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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับรายงานเพื่อความยั่งยืนฉบับนี ้

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี  2563 เพื่อเป็นช่องทางในการแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญต่อ
การประกอบธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในรอบปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการริเริ่มดำเนินงานด้านความยั่งยืน
ทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทได้พัฒนาการบูรณาการอย่างยั่งยืนในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท เกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  
มากข้ึน 

ขอบเขตข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ ่งเผยแพร่ในรายงานประจำปี 2563 และเว็บไซต์ของบริษัท www.tpbigroup.com หัวข้อ  
การพัฒนาความยั่งยืน 

 
การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน 
 รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาสำคัญโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่า ข้อมูลที่รายงานครบถ้วน 
ถูกต้องและครอบคลุมการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 
ช่องทางการติดต่อ 
 หากมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษั ท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 
อีเมล : ir@tpbigroup.com   โทรศัพท์ : +66(0)2 4290354-7 ต่อ 501  

 
 
 

ความยั่งยนืกับทีพีบีไอ 

http://www.tpbigroup.com/
mailto:ir@tpbigroup.com
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15 ธันวาคม 2563 – บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (TPBI) รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจำปี 63 เป็นปีแรกสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance)  

โดย นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้แทนขึ้นรับรางวัล “หุ ้นยั ่งยืน” จาก นายภากร  
ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกจากด้านความยั ่งยืนในมิติส ิ ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจนบรรษัทภิบาล (ESG: 
Environmental, Social and Governance) ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทที่มีความโปร่งใส เชื่อถือ
ได้ในทุกมิติ รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ และมีการเปิดเผยข้อมูล
เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ตลอดจนการได้รับความเชื ่อมั่นจากนักลงทุนว่า บริษัทมีการ
ดำเนินงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม และผลงานด้านเศรษฐกิจที่โดดเด่น  

TPBI คว้ารางวัล “หุ้นยั่งยืน” ปี 63 เป็นปีแรก  
สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบน 

เส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รางวัลแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ 
ของบริษัท 
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รางวัลรองชนะเลิศอนัดบั 1 ในการประกวด  
“นวัตกรรมการจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” 

โครงการ วน โดยบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “นวัตกรรมการ
จัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทะเลไทย” โดยบริษัท เดอะมอลล์ กรุ ๊ป จำกัด ร่วมกับ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF ประเทศไทย) และสำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งการประกวดเพื่อยกระดับ
ผลงานนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมทีย่ังประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคม  ภายใต้กรอบแนวคิดสร้างสรรค์ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกตอ่
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปประดิษฐ์  หรือปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการขยะพลาสติกตามระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR  ECONOMY ) อย่างยั่งยืน  โดยมีผู้สนใจชาวไทยและ
ชาวต่างชาติส่งผลงานนวัตกรรมกว่า 100 ผลงาน บริษัทจึงขอขอบคุณผู้ร่วมโครงการทุกท่านที่มีส่วนช่วยให้โครงการ วน 
มาถึงจุดนี้ และเราจะพัฒนาโครงการต่อไปเร่ือยๆ เพื่อทุกคนและโลกของเรา  
 
 

 
 
 

 
รางวัล HP Digital Print Excellence Awards 2020  

(ประเภท Industrial ในสาขาของ  Flexible Packaging) 
 

คุณศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ( Flexibles) เป็นตัวแทนบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด 
(มหาชน) ร ับมอบรางว ัล HP Digital Print Excellence Awards 2020  ประเภท Industrial ในสาขาของ  Flexible 
Packaging จากงานประกวด HP Digital Print Excellence Awards 2020 ครั้งที่ 13 โดยผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ซอง
น้ำจิ้มติดจุกของแบรนด์ O'Zeed by Innofresh ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์มีรูปทรงสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน น้ำหนักเบา ง่าย
ต่อการขนส่งและพกพา อีกทั้งการพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอลยังสามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายให้แก่คู่ค้าด้วยการผลิตได้
ครั้งละหลายรสชาติในปริมาณตามที่ลูกค้าต้องการ งานนี้จัดขึ้นโดย HP (Hewlett Packard) เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้สร้าง
สรรค์ผลงานที่สามารถสร้างนวัตกรรมและความก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมการพิมพ์ในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และญี่ปุ่น โดยมีผู้ได้รับรางวัล 14 ประเทศ จากประเภทของรางวัลทั้งหมด 25 สาขา 
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❖ รางวัลสถานประกอบการทีม่ีความมุ่งมั่นดำเนินการ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย  
เฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน 

❖ รางวัลสถานประกอบการทีด่ำเนนิงานตาม
หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม จากโครงการ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงอุตสาหกรรม 

❖ รางวัลบริษัทเพือ่สังคม จากเทศบาลตำบลมะขามคู่ 
❖ รางวัล 2015 ESCO Project : โครงการส่งเสริม

ธุรกิจและกระตุ้นตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก
การจัดการพลังงาน ประสบผลสำเร็จด้านการ
อนุรักษ์พลังงานจากการใช้ระบบ ESCO 

❖ รางวัล 10 สุดยอดนวตักรรมประจำปี 2015  
ไบโอพลาสเทค เคร่ืองเปา่ขึ้นรูปฟลิ์มพลาสติก
ชีวภาพแบบสามชั้น 

❖ รางวัล 2008 INTERNATIONAL SOURCING 
SUPPLIER CONFERENCE, TESCO 

❖ รางวัล OUTSTANDING ACHIEVEMENT 
(WINNER), TESCO INTERNATIONAL 
SOURCING 
 

❖ ผ่านการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการ
เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 2562  

❖ ร ่วมเป ็น Supporting Organizations ของเคร ือข ่าย 
เ พ ื ่ อ ค ว า ม ย ั ่ ง ย ื น แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ( Thailand 
Responsible Business Network: TRBN) 

❖ ได ้ร ับรอง TGO Guidance of the Carbon Footprint 
for Organization  

❖ ได้ร ับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ระบบสีเขียว 
(Green system) จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

❖ ร า ง ว ั ล  TARGET SOURCING SERVICES/AMC : 
2004 OUTSTANDING PERFORMANCE AWARD 

❖ รางวัล Outstanding Performance ประจำปี 2020 : In 
recognition of your dedication to on time delivery 
of quality product, The Associated Merchandising 
Corporation 

❖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด “นวัตกรรม
การจัดการพลาสติก เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และทะเลไทย”  
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จะหล่อหลอมให้พนักงานมีความเชื่อ ความประพฤติและการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
นำมาให้องค์กรก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำประโยชน์ที่สร้างส่งต่อให้กับคนรุ่นถัดไปอย่างยั่งยืน 

ค่านยิมบรษิทั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Think entrepreneurial,  
     Act professional 

คิดอย่างเถ้าแก ่

ทำอย่างมอือาชีพ 

 

➢ กล้าคิด ตัดสินใจและลงมือ
ทำ เป็นหูเป็นตาในการใช้
ทรัพย์สินและทรัพยากร
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

➢ ทำงานตามบทบาทและ
หน้าที ่ที ่ ได้รับมอบหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ไม่ต้องรอการติดตาม และ
ม ุ ่ ง ม ั ่ น ใ น ก า ร ไ ป ใ ห ้ ถึ ง
เป้าหมาย เเม้จะเผชิญกับ
ป ั ญ ห า  อ ุ ป ส รรค  ห รือ
ความยากลำบาก อีกทั้ง
ย ั งม ุ ่ ง เน ้นท ี ่ จ ะพ ั ฒน า 
การทำงานเพื่อผลลัพธ์ที่ดี
ขึ้นของบริษัทอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Play as a team 
ทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 

 
 
➢ มองเป้าหมายร่วมกันและ

ร่วมมือ ร่วมใจกันในการ
ทำงานให้ประสบผลสำเร็จ  

➢ แลกเปล ี ่ยนความร ู ้ และ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
เ พ ื ่ อ พ ั ฒ น า ต ่ อ ย อ ด
ความคิดในการทำงาน 

➢ เปิดรับมุมมองที ่แตกต่าง 
ไม่ยึดติดกับความคิดของ
ตนเองและปรับตัวเข้าหาซ่ึง
ก ั น แ ล ะ ก ั น  ร ว ม ท ั ้ ง ใ ห้
ข ้ อ เ ส น อ แ น ะ ก ั น อ ย ่ า ง
ตรงไปตรงมา เพื่อพัฒนา
ก ร ะ บ ว น ก า ร ม า ก ก ว่ า
กล่าวโทษตัวบ ุคคล และ
พร้อมให้คำแนะนำและให้
ความช่วยเหลือซึ ่งกันและ
กัน 

 
 
 
 
 
 
 

Believe in Self 
development 

เช่ือมัน่ในการพฒันาตนเอง 

 
 
➢ มุ ่งมั ่นในการเรียนรู ้ เพื่อ

พ ั ฒ น า ค ว า ม รู้ ค ว า ม 
สามารถของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

➢ ก ระ ต ื อ ร ื อ ร ้ น แ ล ะ ห มั่ น
ศึกษาเร่ืองใหม่ๆ เพื่อนำมา
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

➢ แ ส ว ง ห า โ อ ก า ส ใ น ก า ร
เรียนรู ้ที ่มีอยู ่รอบตัว ทั้ง
จากข่าวสาร คอร์สอบรม
หร ือความผ ิดพ ล า ดที่
เกิดขึ้น 

➢ เปิดรับข้อแนะนำ จากผู้อื่น
เพ ื ่อนำมาปรับปร ุง แล ะ
พ ั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย ่ า ง
สม่ำเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrity 
มีความซื่อสัตย์ และ 

ความซือ่ตรงในการทำงาน 

 

 
➢ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ 

สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา  
➢ ซ ื ่ อส ัตย ์ต ่อตน เองแ ล ะ

บริษัท ไม่คดโกง 
➢ ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

นโยบายของบริษัททั ้งต่อ
หน้าและลับหลัง 

➢ ไม ่ เป ิดเผยข ้อม ูลท ี ่ เป็น
ความลับหรือเรื่องภายใน
ของบริษ ัทให้บ ุคคลภาย 
นอก 
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การสนบัสนนุเปา้หมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื 

 
 
PEOPLE : การสง่เสรมิคณุภาพชวีติ   PLANET : การอนรุกัษโ์ลก 

 

5 กจิกรรม หรอื 420 คน 
เด็กและเยาวชนท่ีได้รับการส่งเสริม และ 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย 

 

 

44,774,671 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
ปริมาณการใช้น้ำรวมทัง้หมด 
1.34 % 
สัดส่วนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
1,787 : 4,699   
ปริมาณการใช้น้ำต่อยอดขาย 

 

13.32 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) 
71.07 
อัตราความร้ายแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 
4.75 
อัตราการบาดเจ็บถงึขั้นหยุดงาน (LTIFR) 
0 ราย 
จำนวนอุบัติเหตุถงึขั้นเสียชีวติของพนกังาน 

 

 

26.20 % 
สัดส่วนการนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ 
 
98,136.7 กโิลกรมั 
ปริมาณพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง  
(Single used plastic) ทีโ่ครงการ วน นำมารีไซเคิล 

 

749 : 885 
สัดส่วนจำนวนพนักงานชายต่อพนักงานหญิง 
1 : 1 
สัดส่วนจำนวนพนักงานชายที่ได้รับ 
การอบรมต่อพนกังานหญิง 

  
85,281 kgCo2 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้ 

 
PROSPERITY : การสรา้งความเจริญกา้วหนา้ 

 2,478,017.45 กโิลวตัตช์ัว่โมง 
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar cell)  
ที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 
5.69 % 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
8.84 %  
สัดส่วนการใช้พลังงานลดลงเทียบกับปี 
2562 

 
 

7.75 ลา้นบาท 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา  
(0.025% ของรายได้จากการขาย) 
10.25 ลา้นบาท 
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากงานวิจัยและพัฒนาของบริษัท 
2 ฉบบั 
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์  
และการออกแบบผลิตภัณฑ ์

 

1,634 คน 
จำนวนพนักงานของบริษัท   

 
17 ราย 
จำนวนการจ้างงานผู้พกิาร 

 
PEACE : การสรา้งสนัตภิาพ 

 

หลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนำไปกำหนดมาตรฐานเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท 
ในการกำกับดูแล การมีส่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสีย ตลอดจนการควบคุมดูแลความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กร 
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การกำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เร่ิมต้นจากความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นของห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทต่อผู้มี
ส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งรวมทั้งพนักงานของบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน คู่ค้า คู่ธุรกิจ 
ชุมชน สังคม ลูกค้า ภาคประชาสังคม องค์กรอิสระ และนักวิชาการ โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานเพื่อทำการประเมินประเด็นความยั่งยืนที่มีนัยสำคัญภายใต้หลักการรายงานประเด็นสำคัญ 4 ประการตาม
หลัก GRI Standards ซึ่งประกอบด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดทำรายงาน (Stakeholder 
Inclusiveness) การพิจารณาบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) การประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ 
(Materiality) และความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (Completeness) โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอนการประเมินประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดนิยามของประเด็นสำคัญว่ามีความหมายอย่างไรต่อบริษัท และวัตถุประสงค์ของ
การประเมินประเด็นสำคัญ  โดยเริ่มต้นพิจารณาประเด็นสำคัญโดยอิงตามโอกาสทาง
ธุรกิจ ระดับความเสี่ยง ความสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทในแง่เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และ
สังคม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเตบิโตอยา่งยั่งยืนของบริษัท กระบวนการนี้รวมถงึ
การประเมินแนวโน้มภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มุมมอง และข้อเสนอแนะจาก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท พร้อมทั้งระบุและจัดลำดับความสำคัญ 
ผู้มีส่วนได้เสียหลักในการวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึงพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทนุ 
เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน ชุมชน สังคม คู่ค้า คู่ธุรกิจ องค์กรอิสระ นักวิชาการ และลูกค้า ทั้งนี้
การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคัญจะถูกดำเนินการอย่างเป็นทางการและทบทวนอย่าง
สม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง เพื่อระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนได้ทันต่อสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 

การนิยาม 
และการระบุ

ประเด็นสำคัญ 

ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพื่อนำมารวบรวมและวิเคราะห์รายละเอียด
ของประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อทำความเข้าใจ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์และ
ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ทบทวนข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญที่ไม่
ครอบคลุม ทั ้งนี ้ต้องดำเนินการพัฒนาระเบียบวิธีการให้คะแนนเพื ่อประเมินข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
จัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้
เสีย โดยแบ่งออกเป็นระดับสูง ปานกลาง และต่ำ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบริษัท ร่วมประเมิน และจัดทำ
ตารางระดับความสำคัญของประเด็นจากมุมมองของผู ้มีส่วนได้เสียและของบริษัท โดย
พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 

การจัดลำดบั
ความสำคัญ 

หลักการการกำหนดเนื้อหารายงาน 
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ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ผ่าน
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน จัดลำดับตัวชี้วัดบน
แผนภาพโดยวิเคราะห์และประเมินตามแกนหลัก 2 แกน ได้แก่ 1) ความสำคัญและผลกระทบตอ่
ธุรกิจ และ 2) ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นทีมี
สาระสำคัญและจัดเตรียมแผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระสำคัญตามผลการประเมิน โดย
ประเด็นที่มีสาระสำคัญจะแสดงอยู่ที่พื้นที่ส่วนบนด้านขวาของแผนภาพ นำเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร (Executive Committee) ในการพิจารณาและขอความเห็นชอบ 

 

 
 

การทวนสอบ
ความถูกตอ้งและ
ความนา่เช่ือถอื 

ผู้บริหารอนุมัติการประเมินประเด็นสำคัญ และแผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระสำคัญ ผนวก
ผลลัพธ์ของการประเมินประเด็นที่มีสาระสำคัญให้อยู่ในกลยุทธ์การดำเนินงาน การบริหาร และ
กำกับดูแล การปฏิบัติงาน และการรายงานของบริษัท โดยบริษัทมีการทบทวนกระบวนการ
จัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความยั่งยืน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย พร้อมทั้งเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำไป
ปรับปรุงการดำเนินงานและรูปแบบการเปิดเผยผลการดำเนนิงานด้านความยัง่ยืนของบริษัทใน
ฉบับต่อไป 

 

 
 

การพัฒนา 
อย่างต่อเนือ่ง 

➢ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสียผ่านหน่วยงานของบริษัท หรือช่องทางการแสดงความคิดเห็นของบริษัท 
รวมถึงการสอบถามประเด็นจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 

➢ ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคม 

 

 
 

การจัดลำดบั
ความสำคัญ 
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  การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บริษัทได้มีการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้มีสว่นได้เสีย 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นกรอบในการกำหนดประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และส่งผลให้
บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ครบทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผล
การดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้ เป็นการดำเนินงานตลอดปี 2563 ที่บริษัทจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 
กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน , หน่วยงานภาครัฐ , ผู้ถือหุ้น ผู ้ร่วมทุน เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน , ชุมชน สังคม , คู่ค้า คู ่ธุรกิจ ,  
องค์กรอิสระ และนักวิชาการ และลูกค้า 
 
กรอบการดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 

พน
กัง

าน
 

เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เข้าใจความต้องการของพนักงานและอำนวยความสะดวก 

เพื ่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข รวมถึงส่งเสริม 
การพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

• สื่อสารทิศทางและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านต่างๆ 
เพื ่อให้พนักงานรับทราบความเคลื่อนไหวในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท 

• มีสวัสดิการ และค่าตอบแทนต่างๆ ที่เป็นธรรม  รวมทั้งมี
สภาพการทำงานที ่ เหมาะสมและ ได ้ร ับการดูแลด้าน 
อาชีวอนามัย ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

• สนับสนุนให้พนักงานได้เร ียนรู ้แนวโน ้มและเร ื ่องใหม่ๆ 
ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 

• จัดทำช่องทางให้พนักงานเสนอข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน และ
ความคาดหวังต่อผู้บริหารได้โดยตรง 

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) 1 คร้ัง/เดือน 
• ดูแลเร่ืองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
• จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานอย่าง

ครบถ้วน 
• ระบบ ErsLeave อำนวยความสะดวกให้พนักงานเข้าถึง

ข้อมูลที่จำเป็น 
• การประเมิน 360 องศาเพื่อความยุติธรรม และครอบคลุม

สำหรับการประเมินปรับค่าตอบแทนรายปี 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• พนักงานได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานเฉลี่ย 

13.84 ชั่วโมง/คน 
• อัตราการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัทร้อยละ 2.08 ต่อป ี
• สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในบริษัทลดลง 

• การสื ่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์ภายใน
บริษัท 

• กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) 1 คร้ัง/เดือน 
• แบบสำรวจความพึงพอใจด้านสิ่งแวดล้อม 
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านกล่อง

รับความคิดเห็น 
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เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส 
• หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือ ผลักดันและขับเคลื ่อน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 
• สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจแก่สังคมในประเด็น

สำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 

• ร ับฟังความคิดเห ็นและข ้อเสนอแนะจาก องค์กรอิสระ 
น ักว ิชาการและผู ้นำความคิด เพ ื ่อนำมาพัฒนาการ
ดำเนินงานของบริษัท 

• ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม 
• สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและข้อร้องเรียนจากองค์กรอิสระ และนักวิชาการ 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• สนับสนนุการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกบั

ความยั่งยืน 
• สังคมได้ตระหนัก และเข้าใจประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

• สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล  
• การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
• รายงานประจำปี  
• เว็บไซต์ของบริษัท 

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย 
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เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้ทราบถึงสถานะการ

ดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 
• มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที ่โปร่งใส แล ะ

รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
• การเพ ิ ่มข ีดความสามารถในการแข ่งข ันทางธ ุรก ิจ และ  

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ 
• การจัดการความเส่ียงองค์กรทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
 

• ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่วข้องและบริษัทอ่ืน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

• วิเคราะห์ ตดิตามตรวจสอบ เฝ้าระวงั และจัดเตรียมมาตรการ
จัดการความเส่ียงองค์กรทั้งในระยะส้ัน และความเส่ียงใหม่ที่อาจ
เกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า 

• ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล 
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรง 
• การแจ้งข่าวสารแกผู่้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์บริษัทอย่างสม่ำเสมอ 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ความม่ันใจต่อบริษัทและการลงทุน 
• การเข้าถึงข้อมูลที่ถกูต้อง 
• การรักษาสิทธขิองผูถ้ือหุ้นพึงจะได้รับตามกฎระเบียบ 

• การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ปี 
• ส่ือสารผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี 
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower)  
• ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ ์
• รายงานผลประกอบการฉบับย่อผ่านเว็บไซต์บริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง 
• เข้าร่วม Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
• อธิบายงบการเงินผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 

ชุม
ชน

 สงั
คม

 

เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เคารพสิทธิชุมชน ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ 
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและ

สังคม 
• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง

ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 
• ม ี ค ว ามร ู ้  ค ว าม เข ้ า ใจ เก ี ่ ยว ก ั บธ ุ รก ิจของบร ิ ษ ั ท  เ ช่น  

การรีไซเคิลพลาสติกของโครงการ วน เป็นต้น 

• ลงพื้นที่เยี ่ยมเยียนชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ความต้องการของชุมชน  

• เป็นคู่คิด ให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดยใช้
ศักยภาพของบริษัท 

• ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื ่อป้องกัน
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม  

• ส่ือสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนจากชุมชน และสังคม 

• จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรี
ไซเคิลพลาสติก รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ไม่ก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมต่อชุมชน สังคมรอบข้าง 
• ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 
• สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที่ 
• มีความสัมพันธ์ที่ดกีับบริษัท 

• กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 6 ครั้ง 
• การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 1 ครั้งต่อปี 
• ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท 

 

ลกู
ค้า

 

เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายมิต ิรวมถึง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
• มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้า บริการและวิธีการขอ

คำปรึกษา วธิีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรยีน 

• รับข้อร้องเรยีน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย  
• สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เพื่อปรับปรงุและยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
• ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเรื่องการออกแบบ รปูแบบที่เหมาะสมกับ

สินค้า และแนะนำแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีในปัจจุบัน และ
อนาคต 

• ร่วมพัฒนาผลิตภณัฑ์กบัลูกค้า 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ มคีุณภาพ ตาม

มาตรฐานสากล 
• รับทราบแนวโน้มของสินค้า และเทคโนโลยีใหม่ 
 

• แบบประเมินหลังการขาย 
• กิจกรรมฝ่ายขายพบลูกค้ารายหลัก 1 ครั้ง/เดือน 
• รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่หลากหลาย 

อาทิ โทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมลตลอด 24 ช่ัวโมง 
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เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เป็นต้นแบบที่ดีแก่บริษัทอื่นในด้านการบริหารจัดการที่โปร่งใส

และเป็นเลิศ 
• ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและนำเสนอแนวทางที่ดี 

เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

• ร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ
ต่างๆ ของภาครัฐ 

• สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อให้ภาครัฐนำไปเผยแพร่ 

• สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากหน่วยงานภาครัฐ 

• จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐอย่างเหมาะสม 

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด 
• ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้เป็น

ส่วนหนึ่งในการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านต่างๆ 
• ลดเวลาในการตรวจประเมินซ้ำ ในกรณีที่บริษัทดำเนินการไม่

ถูกต้อง อีกทั้งได้รับแนวทางที่ดี เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

• รายงานประจำปี 
• การตรวจเยี่ยมบริษัท 
• รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ในการทำงานระดับวิชาชีพ 
• สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์

ของบริษัท 
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เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• สร้างคุณค่าต่อการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ 
• สนับสนนุและยกระดับการดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ   

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ส่งผลให้เกิดการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

• ดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ในการทำงานของ 
คู่ค้า คู่ธุรกิจ  

• สนับสนนุให้คู่ค้า คู่ธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
เพื่อให้การทำงานปลอดภัย 

• การดำเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์ มีความโปร่งใส และเป็น
ธรรม ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่
ยุติธรรม อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต 

• สนับสนนุองค์ความรู้การดำเนินงานทีค่ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 
สังคม และมีธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อยกระดับการ
ดำเนินงานของคู้ค้า คู่ธุรกิจ และลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 

• แบ่งปันองค์ความรู้ และเทรนด์ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลต่อการ
ดำเนินงานของคู่ค้า คู่ธุรกิจ 

• สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย 

• จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า คู่ธุรกิจ 
และดำเนินการเพิ่มศักยภาพคู่ค้า คู่ธุรกิจ เช่น การตรวจ
ประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการที่ดี 

• จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใหข้้อเสนอแนะ 
คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการรับข้อ
ร้องเรียนต่างๆ 

• รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ร่วมกัน 

• ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานและความคาดหวัง 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท 
• คู่ค้า คู่ธุรกิจได้รับความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• ความเชื่อมั่นและความมัน่คงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน 

• การขึ้นทะเบียนคู่ค้า 
• สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ 
• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท 
• แบบประเมินคุณภาพของคู่ค้า 
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     Profit 

1. การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏบิตัิตามข้อกำหนด 
3. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 
 

  

People 
6. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัติ่อแรงงานอย่างเท่าเทียม 
7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
9. การมีส่วนร่วมกับสังคม 

  

Planet 10. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
11. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทประเมินและจัดลำดับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามประเด็นที่ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้
ความสำคัญ และพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความยัง่ยืนของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ในปี 2563 
มีประเด็นที่มีความสำคัญทั้งสิ้น 11  เร่ืองที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม 
 
 
 
 
 

สรุปประเด็นการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
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 ประเดน็สำคญัด้านความยัง่ยนื หวัขอ้การรายงานใหค้รอบคลมุประเดน็สำคญั 
Profit การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

•  การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
•  การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม 
•  การจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน 
•  การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

TPBI กับสังคมที่ยั่งยืน 
•  การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน 
• การมีส่วนร่วมกับสังคม 

TPBI เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
•  การดำเน ินธ ุรก ิจอย ่างม ีความร ับผ ิดชอบต่อ   

 สิ่งแวดล้อม 
•  การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามข้อกำหนด 
ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 

People การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม 
การมีส่วนร่วมกับสังคม 

Planet การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1.   สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม 
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4. การมีส่วนร่วมกับสังคม 

 

1. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1. การบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามข้อกำหนด 
3. ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
5. การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต 
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บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ทำงาน พร้อมทั้งกำหนดให้พนักงานเข้ารับการอบรมและผ่านการรับรองจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี มีการเน้นย้ำใน
การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ กฏเกณฑ์ และข้อบังคับ โดยเฉพาะมาตรฐานทางจริยธรรม จึงถือเป็นความท้า
ทายอย่างยิ่งของบริษัทที่จะให้พนักงานทุกคนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปใช้อย่างเคร่งครัดโดยสมบูรณ์ เพื่อให้
ปราศจากการประพฤติมิชอบในหน้าที่  

ความท้าทายที่สำคัญอีกประการ คือ การมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการกำกับดูแล
กิจการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการกำกับดูแลที่คอยติดตามการดำเนินงาน โดยเชื ่อมโยงข้อมูลของการบริหาร 
ความเสี่ยง กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ทำให้การบริหารงานบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย สร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

 

การกำกับดูแลกิจการที่ดีสู่ความยั่งยืนของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Principles) โดยครอบคลุม
เนื้อหาในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  คุณสมบัติ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายในและบทบาทของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ และค่านิยมหลัก อีกทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมกบัผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงทำใหบ้ริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล สร้างความ
เข้าใจอย่างใกล้ชิดกับความต้องการของชุมชนและสังคม ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลเป็นเสมือนแนวทางในการกำ หนดมาตรฐาน
เบื้องต้นสำหรับคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำกับดูแลธุรกิจ รวมไปถึงการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตลอดจน
ควบคุมและดูแลความเสี่ยงในองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักบรรษัทภิบาล  

นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการยกระดับหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทพร้อมทั้งประกาศใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ อาทิ นโยบายและแนวปฏิบัติการให้-รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เป็นต้น พร้อมกันนี้บริษัทยังได้มีการจัดอบรมหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความตระห นักด้าน
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานให้สามารถนำบริษัทไปสู่การเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

ประจำป ี ผลประเมนิ 
CG Level  

(คะแนนเตม็ 5) 
คะแนนเฉลีย่ 

ของบรษิทั (%) 
คะแนนเฉลีย่ของบรษิทั
จดทะเบยีนทัง้หมด (%) 

2563 
 

5 92 82 

2562 
 

4 86 81 

2561 
 

4 80 87 

 

 

                               การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
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ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนิน
ธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นกรอบการ
ประพฤติปฏิบัติในการทำหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 
2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) โดยมีคะแนนเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 92% ซึ ่งจัดอยู่ใน
ระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ 

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทกุกลุ่ม
และมีความตั้งใจให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมให้มีกลไกถ่วงดุลและตรวจสอบในการ
บริหารงานที่ดี อันเป็นหัวใจของการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท   ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทเข้าร่วมการประเมินโครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) และได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มคะแนนสูงสุดประจำปี 2563 ด้วยคะแนน
เต็ม ร้อยละ100 แสดงถึงบริษัทให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความตั้งใจในการดำเนินกิจการที่มุ่งมั่น
พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 

 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

 ในปี 2563 บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานของบริษัทนำคู่มือดังกล่าวไปปฏิบัติและขับเคลื่อน
องค์กรในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจครอบคลุมนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญประกอบด้วย จรรยาบรรณต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชนและคู่แข่ง เป็นต้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติ
ทางจริยธรรม การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นอกจากนี้จรรยาบรรณธุรกิจยังสร้างความตระหนักรู้และนำไปใช้ในการ
สื่อสารให้กรรมการและบุคลากรทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงค่านิยมที่ดีและสามารถนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็ นแนวทางไปสู่ความ
โปร่งใสและก้าวสู่ความเป็นผู้นำ 

94
95

99
100

90

92

94

96

98

100

2560 2561 2562 2563

คะแนน AGM checklist ที่บริษัทได้รับ
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การรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

บริษัทส่งเสริมการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มาอย่างตอ่เนื่อง โดย
ผู้ร้องเรียนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ส่งเรื่องร้องเรียนได้ผ่าน 6 
ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล จดหมาย และด้วยตนเอง โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัทเป็น
ผู้รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่ตัวแทนฝ่ายบริหารและฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำวิธีปฏิบตัิงานต่อข้อ
ร้องเรียนของผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิรวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตวั
ของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมลูสว่นตวัไว้เป็นความลบั ซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้
ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีมีข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำความผิดจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดบัสูง
และผู้แทนจากส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพื่อสอบสวนและดำเนินการตามข้อบังคับทางวินัยของบริษัท และ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

 

จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มี
ต่อผู้ถือหุ้น 

• การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มี
ต่อลูกค้า

• การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มี
ต่อคู่ค้า เจ้าหนี้ และพันธมิตรทางธุรกิจ

• การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มี
ต่อพนักงาน 

• การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มี
ต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

• การปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มี
ต่อคู่แข่ง 

จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

• ยึดหลักนิติธรรม

• มีความโปร่งใส

• ตั้งมั่นในความยุติธรรมและความ
มีคุณธรรม

• ให้ความส าคัญต่อลูกค้า

• มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 
ส่ิงแวดล้อม

• ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง 

• การต่อต้านทุจริต

• ป้องกันการฟอกเงิน 

• ความปลอดภัยและสุขอนามัย 

ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

• มีภาวะผู้น า 

• มีความซื่อสัตย์สุจริต 

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ

• รักษาทรัพย์สินของบริษัท

• การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อกัน 
ด้วยความเคารพและเป็นธรรม 

• เป็นพลเมืองดี 

• ไม่ให้ และ/หรือไม่รับส่ิงตอบแทนท่ีเกิน 
ปกติวิสัย 

• ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

• ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ 
ในทางมิชอบ

• การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

• การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ 

 

จำนวนผูบ้รหิารและพนกังานทีผ่า่นการอบรม และผา่นการทดสอบจรรยาบรรณธรุกิจ 
 บริษัทกำหนดให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 

   และเรียนรู ้ทำความเข้าใจจรรยาบรรณ 
   ธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ โดย
มีการดำเนินการให้ความรู ้แก่พนักงานของบริษัท กำหนด
เป้าหมายเรียนรู ้และทดสอบครบตามเกณฑ์ครบสมบูรณ์ 
100% โดยเร ิ ่มดำเน ินการต ั ้ งแต ่ เด ือนธ ันวาคม 2563  
เป็นต้นมา ผ่านการฝึกอบรมควบคู่กับการจัดทำสื่อการสอน 

ที่แตกต่างกันตามแต่ละระดับของพนักงานของบริษัท เพื่อนำ
เนื้อหาและสื่อการสอนไปปรับใช้ และถ่ายทอดความรู้ตามความ
เหมาะสม 
 
           ปี 2563 มีพนักงานผ่านการอบรมจรรยาบรรณธุรกิจ
แล้วร้อยละ 10 ของพนักงานทั้งหมด และตั ้งเป้าหมายอบรม
พนักงานทุกระดับร้อยละ 100  ในปี 2564 
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ในปี 2563 บริษัทได้รับเร่ืองร้องเรียนทั้งหมด 107 เร่ือง ซึ่งเป็นประเด็นสินค้าและบริการทั้งหมด อย่างไรก็ดีประเด็น
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ถูกดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้
ความสำคัญเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสุจริต ซื่อสัตย์ และมีคุณธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท 

 

ช่องทางในการร้องเรียน 

ช่องทางที่ 1  การร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่  บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)  
42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

ช่องทางที่ 2  การร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือและส่งมาที่เลขานุการบริษัท  
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 

    42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 
ช่องทางที่ 3  การร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือโทรสาร 

    โทรศัพท์ 0-2429-0354-7 ต่อ 501 หรือ โทรสาร 0-2429-0358 
ช่องทางที่ 4  การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpbigroup.com) 
ช่องทางที่ 5  การร้องเรียนผ่านทางอีเมล 

   คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@tpbigroup.com 
นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@tpbigroup.com 
เลขานุการบริษัท : company_secretary@tpbigroup.com 

ช่องทางที่ 6  กล่องรับความคิดเห็น สำหรับพนักงาน 
 
 

 

mailto:ac@tpbigroup.com
mailto:ir@tpbigroup.com
mailto:company_secretary@tpbigroup.com
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 การพัฒนาสินค้า บริการ 
บริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจต่อกระบวนการผลิตสินค้า อย่างมีคุณภาพและได้

มาตรฐานอย่างจริงจัง โดยปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า และข้อกำหนดตามหลักสากล 
รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ บริษัทได้จัดทำ
แบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า โดยส่งให้ลูกค้าทุกรายประเมินความพึงพอใจทั้งนี้เพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัททุกช้ิน เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับในสากล 

เมื่อบริษัทได้รับวัตถุดิบจากผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจ
รับเข้าวัตถุดิบด้วยวิธีการที่มีมาตรฐาน และปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้ง ก่อนที่จะ
นำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ภายในกระบวนการผลิตบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เช่ียวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างการผลิตทุกขั้นตอน โดยใช้ทั้งการตรวจสอบด้วย
ประสาทสัมผัส ตรวจสอบด้วยเครื่องมือ และวิธีการทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าสี ความหนา 
ตำแหน่งภาพ ความเหนียวของเนื้อฟิล์มและกลิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป
เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังมีกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งสินค้าไปยังลูกค้าอีก
ด้วย เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า กระบวนการผลิต และการบริการให้
เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
และเพื่อให้ทราบถึงประเด็นที่เป็นจุดเด่น และโอกาสในการปรับปรุงของบริษัทในมุมมองของ
ลูกค้า บริษัทได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจโดยส่งให้ลูกค้าประเมินเป็นรายปี โดย
ตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าในทุกด้านต้องมากกว่าร้อยละ 75  ซึ ่งในปี 2563  
ผลคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าโดยเฉลี่ยมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ เฉลี่ย โดยคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.36 คะแนน หรือ 84 เปอร์เซ็นต์และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ในส่วนของการบริการ บริษัทมีการจัดทำ Sales forecast เพื่อประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน ทำให้บริษัท
สามารถวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบได้เพียงพอต่อการผลิต ทั้งนี้หากมีแผนการผลิตฉุกเฉิน บริษัทยังมีการกำหนด 
Safety stock เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบอีกด้วย จากมาตรการข้างต้นทำให้บริษัทสามารถส่งสินค้าได้ทันตาม
ความต้องการของลูกค้า และมีกระบวนการจัดส่งที่มีมาตรฐานผ่านการคัดเลือกและการตรวจประเมินอย่างเหมาะสม 

 

การพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรม  
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นอกจากนี้บริษัทยังจัดทำโครงการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในด้านคุณภาพและบริการ ดังนี้ 

โครงการ QCC (Quality Control Cycle)  
 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงาน หรือสร้างนวัตกรรม โดยการจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดอย่าง
มีเหตุมีผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ด้วยการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวน 
การทำงาน รวมถึงการวางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสม 
 

โครงการ Automation  
 เป็นโครงการสำหรับคิดค้นเคร่ืองทุ่นแรง เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของพนกังาน ลดเศษเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตมากยิ ่งขึ ้น เช่น เครื ่องขึ ้นรูปกล่องอัตโนมัติ ซึ ่งสามารถพับฝากล่อง ผนึกก้นกล่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความทนทาน และคำนวณการผลิตได้อย่างแม่นยำ ทำให้ลดเวลาและขั้นตอนในการผลิต นอกจากนี้ยังมี
อัตราเร็วของการขึ้นรูปกล่องที่แน่นอน สามารถนำไปคำนวนปริมาณสินค้าที่จะสามารถส่งออกจากโรงงานได้  
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจ Flexibles  
 การเปลี่ยนงานแต่ละครั้งต้องใช้เวลาในการปรับตั้งค่าเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของการผลิต ดังนั้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรและเพิ่มการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ อย่างรวดเร็วมากขึ้น  
บริษัทจึงคิดค้นกระบวนการลดเวลาและจำนวนครั้งในเริ่มต้นการผลิตชิ้นงานใหม่ โดยแบ่งประเภทงานตามความสามารถ
ของเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ือง ทำให้สามารถลดจำนวนคร้ังในการเริ่มต้นผลิตช้ินงานใหม่ได้ อีกทั้งยังมีระบบ CCM (Computer 
Color Matching) ที่สามารถบอกรายละเอียดค่าสีได้ว่ามีส่วนผสมจากแม่สีใดบ้างและมีปริมาณเท่าใด ทำให้สะดวก รวดเร็ว 
และแม่นยำต่อการผสมสีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดค่าสี หาก
มีชิ้นงานใหม่ที่ต้องการผลิตและใช้โทนสีใกล้เคียงกับชิ้นงานที่เคยผลิตแล้ว ระบบจะสามารถให้ข้อมูลได้ว่า ควรเติมสีใดเพิ่ม 
และปริมาณเท่าใดในสีที่มีอยู่ เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้ลดเวลาการผสมสีใหม่ และลดปริมาณการใช้สีตั้งต้นอกีด้วย 
ผลจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจ Flexibles พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการตั้งงานใหม่ได้ประมาณ  
10 % และลดจำนวนคร้ังในการตั้งงานใหม่ลงได้ 15 % 
 

โครงการเซลล์มืออาชีพในธุรกิจ Flexibles 
 บริษัทมุ่งมั่นในด้านการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด โดยเน้นความชำนาญ 
ความเชี่ยวชาญ และความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัทจึงจัดหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสำหรับ
ดูแลลูกค้าแต่ละรายจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขาย และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย ซึ ่งมีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทุกกระบวนการ อย่างไรก็ตามลูกค้าจะสามารถติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทั้ง 2 ท่านตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความคุ้นเคย 
รับทราบความเคลื่อนไหวของลูกค้า และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเป็นประจำ
ทุกเดือน 
 

