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3.1   นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
นโยบายการจดัการด้านความยัง่ยืนระดบัองคก์ร 
 บรษิทัมุ่งมัน่ด ำเนินธุรกจิตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทีส่อดคล้องกบัแนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ด้วยกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม ควำมเชื่อมัน่และคุณค่ำต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ประกำศ 
“นโยบำยกำรจัดกำรควำมยัง่ยืนของบริษัท” ขึ้น ซึ่งแสดงควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรจัดกำรประเด็นส ำคัญ                   
ดำ้นควำมยัง่ยนืทัง้ 3 มติ ิไดแ้ก่ มติสิิง่แวดล้อม มติสิงัคม และมติเิศรษฐกจิทีช่ดัเจน รวมทัง้มุ่งเน้นกำรบรหิำรจดักำร     
ควำมเสี่ยง กำรปรบัตวัต่อกำรเปลี่ยนแปลง และกำรแสวงหำโอกำสให้เหมำะสมต่อธุรกิจ ทัง้นี้ นโยบำยดงักล่ำวได้        
ถูกถ่ำยทอดไปสู่กำรปฏิบตัิทัว่ทัง้บรษิัทและตลอดสำยโซ่อุปทำนผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนมี
หน้ำที่สนับสนุน ผลักดันบูรณำกำรทัว่ทัง้บริษัท และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย เพื่อขบัเคลื่อนบริษัทให้มี           
กำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นเลศิ โปร่งใส ตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนและ
แนวปฏิบตัิสำกล โดยรกัษำสมดุลทัง้ด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคมและบรรษัทภิบำลที่ดีของบริษัท ทัง้นี้  บริษัททบทวน
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมยัง่ยืนของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี โดยพิจำรณำสถำนกำรณ์ แนวโน้ม ทิศทำง           
กำรเปลี่ยนแปลงและปัจจยัด้ำนควำมยัง่ยืนต่ำง ๆ ทัง้ภำยในและภำยนอก รวมทัง้ข้อก ำหนด  เกณฑ์มำตรฐำนที่
เกี่ยวขอ้ง พร้อมค ำนึงถึงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกภำคส่วน เพื่อสนับสนุนให้บรษิัทบรรลุวสิยัทศัน์ ทศิทำง กลยุทธ์และ
เป้ำหมำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตลอดจนตอบสนองต่อเป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 
SDGs)  
 ในปี 2564 บรษิัทได้ทบทวนนโยบำยกำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยัง่ยนื เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นควำมยัง่ยนืใน
ปัจจุบนัและในอนำคตอย่ำงรอบดำ้น โดยพจิำรณำจำกกำรด ำเนินธุรกจิปัจจุบนัของบรษิทัและธุรกจิใหม่ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) รวมถึงแนวโน้มด้ำนควำมยัง่ยนืของโลก โดยครอบคลุม
ประเดน็ควำมยัง่ยนืทุกมติทิัง้ธรรมำภบิำล สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ดงันี้ 

1. กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
2. Eco Innotech 
3. กำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำอย่ำงยัง่ยนื  
4. กำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
5. กำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ 
6. กำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
7. อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั 
8. Circular Economy implementation 
ภำยใต้กำรขบัเคลื่อนของคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงและควำมยัง่ยนืเป็นกลไกส ำคญัในกำรก ำกบัดูแล      

กำรพฒันำควำมยัง่ยนืของบรษิัทให้เกิดกำรน ำไปปฏิบตัิอย่ำงจรงิจงั และเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยแนวทำง      
กำรด ำเนินงำนตำมกรอบกลยุทธแ์ละควำมยัง่ยนืสำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 

❖ ตรวจวัด ประเมินประสิทธิภำพ และประสิทธิผลด้ำนควำมยัง่ยืนของบริษัท เพื่อก ำหนดแนวทำง           
กำรปรบัปรุงกระบวนกำรทำงธุรกจิใหส้ำมำรถบูรณำกำรแนวปฏบิตัสิำกลดำ้นควำมยัง่ยนืเขำ้ไปในระดบั
องคก์รทัง้ห่วงโซ่คุณค่ำและห่วงโซ่อุปทำน 

❖ ปลูกฝังแนวคดิ ควำมรู ้ควำมเขำ้ใจ สร้ำงควำมตระหนักในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงยัง่ยนืผ่ำนช่องทำง
ต่ำง ๆ ไปยงัผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบั เพื่อสรำ้งควำมตระหนักและกำรมส่ีวนร่วมทัว่ทัง้องคก์ร 

 

                   3.    การขบัเคลื่อนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 
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เป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืนระดบัองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 จำกกรอบกำรด ำเนินงำนทีก่ ำหนดไว ้บรษิทัก ำหนดเป้ำหมำยและตวัชีว้ดักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืโดยพจิำรณำ
ถึงบริบทของบริษัท และกำรสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนขององค์กรสหประชำชำติ (Sustainable 
Development Goals : SDGs) เป็นส ำคญั ดงันี้ 
1. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
 บรษิัทเริม่ต้นปลูกฝังพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ผ่ำนกำรจดัท ำจรรยำบรรณธุรกิจและสื่อสำรแก่
ผูบ้รหิำร พนักงำนทัว่ทัง้บรษิทัใหค้รบทุกคน ในปี 2564 เพื่อใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ ควำมตระหนักรู้ สรำ้งมัน่ใจว่ำบรษิทั
ด ำเนินงำนที่โปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้เสยี และรำยงำนกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่มุ่งเน้นควำมโปร่งใส     
กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเป็นธรรม มจีรยิธรรมทำงธุรกจิ และกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยนืทีไ่ด้รบักำรทวนสอบ
และใหค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงมอีสิระตำมมำตรฐำนสำกล ทัง้นี้ ถอืเป็นกำรยนืยนักำรด ำเนินงำนของบรษิทัที่ใหค้วำมส ำคญั
ในกำรพฒันำกำรก ำกบัดูแลกจิกำร เพื่อกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื โดยค ำนึงถงึบทบำทต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีแต่ละกลุ่ม 
รวมถงึบทบำทและภำวะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรก ำกบัดูแลดำ้นสิง่แวดล้อมและบุคลำกร ซึ่งเป็นไปตำมหลกักำร
ใน Corporate Governance Code (CG Code) และบริษัทต้องได้รับผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจำก
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทยในระดบั 5 ดำว หรอื ดเีลศิ 
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2. Eco Innotech  
กำรสรำ้งมูลค่ำผลติภณัฑท์ีร่กัษำสิง่แวดล้อมโดยใชน้วตักรรมเขำ้มำมส่ีวนเกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ เพิม่ยอดขำยของ 

Green product, Reusable product และ Recycled material ให้เติบโตขึ้นอย่ำงน้อยร้อยละ 8 ต่อปีของยอดขำย              
Green Product ในปีก่อนหน้ำ 

 
 

3. การจดัการห่วงโซ่คณุค่าอย่างยัง่ยืน  
เพื่อแสดงควำมมุ่งมัน่ในกำรสรำ้งคุณค่ำอย่ำงยัง่ยนืใหแ้ก่ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี โดยกำรใหค้วำมส ำคญักบัสิง่แวดลอ้ม

และชุมชน เพื่อให้ควำมตัง้ใจดงักล่ำวบรรลุผลส ำเร็จที่ตัง้ไว้ กำรมีส่วนร่วมของคู่ค้ำในกำรด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำน    
ควำมรบัผดิชอบต่อ สงัคม สิง่แวดล้อม และมจีรยิธรรม จงึเป็นหนึ่งในปัจจยัที่ส ำคญั บรษิทัจงึไดเ้ผยแพร่จรรยำบรรณ
และแนวทำงกำรปฏิบตัิอย่ำงยัง่ยนืของคู่ค้ำให้คู่ค้ำรบัทรำบ และตัง้เป้ำหมำยให้คู่ค้ำลงนำมร่วมปฏิบตัิตำมมำกกว่ำ       
ร้อยละ 50 รวมถึงส่งเสริมกำรพฒันำคู่ค้ำคู่ธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่ำงยัง่ยืน โดยต้องมีกิจกรรมส่งเสริมคู่ค้ำ        
อย่ำงน้อย 1 กจิกรรม                                              

 

 
 
 

4. การบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ  
กำรบริหำรควำมเสี่ยงนับเป็นเครื่องมือบริหำรบริษัทที่มีกำรน ำมำใช้แพร่หลำย ในกำรบริหำรจัดกำร

สถำนกำรณ์ควำมไม่แน่นอนที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และเป็นกำรพัฒนำ
กระบวนกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเพิม่มำกขึน้ได้อกีดว้ย บรษิทัจงึตัง้เป้ำหมำยในกำรจดัท ำปัจจยั
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงระยะเวลำ 3-5 ปีข้ำงหน้ำ รวมถึงกำรจดัท ำปัจจยัเสี่ยงที่มคีวำมเป็นสำกล สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบนัใหไ้ด ้10 หวัขอ้ เพื่อเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัทุกสถำนกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ 

 
 
 

 

5. การจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมต่ำง  ๆ ของมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ องทัง้กำรใช้พลังงำน      

กำรเกษตรกรรม กำรพฒันำและกำรขยำยตวัของภำคอุตสำหกรรม กำรขนส่ง ล้วนเป็นสำเหตุส ำคญัของกำรเกดิภำวะ
โลกรอ้น และนับวนัปัญหำดงักล่ำวกย็ิง่ทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้ท ำใหป้ระเทศต่ำง ๆ ทัว่โลกตื่นตวัในกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก บรษิทัจงึตัง้เป้ำหมำยในกำรจดัท ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององคก์ร (Carbon Footprint for 
Organization หรอื Corporate Carbon Footprint: CCF) เพื่อเป็นวธิกีำรในกำรแสดงขอ้มูลปรมิำณก๊ำซเรอืนกระจกที่
ปล่อยจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทอนัจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซเรือน
กระจกไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

 
 

6. การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม  
บริษัทมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจด้วยจติส ำนึกและควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบตัิตำม

นโยบำยดำ้นอำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดผ้นวกรวมควำมมุ่งมัน่ในกำรปกป้องสิง่แวดลอ้ม อนัจะ
ไม่ก่อใหเ้กดิขอ้รอ้งเรยีนดำ้นสิง่แวดล้อม และไม่ผดิขอ้ก ำหนดและกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้หมด รวมถงึกำรก ำหนดให้
บุคลำกรของบรษิัท และผูร้บัเหมำทีท่ ำงำนในนำมของบรษิทัต้องปฏบิตัติำมนโยบำยนี้ ทัง้นี้ บรษิทัยงัมุ่งมัน่ทีจ่ะใหม้ี
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กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ด ำเนินงำนโดยบริษัท ทัง้นี้ กำรจดักำร       
ดำ้นสิง่แวดลอ้มนี้ครอบคลุมถงึกำรลดกำรใชน้ ้ำต่อหน่วยกำรผลติ เพื่อลดกำรขำดแคลนทรพัยำกรน ้ำและเพิม่สดัส่วนน ำ
น ้ำกลบัมำใชใ้หม่ 

 
 

7. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
กำรให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำนของ

พนักงำน และครอบคลุมรวมถงึผูร้บัเหมำซึ่งถือเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินงำนทุกกจิกรรม บรษิทัมกีำรจดักจิกรรม
ส่งเสรมิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน เช่น กำรอบรมทบทวนควำมรูป้ระจ ำปี, กจิกรรมแจง้เหตุกำรณ์เกอืบเกดิอุบตัิเหตุ 
(near miss) เป็นตน้ 
 
 
8. Circular Economy implementation  

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคญัของหลกัเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) กุญแจส ำคญัสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืทัง้ในมติดิำ้นเศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติสิิง่แวดลอ้ม จงึมุ่งมัน่ผลกัดนัใหห้ลกัเศรษฐกจิ
หมุนเวยีนเกดิขึน้ในทุกภำคส่วนของบรษิทั และร่วมจุดประกำยใหเ้หน็ควำมส ำคญัของหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีน ภำยใต้
แนวปฏิบัติ Circular Economy implementation โดยสร้ำงควำมเข้ำใจ และสนับสนุนให้เกิดกำรเปลี่ยนพฤติกรรม     
กำรผลติและกำรด ำเนินงำนสู่แนวปฏบิตัขิองเศรษฐกจิหมุนเวยีน พรอ้มหวงัใหเ้กดิควำมร่วมมอืจำกทุกภำคส่วนเพรำะ
ควำมร่วมมอืจะเป็นหวัใจส ำคญัทีท่ ำใหเ้ศรษฐกจิหมุนเวยีนเกดิขึน้ไดจ้รงิ ทัง้นี้ ในปี 2564 บรษิทัตัง้เป้ำหมำยปรมิำณ
พลำสตกิทีไ่ดร้บักลบัมำรไีซเคลิตอ้งมำกกว่ำ 160 ตนั และปรมิำณของเสยีประกอบดว้ยเศษพลำสตกิ เศษผำ้ เศษถุงมอื 
และของเสยีทีส่่งก ำจดัภำยนอกลดลงรอ้ยละ 5 จำกปี 2563 เมื่อเทยีบกบัก ำลงักำรผลติ 

 
 
 
 

การสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน 

 
 

PEOPLE : การส่งเสริมคณุภาพชีวิต   PLANET : การอนุรกัษ์โลก 
 

5 กิจกรรม  
เดก็และเยำวชนทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิ และ 
เพิม่โอกำสกำรเขำ้ถงึอำหำรทีป่ลอดภยั 

 

 

48,219,840 ล้านลูกบาศกเ์มตร 
ปรมิำณกำรใชน้ ้ำรวมทัง้หมด 
1 ลูกบาศกเ์มตร :  117.12 บาท  
ปรมิำณกำรใชน้ ้ำต่อยอดขำย 

 

2.60 
อตัรำกำรบำดเจบ็ถงึขัน้หยดุงำน (LTIFR) 
0 ราย 
จ ำนวนอุบตัเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติของ
พนักงำน 

 

 

139,371 กิโลกรมั 
ปรมิำณพลำสตกิประเภทใชค้รัง้เดยีวทิง้  
(Post-Consume) ทีโ่ครงกำร วน น ำมำรไีซเคลิ 
ร้อยละ 5  
ปรมิำณของเสยีทีส่่งก ำจดัลดลง 

 

1 : 1.8 
สดัส่วนจ ำนวนพนักงำนชำยต่อพนักงำนหญงิ 
1 : 1.2 
สดัส่วนจ ำนวนพนักงำนชำยทีไ่ดร้บั 
กำรอบรมต่อพนกังำนหญงิ 

  
121,113.5 kgCO2e 
คำรบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่ำปรมิำณก๊ำซเรอืน
กระจกทีส่ำมำรถลดได ้จำกโครงกำร วน 
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PROSPERITY : การสร้างความเจริญก้าวหน้า 
 206,267.60 กิโลวตัต์ชัว่โมง 

ปรมิำณพลงังำนแสงอำทติย ์(Solar cell)  
ทีถู่กน ำมำใชใ้นกระบวนกำรผลติ 
ร้อยละ 0.45 
สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทน 
ร้อยละ 3.64 
สดัส่วนการใช้พลงังานลดลงเทียบกบัปี 
2563 

 
 

7.5 ล้านบาท 
ค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรวจิยัและพฒันำ  
รอ้ยละ 0.13 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย) 
3 ฉบบั 
จ ำนวนสทิธบิตัรและอนุสทิธบิตัรสิง่ประดษิฐ ์ 
และกำรออกแบบผลติภณัฑ ์

 

1,780 คน 
จ ำนวนพนักงำนของบรษิทั   

 
13 ราย 
จ ำนวนกำรจำ้งงำนผูพ้กิำร 

PEACE : การสร้างสนัติภาพ 

 

หลกักำรบรรษทัภบิำลของบรษิทั เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิทีจ่ะน ำไปก ำหนดมำตรฐำนเบือ้งตน้แก่คณะกรรมกำรบรษิทั 
ในกำรก ำกบัดูแล กำรมสี่วนร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี ตลอดจนกำรควบคุมดูแลควำมเสีย่งและวฒันธรรมองคก์ร 

 
สรปุประเดน็การพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

บริษัทประเมินและจดัล ำดับประเด็นกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืนตำมประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ภำยในและ
ภำยนอกใหค้วำมส ำคญั และพจิำรณำร่วมกบัปัจจยัควำมเสีย่งและประเดน็ควำมยัง่ยนืของบรษิทัตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 
ทัง้นี้ ในปี 2564 มปีระเดน็ทีม่คีวำมส ำคญัทัง้สิน้ 8 เรื่องทีค่รอบคลุมทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและสงัคม 
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1. อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั 
2. Circular Economy implementation 

1. กำรจดักำรกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ 
2. กำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม 

1. กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
2. Eco Innotech 
3. กำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำอย่ำงยัง่ยนื 
4. กำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
1.  
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3.2    การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณุค่าของบริษทั 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกจิ 
 กำรด ำเนินงำนกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเป็นเรื่องทีบ่รษิทัใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่และด ำเนินงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง โดย
บรษิัทค ำนึงถึงผู้มส่ีวนได้เสยี และกำรบรหิำรจดักำรควำมยัง่ยนืของกิจรรมตลอดจนห่วงโซ่คุณค่ำของบรษิัทตัง้แต่      
ตน้น ้ำ ไดแ้ก่ กำรจดัหำเมด็พลำสตกิ กำรขนส่งเมด็พลำสตกิ และวตัถุดบิในกระบวนกำรผลติอื่น ๆ จนถงึธุรกจิปลำยน ้ำ 
ไดแ้ก่ กระบวนกำรผลติถุงพลำสตกิ กำรพฒันำผลติภณัฑ์ กำรจดัซื้อจดัจำ้ง กำรขนส่งผลติภณัฑ์ และกำรจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์และบรหิำร เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ตลอดจนสร้ำง
สมดุลระหว่ำงคุณค่ำและมูลค่ำจำกกำรด ำเนินธุรกจิใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย อกีทัง้สำมำรถสรำ้งควำมสมัพนัธ์ที่ดี
และควำมเชื่อมัน่ในกำรด ำเนินงำนระหว่ำงบรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีได ้
กิจกรรมหลกั   
1) การบริหารปัจจยัการผลิต  
 บริษัทให้ควำมส ำคญักับวตัถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต ที่มีคุณภำพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้จำกคู่ค้ำใน
ประเทศและต่ำงประเทศ มกีำรกำรวจิยัพฒันำและออกแบบเพื่อสรำ้งนวตักรรมดำ้นผลติภณัฑ์ใหต้รงกบัควำมต้องกำร
ของลูกคำ้ มกีำรบรหิำรจดักำรและวำงแผนกำรใชแ้ละจดัหำวตัถุดบิอย่ำงเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดต้้นทุนทีม่ปีระสทิธภิำพ 
ส่งผลต่อรำคำแขง่ขนัในตลำด 
2) การปฏิบติัการ    
 บรษิทัมกีำรปรบัปรุงประสทิธภิำพเครื่องจกัรและโรงงำนมำโดยตลอด ในปัจจุบนัโรงงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ มรีะบบควำมปลอดภยัและระบบป้องกนัมลภำวะทีด่ ีนอกจำกนี้ บรษิทัใหค้วำมส ำคญัและดแูลให้
ผูบ้รหิำรและพนักงำนมทีกัษะควำมรูค้วำมช ำนำญ มปีระสบกำรณ์กำรท ำงำน โดยมกีำรจดัอบรมใหค้วำมรูก้บัผูบ้รหิำร
และพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติซึ่งจะส่งผลไปยงัของเสยีและผลกระทบด้ำนสิง่แวดล้อม
จำกกระบวนกำรผลติ มรีะบบควบคุมคุณภำพที่ได้ตำมมำตรฐำน มกีำรตรวจวเิครำะห์ทำงหอ้งปฏิบตัิกำรและไดร้บั    
กำรรบัรองมำตรฐำนต่ำง ๆ ในระดบัสำกล 
3) การกระจายสินค้าและบริการ และการส่งออก   
  บรษิัทมกีำรจดักำรระบบกระจำยสนิคำ้อย่ำงเป็นระบบ ใช้ผู้ใหบ้รกิำรขนส่งที่มปีระสบกำรณ์มคีวำมช ำนำญ    
อกีทัง้บรษิทัใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่ในเรื่องกำรส่งสนิคำ้ใหลู้กคำ้ไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ และแสดงควำมรบัผดิชอบเมื่อ
สนิคำ้เกดิควำมเสยีหำย 
4) การตลาดและการขาย    
 กลุ่มบริษัทให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของกำรให้บริกำรเป็นอย่ำงมำก โดยจะมุ่งเน้นกำรตอบสนองต่อ      
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงรวดเร็วและมคีุณภำพ ภำยในระยะเวลำ 48 ชัว่โมงหลงัจำกได้รบักำรติดต่อ มทีมีงำน   
กำรขำยและกำรตลำดท ำหน้ำที่คอยประสำนงำน สื่อสำรและให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัใช้สนิค้ำและบรกิำรอย่ำงถูกต้องและ
ครบถว้น ตอบสนองลูกคำ้ในเรื่องต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมกีำรก ำหนดรำคำอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม 
5) การบริการหลงัการขาย    
 บรษิทัจดัใหม้กีำรประเมนิควำมพงึพอใจของลูกคำ้และช่องทำงรบัเรื่องรอ้งเรยีน เช่น เวบ็ไซต์บรษิทั อเีมล 
เป็นต้น เพื่อรบัฟังควำมคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัสนิค้ำ และมกีำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบว่ำขอ้ร้องเรยีน   
ต่ำง ๆ ไดร้บักำรแกไ้ขปรบัปรุงอย่ำงมปีระสทิธผิล  
 
กิจกรรมสนับสนุน   
  กจิกรรมที่สนับสนุนใหก้จิกรรมหลกับรรลุเป้ำหมำย ซึ่งมคีวำมส ำคญัไม่น้อยไปกว่ำกจิกรรมหลกั โดยบรษิัท 
ด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบและปฏบิตัติำมเกณฑก์ำรบรหิำรจดักำรอย่ำงเหมำะสม ทัง้กำรจดัซื้อจดัหำ ทีมุ่่งเน้นวตัถุดบิที่
มคีุณภำพ รำคำเหมำะสม กำรวจิยัและพฒันำนวตักรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม กำรบรหิำรทรพัยำกรมนุษย์ซี่งเป็น
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กระบวนกำรส ำคญัต่อกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนืในทุกดำ้น กำรพฒันำโครงสรำ้งพืน้ฐำนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น 
โปรแกรมระบบบญัช ีระบบกำรจดักำรคลงัสนิคำ้ เป็นตน้ 
 

3.2.2 กำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำอยำ่งยัง่ยนื 
  บริษัทใส่ใจตัง้แต่กำรคดัเลือกคู่ค้ำที่มศีกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมจีริยธรรม มีควำมเป็นมืออำชพี 
พรอ้มปรบัตวัตำมควำมเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อควำมยัง่ยนืภำยใตแ้ผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง สรำ้งโอกำสทีเ่กดิขึน้
ร่วมกันภำยใต้ระบบกำรติดตำม กำรตรวจประเมินอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทัง้บริษัทยงัให้ควำมส ำคญัต่อกำรวำง
ยุทธศำสตร์ กำรบรหิำรงำนจดัซื้อจดัจ้ำง และกำรจดักำรด้ำนกำรบรหิำรห่วงโซ่อุปทำนที่มุ่งเน้นคุณภำพสนิค้ำและ
บรกิำร โดยก ำหนดใหม้กีระบวนกำรบรหิำรควำมเสี่ยงทีค่รอบคลุมดำ้นสิง่แวดล้อม สงัคม และกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรจดักำรที่สอดคล้องกบัระดบัควำมเสีย่ง โดยค ำนึงถงึคุณภำพ ปรมิำณ กำรส่งมอบสนิค้ำและ
บรกิำรทีไ่ดร้บั รวมถงึขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำย และระบบกำรบรหิำรจดักำรดำ้นต่ำง ๆ เพื่อป้องกนัและลดควำมเสีย่งที่
อำจส่งผลกระทบต่อคุณภำพ ปริมำณ กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำร รวมทัง้ควำมไว้วำงใจของผู้มีส่วนได้เสีย                 
ในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ขององค์กร มีกำรจัดท ำจรรยำบรรณกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำของบริษัท(TPBI - SUPPLIER 
SUSTAINABLE CODE OF CONDUCT) ส ำหรับคู่ค้ำ และจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ (TPBI 
PURCHASER CODE OF CONDUCT) ส ำหรับพนักงำน เพื่อให้ทัง้คู่ค้ำและพนักงำนยึดถือและปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่งครัด โดยมีเนื้อหำและขอบเขตของแนวทำงกำรปฏิบัติภำยใต้กฎหมำย  ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ครอบคลุมประเด็นด้ำนจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ สิทธิมนุษยชน ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดล้อม       
ตำมหลกั 4 ประกำรดงันี้ 

❖ ความคุ้มค่า คู่ค้ำและพนักงำนของบรษิทัต้องค ำนึงถึงต้นทุน คุณภำพ และผลกระทบที่อำจจะเกดิขึน้     
อนัเนื่องมำจำกกำรจดัซื้อจดัจ้ำงทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต โดยให้มีกำรเปรยีบเทยีบทำงเลือกต่ำง ๆ 
พร้อมปัจจยัด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ด้ำนกำรตลำด, ด้ำนกำรเงนิ, ด้ำนเทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม      
มำประกอบกำรพจิำรณำ ซึ่งไม่ไดถ้อืรำคำต ่ำสุดเป็นเกณฑ์ตดัสนิใจจดัซื้อจดัจำ้งเสมอไป ทัง้นี้ จะขึน้อยู่
กบัคะแนนของควำมคุม้ค่ำในงำน (Value Score) ของกระบวนกำรคดัเลอืกคู่คำ้ทีจ่ะยดึถอืเป็นส ำคญั 

❖ คุณธรรมและความโปร่งใส คู่ค้ำและพนักงำนของบริษัทต้องด ำเนินตำมขัน้ตอนกำรจดัซื้อจัดจ้ำง           
อย่ำงเปิดเผย และตอ้งเปิดโอกำสใหคู้่คำ้ทุกรำยสำมำรถแขง่ขนัไดอ้ย่ำงเป็นธรรม โดยค ำนึงถงึคุณสมบตัิ
และควำมสำมำรถในกำรรบังำนของกลุ่มงำนต่ำง ๆ ของคู่คำ้เป็นหลกั มกีำรเปิดโอกำสใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยี 
ผู้เชี่ยวชำญ และฝ่ำยที่ได้รบัมอบหมำยจำกบรษิทั มโีอกำสรบัทรำบขอ้มูลในกำรจดัซื้อจดัจ้ำงได้อย่ำง
เพยีงพอ และเสมอภำคกนัในเวลำทีเ่หมำะสม ทัง้นี้  ผลกำรพจิำรณำคดัเลอืกจะต้องแจง้ใหผู้บ้รหิำรและ/
หรอืคณะกรรมกำรจดัซื้อจดัจำ้งไดร้บัทรำบดว้ย 

❖ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงำนของบรษิทัต้องพจิำรณำถงึควำมตอ้งกำรในกำรจดัซื้อ
จดัจำ้งใหช้ดัเจน โดยค ำนึงถงึทศิทำงของสภำวะตลำดดำ้นต่ำง ๆ ในสถำนกำรณ์ปัจจุบนั มกีำรวเิครำะห์ 
และจดัท ำแผนงำนเพื่อใช้ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรคดัเลือกว่ำวิธีกำรจดัซื้อจดัจ้ำงรูปแบบใดเป็น
ประโยชน์และเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในขณะนัน้มำกที่สุด รวมทัง้มกีำรประเมนิผลกำรจดัซื้อจดัจ้ำง     
รำยเดอืน รำยไตรมำสและรำยปี เพื่อน ำผลทีไ่ดไ้ปปรบัปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่องทีเ่กดิขึน้ 

❖ ความรบัผิดชอบต่อผลส าเรจ็ของงาน  พนักงำนของบรษิทัต้องยดึหลกัควำมรบัผดิชอบต่อมำตรฐำน
จรยิธรรมหรอืจรรยำบรรณวชิำชพีรวมทัง้ค ำนึงถงึควำมถูกตอ้ง กำรใชอ้ ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสทิธภิำพ        
มคีุณภำพ และรบัผดิชอบต่อผลของกำรปฏิบตัหิน้ำทีต่ำมบทบำทหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบ โดยประเมนิจำก
มุมมองควำมคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของหน่วยงำนและกระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
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คดัเลือกและตรวจประเมินคู่ค้าท่ีมีศกัยภาพในการด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำร
คุณภำพของสนิคำ้ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนตัง้แต่ตน้
น ้ำจนถงึปลำยน ้ำ เริม่ตัง้แต่ข ัน้ตอนกำรคดัเลอืก
คู่ค้ำ ประเมนิและตรวจสอบคู่ค้ำอย่ำงยุติธรรม
และโปร่งใสยดึหลกัธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึง
ควำมมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติตำมจรรยำบรรณคู่ค้ำ 
และศกัยภำพในกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตได้
อย่ำงยัง่ยนืด ำเนินกำรจดักำรตรวจประเมนิและ
ให้กำรรับรองคู่ค้ำทุกรำยเป็นประจ ำอย่ำง
ต่อเนื่ องทุกปี เพื่อลดควำมเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทำน ส ำหรบักำรประเมนิและคดัเลอืกผูข้ำยวตัถุดบิ บรษิทัเขำ้ตรวจประเมนิ ณ สถำนประกอบกำรของผูข้ำย และ
แบบประเมนิผูข้ำยทีค่รอบคลุมในเรื่องระบบคุณภำพ ระบบควบคุมเครื่องมอืวดั กำรควบคุมกระบวนกำร กำรควบคุม
ผลติภณัฑ์ที่ไม่ปลอดภยัและไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด กำรให้บรกิำรหลงักำรขำย ควำมพร้อมของกำรบรกิำร ก ำลงั    
กำรผลติ กำรขนส่ง ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยัและสิง่แวดล้อม มำตรฐำนอุตสำหกรรม และคู่คำ้ต้องสำมำรถด ำเนิน
ธุรกิจตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิอย่ำงยัง่ยืนของบริษัทได้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำคู่ค้ำที่ผ่ำนกำรคดัเลือกมีศกัยภำพเพยีงพอ        
ในกำรบรหิำรงำนและสำมำรถเชื่อถือได้ กำรบรหิำรจดักำรทะเบยีนคู่ค้ำอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำร
ทะเบียนคู่ค้ำและคณะท ำงำนทะเบียนคู่ค้ำ ทัง้นี้  ผู้ขำยที่รบัคดัเลือกจำกบริษัท คือ ผู้ขำยที่ได้รบัคะแนนกำรตอบ
แบบสอบถำมมำกกว่ำร้อยละ 90 และคุณภำพวตัถุดบิตรงตำมมำตรฐำนที่บรษิัทก ำหนด จำกนัน้ จดัให้มกีำรตรวจ
ประเมนิซ ้ำทุก 6 เดอืน โดยส่วนใหญ่ผลกำรตรวจประเมนิผู้ขำยอยู่ในระดบัเกรด A  ในส่วนของกำรซื้อขำยวตัถุดบิ    
แต่ละชนิด บรษิทัซื้อขำยกบัผูข้ำยอย่ำงน้อย 2 รำย เพื่อป้องกนักำรขำดแคลนวตัถุดบิ ในกรณีทีผู่ข้ำยรำยใดรำยหนึ่ง
เกดิประสบปัญหำไม่สำมำรถจดัหำวตัถุดบิใหก้บับรษิทัได้ นอกจำกนี้ วตัถุดบิบำงรำยกำรบรษิทัจดัใหม้กีำรประมลูรำคำ
วตัถุดบิ เพื่อเพิม่ส่วนต่ำงระหว่ำงต้นทุนกบัรำคำขำยมำกขึน้ และเพื่อควำมโปร่งใส ควำมยุตธิรรมส ำหรบักำรคดัเลอืก
ผูข้ำย รวมทัง้มกีำรบรหิำรจดักำรคู่คำ้ โดยกำรจดัท ำทะเบยีนคู่คำ้ (APPROVED VENDOR LIST : AVL / QUALIFIED 
VENDOR LIST : QVL) อกีดว้ย 
 
ประเมินความเส่ียงและการจดักลุ่มคู่ค้า 

กำรวเิครำะห์ค่ำใชจ้่ำยและกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นธุรกจิ ควบคู่กบัดำ้นสิง่แวดล้อม สงัคม และกำรก ำกบั
ดูแลกจิกำร (ESG) โดยจดัล ำดบัควำมส ำคญัของควำมเสีย่งทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ส ำหรบั    
คู่ค้ำรำยเดมิ (Existing Supplier) และคู่ค้ำรำยใหม่ (New Supplier) และน ำผลมำจดักลุ่มคู่คำ้เพื่อก ำหนดกลยุทธ์และ
วำงแผนพฒันำคู่คำ้ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทั ซึ่งประเมนิโดยฝ่ำยจดัซื้อ ควบคู่ไปกบัแบบประเมนิตนเองของ
คู่คำ้ 

บรษิทัค ำนึงถงึผลกระทบดำ้นต่ำง ๆ ของคู่คำ้ จำกกำรวเิครำะห์ควำมส ำคญัและกำรประเมนิควำมเสีย่งของ   
คู่คำ้ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

❖ กำรวเิครำะห์กำรใชจ้่ำย (Spend analysis) ครอบคลุมทุกกลุ่มงำนจดัซื้อ กำรใชจ้่ำยของคู่คำ้ทุกรำยที่มี
ยอดกำรใชจ้่ำยสงู (Top spender) 

❖ กำรประเมนิควำมเสีย่งของกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของคู่คำ้ (Risk assessment) มุ่งเน้น
กำรระบุควำมเสี่ยงต่อควำมยัง่ยนืขององค์กรในกระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำง เช่น จ ำนวนแหล่งที่มำของ
สนิค้ำและบรกิำรทีม่อียู่, ผลกระทบทีม่ตี่อกระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้ง, กำรใช้แรงงำนเด็ก, ผลกระทบต่อ
กำรซื้อวตัถุดบิทีผ่ดิกฎหมำย เป็นตน้ 

❖ กำรวเิครำะหค์วำมส ำคญัของคู่คำ้ (Critical analysis) ซึง่ มหีลกัเกณฑใ์นกำรวเิครำะห ์ดงันี้ 
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• Partner (High Risk High Expenditure) มคีวำมเสีย่งสงูและมคีวำมส ำคญัสงู 
• Leverage (Low Risk High Expenditure) มคีวำมเสีย่งต ่ำและมคีวำมส ำคญัสงู 
• Risk (High Risk Low Expenditure) มคีวำมเสีย่งสงูและมคีวำมส ำคญัต ่ำ 
• Shop (Low Risk Low Expenditure) มคีวำมเสีย่งต ่ำและมคีวำมส ำคญัต ่ำ 

❖ กำรจดัท ำมำตรกำรเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกคู่ค้ำ (Mitigation measures) พิจำรณำจำกผล    
กำรประเมนิควำมเสีย่งและกำรวเิครำะหค์วำมส ำคญัของคู่คำ้ เพื่อช่วยใหบ้รษิทัมคีวำมพรอ้มในกำรรบัมอื
กบัคู่คำ้ทีม่คีวำมเสีย่งสงูและควำมส ำคญัสงู โดยมมีำตรกำรหลกั ๆ ดงันี้ 
• คู่คำ้หลกั หมำยถงึ คู่คำ้ทีม่ยีอดกำรใชจ้่ำยสูงและมคีวำมเสีย่งในระดบัสูงมำกหรอืสูง สนิคำ้ทดแทน

