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ความยัง่ยนืกบั TPBI 
รายงานการพฒันาอยา่งยั่งยนืของบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกีย่วกบัรายงานเพือ่ความยัง่ยนืฉบบันี ้

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี  2562 เพื่อเป็นช่องทางในการแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการสื่อสารกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในประเด็นที่สำคัญต่อ
การประกอบธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนในรอบปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงการริเริ่มดำเนินงานด้านความยั่งยืน
ทั้ง 3 มิติ ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทได้พัฒนาการบูรณาการอย่างยั่งยืนในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท เกี่ยวกับแนวทางความยั่งยืน วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  
มากข้ึน 

ขอบเขตข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 
ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเผยแพร่ในรายงานประจำปี 2562 และเว็บไซต์ของบริษัท www.tpbigroup.com 

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

 
 
 
 
 
 

http://www.tpbigroup.com/
mailto:ir@tpbigroup.com
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รางวลัแหง่ความสำเรจ็และความภาคภมูใิจของบรษิทั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

❖ รางวัลสถานประกอบการทีม่ีความมุ่งมั่นดำเนินการ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย  
เฉลมิพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จากกระทรวงแรงงาน 

❖ รางวัล สถานประกอบการทีด่ำเนนิงานตาม
หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม จากโครงการ
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงอุตสาหกรรม 

❖ รางวัล บริษัทเพือ่สังคม 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 

❖ การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้
คะแนนประเมินระดับดมีาก สำหรับการดำเนินงานใน
ปี 2562 

❖ ผ่านการยกระดบัโรงงานอตุสาหกรรมตามตัวชี้วัด
การเป็นเมอืงอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ 2562  

❖ ร่วมเปน็ Supporting Organizations ของเครือข่าย
เพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand 
Responsible Business Network: TRBN) 

❖ ได้รับรอง TGO Guidance of the Carbon 
Footprint for Organization  

❖ ได้รับรองอตุสาหกรรมสีเขยีว ระดับ 3 ระบบ
สีเขียว (Green system) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม 

❖ รางวัล TARGET SOURCING SERVICES/AMC : 
2004 OUTSTANDING PERFORMANCE 
AWARD 

❖ รางวัล 2002 Outstanding Performance 
: In recognition of your dedication to 
on time delivery of quality product,  
The Associated Merchandising 
Corporation 
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จะหล่อหลอมให้พนักงานมีความเชื่อ ความประพฤติและการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 
นำมาให้องค์กรก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน เพื่อนำประโยชน์ที่สร้างส่งต่อให้กับคนรุ่น
ถัดไปอย่างยั่งยืน 

ค่านยิมบรษิทั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Think entrepreneurial,  
     Act professional 

คดิอยา่งเถา้แก ่

ทำอยา่งมอือาชพี 

 

➢ 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 
ทำงานรว่มกนัเปน็ทมี 

 

 
 
➢ 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 

เชือ่มัน่ในการพฒันาตนเอง 

 
 
➢ 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 
มคีวามซือ่สตัย ์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 

 

4 กจิกรรม หรอื 205 คน 
เด็กและเยาวชนท่ีได้รับการส่งเสริม และเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย 

  83,486,645 ลา้นลกูบาศกเ์มตร 
ปรมิาณการใชน้ำ้รวมทัง้หมด 
0.96 % 
สดัสว่นการนำนำ้กลบัมาใชใ้หม ่

 

0, 5.59 (โรงงานสามพราน,โรงงานระยอง) 
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR) 
0, 96.41 (โรงงานสามพราน,โรงงานระยอง) 
อัตราความร้ายแรงของการบาดเจ็บ (ISR) 
0 ราย 
จำนวนอุบัติเหตุถงึขั้นเสียชีวติของพนกังาน 

 

 

24.40 % 
สัดส่วนการนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ 
7,968  กิโลกรัม 
ปริมาณพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single 
used plastic) ที่ได้รับนำมารีไซเคิลของ 
โครงการวน 

 

51 % : 49 % 
สัดส่วนจำนวนพนักงานชายต่อพนกังาน
หญิง 
1 : 1 
สัดส่วนจำนวนพนักงานชายที่ได้รับการ
อบรมต่อพนักงานหญิง 

  

6,855.3 kgCo2 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่สามารถลดได้ 

 
PROSPERITY : การสรา้งความเจริญกา้วหนา้ 

 3,962,828.52 กโิลวตัตช์ัว่โมง 
ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar cell) 
ที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 
0.035 % 
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน 
12.05 %  
สัดส่วนการใช้พลังงานลดลงเทียบกับปี 
2561 

 
 

1.71 ลา้นบาท 
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา  
(0.031% ของรายได้จากการขาย) 
1 ฉบบั 
จำนวนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์  
และการออกแบบผลิตภัณฑ ์

 

2,021 คน 
จำนวนพนักงานของบริษัท   

 
25 ราย 
จำนวนการจ้างงานผู้พกิาร 

 
PEACE : การสรา้งสนัตภิาพ 

 

หลักการบรรษัทภิบาลของบริษัท เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะนำไปกำหนดมาตรฐานเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท 
ในการกำกับดูแล การมีส่วนร่วมกบัผู้มสี่วนได้เสีย ตลอดจนการควบคุมดูแลความเสี่ยงและวัฒนธรรมองค์กร 
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หลกัการการกำหนดเนือ้หารายงาน 
  

การกำหนดเนื้อหาในรายงานฉบับนี้ เร่ิมต้นจากความเข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นของห่วงโซ่ คุณค่าของบริษัทต่อผู้มี
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 และวัตถุประสงค์ของการประเมินประเด็น
สำคัญ  โดยเริ่มต้นพิจารณาประเด็นสำคัญโดยอิงตามโอกาสทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยง ความสำคัญต่อ
ธุรกิจของบริษัทในแง่เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม และสังคม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของบริษัท กระบวนการนี้รวมถึงการประเมินแนวโน้มภายนอกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มุมมอง และ
ข้อเสนอแนะจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท พร้อมทั้งระบุและจัดลำดับความสำคัญ 
ผู้มีส่วนได้เสียหลักในการวิเคราะห์ ซ่ึงรวมถึงพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน เจ้าหนี้ สถาบัน
การเงิน ชุมชน สังคม คู่ค้า คู่ธุรกิจ องค์กรอิสระ นักวิชาการ และลูกค้า ทั้งนี้การประเมินประเด็นที่มีนัยสำคญั
จะถูกดำเนินการอย่างเป็นทางการและทบทวนอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง เพื่อระบุประเด็นสำคัญด้านความ
ยั่งยืนได้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 

 
การนิยาม 
และการระบุ

ประเด็นสำคัญ 

ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเพื่อนำมารวบรวม และวิเคราะห์รายละเอียดของประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อ
ทำความเข้าใจ ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์และผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ทบทวนข้อเสนอแนะ
จากผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสำคัญที่ไม่ครอบคลุม ทั้งนี้ต้องดำเนินการพัฒนาระเบียบวิธีการให้คะแนนเพื่อ
ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
จัดลำดับความสำคัญของแต่ละประเด็นที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง
และโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยแบ่งออกเป็นระดับสูง ปาน
กลาง และต่ำ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม และผู้เชี ่ยว ชาญ
เฉพาะด้านของบริษัท ร่วมประเมิน และจัดทำตารางระดับความสำคัญของประเด็นจากมุมมองของผู้มีส่วนได้
เสียและของบริษัท โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่ 

