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            รายงานความรับผิดชอบตอสังคม 
 

บริษัท อีซึน่ เพ้นท์ จํากดั (มหาชน) ได้ยกระดบัการพฒันางาน
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือนําไปสูค่วามยัง่ยืนทางธุรกิจในระยะ
ยาวอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้  

ปี 2555 – 2557 บริษัทได้รับรางวลั CSR-DIW มาตรฐาน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมจากกรมโรงงานอตุสาหกรรมติดตอ่กนัใน
ระดบั Beginner Award, Flagship Project, Continuous Project และ 
ได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรมให้เป็นผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ด้วยระบบปฏิบติัการสีเขียว 
(Green Activity) ท่ีช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

ปี 2558 บริษัทได้รับรางวลั Thailand Energy Awards จาก
กรมพลงังานทดแทนและอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวงพลงังาน ในฐานะท่ี
มีผลงานดีเดน่ด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 

ปี 2559 บริษัทได้รับรางวลัการจดัการพลงังานดีเดน่ (TEM 
Award) จากกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม  กระทรวงอตุสาหกรรม  การใช้
ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ในทกุกิจกรรมขององค์กร  และรางวลัองค์กร
โปร่งใส จาก สํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาติ (ปปช.) 

ปี 2560 บริษัทได้รับรางวลัจรรยาบรรณดีเดน่ จากสภา
หอการค้าแหง่ประเทศไทย  และบริษัทได้แบง่ปันแนวปฏิบติัด้านการจดั
การพลงังานให้แก่ผู้ประกอบการในภาคตะวนัออกภายใต้โครงการ
สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานในภาคอตุสาหกรรม  

ปี 2561 บริษัทเข้าร่วมโครงการ Energy Points และได้รับการ
สนบัสนนุจากกองทนุเพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังาน  กระทรวง
พลงังาน โดยติดตัง้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้งานร่วมกบัระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงงาน  รวมถงึได้รับเข็มจรรยาบรรณดีเดน่ จากสภา
หอการค้าแหง่ประเทศไทย 

บริษัทเช่ือวา่การดําเนินธุรกิจท่ีมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่สงัคม  
และรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งอยา่งจริงจงั ตลอดจนการปลกูฝัง
ให้พนกังานเป็นผู้ มีจิตอาสาและสร้างจิตสํานกึในการทําประโยชน์เพ่ือ
สงัคมสว่นรวม จะเป็นแนวปฏิบติัสําคญัตอ่การนําองค์กรไปสูก่าร
พฒันาอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

 

 
นางสาวเพชรรัตน  เอกแสงกุล 

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทํางาน 
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ความรับผิดชอบตอสงัคม 
 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายและข้อกําหนดอ่ืนๆหรือแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มุง่มัน่พฒันา 
ปรับปรุง เพ่ือสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืนทัง้ภายในและภายนอก
องค์กร 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 
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และเพ่ือให้ครอบคลมุผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  บริษัทจงึดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบตอ่ผลกระทบด้าน
ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้จากการดําเนินงานขององค์กร โดยยดึหลกัการดําเนินธุรกิจตามแนวทางดงันี ้
 

1. มุงม่ันในการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ 
 

 ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและคูค้่า 
บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและผู้ใช้สีของบริษัท  จงึให้ความสําคญักบัการผลติสีท่ีมี

คณุภาพสงู  ความปลอดภยัในการใช้งาน และรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไว้วางใจ
ให้แก่ลกูค้า  โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารจดัการคณุภาพ ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ 
IATF16949:2016  ซึง่ใช้ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัในกระบวนการผลติทกุขัน้ตอน  ตัง้แตก่ารได้มาซึง่วตัถดิุบ  การผลิต 
และการจดัการกบัของเสีย 
 

 
 
 