โครงการคุณภาพของสินค้าสำหรับลูกค้าญี่ปุ่นในธรุกิจ Flexibles 
 ปัจจุบัน ธุรกิจ Flexibles มีการส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าประเทศญี่ปุ่น และด้วยมาตรฐานสินค้าประเทศญี่ปุ่นที่มี
ความแตกต่างจากประเทศไทย จึงจัดหาเจ้าหน้าที่ขาย และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้าที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสำหรับ
สินค้าส่งออกให้กับลูกค้าญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่น เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการผลิตและ 
ด้านการตลาด ทำให้ธุรกิจ Flexibles เป็นที่ยอมรับของลูกค้าญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น และผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถส่งออก
สินค้าได้อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ Skill Matrix การบริหารทักษะในการทำงาน 
 ในการทำงานที่เป็นระบบมาตรฐานสากลจะมีการกำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เพื่อให้สามารถยืนยันว่า
พนักงานจะสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลงานที่ได้มาตรฐาน บริษัทจึงเริ่มต้นกำหนด
เป้าหมายและหัวข้อการพัฒนาของพนักงานแต่ละตำแหน่ง โดยจัดทำตารางการพัฒนาความรู้และทักษะในงานที่ชัดเจน 
จากนั้นเริ่มทดสอบกับพนักงานทุกคน พร้อมตั้งกรอบระยะเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อทดสอบความสามารถในระดบัที่
สูงขึ้น ผลของโครงการ Skill Matrix จากการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2563 พบว่าพนักงานมีความเชี่ยวชาญ และชำนาญใน
งานที่ได้รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งพนักงานยังสามารถทำงานได้ในหลากหลาย ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงาน
แทนกันได้ในกรณีที่จำเป็น และสามารถเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและเคร่ืองจักร 
 

โครงการพี่สอนน้อง 
 บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า จึงมุ่งเน้นเรื่องความเชี่ยวชาญและความชำนาญของพนักงาน โดย
จัดทำวีดีโอคู่มือการปฏิบัตงิานที่มรีายละเอยีดตั้งแตก่ารเรียนรู้เคร่ืองจักร กระบวนการทำงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น เพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีการจับคู่พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน (พี่) กับ
พนักงานเข้าใหม่ (น้อง) ให้น้องได้รับการสอนงานและเรียนรู้งานจากพี่ ซึ่ง ถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานเก่าและพนักงานใหม่อีกด้วย ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการพี่สอนน้องสำเร็จร้อยละ 50 จาก
จำนวนพนักงานทั้งหมด ผลการดำเนินงานพบว่า พนักงานเข้าใหม่ใช้เวลาในการเรียนรู้งานลดลง และเกิดความเช่ียวชาญใน
การทำงานรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดเศษเสียและความผิดพลาดในกระบวนการผลิตน้อยลง ทั้งนี้บริษัทจะขยายผลโครงการพี่
สอนน้องให้ได้ร้อยละ 70 จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2564 
 

นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพและด้านอื่นๆ จากหลายหน่วยงาน รวมถึงได้รับการ
ยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก ด้วยมาตรฐานที่ครอบคลุม ด้านการบริหารจัดการทุกด้าน อาทิ ระบบบริหารการจัดการ
คุณภาพ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านพลังงาน ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึง
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
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บริษัทเล็งเห็นถึงความท้าทายของเศรษฐกิจในยุค 4.0 ซึ่งเป็น "ยุคแห่งดิจิทัล" คือ ยุคที่ผู้ประกอบการต้องให้
ความสำคัญกับการทำตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อความ
สะดวกสบาย และเจาะกลุ่มลูกค้าที่กักตัวอยู่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านทางแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Shopee 
Lazada และอื่นๆซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทถุงขยะ ซองไปรษณีย์ ถุงกระดาษ  และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทมีรายได้ผ่านการขายออนไลน์ในปี 2563 ประมาณ 569,735 บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

  
เลอืกซือ้สนิค้าผ่านแอพ Shopee  

โดยค้นหาชื่อร้าน B Value หรือแสกนเลย 
เลอืกซือ้สนิค้าผ่านแอพ Lazada  

โดยค้นหาชื่อร้าน lifehak หรือแสกนเลย 
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การพัฒนาด้านนวัตกรรม  
สังคมโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากความก้าวหน้าและความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจัจุบัน 

โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมที่เคยปฏิบัติกันมาเป็นสิ่งล้าสมัย มีการ
แข่งขันและความไม่แน่นอนเพิ่มสูงข้ึน พร้อมกับเกิดความคาดหวังใหม่ๆ ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ บริษัทจึงมุ่งเน้นต่อความสำคัญ
ของการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจและมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท 
นวัตกรรมไม่เป็นเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการประเมินระบบแนวทางการผลิต และการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมด้วย ซึ่งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจะทำให้บริษัทพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น 
บริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท เพื่อริเริ่มและพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำ
ด้านนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวได้อย่างว่องไวและทันต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมและก้าว
ต่อไปอย่างยั่งยืน 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจัดทำ Sales Pipeline เพื่อทำให้มองภาพรวมของการขายได้ชัดเจนและแม่นยำ
มากขึ้น และมีการประชุมฝ่ายขายทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดบรรจุภัณฑ์ ผ่านช่องทางสื่อสังคม
ออนไลน์ อาทิ Facebook  Twitter และ Instagram เป็นต้น ตลอดจนติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ องค์กร
อิสระ บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนานวัตกรรมได้ทันต่อความ
ต้องการของตลาดโลก ทั้งนี้ จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2020 โดยมีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

 

M u l t i  -  p u r p o s e  f o l d a b l e   b i n s  :  ถุงถัง หรือ ถังขยะพับได ้ 
มีลักษณะเป็นถังขยะที่พับได้ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ การขนส่ง และสามารถตั้งได้ เมื่อ
ต้องการใช้งาน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เหมาะสำหรับใช้งานแทน
ถังขยะทั่วไป อีกทั้งยังมีลิ้นผูกปาก เมื่อขยะเต็มก็สามารถดึงลิ้นเพื่อปิดปากถุง พร้อมให้
เทศบาลจัดเก็บได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และยังสามารถผลิตได้หลายสีตามความตอ้งการ 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการจำแนกประเภทขยะทั้งนี้  ถุงถังยังมีส่วนผสมหลักของโพลีเอทิลีนที่มี
ค่าความหนาแน่นสูง ทำให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ไม่กลายเป็นขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม 
ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จดสิทธิบัตรของถุงถังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เลขสิทธิบัตร : 72896) 
 

  

O d o r l e s s   b a g s : ถุงเก็บกลิ่น  
เป็นถุงขยะเปิดปากแบบพับทีละใบ ซึ่งมีส่วนประกอบของฟิล์มที่สามารถป้องกัน
การซึมผ่าน ของไอน้ำและอากาศได้ดี ทำให้สามารถป้องกันการแพร่ของกลิ่นที่ไม่
พึงประสงค์ได้ ใช้สำหรับบรรจุอาหาร หรือสิ่งที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ทุเรียน 
ผ้าอ้อม และผ้าอนามัยหลังการใช้งาน เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตเพื่อสง่ออก
ไปยังประเทศญี่ปุ่น 

 

E q u i l i b r i u m  M o d i f i e d  A t m o s p h e r e  P a c k a g i n g  
(EMAP Film Bags) : ถุงยืดอายุผักผลไม้ ใช้สำหรับผักและผลไม้สด เพื่อยืดอายุ
การจัดเก็บรักษาประมาณ 2-5 เท่า เมื่อเทียบกับการจัดเก็บรักษาแบบปกติ ส่วน
ใหญ่ใช้บรรจุผักและผลไม้สดเพื่อการขนส่งระหว่างจังหวัด ซึ่งผลิตด้วยส่วนผสม
สูตรพิเศษที่ค้นคว้าและพัฒนาโดยสถาบันโลหะและวัสดุศาสตร์แห่งชาติ 
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F o o d   b a g s : ถุงสัมผัสอาหาร  
ผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดสัมผัสอาหาร และกระบวนการที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานโรงงานสำหรับบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารตามหลักสากล อาทิเช่น ถุงบีบ
ครีมแต่งหน้าเค้ก (Piping bag) สำหรับใช้เพื ่อบรรจุครีมในร้านหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมเบเกอรี่ ซึ่งแตกต่างจากถุงบีบครีมแต่งหน้าเค้กทั่วไปในท้องตลาด โดย
มีนวัตกรรมที่ทำให้ไม่ลื่นในขณะจับบริเวณถุงเพื่อบีบครีม และยังสามารถผลิตได้ทั้ง
แบบหยิบใช้ทีละใบหรือแบบม้วนมีรอยปรุ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกตอ่การ
จัดเก็บ  

 
 

C o l o s t o m y   b a g s  :  ถุงสำหรับรองรับสิ่งขับถ่าย  
ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องผ่าตัดนำลำไส้ใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งเปิดออกทางหน้าท้องเป็น
ทางผ่านออกของอุจจาระหรือที่เรียกว่า ทวารเทียม เป็นการรักษาโรคที่ลำไส้ใหญ่
ผิดปกติ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก การติดเชื้อบริเวณลำไส้ใหญ่ การ
อักเสบของถุงหรือแอ่งยื ่นออกจากผนังลำไส้ ใหญ่ (Diverticulitis) และการได้รับ
บาดเจ็บบริเวณช่องท้อง เป็นต้น ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัทกับเครือข่ายที่
มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้า Colostomy 
bag ในราคาค่อนข้างสูง บริษัทและเครือข่ายจึงร่วมมือกันพัฒนา จนสามารถใช้
ทดแทนสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผู ้ป่วยในประเทศไทยสามารถซื้อ 

Colostomy bags ได้ในราคาต่ำกว่า อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ดี สามารถเก็บกลิ่นได้ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ป้องกันการร่ัวซึม 
ทนทาน น้ำหนักเบา ใช้ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเงิน และมีสีทึบ 

นอกจากนี้ บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ โดย
มุ่งหวังจะตอบสนองความต้องการของแพทย์และผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสะดวกสบายสำหรับการใช้งาน คุณภาพ 
ราคา และความทนทาน  โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2021 ต่อไป 
 

G r e e n   p r o d u c t s  :  บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ 
 ด้วยความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต และการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่
เสมอ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น โดยผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable 
Bioplastics) เป็นหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และต้องการลดปรมิาณขยะ
ที่เกิดขึ้น โดยคุณสมบัติเด่น คือ เป็นพลาสติกที่มีอายุสั้นลง สลายตัวได้เร็วกว่าพลาสติก
ทั่วไปมาก ลดโอกาสการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำ หรือทะเล ทั้งนี้บริษัทสามารถ
ผลิตบรรจุภัณฑ์ซึ่งทำจากพลาสติกชีวภาพ สามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพหลากหลาย
ประเภทตามความต้องการของผู้บริโภค อาธิเช่น ถุงขยะ ถุงหูห้ิว เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยัง
ได้รับ "Compostable Logo" ซึ ่งเป็นการรับรองการเป็นผลิตภัณฑ์ย่อยสลาย BPI ของ
องค์กรผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Biodegradable Products Institute: BPI) ซึ่งการให้การรับรอง
ผลิตภัณฑ์ด้วยเครื ่องหมายนี ้จะดำเนินการและควบคุมมาตรฐานโดยองค์กร NSF 
International โดย BPI มีมาตรฐานเดียวกับการรับรองมาตรฐาน ASTM D6400  หรือ  

ASTM D6868 ที่ว่าด้วยการย่อยสลายได้  เคร่ืองหมาย "Compostable Logo" ของ BPI เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจาก
ผู้บริโภคและหน่วยงานราชการในแถบอเมริกาเหนือเป็นเครื่องหมายทางการค้าที่ยืนยันการย่อยสลายได้ของผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ ช่วยเสริมความน่าเช่ือถือให้กับผู้บริโภค  
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T e r r a  :  S u s t a i n a b l e  p a c k a g i n g  
ซองบรรจุภัณฑ์ลามิเนตทั่วไปผลิตจากวัสดุหลายชนิดนำมาเคลือบเรียงกัน
เป็นชั้น เพื่อรักษาคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ภายในซองบรรจุภัณฑ์ 
ลามิเนต การนำซองบรรจุภัณฑ์ลามิเนตเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ต้องผ่าน

กระบวนการแยกช้ันพลาสติกในแต่ละชั้นของบรรจุภัณฑ์ออกมาก่อน จึงไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ในขั้นตอนเดียว ทั้งนี้ยังมี
ค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลค่อนข้างสูง ส่งผลให้ซองบรรจุภัณฑ์ลามิเนตทั่วไปกลายเป็นขยะสู่บ่อฝั่งกลบ ซึ่งกระบวนการแยกช้ัน
พลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล ถือเป็นปัญหาหลักในการรีไซเคิลซองบรรจุภัณฑ์ลามิเนต อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นลดปริมาณ
การใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastic) สู่อนาคตที่ปลอดขยะ โดยเดินหน้าคิดค้นซองบรรจุภัณฑ์ลามิเนตที่
สามารถรีไซเคิลได้ 100% และยังคงรักษาคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์นั้นๆได้ ในชื่อเครื่องหมายการค้าว่า Terra ซึ่งผ่าน
การรับรองมาตรฐานโรงงานสำหรับบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารตามหลักสากล ปัจจุบันบริษัทดำเนินการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการในประเทศไทย ออสเตรเลียและอเมริกา ทั้งนี้ Terra ยัง
สามารถบรรจุอาหารแช่แข็งและนำเข้าไมโครเวฟได้ ปัจจุบันมียอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศ  และมียอดขายรวมแล้ว
ทั้งสิ้นกว่า 600,000 บาท ทั้งนี้มีแผนจะขยายฐานลูกค้าภายในประเทศต่อไป  
 

T r a s h    b i n    f o r    p l a s t i c    s e p a r a t i o n   :   ตู ้แ ย ก แ ย ะ  
นอกจากบริษ ัทจะให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะพลาสติกชนิดอ่อน เพื ่อเข้าสู่
กระบวนการรีไซเคิลกับโครงการ วน แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะ
พลาสติกประเภทอื่นๆ อาธิเช่น แก้วน้ำพลาสติก ฝาแก้วน้ำพลาสติก เป็นต้น โดยบริษัท
ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดทำโครงการคัดแยกขยะพลาสติกผ่านตู้แยกแยะ โดยบริษัท
เป็นผู้ให้บริการขนส่งขยะพลาสติกไปยังสถานที่รีไซเคิลแต่ละประเภท วัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการสร้างโมเดลการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี ถ้าเริ่มต้นคัดแยกได้อย่างถกูต้อง
ตั้งแต่ต้นทาง การขนส่งเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ตอบโจทย์
ความมุ่งมั่นของบริษัทที่ต้องการให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ทั้งนี้
โครงการคัดแยกขยะพลาสติกผ่านตู้แยกแยะนี้ ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2563 ถึงปัจจุบัน รวมปริมาณขยะพลาสติกที่สามารถขนส่งกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ 

132 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) กล่าวคือ สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่อาจปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
ได้ 132 กิโลกรัม โดยโครงการดังกล่าวมีการทำสัญญาต่อเนื่องถึงปี 2565 
 

M a i l i n g   b a g s   f r o m   r e c y c l e d   p l a s t i c   r e s i n  :   
ซองไปรษณียท์ำจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 
ในระบบ E-Commerce ผู้ขายสินค้าออนไลน์ทราบดีว่าการส่งสินค้าด้วยซองไปรษณีย์
พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์หนึ่งที่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีราคาถูกและสะดวกต่อการใช้
งาน ดังนั้นความต้องการในการใช้ซองไปรณีย์พลาสติกจึงสูงขึ้นเร่ือยๆ ตามการเติบโตของ
ตลาด E-Commerce ซึ ่งซองไปรษณีย์พลาสติกเป็นหนึ ่งในพลาสติกที ่โครงการ วน 
สามารถรับกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และในปีที่ผ่านมาบริษัทต่อยอดแนวความคิด โดย
ผลิตซองไปรษณีย์จากพลาสติกรีไซเคิล 100% เพื่อลดการใช้ทรัพยากรใหม่ ทั้งนี้แม้ว่าซอง
ไปรษณีย์พลาสติกจะผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล แต่บริษัทมีนวัตกรรมให้สามารถคง

รูปร่าง สี เหมือนซองไปรษณีย์ทั่วไป อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา กันน้ำ ใช้ได้อเนกประสงค์ เหนียวและทนทานอีกด้วย 
ในปี 2563 ยอดขายซองไปรษณีย์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้มีจำนวน  35.8 ล้านบาท และยอดขายซอง

ไปรษณีย์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 100% มีจำนวน 21.1 ล้านบาท 
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M a i l    e n v e l o p e    w i t h    h a n d l e  :  ซองไปรษณียแ์บบมีหูหิ้ว 
เป็นการนำซองไปรษณีย์ที่มีใช้อยู่ในท้องตลาด มาเพิ่มลักษณะเฉพาะโดยการนำสายหูหิ้ว
มายึดติดเข้ากับด้านนอกหรือด้านในของผนังซอง และมีเส้นรอยปรุตามแนวยาวขนานกับ
ส่วนปากซอง กำหนดให้ผู้ใช้งานทราบถึงตำแหน่งที่สามารถตัดหรือดึงออกเพื่อเปิดปาก
ซองออก เมื ่อผู้ใช้งานตัดตามรอยปรุนี้ จะสามารถเปิดซองเพื่อนำเอกสารหรือสิ่ งของ
ภายในออกมาได้อย่างรวดเร็ว ช่วยทำให้รู้ตำแหน่งจุดตัดหรือดึงส่วนปากซองออก ไม่ทำให้
เอกสารหรือสิ่งของภายในเสียหาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายที่ตัวซองไปรษณีย์ อัน
เนื ่องมาจากการฉีกทำลาย จึงสามารถนำซองนี้กลับมาใช้งานซ้ำได้อีก โดยมีหูหิ ้วที่มี
ลักษณะเฉพาะทำหน้าที่เป็นหูหิ้วของซอง ด้วยลักษณะถุงบรรจุภัณฑ์ซึ่งทำมาจากพลาสติก
หนาพิเศษ มีความแข็งแรง สามารถรองรับสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้ ไม่ขาดขณะใช้งาน และ
สามารถถือหิ้วเพื่อขนย้ายได้สะดวก โดยนวัตกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานซองไปรษณีย์ที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้น สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น และเป็นการลดปริมาณขยะ
พลาสติกชนิดที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้สามารถนำกลับมาใช้งานต่อได้เรื่อยๆ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนของเศษขยะ
พลาสติกที่เกิดจากการฉีกทำลายซองออกไปสู่สิ่งแวดล้อม จึงเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
 ปีที่ผ่านมา บริษัทจดสิทธิบัตรการออกแบบเรียบร้อยแล้วในประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และอนุสิทธิบัตรใน
ประเทศไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจดสิทธิบัตรการออกแบบในประเทศไทย  
  

U p c y c l i n g   p r o d u c t s  :  พัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์ 
"Upcycling" หรือกระบวนการแปลงวัสดุเหลือใช้หรือผลิตภัณฑ์ที ่ไม่สามารถใช้งานตามหน้าที ่เดิม ให้เป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพเเละมูลค่าเพิ่มขึ้น ตลอดจนมีความเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม โดยใช้การออกเเบบเป็นเครื่องมือ
สำคัญ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดันสูส่ังคม 3Rs ที่หลายประเทศเเละหลายเเบรนด์ชั้นนำของโลกใช้เป็นกระบวนการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อม ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของโครงการ
วน จากความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ ่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญเร่ืองการออกแบบและการฉีดขึ ้นรูปพลาสติก คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ โดยการนำเม็ดพลาสติกที่เกิดจากถุงพลาสติกใช้แล้วของโครงการ วน นำมาฉีดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
นอกจากจะเป็นการลดขยะพลาสติกที่จะปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย  

 
 ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ Upcycling จำหน่ายผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของโครงการ วน (Wontogether) รายได้หลังหัก

ค่าใช้จ่าย 3% จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริจาคไปแล้วมูลค่ากว่า 1,000 บาท  

 

 

 
   

ถังขยะฝาฟลิบ ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่รับ
ผ่านโครงการ วน มีรูปทรงที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน 
และมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ 