ยำก และอยู่ ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ส ำคัญ โดยจะ ถือว่ำคู่ ค้ำ เหล่ำนี้ จ ัดอยู่ ใน                 
กลุ่ม High Risk Tier ทีจ่ะต้องไดร้บักำรตรวจสอบทุกปี มกีำรเยีย่มชมพืน้ทีแ่ละสมัภำษณ์ผูบ้รหิำร
และพนักงำน ทัง้นี้ คู่คำ้ดงักล่ำวต้องก ำหนดแผนและแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพื่อลดควำมเสีย่งและ
ควำมรุนแรงที่อำจเกดิขึ้น รวมทัง้ต้องมแีผนกำรตรวจสอบเพื่อด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรปฏบิตัิ
อย่ำงยัง่ยนืของคู่คำ้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำบรษิทัสำมำรถบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีไ่มเ่กดิผล
กระทบต่อธุรกจิ ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

• คู่คำ้รอง หมำยถงึ คู่คำ้ทีม่ยีอดกำรใชป้ำนกลำงหรอืต ่ำและควำมเสีย่งอยู่ ในระดบัปำนกลำงหรอืต ่ำ 
หรอืไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่ม High Risk Tier จะต้องผ่ำนกำรประเมนิคู่คำ้ หรอืกำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำน
ตำมแนวทำงกำรปฏบิตัอิย่ำงยัง่ยนืของคู่คำ้และผ่ำนกำรประเมนิจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

พฒันาและยกระดบัศกัยภาพคู่ค้าสู่ความยัง่ยืน 

บริษัทมุ่งด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมและพัฒนำคู่ค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนแนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพคู่ค้ำ               
โดยก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำแผนธุรกจิร่วมกนั ซึ่งเป็นกำรยกระดบักำรท ำงำนร่วมกนัระหว่ำงบรษิทัและคู่คำ้ เพื่อพฒันำ
แผนงำนและโครงกำรใหม่ ๆ นอกจำกนี้ บริษัทยงัจดัให้มกีำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่คู่ค้ำ ผ่ำนกิจกรรมอบรมที่
หลำกหลำย เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถทัง้ในกำรแขง่ขนัและกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมยัง่ยนืร่วมกนั อำท ิกำรบรรยำยให้
ควำมรู้ผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับมำตรฐำนต่ำง ๆ ประชุมจรยิธรรมและแนวทำงปฏิบตัิสู่ควำมยัง่ยนืส ำหรบัคู่ค้ำธุรกิจ 
พรอ้มกนัน้ี บรษิทัมกีำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อพฒันำศกัยภำพคู่คำ้เพื่อควำมยัง่ยนื อำท ิโครงกำรพฒันำมำตรฐำน 
BRC, กำรปรบัปรุงระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001 พร้อมทัง้ก ำหนดใหม้กีำรตรวจเยีย่มสถำนประกอบกำรของคู่คำ้
ประจ ำปี เพื่อทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อก ำหนดของบริษัท รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และรับฟัง
ขอ้เสนอแนะทีส่ำมำรถร่วมมอืกนัยกระดบัศกัยภำพและกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

Spend Analysis

• Analyse supplier's 
spend for all categories

Risk Assessment

• Assess supplier's 
responsibility for 
environmental, social 
and good governance

Critical Analysis

• Define supplier's 
criticality base on high 
expenditure and level 
of risk

Mitigation Measure

• Define mitigation 
measure base on 
expenditure and level 
of risk



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report)                                 
 

 

   
 
 

62 

สร้างความตระหนัก ความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

จดัให้มกีำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถตลอดจนสื่อสำรนโยบำยและจรรยำบรรณของบรษิทัใหแ้ก่พนักงำน         
ทุกระดบั รวมถงึจดัใหม้คีณะกรรมกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบังำนจดัซื้อจดัจำ้ง เพื่อแลกเปลีย่นควำมรู ้ขอ้มลู วธิปีฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 
เพื่อให้พนักงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับเป้ำหมำยของบริษัท และร่ วมกันพัฒนำคู่ค้ำ              
สู่ควำมยัง่ยนื 

บรษิทัจดัใหม้ปีระเมนิควำมเสีย่งในกำรบรหิำรห่วงโซ่อุปทำนและมกีำรทบทวนเป็นประจ ำต่อเนื่องทุกปี โดย
พจิำรณำจดักลุ่มคู่คำ้ใหส้อดคลอ้งกบัควำมเสีย่งและควำมส ำคญั ร่วมกบักำรวเิครำะหค์่ำใชจ้่ำยและเพิม่ควำมชดัเจนใน
กำรพจิำรณำควำมเสีย่งทีม่ผีลต่อธุรกจิ เพื่อจ ำแนกคู่คำ้ทีม่คีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ (Critical Supplier) 
และรำยละเอียดในกำรพจิำรณำถึงปัจจยัควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคม และกำรก ำกับดูแลที่ด ี(Environmental 
Social and Governance : ESG) เพื่อจ ำแนกคู่คำ้ที่มคีวำมเสีย่งดำ้นควำมยัง่ยนื (High Potential Sustainability Risk 
Supplier) ทัง้นี้  เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรคู่ค้ำ (Supplier Management) แต่ละกลุ่ม ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพผ่ำน
กระบวนกำรต่ำง ๆ ได้แก่ กำรกระจำยแหล่งที่มำ กำรตรวจประเมินคู่ค้ำ (Supplier Assessment) กำรปรับปรุง         
กำรด ำเนินงำนร่วมกบัคู่คำ้ เช่น กำรใหค้ ำปรกึษำในกำรปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนอุตสำหกรรม     
สเีขยีว ตลอดจนกำรวำงแผนพฒันำคู่คำ้สู่ควำมยัง่ยนืร่วมกบัคู่คำ้ทีม่ศีกัยภำพและควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะร่วมงำนและเตบิโต
ไปกบับรษิทั 

แนวทางการปฏิบติัอย่างยัง่ยืนของคู่ค้า 
Supplier Sustainable Code of Conduct 

บรษิทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมเป็นธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย และตำมหลกับรรษทัภบิำล ควบคู่
ไปกับกำรดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมสมดุลในทุกๆ ด้ำน อยู่ร่วมกัน เติบโต
ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื อกีทัง้ยงัไดเ้ผยแพร่นโยบำยนี้ และสนับสนุนส่งเสรมิใหคู้่คำ้น ำหลกักำรดงักล่ำวไปปฏบิตั ิเพื่อขยำย
ผลออกไปสู่สงัคมในวงกวำ้งดว้ย ดงันัน้ เพื่อใหม้คีวำมเขำ้ใจทีถ่กูตอ้งร่วมกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัท ำแนวทำงกำรปฏบิตัฉิบบั
นี้ขึน้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงใหคู้่คำ้น ำไปปฏบิตั ิ 

1. จรรยาบรรณด้านธรุกิจ 

บริษัทมุ่งเน้นกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง  ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมด้วย         
ควำมซื่อสตัยสุ์จรติ มจีรยิธรรม โปร่งใส อย่ำงเคร่งครดั สำมำรถตรวจสอบได ้และจะไม่ท ำกำรใด ๆ อนัเป็นวธิทีีทุ่จรติ
คอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ แต่จะด ำเนินกำรใหไ้ดม้ำซึง่สนิคำ้และบรกิำรทีม่คีุณภำพ ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อบรษิัทดว้ย
ควำมเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ำย โดยก ำหนดใหม้กีำรด ำเนินกำร ดงันี้ 

1.1  กำรรกัษำควำมลบัระหว่ำงกนั 
1.2  ละเวน้กำรกระท ำใด ๆ ทีก่่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และ/หรอืผลประโยชน์ทบัซอ้น 
1.3  ละเวน้กำรละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
1.4  ก ำหนดช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน 
1.5  กำรมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำและมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

2. จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

บริษัทสนับสนุนและเคำรพหลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนทัง้ในระดับประเทศและระดับสำกล รวมทัง้หมัน่      
ตรวจตรำดูแลมใิหธุ้รกจิของบรษิทัเขำ้ไปมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบักำรล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน ดว้ยกำรยอมรบัหลกัปฏบิตัทิี่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสทิธมินุษยชนขององคก์ำรสหประชำชำต ิโดยก ำหนดรำยละเอยีด ดงันี้ 
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2.1  คู่คำ้ควรใหค้วำมเคำรพต่อสทิธมินุษยชน ค ำนึงถงึศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์ ควำมเท่ำเทยีมกนั ไม่ว่ำจะ
เป็นเพรำะควำมแตกต่ำงทำงเชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ เพศ กำรศกึษำ ควำมพกิำร รวมถงึกำรปฏบิตัติ่อ
พนักงำนของตนอย่ำงเป็นธรรมตำมมำตรฐำนสำกลและกฎหมำย 

2.2  คู่คำ้จะตอ้งไม่มกีำรบงัคบัใชแ้รงงำนโดยทีพ่นักงำนของตนไม่สมคัรใจ 
2.3  คู่ค้ำจะต้องไม่จ้ำงแรงงำนเด็กที่อำยุไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด และต้องจดัให้แรงงำนได้รบัควำม

คุม้ครองตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดทุกประกำร 
2.4  คู่คำ้จะต้องจ่ำยค่ำจำ้งและผลประโยชน์อื่นใดทีพ่นักงำนของตนพงึไดร้บัอย่ำงถูกต้อง เป็นธรรมตรงตำม

ก ำหนดเวลำ 
2.5  คู่คำ้จะต้องไม่ใหพ้นักงำนของตนท ำงำนเป็นเวลำนำนเกนิกว่ำกฎหมำยก ำหนด หำกมคีวำมจ ำเป็นต้อง

ใหท้ ำงำนล่วงเวลำจะตอ้งเป็นไปตำมควำมสมคัรใจ 

3. ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม 

 บรษิัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตังิำนทีค่ ำนึงถึงมำตรฐำนกำรบรหิำรจดักำรด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภยั 
และอำชีวอนำมัยอย่ำงต่อเนื่อง ก ำหนดและทบทวนนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย รวมถึง        
แนวปฏบิตัทิีด่เีพื่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยก ำหนดรำยละเอยีด ดงันี้ 
 3.1  คู่ค้ำจะต้องจดัเตรยีมสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยั และมสุีขอนำมยัให้แก่พนักงำน   

ของตน รวมถึงจัดหำอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลให้แก่พนักงำนของตนอย่ำงเพีย งพอและ
เหมำะสม 

 3.2  กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉุกเฉินคู่ค้ำจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน โดยจะต้องก ำหนดให้มี      
กำรประเมนิสถำนกำรณ์ มำตรกำรกำรจดักำรด้ำนผลกระทบ แผนกำรเตือนภยั และจดัให้มกีำรอบรม
ใหแ้ก่พนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสม 

 3.3  คู่คำ้จะตอ้งมนีโยบำยในกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มอย่ำงชดัเจน และมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรใชท้รพัยำกรต่ำง ๆ 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ มกีำรใชพ้ลงังำนอย่ำงประหยดัและเหมำะสม 

 3.4  คู่ค้ำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้          
อย่ำงเคร่งครดั 

 3.5  คู่คำ้จะต้องมัน่ใจว่ำในกระบวนกำรผลติ มกีำรตดิตัง้ระบบก ำจดัและจดักำรของเสยี กำรปล่อยมลพษิทัง้
ทำงอำกำศ บนดนิ และกำรระบำยน ้ำทิ้งที่เหมำะสม ปลอดภยั โดยจดัให้มกีำรเฝ้ำระวงั ควบคุม และ
ตรวจสอบคุณภำพอยู่เสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำของเสยีและผลติผลจำกกำรผลติทีป่ล่อยออกสู่สิง่แวดล้อมจะ
ไม่ก่อใหเ้กดิมลพษิใด ๆ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

4. จริยธรรมและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

4.1  คู่คำ้จะตอ้งด ำเนินธุรกจิดว้ยคุณธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั 
4.2  คู่คำ้จะตอ้งด ำเนินธุรกจิโดยปรำศจำกกำรใหส้นิบนในทุกรปูแบบ 
4.3  คู่คำ้จะตอ้งด ำเนินธุรกจิดว้ยกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม 
4.4  คู่คำ้จะตอ้งมกีำรจดัท ำบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำธุรกจิอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น 
4.5  คู่คำ้จะตอ้งปกป้องขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของลูกคำ้ 
 

3.2.2   กำรวเิครำะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยีในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกจิ 
 ในปี 2564 จำกกำรวเิครำะหห์่วงโซ่คุณค่ำของธุรกจิ บรษิทัไดจ้ ำแนกกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยีออกเป็น 7 กลุ่ม โดย
พจิำรณำจำกควำมเกีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั ผลกระทบดำ้นควำมยัง่ยนืของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีต่อบรษิทั และ
ผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัต่อกลุ่มผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
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1. 
พนั
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เป้าหมาย การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง 

• เขำ้ใจควำมต้องกำรของพนักงำนและอ ำนวยควำมสะดวก 
เพื่อให้พนักงำนท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขรวมถึงส่งเสริม               
กำรพฒันำทกัษะและเพิม่พนูศกัยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

• สื่อสำรทศิทำงและเปิดเผยขอ้มลูกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำง ๆ 
เพื่อให้พนักงำนรบัทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรด ำ เนิน
ธุรกจิของบรษิทั 

• มสีวสัดิกำรและค่ำตอบแทนต่ำง ๆ ที่เป็นธรรมรวมทัง้มี
สภำพกำรท ำ ง ำนที่ เ หมำะสมและ ได้ ร ับกำรดู แล              
ด้ ำ น อ ำ ชี ว อ น ำ มัย ต ล อ ด จ น ค ว ำ มป ล อ ดภั ย ใ น                  
กำรปฏบิตังิำน 

• สนับสนุนให้พนักงำนได้เรียนรู้แนวโน้มและเรื่องใหม่  ๆ 
ตลอดเวลำเพื่อพฒันำศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

• จัดท ำช่องทำงให้พนักงำนเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรยีน 
และควำมคำดหวงัต่อผูบ้รหิำรไดโ้ดยตรง 

• กจิกรรมผูบ้รหิำรพบพนักงำน (Town hall)  
• ดูแลเรื่องควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั 
• จดัค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรต่ำง ๆ ใหแ้ก่พนักงำนอย่ำง

ครบถว้น 
• ระบบ ErsLeave อ ำนวยควำมสะดวกให้พนักงำนเข้ำถึง

ขอ้มลูทีจ่ ำเป็น 
• กำรประเมนิ 360 องศำเพื่อควำมยุตธิรรม และครอบคลุม

ส ำหรบักำรประเมนิปรบัค่ำตอบแทนรำยปี 
ประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ 

• พนักงำนได้รบักำรอบรมที่เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำนเฉลี่ย 
10.90 ชัว่โมงต่อคน 

• อตัรำกำรเลื่อนต ำแหน่งภำยในบรษิทัรอ้ยละ 1.50 ต่อปี 
• สถติกิำรเกดิอุบตัเิหตุและกำรเจบ็ป่วยในบรษิทัลดลง 

• กำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ และระบบออนไลน์ภำยใน
บรษิทั 

• กิ จ ก ร ร ม ผู้ บ ริ ห ำ ร พ บ พ นั ก ง ำ น  ( Town hall)                          
1 ครัง้ต่อไตรมำส   

• แบบส ำรวจควำมพึงพอใจด้ำนควำมปลอดภัยและ              
ชวีอนำมยั 1 ครัง้ต่อปี 

• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน (Whistleblower) ผ่ำนกล่อง
รบัควำมคดิเหน็ 
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เป้าหมาย การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง 

• เปิดเผยข้อมูลส ำคัญต่ำง ๆ ของบริษัทเพื่อให้ทรำบถึง
สถำนะกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

• มกีำรบรหิำรจดักำร กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่โปร่งใส และ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

• กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และ 
ทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ 

• กำรจดักำรควำมเสีย่งองคก์รทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 
 

• ร่วมมอืกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและบรษิทัอื่นเพื่อพฒันำ
ประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำน 

• วิเครำะห์ ติดตำมตรวจสอบ เฝ้ำระวัง และจัดเตรียม
มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กรทัง้ในระยะสัน้ และ   
ควำมเสีย่งใหม่ทีอ่ำจเกดิขึน้ในช่วงเวลำ 3-5 ปีขำ้งหน้ำ 

• ใหข้อ้มลูทีโ่ปร่งใสตำมมำตรฐำนของประเทศและสำกล 
• เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอข้อคิดเห็นและ 

ขอ้รอ้งเรยีนต่อบรษิทัไดโ้ดยตรง 
• แจ้ ง ข่ ำ ว ส ำ ร แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ผ่ ำ นทำ ง เ ว็บ ไซต์ บริษัท              

อย่ำงสม ่ำเสมอ 
ประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ 

• ควำมมัน่ใจต่อบรษิทัและกำรลงทุน 
• กำรเขำ้ถงึขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
• กำรรกัษำสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทีพ่งึจะไดร้บัตำมกฎหมำย 

• กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ต่อปี 
• สื่อสำรผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนรำยงำนประจ ำปี 
• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน (Whistleblower)  
• ตดิต่อผ่ำนเลขำนุกำรบรษิทั หรอืฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ์ 
• รำยงำนผลประกอบกำรฉบับย่อผ่ ำนเว็บไซต์บริษัท              

1 ครัง้ต่อไตรมำส 
• เ ข้ ำ ร่ ว ม  Opportunity day ข อ ง ต ล ำ ด ห ลั ก ท รัพ ย์ ฯ                   

1 ครัง้ต่อไตรมำส 
• อ ธิ บ ำ ย งบก ำ ร เ งิน ผ่ ำ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ งบ ริษั ท  แ ล ะ 

ตลำดหลกัทรพัยฯ์ ไตรมำสละ 1 ครัง้ 
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เป้าหมาย การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง 
• เปิดเผยขอ้มลูทีค่รบถว้นและโปร่งใส 
• หำโอกำสเพื่อสร้ำงควำมร่วมมือ ผลักดันและขบัเคลื่อน
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมยัง่ยนื 

• สร้ำงควำมตระหนักและสร้ำงควำมเข้ำใจแก่สังคมใน
ประเดน็ส ำคญัดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
กำรเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั
อย่ำงถูกตอ้งและทนัต่อเหตุกำรณ์ 

• รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกองค์กรอิสระ 
นั ก วิช ำก ำ ร แล ะผู้ น ำ ค ว ำมคิด  เพื่ อ น ำ ม ำพัฒนำ               
กำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