หลงัจากท่ีบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการผลติโดยรวมด้วยการนําหลกั ECRS มาประยกุต์ใช้ใน
กระบวนการผลิตท่ีสอดคล้องกนัและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมแล้ว  ในปี 2561 ได้มุง่เน้นการเพิ่มประสทิธิภาพด้าน
การผลิต  เพิ่มเคร่ืองมือและอปุกรณ์การทดสอบ รวมถงึการวิจยัพฒันาสินค้าให้มีความรวดเร็วและทนัตอ่ความ
ต้องการของลกูค้า  พร้อมกบัคงไว้ซึง่ความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทนุการผลติ คณุภาพของสนิค้า และการ
สง่มอบท่ีตรงเวลา  ซึง่ผลท่ีได้รับทําให้บริษัทสามารถลดระยะเวลาการผลิต (Lead-time) จนถงึสง่มอบแก่ลกูค้าลง
ได้คิดเป็นร้อยละ 25 

             

นอกจากนีใ้นปี 2562 บริษัทยงัมีแผนงานปรับปรุงพืน้ท่ีการผลติให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมแบบปิด  ซึง่จะ
เป็นการยกระดบักระบวนการผลติเพ่ือให้ได้ผลิตภณัฑ์คณุภาพสงูปราศจากการปนเปือ้นอีกด้วย        
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 บริษัทได้ให้ความสําคญัและรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียในกลุม่ธุรกิจ  โดยมีแนวทางปฏิบติัความ
รับผิดชอบตอ่ลกูค้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท ดงันี ้

1. บริษัทให้ข้อมลูข่าวสารท่ีถกูต้อง เพียงพอและทนัตอ่เหตกุารณ์แก่ลกูค้า  เพ่ือให้ทราบข้อมลูสินค้าและ
บริการโดยไมก่ลา่วอ้างเกินจริงอนัเป็นเหตใุห้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 

2. มีการติดตอ่ประสานงานกบัลกูค้าด้วยความสภุาพและเป็นท่ีไว้วางใจ  ตลอดจนมีกระบวนการวดัความ
พงึพอใจของลกูค้าทัง้ในสนิค้าและการบริการ 

3. เก็บรักษาความลบัของลกูค้าและไมนํ่าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 
4. ให้คําแนะนําเก่ียวกบัวิธีใช้งานผลติภณัฑ์ของบริษัทอยา่งมีประสทิธิภาพเพ่ือประโยชน์สงูสดุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 
1. มุง่สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัคู่ค้าเพ่ือเติบโตและพฒันาร่วมกนัในระยะยาว  ด้วยการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

ไมเ่อารัดเอาเปรียบ  ไมเ่รียกรับผลประโยชน์ท่ีอยูน่อกเหนือข้อตกลงทางการค้า  โดยดําเนินงานภายใต้
กรอบกติการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมตามระเบียบการจดัซือ้จดัจ้าง  ตัง้แตก่ารคดัเลือกคูค้่า  การเสนอราคา 
และ การเปรียบเทียบราคา 

2. เคารพกติกาการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  ไมทํ่าลายช่ือเสียงของคูแ่ข่งขนั  ไมล่อกเลียนแบบ  รวมทัง้มีนโยบาย
ในการใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลิขสทิธ์ิและไมนํ่าทรัพย์สนิทางปัญญาของผู้ อ่ืนมาใช้โดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

 
2. มีจริยธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 

 

บริษัทเน้นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีและการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุกลุม่  
ทัง้พนกังาน  คูค้่า  ชมุชนและสงัคมด้วยความเคารพสทิธิมนษุยชนของทกุคนโดยไมเ่ลือกปฏิบติั  ถือเป็นหลกั
ปฏิบติัในการดําเนินธุรกิจ 
 

 การเคารพสทิธิมนษุยชน 
1. เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ไปยงัผู้บริหาร  ผู้บงัคบับญัชาและพนกังานทกุระดบัให้ตระหนกัถงึการปฏิบติังาน