 Mask holder & Ear saver 2 in 1 ในชิ้นเดียวผลิต
จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่รับผ่านโครงการ วน เป็นทั้ง
ที่เกี่ยวหน้ากากอนามัย และยังใช้เก็บหน้ากากได้อีกด้วย 
ช่วยลดอาการเจ็บที่หูเมื่อสวมหน้ากากอนามัยนานๆ 
ปรับได้ถึง 4 ระดับ ทำความสะอาดได้ง่าย 
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Save Turtle Coaster : จานรองแก ้วเต ่าน ้อ ย
ผลิตจากเม็ดพลาสตกิรีไซเคิลทีรั่บผ่านโครงการ วน ถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ลดปริมาณขยะพลาสติก ก่อนที่จะลง
สู่ทะเลหรือมหาสมุทร เพื ่อ เตือนสติผู ้ ใช ้ ให ้เห ็นถึง
ผลกระทบในการทิ้งขยะแบบขาดความรับผิดชอบ 

 Moby Whale Plastic Bag Holder/Toilet 
Paper Holder ที่เก็บถุงพลาสติก ออกแบบให้เห็น
ภาพขณะวาฬกินถุงพลาสติกเข้าไป แต่สามารถช่วยมัน
ได้ด้วยการดึงถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง และเมื่อ
ถุงพลาสติกมาอยู่ใน Moby นี้ ก็จะลดโอกาสที่จะตกไป
อย ู ่ ในท ้องวาฬต ัวจร ิง  ค ุณสมบ ัติ  สามารถเก็บ
ถุงพลาสติกได้  4 ลิตร , เป็นที ่ ใส ่ท ิชชู ่ ได้  2 ม้วน มี
ลวดลายที ่ เป ็นเอกลักษณ์เน ื ่องจากผลิตจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลที่รับผ่านโครงการ วน 
 

   

 

 

 
   

Save turtle magnet : แม่เหล็กรูปทรงเต่า สารพัด
ประโยชน์  เป ็นอ ีกผล ิตภัณฑ์หนึ ่งท ี ่ผล ิตจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลที่รับผ่านโครงการ วน สามารถใช้เป็นที่
เก็บคลิปหรือโลหะอื่นๆ บนโต๊ะทำงาน หรือใช้เป็นที่เก็บ
กุญแจบนผนัง 
 
 

 GrowTogether - Plant kit, special gift กั บ 
concept ท ี ่ ช ื ่ อ ว ่ า  “ Do small thing in a great way”
กระถางต ้นไม้และถาดรองร ักษ์ โลก ผล ิตจากเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลที่รับผ่านโครงการ วน เช่นกัน 

Sea Turtle Coaster : จานรองแก้วเต่าน้อย ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล จาก

บรรจุภัณฑ์ลามิเนต เช่น ซองขนม ซองกาแฟ เป็นต้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการ
ลดใช้ Single used plastic ในปัจจุบัน ซึ่งปัญหาบรรจุภัณฑ์ลามิเนตถือเป็นปัญหา
ใหญ่สำหรับการลดใช้พลาสติก เนื ่องจากบรรจุภัณฑ์ลามิเนตมีส่วนประกอบของ
พลาสติกหลายชนิด ทำให้ยากต่อการแยกพลาสติกแต่ละชนิดเพื่อนำไปรีไซเคิล อาจ
กล่าวได้ว่าบรรจุภัณฑ์ลามิเนตที่ใช้แล้วในปัจจุบันเกือบทั้งหมด ปลายทางถูกนำไปฝัง
กลบร่วมกับขยะทั ่วไป บริษัทจึงร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจคิดค้นการหลอม 

บรรจุภัณฑ์ลามิเนตเป็นเม็ดพลาสติก และขึ้นรูปเป็นจานรองแก้ว สีสันเป็นเอกลักษณ์จาก อลูมิเนียมฟอยล์ เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกเหมาะสมที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์ลามิเนตที่ใช้แล้วไม่กลายเป็นขยะสู่บ่อฝังกลบ แต่กลับเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ช้ิน
ใหม่ ซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่มีการวางจำหน่าย Sea Turtle Coaster : จานรองแก้วเต่าน้อย ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
จากบรรจุภัณฑ์ลามิเนต โดยคาดว่าจะวางจำหน่ายในปี 2564   
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L a c q u e r 
นอกเหนือจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทมีความเช่ียวชาญแล้ว บริษัท

ยังเล็งเห็นถึงโอกาสการต่อยอดธุรกิจ ในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย
เคมีภัณฑ์ รวมถึงการทำแลคเกอร์เคลือบบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป๋องในนามบริษัท 
ไทยโปรดักท์ โค้ทติ้ง อินดัสทรี จำกัด (“TPCI”) โดยบริษัทเล็งเห็นว่าบรรจุภัณฑ์
ประเภทกระป๋อง มีการเติบโตควบคู่ไปกับการบริโภคของประชากรในประเทศ และมี
การใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยคุณสมบัติที่สามารถถนอมอาหารและสามารถเก็บ
อาหารได้นาน ทำให้คาดการณ์ได้ว่าบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำจากการเปลี่ยนแปลงชนิดของบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้
พฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปในรูปแบบกระป๋องยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงข้ึน
ด้วยเช่นกัน ประกอบกับการมองภาพรวมตลาดแลคเกอร์เคลือบบรรจุภัณฑ์
ประเภทกระป๋องในประเทศ พบว่าผู้ผลิตแลคเกอร์ชนิดนี้ค่อนข้างอยู่ในวงจำกัด และ
มีผู้ที่มีความชำนาญในการผลิตไม่มาก นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการนำเข้าจากต่างประเทศในปริมาณสูง โดยมูลค่าตลาด
ของผลิตภัณฑ์นี้มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ  2,500 - 3,000 ล้านบาทต่อปี  
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  สำหรับบริษัทแล้วห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ตน้น้ำจนถึงปลายน้ำลว้นมคีวามสำคัญตอ่การดำเนนิธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึง
ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสู่คู่ค้า โดยใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความยั่งยืนภายใต้แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง สร้างโอกาสที่เกิดขึ้นร่วมกันภายใต้ระบบการติดตาม ตรวจประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งบริษัทยังให้
ความสำคัญต่อการวางยุทธศาสตร์การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดการด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มุ ่งเน้น
คุณภาพสินค้าและบริการ โดยกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับ
ดูแลกิจการ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบ
สินค้าและบริการที่ได้รับ รวมถึงข้อกำหนดตามกฎหมาย และระบบการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ ปริมาณ การส่งมอบสินค้าและบริการ รวมทั้งความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียในการ
ดำเนินงานต่างๆขององค์กร มีการจัดทำจรรยาบรรณการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท(TPBI - SUPPLIER SUSTAINABLE 
CODE OF CONDUCT) สำหรับคู่ค้า และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  (TPBI PURCHASER CODE OF 
CONDUCT) สำหรับพนักงาน เพื่อให้ทั้งคู่ค้าและพนักงานยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีเนื้อหาและขอบเขตของ
แนวทางการปฏิบัติภายใต้กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมประเด็นด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ 
สิทธิมนุษยชนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตามหลัก 4 ประการดังนี้ 

• ความคุ้มค่า (Value of Money) คู่ค้าและพนักงานของบริษัทต้องคำนึงถึงต้นทุน คุณภาพ และผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้มีการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ 
พร้อมปัจจัยด้านอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เช่น ด้านการตลาด  , ด้านการเงิน , ด้านเทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อม มา
ประกอบการพิจารณา ซึ่งไม่ได้ถือราคาต่ำสุดในการตัดสินใจจัดซื้อจัดจ้างเสมอไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคะแนนของ
ความคุ้มค่าในงาน (Value Score) ของกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่จะยึดถือเป็นสำคัญ 

• คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency) คู่ค้าและพนักงานของบริษัทต้องดำเนินตาม

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเปิดเผย และต้องเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม โดย
คำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถในการรับงานของกลุ่มงานต่างๆของคู่ค้าเป็นหลัก มีการเปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เชี่ยวชาญ และฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท มีโอกาสรับทราบข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างเพียงพอ และเสมอภาคกันในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ผลการพิจารณาคัดเลือกจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารและ/หรือ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้รับทราบด้วย 

• ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) พนักงานของบริษัทต้องพิจารณา

ถึงความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงทิศทางของสภาวะตลาดด้านต่างๆ               ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนงานเพื่อใช้ในการกำหนดเป้าหมายการคัดเลือกว่า วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใดเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นมากที่สุด รวมทั้งมีการประเมินผลการ
จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน รายไตรมาส และรายปี เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 

• ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน (Accountability) พนักงานของบริษัทต้องยึดหลักความรับผิดชอบ

ต่อมาตรฐานจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งคำนึงถึงความถูกต้อง การใช้อำนาจหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยประเมิน
จากมุมมองความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

การจัดการห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน 
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คัดเลือกและตรวจประเมินคู่ค้าที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดการคุณภาพของ
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลาย
น้ำ เริ่มตั้งแต่คัดเลือกคู่ค้า ประเมินและตรวจสอบ
คู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิ
บาล โดยคำนึงถึงความมุ ่งมั ่นที ่จะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณคู่ค้า และศักยภาพในการดำเนิน
ธุรกิจให้ เต ิบโตได้อย่างยั ่งยืน จ ัดการตรวจ
ประเมินและให้การรับรองคู่ค้าทุกรายเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่
อุปทาน การประเมินและคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ 
บริษัทเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของ
ผู้ขาย และแบบประเมินผู้ขายที่ครอบคลุมในเรื่องระบบคุณภาพ ระบบควบคุมเครื่องมือวัด การควบคุมกระบวนการ การ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การให้บริการหลังการขาย ความพร้อมของการบริการ กำลัง
การผลิต การขนส่ง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม และคู่ค้าต้องสามารถดำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของบริษัทได้ เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าที่ผ่านการคัดเลือกมีศักยภาพเพียงพอในการ
บริหารงานและสามารถเชื่อถือได้ การบริหารจัดการทะเบียนคู่ค้าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการทะเบียนคู่ค้า
และคณะทำงานทะเบียนคู่ค้า ทั้งนี้ผู้ขายที่รับคัดเลือกจากบริษัท คือ ผู้ขายที่ได้รับคะแนนการตอบแบบสอบถามมากกว่า 
90% และคุณภาพวัตถุดิบตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด จากนั้นจัดให้มีการตรวจประเมินซ้ำทุก 6 เดือน โดยส่วนใหญ่
ผลการตรวจประเมินผู้ขายอยู่ในระดับเกรด A  ในส่วนของการซื้อขายวัตถุดิบ    แต่ละชนิดบริษัทซื้อขายกับผู้ขายอย่างน้อย 
2 ราย เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ในกรณีที่ผู้ขายรายใดรายหนึ่งเกิดประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้กับ
บริษัทได้ และวัตถุดิบบางรายการบริษัทจัดให้มกีารประมูลราคาวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มส่วนต่างระหว่างต้นทนุกับราคาขายมากขึน้ 
และเพื่อความโปร่งใส ความยุติธรรมสำหรับการคัดเลือกผู้ขาย รวมทั้งมีการบริหารจัดการคู่ค้า โดยการจัดทำทะเบียนคู่ค้า 
(APPROVED VENDOR LIST : AVL / QUALIFIED VENDOR LIST : QVL) อีกด้วย 

 

ประเมินความเสี่ยงและการจัดกลุ่มคู่ค้า 

การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจ ควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล
กิจการ (ESG) โดยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับคู่ค้าราย
เดิม (Existing Supplier) และคู่ค้ารายใหม่ (New Supplier) และนำผลมาจัดกลุ่มคู่ค้าเพื่อกำหนดกลยทุธ์และวางแผนพัฒนา
คู่ค้าให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ซึ่งประเมินโดยฝ่ายจัดซื้อ ควบคู่ไปกับแบบประเมินตนเองของคู่ค้าด้านความยั่งยืน   

บริษัทคำนึงถึงผลกระทบด้านต่างๆของคู่ค้า จากการวิเคราะห์ความสำคัญและการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ได้แก่ 

• การวิเคราะห์การใช้จ่าย (Spend analysis) ครอบคลุมทุกกลุ่มงานจัดซื้อ การใช้จ่ายของคู่ค้าทุกรายที่มียอด
การใช้จ่ายสูง (Top spender) 

• การประเมินความเสี่ยงของการดำเนนิงานดา้นการกำกับดแูลกิจการของคู่ค้า (Risk assessment) มุ่งเน้นการ
ระบุความเสี่ยงต่อความยั่งยืนขององค์กรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น จำ นวนแหล่งที่มาของสินค้าและ
บริการที่มีอยู่ , ผลกระทบที่มีต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง , การใช้แรงงานเด็ก , ผลกระทบต่อการซื้อวัตถุดิบ
ที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น 
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• การวิเคราะห์ความสำคัญของคู่ค้า (Critical analysis) ซึ่ง มีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
❖ Partner (High Risk High Expenditure) มีความเสี่ยงสูงและมีความสำคัญสูง 
❖ Leverage (Low Risk High Expenditure) มีความเสี่ยงต่ำและมีความสำคัญสูง 
❖ Risk (High Risk Low Expenditure) มีความเสี่ยงสูงและมีความสำคัญต่ำ 
❖ Shop (Low Risk Low Expenditure) มีความเสี่ยงต่ำและมีความสำคัญต่ำ 

• การจัดทำมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากคู่ค้า (Mitigation measures) พิจารณาจากผลการ
ประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความสำคัญของคู่ค้า เพื่อช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการรับมือกับคู่ค้าที่มี
ความเสี่ยงสูงและความสำคัญสูง โดยมีมาตรการหลักๆ ดังนี้ 
❖ คู่ค้าหลัก หมายถึง คู่ค้าที่มียอดการใช้จ่ายสูงและมีความเสี่ยงในระดับสูงมากหรือสูง สินค้าทดแทนยาก 

และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ โดยจะถือว่าคู่ค้าเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่ม High Risk Tier ที่
จะต้องได้รับการตรวจสอบทุกปี มีการเยี่ยมชมพื้นที่และสัมภาษณ์ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งนี้คู่ค้าดังกล่าว
ต้องกำหนดแผนและแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งต้องมี
แผนการตรวจสอบเพื่อดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

❖ คู่ค้ารอง หมายถึง คู่ค้าที่มียอดการใช้ปานกลางหรือต่ำและความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางหรือต่ำ หรือ
ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม High Risk Tier จะต้องผ่านการประเมินคู่ค้า หรือการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้าและผ่านการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาและยกระดับศักยภาพคู่ค้าสู่ความยั่งยืน 

บริษัทมุ่งดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทางการพัฒนาศักยภาพคู่ค้า โดยกำหนดให้มีการ
จัดทำแผนธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เพื่อพัฒนาแผนงานและโครงการใหม่ 
ๆ นอกจากนี ้บริษัทยังจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่คู ่ค้า ผ่านกิจกรรมอบรมที ่หลากหลาย เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถทั้งในการแข่งขันและการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนร่วมกัน อาทิ การบรรยายให้ความรู้ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับมาตรฐานต่างๆ , ประชุมจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสู่ความยั่งยืนสำหรับคู่ค้าธุรกิจ พร้อมกันนี้ บริษัทมีการ
ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพคู่ค้าเพื่อความยั่งยืน อาทิ โครงการพัฒนามาตรฐาน BRC   , การปรับปรุง
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001   พร้อมทั้งกำหนดให้มีการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของคู่ค้าประจำปี เพื่อทบทวนผล
การดำเนินงานตามข้อกำหนดของบริษัท รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และรับฟังข้อเสนอแนะที่สามารถร่วมมือกัน
ยกระดับศักยภาพและการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

สร้างความตระหนัก ความรู้ ความสามารถของพนักงาน 

จัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ การสื่อสารนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงจัด
ให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้พนักงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และร่วมกันพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน 

 

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
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บริษัทจัดให้มีประเมินความเสี่ยงในการบริหารห่วงโซ่อุปทานและมีการทบทวนเป็นประจำต่อเนื ่องทุกปี โดย
พิจารณาจัดกลุ่มคู่ค้าให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความสำคัญ ร่วมกับการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและเพิ่มความชัดเจนในการ
พิจารณาความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ เพื่อจำแนกคู่ค้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ (Critical Supplier) และ
รายละเอียดในการพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี (Environmental Social and 
Governance : ESG) เพื่อจำแนกคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (High Potential Sustainability Risk Supplier) ทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารจัดการคู่ค้า (Supplier Management) แต่ละกลุ่ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านกระบวนการต่างๆ ได้แก่ 
การกระจายแหล่งที่มา การตรวจประเมินคู่ค้า (Supplier Assessment) การปรับปรุงการดำเนินงานร่วมกับคู่ค้า เช่น การให้
คำปรึกษาในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ตลอดจนการวางแผนพัฒนาคู่ค้าสู่
ความยั่งยืนร่วมกับคู่ค้าที่มีศักยภาพและความมุ่งมั่นที่จะร่วมงานและเติบโตไปกับบริษัท 

 

แนวทางการปฏบิตัอิยา่งยัง่ยนืของคูค่า้ 
Supplier Sustainable Code of Conduct 

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และตามหลักบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับ
การดูแล ส่งเสริม สนับสนุนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกๆ ด้าน อยู่ร่วมกัน เติบโตร่วมกันอย่าง
ยั่งยืน อีกทั้งยังได้เผยแพร่นโยบายนี้ และสนับสนุนส่งเสริมให้คู่ค้านำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อขยายผลออกไปสู่สังคม
ในวงกว้างด้วย ดังนั้นเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน บริษัทจึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ให้คู่ค้านำไปปฏิบัติ  

1) จรรยาบรรณด้านธุรกิจ 

 บริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม โปร่งใส อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ และจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นวิธีที่ทุจริตคอร์รัปชั่น 
ทุกรูปแบบ แต่จะดำเนินการให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทด้วยความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ 

 1.1  การรักษาความลับระหว่างกัน 
 1.2  ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.3  ละเว้นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 1.4  กำหนดช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 
 1.5  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2) จรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชนและแรงงาน 

 บริษัทสนับสนุนและเคารพหลักการด้านสทิธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมทั้งหมั่นตรวจตรา
ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การ สหประชาชาติ โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้ 

2.1  คู่ค้าควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา ความพิการ รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม
ตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย 

2.2  คู่ค้าจะต้องไม่มีการบังคับใช้แรงงานโดยที่พนักงานของตนไม่สมัครใจ 
2.3  คู่ค้าจะต้องไม่จ้างแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่

กฎหมายกำหนดทุกประการ 
2.4  คู่ค้าจะต้องจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นใดที่พนักงานของตนพึงได้รับอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตรงตามกำหนดเวลา 
2.5  คู่ค้าจะต้องไม่ให้พนักงานของตนทำงานเป็นเวลานานเกินกว่ากฎหมายกำหนด หากมีความจำเป็นต้องให้ทำงานล่วงเวลา 

จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจ 
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3) ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่คำนึงถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง กำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้ 

3.1  คู่ค้าจะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 3.2  กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคู่ค้าจะต้องเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจะต้องกำหนดให้มีการประเมิน
สถานการณ์ มาตรการการจัดการด้านผลกระทบ แผนการเตือนภัย และจัดให้มีการอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสม 

 3.3  คู ่ค้าจะต้องมีนโยบายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีความมุ่งมั ่นในการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม 

 3.4  คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
 3.5  คู่ค้าจะต้องมั่นใจว่าในกระบวนการผลิต มีการติดตั้งระบบกำจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทั้งทางอากาศ บนดิน 

และการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุม และตรวจสอบ คุณภาพอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าของเสียและผลิตผลจากการผลิตที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4) จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 4.1  คู่ค้าจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 4.2  คู่ค้าจะต้องดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ 
 4.3  คู่ค้าจะต้องดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 4.4  คู่ค้าจะต้องมีการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 4.5  คู่ค้าจะต้องปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า 

 
 
 

 
 
 
 

กจิกรรมสง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการ
ธรุกจินวตักรรมรายใหม ่ 