• ร่วมมอืในโครงกำรทีส่่งเสรมิควำมยัง่ยนืของสงัคม 
• สื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท      

อย่ำงครบถว้นถูกตอ้งและทนัต่อเหตุกำรณ์ ตลอดจนรบัฟัง
ควำมคดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีนจำกองคก์รอสิระและนักวชิำกำร 

ประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ 
• สนับสนุนกำรผลกัดนัและขบัเคลื่อนประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ควำมยัง่ยนื 

• สงัคมได้ตระหนักและเข้ำใจประเดน็ส ำคญัด้ำนกำรพฒันำ 
อย่ำงยัง่ยนื 

• สื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนทำงโทรศพัท์,เวบ็ไซต์และอเีมล  
• กำรเขำ้ร่วมอบรมหรอืเป็นวทิยำกรเกี่ยวกบัประเดน็ส ำคญั

ดำ้นกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 
• รำยงำนประจ ำปี  
• เวบ็ไซต์ของบรษิทั 
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เป้าหมาย การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง 
• เคำรพสทิธชิุมชน ดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้มของชุมชนโดยรอบ 
• พฒันำคุณภำพชวีติและเสรมิสรำ้งประโยชน์สุขของชุมชน
และสงัคม 

• เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท
อย่ำงถูกตอ้งและทนัต่อเหตุกำรณ์ 

• มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เช่น  
กำรรไีซเคลิพลำสตกิของโครงกำร วน เป็นตน้ 

• ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนชุมชน เพื่ อร ับฟังควำมคิดเห็น 
ขอ้เสนอแนะ ควำมตอ้งกำรของชุมชน  

• เป็นคู่คดิ ใหค้ ำปรกึษำ และช่วยพฒันำชุมชนในมติติ่ำง ๆ 
โดยใชศ้กัยภำพของบรษิทั 

• ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรอบคอบและระมดัระวงั เพื่อป้องกนั
ผลกระทบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

• สื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท      
อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุกำรณ์ ตลอดจน   
รบัฟังควำมคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีนจำกชุมชนและสงัคม 

• จดักจิกรรม Workshop เพื่อใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบั
กำรรีไซเคิลพลำสติกรวมทัง้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
ธุรกจิของบรษิทั 

ประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ 
• ไม่ก่อใหเ้กดิปัญหำสิง่แวดลอ้มต่อชุมชน สงัคมรอบขำ้ง 
• ไม่มกีำรละเมดิกฎหมำยดำ้นสิง่แวดลอ้ม 
• สรำ้งรำยไดแ้ละอำชพีใหก้บัคนในพืน้ที่ 
• มคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบับรษิทั 

• กจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 6 ครัง้ต่อปี 
• กำรส ำรวจควำมพงึพอใจของชุมชน 1 ครัง้ต่อปี 
• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน (Whistleblower) ของบรษิทั

ทำงโทรศพัท,์เวบ็ไซต์และอเีมล 
 

5. 
ลูก

ค้า
 

เป้าหมาย การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง 
• ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในหลำกหลำยมติริวมถงึ
กำรพฒันำผลติภณัฑใ์หต้รงตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 

• มีช่องทำงให้ลูกค้ำเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ำ บริกำรและ
วธิกีำรขอค ำปรกึษำ วธิแีกปั้ญหำและรบัขอ้รอ้งเรยีน 

• รับข้อร้องเรียนค ำแนะน ำ /ติชม จำกลูกค้ำในช่องทำง        
ทีห่ลำกหลำย  

• ส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้ เพื่อปรบัปรุงและยกระดบั
กำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

• ใหค้ ำปรกึษำแก่ลูกคำ้เรื่องกำรออกแบบรปูแบบทีเ่หมำะสม
กับสินค้ำ แนะน ำแนวโน้มของสินค้ำและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัและอนำคต 

• ร่วมพฒันำผลติภณัฑก์บัลูกคำ้ 
ประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ 

• ได้ร ับผลิตภัณฑ์ตรงตำมควำมต้องกำร มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนสำกล 

• รบัทรำบแนวโน้มของสนิคำ้และเทคโนโลยใีหม่ 
 

• แบบประเมนิหลงักำรขำย 
• กจิกรรมฝ่ำยขำยพบลูกคำ้รำยหลกั 1 ครัง้ต่อเดอืน 
• รบัข้อร้องเรียน ค ำแนะน ำ/ติชม จำกลูกค้ำในช่องทำงที่

หลำกหลำย เช่น ,เวบ็ไซต์และอเีมล เป็นตน้ 
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6. 
หน่

วย
งา
นภ

าค
รฐั

 

เป้าหมาย การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง 
• เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่
โปร่งใสและเป็นเลศิ 

• ใหค้วำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนรำชกำรและน ำเสนอแนวทำง
ทีด่ ีเพื่อมุ่งสู่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนื 

• ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อ เสนอแนะต่อกฎระเบียบและ         
แนวปฏบิตัติ่ำง ๆ ของภำครฐั 

• สร้ำงกำรมสี่วนร่วมกบัภำครฐั และแบ่งปันแนวปฏบิตัทิี่ดี
เพื่อใหภ้ำครฐัน ำไปเผยแพร่ 

• สื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลกำรด ำเนินงำนของบริษัท       
อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุกำรณ์ ตลอดจน      
รบัฟังควำมคดิเหน็และขอ้รอ้งเรยีนจำกหน่วยงำนภำครฐั 

• จดัใหม้หีน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรติดต่อประสำนงำนกบั
หน่วยงำนภำครฐัอย่ำงเหมำะสม 

• ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกนัอย่ำงเคร่งครดั 
• ติดตำมข้อมูลข่ำวสำรจำกหน่วยงำนภำครฐั เพื่อใช้เป็น
ส่วนหนึ่งในกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียได้รบั ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่ 
• ไม่มกีำรละเมดิกฎหมำยดำ้นต่ำง ๆ 
• ลดเวลำในกำรตรวจประเมนิซ ้ำ ในกรณีทีบ่รษิทัด ำเนินกำร
ไม่สอดคล้อง อกีทัง้ได้รบัแนวทำงที่ด ี เพื่อมุ่งสู่กำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนื 

• รำยงำนประจ ำปี 
• กำรตรวจเยีย่มบรษิทั 
• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำทีค่วำมปลอดภยัใน
กำรท ำงำนระดบัวชิำชพี 

• สื่อสำรอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนโทรศพัท,์เวบ็ไซต์และอเีมล 
 

7. 
คู่ค้

า ค
ู่ธรุ

กิจ
 

เป้าหมาย การด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง 
• สรำ้งคุณค่ำต่อกำรด ำเนินงำนของคู่คำ้ คู่ธุรกจิ 
• สนับสนุนและยกระดับกำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำ คู่ธุรกิจ   
เพื่ อพัฒนำองค์ควำมรู้  ส่ งผลให้เกิดกำรท ำงำนที่มี
ประสทิธภิำพสงูสุด 

• ดูแลสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภยั ในกำรท ำงำนของ 
คู่คำ้ คู่ธุรกจิ  

• สนับสนุนให้คู่ค้ำ คู่ธุรกิจมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะ
เพื่อใหก้ำรท ำงำนปลอดภยั 

• กำรด ำเนินงำนด้วยควำมซื่อสตัย์ มคีวำมโปร่งใส และเป็น
ธรรม ได้ร ับสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพสูงในรำคำที่
ยุตธิรรม อกีทัง้ยงัเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำง
ธุรกจิ และทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิในอนำคต 

• สนับสนุนองค์ควำมรูก้ำรด ำเนินงำนที่ค ำนึงถงึสิง่แวดล้อม
สั ง ค ม  แ ล ะ มี ธ ร ร ม ำภิบ ำ ล  ( ESG)  เ พื่ อ ยก ร ะ ดับ                 
กำรด ำเนินงำนของคู้ค้ำคู่ธุรกิจและลดควำมเสี่ยงใน         
กำรปฏบิตังิำนและควำมเสีย่งดำ้นชื่อเสยีง 

• แบ่งปันองค์ควำมรู้และเทรนด์ใหม่  ๆ ที่อำจส่งผลต่อ         
กำรด ำเนินงำนของคู่คำ้ คู่ธุรกจิ 

• สรำ้งควำมตระหนักและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำงำน 
ใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมควำมปลอดภยั 

• จัดให้มีจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำ คู่ธุรกิจ 
และด ำเนินกำรเพิม่ศกัยภำพคู่ค้ำ คู่ธุรกิจ เช่น กำรตรวจ
ประเมินคู่ค้ำด้ำนสิ่งแวดล้อม สงัคม และกำรก ำกับดูแล
กจิกำรทีด่ ี

• จัดให้มีหน่วยงำนที่ร ับผิดชอบในกำรให้ข้อเสนอแนะ 
ค ำปรึกษำ รวมถึงกำรด ำ เนินกำรเกี่ ยวกับกำรรับ              
ขอ้รอ้งเรยีนต่ำง ๆ 

• รักษำระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์และบริกำร  พัฒนำ
ประสทิธภิำพกำรผลติผลติภณัฑแ์ละบรกิำรใหม่ ๆ ร่วมกนั 

• ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนและควำมคำดหวงั 

• ด ำเนินธุรกจิร่วมกบัคู่คำ้ คู่ธุรกจิสอดคล้องกบัจรรยำบรรณ
ในกำรปฏบิตัติ่อคู่คำ้ของบรษิทั 

• คู่ค้ำ คู่ ธุ รกิจได้ร ับควำมรู้ เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวตักรรมผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

• ควำมเชื่อมัน่และควำมมัน่คงในกำรด ำเนินธุรกจิร่วมกนั 

• กำรขึน้ทะเบยีนคู่คำ้และทบทวน 1 ครัง้ต่อปี 
• สื่อต่ำง ๆ ของบรษิทั เช่น จดหมำยขำ่ว, เวบ็ไซต์ 
• ช่องทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน (Whistleblower) ของบรษิทั 
• แบบประเมนิคุณภำพของคู่คำ้อย่ำงน้อย 6 เดอืนต่อครัง้ 
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หลกัการก าหนดเน้ือหารายงานด้านความยัง่ยืนท่ีส าคญั  
กำรก ำหนดเนื้อหำในรำยงำนฉบบันี้ เริม่ตน้จำกควำมเขำ้ใจผลกระทบทีเ่กดิขึน้ของหว่งโซ่คุณค่ำของบรษิทัตอ่

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีต่ำง ๆ ซึ่งรวมทัง้พนักงำนของบรษิทั หน่วยงำนภำครฐั ผูถ้อืหุน้ ผูร้่วมทุน เจำ้หนี้ สถำบนักำรเงนิ คู่คำ้    
คู่ธุรกจิ ชุมชน สงัคม ลูกคำ้ ภำคประชำสงัคม องคก์รอสิระ และนักวชิำกำร โดยพจิำรณำปัจจยัทัง้ภำยในและภำยนอก
ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนเพื่อท ำกำรประเมนิประเด็นควำมยัง่ยนืที่มนีัยส ำคญัภำยใต้หลกักำรรำยงำนประเด็น
ส ำคญั 4 ประกำรตำมหลกั GRI Standards ซึ่งประกอบด้วยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสยีในกระบวนกำรจัดท ำ
รำยงำน (Stakeholder Inclusiveness) กำรพจิำรณำบรบิทควำมยัง่ยนื (Sustainability Context) กำรประเมนิประเด็น
ด้ำนควำมยัง่ยนืที่ส ำคญั (Materiality) และควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของขอ้มูล (Completeness) โดยผ่ำนกระบวนกำร
และขัน้ตอนกำรประเมนิประเดน็ดำ้นควำมยัง่ยนืทีส่ ำคญั ดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก ำหนดนิยำมของประเด็นส ำคัญว่ำมีควำมหมำยอย่ำงไรต่อบริษัท และวัตถุประสงค์ของ       
กำรประเมนิประเด็นส ำคญั  โดยเริม่ต้นพจิำรณำประเด็นส ำคญัโดยอิงจำกโอกำสทำงธุรกิจ 
ระดบัควำมเสี่ยง ควำมส ำคญัต่อธุรกิจของบรษิัทในแง่เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคม และ
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ต่อกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทั กระบวนกำรนี้รวมถงึกำรประเมนิ
แนวโน้มภำยนอกทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั มุมมอง และขอ้เสนอแนะจำกกำรมสี่วนร่วม
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของบรษิทั พรอ้มทัง้ระบุและจดัล ำดบัควำมส ำคญัผูม้สี่วนไดเ้สยีหลกัใน
กำรวเิครำะห์ ซึ่งรวมถงึพนักงำน หน่วยงำนภำครฐั ผูถ้อืหุน้ ผูร้่วมทุน เจำ้หนี้ สถำบนักำรเงนิ 
ชุมชน สงัคม   คู่คำ้ คู่ธุรกจิ องค์กรอสิระ นักวชิำกำร และลูกคำ้ ทัง้นี้ กำรประเมนิประเดน็ทีม่ี
นัยส ำคญัจะถูกด ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรและทบทวนอย่ำงสม ่ำเสมอปีละ 1 ครัง้ เพื่อระบุ
ประเดน็ส ำคญัดำ้นควำมยัง่ยนืไดท้นัต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบนั 

กำรนิยำม 
และกำรระบุ
ประเดน็ส ำคญั 

ด ำเนินกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้แทนจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทัง้บุคคลภำยในและบุคคลภำยนอกเพื่อน ำมำรวบรวมและ
วเิครำะหร์ำยละเอยีดของประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัเพื่อท ำควำมเขำ้ใจ ศกึษำถงึควำมเป็นไปได้
ของเหตุกำรณ์และผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั ทบทวนขอ้เสนอแนะจำกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีใน
ประเด็นส ำคญัที่ไม่ครอบคลุม ทัง้นี้  ต้องด ำเนินกำรพฒันำระเบยีบวธิกีำรให้คะแนนเพื่อ
ประเมนิขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลและผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่ำง ๆ และระดมควำมคดิเหน็จำก
ผู้บรหิำรระดบัสูง เพื่อจดัล ำดบัควำมส ำคญัของแต่ละประเด็นที่ส ำคญัทัง้ในระยะสัน้และ
ระยะยำว ตำมเกณฑ์กำรประเมนิควำมเสีย่งและโอกำสในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และ
ระดบัควำมสนใจของผู้มส่ีวนได้เสยี โดยแบ่งออกเป็นระดบัสูง ปำนกลำง และต ่ำ โดยมี
ผู้แทนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัผู้มส่ีวนได้เสยีในแต่ละกลุ่ม และผู้เชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนของบรษิัท ร่วมประเมนิ และจดัท ำตำรำงระดบัควำมส ำคญัของประเด็นจำก
มุมมองของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีและของบรษิทั โดยพจิำรณำจำกองคป์ระกอบ 2 ประกำร ไดแ้ก่ 

กำรจดัล ำดบั
ควำมส ำคญั 

➢ ประเด็นที่ผู้มส่ีวนได้เสียให้ควำมสนใจ โดยใช้ขอ้มูลที่ได้จำกกำรมส่ีวนร่วมกบั      
ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีผ่ำนหน่วยงำนของบรษิทั หรอืช่องทำงกำรแสดงควำมคดิเหน็ของ
บรษิทั รวมถงึกำรสอบถำมประเดน็จำกผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

➢ ผลกระทบที่มีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้ำนเศรษฐกิจ 
สิง่แวดลอ้ม และสงัคม 
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ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรจดัล ำดบัประเด็นด้ำนควำมยัง่ยืนที่ส ำคญั    
ผ่ำนกำรสมัภำษณ์ผู้มส่ีวนได้เสยีภำยนอกถึงประเด็นส ำคญัด้ำนควำมยัง่ยนื จดัล ำดบั
ตวัชีว้ดับนแผนภำพโดยวเิครำะหแ์ละประเมนิตำมแกนหลกั 2 แกน ไดแ้ก่  
1) ควำมส ำคญัและผลกระทบต่อธุรกจิ และ  
2) ควำมส ำคญัต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
จำกนัน้ตรวจสอบควำมถูกต้องของประเดน็ทมีสีำระส ำคญัและจดัเตรยีมแผนภำพแสดง
ประเดน็ทีม่สีำระส ำคญัตำมผลกำรประเมนิ โดยประเดน็ทีม่สีำระส ำคญัจะแสดงอยู่ทีพ่ืน้ที่
ส่ วนบนด้ำนขวำของแผนภำพ น ำ เสนอต่ อ ฝ่ำยบริหำรในกำรพิจำรณำและ                    
ขอควำมเหน็ชอบ 

 

 
 

กำรทวนสอบ
ควำมถูกตอ้ง
และควำม
น่ำเชื่อถอื 

ฝ่ำยบรหิำรอนุมตัิกำรประเมนิประเด็นส ำคญั และแผนภำพแสดงประเด็นที่มสีำระส ำคญั 
ผนวกผลลัพธ์ของกำรประเมินประเด็นที่มีสำระส ำคัญให้อยู่ในกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน       
กำรบริหำรและก ำกับดูแล กำรปฏิบัติงำน และกำรรำยงำนของบริษัท โดยบริษัทมี            
กำรทบทวนกระบวนกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยขอ้มลูในรำยงำนควำมยัง่ยนื ผ่ำนช่องทำงที่
หลำกหลำย พร้อมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ม้ส่ีวนได้เสยีแสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำไปปรับปรุงกำรด ำเนินงำนและรูปแบบกำรเปิดเผย            
ผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยนืของบรษิทัในครัง้ต่อไป 

 

 
 

กำรพฒันำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 
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3.3  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
3.3.1  นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสิง่แวดลอ้ม 

บรษิัทตระหนักถึงความรบัผดิชอบอนัยิง่ใหญ่ทีม่ตี่อสิง่แวดล้อมเสมอมา และมุ่งมัน่พยายามท ากิจกรรมทีม่ี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่            
การเลอืกใช้เทคโนโลยกีารผลติ ความร่วมมอืกบัพนัธมติร คู่ค้า และปรบักระบวนการท างานประจ าวนัของพนักงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่บรษิทัมคีวามพยายามลดคารบ์อนฟุตพริน้ทท์ีเ่กดิจากกระบวนการท างาน ท าใหม้ัน่ใจ
ว่าทรพัยากรทีใ่ชน้ัน้ ไดใ้ชไ้ปอย่างมคีุม้ค่ามากทีสุ่ด ซึง่เป็นเป้าหมายทีม่คีวามทา้ทายอย่างมากในปี 2564  