➢ ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่าน
หน่วยงานของบริษัท หรือช่องทางการแสดงความคิดเห็นของบริษัท รวมถึงการสอบถามประเด็น
จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 

➢ ผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม 

 

 
การจัดลำดบั
ความสำคัญ 
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ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดลำดับประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้เสียภายนอกถึงประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน จัดลำดับตัวชี้วัดบนแผนภาพโดยวิเคราะห์และประเมิน
ตามแกนหลัก 2 แกน ได้แก่ 1) ความสำคัญและผลกระทบต่อธุรกิจ และ 2) ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
จากนั ้นตรวจสอบความถูกต้องของประเด็นทีมีสาระสำคัญและจัดเตรียมแผนภาพแสดงประเด็นที ่มี
สาระสำคัญตามผลการประเมิน โดยประเด็นที่มีสาระสำคัญจะแสดงอยู่ที่พื้นที่ส่วนบนด้านขวาของแผนภาพ 
นำเสนอต่อคณะผู้บริหาร (Executive Committee) ในการพิจารณาและขอความเห็นชอบ 

 

 
 

การทวนสอบ
ความถูกตอ้งและ
ความนา่เช่ือถอื 

ผู้บริหารอนุมัติการประเมินประเด็นสำคัญ และแผนภาพแสดงประเด็นที่มีสาระสำคัญ ผนวกผลลัพธ์ของ 
การประเมินประเด็นที่มีสาระสำคัญให้อยู่ในกลยุทธ์การดำเนินงาน การบริหาร และกำกับดูแล การปฏิบัติงาน 
และการรายงานของบริษัท โดยบริษัทมีการทบทวนกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานความ
ยั่งยืน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการดำเนินงาน เพื ่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานและรูปแบบการเปิดเผยผลการดำเนินงาน  
ด้านความยั่งยืนของบริษัทในฉบับต่อไป 

 

 
 

การพัฒนา 
อย่างต่อเนือ่ง 
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การดำเนนิงานกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บริษัทได้มีการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับผู้มีสว่นได้เสีย 
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นกรอบในการกำหนดประเด็นสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท และส่งผลให้
บริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ครบทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผล
การดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสียในรายงานฉบับนี้ เป็นการดำเนินงานตลอดปี 2562 ที่บริษัทจำแนกผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 
กลุ ่ม ได้แก่ พนักงาน, หน่วยงานภาครัฐ, ผู้ถือหุ ้น ผู ้ร่วมทุน เจ้าหนี ้ สถาบันการเงิน , ชุมชน สังคม, คู ่ค้า 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 

18.73 ชั่วโมง/คน 
• อัตราการเลื่อนตำแหน่งภายในบริษัทร้อยละ 4.5 ต่อป ี
• สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในบริษัทลดลง 

• การสื ่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ และระบบออนไลน์ภายใน
บริษัท 

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

รับความคิดเห็น 

 

 

อง
ค์ก

รอ
สิร

ะ แ
ละ

นกั
วชิ

าก
าร

 

เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และโปร่งใส 
• หาโอกาสเพื่อสร้างความร่วมมือ ผลักดันและขับเคลื ่อน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน 
• สร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจแก่สังคมในประเด็น

สำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 

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

• ร่วมมือในโครงการที่ส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม 
• สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและข้อร้องเรียนจากองค์กรอิสระ และนักวิชาการ 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• สนับสนนุการผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกบั

ความยั่งยืน 
• สังคมได้ตระหนัก และเข้าใจประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

• สื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล  
• การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
• รายงานประจำปี  
• เว็บไซต์ของบริษัท 
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เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เป ิดเผยข้อม ูลสำคัญต่างๆ ของบริษ ัท เพื ่อให้ทราบถึง

สถานะการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ 
• มีการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที ่โปร่งใส แล ะ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• การเพิ ่มข ีดความสามารถในการแข่งข ันทางธุรกิจ และ 

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ 
• การจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 

• ร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทอื่น เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน 

• วิเคราะห์ ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และจัดเตรียม
มาตรการจัดการความเสี่ยงองค์กรทั้งในระยะสั้น และ
ความเสี่ยงใหมท่ี่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลา 3-5 ปีข้างหน้า 

• ให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศและสากล 
• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและ 

ข้อร้องเรียนต่อบริษัทได้โดยตรง 
• การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

อย่างสม่ำเสมอ 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ความมัน่ใจต่อบริษัทและการลงทนุ 
• การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง 
• การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นพึงจะได้รับตามกฎระเบียบ 

• การประชุมผู้ถือหุ้น 1 คร้ัง/ปี 
• กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท 1 คร้ัง/ปี 
• สื่อสารผลการดำเนินงานผ่านรายงานประจำปี 
• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower) ของ

บริษัท 
• ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ 
• เข้าร่วม Opportunity day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

ไตรมาสละคร้ัง 
• อธิบายงบการเงินผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท และ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
 

หน
ว่ย

งา
นภ

าค
รัฐ

 

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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ชุม
ชน

 สงั
คม

 

เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• เคารพสิทธิชุมชน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ 
• พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน

และสังคม 
• การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของบริษัท

อย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ 
• มีความรู ้  ความเข้าใจเกี ่ยวก ับธ ุรกิจของบริษ ัท เช่น  

การรีไซเคิลพลาสติกของโครงการวน เป็นต้น 

• ลงพ ื ้นท ี ่ เย ี ่ยมเย ียนช ุมชน เพ ื ่อร ับฟ ังความค ิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ความต้องการของชุมชน  

• เป็นคู่คิด ให้คำปรึกษา และช่วยพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ โดย
ใช้ศักยภาพของบริษัท 

• ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  

• สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชน และสังคม 

• จัดกิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การรีไซเคิลพลาสติก รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตอ่ชุมชน สังคมรอบข้าง 
• ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
• สร้างรายได้และอาชีพให้กับคนในพื้นที ่
• มคีวามสมัพันธ์ระหว่างองค์กรที่ดี 

• การเยี่ยมเยียนชุมชนจำนวน 2 คร้ัง 
• กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 6 คร้ัง 
• การสำรวจความพึงพอใจของชุมชน 1 คร้ังต่อปี 
• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท 

 

 
 
 
 
 

คู่ค้
า ค

ูธ่รุ
กจิ

 

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 

• รักษาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ร่วมกัน 

• ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกับ
มาตรฐานและความคาดหวัง 

ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า คู่ธุรกิจสอดคล้องกับ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัท 
• คู่ค้า คู่ธุรกิจได้รับความรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• ความเชื่อมั่นและความมัน่คงในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน 

• การประชุมคู่ค้าและลูกค้าประจำปีปีละ 1 คร้ัง 
• การขึ้นทะเบียนคู่ค้า 
• สื่อต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ 
• ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท

ผ่านเจ้าหน้าที่จัดซ้ือ 
• แบบประเมินคุณภาพของคู่ค้า 
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ลกู
ค้า

 

เปา้หมาย การดำเนนิงานเพือ่ตอบสนอง 
• ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าในหลากหลายมิติ 

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า 

• มีช่องทางให้ลูกค้าเสนอแนะเกี่ยวกับสนิค้าบริการและ
วิธีการขอคำปรึกษา วิธีแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน 

• รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่
หลากหลาย  

• สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างเป็นทางการและไม่เปน็
ทางการ เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

• ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเร่ืองการออกแบบ รูปแบบทีเ่หมาะสม
กับสินค้า และแนะนำแนวโนม้ของสนิค้า และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน และอนาคต 

• ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับลูกค้า 
ประโยชนท์ีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บั ชอ่งทางการมสีว่นรว่มและความถี่ 
• ได้รับผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการ มีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานสากล 
• รับทราบแนวโน้มของสนิค้า และเทคโนโลยีใหม่ 
 

• แบบประเมินหลังการขาย 
• กิจกรรมฝ่ายขายพบลูกค้ารายหลัก 1 คร้ัง/เดือน 
• รับข้อร้องเรียน คำแนะนำ/ติชม จากลูกค้าในช่องทางที่

หลากหลาย อาทิ โทรศัพท์ เว็บไซต์บริษัท อีเมลตลอด 24 
ชั่วโมง 
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สรปุประเดน็การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ประเด็นที่มีระดับความสำคัญอยู่ในเกณฑ์สูงมาก และจะเปิดเผยรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562  

  เศรษฐกจิ 

1. ผลประกอบการของบริษัท 
2. การพัฒนาธุรกิจใหม่ * 
3. การบริหารความสมัพันธ์กบัลูกค้า 
4. การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท * 
5. คุณภาพของสนิค้าและบริการ * 
6. การจัดหาวัตถุดบิอย่างมีความรับผิดชอบและเปน็ธรรม 

       สงัคม 

7. สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัติ่อแรงงานอย่างเท่าเทียม 
8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย * 
10. การกำกับดูแลกิจการ 

สิง่แวดลอ้ม 
11. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม * 
12. การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
13. การบริหารจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤต 

บริษัทประเมินและจัดลำดับประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามประเด็นที่ผู ้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้
ความสำคัญ และพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงและประเด็นความยั่งยืนของบริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้ง นี้ในปี 
2562 มีประเด็นที่มีความสำคัญทั้งสิ้น 13  เร่ือง ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 



           TPBI PUBLIC CO., LTD. 
                                                         ANNUAL REPORT 2019                               123    

การพฒันาธรุกจิใหม ่
 

สังคมโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากความก้าวหน้า และความรวดเร็วของเทคโนโลยีในปจัจุบัน 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ ทำให้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมหลายอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาเป็น  
สิ่งล้าสมัย มีการแข่งขันและความไม่แน่นอนที่สูงขึ้น พร้อมกับการเกิดความคาดหวังใหม่ๆที่มีต่อองค์กรธุรกิจ บริษัทจึงให้
ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทีเ่ป็นหัวใจหลักต่อการดำเนินธุรกิจ และมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ
ของบริษัท นวัตกรรมไม่เป็นเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึง การประเมินระบบ แนวทางการผลิต และ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที ่ม ีอยู ่ เด ิมด้วย ซึ ่งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีจะทำให้บริษัทพร้อมรับมือต่อ 
การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางและแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท 
เพื่อริเร่ิมและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในกระบวนการผลิต และช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยบริษัท
ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำด้านนวตักรรมที่สามารถปรับตัวไดอ้ย่างว่องไวและทันต่อความเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่
ให้สังคมก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน   

ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการจัดทำโครงการ pipeline ประชุมฝ่ายขายทุก 2 สัปดาห์ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดบรรจุภัณฑ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิเช่น Facebook  Twitter และ Instagram เป็นต้น ตลอดจน 
การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐ องค์กร บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง และสามารถพัฒนา
นวัตกรรมได้ทันท่วงที  
 
งานวิจัยและพัฒนาของบริษัท   
Multi-purpose foldable bins : ถุงถัง หรือ ถังขยะพับได้ มีลักษณะเป็นถังขยะที่
พับได้ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ และขนส่ง และสามารถตั้งได้ เมื่อต้องการใช้งาน มี
ความแข็งแรงทนทาน สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เหมาะสำหรับใช้งานแทนถังขยะ
ทั่วไป อีกทั้งยังมีลิ้นผูกปาก เมื่อขยะเต็มก็สามารถดึงลิ้นเพื่อปิดปากถุง พร้อมให้
เทศบาลจัดเก็บได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ ้น และยังสามารถผลิตได้หลายสีตาม 
ความต้องการ ทั้งสีเขียว สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง และสีอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
จำแนกประเภทขยะ ทั ้งนี ้ถุงถังยังมีส่วนผสมหลักของโพลีเอทิลีนที่มีค่าความ
หนาแน่นสูง ทำให้สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ไม่กลายเป็นขยะพลาสติกออกสู่
ส ิ ่งแวดล้อม ซึ ่งปัจจุบันบริษัทได้จดสิทธิบัตรของถุงถังเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว  
(เลขสิทธิบัตร : 72896) 
 
 

 

Odorless bags : ถุงเก ็บกลิ ่น เป ็นถุงขยะเป ิดปากแบบพับทีละใบ ซ ึ ่งมี
ส่วนประกอบของฟิล์มที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ และอากาศได้ดี 
ทำให้สามารถป้องกันการแพร่ของกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ ใช้สำหรับบรรจุ
อาหาร หรือสิ่งที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่น ทุเรียน ผ้าอ้อม และผ้าอนามัยหลัง
การใช้งาน เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทผลิตเพื่อส่งออกประเทศญี่ปุ่น  

 
 
 

Food bags : ถุงสัมผัสอาหาร ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกเกรดสัมผัสอาหาร และกระบวนการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โรงงานสำหรับบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารตามหลักสากล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัท ทีเอเค แพคเกจจ้ิง จำกัด (บริษัทย่อย
ของ TPBI) ได้ดำเนินการผลิตและมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว อาทิเช่น ถุงบีบครีมแต่งหน้าเค้ก (Piping bag) สำหรับใช้เพื่อ
บรรจุครีมในร้านหรือโรงงานอุตสาหกรรมเบเกอร่ี ซึ่งแตกต่างจากถุงบีบครีมแต่งหน้าเค้กทั่วไปในท้องตลาด โดยมีนวัตกรรม
ที่ทำให้ไม่ลื่นในขณะจับบริเวณถุงเพื่อบีบครีม และยังสามารถผลิตได้ทั้งแบบหยิบใช้ทีล ะใบหรือแบบม้วนมีรอยปรุ ทำให้ง่าย 
ต่อการใช้งานและสะดวกต่อการจัดเก็บ  
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ถุงยืดอายุผักผลไม้ (Equilibrium Modified Atmosphere Packaging : EMAP Film Bags) : ใช้สำหรับผักและผลไม้สด 
เพื่อยืดอายุการจัดเก็บรักษาประมาณ 2-5 เท่า เมื่อเทียบกับการจัดเก็บรักษาแบบปกติ ส่วนใหญ่ใช้บรรจุผักและผลไม้สด
เพื่อการขนส่งระหว่างจังหวัด ซึ่งผลิตด้วยส่วนผสมสูตรพิเศษที่ค้นคว้าและพัฒนาโดยสถาบันโลหะและวัสดุศาสตร์แห่งชาติ 
 
