนั
ทีก่ าหนดขึน้นัน้ มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

 TS 16949 เป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิค ISO ที่มอียู่ซึ่ง
สอดคล้องสหรฐัอเมรกิา, เยอรมนั, มาตรฐานระบบคุณภาพยาน
ยนต์ฝรัง่เศสและอิตาลีในอุตสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลก ซึ่งระบุ
ความต้องการของระบบที่มีคุณภาพส าหรับการออกแบบ / 
พฒันาการผลติการตดิตัง้และการบรกิารของผลติภณัฑย์านยนต์ที่
เกีย่วขอ้ง 

6.  ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรบัผดิชอบต่อ
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในดา้นความปลอดภยั คุณภาพ
ชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ  ตระหนักถงึคุณภาพชีวติของชุมชนและสงัคม  
ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การปฏิบตัิงานและการตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษัท
จะต้องท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการประกอบธุรกจิของบรษิทัทุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ   
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและมีความรบัผิดชอบต่อ
ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธรุกจิอยูต่ามสมควร 

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่

สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากเศษพลาสตกิส่วนเกนิสามารถ

น ากลบัมารไีซเคลิใหม่ไดท้ัง้หมด  แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัตระหนัก

ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จ ัดตัง้ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้ดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บรหิารและพนักงานทุก

คนมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย โดยที่ผ่านมาได้มีการ

ด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เกีย่วกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดล้อม จงึเป็นเครื่อง
รบัประกนัระบบการดูแลป้องกนัสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการผลิต
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ของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องบรษิทั โดยไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูต้รวจประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บริษัทได้มีการด า เ นินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดล้อม เช่น ตรวจวดั
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิ้งที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด 

- บริษัทได้ท าการค้นคว้า วิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มนี ้าหนักเบาขึ้น
เพื่อลดปริมาณการใช้เมด็พลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็นการท างาน
รว่มกบัลูกคา้ สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานราชการ 

7.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บรษิทั ไดม้กีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ ใหก้้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ

และการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า

ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบัความเจรญิเตบิโตของ

ธรุกจิอยา่งยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บรษิทัได้มกีารน าโปรแกรม Mold Flow analysis มา

วเิคราะห ์แก้ปัญหาก่อนเริม่ท าเครื่องมอื (Injection Molding) และ

โปรแกรม B-Simulation มาวเิคราะหแ์กปั้ญหาก่อนเริม่ท าเครื่องมือ 

(Blow Molding) เพื่อลดระยะเวลาในการ Develop Tooling และ

แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแม่นย า (จ าลองเสมอืนจรงิกระบวนการเป่า

และฉีดขึน้รปู) 

- บริษทัได้มีการน าหุ่นยนต์ มาช่วยในการตดั, หยิบจบั, 

เก็บ และบรรจุชิ้นงาน เพื่อลดโอกาสเกิดอุบตัิเหตุจากการท างาน 

รวมถึงลดกระบวนการการท างานที่ก่อให้เกิดความเมื้อยล้าของ

พนกังาน 

-  บริษัทได้มีการวิจ ัยและพัฒนางานเป่าขึ้นรูปโดยใช ้

Honeycomb (รงัผึ้ง) ในการลดน ้าหนักและเพิ่มความแขง็แรงใน

การรบัน ้าหนกั (Load) ส าหรบังานประเภท Lid, Cargo 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ในการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทได้มีการ

ประเมนิความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มที่มตี่อบรษิทั  ทัง้

ปัจจยัเสี่ยงภายในและภายนอก สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและ

ความน่าจะเป็นในอนาคต หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน

หลากหลายมิติอย่างสม ่าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความ

คดิเหน็ของผูม้สี่วนได้เสยีจะช่วยให้บรษิทั มคีวามเขา้ใจที่ชดัเจน

และครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถน าไปใช้วางแผนและด าเนินการ

เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในอนาคต 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร 

ผูถ้อืหุน้ - การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เปิดใหเ้ยีย่มชมบรษิทั  
- นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

- Website บรษิทั 
- กจิกรรม Opportunity Day 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 
- Roadshow 

- ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย ์

พนกังาน - การเขา้ร่วมประชุม 
- เสยีงตามสาย 
- กจิกรรม Morning Talk 
- กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีน 

- บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- กจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์ 

 

ลูกคา้ - การเยีย่มชมบรษิทั 
- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

- การประชุมผา่น Conference 
- Website บรษิทั 

 

คูค่า้และเจา้หน้ี  - กระบวนการคดัเลอืก การสรรหา 
- การประชุมประจ าปี  
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

- Website บรษิทั 
- การประเมนิผูข้าย 
- การใหค้ าแนะน า 

 

คูแ่ขง่ - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ 

- การพบปะสงัสรรค ์และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั 

  

ภาครฐั - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ  

- การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
- การใหข้อ้มลู  
 

- Website ของบรษิทั  

ชุมชนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม - การเขา้ร่วม และใหค้วาม
สนบัสนุนกจิกรรม 

- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านผูน้ า
ชุมชน  

- การใหค้วามช่วยเหลอื 

- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 
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การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัมีแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้ม ัน่ใจว่าทิศทางและ

เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ย ัง่ยืนมีความสอดคล้องต่อการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และสอด

รบักบัความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหก้ารเตบิโตและพฒันา

อยา่งยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลจงึสรุปผลการด าเนินงาน

หลกัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2562 บริษทัมีผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคญั 

สามารถแบ่งปันคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบักลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ได้