การจดัการสิง่แวดล้อมช่วยใหก้ารปรบัปรุงผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดล้อมของบรษิทั เป็นไปอย่างมรีะบบ
และต่อเนื่อง ในฐานะผูผ้ลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ บรษิทัทราบดวี่าการปกป้องสิง่แวดล้อมเป็นเรื่องจ าเป็นในล าดบัตน้ ๆ 
และเป็นบันไดน าไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน กระบวนการผลิตมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบและนวัตกรรมการผลิตที่ใส่ใจ
สิง่แวดล้อมมากขึ้น โดยมกีารตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกอย่างเขม้งวดเพื่อใหม้ัน่ใจว่าโรงงานผลติของบรษิทั     
ทุกแห่งปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั 

บริษัทให้ความส าคญักับการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้การด าเนินธุรกิจ 
ส่งผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงัจะเหน็ไดจ้ากการทีบ่รษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน
ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 (Environmental Management System) ตัง้แตปี่ 
2551 จนถึงปัจจุบนั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งทีใ่ชเ้ป็นแนวทางใหทุ้กหน่วยงานในองค์กรสามารถ
จดัระบบการจดัการของตน เพื่อใหบ้รรลุนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ าหนดไว ้แสดงใหเ้หน็
ว่าบรษิัทมรีะบบการจดัการสิง่แวดล้อมที่ด ีมทีกัษะ โครงสร้างหน้าที่ ความรบัผดิชอบที่
ชดัเจน มวีธิกีาร กระบวนการ ทีเ่ป็นระบบ เพื่อรองรบัการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มทีด่ ี 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากความมุ่งมัน่ในการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง   
บริษทัจึงได้รบัรอง  

" อตุสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 4 " 
 

“มุ่งมัน่อุตสาหกรรมสเีขยีว เพื่อการพฒันาอย่างสมดุลและยัง่ยนื” 
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ มกีารตดิตาม
ประเมนิผลและทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมถงึการไดร้บัรางวลั 

ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นทีย่อมรบั และการรบัรองมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัสากล 
 

“โรงงานสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้นของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย” 
“Green factory for better environment of community and interested parties” 
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เป้าหมายระยะสัน้ 

บรษิัทมกีารเฝ้าระวงัและตรวจวดัสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ทุกไตรมาส ได้แก่ การวเิคราะห์คุณภาพน ้า 
การวัดระดับความเข้มของแสง ความดังของเสียง ความร้อน และคุณภาพอากาศ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับ
สิง่แวดล้อม และสามารถปรบัปรุงหรอืแก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากกระบวนการท างานไดอ้ย่างทนัท่วงท ีอกีทัง้บรษิทั
ยังมีเป้าหมายและการให้ความรู้แก่พนักงานเรื่อง การลดเศษเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อลดของเสียที่อาจ            
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอย่างจรงิจงั ทัง้นี้ บรษิทัไม่เคยถูกฟ้องรอ้งหรอืรอ้งเรยีนจากชุมชนบรเิวณใกลเ้คยีงเกีย่วกบั
เรื่องปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

 
เป้าหมายระยะยาว 

 บรษิทัก าหนดนโยบายและแผนการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของ การด าเนินธุรกจิตัง้แต่
การจดัซื้อจดัหา การผลติ การส่งมอบสนิคา้บรกิาร และการก าจดัของเสยี ผลกัดนัใหผ้ลติภณัฑต์่าง ๆ ของบรษิทั ไดร้บั
การรบัรองฉลากผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม และภายในปี 2568 บรษิัทมเีป้าหมายให้ Green Product เป็น    
ร้อยละ 25 ของยอดขายทัง้หมด อีกทัง้ก าหนดเป้าหมายการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกระบวนการ
ด าเนินธุรกจิลงรอ้ยละ 30   
  
ประโยชน์เชิงปริมาณท่ีบริษทัได้รบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าปรบัจาก 
การไม่ปฏบิตัติาม

กฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
 

การรัว่ไหลอย่างมี
นัยส าคญัของ
โรงงานผลติ 

 

ขอ้พพิาทดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

 

0 กรณี 

0 กรณี 

0 บาท 

ประหยดัไฟ 
1,992,767.67 บาท 

บ าบดัน ้าทิง้ 
53,840 m3 รอ้ยละ 0 

มลพษิทีเ่กนิ
ค่ามาตฐาน 
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3.3.2  ผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(1) การจดัการพลงังาน  
 บรษิทับรหิารจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ระบบไฟแสงสว่างและระบบปรบัอากาศ โดยตดิตั ้งและ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมการท างานของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง  ท าให้สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้   
175,515.25 กโิลวตัต์-ชัว่โมง นอกจากนี้ บรษิทัไดต้ดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Rooftop) ซึ่ง
ผลติไฟฟ้าได้ 206,267.60 กโิลวตัต์-ชัว่โมง ในปี 2564 บรษิทัใชพ้ลงังานไฟฟ้ารวม 567.17,45,615  กโิลวตัต์-ชัว่โมง 
สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าลงได ้จ านวน 1,992,767.67 บาท หรอื รอ้ยละ 3.64 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน   
 
(2)  การจดัการน ้า 
  บรษิัทมกีารใช้น ้าดบิและน ้าประปาปี 2564 รวมกนั 48,219,840 ลูกบาศก์เมตร บรษิัทมกีารซ่อมบ ารุงและ
ตรวจสภาพของระบบการจ่ายน ้าภายในกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ส าหรบัอาคารส านักงานมี        
การปรบัอตัราไหลของน ้าทีอ่่างล้างหน้าและสุขภณัฑ์ภายในอาคาร พร้อมทัง้มกีารจดัการน ้าทิ้งอย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยในบรษิทัตัง้เป้าไวว้่าจะลดค่าใชจ้่ายในการใชน้ ้าใหไ้ดอ้ย่างน้อยรอ้ยละ 5 ภายในปี 2565 
 
(3) การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ 
 บรษิทัมกีารตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมในส านักงานและรอบสถานประกอบการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยใน
ปีที่ผ่านมา พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ กลิ่น เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายก าหนด และ       
ไม่พบกรณีสารเคมรีัว่ไหลจากการด าเนินธุรกจิ 
 
ขยะ ของเสีย 

บรษิัทมกีารจดัการขยะและของเสยีในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบตามหลกัการ 3R (Reduce, 
Reuse และ Recycle) มีระบบการคัดแยกขยะตามประเภทที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตส านึกและ             
การมส่ีวนร่วมกบัผูเ้กีย่วขอ้ง เพื่อลดการก าจดัขยะดว้ยวธิกีารฝังกลบ โดยบรษิทั มวีธิกี าจดัขยะและของเสยีดงันี้ 

ประเภทขยะและของเสีย วิธีการก าจดั ปริมาณขยะในปี 2564 (ตนั) 
1. ขยะอตุสาหกรรมไม่อนัตราย คดัแยกประเภทเพื่อจ าหน่ายต่อ (011) 214.19 
2. ขยะอตุสาหกรรมอนัตราย ท าเชือ้เพลงิผสม (042) และน ากลบัมาใช้

ประโยชน์อกีดว้ยวธิอีื่นๆ (049) 
131.69 

รวม 345.88 
 

❖ ด าเนินการขออนุญาตน าออกรายปี ตามกฎหมาย (สก.2) 
❖ ด าเนินการรายงานปรมิาณทีน่ าออกรายปี ตามกฎหมาย (สก.3) 
❖ มกีารส่งขยะอนัตรายก าจดักบับรษิัท ท๊อปเท็น เอ็นไวรอนเมนท์ (ประเทศไทย) จ ากดั ที่ได้รบัอนุญาตจาก   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม และมกีารแจง้ปรมิาณการน าออก (Manifest) ตามทีก่ฎหมายก าหนดทุกครัง้ 
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คณุภาพอากาศท่ีระบายออกนอกส่วนโรงงาน 
จ านวนจุดที่มกีารระบายอากาศออกนอกส่วนโรงงาน ผลการตรวจวเิคราะห์ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก าหนดทุกพารามเิตอร ์โดยตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทั ซ.ีอ.ีเอม็ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั  

รายการตรวจ หน่วย มาตรฐาน 

ผลการ
วิเคราะห์ 
เคร่ืองพิมพ ์

1 

ผลการ
วิเคราะห์ 
เคร่ืองพิมพ ์

2 

ผลการ
วิเคราะห์ 

MSC 

ผลการ
วิเคราะห์ 
เครื่องเป่า  

1 

ผลการ
วิเคราะห์ 
เครื่องเป่า 

 2 

ผลการ
วิเคราะห์ 
เครื่องเป่า  

3 

ผลการ
วิเคราะห์ 
เครื่องเป่า 

 4 

ผลการ
วิเคราะห์ 
เครื่องเป่า 

5 
 ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ CO2 % - 0.66 0.51 0.81 0.42 0.31 0.15 1.15 1.21 
 ก๊าซออกซเิจน O2 % - 18.11 17.11 19.11 19.66 18.12 19.91 17.51 17.11 
 อตัราการระบายอากาศเสยี m3/hr - 1,994 1,933 8,186 1,396 5,035 1,143 1,235 1,990 
 ปรมิาณฝุ่นรวม (TSP) mg/m3 400 21.66 25.11 17.86 12.11 9.86 8.12 13.81 15.81 
 ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ ppm 500 2.11 1.96 1.89 1.82 1.44 1.15 1.41 1.56 
 ไนโตรเจนไดออกไซด ์ ppm - - - - - - - - - 
 ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์ ppm 870 25.66 31.77 21.66 19.81 15.72 12.86 31.88 39.41 
 สารอนิทรยีร์ะเหย (TVOCs) ppm - 3.51 2.81 3.11 3.51 3.11 2.89 4.11 4.56 

 
ระดบัเสียงรบกวนท่ีเกิดจากส่วนโรงงาน 

ด าเนินการตรวจวดัปีละ 1 ครัง้ โดยบรษิทั ซ.ีอ.ีเอม็ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั ผลการตรวจวเิคราะห์ผ่าน
มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนดทุกพารามเิตอร์ 

พารามิเตอร ์
มาตรฐาน 
(dB(A)) 

 ผลการ
ตรวจวดั  
Line C 

 ผลการ
ตรวจวดั  
Line A 

 ผลการ
ตรวจวดั  
Line H 

 ผลการ
ตรวจวดั  
Line G 

 ผลการ
ตรวจวดั  
MSC 

 ผลการ
ตรวจวดั  
MSC 

 ผลการ
ตรวจวดั  
MIX 1 

 ผลการ
ตรวจวดั  
MIX 2 

ผลการ
ตรวจวดั  
TF-1 

ผลการ
ตรวจวดั  
TF-2 

 ระดบัเสยีงจาก
แหล่งก าเนดิ 

≤ 115 83.0 84.0 84.0 83.0 80.0 79.0 83.0 80.0 79.0 80.0 

 ระดบัเสยีงขณะ
ไม่มกีารรบกวน 

- - - - - - - - - - - 

 เสยีงรบกวน ≤ 10 - - - - - - - - - - 

 
คณุภาพน ้าท้ิงท่ีระบายออกนอกส่วนโรงงาน 

จ านวนจุดทีม่กีารระบายน ้าทิง้ออกนอกส่วนโรงงาน ด าเนินการตรวจวเิคราะหท์ุก 1 เดอืน โดยบรษิทั ซ.ีอ.ีเอม็ 
เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั ผลการตรวจวเิคราะหผ์่านมาตรฐานตามทีก่ฎหมาย 

รายการตรวจ หน่วย มาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์จดุท่ี 1  

เดือน พ.ย. 2564 
ผลการวิเคราะห์จดุท่ี 2 

 เดือน พ.ย.2564 
pH - 5.5-9.0 7.2 7.7 

อุณหภูม ิ ˚C 40 - - 
BOD mg/l 20 12 12 
COD mg/l 120 65 64 
TSS mg/l 50 31 20 
TDS mg/l 3000 181 256 

น ้ามนัและไขมนั mg/l 5.0 3 3 
ส ี ADMI 300 - - 
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(4)  การจดัการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  
 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการจดัการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรอืนกระจก ในปี 2564 ทีผ่่านมาบรษิทัไดเ้ริม่รวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ของปี 2563 ซึ่งจากการค านวณ บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 645 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม159,426 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทยีบเท่า รวม 160,071 ตนั (หรอืกโิลกรมั) คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า โดยผูท้วนสอบคอื  บรษิทั SGS (Thailand) 
Limited เมื่อวนัที ่1 สงิหาคม 2564 ซึ่งเป็นการรวบรวมและจดัท าขอ้มูลเป็นปีแรกของบรษิทั เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน
การตัง้เป้าหมายเพื่อลดปรมิาณคารบ์อนในปีถดัไป  

 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

จากความมุ่งมัน่ในการพฒันาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  
บริษทัได้การรบัรอง  

“การจดัท าคารบ์อนฟตุพร้ินทข์ององคก์ร” 
(TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization)  

เมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 
ประเมนิปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีป่ลอ่ยออกมาจากกจิกรรมขององคก์ร สามารถจ าแนกสาเหตุของ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทีม่นีัยส าคญัและหาแนวทางเพื่อลดขนาดของ Carbon Footprint 
ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลง อาจน าไปขายเป็นคารบ์อนเครดติ 

 หรอืท าการชดเชยคารบ์อนกบัองคก์รอื่น ๆ 
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 พลาสติกยืดรอบตวัท่ีสามารถน ามา รีไซเคิลกบัได้ 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report)                                 
 

 

    
 75 

ค  ว  า  ม  เ  ป็  น  ม  า  
เมื่อปี 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากทีสุ่ดเป็นอนัดบั 7 ของ
โลก (อ้างอิงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย) และจากการพบซากสัตว์หลายชนิดที่เสียชีวิต

เนื่องจากขยะพลาสตกิ ในฐานะที่บรษิทัเป็นผูผ้ลติบรรจุภณัฑ์พลาสติก บรษิัทไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกบัปัญหาเหล่านี้ 
โดยผู้บรหิารของบรษิัทเริม่ก่อตัง้โครงการ วน ขึ้น เพื่อบรหิารจดัการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ตัง้แต่ เดอืนเมษายน        
ปี 2561 และได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบนั โดยมคีวามมุ่งหวงัใหโ้ครงการ วน เป็นปลายทางของขยะพลาสติกจาก     
ทัว่ประเทศ 

โครงการ วน ใช้แนวคดิระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน (Circular Economy) คอื มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรอย่าง
คุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด เพิม่ประสทิธภิาพของการจดัการของเสยี ใหถู้กน ากลบัไปเป็นทรพัยากรหมุนเวยีนอยู่ใน
ระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม ผ่านการออกแบบตวัสินค้า และระบบในการจดัเก็บให้เกิดการน าสินค้ากลบัมา          
รไีซเคลิเป็นวตัถุดบิ สรา้งการผลติหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิใหม้ากทีสุ่ด และเกดิของเสยีออกสู่สิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด  

ในปัจจุบนัปลายทางของขยะพลาสตกิส่วนใหญ่ คอื บ่อฝังกลบ ดงัเช่น “ถุงพลาสตกิใชค้รัง้เดยีวแล้วทิ้ง หรอื 
Single-Use Plastic Bag” ใชปุ้๊ บ ทิ้งปับ๊ แต่ใชร้ะยะเวลาย่อยสลายนานมากกว่า 450 ปี พลาสตกิบางชิน้ไม่ไดน้ ามาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ก็ถูกน าไปทิ้งเป็นขยะเสียแล้ว จริง  ๆ แล้วถุงพลาสติกเป็นวสัดุที่มคีุณสมบตัิที่ดี     
หากเราปรบัเปลีย่นวธิกีารใช ้เพื่อท าใหถุ้งพลาสตกิสามารถใชไ้ดม้ากกว่าหนึ่งครัง้ นอกจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสตกิ 
ยงัเป็นการน าทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ ลดความตอ้งการใชท้รพัยากรใหม่ลงอกีดว้ย 

บรษิัทจงึก่อตัง้โครงการ วน โดยประชาสมัพนัธ์ผ่านทางเฟสบุคแฟนเพจในชื่อ “Wontogether” เพื่อขอรบั
บรจิาคพลาสตกิยดื (ประเภท PE) ทีส่ะอาดและแหง้ สามารถทดสอบดว้ยการใชน้ิ้วโป้งดนัทีพ่ลาสตกิ หากว่าพลาสตกิ
ชิ้นนัน้สามารถยดืได ้เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงชอปป้ิง ถุงน ้าแขง็ ฟิล์มห่อสนิคา้ (เช่น ทชิชู่ ผา้อนามยัและผา้ออ้มเดก็) ฟิล์มหุม้
ขวดน ้า ฟิล์มหุ้มกล่องนม พลาสติกกนักระแทก ถุงขนมปัง ถุงน ้าตาลทราย ถุงผกัและผลไม ้ซองไปรษณีย์พลาสตกิ    
ถุงซปิลอ็ก และซองยา เป็นต้น พลาสตกิเหล่านี้สามารถส่งเขา้ร่วมโครงการ วน เพื่อน าไปรไีซเคลิได ้โดยพลาสตกิที่
ไดร้บัทุก 1 กโิลกรมั โครงการ วน จะแปลงเป็นเงนิ 5 บาทเพื่อน าไปบรจิาคใหก้บัมลูนิธเิพื่อสิง่แวดลอ้ม  