ภายใต้การเคารพตอ่หลกัสทิธิมนษุยชน 
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2. จดัให้มีการประชมุเพ่ือทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธิมนษุยชน  โดย
คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  นําเสนอผลการประชมุตอ่
คณะกรรมการบริหารเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

3. ให้โอกาสพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนัในการจ้างงาน  ความก้าวหน้าในอาชีพ  การดแูลความปลอดภยั  
สภาพแวดล้อมและคณุภาพชีวิตในการทํางานอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

4. เคารพสทิธิของพนกังานและสนบัสนนุให้พนกังานไปใช้สทิธิเลือกตัง้ผู้แทนหรือผู้ นําตา่งๆ ตามกําหนด 
 

จํานวนพนักงานแบงกลุมตามเพศ 

ปี พนกังานชาย พนกังานหญิง รวม 

2561 117 85 202 
2560 117 84 201 
2559 113 87 200 

 
 บริษัทให้โอกาสเทา่เทียมกนัในการจ้างงานโดยไมเ่ลือกปฏิบติัโดยเฉพาะผู้พิการซึง่บริษัทได้สง่เสริมให้มี
อาชีพและงาน  ในปี 2561 บริษัทจ้างผู้พิการปฏิบติังานจํานวน 2 คน ตามอตัราผู้พิการ 1 คน ต่อพนกังาน 100 คน 

 
 การเคารพสทิธิของผู้ มีสว่นร่วม 

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 
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3. ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 
 

บริษัทให้ความสําคญัตอ่การสร้างความเข้าใจอนัดีระหวา่งพนกังานกบัพนกังาน  พนกังานกบัองค์กร  เพ่ือให้
เป็นพืน้ฐานของแรงงานสมัพนัธ์ท่ีดี  สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมภายใต้การบริหารจดัการให้เกิดความสมดลุ
ระหวา่งการทํางานและการดําเนินชีวิต 
 

 การสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
1. รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  โดยการวิจยัและพฒันาเพ่ือปรับปรุงสายการผลิตตามมาตรฐาน

ของการจดัการสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  รวมทัง้คดัเลือกคูค้่าท่ีประกอบธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

2. สง่เสริมและเปิดโอกาสให้พนกังานและชมุชนในสงัคมมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็  โดยจดัให้มี
การสานเสวนากบัหน่วยงานปกครองท้องถ่ินเพ่ือหาแนวทางดําเนินกิจกรรมร่วมกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งชมุชนกบับริษัทและรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ 
4. ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบติัตามกฎหมาย  ปรับเปล่ียนระเบียบ หลกัเกณฑ์ตา่งๆ 

ให้มีความสอดคล้องกบัข้อกฎหมาย  ตลอดจนแจ้งข้อมลูตา่งๆ ท่ีมีความถกูต้องทัง้ในด้านแรงงาน  การ
ดําเนินงาน และผลประกอบการตอ่หน่วยงานภาครัฐ 

 
 การจ้างแรงงาน  การพฒันาแรงงาน  อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทํางาน 

1. บริษัทจ้างงานพนกังานด้วยคา่ตอบแทนอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย  กําหนดวนัเวลาทํางาน วนัหยดุ สทิธิ
การลา การดแูลสขุภาพความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายกําหนด  มุง่ให้เกิดความสมดลุระหวา่งการทํางาน 

2. จดัให้พนกังานทกุระดบัได้รับการฝึกอบรม  พฒันาทกัษะ  การฝึกงานท่ีเพียงพอตอ่การปฏิบติังานตาม
หน้าท่ี  รวมทัง้เปิดโอกาสให้มีความก้าวหน้าในอาชีพตามความสามารถ 