(Business Brotherhood)  
บริษัทร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและหน่วยงาน Food 
Innopolis จัดงานสัมมนา “What’s  next for Packaging 
in 2030” และเย ี ่ยมชมกระบวนการผลิตบรรจุภ ัณฑ์  
พ ล า ส ติ ก ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง พ ิ ม พ ์ ด ิ จิ ทั ล  ( Digital Print 
Packaging) ให้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก (SME) 
กว ่า  30 รายท ี ่ เข ้าร ่วมก ิจกรรมส ่ง เสร ิมศ ักยภาพ
ผู ้ประกอบการธุรก ิจนว ัตกรรมรายใหม ่  ( Business 
Brotherhood) โดยงานนี้ คุณกมล บริสุทธนะกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้เป็นตัวแทนบริษัทให้ความรู้แก่ผู้
สัมมนา ภายในงานมีผู้เข้าร่วมให้ความสนใจนวัตกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิทัล (Digital Print 
Packaging) เป็นจำนวนมาก ซึ่งการผลิตแบบดิจิทัลนี้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก 
(SME) ที่ต้องการเริ่มต้นสั่งสินค้าปริมาณน้อย และมีความหลากหลายในคราวเดียวกัน 

ในปี 2563 บริษัทได้เขียนแนวทางการปฏิบัติอย่างย่ังยืนของคู่ค้า (Supplier 
Sustainable Code of Conduct) และสื่อสารให้คู่ค้าทั้งหมดรับทราบ  

โดยมีคู่ค้าที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามแล้วทั้งสิน้ ร้อยละ 5  
และคาดว่าคู่ค้าจะร่วมลงนามปฏิบัติตามครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2565 
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บริษัทเช่ือมั่นในความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงในการทำงานของบริษัท ซึ่งช่วย
ให้บริษัทสามารถคาดการณ์ และบริหารจัดการโอกาสด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจาก
การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มีในปัจจุบันและอนาคต การบริหารความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการที่สำคัญที่ช่วยในการ
วางแผนรองรับความไม่แน่นอนทางธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ โดยบริษัทนำมาตรฐานสากลมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน 
เพื่อให้ผู ้ที่เกี ่ยวข้องมีความเข้าใจหลักการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในทุกระดับของบริษัท ซึ่ง
ครอบคลุมแนวทางการบริหารการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญในการ
ทำงาน และการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอีก 1 ท่าน 
ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง และจัดตั้ง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืน และบรรษัทภิบาล (“คณะทำงานฯ”) เพื่อทำงานควบคู่ตามนโยบาย รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมการกำกับ
ดูแลติดตามและสอบทานรายงาน การบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของหน่วยงานทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยสมาชิกจาก
หลายฝ่าย และคุณชุลีพร บริสุทธนะกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กิจการองค์กร) เป็นประธานคณะทำงาน 
รับผิดชอบสูงสุดในระดับปฏิบัติการด้านการตรวจประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบริษัท คือ การดำเนินงานทุกภารกิจต้องมีการบริหารความเสี่ยงทีม่ีประสทิธภิาพ 
และเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การระบุปัจจัยความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างผล
กำไรอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในแต่ละด้าน โดยคณะทำงานฯ ได้กำหนดความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และมีนโยบายในการกำหนดระดับของความเบี่ยงเบนจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Tolerance) ไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 20 ของความเสี่ยงที่ยอมรับได้  ในส่วนของระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์และระดับ
ความรุนแรงของความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ (5) สูงมาก (4) สูง (3) ปานกลาง (2) น้อย และ (1) น้อยมาก และระดับ
ความสำคัญของความเสี่ยงมีทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ความเสี่ยงสูงมาก ระดับ 2 ความเสี่ยงสูง ระดับ 3 ความเสี่ยง
ปานกลาง ระดับ 4 ความเสี่ยงต่ำ ปัจจัยความเสี่ยงถูกระบุไว้ในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (2) ความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (4) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และ (5) ความเสี่ยง
ด้านอื่น ๆ หลังจากนั้นคณะทำงานฯ ได้สำรวจและค้นหาความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาถึงที่มาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสีย่ง 
ปัจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ในด้านต่างๆ  

 
 

การบริหารความเสี่ยงอยา่งมีประสิทธภิาพ  
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ประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน 
ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ 

• ความเสี่ยงด้านต้นทุนสินค้า  
บริษัททำสัญญาซื้อขายเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศอ้างอิงอัตราจาก ICIS ซึ่งมีความ

ผันแปรตามอุปสงค์และอุปทานของเม็ดพลาสติกและราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก  รวมจำนวนกว่า 10 ราย ทั้งใน
รูปแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาซื้อขายทันที (Spot)  ซึ่งทำให้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมต้นทุน
สินค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงตามปริมาณที่ได้ตกลงกันไว้ ให้เพียงพอกับปริมาณคำสั่งซื้อที่เข้ามา 

• ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 
บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ (เม็ดพลาสติก) ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมกว่า 

10 ราย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง หากผู้จัดจำหน่ายรายหลักไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้บริษัทได้ในคุณภาพ ราคา 
และปริมาณที่ต้องการอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีการทำสัญญาซื้อขายเม็ดพลาสติกกับผู้จัดหาวัตถุดิบรายหลักโดยมีอายุ
สัญญา 1-2 ปี และมีการต่ออายุสัญญามาโดยตลอด ซึ่งสัญญาจะมีการระบุจำนวนเม็ดพลาสติกที่บริษัทตกลง
สั่งซื้อและตกลงส่งมอบเป็นรายเดือน โดยหากในช่วงเวลาใดที่บริษัทต้องการปริมาณเม็ดพลาสติกมากกว่าที่ตกลงไว้
ในสัญญา บริษัทสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหาวัตถุดิบมาโดยตลอด และ
ไม่เคยประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน  

• ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินเงินตรา 
จากการที่บริษัทมีทั้งรายได้และต้นทุนขายบางส่วนเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมี
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการสร้างสมดุลระหว่างรายได้และต้นทุนขาย ( Natural Hedge) รวมทั้งการใช้
เคร่ืองมือทางการเงินประเภทสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดยบริษัทจะพิจารณา
สัดส่วนการทำวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสกุลเงินหลักที่บริษัทมีการทำรายการกับลูกค้า 
ทั้งนี้ในการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในแต่ละคร้ัง บริษัทจะพิจารณาการทำสัญญาให้ครอบคลุม
ทั้งรายการซื้อและขาย ซึ่งผู้บริหารจะพิจารณาการทำสัญญาตามสถานการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา 
โดยจะติดตามสถานการณ์ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตรา
แลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำสัญญาแต่ละคร้ัง 

 
ความเสี่ยงด้านสังคม 

• ความเสี่ยงด้านการยอมรับจากชุมชน 
บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการยอมรับจากชุมชน หาก

บริษัทไม่ได้รับการยอมรับจากชุมชนในสังคมอาจส่งผลกระทบต่อการด ำเนินธุรกิจ บริษัทจึงกำหนดให้ทุกปีต้อง
จัดทำการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยงจากอันตรายในด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยผล
ประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001-2015 ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน ถึงมาตรฐานการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท 

 
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

• ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
ภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

เช่น สภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นส่งผลต่อสภาวะในการทำงานของพนักงาน การเกิดโรคระบาดส่งผลต่อการขนส่ง
สินค้าไปยังลูกค้าปลายทางในต่างประเทศ เป็นต้น 
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ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ในธุรกิจปัจจุบันเป็นไปอย่างผันผวน และรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องเฝ้า

ติดตามปัจจัยเสี่ยง และโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) ในช่วงระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทจะสามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกรองรับปัจจัยดังกล่าวได้ทัน ก่อนที่จะกระทบต่อการ ดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท 
 

ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ผลกระทบต่อธุรกิจ มาตรการรองรับความเสี่ยง 

 

   การเปลี่ยนแปลง 
   สภาพภูมอิากาศ 

   

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังคง
เป็นประเด็นที ่ทั ่วโลกให้ความสนใจ และ
พยายามผล ักด ัน ใ ห ้ม ี กา รป ร ั บ ล ด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง 

• ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการ
บริหารจ ัดการด้านการเปล ี ่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจ 

 
 
 
 

• การปรับกระบวนการผลิตให้มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที ่ลดลง อาจส่งผลให้
ต้นทุนการดำเนินธุรกิจสูงข้ึน 

• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีส่วน
ในการก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการ
ดำเนินธุรกิจ ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้
เสียที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

• พฤติกรรมของผู ้บริโภคที ่ห ันมาใส ่ใจ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
มากข้ึน 

 
 

 
 

• ตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
เพื ่อผลักดัน ติดตาม การดำเน ินงาน 
ต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการพลังงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมการใช้
พลังงานหมุนเวียน การนำปัจจัยด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ เป ็นมิตรกับ
ส ิ ่ ง แวดล ้อมมาพ ิจา รณ าก าร ล ง ทุ น
โครงการในอนาคต เป็นต้น ทั ้งนี้เพื ่อให้
บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกให้สอดรับกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

• เข้าร่วมโครงการ ขยายผลและส่งเสริมการ
จัดทำคาร์บอนฟุตพริ ้นท์ขององค์กรใน
ภาคอุตสาหกรรม โดยองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
ร่วมกับสถาบันน้ำและส ิ ่งแวดล้อมเพื่อ
ความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

• ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท 
ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
( Carbon Footprint of Product: CFP) 
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ ้นท์ (Carbon 
Footprint Reduction: CFR) แ ล ะ ฉ ล า ก
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ ผลกระทบต่อธุรกิจ มาตรการรองรับความเสี่ยง 

 

          การผลติและ 
ความตอ่เนือ่งทางธุรกิจ 

 

• ความสามารถในการบริหารจัดการความ
ต ่ อ เ น ื ่ อ ง ท า ง ธ ุ ร ก ิ จ ใ ห ้ ค ร อ บ ค ลุ ม
เหต ุการณ์ต ่าง ๆ เพ ื ่อป ้องก ันการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ ลดผลกระทบและ
สร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ 

 
 
 
 
 

 
  

การบริหารจัดการน้ำ 
 
• ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของโลกอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์
น้ำ ทั้งน้ำท่วม ภัยแล้ง และคุณภาพน้ำ ซ่ึง
จะกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ที่มีความ
ต้องการใช้น้ำในระบบทำความเย็น หากไม่
มีการประเมินและบริหารจัดการแหล่งน้ำที่
มีประสิทธิภาพอาจส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจได ้

 
 

 

ภัยคุกคามไซเบอร์ 
 

• การพึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มากขึ้น อาจ
นำมาสู่ ปัจจัยความเสี่ยงด้านภัยคุกคาม
ไซเบอร์ (Cyber Threat) ทั้งระบบการผลิต 
และโครงข่ายปฏิบัติงานที่ต้องเชื่อมโยงกับ
โครงข่ายอินเตอร์เน็ต อาจถูกโจรกรรม
ข้อมูลสำคัญ หรือทำให้ระบบการผลิต
เกิดการหยุดชะงักได้ 

 
 
 

 
 
 
 

• การหยุดชะงักทางธุรกิจจากอุบัติการณ์
ต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 

• ความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• การขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิตหรือ

คุณภาพน้ำดิบที ่เสื่อมโทรมลงส่งผลให้
เกิดการหยุดชะงักในระบบทำความเย็น ซ่ึง
กระทบต่อกระบวนการผลิตบางส่วนอาจ
ทำให้รายได้ของบริษัทลดลง 

 
 
 
 
 
 
 

 
• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญของ

บริษัทได้รับผลกระทบทำให้กระทบต่อการ
ทำงานหรือกระทบต่อลูกค้า/คู ่ค้าทาง
ธุรกิจ 

• อาจถูกโจรกรรมข้อมูลสำคัญต่างๆที่เป็น
ความลับของบริษัท 

• ระบบการผลิตเกิดการหยุดชะงักได้ ซึ่งจะ
กระทบต่อความต่อเนื ่องในการดำเนิน
ธุรกิจ ความน่าเชื ่อถือ ภาพลักษณ์และ
ชื่อเสียงของบริษัท 

 
 
 
 

• ทบทวนปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่อง 
ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ 

• จัดซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจำ 

• จัดอบรมด้านการบริหารความต่อเนื ่อง
ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน 

• พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลอุบัติการณ์ 
ให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้สะดวก 
รวดเร็ว และให้ผู้บริหารสามารถสั่งการ 
ได้อย่างทันท่วงที 
 
 

 
• วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ เช่น น้ำท่วม ภัย

แล้ง และคุณภาพน้ำที่เสื่อมโทรม มีผลต่อ
ระบบทำความเย็น กำหนดแผนงานและ
เป้าหมาย การบริหารจัดการน้ำอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้มาตรการ 3Rs 
(Reduce, Reuse, Recycle) เพื ่อลดการ
ใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด 
 
 
 
 

 
• ติดตาม และระวังภัยคุกคามใหม่ ๆ ทั้งใน

ส ่วนสำนักงาน และส ่วนโรงงานอย ่าง
ทันท่วงที รวมทั้งทำการทดสอบและตรวจ
ประเมินระบบเป็นประจำ เพื ่อให้สามารถ
วางแผนป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตี
จากผู้ไม่ประสงค์ดี 

• ซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามการโจมตีด้าน 
ไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบสารสนเทศ
กรณีเกิดเหตุภัยพิบัติเป็นประจำ เพื่อให้
สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่า ง
ทันท่วงที ลดทอนความเสียหายของระบบ
สารสนเทศ 

• สร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย
ไซเบอร์ที่เกี่ยวกับภัยคุกคาม เช่น การให้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ การป้องกัน
ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
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กระแสการให้ความสำคัญ
ตอ่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      

            ทีเ่พิม่ขึ้นอย่างต่อเนือ่ง 
 

• ปัจจุบ ันกระแสการให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ระด ับประเทศและระด ับโลก ส ่งผลให้
ผู ้บริโภคมีความตระหนักถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวมากขึ้น โดยมี
แนวโน้มในการลดการใช้พลาสติกประเภท
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use Plastic) และ
การเพิ่มขึ้นของการเลือกซื้อสินค้าที่ผลิต
จากวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และการน ำขยะพลาสต ิกกล ับมาใช้
ประโยชน์ 

 

 
 
 

• ภาครัฐ ได้ออกแผนงานการจัดการขยะ
พลาสติก พ.ศ.2561 – 2573 มีเป้าหมาย
ลดการใช ้พลาสติก แบบใช ้คร ั ้ ง เดียว 
ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม และการนำขยะ
พลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 

• การลดลงของการใช้พลาสติกประเภทใช้
ครั้งเดียวลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อรายได้ของบริษัท 

• การตื่นตัวและขับเคลื ่อนเศรษฐกิจตาม
แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเว ียน  (Circular 
Economy) ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนไป โดยมีความต้องการผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ
ก ร ะ ท บ ต ่ อ ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ์  
(Product Portfolio) ของบริษัท 

• ให้ความสำคัญและตื ่นตัวกับปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 

• หากบริษัทไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มุ่งไปสู่การใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจ
ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
บริษัท 

 

 
 

• พัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
ช ีวภาพท ี ่สามารถย ่อยสลายไ ด้ทาง
ช ีวภาพ และส ่งเสร ิมการใช ้พลาสติก
ชีวภาพในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวและนำ
กลับมาใช้รีไซเคิลได้ยาก โดยบริษัทได้  
ข อ รั บ ร อ ง  Biodegradable Products 
Institute provides certification (BTI) 
เพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ที่ใช้เม็ดพลาสติกที่
สลายตัวได้ทางชีวภาพ และเพิ ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  รวมถึง
การเพิ ่มทางเลือกในการบริโภคสินค้า
ให้กับผู้บริโภค 

• ส่งเสริมความรู้เรื่องการรีไซเคิลพลาสติก
ผ่านโครงการวน เพื่อเป็นแนวทางในการ
คัดแยกขยะพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียว
ทิ้ง และส่งเสริมให้เกิดการใช้พลาสติกชนิด
ใช้ซ้ำ (Reusable plastic)   

• ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม แ น ว ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
หมุนเวียนอย่างครบวงจร โดยประสานงาน
ความร่วมมือและเชื่อมโยงส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใ ห้สอดคล ้องก ับความต ้องการของ
ผู ้บร ิ โภคสร้างความรู ้ความเข ้า ใจให้
ประชาชนมีทางเลือกในการใช้ประโยชน์
สูงสุดจากบรรจุภัณฑ์พลาสติก และสร้าง
ค ุณภาพชีว ิตควบค ู ่ ไปก ับการร ักษา
สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการวน 

• สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดแยกขยะ
พลาสติก และนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตถุงพลาสติกชนิดใช้ซ้ำและผลิตภัณฑ์
เพิ่มมูลค่าอื่นๆ ที่บริษัทจะร่วมดำเนินการ
กับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ 
ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ
พลาสติกที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

• ร่วมกับผู ้เกี ่ยวข้อง ในการส่งเสริมการ
จัดการคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี 
และนำกลับมาใช้ใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน 

• ดำเนินการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาก
ป ล ่ อ ง ท ี ่ ป ล ่ อ ย อ า ก า ศ ส ู ่ ภ า ย น อ ก
กระบวนการผลิตเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจวัดและลดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 
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     ความก้าวหนา้ทาง
เทคโนโลยีทีส่่งผลกระทบ     

          ตอ่การดำเนนิธุรกิจของบริษัท 
 
• ปัจจุบันทั้งเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล

ม ี แนว โน ้มพ ัฒนาอย ่างรวดเร ็วและ
ต่อเน ื ่อง ส ่งผลกระทบสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ทำให ้ท ุกธ ุรก ิจ ต ้องม ีการปรับต ัวที่
รวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

 
 
 
 
 

 

• เทคโนโลยี ป ัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence: AI) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการพัฒนาด้าน 
SMART Factory ที่กระทบต่อรูปแบบการ
ดำเนินธุรกิจในวงกว้าง รวมถึงโรงงาน 
ผลิตของบริษัทในด้านการปรับตัวและนำ
เทคโนโลยีมาใช้งานอย่างเหมาะสม 

• การลงทุนและระยะเวลาที่จำกัด เพื่อการ
ปรับและพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างด้าน
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการเสริมสร้าง
ความสามารถของพนักงานให้สอดรับต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 

 
 

 
 

• ร่วมมือกับสถานศึกษาในการคิดค้นและ 
พัฒนาระบบดิจ ิตอล ออโตเมชั ่น เพื่อ
ป ร ั บ ป ร ุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ล ิ ต ใ ห ้ มี
ประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

• แสวงหาโอกาสและแนวทางต่อยอดด้าน
นวัตกรรม  

• ติดตาม ศึกษาความเป็นไปได้  รวมถึง
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการนำเทคโนโลยี
มาใช้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน และธุรกิจที่ต่อ
ยอดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ที่
ม ี อ ย ู ่ ใ น ป ั จ จ ุ บ ั น ใ ห ้ ส า ม า ร ถ ร ั ก ษ า
ความสามารถในการแข่งขันได้ 

• มุ ่งเน ้นการดำเนินงานด้านการปฏิรูป
ธ ุ รก ิจส ู ่ คว าม เป ็น เล ิ ศ  รองร ั บ ก า ร
ปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology Transformation) เ พื่ อ ใ ห้
บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ใน 3 ด้าน
หลักได้แก ่
ด้านธุรกิจ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
ด้านเทคโนโลยี : พัฒนาสถาปัตยกรรม
ฐานข ้อม ูล  ( IT/ Data Architecture) และ
เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
ด้านบุคลากร : เสริมสร้างความรู ้ความ
เ ข ้ า ใ จ ข อ ง พ น ั ก ง า น ใ ห ้ ส อ ด ร ั บ ต่ อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ รวมถึง
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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การดำเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

 
 
 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที ่มีต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา และมุ่งมั่นพยายามทำกิจกรรมที ่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด มุมมองด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเลือกใช้
เทคโนโลยีการผลิต ความร่วมมือกับพันธมิตร คู่ค้า และปรับกระบวนการทำงานประจำวันของพนักงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทมีความพยายามลด Carbon Footprint ที่เกิดจากกระบวนการทำงาน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยากร
ที่ใช้นั้น ได้ใช้ไปอย่างมีคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายอย่างมากในปี 2021  