Colostomy bag : ถุงสำหรับรองรับสิ่งขับถ่าย ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องผ่าตัดนำเอา
ลำไส้ใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งเปิดออกทางหน้าท้องเป็นทางผ่านออกของอุจจาระหรือ
ที่เรียกว่า ทวารเทียม เป็นการรักษาโรคที่ลำไส้ใหญ่ผิดปกติ เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่
และทวารหนัก การติดเชื้อบริเวณลำไส้ใหญ่ การอักเสบของถุงหรือแอ่งยื่นออก
จากผนังลำไส้ใหญ่ (Diverticulitis) และการได้รับบาดเจ็บบริเวณช่องท้อง เป็นต้น 
ซึ ่งเกิดจากความร่วมมือของบริษัทกับเครือข ่ายที ่ม ีความเชี ่ยวชาญจาก
หลากหลายสาขา ปัจจุบันประเทศไทยนำเข้า Colostomy bag ในราคาค่อนข้างสูง 
บริษัทและเครือข่ายจึงร่วมมือกันพัฒนา จนสามารถใช้ทดแทนสินค้านำเข้าจาก
ต่างประเทศ ทำให้ผู้ป่วยในประเทศไทยสามารถซื้อ Colostomy bag ได้ในราคาต่ำกว่า อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ดี สามารถ
เก็บกลิ่นได้ ไม่ระคายเคืองผิวหนัง ป้องกันการร่ัวซึม ทนทาน น้ำหนักเบา ใช้ง่าย สะดวกสบาย ประหยัดเงิน และมีสีทึบ 

นอกจากนี้ บริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ โดย
มุ่งหวังจะตอบสนองความต้องการของแพทย์และผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความสะดวกสบายสำหรับการใช้งาน คุณภาพ 
ราคา และความทนทาน  โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2020 ต่อไป 
 
นวัตกรรมของบริษัท 
 
 จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัทเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงสนับสนุนให้
ทีมงานเข้าร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ และติดตามเว็บไซต์ designLAB เพื่อรับทราบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จากนั้นนำมาศึกษาข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทต่อไปในอนาคต 
 
New protein : จากการเข้าร่วมงาน BIO WORLD CONGRESS ON INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY 2018 หัวข้อ 
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (bioeconomy) ทำให้บริษัทเกิดแนวคิดเกี่ยวกับ
การสร้างโปรตีนแนวใหม่จากการเลี้ยงแมลง และสร้างต้นแบบระบบเลี้ยงแมลงแนวใหม่ โดยใช้ถุงพลาสติกเพื่อป้องกันปัญหา
เชื ้อโรคสะสม ทั้งนี ้บริษัทกำลังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ฟาร์มเลี ้ยงแมลง และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนในการศึกษาทดลองและพัฒนาต่อไป 
 
Terra : Sustainable packaging บรรจุภัณฑ์ลามิเนตที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
โรงงานสำหรับบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารตามหลักสากลที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% 
ในชื่อเคร่ืองหมายการค้าว่า Terra ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้คิดค้นสูตรการผลิตบรรจุภัณฑ์ลามิเนตแนว
ใหม่ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อตอบสนองต่อนโยบาย
การลดใช้ Single used plastic ในปัจจุบัน ซึ ่งปัญหาบรรจุภัณฑ์ลามิเนตถือเป็น
ปัญหาใหญ่สำหรับการลดใช้พลาสติก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ลามิเนตมีส่วนประกอบของพลาสติกหลายชนิด ทำให้ยากต่อ
การแยกพลาสติกแต่ละชนิด เพื่อนำไปรีไซเคิล ทั้งนี้ Terra ยังสามารถบรรจุอาหารแช่แข็งและนำเข้าไมโครเวฟได้ ปัจจุบันมี
ยอดคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศแล้ว และมีแผนจะขยายฐานลูกค้าภายในประเทศต่อไป 
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Post consumer recycled resin bins : ถังขยะที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของโครงการวน บริษัทร่วมมือกับ Qualy 
Design แบรนด์ของบริษัท นิว อาไรวา จำกัด ซึ ่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญเรื่องการออกแบบและการฉีดขึ ้นรูปพลาสติก คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ โดยการนำเม็ดพลาสติกที่เกิดจากถุงพลาสติกที่ใช้แลว้ของโครงการวน นำมาฉีดขึ้นรูปเป็นถังขยะฝาฟลิบ ซึ่ง
มีรูปทรงที่สวยงาม แข็งแรง ทนทาน และมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ นอกจากจะเป็นลดขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว 
ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย 

 
 พลาสติกที่ได้รับของโครงการวน      เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 

 
ถังขยะฝาฟลิบ 
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การเปลีย่นแปลงของขอ้กำหนด กฏเกณฑ ์และกฏหมาย 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

บริษัทมีการติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ โดยจัดให้มีฝ่ายกฏหมายติดตามข่าวสาร แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายทั้งในประเทศ และสำหรับลูกค้า
ปลายทาง เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เช่น กฏหมายของสหภาพยุโรป 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น ในส่วนของข้อกำหนด
เฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละราย ฝ่ายขายจะเป็นผู้ติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำทุกเดือน และนำมาสื่อสารกับทีมงานของ
บริษัทผ่านการประชุมฝ่ายขาย ทั้งนี้กฏหมายแรงงาน กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
กฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการสอดคล้องกับ
กฎหมายฉบับปัจจุบัน 

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2561 ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติก ที่ได้กลายเป็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกได้ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมปริมาณการผลิตและการใช้
พลาสติก โดยมุ่งเน้นไปที่การควบคุมถุงพลาสติกชนิดหูห้ิว โดยใช้มาตรการที่หลากหลายทั้งมาตรการห้ามใช้และมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปที่มีมติห้ามใช้พลาสติกแบบใช้ครั ้งเดียวทิ้ง ( Single used plastic) ภายใน 
ปี 2564 และสมาชิกแต่ละประเทศต้องลดการใช้ หรือการผลิตให้ได้อย่างน้อย 25% ภายในปี 2568 ทั้งนี้ประเทศสมาชิก
จะต้องร่างแผนระดับชาติ เพื่อสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที ่เหมาะสมกับการใช้งานในหลายประเภท ตลอดจนการนำ
พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลในอัตรา 90% ภายในปี 2568 ซึ่งการลงมติดังกล่าวจะทำให้มีผลบังคับใช้ในประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 28 ประเทศ  

รายงานฉบับล่าสุดโดย UNEP ร่วมกับ World Resource Institute (WRI) (UNEP, 2018b) ได้ทำการสำรวจและ
รวบรวมกฎหมายที่ประเทศต่าง ๆ ได้ประกาศใช้เพื่อควบคุมถุงพลาสติก พลาสติกแบบใช้ครั ้งเดียวแล้วทิ้งอื ่น ๆ และ 
ไมโครบีดส์ พบว่า จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีประเทศ 127 ประเทศจากทั้งหมด 192 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 66  
ที่ได้มีการออกกฎหมายในการควบคุมการใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ กฎหมายที่ควบคุมถุงพลาสติกครอบคลุมตั้งแต่การผลิต  
การกระจาย การใช้และการค้าถุงพลาสติก การเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียมและการกำจัดหลังการใช้งานของผู้บริโภค ขอบเขต
ของกฎหมายของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน  