บริษัทได้ให้ความสําคญักบัการยกระดบัความรู้ความเช่ียวชาญของพนกังาน โดยเฉพาะการ
ฝึกอบรมความรู้ในงานท่ีรับผิดชอบทัง้ในด้านการจดัการ การบริหารการผลติและควบคมุคณุภาพ  การ
เพิ่มพนูทกัษะด้านการจดัซือ้  การขนสง่  การซ่อมบํารุง การบญัชี-การเงิน  การจดัการอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อม ตลอดจนแนวปฏิบติัการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัให้มีการอบรมทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัทให้ครอบคลมุบคุลากรทกุระดบั  เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการบริหารงานและทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจ  
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ในปี 2561 บคุลากรของบริษัทได้รับการฝึกอบรมจํานวน 145 คน  คิดเป็นร้อยละ 72 ของจํานวน
พนกังานทัง้หมด  คิดเป็นจํานวนชัว่โมงอบรมเฉล่ีย 6 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 

 

 
 

สัดสวนการฝกอบรมของพนักงาน ป 2561 
 

หมวดหลกัสตูรการอบรม ร้อยละ  ระดบัพนกังาน ร้อยละ 

การจดัการ 7  ระดบับริหาร 4 
การผลิตและควบคมุคณุภาพ 53  ระดบัจดัการ 14 
การจดัซือ้และคลงัสนิค้า  5  ระดบัปฏิบติัการ 82 

การจดัการอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 15    
งานสนบัสนนุธุรกิจ 18    
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 2    

 
 
 

      
 
 

ระดบับริหาร ระดบัจดัการ ระดบัปฏิบติัการ 

เสริมสร้างวิสยัทศัน์ กลยทุธ์การ
ดําเนินธรุกิจให้สอดคล้องกบั
นโยบายการบริหารและทิศทางของ
องค์กร 

พฒันาความรู้และทกัษะการจดัการ  
การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีใน
ทีมงาน  เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของ
องค์กร 

เสริมสร้างความรู้ ความเช่ียวชาญ
ตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  เพ่ือให้
สนองตอบความต้องการของลกูค้า
และทีมงาน 

 

46
หลักสูตร

145 คน
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6
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ในปี 2561 บริษัทได้จดัให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานประจําปี ประกอบด้วยหลกัสตูรท่ีครอบคลมุการ
พฒันาความรู้และทกัษะตา่งๆ 6 หมวดหลกัสตูร ดงันี ้
 

หลักสูตรการฝกอบรม ป 2561 

หมวดหลกัสตูร หวัข้ออบรม 

การจดัการ  ผู้บริหารระดบัสงูด้านวิทยาการพลงังาน 
 เทคนิคการเป็นผู้บงัคบับญัชา 
 เคลด็ลบัสูก่ารเป็นหวัหน้างานท่ีประสบความสําเร็จ 

การผลิตและควบคมุคณุภาพ  การประยกุต์ใช้เคร่ืองชัง่สําหรับโรงงานอตุสาหกรรม 
 การจดัทํา Carbon Footprint 
 การตรวจสอบและการเติมวตัถดิุบ 
 ระบบคณุภาพ ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 

การจดัซือ้และคลงัสนิค้า  การเจรจาตอ่รองและ Lobby 
 การบริหารพสัดคุงคลงั 
 การบริหารจดัการซพัพลายเออร์ 

การจดัการอาชีวอนามยัและ
สิง่แวดล้อม 

 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม ISO14001 
 การบริหารจดัการสารเคมีและระงบัอคัคีภยั 
 เทคนิคการประเมินความเส่ียงสารเคมีอนัตราย 

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

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  นโยบายการควบคมุภายในและจรรยาบรรณของพนกังาน 

 
3. กําหนดนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  โดยจดัตัง้

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ รับผิดชอบการจดัทําแผนฝึกอบรม เช่น “การปฐมพยาบาลและการช่วย
ฟืน้คืนชีพ” และ “การซ้อมแผนฉกุเฉินและการอพยพหนีไฟ” เป็นต้น จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจาก
การทํางาน  พร้อมทัง้รณรงค์ให้พนกังานมีสว่นร่วมสง่เสริมความปลอดภยัในการทํางาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