การจัดการสิ่งแวดล้อมช่วยให้การปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท เป็นไปอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัททราบดีว่าการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องจำเป็นในลำดับต้นๆ และเป็น
บันไดนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กระบวนการผลิตมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบและนวัตกรรมการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
การปกป้องสิ ่งแวดล้อมคือหัวใจสำคัญ  โดยมีการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั ่นใจว่า
โรงงานผลิตของเราทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้การดำเนินธุรกิจ ส่งผล
กระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 (Environmental Management System) ตั้งแต่ปี 2008 จนถึง
ปัจจุบัน ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที ่ใช้เป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถจัดระบบการ
จัดการของตน เพื่อให้บรรลุนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทักษะ โครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีวิธีการ 
กระบวนการ ที่เป็นระบบ เพื่อรองรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี  

บริษัทมีการเฝ้าระวังและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ทุกไตรมาส ได้แก่ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การวัด
ระดับความเข้มของแสง ความดังของเสียง ความร้อน และคุณภาพอากาศ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ
สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งบริษัทยังมีเป้าหมายและการ
ให้ความรู้แก่พนักงานเรื่อง การลดเศษเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อ ลดของเสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง อย่างไรก็ดีที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่เคยถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนจากชุม ชนบริเวณใกล้เคียง
เกี่ยวกับเร่ืองปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

จากความมุ่งมัน่ในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง บริษัทจึงได้รับรอง  

" อตุสาหกรรมสเีขยีวระดบัที ่3 " 
 

“มุงมั่นอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการพัฒนาอยางสมดุลและอยางยั่งยืน” 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ มีการติดตามประเมินผลและ 

ทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัลดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ  
และการรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลในระดับสากล 
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ผลการดำเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 
คุณภาพอากาศที่ระบายออกนอกส่วนโรงงาน 

จำนวนจุดที่มีการระบายอากาศออกนอกส่วนโรงงาน ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กำหนดทุกพารามิเตอร์ โดยตรวจวิเคราะห์โดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  

รายการตรวจ หน่วย มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์จุดที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดที่ 2 

 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 % - 0.50 0.80 

 ก๊าซออกซิเจน O2 % - 19.10 19.30 

 อัตราการระบายอากาศเสีย m3/hr - 1640.92 6940.74 

 ปริมาณฝุ่นรวม (TSP) mg/m3 400 4.61 3.51 

 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ppm 500 0.18 0.16 

 ไนโตรเจนไดออกไซด์ ppm - 0.05 0.03 

 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ppm 870 7.10 5.81 

 สารอินทรีย์ระเหย (TVOCs) ppm - 0.51 0.48 

 

คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกส่วนโรงงาน 
จำนวนจุดที่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกส่วนโรงงาน ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ทุก 3 เดือน โดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม 

เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่านมาตรฐานตามที่กฎหมาย 
รายการตรวจ หน่วย มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์จุดที่ 1 ผลการวิเคราะห์จุดที่ 2 ผลการวิเคราะห์จุดที่ 3 

pH - 5.5-9.0 7.4 7.6  7.4 

อุณหภูม ิ ˚C 40 35.0 32.7 33.9 

BOD mg/l 20 15  16  < 5 

COD mg/l 120 85 92 155 

TSS mg/l 50 28 31  109 

TDS mg/l 3000 270 289 552 

น้ำมันและไขมัน mg/l 5.0 ไม่พบ < 3.0 ไม่พบ 

สี ADMI 300 31 42 72 

 

ระดับเสียงรบกวนที่เกิดจากส่วนโรงงาน 

ดำเนินการตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ผลการตรวจวิเคราะห์ผ่าน
มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดทุกพารามิเตอร์ 

พารามิเตอร ์ มาตรฐาน (dB(A))  ผลการตรวจวัด จุดที่ 1 ผลการตรวจวัด จุดที่ 2  ผลการตรวจวัด จุดที่ 3 

 ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ≤ 115 75.1 77.3 74.9 

 ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน - 66.1 66.8 67.7 

 เสียงรบกวน ≤ 10 3.5 3.2 4.8 

 

ขยะ ของเสียที่นำออกนอกส่วนโรงงาน 
• ดำเนินการขออนุญาตนำออกรายปี ตามกฎหมาย (สก.2) 
• ดำเนินการรายงานปริมาณทีน่ำออกรายปี ตามกฎหมาย (สก.3) 
• มีการส่งขยะอันตรายกำจัดกับบริษัท ท๊อปเท็น เอ็นไวรอนเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม เดือนละ 1 คร้ัง และมีการแจ้งปริมาณการนำออก (Manifest) ตามที่กฎหมายกำหนดทุกคร้ัง 
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พลาสตกิรอบตวัทีส่ามารถนำมา รีไซเคลิกบั              ได ้
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ค  ว  า  ม  เ  ป็  น  ม  า  
เมื่อปี 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก 
(อ้างอิงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย) และจากการพบซากสัตว์หลายชนิดที่เสียชีวิตเนื่องจากขยะ

พลาสติก ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหา เหล่านี้ โดยผู้บริหารของ
บริษัทเริ่มก่อตั้งโครงการ วน ขึ้น เพื่อบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ตั้งแต่เมษายนปี 2561 และได้ดำเนินการมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งหวังให้โครงการ วน เป็นปลายทางของขยะพลาสติกจากทั่วประเทศ 

โครงการ วน ใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการของเสีย ให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วย
กระบวนการที่เหมาะสม ผ่านการออกแบบตัวสินค้า และระบบในการจัดเก็บให้เกิดการนำสินค้ากลับมารีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ 
สร้างการผลิตหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุด และเกิดของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  

ในปัจจุบันปลายทางของขยะพลาสติกส่วนใหญ่  คือ บ่อฝังกลบ ดังเช่น “ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง หรือ 
Single – Used Plastic Bag” ใช้ปุ๊บ ทิ้งปั๊บ แต่ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนานมากกว่า 450 ปี พลาสติกบางช้ินไม่ได้ถูกนำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ก็ถูกนำไปทิ้งเป็นขยะเสียแล้ว จริงๆแล้วถุงพลาสติกเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดี หากเรา
ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ เพื่อทำให้ถุงพลาสติกสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งคร้ัง นอกจากช่วยลดปัญหาขยะพลาสติก ยังเป็นการ
นำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ลดความต้องการใช้ทรัพยากรใหม่ลงอีกด้วย 

บริษัทจึงก่อตั้งโครงการ วน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟสบุคแฟนเพจในช่ือ “Wontogether” เพื่อขอรับบริจาค
พลาสติกยืด (ประเภท PE) ที่สะอาดและแห้ง สามารถทดสอบด้วยการใช้นิ้วโป้งดันที่พลาสติก หากว่าพลาสติกชิ้นนั้น
สามารถยืดได้ เช่น ถุงหูห้ิว ถุงชอปปิ้ง ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มห่อสินค้า (เช่น ทิชชู่ ผ้าอนามัยและผ้าอ้อมเด็ก)  ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ฟิล์ม
หุ้มกล่องนม พลาสติกกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงซิปล็อก และซองยา 
เป็นต้น พลาสติกเหล่านี้สามารถส่งเข้าร่วมโครงการ วน เพื่อนำไปรีไซเคิลได้ โดยพลาสติกที่ได้รับทุก 1 กิโลกรัม โครงการ 
วน จะแปลงเป็นเงิน 5 บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พลาสติกที่จะเข้าร่วมโครงการ วน ต้องไม่มี
สติ๊กเกอร์หรือกระดาษติดอยู่ เนื่องจากกระดาษจะไม่สามารถหลอมรวมกับพลาสติกได้ 
จึงแนะนำให้แกะหรือตัดสติ๊กเกอร์และกระดาษออกก่อนส่งเข้าร่วมโครงการ พลาสติกยืด
ที่ได้รับมา จะถูกนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยเริ ่มต้นจากขั้ นตอนการหลอม
พลาสติกให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ (Reusable 
plastic) ที ่มีความหนาประมาณ 55 ไมครอน ซึ ่งหนามากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป 
โครงการตั้งชื่อว่า “ถุงวน” และด้วยความที่ถุงวนมีความหนามากกว่าปกติ ทำให้ถุงวน
สามารถใช้ซ้ำได้หลายคร้ัง และรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 12 กิโลกรัม เมื่อถุงวนถูกใช้จนเก่า
หรือขาด สามารถส่งคืนให้กับโครงการวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกคร้ังได้เร่ือยๆ 
เป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุด  

รูปถุงวน 
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กิ จ ก ร ร ม ใ น บ ริ ษั ท 

โครงการ วน เริ ่มรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อนจากพนักงานใน
กลุ่มบริษัท เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการแยกขยะ และตระหนักถึง
การใช้ประโยชน์ของพลาสติกให้คุ ้มค่ามากที่สุดด้วยกิจกรรม 
WON League ซึ่งเป็นการแข่งขันเก็บพลาสติกชนิดอ่อนเข้าร่วม
โครงการวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน พนักงานสามารถเก็บ
รวบรวมพลาสติกได้ถึง 800 กิโลกรัม และมีความตระหนักในการ
แยกขยะ จะเห็นว่าการแยกขยะไม่ใช่เรื่องยากในชีวิตประจำวันอีกต่อไป ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบันพนักงานมีส่วนร่วมใน
การรวบรวมพลาสติกชนิดอ่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกับโครงการ วน ได้ถึง 1,896 กิโลกรัม 
 
 

จุ  ด รั  บ พ ล า ส ติ  ก 

ในปี 2563 ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน โครงการ
วน ได้เร่ิมขยายออกสู่สาธารณะมากขึ้น โดยติดตั้งจุดรับพลาสติก
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจำนวน 152 จุด และต่างจังหวัด 224 
จุด เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำพลาสติกมาส่งให้กับโครงการได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากไม่สะดวกนำพลาสติกไปส่งยังจุดรับได้ 
สามารถนำส่งทางไปรษณีย์ให้โครงการได้เช่นกัน  
 
 

กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้  กับนักเรียน  นักศึกษา 

ในปี 2563 โครงการวนจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกแล้ว  17  โรงเรียน และ 14 
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ตระหนักถึงการ
รักษาสิ ่งแวดล้อมต่อไป อาธิเช่น โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์  , โรงเรียนราชินีบน , Brighton College Bangkok ,  
St Andrews International School Bangkok , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
เป็นต้น 
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ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ว น 

 

เขตกรุงเทพมหานคร และสำนักสิ่งแวดล้อมจับมือกับโครงการวน เพื่อ
ลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละ
สำนักงานเขตช่วยกันคัดแยก และตั้งจุดรับพลาสติกตามสำนักงานเขต
ต่างๆในกรุงเทพมหานคร สามารถติดตั้งจุดรับแล้วเสร็จจำนวน 53 จุด
ด้วยกัน  
 
 

 
 

โครงการ Care the Whale at Ratchada : โครงการวนเข้าร่วมเป็น 1 
ใน  12  SE Impact Generation ของโครงการ Care the Whale at 
Ratchada โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อ
พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เป็นแบบการบริหารจัดการขยะ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ โดยสร้างเครื่องมือกลางเพื่อช่วยใน
การออกแบบและวางแผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การจัดเก็บ
ข้อมูล การประเมินผลรวมถึงการพัฒนาหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดรับกรอบการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs)  
 

 

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท เทอริเนกซ์สยาม จำกัด และ Grab 
Food ผนึกกำลังร่วมกับโครงการวน ภายใต้แนวคิด “Wasteless 
Delivery” ลดขยะ Single - use plastics ให้เกิดขึ้นจริงบนธุรกิจดีลิเวอ
รี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยใช้ถุงที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 
แบบเดียวกับถุงวน ให้ลูกค้าสามารถใช้ซ้ำ และนำกลับมารีไซเคิลกับ
โครงการวน  
 

 

กรุงเทพฯ - สิงห์ เอสเตท จับมือร่วมกับโครงการวน จัดการขยะ
พลาสติกภายในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมักจะมีพลาสติกมากมายจากการใช้
ห่อหุ้มวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องถูกทิ้งเป็นขยะ ซึ่งพลาสติกที่ยืดได้
เหล่านั้น หากเก็บให้สะอาด สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้  เพื่อนำ
กลับมาใช้ซ้ำได้กว่า 90% โดยนำร่องพื้นที่โครงการ ดิ เอส สุขุมวิท 36 
(THE ESSE SUKHUMVIT 36)  
 
 

 
 

โครงการ “เปลี ่ยนขยะเป็นบุญ เมื ่อคุณหมุนเวียน”  : สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ
หนองบัวลำภู) และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกับโครงการวนลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อ
คุณหมุนเวียน” ซึ ่งเป็นการรวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สาน
ความร่วมมือสู่สังคมสีเขียวจัดตั้งจุดรับพลาสติกสะอาด เข้าโครงการ
วนทั้งสิ้น 7 จุด 
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บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโครงการวน 
รณรงค์ให้ลูกบ้านแยกพลาสติกยืดได้นำมารีไซเคิล โดยความร่วมมือ
ในคร้ังนี้เกิดขึ้นจากเจตนารมย์ในเร่ือง การให้ความสำคัญถึงผลกระทบ
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นำร่อง 4 โครงการ ดังนี้ พลัมคอนโด แจ้ง
วัฒนะ สเตชั ่น 1-3 , พลัมฯ มิกซ์ แจ้งวัฒนะ , เดอะแพลนท์ เอลิท 
พัฒนาการ และเดอะ คอนเนค พัฒนาการ 38 

 
 

เม ืองปลอดมลภาวะจากขยะพลาสติก (Plastics Smart Cities) : 
โครงการนำร่องระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กับโครงการ "วน" 
และ WWF Thailand สร้างโมเดลต้นแบบเมืองเศรษฐกิจหมุนเวียน 
จัดการพลาสติกอย่างถูกวิธี  ข ับเคลื ่อนโครงการบริหารจัดการ
พลาสติกยืดได้ สู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน มีการจัดกิจกรรมให้
ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกพลาสติกยืด โดยตั้งเป้าลด
ขยะพลาสติกที่ลงสู่ทะเลให้ได้ร้อยละ 30 ในอีก 2 ปีข้างหน้า 

 

ตลาดไท กับโครงการวน : ตลาดไท ถือเป็นตลาดแรกที่โครงการเข้าไป
ให้ความรู้แก่พ่อค้า แม่ค้าภายในตลาด ทั้งโซนผลไม้ ผักสด และอื่นๆ 
เพื่อรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้าแยกถุงพลาสตกิสะอาดสง่มาให้โครงการ ใน
ปีที่ผ่านมาสามารถรวบรวมถุงพลาสติกสะอาดได้ถึง 7,890 กิโลกรัม 
และนำมาผลิตเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ (Reusable plastic) ที่มีความ
หนามากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป ส่งคืนกลับให้ตลาดไทได้จำนวน 2,500 
ใบ ถือเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างแท้จริง 

 
นอกจากนี้บริษัทยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจหลากหลายองค์กร ช่วยกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 

(Circular Economy) ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดยการรับพลาสติกชนิดอ่อนที่ยืดได้จากองค์กรนั้นๆ นำมารีไซเคิล และผลิต
กลับเป็นถุงพลาสตกิใบใหม่ ซึ่งมีความหนามากกว่าถุงปกติเหมือนถุงวน คืนกลับให้องค์กรที่เข้าร่วม ทั้งนี้ถุงพลาสติกใบใหม่
จะได้รับการออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารก ารดำเนินงานตามระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในแบบขององค์กรนั้นๆ และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ว่าการคัดแยกขยะพลาสติก สามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ได้อีก  

 
  

  

พลาสติกยืดที่ได้รับจากตลาดไท ถูกนำมารีไซเคิลเป็นถุง
ใช้ซ้ำ กลับคืนให้กับตลาดไทใช้แจกในกิจกรรมภายในต่างๆ  

คืนชีพให้สิ่งแวดล้อมด้วย “Bag for life” ถุงสำหรับใช้ซ้ำ 
แข็งแรง ทนทาน หากชำรุดก็สามารถเปลี่ยนใบใหมไ่ด้ฟรีที่
เทสโก้ โลตัสทุกสาขาโดยถุงใบเก่าจะถูกนำไปรีไซเคิล ผลิต
เป็น “ถุง Bag for life” ใบใหม่ ลดการสร้างขยะพลาสติก 
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โ ค ร ง ก า ร มื อ วิ เ ศ ษ x ว น

 

 
กลุ่ม PPP Plastics นำโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(TBCSD) รวมทั้งพันธมิตรองค์กรภาคเอกชนกว่า 30 องค์กร ร่วมกันดำเนิน “โครงการมือวิเศษ x วน” โดยได้ผนึกกำลังกับ
ผู้ประกอบการรีไซเคิล ผู้ประกอบการห้างร้านและสถานีบริการน้ำมันเช้ือเพลิงอีกกว่า 10 องค์กร ติดตั้ง “ถังวนถุง” เป็นจุด
รับบริจาคถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ที่ใช้แล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ชลบุรี และระยองกว่า 300 
จุดและจะขยายผลไปสู่จังหวัดข้างเคียงและจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต พลาสติกที่โครงการมือวิเศษรับ คือ พลาสติกยืด 
อาทิเช่น ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มห่อสินค้า (เช่น ทิชชู่ ผ้าอนามัย และผ้าอ้อมเด็ก)  ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้มกล่อง
นม พลาสติกกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงซิปล็อก และซองยา เป็นต้น
เพื่อนำกลับมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใช้ในการผลิตถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง และผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ เพื่อไม่ให้ พลาสติก
เหล่านั้นหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและหลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเร่ืองขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการ
เศรษฐกิจหมุนเวียน ทั้งนี้พลาสติกทุก 1 กิโลกรัมที่ได้รับจะถูกแปลงเป็นเงิน 5 บาท 
นำไปบริจาคให้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากอีกด้วย 

พิกัดถังวนถุง ของโครงการ "มือวิเศษxวน" ประกอบด้วย 
-    ปั๊มน้ำมันบางจาก 97 แห่ง  -    The Mall 5 แห่ง 
-    Central 16 แห่ง  -    Tesco Lotus 22 แห่ง 
-    หน่วยงานราชการต่างๆ 

 
 
 
 

ถังวนถงุ @ เทสโก้โลตัส 

        ในปี 2563   โครงการมือวิเศษ x วน  
สามารถลดขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดลอ้มได้  9,748.38 กิโลกรัม  
ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้    8,471.34  kgCO2e 
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โ ค ร ง ก า ร ส่ ง พ ล า ส ติ ก ก ลั บ บ้ า น 

 
 

โครงการที่ร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
(Thailand Responsible Business Network: TRBN) กับพันธมิตรภาคเอกชนตั้ง
จุดรับพลาสติกแข็งและพลาสติกยืดที่สะอาดเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยริเริ่มขึ้น
เพื่อเอื้อให้เกิดการนำพลาสตกิกลับมาใช้ใหม่ตั้งแต่ต้นทางการแยกขยะที่บ้านไปจนถึง
การนำพลาสติกที่ได้ไปผ่านกระบวนการ recycle หรือ upcycle โดยภาคเอกชน ให้
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นวงจรใหม่ที่เกิดขึ้นได้จริง โดย
เริ่มต้นนำร่องจุดรับพลาสติกตามแนวรถไฟฟ้าเส้นสุขุมวิท อาทิเช่น Emporium, 
EmQuartier, Singha Complex, A Square เป็นต้น ทั้งนี้จุดรับแต่ละจุดของโครงการ
ส่งพลาสติกกลับบ้านประกอบด้วยถังรับพลาสติก 2 ใบ สำหรับใส่พลาสติกแข็ง และ
พลาสติกยืด ซึ่งถังมีดีไซน์แปลกตา ทำให้ยากต่อความเข้าใจผิดในการทิ้งพลาสติก
ประเภทอื่นๆลงถัง สำหรับใส่พลาสติกแข็ง และพลาสติกยืดที่สามารถนำส่งให้กับ
โครงการส่งพลาสติกกลับบ้านนั้นเป็นพลาสติกที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน 
พลาสติกแข็ง เช่น ขวดพลาสติก ฝาขวดน้ำพลาสติก ถาดใส่อาหารพลาสติก ถ้วย
พลาสติก เป็นต้น และพลาสติกยืด อาทิเช่น ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มห่อ
สินค้า (ทิชชู่ ผ้าอนามัย และผ้าอ้อมเด็ก) ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้มกล่องนม พลาสติก
กันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุง
ซิปล็อก และซองยา เป็นต้น 