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: UNEP (2018b) 
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เมื่อปี 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก (อ้างอิงข้อมูล
จาก the momentum) โดยเริ่มจัดทำ Roadmap การจัดการขยะพลาสติกตั้งแต่ พ.ศ. 2561 – 2563 ประกอบด้วยการลด 
เลิกใช้พลาสติกประเภทถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอนภายในปี 2565 และนำขยะพลาสติกกลับมา
ใช้ประโยชน์ให้ได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 โดยจะมีการศึกษาและกำหนดเป้าหมายของพลาสติกที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
และส่วนที่เป็นของเสีย ก็จะถูกนำไปกำจัดให้ถูกวิธี จาก Roadmap ข้างต้นทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างห้างสรรพสินค้า 
และร้านสะดวกซื้อ รวม 43 ภาคีในที่ประชุมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน  
จะเริ่มนำร่องงดแจกถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง 100% ในวันที่ 1 มกราคม 2563 และสำหรับผู้ประกอบการตลาดสด 
ร้านของชำ และร้านค้าอื่นๆ จะใช้การรณรงค์มาร่วมกันลดและเลิกใช้ถุงพลาสติก โดยตั้งเป้าหมายภายในวันที่ 1 มกราคม 
2564 ทุกกลุ่ม ทุกร้านทั้งห้างใหญ่และร้านค้าย่อย จะต้องเลิกแจกถุงพลาสติก และกรมควบคุมมลพิษจะดำเนินการผลักดัน
กฏหมายงดใชพ้ลาสติก โดยหวังให้มีผลบังคับภายในวันที่ 1 มกราคม 2564 เช่นกัน  

  จากนโยบายประกาศและกฏหมายที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ทำให้ความต้องการถุงหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวลดน้อยลง อย่างไรก็ดี บริษัทมีการเตรียมการล่วงหน้าสำห รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ดังกล่าว โดยเสนอรูปแบบของถุงที่สามารถใช้ซ้ำหลายครั้ง ซึ่งมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกแทน
การใช้ถ ุงห ูห ิ ้วแบบใช้ครั ้งเด ียวทิ ้งให ้ก ับลูกค้า เช ่น Soft loop bag, Wave top bag, Reusable bag, Woven bag,  
Non-woven bag และ Paper bag เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการใช้ถุง Reusable และยังเป็นถุงที่ผลิตจากพลาสติก
ที่ผ่านการใช้งานของผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic) นอกจากนี้บริษัทยังได้ริเริ่มโครงการวน ซึ่งเป็นโครงการที่ให้
ความรู้และประชาสัมพันธ์การรีไซเคิลพลาสติก 

 นอกจากการใช้ถุงที่สามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง (Reusable bag) ที่มีมากขึ้นแล้ว ความต้องการใช้ถุงที่มีสัดส่วน
การใช้วัตถุดิบรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานของผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic) ก็เพิ่มสูงข้ึน ในบางตลาด เช่น 
ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและประเทศสเปน และในอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในอนาคต อาจจะมีการออก
กฏหมายกำหนดระดับการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานของผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic) ในการ
ผลิตถุงหูห้ิวด้วยเช่นกัน 
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คณุภาพของสนิคา้ และบรกิาร 
 

บริษัทให้ความสำคัญและใส่ใจ การผลิตสินค้าในด้านคุณภาพ มาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอย่างจริงจัง โดย
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า และมาตรฐานตามหลักสากลในทุกด้าน รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินเพื่อ 
การปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ บริษัทได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า โดยส่งให้ลูกค้าทุกรายประเมินเป็นรายไตร
มาส  ทั้งนี้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นต่อลูกค้าว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัททุกชิ้นจะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล  

บริษัทมีการจัดการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ  เริ ่มต้นตั้งแต่ 
การประเมินและคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ โดยใช้การเข้าตรวจประเมิน ณ สถานประกอบของผู้ขาย และแบบประเมินผู้ขายที่
ครอบคลุมในเรื่องระบบคุณภาพ ระบบควบคุมเครื่องมือวัด การควบคุมกระบวนการ การควบคุมผลิตภัณฑท์ี่ไม่ปลอดภัย
และไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการให้บริการหลังการขาย เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ขายที่รับคัดเลือกจากบริษัท คือ ผู้ขายที่ได้รับ
คะแนนการตอบแบบสอบถามมากกว่า 90% และคุณภาพวัตถุดิบตรงตามมาตรฐานของบริษัท จากนั้นบริษัทจะจัดให้มี  
การตรวจประเมินซ้ำทุก 6 เดือน โดยส่วนใหญ่ผลการตรวจประเมินผู้ขายอยู่ในระดับเกรด A  ในส่วนของการซื้อขายวัตถุดิบ 
แต่ละชนิด บริษัทจะซื้อขายกับผู้ขายอย่างน้อย 2 ราย เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบในกรณีที่ผู้ขายรายใดรายหนึ่งเกิด
ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทได้ และวัตถุดิบบางรายการ บริษัทจัดให้มีการประมูลราคาวัตถุดิบ เพื่อ
เพิ่มส่วนต่างระหว่างต้นทุนกับราคาขายมากขึ้น และเพื่อความโปร่งใส ความยุติธรรมสำหรับการคัดเลือกผู้ขาย 

เมื่อบริษัทได้รับวัตถุดิบจากผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจรับเข้าวัตถุดิบด้วยวิธกีารที่มี
มาตรฐาน และปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งก่อนที่จะนำวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต ภายในกระบวนการผลิต 
บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าระหว่างผลิตทุกขั้นตอน โดยใช้ทั้งการตรวจสอบ
ด้วยประสาทสัมผัส ตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือ และวิธีการทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าสี ความหนา ตำแหน่งภาพ ความเหนียว
ของเนื้อฟิล์มและกลิ่น เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว บริษัทยังมีกระบวนการตรวจสอบขั้นสดุท้าย
ก่อนการส่งสินค้าไปยังลูกค้าอีกด้วย อีกทั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า กระบวนการผลิต และ  
การบริการให้เกิดประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ทราบถึง
ประเด็นที่เป็นจุดเด่น และโอกาสในการปรับปรุงของบริษัทในมุมมองของลูกค้า บริษัทได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
ลูกค้า โดยส่งให้ลูกค้าประเมินเป็นรายปี โดยตั้งเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้าในทุกด้านต้องมากกว่าร้อยละ 75  พบว่า 
ในปี 2562 ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพสินค้า การส่งมอบ การบริการ และพนักงานส่งสินค้า 
บริษัทได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
ในส่วนของการบริการ บริษัทมีการจัดทำ Sales forecast เพื่อประมาณยอดขายในแต่ละเดือน ทำให้บริษัท

สามารถวางแผนในการสั่งซื้อวัตถุดิบได้เพียงพอต่อการผลิต ทั้งนี้หากว่ามีแผนการผลิตฉุกเฉิน บริษัทยังมีการกำหนด 
Safety stock เพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบอีกด้วย จากมาตรการข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถส่งสินค้าได้ทันตาม
ความต้องการของลูกค้า และใช้บริการรถขนส่งที่มีมาตรฐานผ่านการคัดเลือกและการตรวจประเมินจากบริษัท 
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นอกจากนี้บริษัทยังจัดทำโครงการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในด้านคุณภาพและบริการของบริษัท ดังนี้ 