ดงัต่อไปน้ี 

รายการ มลูค่าของรายการ * 

รายได้จากการขาย  ช่ วย ในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 

2,953.07 

ก า ไ ร  ( ข าดทุ น )  สุท ธิร วม  เพื่ อ
เสรมิสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้  

63.32 

เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทน
พนกังาน ** 

509.52 

คา่ฝึกอบรมพนกังาน 2.49 

เงนิบรจิาค 1.07 
 

* ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ปี 2562 

**  ประกอบด้วยเงนิเดอืน ค่าจ้าง สวสัดกิาร เงนิสมทบกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ ประกนัสงัคม ส ารองเกษียณอายุ รถรบัส่ง จดั

เลีย้งปีใหม ่กฬีาส ี

การด าเนินงานด้านสงัคมและชุมชน 

บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการอยู่ร่วมกนักบัชุมชน 

และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการช่วยเหลือสังคม 

ชุมชน เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เกิดความ

รว่มมอื และสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รจากชุมชนและสงัคม 

ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรนุแรงของปัญหาที่อาจจะเกดิขึน้

ในอนาคต เสรมิสรา้งความเขา้ใจ สรา้งชื่อเสยีงและเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กบัสงัคม โดยกิจกรรมที่ได้ด าเนินการนัน้ค านึงถึงผลประโยชน์

ขององคก์รกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซึ่งจะท าให้ชุมชน

เกิดความเชื่อมัน่และมอบความไว้วางใจให้กบัองค์กร เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธท์างธุรกจิที่แนบแน่นและเป็นหุ้นส่วนทางความส าเรจ็

ใหก้นัและกนัอย่างยัง่ยนื ซึ่งในปี 2562 นัน้บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรม

เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ดงัน้ี 
 

 โครงการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ให้กับ

โรงเรยีนต่างๆ โดยมอบใหโ้รงเรยีนละ 2,000 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมแจกนมเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้

เยาวชนไดร้บัสารอาหารที่มปีระโยชน์ จ านวน 5 โรงเรยีนในเขต

พืน้ที ่ต.ชยัมงคล ต.บางโทรดั จ.สมทุรสาคร 
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 กจิกรรมบรจิาคถงั เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นจากภยัแล้ง ต.

มะค่า อ.โนนสูง จ. นครราชสมีา ในวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

เพื่อใชใ้นสาธารณะประโยชน์ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ส่งเสรมิให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั

ในองคก์รใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ

และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู้ สนับสนุนและ

สร้างจติส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ

บรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมจึงได้จ ัดตัง้
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
และปรบัปรงุสภาพแวดล้อมใหด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง โดยผูบ้รหิารและ
พนกังานทุกคนมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย โดยที่ผ่านมา
ไดม้กีารด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตัิ ดงัน้ี 

- บริษัทได้ร ับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้าน
สิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการ
ดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท  ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษทั โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้ตรวจ
ประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บริษัทได้มีการด า เ นินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดล้อม เช่น ตรวจวดั
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิ้งที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด 

บริษทัได้ด าเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลงังานอย่าง

ต่อเน่ือง กระตุ้นให้พนักงานมจีิตส านึกอนุรกัษ์พลงังานภายใน

องค์กร รวมถึงการลงทุนปรบัปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ ซึ่งในปี 2562 บรษิทัสามารถลดการใช้พลงังานจาก

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไดโ้ดยรวม 706,118.78 kWh./ปี คดิเป็น

เงินที่ประหยัดได้ทัง้หมด 2,541,780.91 บาท โดยได้ด า เนิน

กจิกรรมต่างๆดงัน้ี 

ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์

ลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า
เวลากลางวัน (ห้องน ้ าชาย/
หญงิ) 

เพื่ อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
โดยใสห่ลงัคาใสและแผน่ใสแทน
เพื่อใหแ้สงสวา่งจากแสงอาทติย์
เข้ามาให้ความสว่างภายใน
หอ้งน ้าในช่วงเวลากลางวนัแทน
การใชแ้สงสวา่งจากหลอดไฟ 

ควบคุมการท างาน Cooling 
Tower ด้วยอุณหภูม ิแผนกสิ
นทรา 

เพื่ อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
โดยตดิตัง้ชุดควบคุมการท างาน
โดยใช้อุณหภูมิน ้ าในถงัพกัมา
ควบคมุการท างานของ Cooling 
Tower และปั้มน ้ าแบ่งเป็น 3 
ชุด 

หยดุสายพานล าเลยีงกล่อง ท าการตดิตัง้ Sensor ตรวจจบั
กล่อง เมื่อเวลาที่ไม่มีกล่อง
สายพานล าเลยีงจะหยดุท างาน 

หยุดระบบสนับสนุน (chiller, 
Cooling tower) 18 ลติร 

เดนิท่อน ้าจากระบบสนับสนุนที่
ไม่ได้ใช้เข้ากบัท่อน ้าของระบบ
เดมิ แล้วเดนิระบบที่ใช้มอเตอร์
น้อยกวา่แทน 

ควบคมุเวลา การปิด เปิด 
ระบบ Cooling Tower System 
โรงงาน A,B,C,D 

เพื่อลดปรมิาณการท างานของ
ชุดท าความเยน็ ใหท้ างานเตม็
ประสทิธภิาพ 

ควบคมุการท างานของเครื่อง
อดัอากาศ Onload & Unload 
เครื่องอดั 

เพื่อลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าจาก
เครื่องอดัอากาศจากเดมิทีเ่ปิด
ท างานตลอดเวลา 10 เครื่อง 

 