ทัง้นี้พลาสตกิทีจ่ะเขา้ร่วมโครงการ วน ตอ้งไม่มสีติก๊เกอรห์รอืกระดาษตดิอยู่ เน่ืองจากกระดาษจะไม่สามารถ
หลอมรวมกบัพลาสตกิได ้จงึแนะน าใหแ้กะหรอืตดัสติก๊เกอร์และกระดาษออกก่อนส่งเขา้ร่วมโครงการ พลาสตกิยดืที่
ไดร้บัมาจะถูกน ามาเขา้สู่กระบวนการรไีซเคลิ โดยเริม่ต้นจากขัน้ตอนการหลอมพลาสตกิใหเ้ป็นเมด็พลาสตกิรไีซเคลิ
และน าไปผลติเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ (Reusable plastic) ที่มคีวามหนาประมาณ 50-55 ไมครอน ซึ่งหนามากกว่า
ถุงพลาสตกิทัว่ไป โครงการตัง้ชื่อว่า “ถุงวน”  
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  ถุงวนมคีวามหนามากกว่าปกต ิท าใหถุ้งวนสามารถใช้
ซ ้าได้หลายครัง้ และรบัน ้าหนักได้สูงสุดถึง 12 กิโลกรมั เมื่อ    
ถุงวนถูกใช้จนเก่าหรือขาด สามารถส่งคืนให้กับโครงการวน
เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกครัง้ได้เรื่อย  ๆ เป็นการใช้
ประโยชน์จากพลาสตกิใหคุ้ม้ค่ามากทีสุ่ด และโมเดลถุงใชซ้ ้านี้
ยงัน าไปสู่ต้นแบบของถุงที่เกิดขึ้นในตลาด ณ ปัจจุบนั ที่ผู้ค้า
รายใหญ่เริม่มกีารปรบัเปลี่ยนตาม Roadmap การจดัการขยะ
พลาสติกของไทย พ.ศ. 2561-2573 ของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการยกเลิก   
การใช้ถุงพลาสติกที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน หรือ      
Single-Use Plastic Bag 

 

กจิกรรมในบรษิทั 

ในปี 2564 โครงการ วน ได้จัดกิจกรรมกับ
พนักงานภายในกลุ่มบริษัท ภายใต้ชื่อว่า  วน    
เฟสติวลั (Won Festival) เพื่อใหพ้นักงานทุกคน
ตระหนักถึงการแยกขยะ และตระหนักถงึการใช้
ประโยชน์ของพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุด ระยะ
ด าเนินกจิกรรม 11 เดอืน ตัง้แต่เดอืนมกราคม - 
เดือนพฤศจิกายน แข่งขันกันเก็บรวบรวม
พลาสติกที่สะอาดและยืดได้ เป็นรายบุคคล 
ส่งกลับมารีไซเคิล สิ้นสุดกิจกรรมได้น ้ าหนัก
พลาสติกมากถึง 1,200 กิโลกรมั และนับตัง้แต่
เริม่โครงการจนถงึปัจจุบนั พนักงานมส่ีวนร่วมใน
การรวบรวมพลาสตกิชนิดอ่อนเขา้สู่กระบวนการ
รไีซเคลิกบัโครงการ วน ไดเ้กอืบ 3,000 กโิลกรมั 

 
 

จุด ร ับ พ ล า ส ต ิก 

ในปี 2564 ดว้ยความร่วมมอืของภาครฐัและ
ภาคเอกชน โครงการวน ไดเ้ริม่ขยายออกสู่
สาธารณะมากขึน้ โดยตดิตัง้จุดรบัพลาสตกิ
ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑลและต่างจงัหวดั
เพิม่ขึน้กวา่ 50 จุด และยงัสามารถน าส่งทาง
ไปรษณียห์รอืขนส่งเอกชนไดเ้ชน่กนั โดยไม่
มรีะยะเวลาในการปิดรบั เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไป
สามารถน าพลาสตกิมาส่งใหก้บัโครงการได้
สะดวกมากยิง่ขึน้ 
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ค ว า ม ร ่ว ม ม ือ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ว น 
 

 

คิดถุ งxวน : บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จ ากัด และ           
บรษิทั สหจติตว์ฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิ จ ากดั ร่วมกบั โครงการ 
“วน” โดยบรษิทั ทพีบีไีอ จ ากดั(มหาชน) บรจิาค “ถุงแยกขยะสแีดง” 
ส าหรับใช้แยกขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยใช้แล้ว จ านวน 
25,200 ใบ ให้แก่กรมควบคุมมลพิษ เพื่อใช้ในกิจกรรมแยกขยะ     
ติดเชื้อและหน้ากากอนามยัของชุมชน โดยถุงแยกขยะสแีดงนี้ยงัมี
ส่วนผสมของพลาสตกิรไีซเคลิจากโครงการวน 
 
 
 

 

“waste to WORTH: แยกไม่ยาก” : แคมเปญภายใต้ความร่วมมือ
ของยูนิลเีวอร์แสนสริ ิและ PPP Plastics รวมทัง้พนัธมติรในแวดวง
พลาสตกิ ไดแ้ก่ โครงการวน โดย บมจ. ทพีบีไีอ เอสซจี ีเคมคิอลส์ 
และรไีซเคลิเดย ์เพื่อส่งเสรมิและสรา้งความเขา้ใจในการแยกรไีซเคลิ
ตัง้แต่ต้นทาง จัดการอย่างเหมาะสม ชวนทุกคน ‘ล้าง -ตาก-ทิ้ง’      
คัดแยกขยะพลาสติกแบบย่อยสลายไม่ได้ จ าพวกขวด HDPE 
ซองมัลติเลเยอร์ เช่น ถุงผงซักฝอก น ้ ายาซักผ้า ถุงพลาสติก         
ถุงขนมปัง ถุงหูหิ้ว พลาสตกิยดืซึ่งเป็นบรรจุภณัฑข์องใชท้ีม่มีากใน
ที่พักอาศัย เพื่อน ากลับเข้าสู่กระบวนการ Upcycle โดยทีพีบีไอ       
ใหส้ามารถหมุนเวยีนกลบัและน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้อาท ิของตกแต่ง
บา้น เป็นตน้  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” : ส านักงาน
สิง่แวดล้อมภาคที ่10 ในปี 2564 ไดจ้ดักจิกรรม Cleaning day เป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อรบับริจาคพลาสติกยืดที่สะอาดและแห้ง จาก
ประชาชนทีส่นใจในพืน้ทีใ่กล้เคยีงในจงัหวดัขอนแก่น เกบ็รวบรวม
พลาสตกิยดืทีม่คีุณภาพดี ส่งกลบัมารไีซเคลิหมุนวนกลบัมาใชใ้หม่ 
ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) ในการนี้            
มีเครือข่ายทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่ร ับผิดชอบ       
5 จงัหวดัเขา้ร่วม  
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บรษิัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) “พฤกษา x วน” จบั
มือพันธมิตร 17 บริษัท เปลี่ยนขยะพลาสติก “วน” กลับใช้ซ ้า          
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม-ชุมชน ร่วมผนึกก าลังเปลี่ยนขยะ
พลาสติกให้วนกลับมาใช้ซ ้ าได้ใหม่ ผ่าน 2 โครงการ ได้แก่              
1.โครงการ “วน@PRUKSA” ซึ่งจัดขึ้น ณ โครงการของพฤกษา     
ทัง้ทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว คอนโดมเินียม จ านวนรวม 17 โครงการ     
2. โ ค ร ง ก า ร  “ ว น@PEARL BANGKOK” ณ อ า ค า ร  PEARL 
BANGKOK เพื่อใหทุ้กคนช่วยกนัคดัแยกถุงและฟิลม์พลาสตกิทีแ่หง้ 
สะอาด และยดืได้ ส่งกลบัไปรไีซเคลิ เพื่อลดปรมิาณขยะพลาสติก 
และช่วยลดโลกรอ้น ตลอดปี 2564 

 
 

เมืองปลอดมลภาวะจากขยะพลาสติก (Plastics Smart Cities) : 
โครงการน าร่องระหว่างเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี กบัโครงการ "วน" 
และ WWF Thailand สร้างโมเดลต้นแบบเมอืงเศรษฐกจิหมุนเวยีน 
จัดการพลาสติกอย่างถูกวิธี ข ับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการ
พลาสตกิยดืได ้สู่กระบวนการรไีซเคลิอย่างยัง่ยนื มกีารจดักจิกรรม
ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกพลาสติกยืด โดยตัง้     
เป้าลดขยะพลาสตกิทีล่งสู่ทะเลใหไ้ดร้้อยละ 30 ในอกี 2 ปีขา้งหน้า 
และในปี 2564 ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเอง สามารถเก็บ
รวบรวมพลาสตกิยดืทีส่ะอาดจากประชาชนไดก้ว่า 1,000 กโิลกรมั 
 

 

ชุมชนวดัชากลูกหญ้า จ.ระยอง : เป็นหนึ่งในชุมชนที่มกีารคดัแยก
และเก็บรวบรวมพลาสติก โดยความร่วมมอืก่อตัง้จากเครอืข่ายทีม่ี
ความมุ่งมัน่ด้าน Circular Economy เข้าไปให้ความรู้ แนะน า     
วิธีการคดัแยกถุงพลาสติกแต่ละประเภท เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้าง
รายไดใ้หค้นในชุมชน 

นอกจากนี้ บริษัทยงัร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจหลากหลายองค์กร ช่วยกันขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน (Circular Economy) ใหเ้กดิขึน้อย่างแทจ้รงิ โดยการรบัพลาสตกิยดืได ้จากองคก์รนัน้ ๆ มารไีซเคลิและผลติ
กลบัเป็นถุงพลาสตกิแบบหนาเหมอืนถุง วน คนืกลบัใหอ้งคก์รทีเ่ขา้ร่วม ทัง้นี้ ถุงพลาสตกิใบใหม่จะไดร้บัการออกแบบ
เฉพาะส าหรบัแต่ละองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมอืในการสื่อสารการด าเนินงานตามระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีนในแบบของ
องคก์รนัน้ ๆ และยงัเป็นการกระตุน้ใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีของแต่ละองคก์รทีเ่ขา้ร่วมเหน็ภาพชดัเจนมากยิง่ขึน้  
  
  

 “Bag for life” ถุ งส าหรับ ใช้ซ ้ า  แข็งแรง  ทนทาน         
หากช ารุดก็สามารถเปลี่ยนใบใหม่ได้ฟรทีีเ่ทสโก้ โลตสั
ทุกสาขาโดยถุงใบเก่าจะถูกน าไปรีไซเคิลผลิตเป็น       
“ถุง Bag for life” ใบใหม่  
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        ในปี 2564  โครงการมอืวเิศษ x วน  
สามารถลดขยะพลาสตกิทีจ่ะออกสู่สิง่แวดลอ้มได ้ 10,195.1  กโิลกรมั  
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้ 8,859.57  kgCO2e 

 

โครงการมอืวเิศษx วน 
 

 
 

 
กลุ่ม PPP Plastics น าโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา        

อย่างยัง่ยนื (TBCSD) รวมทัง้พนัธมติรองคก์รภาคเอกชนกว่า 30 องคก์ร ร่วมกนัด าเนิน “โครงการมอืวเิศษ x วน” โดย
ไดผ้นึกก าลงักบัผูป้ระกอบการรไีซเคลิ หา้งรา้น และสถานีบรกิารน ้ามนัอกีกว่า 10 องคก์ร ตดิตัง้ “ถงัวนถุง” เป็นจุดรบั
พลาสตกิยดืในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ปรมิณฑล ชลบุร ีและระยองกว่า 300 จุด และจะขยายผลไปสู่จงัหวดัอื่น ๆ ต่อไป
ในอนาคต ทัง้นี้พลาสติกทุก 1 กิโลกรมั ที่ได้รบัจะถูกแปลงเป็นเงนิ 5 บาท น าไปบรจิาคให้ศูนย์ช่วยชวีติสตัว์ทะเล      
หายากอกีดว้ย 

 
พิกัดถังวนถุง ของโครงการ "มือวิเศษxวน" อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้าในเครือ The Mall, CENTRAL 

PATTANA,  Lotus, Maxvalu, MBK , หน่วยงานราชการ และสถานีบรกิารน ้ามนับางจากบางสาขา  
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โ ค ร ง ก า ร ส ่ง พ ล า ส ต ิก ก ล ับ บ ้า น 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการที่ร่วมมอืกนัระหว่างเครอืข่ายเพื่อความยัง่ยนืแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business 

Network: TRBN) กบัพนัธมติรภาคเอกชนตัง้จุดรบัพลาสติก
แขง็และพลาสติกยดืที่สะอาดเขา้สู่กระบวนการรไีซเคลิ โดย
เน้นการแยกขยะตัง้แต่ทีบ่้านไปจนถงึการน าพลาสตกิทีไ่ดไ้ป
ผ่านกระบวนการ Recycling หรอื Upcycling โดยภาคเอกชน 
เริม่ตน้น าร่องจุดรบัพลาสตกิตามแนวรถไฟฟ้าเสน้สุขมุวทิ  

ทั ้ง นี้ จุ ด รั บ แ ต่ ล ะ จุ ด ข อ ง โ ค ร ง ก า ร               
ส่งพลาสติกกลับบ้านประกอบด้วยถังรับพลาสติก     
2 ใบ ส าหรบัใส่พลาสตกิแขง็ และพลาสตกิยดื ซึ่งถงั
มีดีไซน์แปลกตา ท าให้ยากต่อความเข้าใจผิดใน     
การทิง้พลาสตกิประเภทอื่น ๆ 

และในส่วนของพลาสตกิแขง็จะถูกน าเขา้สู่
กระบวนการรีไซเคิลเช่นกันโดยภาคีเครือข่าย
โครงการส่งพลาสติกกลับบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ 
หรือ เพิ่มมูลค่ าของพลาสติกแข็ง เ ป็นสินค้าที่
หลากหลาย เช่น เสื้อ จีวรพระ และชุดคลุม PPE    
เป็นตน้ 

 
 
 
 

 
 

        ในปี 2564  โครงการส่งพลาสตกิกลบับา้น 
สามารถลดขยะพลาสตกิทีจ่ะออกสู่สิง่แวดลอ้มได ้  776.6   กโิลกรมั  
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้  674.87     kgCO2e 
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โ ค ร ง ก า ร ค ิด ถุ ง  x  ว น 

โครงการทีเ่กดิจากความร่วมมอืระหว่างโครงการคดิถุง โดยบรษิทั สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสตกิ จ ากดั ร่วมกบั
โครงการวน ตดิตัง้จุดรบั "ถุงและฟิลม์พลาสตกิ" เพื่อน ากลบัมารไีซเคลิ โดยพลาสตกิทีไ่ดร้บัมาจากโครงการนี้ จะน าไป
ผลติเป็นถุงขยะเพื่อน าไปบรจิาคใหก้บัโรงพยาบาล วดั และโรงเรยีนทีแ่จง้ความประสงค์ ซึ่งจุดรบัของโครงการคดิถุง
อยู่ตาม ร้านตัวแทนจ าหน่าย "ถุงตราดาว" ทัว่ประเทศกว่า 60 จุดครอบคลุมภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาค
ตะวนัตก 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

        ในปี 2564   โครงการคดิถงุ x วน  
สามารถลดขยะพลาสตกิทีจ่ะออกสู่สิง่แวดลอ้มได ้ 1,038.2    กโิลกรมั  
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้ 902.2  kgCO2e 
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โ ค ร ง ก า ร เ ป ลี ่ย น พ ล า ส ต ิก เ ป็ น บุ ญ  
( เ มื ่อ คุ ณ ห ม ุน เ ว ีย น ) 

 

 
 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้อมร่วมมือกับโครงการ       
มือวิเศษ X วน และโครงการส่งพลาสติกกลบับ้าน เปิดตัวโครงการ 
"เปลี่ยนพลาสตกิเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวยีน) เมื่อวนัสิง่แวดลอ้มโลก 
ซึ่งขยะพลาสติกที่รวบรวมได้นั ้นจะถูกน ากลับเข้าสู่กระบวนการ           
รไีซเคลิเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผลติภณัฑ์ที่ได้มานัน้จะน าไปมอบ
ให้กับมูลนิธิเพื่อรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหรือกลุ่มอาสาสมัคร 
ชุมชน วดั หรือโรงเรียน ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการด ารงชวีิต หรอื   
ขาดแคลนทุนทรพัย์ เป็นการสร้างความตระหนักให้กบัสงัคมไทยได้
เห็นถึงคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติและความส าคญัของการดูแล
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

โดยจุดรบัพลาสตกิสะอาด สามารถส่งไดท้ีก่รมส่งเสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย
ภาคเอกชนห้างสรรพสินค้ า ศูนย์การค้า  ซู เปอร์มาเก็ต และ             
รา้นสะดวกซื้อทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

        ในปี 2564   โครงการเปลีย่นพลาสตกิเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวยีน) 
สามารถลดขยะพลาสตกิทีจ่ะออกสู่สิง่แวดลอ้มได ้ 253.7       กโิลกรมั  
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้   220.47         kgCO2e 
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ป ร ิม า ณ พ ล า ส ต ิก ที ่ไ ด ้ร ับ ปี 2564 

 

 
 

 
 

ข ้อ ม ูล ก า ร บ ร ิจ า ค เ ง ิน 
 

มลูนิธทิสิโก ้1,000 บาท 
กองทุนโควดิ-19 รพ.นครปฐม 20,000 บาท 
โครงการ care the wild ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 21,600 บาท 
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* ขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 

215,227.1 

330,785 

ยอดรวมปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ 

ยอดรวมจ านวนเงนิบรจิาคใหแ้กม่ลูนิธเิพื่อสิง่แวดลอ้มและ 
สาธารณประโยชน์ตัง้แต่ก่อตัง้โครงการ 

 

 

        ผลการด าเนินโครงการ วน ในปี 2564  
• ลดขยะพลาสตกิทีจ่ะออกสูส่ ิง่แวดลอ้มได ้139,380.8 กโิลกรมั 
• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได ้121,121.9 kgCO2e  
• บรจิาคเงนิใหก้บัมลูนิธเิพื่อสิง่แวดลอ้มแลว้จ านวน 42,600 บาท  

247,681.8 กโิลกรมั  

บาท 
 

โครงการ วน ตัง้เป้าหมายลดขยะพลาสตกิใหไ้ด ้250 ตนั ภายในปี 2565 
และขยายการจดัการพลาสตกิออกสูชุ่มชนมากยิง่ขึน้ภายในปี 2569 