โครงการ QCC (Quality Control Cycle)  
 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงาน หรือสร้างนวัตกรรม โดยการจัดตั้งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดอย่าง
มีเหตุมีผลสัปดาห์ละ 1 คร้ัง มีการใช้เคร่ืองมือและเทคนิคต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการ
ทำงาน รวมถึงการวางแผนกำลังคนอย่างเหมาะสม 
 
โครงการ Automation  
 เป็นโครงการสำหรับคิดค้นเคร่ืองทุ่นแรง เพื่อลดขั้นตอนการทำงานของพนกังาน ลดเศษเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิตมากยิ ่งขึ ้น เช่น เครื ่องขึ ้นรูปกล่องอัตโนมัติ ซึ ่งสามารถพับฝากล่อง ผนึกก้นกล่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สินค้ามีความทนทาน และคำนวณการผลิตได้อยา่งแม่นยำ ทำให้ลดเวลาและขั้นตอนในการผลติ นอกจากนี้ยัง
มีอัตราเร็วของการขึ้นรูปกล่องที่แน่นอน สามารถนำไปคำนวนปริมาณสินค้าที่จะสามารถส่งออกจากโรงงานได้  
 
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติในธรุกจิ Flexibles  
 ในการเปลี่ยนงานแต่ละคร้ังต้องใช้เวลาในการปรับตั้งค่าเคร่ืองจักรเพื่อเปลี่ยนรูปแบบของการผลิต ดังนั้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้เครื่องจักรและเพิ่มการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น  
บริษัทจึงคิดค้นกระบวนการลดเวลาและจำนวนครั้งในเริ่มต้นการผลิตชิ้นงานใหม่ โดยแบ่งประเภทงานตามความสามารถ
ของเคร่ืองจักรแต่ละเคร่ือง ทำให้สามารถลดจำนวนคร้ังในการเริ่มต้นผลิตช้ินงานใหม่ได้ อีกทั้งยังมีระบบ CCM (Computer 
Color Matching) ที่สามารถบอกรายละเอียดค่าสีได้ว่ามีส่วนผสมจากแม่สีใดบ้างและปริมาณเท่าใด ทำให้สะดวก รวดเร็ว 
และแม่นยำต่อการผสมสีให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ยังมีระบบการจัดเก็บข้อมูลรายละเอียดค่าสี หาก
ว่ามีชิ้นงานใหม่ที่ต้องการผลิตและใช้โทนสีใกล้เคียงกับชิ้นงานที่เคยผลิตแล้ว ระบบจะสามารถให้ข้อมูลได้ว่า ควรเติมสีใดเพิ่ม 
และปริมาณเท่าใดในสีที่มีอยู่ เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ ซึ่งจะทำให้ลดเวลาการผสมสีใหม่ และลดปริมาณการใช้สีตั้งต้นอกีด้วย 
ผลจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในธุรกิจ Flexibles พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการตั้งงานได้ประมาณ 10 % 
และจำนวนคร้ังในการตั้งงานลงได้ 15 % 
 
โครงการเซลลม์อือาชพีในธรุกจิ Flexibles 
 บริษัทมุ่งมั่นในด้านการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด โดยเน้นความชำนาญ 
ความเชี่ยวชาญ และความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัทจึงจัดหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสำหรับ
ดูแลลูกค้าแต่ละรายจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที ่ขาย และเจ้าหน้าที ่สนับสนุนการขาย ซึ ่งจะมีหน้าที ่ และ  
ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทุกกระบวนการ อย่างไรก็ตามลูกค้าจะสามารถติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทั้ง 2 ท่านตลอดเวลา 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความคุ้นเคย 
รับทราบความเคลื่อนไหวของลูกค้า และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเป็น
ประจำทุกเดือน 
 
โครงการคณุภาพของสนิคา้สำหรบัลกูคา้ญีปุ่น่ในธรุกจิ Flexibles 
 ปัจจุบันธุรกิจ Flexibles มีการส่งออกสินค้าให้กับลูกค้าประเทศญี่ปุ่น และด้วยมาตรฐานสินค้าประเทศญี่ปุ่นที่มี
ความแตกต่างจากประเทศไทย จึงจัดหาเจ้าหน้าที่ขาย และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินค้าที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะสำหรับ
สินค้าส่งออกให้กับลูกค้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ยังมีการว่าจ้างที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่น เพื่อให้คำปรึ กษาด้านเทคนิคการผลิตและ 
ด้านการตลาด ทำให้ธุรกิจ Flexibles เป็นที่ยอมรับของลูกค้าญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น และผ่านมาตรฐานของลูกค้าสามารถ
ส่งออกสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง 
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โครงการ Skill Matrix การบรหิารทกัษะในการทำงาน 
 ในการทำงานที่เป็นระบบมาตรฐานสากลจะมีการกำหนดทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เพื่อให้สามารถยืนยันว่า
พนักงานจะสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้จริง และจะต้องได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  บริษัทจึงเริ่มต้น
กำหนดเป้าหมายและหัวข้อการพัฒนาของพนักงานแต่ละตำแหน่ง โดยจัดทำตารางการพัฒนาความรู้และทักษะในงานที่
ชัดเจน จากนั้นเริ่มทดสอบกับพนักงานทุกคน พร้อมตั้งกรอบระยะเวลาในการเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อทดสอบความสามารถใน
ระดับที่สูงขึ้น ผลของโครงการ Skill Matrix จากการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2562 พบว่าพนักงานมีความเชี่ยวชาญ และ
ชำนาญในงานที่ได้รับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งพนักงานยังสามารถทำงานได้ในหลากหลาย ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการ
ทำงานแทนกันได้ในกรณีที่จำเป็น และช่วยให้เลือกพนักงานมาทำงานกับเคร่ืองจักรได้อย่างเหมาะสม 
 
โครงการพีส่อนนอ้ง 
 บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า จึงมุ่งเน้นที่ความเช่ียวชาญและความชำนาญของพนักงาน โดยจัดทำ
วีดีโอคู่มือการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียดตั้งแต่การเรียนรู้เครื่องจักร กระบวนการทำงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น เพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และมีการจับคู่พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงาน (พี่) กับ
พนักงานเข้าใหม่ (น้อง) ให้น้องได้รับการสอนงานและเรียนรู้งานจากพี่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนกังาน
เก่าและพนักงานใหม่อีกด้วย ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการพี่สอนน้องสำเร็จร้อยละ 20 จากจำนวน
พนักงานทั้งหมด ผลการดำเนินงานพบว่า พนักงานเข้าใหม่ใช้เวลาในการเรียนรู้งานลดลง และเกิดความเชี่ยวชาญในการ
ทำงานรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เกิดเศษเสียและความผิดพลาดในกระบวนการผลิตน้อยลง ทั้งนี้บริษัทจะขยายผลโครงการพี่สอน
น้องให้ได้ร้อยละ 50 จากจำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2563 
 

บริษัทได้ผ่านการรับรองด้านมาตรฐานคุณภาพจากหลายหน่วยงาน รวมถึงได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลก 
ด้วยมาตรฐานที่ครอบคลุม ด้านการบริหารจัดการทุกด้าน อาทิ ด้านของระบบริหารการจัดการคุณภาพ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการด้านพลังงาน ด้านการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืนที่คำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



           TPBI PUBLIC CO., LTD. 
                                                    ANNUAL REPORT 2019                               131    

อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 
 

 

  บริษัทตระหนักดีว่าความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พนักงานทุกคนพึงจะได้รับ พร้อมทั้งให้
ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีนโยบายลด 
ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมไปถึงการทบทวน ปรับปรุง การดำเนินงานด้านอาชีวอนามั ยและ 
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานปัจจุบันของบริษัท ดังนี้  
❖ ป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบ 
❖ สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันและลดความเสีย่งของการบาดเจ็บและเจ็บปว่ยทีเ่กิดจากการทำงาน

กับเคร่ืองจักรและสารเคมี 
❖ ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลในการดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 
❖ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทุกระดับ 
❖ มุ่งเน้นที่จะลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการทำงานทั้งพนักงาน โดยควบคุมความเสี่ยงในการทำงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 

การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน ตระหนักถึงอันตราย และสามารถรับมือ
กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ โดยบริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยใน การทำงานได้
อย่างยั่งยืนตลอดไป  
 
การฝึกอบรม : การฝึกดับเพลิงขั้นต้น  

บริษัทจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎี  
การเกิดเพลิงไหม้ การแบ่งประเภทของไฟ วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ  
การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ และ
วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง 
รวมถึงการมีการซ้อมปฏิบัติดับเพลิงตามประเภทไฟ ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีการ
อบรบดับเพลิงขั ้นต้นจำนวน 40% ของแต่ละหน่วยงานของบริษัท ตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

ในปี 2562 มีพนักงานผ่านการอบรมดับเพลิงข้ันต้นจำนวน 213 คน ประกอบด้วยโรงงานสามพราน 156 คน และ
โรงงานระยอง 57 คน โดยบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่งและเทศบาลตำบลมะขามคู่เป็นหน่วยงานฝึกอบรม และผู้รับรองผลการ
ฝึกอบรมสำหรับโรงงานสามพราน และโรงงานระยอง ตามลำดับ  

 
 

 
 
 

“สร้าง, รักษา และปฏิบัติตามจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างจริงจัง  
เพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วย, การเกิดอุบัติเหตุ เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกคน” 
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การฝึกอบรม : แผนป้องกัน ระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหล และแผนอพยพหนีไฟ  
บริษัทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีเพื่อความปลอดภัย 

และฝึกวิธีการเก็บกู้สารเคมี กรณีมีสารเคมีหกรั่วไหลมากกว่า 200 ลิตร 
เพื่อให้พนักงานตระหนักและสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที โดยบริษัทจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล วัตถุ  
ดูดซับตามชนิดของสารเคมีที่นำมาใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสม และข้อมูล
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี (MSDS) ติดตั้งในจุดที่เหมาะสมกับการใช้
สารเคมีดังกล่าว  ซึ่งพนักงานทุกคนจะได้รับการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ
แผนป้องกัน ระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลปีละ 1 ครั้ง ซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 
1 คร้ัง  

บริษัทจำลองเหตุการณ์เพื่อฝึกซ้อมแผนระงับเหตุสารเคมีหก
รั่วไหล การเกิดเพลิงไหม้และแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2562 โดยที่โรงงาน
สามพราน จำลองเหตุการณ์แผนก Digital printing พนักงานทำถัง
สารเคมี Solvent หกรั่วไหลขณะใช้งาน ระหว่างนั้นมีการเชื่อมหลังคาอยู่
ด้านบน จึงทำให้มีประกายไฟหล่นใส่บริเวณที่มีสารเคมีหกร่ัวไหล ทำให้เกิด
เพลิงไหม้ขึ้น เมื่อระงับเหตุสารเคมีหกรั่วไหลและระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น
แล้ว ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินจึงประกาศใช้แผนอพยพ พนักงานอพยพไป
ยังจุดรวมพลใช้เวลารวมกะกลางวันและกะกลางคืนทั้งสิ ้น 4.20 และ 3.50 นาทีตามลำดับ ซึ่งไม่เกิน 5 นาที เป็นไปตาม
กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรม และ  
ผู้รับรองผลการฝึกอบรมในรายงานแผนการอพยพหนีไฟ 

ในส่วนของโรงงานระยอง บริษัทจำลองเหตุการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่เครื่องพิมพ์ แผนก TF ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น
จนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินจึงประกาศแผนฉุกเฉินเพลิงไหม้ระดับ 2  เพื่อประสานงานนำรถน้ำ
จากหน่วยงานดับเพลิงเข้ามาช่วยดับเพลิง และอพยพฉุกเฉิน พนักงานอพยพไปยังจุดรวมพลใช้เวลารวมทั้งสิ้น 4 นาที ซึ่ง
ไม่เกิน 5 นาที เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 โดยเทศบาลตำบลมะขามคู่
เป็นหน่วยงานฝึกอบรม และผู้รับรองผลการฝึกอบรมในรายงานแผนการอพยพหนีไฟ 
 
การฝึกอบรม : การใช้และการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) อย่างถูกวิธี  

บริษัทจัดอบรมวิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในการป้องกันอันตราย
ได้อย่างถูกวิธี โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน และทบทวนความรู้ประจำปี 3 ช่ัวโมงต่อปี 
 
ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทมีความห่วงใย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน บริษัทมีความมุ่งมั่นและรณรงค์ให้
ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักและให้ความสำคัญ เร่ืองความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดโครงการ
ด้านความปลอดภัยในการทำงานต่างๆ ดังนี้ 
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โครงการชวนเพื่อนผ่อนคลาย Exercise ไปด้วยกัน 
บริษัทจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอันตรายที่เกิด

จากการทำงานผิดหลักกายศาสตร์ เพื่อลดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อจาก
การทำงาน และแนวทางการป้องกัน เพื ่อไม่ให้เกิดอันตรายในระหว่าง 
การปฏิบัติงาน และลดความเสี่ยงแก่พนักงานได้อย่างยั่งยืน โดยใช้เวลาช่วง
บ่ายประมาณ 15 นาที ให้พนักงานส่วนสำนักงานทกุท่านได้ออกกำลงักาย
ร่วมกัน 
 
โครงการอนุรักษ์การได้ยิน 

บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่องการเฝ้าระวังอันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากโรค ที่เกิดจากการทำงาน โดยมีการตรวจ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งด้านแสงสว่าง เสียงดังและความร้อน บริษัทควบคุมและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของพนักงานที่ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดัง และเพื่อป้องกันการสูญเสียสมรรถภาพ ทางการได้
ยิน ทั้งนี้จากการวัดความดังเสียงของโรงงานสามพรานและโรงงานระยองในแต่ละพื้นที่ พบว่า ทุกพื้นที่ในบริเวณโรงงานมี
ความดังเสียงอยู่ระหว่าง 75 – 80 เดซิเบล หากว่าในอนาคต เมื่อวัดความดังเสียง และพบว่ามีความดังเสียงเพิ่มขึ้นมากกว่า 
80 เดซิเบล บริษัทจะจัดทำป้ายเตือน และป้ายแสดงระดับความดังเสียงติด บริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันเสียงอย่างเหมาะสม  
 