รายงานประจําป 2561  88  

ในปี 2561 ไมมี่พนกังานท่ีได้รับอบุติัเหตจุากการทํางานถงึขัน้หยดุงาน  และมีชัว่โมงการทํางานรณรงค์
ลดสถิติอบุติัเหตจุากการทํางานให้เป็นศนูย์รวมจํานวน 270,192 ชัว่โมง 

บริษัทจดัให้มีการตรวจวดัผลและตรวจสอบคณุภาพของสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ืองอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ซึง่ลา่สดุบริษัทได้ดําเนินการเม่ือวนัท่ี  24 – 25 สงิหาคม 2561 โดย บริษัท สวนอตุสาหกรรม บางกระดี จํากดั  ได้
ตรวจวดัและประเมินผลการดําเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของบริษัท  ในปี 2561 บริษัทมีงบประมาณด้านการจดัการ
สิง่แวดล้อมประมาณ 434,000 บาท 

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

5. บริษัทสนบัสนนุให้พนกังานจดัทําแปลงเกษตรปลอดสารพิษสอดคล้องกบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียงตลอด
ระยะเวลากวา่ 5 ปีท่ีผา่นมา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โอกาสความเทา่เทียมกนั 

1. เปิดโอกาสให้พนกังานมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเหน็เพ่ือพฒันาองค์กรและนํามาปรับปรุงแก้ไข 
2. เปิดโอกาสให้มีการจ้างงานหลงัเกษียณอายสํุาหรับพนกังานท่ีมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถและมี

สขุภาพแข็งแรงได้ปฏิบติังานกบับริษัทตอ่ไปตามความเหมาะสม 
3. ให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานทกุระดบัเม่ือพบการกระทําผิดข้อบงัคบัการทํางาน  โดยแตง่ตัง้

คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือพิจารณา และเปิดโอกาสให้พนกังานได้ชีแ้จงปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สามารถ
เป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรได้ตอ่ไป  อยา่งไรก็ตามหากเป็นการกระทําผิดข้อบงัคบัการทํางานท่ีนําไปสูก่าร
ใช้มาตรการทางวินยั  คณะกรรมการจะพิจารณาลงโทษไปตามลําดบัขัน้ท่ีกําหนด 
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 การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้พนัธะสญัญา “ดแูลด้วยความรับผิดชอบ” ตัง้แตภ่ายในองค์กรออกไปสูส่งัคม

ภายนอกองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง  ซึง่ครอบคลมุด้านความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ความปลอดภยัภายในโรงงาน 
การปกป้องสิง่แวดล้อม  ความปลอดภยัในการขนสง่ ตลอดจนการส่ือสารอยา่งมีประสทิธิภาพกบัชมุชน  ซึง่ถือ
เป็นสว่นสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่และความสมัพนัธ์อนัดี  รวมถงึการสนบัสนนุด้านการศกึษาและสขุอนามยั
ท่ีดีให้กบัเยาวชนในชมุชน  ร่วมสนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ในพืน้ท่ีหา่งไกลด้วยการ
ให้ได้รับโอกาสทางการศกึษามากขึน้ในโอกาสวนัเดก็แหง่ชาติ ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทได้ร่วมสมทบเงินกองทนุเพ่ือผู้ ป่วยและโรงพยาบาล ในมลูนิธิสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็
พระสงัฆราช วดับวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชปูถมัภ์  เพ่ือใช้สําหรับการจดังาน เดิน - วิ่ง การกศุล “ก้าวด้วยธรรม
เพ่ือ 17 โรงพยาบาล” เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2561 โดยมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล 17 แหง่นําไปใช้ประโยชน์ทาง
การแพทย์ในการรักษาเยียวยากรณีเร่งดว่น  อนัเป็นการเอือ้ประโยชน์โดยตรงตอ่ประชาชนในพืน้ท่ีหา่งไกลและ
คนไข้ยากจนท่ีรอคอยการเยียวยารักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ดําเนินกิจการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

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

  

  



 

รายงานประจําป 2561  90  

 แนวทางดําเนินธุรกิจ 
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 