215,235.5 
ยอดรวมปรมิาณการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตัง้แต่ก่อตัง้โครงการ 

kgCO2e 

ยอดรวมปรมิาณพลาสตกิทัง้หมดทีไ่ดร้บัตัง้แต่ก่อตัง้โครงการ 
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ป ร  ะ โ  ย  ช  น์  เ  ช ิ ง คุ ณ ค ่า 
นอกจากประโยชน์ที่บริษัทได้รับในเชิงตัวเลข ทัง้ปริมาณพลาสติกยืดและ    
ยอดการบรจิาคแลว้ โครงการ วน ยงัสรา้งคุณค่าใหก้บับรษิทัและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี
อีกหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความภาคภูมใิจในการท างานร่วมกบับริษัท
ของพนักงาน ผู้บริหาร ได้รับความสุขจากการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น 
นอกเหนือจากผลตอบแทนในรปูตวัเงนิ นอกจากนี้ พนักงานยงัไดร้่วมกนัรกัษา
สิง่แวดลอ้ม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงคใ์หเ้กดิความเขา้ใจกระบวนการ
รีไซเคิลพลาสติกมากยิ่งขึ้นกับคนรอบตัว และยังสามารถสร้างรายได้และ       
ส่วนแบ่งตลาดเพิม่ขึ้น จากการที่ลูกค้าพจิารณาเลอืกซื้อสนิค้าจากบรษิทั ที่มี
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และไม่ท าลายสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัใหค้วามรูเ้รื่อง
การรไีซเคลิพลาสตกิควบคู่ไปกบัการขายสนิคา้ รวมถงึความรูเ้กี่ยวกบัการน า
เม็ดพลาติกรีไซเคิลมาผลิตสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ การส่งเสริมการใช้
ถุงพลาสตกิชนิดใชซ้ ้าใหแ้ก่ลูกคา้ ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการส่งเสรมิภาพลกัษณ์สนิคา้ของลูกคา้ใหม้คีวามตระหนักเรื่อง
สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อดีที่ลูกค้าจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าปลายทางได้เช่นกัน นอกจากนี้  ยังสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เพิ่มสร้างความมัน่คงและความเชื่อมัน่ให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น ในฐานะผู้ผลิต       
บรรจุภณัฑ์พลาสตกิ ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากกระแสการเลกิใชพ้ลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดยีวทิ้ง บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ใน
การสร้างความเขา้ใจและความรู้เกี่ยวกบัการรไีซเคลิพลาสติกให้แก่ประชาชนทัว่ไป ลูกค้า คู่ค้า และผู้มส่ีวนได้เสีย      
ทุกกลุ่ม เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กดิการแยกพลาสตกิชนิดอ่อนจากต้นทาง และรวบรวมเขา้สู่กระบวนการรไีซเคลิใหไ้ดม้ากที่สุด 
ประการต่อมาคอื ช่วยสรา้งการเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ ใหเ้กดิขึน้ในบรษิทั เช่น การน าเมด็พลาสตกิรไีซเคลิไป
สรา้งมูลค่าเป็นผลติภณัฑอ์ื่นมากกว่าบรรจุภณัฑถ์ุงพลาสตกิทีบ่รษิทัเคยผลติ ซึ่งเป็นการส่งเสรมิใหลู้กคา้และผูบ้รโิภค
หนัมาสนใจการรไีซเคลิพลาสติกเพิม่มากขึ้น ถึงแม้ว่าบรษิัทเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทัง้หมดของ
โครงการ วน แต่บรษิทัไม่ไดม้องว่าเป็นภาระตน้ทุนของธุรกจิ เพราะในระยะยาวโครงการวนจะท าใหบ้รษิทัเป็นผูผ้ลติ
บรรจุภณัฑ์พลาสติกทีย่ ัง่ยนื จากความรู้ความเขา้ใจเรื่องการรไีซเคลิพลาสติกของบุคคลทัว่ไปที่เพิม่มากขึ้นเรื่อย ๆ 
และยงัช่วยลดต้นทุนในการผลติ เพราะมปีรมิาณเมด็พลาสตกิรไีซเคลิมาใชใ้นการกระบวนการผลติเพิม่มากขึน้อกีดว้ย 
ทัง้นี้  บริษัทด าเนินโครงการ วน จนเป็นที่รู้จ ัก และได้รับการยอมรับจากบุคคลทัว่ ไปดังเช่นทุกวันนี้ได้ เพราะ         
ความร่วมมอืจากหลากหลายฝ่าย บรษิทัขอขอบคุณผูส้นับสนุนและจุดรบัทุกจุด ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทีไ่ดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดัการพลาสตกิกบั วน อย่างดเีสมอมา บรษิทัตัง้ใจทีจ่ะด าเนินโครงการ วน ต่อไป และจะพฒันาใหเ้กดิ
การรไีซเคลิพลาสตกิเพิม่มากยิง่ขึน้ในอนาคต  
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3.4      การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติสงัคม 
3.4.1  นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นสงัคม 
(1) นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิัท ทพีบีไีอ จ ากดั (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยนืภายใต้
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกจิการดว้ยความดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวงัว่า          
การด าเนินธุรกจิภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อส่วนรวมพรอ้มกบัการเจรญิเตบิโตของบริษทั
ควบคู่กนัไปดว้ย ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัท านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดงันี้   

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
2. การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
3. การเคารพสทิธมินุษยชน 
4. การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
5. ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้ 
6. การดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม 
7. การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิง่แวดลอ้มและผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 
      (ดรูายละเอยีดทีเ่วบ็ไซตบ์รษิทั https://www.tpbigroup.com/th/news/csr-policy ) 
 

(2) นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบั ต้องตระหนักถึงความส าคญัและเคารพต่อสิทธมินุษยชน     
ในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสงัคมและชุมชน ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ  และตามสนธสิญัญาที่แต่ละ
ประเทศมพีนัธกรณีทีต่อ้งปฏบิตั ิดงันี้ 
 •  การปฏบิตัติ่อทุกคนตามหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเท่าเทยีมปราศจากการเลอืกปฏบิตัิ  
 •  การหลกีเลีย่งการกระท าทีเ่ป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน  
 •  การสนับสนุนส่งเสรมิสทิธมินุษยชน  
 •  การสื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง สอดส่องดแูล และใหก้ารสนับสนุนอื่นใด 
แก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกจิตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ ไดแ้ก่ ผูส่้งมอบสนิคา้และบรกิาร ผูร้บัเหมา ตลอดจน     
ผู้ร่วมธุรกจิ (เพื่อให้มส่ีวนร่วมในการด าเนินธุรกิจอย่างมคีุณธรรม เคารพต่อสทิธมินุษยชน และปฏิบตัติ่อทุกคนตาม
หลกัสทิธมินุษยชนตามแนวนโยบายนี้ 
 
แนวทางปฏิบติั 
 1.  ใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน ปฏบิตัติ่อกนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั และปฏบิตัติ่อกนั 
อย่างเท่าเทยีมโดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางกาย จติใจ เชื้อชาต ิสญัชาต ิเผ่าพนัธุ์ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สผีวิ 
การศกึษา สถานะทางสงัคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม หรอืเรื่องอื่นใด 
 2.  ใช้ความระมัดระวงัในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน        
การด าเนินธุรกจิ สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชน 
 3.  สนับสนุนส่งเสรมิการด าเนินการเพื่อคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

https://www.tpbigroup.com/th/news/csr-policy
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 4.  สื่อสาร เผยแพร่ ใหค้วามรู ้ท าความเขา้ใจ ก าหนดแนวทาง และใหก้ารสนับสนุนอื่นใด แก่คู่ธุรกจิในห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจ ผู้ส่งมอบสนิค้าและบรกิาร ผู้รบัเหมา ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อให้มส่ีวนร่วมในการด าเนินธุรกจิ
อย่างมคีุณธรรม เคารพต่อสทิธมินุษยชน และปฏบิตัติ่อทุกคนตามหลกัสทิธมินุษยชน 
 5.  สอดส่องดแูลเรื่องการเคารพสทิธมินุษยชน ไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยละเมดิ 
สิทธิมนุษยชน ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ หากมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ทีก่ าหนดไว ้
 6.  ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้งเรื่องการละเมดิสิทธมินุษยชน โดยใช้มาตรการคุ้มครอง          
ผูร้อ้งเรยีน หรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการรายงานการละเมดิสทิธมินุษยชน  
 7.  พัฒนาและด าเนินกระบวนการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะระบุประเด็นและ      
ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบดา้นการละเมดิสทิธมินุษยชน  
 8.  ตรวจสอบและติดตามผลของการจดัการและแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธมินุษยชนตามกระบวนการ
ตรวจสอบและตดิตามผล รวมถงึใหก้ารสนับสนุนและร่วมมอืในการเยยีวยาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 9.  มุ่งมัน่ทีจ่ะสรา้งและรกัษาวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ต่อการเคารพสทิธมินุษยชน 
 10.  ผูก้ระท าการละเมดิสทิธมินุษยชน เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณ ซึ่งจะต้องไดร้บัการพจิารณาทางวนิัย
ตามระเบยีบ นอกจากนี้ อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 
 ทัง้นี้  บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน  Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX) , Business Social 
Compliance Initiative (BSCI) และมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบทางสงัคมและธุรกจิไทย (มรท.8001-2553)
ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิตามหลกัของนโยบายสทิธมินุษยชนของบรษิทัอย่างแทจ้รงิ  
 
ปัจจยัความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคญั  
 บริษัทมีประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญจ านวน 6 ประเด็น ซึ่งเป็นผลจากการประเมิน        
ความเสีย่งของกจิกรรมทางธุรกจิตลอดการด าเนินงานและห่วงโซ่คุณค่าของบรษิทั ดงันี้ 
 (1)  สภาพการจ้างงาน  
 ปัจจยัเสีย่ง : การบงัคบัใหท้ างานล่วงเวลา  
 แนวทางบรหิารจดัการความเสีย่ง :   

➢ ขอ้บงัคบับรษิทัและคู่มอืพนักงาน 
➢ การรบัรองมาตรฐาน SEDEX, BSCI, และมรท. 8001-2553 
➢ จดัตัง้คณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ 
➢ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนส าหรบัพนักงาน  

 (2)  สุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 
 ปัจจยัเสีย่ง : อุบตัเิหตุและความเจบ็ป่วยจากการท างาน  
 แนวทางบรหิารจดัการความเสีย่ง :   

➢ นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
➢ การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 
➢ การรบัรองมาตรฐาน ISO 45001   
➢ จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
➢ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนส าหรบัพนักงาน 
➢ การอบรมความปลอดภยัแก่พนักงานทุกคน  
➢ กจิกรรม KYT 
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 (3)  สุขภาพและความปลอดภยัในชุมชน 
 ปัจจยัเสีย่ง : อุบตัเิหตุจากการขนส่งสนิคา้  
               : ของเสยีและมลพษิ  
 แนวทางบรหิารจดัการความเสีย่ง :   

➢ นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
➢ การปฏบิตัติามมาตรฐานของบรษิทัดา้นความปลอดภยัส าหรบัรถขนส่งและรถโฟลค์ลฟิท ์
➢ ก าหนดใหพ้นักงานขบัรถผ่านการทดสอบของบรษิทั 
➢ การรบัรองมาตรฐาน ISO 45001   
➢ นโยบายสิง่แวดลอ้ม 
➢ ผลตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น น ้าทิง้, อากาศปลายปล่อง, เสยีงรบกวน เป็นตน้ 
➢ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากชุมชน 
➢ การลงพืน้ทีเ่ยีย่มเยอืนชุมชนเพื่อรบัฟังความคดิเหน็และขอ้กงัวลของประชาชนในพืน้ที่ 

 (4)  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ปัจจยัเสีย่ง : การรัว่ไหลขอ้มลูส่วนบุคคล, การเกบ็ขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัการอนุญาต และการไมไ่ดแ้จง้ต่อลูกคา้

และคู่คา้ถงึการน าขอ้มลูส่วนบุคคลไปใช ้หลงับรษิทัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูดงักล่าวแลว้ 
 แนวทางบรหิารจดัการความเสีย่ง :   

➢ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากลูกคา้และคู่คา้ 
➢ การตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้และคู่คา้ 
➢ สญัญาและขอ้ก าหนดส าหรบัลูกคา้และคู่คา้ในการไม่เปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล  
➢ การแยกส่วนการจดัเกบ็ขอ้มลู และก าหนดสทิธกิารเขา้ถงึขอ้มลู 

 (5)  การใช้แรงงานผิดกฎหมาย เช่น แรงงานเด็ก แรงงานบงัคับและแรงงานต่างด้าวในห่วงโซ่
อปุทาน 

ปัจจยัเสีย่ง : การจา้งแรงงานเดก็, การจา้งงานแรงงานต่างดา้วผดิกฎหมาย, ขอ้จ ากดัในการปฏบิตัติาม   
กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นแรงงานของคู่คา้ ซึง่น าไปสู่การปฏบิตัติ่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม 
เช่น การหกัเงนิเดอืน การท างานล่วงเวลาโดยไม่มเีวลาพกัผ่อนอย่างเพยีงพอ การเลอืกปฏบิตั ิ
เป็นตน้ 

 แนวทางบรหิารจดัการความเสีย่ง :   
➢ นโยบายการจดัซื้อจดัจา้ง 
➢ การตรวจประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้รายใหม่ และการตรวจประเมนิประจ าปี 
➢ ช่องทางรบัเรื่องรอ้งเรยีน  

 (6)  สุขภาพและความปลอดภยัของคู่ค้าและผู้รบัเหมา 
ปัจจยัเสีย่ง : แนวปฏบิตัทิีไ่ม่ถูกตอ้งดา้นความปลอดภยั เช่น การไม่สวมใส่หน้ากากป้องกนัขณะท างาน

ประกายไฟ เป็นตน้ 
 แนวทางบรหิารจดัการความเสีย่ง :   

➢ นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
➢ นโยบายการจดัซื้อจดัจา้ง 
➢ การตรวจสอบความปลอดภยัก่อนเริม่งานและสุ่มตรวจสอบขณะปฏบิตังิานโดย จป.วชิาชพี 
➢ การตรวจประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้และผูร้บัเหมารายใหม่ และการตรวจประเมนิประจ าปี 
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การติดตามประสิทธิผล  
 บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินกระบวนการเฝ้าระวงัในเรื่องสทิธมินุษยชนอย่างรอบดา้นอย่างต่อเน่ือง โดย
มกีารติดตามและประเมนิผลแนวทางบรหิารจดัการความเสี่ยงที่มอียู่ เพื่อให้มัน่ใจว่ามกีารปรบัปรุงมาตรการต่าง  ๆ 
อย่างต่อเนื่อง ผ่านการมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อจดัการและแกไ้ขประเดน็การละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิขึน้ผ่าน
กลไกรบัเรื่องร้องเรยีน การแก้ไขระบบบรหิารและจดัการสงัคมและสิง่แวดล้อม และการปรบัปรุงแผนการจดัการเพื่อ
รบัมอืกบัผลกระทบและด าเนินการแกไ้ขอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
การเยียวยาและช่องทางการร้องเรียน 
 บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินการประเมนิความเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม พร้อมกบั     
การจดัท ามาตรการป้องกนัและบรรเทาความเสีย่ง การเยยีวยาหากเกดิกรณีการละเมดิดา้นสทิธมินุษยชน การตดิตาม
และการรายงานผลการด าเนินงาน รวมถงึการทบทวนความมุ่งมัน่เชงินโยบายของบรษิทั เพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สูงสุดในระบบการจดัการดา้นสทิธมินุษยชน โดยในปี 2564 ไม่มขีอ้ร้องเรยีนด้านการละเมดิสทิธมินุษยชน บรษิทัจงึ     
ไม่มมีาตรการเยยีวยาและแกไ้ขทีจ่ าเป็น 
 
 ทัง้นี้ บริษัทยึดมัน่และปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิด้านแรงงานและ     
การเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบตัิ ทัง้ในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน      
การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบนัการศกึษา     
เชื้อชาต ิและศาสนา รวมทัง้สนับสนุนการจา้งงานแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ  เพื่อสรา้งโอกาส สรา้ง
อาชพี และรายได้ทีม่ ัน่คง และเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ของประเทศและโลก 
นอกจากนัน้ เพื่อใหพ้นักงานและบุคลากรทุกคนเกดิความรูส้กึผกูพนัเป็นครอบครวัเดยีวกบัองคก์ร ในปีทีผ่่านมาบรษิทั
ก าหนดใหม้แีผนพฒันาความผกูพนัของพนักงาน อกีทัง้ก าหนดเป้าหมายคะแนนเฉลีย่ความผกูพนัของพนักงานไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 60 
 

3.4.2  ผลการด าเนินงานดา้นสงัคม 
(1)   พนักงานและแรงงาน 
 การปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยการจ้างงาน  และการจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน การพฒันาความผูกพนัและความพงึพอใจของพนักงาน 
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น รวมทัง้แสดงให้เห็นถึง        
ความพยายามในการลดความเสี่ยงในประเด็นขอ้พพิาททีเ่กี่ยวกบัพนักงานและแรงงาน เพื่อรกัษาความสามารถใน    
การแขง่ขนั ดงึดดูใหผู้ม้ศีกัยภาพใหส้นใจมาร่วมงาน พฒันาความผกูพนัของพนักงานทีม่ตี่อองคก์ร 
  บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิม นุษยชนตั ้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร  
เพื่อให้พนักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี  2564 บริษัทมี         
การด าเนินงานดา้นพนักงานทีส่ าคญั ดงันี้ 
 

การจ้างงาน 
 

รายละเอียด 
จ านวนพนักงาน (คน) 

ชาย หญงิ รวม 
พนักงานประจ า 808 959 1,767 
พนักงานผูพ้กิาร 7 6 13 

รวม 815 965 1,780 
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การฝึกอบรมพนักงาน 

 บรษิทัตระหนักดวี่าการด าเนินธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็ไดน้ัน้ จ าเป็นต้องอาศยัแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัเพื่อ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั  ซึง่ “ทรพัยากรบุคคล” คอืหวัใจหลกัในการสรา้งแรงขบัเคลื่อนดงักล่าว บรษิทัจงึมุง่
ด าเนินงานด้านการยกระดับศักยภาพพนักงานทัว่ทัง้องค์กร ผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลายและการสร้าง
บรรยากาศสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  บริษัทยงัมีการจดัท าแผนพฒันา
พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการบริหารผล       
การปฏิบตัิงานของพนักงานทุกระดบั ภายใต้นโยบายของบรษิัททีมุ่่งพฒันาขดีความสามารถในการปฏิบตัิงานมอบ
โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ ก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยใน         
การท างานทีด่ ีตลอดจนจดัใหม้สีวสัดกิารใหแ้ก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