ทั้งนี้ปลายทางของพลาสติกทั้ง 2 ชนิด คือ การเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล  
โครงการวนจะรับพลาสติกยืดเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และผลิตออกมาเป็น  
ถุงหูหิ้วที่มีความหนามากกว่าถุงปกติ หรือเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่หลากหลาย เช่น ถังขยะจากพลาสติกที่ใช้แล้ว ที่
เก็บหน้ากากอนามัยจากพลาสตกิใช้แล้ว ในส่วนของพลาสตกิแข็งจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเช่นกันโดยภาคีเครือข่าย
โครงการส่งพลาสติกกลับบ้านที่มีความเชี่ยวชาญ หรือเพิ่มมูลค่าของพลาสติกแข็งเป็นสินค้าที่หลากหลาย เช่น เสื้อ  
จีวรพระ และชุดคลุม PPE เป็นต้น 
 

 
 
 

 

        ในปี 2563   โครงการส่งพลาสตกิกลับบ้าน 
สามารถลดขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดลอ้มได้  1,589.48 กิโลกรัม  
ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้    1,381.26 kgCO2e 
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โ ค ร ง ก า ร คิ ด ถุ ง  x  ว น 

 
โครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างโครงการคิดถุง โดยบริษัท สุนีย์   

อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ร่วมกับโครงการวน ติดตั้งจุดรับ "ถุงและฟิล์ม
พลาสติก" เพื่อนำกลับมารีไซเคิล ทำให้พลาสติกกลับมาหมุนเวียนใช้ในระบบ 
ช่วยลดประมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยพลาสติกที่ได้รับมาจาก
โครงการนี้ จะนำไปผลิตเป็นถุงขยะเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล วัด และ
โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์ ซึ่งจุดรับของโครงการคิดถุงอยู่ตามร้านตัวแทน
จำหน่าย "ถุงตราดาว" ทั ่วประเทศกว่า 60 จุดครอบคลุมภาคเหนือ ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันตก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        ในปี 2563   โครงการคิดถุง x วน  
สามารถลดขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดลอ้มได้       740      กิโลกรัม  
ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้    643.06    kgCO2e 
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โ ค ร ง ก า ร เ ป ลี ่ย น พ ล า ส ติ ก เ ป็ น บุ ญ  
( เ มื่ อ คุ ณ ห มุ น เ วี ย น ) 

 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมล้อมร่วมมือกับโครงการมือ
วิเศษ X วน และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน เปิดตัวโครงการ "เปลี่ยน
พลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เมื่อวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งขยะ
พลาสติกที่รวบรวมได้นั้นจะถูกนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อใช้
ประโยชน์ใหม่ โดยผลิตภัณฑ์ที ่ได้มานั้นจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิ เพื่อ
รักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหรือกลุ่มอาสาสมัคร ชุมชน วัด หรือโรงเรียน 
ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการดำรงชีวิต หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นการ
ส ร ้ า ง ค ว า ม ต ร ะ ห น ั ก ใ ห ้ ก ั บ ส ั ง ค ม ไ ท ย ไ ด ้ เ ห ็ น ถ ึ ง ค ุ ณ ค ่ า ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

โดยจุดรับพลาสติกสะอาด สามารถส่งได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคีเครือข่าย
ภาคเอกชนห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซือ้ 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

        ในปี 2563   โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบญุ (เมื่อคุณหมนุเวียน) 
สามารถลดขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดลอ้มได้  277.50  กิโลกรัม  
ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้    241.18 kgCO2e 
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ป ริ ม า ณ พ ล า ส ติ ก ที่ ไ ด้ รั บ  

 
 

ป ริ ม า ณ ก า ร ล ด  
ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก 

  
 
 

ข้ อ มู ล ก า ร บ ริ จ า ค เ งิ น 
 

โครงการใจต่อใจ ผลิตหนา้กากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย ์ 10,000.00 บาท 
มูลนิธติาวเิศษ 5,000.00 บาท 
เติมน้ำให้ชีวติ ช่วยสัตว์ป่าสู้วิกฤติ ไฟป่าและภยัแล้ง 5,000.00 บาท 
World Wide Fund for Nature-WWF Thailand 20,000.00 บาท 
มูลนิธิโรงพยาบาลอุม้ผาง 50,000.00 บาท 
มููลนิธิช่วยเหลอืสัตวป์่าแห่งประเทศไทย 50,000.00 บาท 
โครงการชาปลูกชีวิตคืนผืนปา่ 48,395.00 บาท 
โครงการรถพยาบาลสัตวเ์คลือ่นที่ 50,000.00 บาท 

 
 

4.87 5.99 3.23 5.90
2.29 3.02

44.87

4.97
8.33

5.05 3.94 5.60

น้้าหนักรวมต่อเดือนในปี 2563 (ตัน)

4,228.13 
5,202.89 

2,807.14 
5,125.55 

1,988.02 

2,621.08 

38,989.62 

4,320.16 
7,242.70 

4,385.68 
3,422.39 

4,932.37 

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(kgCO2e)
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        ผลการดำเนินโครงการ วน ในปี 2563   
• ลดขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ 98,136.7 กิโลกรัม 
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 85,281 kgCO2e  
• บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วจำนวน 238,395 บาท  

107,703.9 

93,579.7 

260,901.1 

ยอดรวมปริมาณพลาสตกิทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ 

กิโลกรัม หรือ 107.7 ตัน 

ยอดรวมปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ 

kgCO2e 

ยอดรวมจำนวนเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมและ 
สาธารณประโยชน์ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการ 

บาท 

โครงการ วน ตั้งเป้าหมายลดขยะพลาสติกให้ได้ 250 ตัน ภายในปี 2564  
และขยายการจัดการพลาสติกออกสู่ชุมชนมากย่ิงขึ้นภายในปี 2569 
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ป ร  ะ โ  ย  ช  น์  เ  ชิ  ง คุ ณ ค่ า 
นอกจากประโยชน์ที่บริษัทได้รับในเชิงตัวเลข ทั้งปริมาณพลาสติกยืดและยอดการ
บริจาค โครงการ วน ยังสร้างคุณค่าให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอีกหลากหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นของพนักงาน ผู้บริหาร เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานรว่มกับ
บริษัท ได้รับความสุขจากการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากผลตอบแทน
ในรูปตัวเงิน พนักงานยังได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
รณรงค์ให้เกิดความเข้าใจกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกมากยิ่งขึ้นกับคนรอบตัว 
ทำให้บริษัทสามารถที่จะรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ และในขณะเดียวกัน ก็
สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการให้เข้ามาทำงานกับ
บริษัทได้ บริษัทสามารถสร้างรายได้และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น จากการที่ลูกค้า
พิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ซึ่งมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้เร่ืองการรีไซเคิลพลาสติกควบคู่ไปกับการขาย
สินค้า รวมถึงความรู้เกี ่ยวกับการนำเม็ดพลาติกรีไซเคิลมาผลิตสินค้าตามที่
ลูกค้าต้องการ การส่งเสริมการใช้ถุงพลาสติกชนิดใช้ซ้ำให้แก่ลูกค้า ซึ่งโดยรวมแล้วเป็นการส่งเสริมแบรนด์ของลูกคา้ให้ที่มี
ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และเป็นข้อดีที่ลูกค้าจะสามารถสื่อสารกับลูกค้าปลายทางได้เช่นกัน นอกจากนี้
แล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท เพิ่มความมั่นคงและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้ถือหุ้น  ในฐานะผู้ผลิต
บรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งได้รับผลกระทบจากกระแสการเลิกใช้พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ
สร้างความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกให้แก่ประชาชนทั่วไป ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดการแยกพลาสติกชนิดอ่อนจากต้นทาง และรวบรวมเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด ประการต่อมาคือ
ช่วยสร้างการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในบริษัท เช่น การคิดค้นการนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลไปสร้างมลูค่า
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นมากกว่าบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกที่บริษัทเคยผลิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าและผู้บริโภคหันมาสนใจการ
รีไซเคิลพลาสติกเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2563 ที่บริษัทร่วมกับพันธมิตรคิดค้นถังขยะฝาฟลิบ, Mask holder & Ear saver, 
Moby Whale Plastic Bag Holder/Toilet Paper Holder ที่เก็บถุงพลาสติก ซึ่งล้วนแต่ผลิตจากเมด็พลาสติกรีไซเคิลทัง้สิน้ 
ประการสุดท้าย ช่วยสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน ถึงแม้ว่าบริษัทเป็นผู้สนับสนนุค่าใช้จ่ายในการดำเนนิงานทั้งหมดของ
โครงการวน แต่บริษัทไม่ได้มองว่าเป็นภาระต้นทุนของธุรกิจ เพราะในระยะยาวโครงการวนจะช่วยให้บริษัทเป็นผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกได้อย่างยั่งยืน จากความรู้ความเข้าใจเรื่องการรีไซเคิลพลาสติกของบุคคลทั่วไปที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และยัง
ช่วยลดต้นทุนในการผลิต เพราะมีปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมาใช้ในการกระบวนการผลิตเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย ทั้งนี้บริษัท
ดำเนินโครงการ วน จนเป็นที่รู ้จัก และได้รับการยอมรับจากบุคคลทั ่วไปดัง เช่นทุกวันนี ้ได้ เพราะความร่วมมือจาก
หลากหลายฝ่าย บริษัทขอขอบคุณแฟนเพจเฟสบุคและจุดรับทุกจุด ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมมือกันจัดการ
พลาสติกกับวนอย่างดีเสมอมา บริษัทตั้งใจที่จะดำเนินโครงการวนต่อไป และจะพัฒนาให้เกิดการรีไซเคิลพลาสติกเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ในอนาคต โครงการ วน อาจก่อประโยชน์เชิงคุณค่าอีกหลากหลายด้าน ซึ่งบริษัทจะรวบรวม
ข้อมูลและนำมาสื่อสารในรายงานประจำปีต่อไป 
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บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั ้น จำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนที่สำคัญใน             
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคล” คือหัวใจหลักในการสร้างแรงขับเคลื่อนดังกล่าว บริษัทจึงมุ่ง
ดำเนินงานด้านการยกระดับศักยภาพพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลายและการสร้างบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ทุกระดับ ภายใต้นโยบายของบริษัทที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานที่ดี ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการให้แก่
พนักงานอย่างเหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

 

การพฒันาขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน 

บริษัทมุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีความ
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถพนักงานให้มีทักษะที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานและมีโอกาสทางก้าวหนา้ในสายอาชีพ โดยบริษัทมีการกำหนดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนกังาน
สำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  

 

 

 
 

  
  
 
 

                    การพัฒนาบุคลากรอย่างยั่นยนื 

   ผลการดำเนนิงานในป ี2563 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน            782,408   บาท 
จำนวนพนักงานที่เขา้ร่วมการฝึกอบรม                1,568  คน 
สัดสว่นพนักงานชายตอ่พนักงานหญิงที่เข้ารว่มฝึกอบรม             1 : 1 
จำนวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ย                  13.84    ช่ัวโมง/คน/ป ี
อัตราการเลือ่นตำแหน่ง       2.08  เปอร์เซ็นต ์
อัตราการลาออก                  28.06   เปอร์เซ็นต ์
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บริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนพึงได้รับ  อีกทั้งให้
ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างจริงจัง บริษัทกำหนดนโยบายลด
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมไปถึงการทบทวน ปรับปรุง การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัทอยู่เสมอ ดังนี้  

❖ ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ 
❖ สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกิดจากการทำงานกับเคร่ืองจักรและ

สารเคมี 
❖ ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลในการดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 
❖ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ 
❖ มุ่งเน้นในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานของพนักงาน โดยควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

 

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 
การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้

สามารถปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน ตระหนักถึงอันตราย และสามารถรับมือ
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน
ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  
 

การฝึกอบรม : การฝึกดับเพลิงขั้นต้น  

บริษัทจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ วิธีการ
ดับเพลิงประเภทต่างๆ  การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ และวิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง รวมถึงมีการซ้อมปฏิบัติดับเพลิงตามประเภทของไฟ ทั้งนี้ตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนดให้บริษัทต้องอบรมดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานจำนวน 40 %  
ขึ้นไปของจำนวนพนักงานทั้งหมด  

 

“ สรา้ง, รกัษา และปฏบิตัติามจติสำนกึดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

อยา่งจรงิจงั  เพือ่ลดความเสีย่งของการเจบ็ปว่ย , การเกดิอบุตัเิหต ุเพือ่สขุภาพ 

และคณุภาพชวีติของบคุลากรทกุคน ” 
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การฝึกอบรม : แผนป้องกัน ระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล และแผนอพยพหนีไฟ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีเพื่อความปลอดภัยและฝึกวิธีการเก็บกู้สารเคมี กรณีมีสารเคมีหก

รั่วไหลมากกว่า 200 ลิตร เพื่อให้พนักงานตระหนักและสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยบริษัท
จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วัสดุดูดซับตามชนิดของสารเคมีที่นำมาใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และข้อมูล
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (SDS) ติดตั้งในจุดที่เหมาะสมกับการใช้สารเคมีแต่ละประเภท  ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับ
การทบทวนความรู้เกี่ยวกับแผนป้องกันระงับเหตุสารเคมีหกร่ัวไหลปีละ 1 คร้ัง และซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 คร้ัง  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2563 มีพนักงานผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้นจำนวน 100 คน ประกอบด้วยโรงงานสามพราน 27 
คน และโรงงานระยอง 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยบริษัท ซานโต ไฟร์          
เทรนนิ่งและเทศบาลตำบลมะขามคู่เป็นหน่วยงานฝึกอบรม และผู้รับรองผลการฝึกอบรมสำหรับโรงงาน
สามพรานและโรงงานระยอง ตามลำดับ  

      บริษัทจำลองเหตุการณ์เพื่อฝึกซ้อมแผนระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล การเกิดเพลิงไหม้และแผนอพยพหนี    
                  ไฟประจำปี 2563 โดยโรงงานสามพราน จำลองเหตุการณ์แผนก Digital printing พนักงานทำถัง 
                  สารเคมีหกรั่วไหลขณะขนย้าย ระหว่างนั้นมีการเชื่อมหลังคาอยู่ด้านบน จึงทำให้มีประกายไฟหล่นใส่    
                  บริเวณที่มีสารเคมีหกรั่วไหล ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น เมื่อการระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลและการระงบัเหตุ
เพลิงไหม้เบื้องต้นไม่สามารถทำได้ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินจึงประกาศใช้แผนอพยพ พนักงานทุกคนอพยพไปยังจุด
รวมพลใช้เวลารวมกะกลางวันและกะกลางคืนทั้งสิ้น 4.12 และ 3.15 นาทีตามลำดับ ซึ่งไม่เกิน 5 นาที เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่งเป็น
หน่วยงานฝึกอบรม และรับรองผลการฝึกอบรมในรายงานแผนการอพยพหนีไฟ 

 ในส่วนของโรงงานระยอง บริษัทจำลองเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุดยิงระเบิดผิวและเปลวไฟลุกลามลง    
                   ถาด Solvent ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินจึงประกาศ 
                   แผนฉุกเฉินเพลิงไหม้ระดับ 2  เพื่อประสานงานนำรถน้ำจากหน่วยงานดับเพลิงเข้ามาช่วยดับเพลิง และ 
                   พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลใช้เวลารวมทั้งสิ้น 4 นาที ซึ่งไม่เกิน 5 นาที เป็นไปตามกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยเทศบาลตำบลมะขามคู่เป็นหน่วยงานฝึกอบรม และ
รับรองผลการฝึกอบรมในรายงานแผนการอพยพหนีไฟ 
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การฝึกอบรมผ่าน Safety talk  
บริษัทจัดกิจกรรม Safety talk ก่อนเริ่มงานให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อสื่อสารข่าวสารด้านความ

ปลอดภัยที่เป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน กฎระเบียบ ขั้นตอนการทำงานต่างๆ ที่ต้องระมัดระวัง รวมถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันอันตรายได้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้พนักงานทุกคนจะ
ได้รับการทบทวนความรู้ประจำปีด้านความปลอดภัยจำนวน 3 ชั่วโมงต่อปี 
 

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทมีความห่วงใย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน โดยมีความมุ่งมั่นและรณรงค์ให้

ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัด
โครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ดังนี้ 
 

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 
บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการเฝ้าระวังอันตรายที่เกี่ยว เนื่องกับโรคที่เกิดจากการทำงาน โดยมีการตรวจ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งแสงสว่าง เสียงดังและความร้อน ด้วยการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง และเพื่อป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพ ทางการได้
ยิน ทั้งนี้จากการวัดความดังเสียงของโรงงานสามพรานและโรงงานระยองในแต่ละพื้นที่ พบว่าทุกพื้นที่ในบริเวณโรงงานมี
ความดังเสียงอยู่ระหว่าง 75 - 85 เดซิเบล หากว่าในอนาคต เมื่อวัดความดังเสียงและพบว่ามีความดังเสียงเพิ่มขึ้นมากกว่า 
85 เดซิเบล บริษัทจะจัดทำป้ายเตือนและป้ายแสดงระดับความดังเสียงติดบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงอย่างเหมาะสม  
 

โครงการ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ประจำปี 2563 
เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุ
อย่างต่อเนื ่อง ทางบริษัทจึงพิจารณาจัดทำโครงการ 
“อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ประจำปี 2563” ซึ่งเป็นโครงการที่
จัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมจิตสำนึก
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมการทำ
กิจกรรม KYT (KIKEN YOSHI TRAINING) อย่าง
ต่อเนื่อง และปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัยโดย
การค้นหาและขจัดอันตรายที่แอบแฝงในสถานที่ทำงาน 
เพื่อเอื ้ออำนวยให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขใน
สภาพแวดล้อมปลอดภัยและปราศจากอุบัติเหตุ 

 

ผลจากการดำเนินโครงการ พบว่าทุกหน่วยงาน
ให้ความร่วมมือ และมีความกระตือรือร้นในการ
เข ้าร ่วมโครงการเป ็นอย ่างด ี  และย ังสร ้าง
จิตสำนึกให้พนักงานมีความใส่ใจ ด้านความ
ปลอดภัยมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทเร่ิม
บันทึกข้อมูลอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(LTIFR) แสดงข้อมูลดังตาราง และไม่มีอุบัติเหตุ
พนักงานถึงขั้นเสียชีวิต ในปี 2561-2563 
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  สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยผู้มีส่วนได้เสียมีความ
คาดหวังให้บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ผลการสำรวจในระดับสากลเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจากหลากหลายประเทศทั่วโลก พบว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ ่มีศักยภาพ
ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในระดับโลกได้ พร้อมทั้งสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนความ
เป็นอยู่ที่ดีในสังคม เมื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่นั้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับ
ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มากกว่าการแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว สามารถทำให้บริษัทเหล่านั้นสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่
กับบริษัทได้ อีกทั้งยังทำให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น  เมื ่อเทียบกับคู่แข่งทางธุรกิจที่ไม่มีผลการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้สร้างความตระหนักด้านการมีส่วนร่วมกับสังคมภายในองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินธุรกิจ
ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท พร้อมทั้งมุ่งสร้างคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนิน
ธุรกิจ เพื่อการเติบโตเคียงคู่กันไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมการสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านการ
สนับสนุน การเสริมสร้างทักษะ องค์ความรู้ การสร้างอาชีพ การสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย และการสร้างรายได้
ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อแบ่งปันโอกาสและบทบาททางสังคม ส่งเสริมความ
เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มคนเหล่านี้ ผ่านการสำรวจมุมมองของผู้มีส่วนได้
เสียที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อรับทราบถึงทัศนคติ ความเข้าใจต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคณุค่าแก่
สังคม บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมอย่างครอบคลุม อาทิเช่น โครงการเสริมสรา้ง
ทักษะองค์ความรู้ให้กับสังคม โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางด้านต่างๆ และโครงการเพิ่มช่องทางใน
การขยายธุรกิจให้แก่ผู ้ประกอบการรายย่อย เป็นต้น ทั ้งนี ้ยังมีโครงการอื่นๆ อีกมากมายรวมถึงการสนับสนุนผ่าน
งบประมาณ สิ่งของ กำลังจากพนักงานที่มีความตั้งใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกับบริษัทอีกด้วย 

บริษัทสนับสนุนต้นไม้จากชาวสวนในจังหวัดนครปฐม เพื่อจัดชุดของขวัญ ของฝาก คู่กับกระถางรักษ์โลก ซึ่งทำ
จากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นชุด GrowTogether - Plant kit, special gift กับ concept ที ่ชื ่อว่า “Do small thing in a 
great way” จำหน่ายผ่านเพจเฟสบุคของโครงการ วน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ทั้งนี้สามารถสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน
ได้มากกว่า 10,000 บาท 

ความท้าทาย ของบริษัท คือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนมากกว่าสนับสนุนผ่านงบประมาณ แต่ให้ครอบคลุมถึงการ

สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนรอบข้าง เสริมทักษะในเรื่องที่บริษัทเชี่ยวชาญ เช่น การแยกขยะพลาสติก ซึ่งบริษัท
กำลังวางแผนการดำเนินกิจกรรมในปี 2564 เพื่อสนองนโยบายด้านความยั่งยืน และเพื่อให้ชุมชนเติบโตไปพร้อมกัน 

 

การมีส่วนร่วมกับสังคม 
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สำหรับกิจกรรมที่สนับสนุนผ่านงบประมาณ สิ่งของ ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือจากพนักงานที่มีความตั้งใจเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าทางสังคมร่วมกับบริษัท โดยมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทุกปี ทั้งนี้ทุกกิจกรรม
สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์ และในปี 2563 ที่ผ่านมา มีดังนี้ 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 

บริจาคของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนนิคมสร้าง
ตนเอง 4 , โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 , โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 
และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ
ของเด็ก ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติที่จะ
เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า และ
มั่นคงสืบไป 

 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดนพเก้า วัดเจริญ
ศรีราษฎร์ และวัดเขาแกแล เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณี
อันดีงามของชาวพุทธ พนักงานทุกระดับเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีกัน และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้สืบต่อไป 

 

โครงการ “รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” บริจาคเงินเพื่อใช้ในการดูแล
รักษาต้นไม้บริเวณเขาจอมแห อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และ
ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม บริษัทเป็นเจ้าภาพ
กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื ้นที ่บ่อฝังกลบขยะ ซอยนิคมพัฒนา 13   
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 
ณ บ้านมะขามคู่ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อ
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการร่วมดำเนินกิจกรรม
สานสัมพันธ์อันดีกับชุมชนข้างเคียง 

 

ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้
ในการรักษาสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และเก็บรักษาในธนาคารเลือด โดยมี
หน่วยบริการเคลื่อนที่จากเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลระยองเข้า 
ให้บริการ รับบริจาคโลหิตจากพนักงานของบริษัททุกไตรมาส 
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ร ่วมกิจกรรมวันเด็ก 2563 ที ่สถานีตำรวจภูธรโพธิ ์แก้ว อำเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ซึ่ง
เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อประเทศชาติ ที่จะเป็นกำลังสำคัญใน
การพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงสืบต่อไป โดยการ
นำเครื ่องเขียนและของขวัญที ่ใช้ในการเรียนไปแจกร่วมกับชุมชน
ข้างเคียง 

 

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง 
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ พนักงานทุกระดับเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีกันและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ต่อไป 

 

 

ส่งมอบปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะ เพื่อใช้ทำสื่อการเรียน (อักษรเบรลล์) ให้กับ
ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม   

 

 

ร่วมเลี ้ยงอาหารกลางวันและขนม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด       
สามพราน ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม   

 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นในปี 2563 

 
 

โครงการ “แบ่งปันถุงยังชีพต้านภัยโควิด-19” ให้กับชุมชนคลอง        
บางพร้าว-ศรีเสถียร รุ ่น 9 ตำบลไร่ขิง ทางบริษัทแจกถุงยังชีพแก่
ประชาชนชุมชนครองบางพร้าว- ศรีเสถียร รุ่น 9  
 

 
 

กิจกรรมให ้ความร ู ้ แก ่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทด้าน
อุตสาหกรรมการผลิต การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เพื่อให้คณะ
นักศึกษาได้เห็นภาพการทำงานจริงและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
เป็นแนวทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต  
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มอบหลังคาเมทัลชีทและปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ณ โรงเรียน
นิคมสร้างตนเอง 4 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงสถานที่ศึกษ า
เรียนรู้ของเด็กนักเรียน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพชีวิตในการ
เรียนที่ดียิ่งขึ้น 

 
 

“ทีพีบีไอ ไม่ทิ้งคุณ” บริษัท ร่วมกับ เทศบาลตำบลมะขามคู่ จังหวัด
ระยอง มอบอาหารเพื่อการยังชีพให้แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

 
 

กิจกรรมให้ความรู้แก่คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราทิราช 
หลักสูตรของผู้บริหารระดับสูง เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ด้านงาน
บริหารอุตสาหกรรมและงานบริหารอื ่นๆ เพื ่อเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการงานให้มีความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

กิจกรรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ (MTEC) และ PPP Plastic (สถาบันพลาสตกิ) เข้าศึกษาดูงาน
ด้านบริหารอุตสาหกรรมและงานบริหารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดการของเสีย ให้มีความถูกต้องเหมาะสม ตามหลักวิชาการและ
ป้องกันปัญหามลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน 

 
 

กิจกรรมให้ความรู ้แก ่น ักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับ
ปริญญาโท เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ด้านงานบริหารอุตสาหกรรม และ
งานบริหารอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและการบริหารจัดการ
งานให้มีความถูกต้องเหมาะสม 

 
 

บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ ณ โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง 
4  อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล
สุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน และสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
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  ตามที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในหลายภูมิภาคของประเทศไทยและกำลังขยายวง
กว้างอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประชาชนจำนวนมาก สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ให้กับผู้คนทั่วไปและ
องค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก รัฐบาลในหลายประเทศต้องประกาศภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งออกกฎหมายหรือข้อบังคับเพื่อป้องกัน  
การแพร่ระบาด ตั้งแต่การสั่งปิดร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ห้ามเดินทางเข้า -ออกประเทศ หรือแม้กระทั่ง ห้ามการออกนอก
เคหะสถานภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่จะมีแผนการจัดการภาวะวิกฤตและความต่อเนื ่องทางธุรกิจเพื ่อรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไว้อยู่แล้ว เช่น กรณีภัยพิบัติ อุบัติเหตุ การชุมนุมประท้วง การโจรกรรม
ข้อมูล และการก่อการร้าย  แต่ระดับของผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ มีความซับซ้อนและแตกต่างจากภาวะ
วิกฤตอื่น ๆ อย่างมากมายมหาศาล ดังนั้น การปรับแผนรับมือได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสมและครอบคลุม จึงเป็นปัจจัยสำคัญ
อย่างยิ่งที่บริษัทต้องมีเพื่อให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้หลังผ่านพ้นวิกฤตคร้ังนี้ไป 
 

การตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19  (Emergency Response)  
การจัดการและตอบสนองในภาวะวิกฤต ในขณะที่ข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้บริษัทต้องมี

ศูนย์กลางในการสั่งการที่มีระบบระเบียบและการจัดการที่ดี โดยมีการวางโครงสร้างที่ชัดเจนตั้งแต่กิจกรรมในการรับมือ
ภาวะวิกฤต กระแสของข้อมูลที่ได้รับ และการสื่อสารไปยังผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายนอกที่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน บริษัทจึงจัดตั ้งคณะทำงานป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ( Covid -19) 
(“คณะทำงาน”) เพื่อเป็นคณะทำงานในการหารือปัญหา เตรียมแผนรับมือ มาตรการป้องกันได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งการ
ตัดสินใจประกาศสื่อสารมาตรการต่างๆ ให้พนักงานในบริษัทปฏิบัติตามอีกด้วย โดยคณะทำงานดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานหลากหลายระดับ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการติด Covid -
19 ของพนักงาน คณะทำงานจะคอยติดตามข่าวสารของภาครัฐอยู่เสมอ เพื่อนำมาปรับใช้กับบริษัทและเผยแพร่ให้พนักงาน
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการประกาศขอความร่วมมือไม่ให้พนักงานเดินทางไปต่างจังหวัด หากมีเหตุจำเป็นจะต้องเขียน
บรรยายสถานที่ที่พนักงานเดินทางไปมา แวะพักที่ไหนบ้างและไปกับใครบ้าง ทั้งนี้พนักงานที่ไปต่างจังหวัดต้องถูกติด
สติ๊กเกอร์สีแดงที่บัตรพนักงานเพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าพนักงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการเดินทางออกนอกพื้นที่เขตจังหวัด และ
รายงานสุขภาพต่อคณะทำงานเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆ อีก เช่น 

 
• พนักงานท่านใดที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และไปตรวจการติดเช้ือ 

Covid -19 จากนั้นนำผลการตรวจมายื่นให้กับบริษัท จึงจะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ตามปกติ 

สถานการณ์ Covid-19 กับทีพบีีไอ 
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• บุคคลภายนอกที ่ต้องการมาติดต่อกับบริษัท จะต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั ้งโดยเจ้าหน้าที ่ร ักษา                
ความปลอดภัยด้านนอกอาคาร พร้อมทั้งทำแบบคัดกรอง Covid -19 จากนั้นจึงจะสามารถเข้ามาในอาคารได้ 
และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

• พนักงานทุกท่านต้องถูกวัดไข้ทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในอาคารของ
บริษัท ทั้งนี้หากพบว่าพนักงานมีอาการเป็นไข้ หรืออุณหภูมิสูงผิดปกติ พนักงานท่านนั้นจะต้องกลับไปทำงานที่
บ้านทันที จากนั้นคณะทำงานจะพิจารณาถึงมาตรการที่เหมาะสมสำหรับพนักงานคนดังกล่าวต่อไป  

• บริษัทเปลี่ยนสถานที่ในการวางบิล การสัมภาษณ์งาน หรือกิจกรรมอื่นใดที่จะทำให้ผู้มาติดต่อต้องเข้ามาใน
อาคาร โดยเปลี่ยนไปใช้สถานที่โลง่แจ้ง ไม่ต้องเข้ามาด้านใน ยกเว้นแต่เหตุจำเป็นบคุคลที่มาติดตอ่จะตอ้งถูกวดัไข้ 
ทำแบบคัดกรอง Covid -19 และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

• บริษัทสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับ Covid -19 เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบและตระหนักในการป้องกันตนเอง
อย่างสม่ำเสมอ 

• บริษัทเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ตรองรับการใช้งาน VPN สำหรับพนักงานต้องทำงานที่บ้าน  
• บริษัทสื่อสารการใช้งาน VPN และแนวทางการป้องกันข้อมูลภายในรั่วไหลในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่บ้าน 

กับพนักงานทุกคน รวมถึงติดตั้งโปรแกรมที่ต้องยืนยันตัวตนก่อนการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท และ
มีการตรวจสอบความผิดปกติของระบบสารสนเทศทุกเดือน 

บริษัทจัดการเตรียมทรัพยากรให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น อุปกรณ์ความ
ปลอดภัยและชีวอนามัย (เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสะอาดของสถานที่ทำงานและพื้นที่
ส่วนกลาง เป็นต้น) ทรัพยากรอื่นๆ (เช่น การจัดเตรียมที่พักชั่วคราวใกล้สถานประกอบการ การจัดเตรี ยมอาหาร การ
จัดเตรียมพาหนะรับส่ง เป็นต้น) ในส่วนของการทำงานแบบทางไกลผ่านการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ โดย
บริษัทจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ IT แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการทำงานออนไลน์ ทีม IT Support ที่มีความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลยี การรักษาปลอดภัยทางไซเบอร์ และระบบความปลอดภัยอื่น ๆ ทำให้พนักงานของบริษัทสามารถ
ทำงานแบบทางไกลได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติ และได้จัดแผนการทำงานแบบกำหนด
จำนวนพนักงานที่ต้องปฏิบัตงิาน ณ สถานประกอบการ และ Work from Home โดยทดสอบให้พนักงาน work form home 
เป็นเวลากว่า 3 สัปดาห์  
 
การปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน  

บริษัทสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้รับทราบมาตรการการป้องกัน Covid -19 ของบริษัท 

วิธกีารสื่อสารกับบุคคลภายนอกให้รับทราบมาตรการป้องกัน Covid -19 ของบริษัท มีดังนี้ 

1. ฝ่ายขายมีการสื่อสารกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในหลายช่องทาง 

• ทางอีเมล์ มีการส่งจดหมายอย่างเป็นทางการอัพเดทสถานการณ์เป็นระยะ รวมถึงมาตรการการป้องกนั 

Covid -19 และข้อปฏิบัติของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับบริษัทให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ทราบทาง

อีเมล 

• ทางโทรศัพท์ , LINE , WhatsApp สำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่ติดต่อฝ่ายขายเข้ามาโดยตรง 

• ทางการตอบกลับแบบฟอร์มของลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในกรณีที่ลูกค้าและซัพพลายเออร์มีแบบฟอร์ม

ของตัวเองและมีการร้องขอให้กรอกและตอบกลับ 

2. การส่งอีเมลแจ้งซัพพลายเออร์เกี่ยวกับขั้นตอนในการเข้ามาวางบิลในช่วง Covid -19  

• รับวางบิลตามวันที่ในตารางวางบิลปกติ แต่ทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการเซ็นรับเอกสารกลับ 

• ซัพพลายเออร์ที่จะมาวางบิล ให้เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย นำมาใส่กล่องที่ตั้งอยู่ทีป่้อม รปภ. และรับโนต้

รายละเอียดติดต่อสอบถามกลับที่ รปภ. 

3. หากทางซัพพลายเออร์หรือลูกค้า มีความประสงค์จะเข้าพบในช่วงดังกล่าว บริษัทจะขอความร่วมมือให้เลื่อน

การเข้าพบออกไปหรือแนะนำให้ประชุมทาง conference เพื่อตอบรับนโยบาย social distancing 
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การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน (Impact Mitigation) 
1. บริษัทมีการเลื่อนชำระให้กับลูกค้าที่แจ้งความประสงค์ต้องการขยายเครดิต 

2.  บริษัทวางแผนการจองเรือ เพื่อขนส่งสินค้า โดยต้องทำการจองเรือล่วงหน้าเร็วกว่าปกติทั้งขาเข้าและขาออก 
เนื่องจากสถานการณ์ Covid -19 ส่งผลให้จำนวนเที่ยวเรือลดน้อยลง สืบเนื่องจากจีน lock down ประเทศ 
ทำให้เรือไม่สามารถเข้าไปรับสินค้าในจีนได้ ซึ่งประเทศจีนถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ มี
ปริมาณการนำเข้า ส่งออกมหาศาล ดังนั้นสายเรือจึงต้องลดปริมาณเที่ยวเรือลงเพราะไม่คุ ้มค่าต่อการ
เดินเรือ ทำให้บริษัทต้องวางแผนจองเรือล่วงหน้าและหลากหลายมากกว่าเดิม อาจเจรจาให้ลูกค้ารับสินค้าจาก 
จุดที่สามารถส่งสินค้าได้ ซึ่งอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง inland ที่เพิ่มขึ้น 

 

การวางแผนฟื้นฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID -19 (Business Recovery) 
บริษัทเสริมสร้างความเข้าใจและพฤติกรรม แบบ New Normal ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัด รวมถึงกำหนดแผนระยะยาวในการรับมือ New Normal โดยมีวิธีการ ดังนี้ 

1. ปรับรูปแบบการทำงาน Cross-functional ให้เป็นรูปแบบกระบวนการลอจิสติกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่การ

จัดหาวัตถุดิบและการขนส่งสินค้าจากแหล่งวัตถุดิบไปยังผู้บริโภคปลายทาง (End-to-End) มากขึ้น เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ การทำงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สามารถวิเคราะห์และประเมินปัญหา ( Pain 

points) ที่จะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

2. สร้างความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน พร้อมทั้งเพิ่มแผนการอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานให้สูงยิ่งขึ้น 

3. จัดทัพโครงสร้างองค์กรและบุคลากรใหม่ ให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการวางแผนระยะ

สั้นและระยะยาว ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคคลากรที่

วางไว้ 

4. ตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของ

กระบวนการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดมาตรการรองรับการเปลี่ยนแป ลง หรือขั้นตอนการทำงาน ที่

สามารถมาประยุกต์ได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

5. บริษัทกำหนดให้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นอุปกรณ์พื้นฐาน ที่ต้องใส่ตลอดเวลาในการเข้าในพื้นที่ของบริษัท และ

ออกไปภายนอกบริษัท และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดที่สัมผัสร่วมกัน เช่น ประตูอาคาร จุดบันทึก

เวลาเข้าทำงาน เป็นต้น 

6. บริษัทดำเนินการซื้อโน๊ตบุ๊คทดแทนเครื่องพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน และพิจารณาวางแผน

ซื้อโน๊ตบุ๊คเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต 
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บรษิทัสนบัสนนุถงุ 30,000 ใบ สำหรบัแยกหนา้กากอนามยัทีใ่ชแ้ลว้ ใหแ้กส่ำนกังานเขต  
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุและโรงพยาบาลสังกดั กทม. 

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบถุงสำหรับแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในโครงการ วน 
จาก นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน 30,000 ใบ เพื่อใช้สำหรับ
แยกขยะติดเชื้อหรือหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก่อนส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี และนำไปบรรจุสิ ่งของยังชีพ แจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid -19 ซึ่งกรุงเทพมหานครจะ
ส่งมอบให้แก่สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลในสังกัด กทม. ต่อไป สำหรับถุงดังกล่าวมีขนาด 24x28 
นิ้ว สีขาวโปร่งแสงและมีหูรูด ทำให้มองเห็นของด้านใน ช่วยให้แยกจากถุงขยะทั่วไปได้อย่างชัดเจน สะดวกทั้งผู้ใช้งานและผู้เก็บ 
ช่วยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสเช้ือโรคได้ 
 
 

บรษิทัสนบัสนนุถงุสำหรบัแยกหนา้กากอนามยัทีใ่ชแ้ลว้ และถงุคลมุเทา้ให้กบัสถานพยาบาลหรอื
หนว่ยงานทีม่คีวามจำเปน็ตอ้งใชถุ้ง จำนวนกวา่ 100 สถานพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการ วน โดย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนถุงสำหรับแยกหน้ากากอนามยัที่ใช้แลว้ ให้กับสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ถุง จำนวนกว่า 100 สถานพยาบาล เพื่อแยกขยะติดเชื้อหรือหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ไป
กำจัดอย่างถูกวิธี  โดยถุงดังกล่าวมีหูรูด ทำให้ใช้งานสะดวกทั้งผู้ใช้และผู้เก็บ ช่วยหลีกเ ลี่ยงการสัมผัสเชื้อโรค ถุงมีขนาด 
24*28 นิ้ว สีขาวโปร่งแสงทำให้เห็นของด้านใน ช่วยให้แยกจากถุงขยะทั่วไปได้อย่างชัดเจน อีกทั้งเนื่องจากในขณะนั้นถุงขยะสี
แดง สำหรับขยะติดเช้ือขาดแคลนในท้องตลาด ถุงสีขาวนี้จึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่่จะช่วยแยกขยะติดเช้ือเหล่านี้จากขยะอืน่ๆ ได้ 
เพราะสามารถมองเห็นของด้านใน และเขียนระบุบนหน้าถุงเพื่อความชัดเจน มีหูรูดช่วยหลีกเลี่ยงการสัมผัสและมัดได้ง่ายขึ้น 
คนแยกปลอดภัย คนเก็บก็ปลอดภัยเช่นกัน ในส่วนของถุงคลุมเท้าใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยถุงดังกล่าวมีหูรูด ทำให้ใช้
งานสะดวก สามารถกลับด้านถุงแล้วมัดเพื่อส่งกำจัดได้ทันที หลีกเลี่ยงการสัมผัสเช้ือโรค 