ในปี 2564 บรษิัทจดัหลกัสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ทกัษะและศกัยภาพในการท างานแก่พนักงานจ านวน 
125 หลกัสูตร โดยมจี านวนชัว่โมงอบรมหรอืกิจกรรมพฒันาความรู้เฉลี่ยของพนักงาน 10.90 ชัว่โมงต่อคนต่อปีจาก
เป้าหมาย 10.00 ชัว่โมงต่อคนต่อปี   

 

ความผกูพนัของพนักงาน 
 บรษิัทมแีผนการพฒันาความผูกพนัของพนักงาน ในปี 2564 มพีนักงานลาออกจากงานโดยสมคัรใจ (Turn 
over rate) รอ้ยละ 3.59 ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.15 จากปีก่อน และมผีลประเมนิความผกูพนัของพนักงานต่อองคก์รเท่ากบั
รอ้ยละ 72.29 จากเป้าหมายเท่ากบัรอ้ยละ 60  

  

 

 

 
 

  
  
 
 

 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ในปี 2564 บรษิทัพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเนื่องเพื่อลด
ความเสีย่งจากการเจบ็ป่วย บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ และดแูลคุณภาพชวีติของพนักงานหรอืลูกจา้งอย่างเหมาะสม  
 

 

 

 

 

 

   ผลการด าเนินงานในปี 2564 
ค่าใชจ้่ายในการพฒันาศกัยภาพของพนักงาน   621,362   บาท 
จ านวนพนักงานทีเ่ขา้ร่วมการฝึกอบรม  2,252  คน 
สดัส่วนพนักงานชายต่อพนักงานหญงิทีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรม    1 : 1.2 
จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลีย่  10.09    ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
อตัราการเลื่อนต าแหน่งรอ้ยละ   1.5  

 อตัราการลาออกรอ้ยละ  3.59   

“ สร้าง, รกัษา และปฏิบติัตามจิตส านึกด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

อย่างจริงจงั  เพ่ือลดความเส่ียงของการเจบ็ป่วย , การเกิดอบุติัเหตุ  

เพ่ือสขุภาพ และคณุภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน ” 
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บรษิัทตระหนักดวี่าความปลอดภยัและสุขภาพที่ดีเป็นสทิธขิ ัน้พื้นฐานที่พนักงานทุกคนพึงได้รบั อีกทัง้ให้
ความส าคญัดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอย่างจรงิจงั บรษิทัก าหนดนโยบาย    
ลดความเสีย่งดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยั รวมไปถงึการทบทวน ปรบัปรุง การด าเนินงานดา้นความปลอดภยั
และอาชวีอนามยัอย่างต่อเนื่อง และมกีารทบทวนแนวทางปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบัการด าเนินงานปัจจุบนัของบรษิทัอยู่
เสมอ ดงันี้  

❖ ป้องกนัและลดความเสีย่งในการเกดิอคัคภียั เพื่อความปลอดภยัของพนักงานและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีโดยรอบ 
❖ สนับสนุนทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการป้องกนัและลดความเสี่ยงของการบาดเจบ็และเจบ็ป่วยที่เกดิ

จากการท างานกบัเครื่องจกัรและสารเคม ี
❖ ส่งเสรมิและสนับสนุนขอ้มลูในการดแูลสุขภาพ เพื่อสุขภาพอนามยัทีด่ขีองพนักงานทุกคน 
❖ มุ่งเน้นการปลูกจติส านึกดา้นสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยัและความปลอดภยัใหแ้ก่พนักงานทุกระดบั 
❖ มุ่งเน้นในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการท างานของพนักงาน โดยควบคุมความเสี่ยงใน        

การท างานอย่างต่อเนื่อง 
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัในการท างาน 

การฝึกอบรมเสรมิสรา้งความรูแ้ละปลูกจติส านึกใหแ้ก่พนักงานเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างาน เพื่อให้
สามารถปฏิบตังิานด้วยความระมดัระวงั ป้องกนัอนัตรายที่จะเกดิขึน้ในการท างาน ตระหนักถงึอนัตรายและสามารถ
รบัมอืกบัความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ได ้โดยบรษิทัจดัใหม้กีารอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสรา้งความปลอดภยั     
ในการท างานไดอ้ย่างยัง่ยนืตลอดไป  
 การฝึกอบรม : การฝึกดบัเพลิงขัน้ต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทจดัอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ 
วธิกีารดบัเพลงิประเภทต่าง ๆ การป้องกนัแหล่งก าเนิดของการตดิไฟ เครื่องดบัเพลงิชนิดต่าง ๆ และวธิกีารใชอุ้ปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงมีการซ้อมปฏิบัติดับเพลิงตามประเภทของไฟ ทัง้นี้  ตาม
กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิารจดัการและด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเกีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั พ.ศ. 2555  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ในปี 2564 มพีนักงานผ่านการอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้จ านวน 410 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 38.25 โดยเทศบาลต าบลมะขามคู่เป็นหน่วยงานฝึกอบรม และผูร้บัรองผลการฝึกอบรม
ส าหรบัโรงงานโรงงานระยอง 
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 การฝึกอบรม : แผนป้องกนั ระงบัเหตุสารเคมีหกรัว่ไหล และแผนอพยพหนีไฟ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
บรษิทัจดัอบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัสารเคมเีพื่อความปลอดภยัและฝึกวธิกีารเกบ็กู้สารเคม ีกรณีมสีารเคมหีก

รัว่ไหลมากกว่า 200 ลติร เพื่อใหพ้นักงานตระหนักและสามารถรบัมอืกบัความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้อย่างทนัท่วงท ีโดย
บรษิทัจดัใหม้อีุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล วสัดุดูดซบัตามชนิดของสารเคมทีีน่ ามาใชอ้ย่างเพยีงพอ เหมาะสม 
และขอ้มูลความปลอดภยัเกี่ยวกบัสารเคม ี(SDS) ตดิตัง้ในจุดทีเ่หมาะสมกบัการใชส้ารเคมแีต่ละประเภท ซึ่งพนักงาน
ทุกคนจะได้รบัการทบทวนความรูเ้กี่ยวกบัแผนป้องกนัระงบัเหตุสารเคมหีกรัว่ไหลปีละ 1 ครัง้ และซ้อมอพยพหนีไฟ    
ปีละ 1 ครัง้  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              บริษทัจ าลองเหตุการณ์เพื่อฝึกซ้อมแผนระงบัเหตุสารเคมีหกรัว่ไหล ประจ าปี 2564   

 จ าลองเหตุการณ์เกดิ ทีจุ่ดเบกิสารเคม ีPIC อาคาร TB 

เหตุการณ์สมมต ิ: ขณะพนักงานเบกิ ตวัท าละลาย (Solvent 631) ทีบ่รเิวณจุดเกบ็อาคาร TB เมื่อทีพ่นักงาน
เตมิตวัท าละลายลงป๊ีบเรยีบรอ้ย ขณะทีก่ าลงัยกป๊ีบลง พนักงานเสยีหลกั ล้ม ท าใหป๊ี้บทีม่ตีวัท าละลายบรรจุ
อยู่ซึ่งยงัไม่ได้ปิดฝาตกกระแทกพื้นอย่างแรงตวัท าละลาย (Solvent 631) หกลงพื้นปรมิาณมาก มกีลิน่ฉุน 
และพนักงานถูกตวัท าละลาย (Solvent 631) กระเดน็ถูกแขนและใบหน้า พนักงานจงึรบียกป๊ีบขึน้และรบีไป
ลา้งแขนและใบหน้า เพื่อนร่วมงานทีอ่ยู่บรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงรบีแจง้เจา้หน้าที ่PIC และพาเพื่อนผูป้ระสบเหตุ
ไปห้องพยาบาล เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบเหตุการณ์จึงร่วมกันตอบโต้เหตุฉุ กเฉินที่เกิดขึ้น จน
สามารถควบคุมเหตุการณ์ได ้

การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟประจ าปี 2564 

เนื่องดว้ยสถานการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหบ้รษิทัไม่สามารถจดัการอพยพหนีไฟได ้เนื่องดว้ย
ต้องปฏิบตัิตาม ค าสัง่จงัหวดัระยอง เลขที่ 15728/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกนัและควบคุม 
หา้มจดักจิกรรมซึง่มกีารรวมกลุ่มกนัของบุคคลทีม่จี านวนมากกว่าสองรอ้ยคน  ซึง่ทางบรษิทัไดด้ าเนินการท า
หนังสือชี้แจงไปยังส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองให้ทราบเรื่อง เพื่อปฏิบัติให้
สอดคล้องตามค าสัง่ของจงัหวดั ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้ดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์ละสื่อสาร เพื่อใหพ้นักงานทราบและ
ตระหนักในการป้องกนัการเกดิเหตุอคัคภียั และเขา้ใจขัน้ตอนการอพพยหนีไฟ 
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 การฝึกอบรมผ่าน Safety talk 
บริษัทจดักิจกรรม Safety talk ก่อนเริ่มงานให้แก่พนักงานเป็นประจ าทุกสปัดาห์ เพื่อสื่อสารข่าวสารด้าน   

ความปลอดภยัทีเ่ป็นเหตุการณ์ปัจจุบนั กฎระเบยีบ ขัน้ตอนการท างานต่าง ๆ ทีต่้องระมดัระวงั รวมถงึวธิกีารใชง้าน
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เพื่อใหเ้กดิความตระหนักรูใ้นการป้องกนัอนัตรายไดอ้ย่างถูกวธิ ี 

 

 
 
ผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

บรษิัทมคีวามห่วงใยเรื่องความปลอดภยัในการท างานของพนักงานทุกคน โดยมคีวามมุ่งมัน่และรณรงค์ให้
ผู้บรหิารและพนักงานตระหนักและใหค้วามส าคญัเรื่องความปลอดภยัในการท างาน และเพื่อใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด    
จงึจดัโครงการดา้นความปลอดภยัในการท างานต่างๆ ดงันี้ 

โครงการอนุรกัษ์การได้ยิน 
บรษิัทได้ให้ความส าคญัเรื่องการเฝ้าระวงัอนัตรายทีเ่กี่ยวเนื่องกบัโรคทีเ่กิดจากการท างาน โดยมกีารตรวจ

สภาพแวดล้อมในการท างาน ทัง้แสงสว่าง เสียงดัง  และความร้อน ด้วยการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง           
เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ท างานในบริเวณที่มีเสียงดัง และเพื่อป้องกันการสูญเสีย
สมรรถภาพทางการไดย้นิ ทัง้นี้ จากการวดัความดงัเสยีงของโรงงานสามพรานและโรงงานระยองในแต่ละพืน้ที ่พบว่า
ทุกพืน้ทีใ่นบรเิวณโรงงานมคีวามดงัเสยีงอยู่ระหว่าง 79-85 เดซเิบล หากว่าในอนาคตเมื่อวดัความดงัเสยีงและพบว่ามี
ความดงัเสียงเพิม่ขึ้นมากกว่า 85 เดซิเบล บริษัทจะจดัท าป้ายเตือนและป้ายแสดงระดบัความดงัเสียงติดบรเิวณที่
ปฏบิตังิาน เพื่อใหพ้นักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากเสยีงอย่างเหมาะสม  

โครงการ “อบุติัเหตุเป็นศนูย”์ ประจ าปี 2564 
เพื่อกระตุ้นและสร้างจติส านึกในการป้องกันอุบตัิเหตุอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจงึพจิารณาจดัท าโครงการ 

“อุบตัิเหตุเป็นศูนย์ ประจ าปี 2564” ซึ่งเป็นโครงการที่จดัท าเป็นประจ าทุกปี โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตส านึกด้าน     
ความปลอดภยัในการท างาน ส่งเสรมิการท ากิจกรรม KYT ปรบัปรุงสภาพการท างานใหป้ลอดภยัโดยการคน้หาและ
ขจดัอนัตรายทีแ่อบแฝงในสถานทีท่ างาน เพื่อเอือ้อ านวยใหพ้นักงานท างานอย่างมคีวามสุขในสภาพแวดล้อมปลอดภยั
และปราศจากอุบตัเิหตุ 
          ผลจากการด าเนินโครงการ พบว่าทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและมีความกระตือรือร้นในการเข้า ร่วม
โครงการเป็นอย่างด ีและยงัสร้างจติส านึกให้พนักงานมคีวามใส่ใจ ด้านความปลอดภยัมากขึน้ด้วย ทัง้นี้  ในปี 2564 
บรษิทัเริม่บนัทกึขอ้มลูอตัราการบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน (LTIFR) แสดงขอ้มลูดงัตาราง และไม่มอีุบตัเิหตุพนักงานถงึขัน้
เสยีชวีติ   
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(2)   ลูกค้า          
 บริษัทพฒันาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรบัผิดชอบ 
ซื่อสตัย์และมจีรยิธรรม โดยในปี 2564 บรษิัทได้รบัความพงึพอใจจากลูกค้า 3.43 คะแนน จากคะแนนเตม็ 4 คะแนน 
และบรษิทัไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ในเรื่องส าคญั มเีพยีงขอ้รอ้งเรยีนในเรื่องทัว่ไป เช่น กล่องบรรจุภณัฑช์ ารุดจาก
การขนส่ง, คุณภาพของสนิคา้โดยทัว่ ๆ  เป็นตน้  โดยบรษิทัไดด้ าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้  
 
(3) ชุมชนและสงัคม 
 บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยให้ความส าคัญกับการลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งการด าเนินงานทีอ่าจสรา้งผลกระทบเชงิลบต่อคุณภาพชวีติของชุมชนรอบสถานประกอบการ 
ในปี 2564 ไม่พบขอ้รอ้งเรยีนจากชุมชนในประเดน็ดา้นสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้ม  
 ส าหรับกิจกรรมในส่วนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน ที่สนับสนุนผ่าน
งบประมาณ สิ่งของ ตลอดจนได้รบัความช่วยเหลือจากพนักงานที่มคีวามตัง้ใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่า       
ทางสังคมร่วมกับบริษัท โดยมีการวางแผนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทุกปี ทัง้นี้  ทุกกิจกรรมส าเร็จลุล่วง          
ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไวอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันี้ 
 
กิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีด าเนินมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

 

 
 

กจิกรรมบรจิาคโลหติ 
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  กจิกรรมรวมใจภกัดิ ์รกัษ์พืน้ทีส่เีขยีว 

 

 กิจกรรมเพื่อสงัคมท่ีจดัขึ้นในปี 2564 
 

  

 

มอบอาหาร, เครื่องดื่มและถุงขยะ ให้แก่บุคลากร         
ทางการแพทย์เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาล
ระยอง ใหแ้ก่ศูนยค์ดักรองเนินอุไร จงัหวดัระยอง  

  

 

พนักงานเข้าร่วมประมูลของที่ระลึก จากผู้บริหาร  
ณ ทีพีบีไอ สาขาระยอง รายได้ทัง้หมดน าไปมอบให้ 
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ส าหรับจัดซื้อถุงชีพ  
เพื่ อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน ้ าท่วมส าหรับพี่ น้อง        
ชาวจงัหวดันครราชสมีา 

 

 

 

มอบถุงขยะแดง เพื่อคดัแยกขยะติดเชื้อส าหรบัผู้ป่วย 
โรคโควดิ-19 ใหแ้ก่ศูนยค์ดักรองเนินอุไร จงัหวดัระยอง 
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ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน "ถุงขยะด า" เพื่อใช้
รองรับขยะทัว่ ไปให้แก่ โ รงพยาบาลแหลมฉบัง     
จังหวัดชลบุรี ในช่วงสถานการณ์ โรคโควิด -19           
แพร่ระบาด 

 

สนับสนุน "ถุงขยะด า" เพื่อใช้รองรบัขยะทัว่ไป ให้แก่
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ในช่วง
สถานการณ์ โรคโควดิ-19 แพร่ระบาด 

 
 

มอบเงนิสนับสนุน เพื่อส่งเสรมิอาชพีให้กบัครอบครวั
ผู้ดูแลคนพิการ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชวีติคนพกิาร จ านวนเงนิ 114,245 บาท พรอ้ม
ถุงขยะด าจ านวน 100 กโิลกรมั ณ ศูนยบ์รกิารคนพกิาร 
สริารมย ์จงัหวดัระยอง 

 

มอบชุดยาส าหรบัผู้ป่วย โรคโควดิ-19 จ านวน 30 ชุด 
ณ ศูนยพ์กัคอยวดัหนองหวา้  จงัหวดัระยอง 
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มอบ “ถุงขยะแดง” เพื่อคดัแยกขยะตดิเชือ้ส าหรบัผูป่้วย 
โรคโควิด-19 ให้แก่ โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัด
ระยอง 

 

 

 

 

 

 

มอบ “ถุงขยะแดง” เพื่อคดัแยกขยะตดิเชือ้ส าหรบัผูป่้วย 
โรคโควิด-19 ณ ศูนย์พักคอยวัดหนองหว้า จังหวัด
ระยอง 

 

 

 

 

 

 

 

มอบถุง “ขยะแดง” เพื่อคดัแยกขยะตดิเชือ้ส าหรบัผูป่้วย 
โรคโควิด-19 ให้แก่ สถาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
เพื่อน าไปมอบใหแ้ก่โรงพยาบาล จงัหวดัระยอง 

 

สนับสนุนถุงขยะใหก้บั 

• โรงพยาบาลนครปฐม 

• โรงพยาบาลสามพราน 

• โรงพยาบาลเมตตาประชารกัษ์ (ไร่ขงิ) 

• โรงพยาบาลนครชยัศร ี

ทุกๆ 3 เดือน เพื่อใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค     
โควดิ-19 
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สนับสนุนน ้ าดื่มให้กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
จงัหวดันครปฐม เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้าท่วม    

 

สนับสนุนข้าวสารให้กบัศูนย์ราชการและเหล่ากาชาด 
จงัหวดันครปฐม เพื่อช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั โรคโควดิ-
19 
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