โครงการ “อบุตัเิหตเุปน็ศนูย”์ ประจำป ี2562 

เพื ่อกระตุ ้นและสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน
อุบัต ิเหตุอย่างต่อเนื ่อง ทางบริษัทจึงพิจารณาจัดทำ
โครงการ “อุบัต ิเหตุเป็นศูนย์ ประจำปี 2562” ซ ึ ่งเป็น
โครงการที่จัดทำเป็นประจำทุกปี  โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม
จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานส่งเสริมการทำ
กิจกรรม KYT (KIKEN YOSHI TRAINING) อย่างต่อเนื่อง 
และปรับปรุงสภาพการทำงานให้ปลอดภัยโดยการค้นหา
และขจัดอันตรายที่แอบแฝงในสถานที่ทำงาน เพื่อเอื้ออำนวย
ให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขในสภาพแวดล ้อม
ปลอดภัย และปราศจากอุบัติเหตุ 

 
 
ผลจากการดำเนินโครงการ พบว่าทุก

หน่วยงานมีความร่วมมือ และกระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี และยังสร้างจิตสำนึก
ให้พนักงานมีความใส่ใจในด้านความปลอดภัย
มากขึ ้นด้วย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)  และ
อัตราความร้ายแรงของการบาดเจ็บ (ISR) ก็ลดลง
ด้วยเช่นกัน  

  
 

 
 
 

3

23

0

18

จํานวนอุบัติเหตุที่โรงงานสามพราน จํานวนอุบัติเหตุที่โรงงานระยอง

2561 2562

2.15

35.2
16.07

148.8

0 0 5.59

96.41

IFR ISR IFR ISR

โรงงานสามพราน โรงงานระยอง

2561 2562



           TPBI PUBLIC CO., LTD. 
                                                      ANNUAL REPORT 2019                               134    

การดำเนนิธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อปี 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงมหาสมุทรมากที่สุดเป็นอันดับ 7 ของโลก (อ้างอิงขอ้มูล

จาก the momentum) และจากการพบซากสัตว์อีกหลายชนิดที่เสียชีวิตเพราะขยะพลาสติก ในฐานะที่บริษัทเป็ นผู้ผลิต 
บรรจุภัณฑ์พลาสติก บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยผู้บริหารของบริษัทเริ่มก่อตั้งโครงการวน เพื่อมาแก้ไข
ปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่เมษายนปี 2561 และได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีความมุ่งหวังให้โครงการวนเป็น
ปลายทางของขยะพลาสติกทั้งประเทศ 

โครงการวนใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วย
กระบวนการที่เหมาะสม ผ่านการออกแบบตัวสินค้า และระบบในการจัดเ ก็บขยะให้เกิดการนำสินค้ากลับมารีไซเคิลเป็น
วัตถุดิบ สร้างการผลิตหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้มากที่สุด และเกิดของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
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ในปัจจุบันปลายทางของขยะพลาสติกส่วนใหญ่คือบ่อฝังกลบ ดังเช่น “ถุงพลาสติกใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง หรือ Single 
– Used Plastic Bag” ใช้ปุ๊บ ทิ้งปั๊บ แต่ใช้ระยะเวลาย่อยสลายนาน ซึ่งใช้เวลามากกว่า 450 ปีในการย่อยสลาย พลาสติกบาง
ชิ้นก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด ก็ถูกนำไปทิ้งเป็นขยะเสียแล้ว จริงๆแล้วถุงพลาสติกเป็นวัสดุที่มี
คุณสมบัติที่ดี หากเราปรับเปลี่ยนวิธีการ เพื่อทำให้ถุงพลาสติกสามารถใช้ได้มากกว่าหนึ่งคร้ัง นอกจากช่วยลดปัญหาขยะ
พลาสติก ยังเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ลดความต้องการใช้ทรัพยากรใหม่ลงอีกด้วย 

บริษัทจึงก่อตั้งโครงการวน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางแฟนเพจเฟสบุคในชื่อ “Wontogether” เพื่อขอรับบริจาค
พลาสติกชนิดอ่อน (ประเภท PE) ที่สะอาดและแห้ง สามารถทดสอบด้วยการใช้นิ้วโป้งดันที่พลาสติก หากว่าพลาสติกช้ินนั้น
สามารถยืดได้ เช่น ถุงหูห้ิว ถุงชอปปิ้ง ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มห่อสินค้า (ทิชชู่ ผ้าอนามัย และผ้าอ้อมเด็ก)  ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้ม
กล่องนม พลาสติกกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงซิปล็อก และซองยา 
เป็นต้น  สามารถส่งเข้าร่วมโครงการวนเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ โดยพลาสติกที่ได้รับมาทุก 1 กิโลกรัม โครงการวนจะแปลงเป็น
เงิน 5 บาทเพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้ งนี้พลาสติกที่จะเข้าร่วมโครงการวนต้องไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ
กระดาษติดอยู่ เนื่องจากกระดาษจะไม่สามารถหลอมรวมกับพลาสติกได้ จึงแนะนำให้ทำการแกะหรือตัดสติ๊กเกอร์และ
กระดาษออกก่อนส่งเข้าร่วมโครงการ 

พลาสติกชนิดอ่อน (ประเภท PE) ที่ได้รับมา จะถูกนำมาเข้าสู ่กระบวนการรีไซเคิล โดยเริ ่มต้นจากขั ้นตอน 
การหลอมพลาสติกให้เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล และนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติกใบใหม่ (Reusable plastic) ที่มีความหนา
ประมาณ 55 ไมครอน ซึ่งหนามากกว่าถุงพลาสติกทั่วไป โครงการตั้งชื่อว่า “ถุงวน” และด้วยความที่ถุงวนมีความหนา
มากกว่าถุงปกติ ทำให้ถุงวนสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง และรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 12 กิโลกรัม เมื่อถุงวนถูกใช้จนเก่าหรือ
ขาด สามารถส่งคืนให้กับโครงการวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกครั้งได้เรื่อยๆ  เป็นการใช้ประโยชน์จากพลาสติกให้
คุ้มค่ามากที่สุด  

 
 

  
ถุงวนด้านหน้า ถุงวนด้านหลัง 
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โครงการวนเริ่มรับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อนจากพนักงานในกลุ่ม
บริษัท เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการแยกขยะ และตระหนักถึงการใช้ประโยชน์ของ
พลาสติกให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยกิจกรรม WON League ซึ่งเป็นการแข่งขัน
เก็บพลาสติกชนิดอ่อนเข้าร่วมโครงการวน ภายในระยะเวลา 3 เดือน พนักงาน
สามารถเก็บรวบรวมพลาสติกได้ถึง 800 กิโลกรัม และมีความตระหนักใน 
การแยกขยะ และเห็นว่าการแยกขยะไม่ใช่เรื่องยากในชีวิตประจำวันอีกต่อไป   
 

ในปี 2562 โครงการวนได้เริ ่มขยายออกสู ่สาธารณะมากขึ้น โดยติดตั้งจุดรับพลาสติกในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลมจำนวน 101 จุด และต่างจังหวัด 24 จุด เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถนำพลาสตกิมาสง่ให้กับโครงการวนได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากไม่สะดวกนำพลาสติกไปส่งยังจุดรับของโครงการได้ สามารถนำส่งทางไปรษณีย์ให้โครงการได้เช่นกัน  
 

ตัวอย่างจุดรับในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
❖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร 
❖ สวนโมกข์กรุงเทพ เขตจตุจักร 
❖ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ 
❖ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เขตบางรัก  
❖ SEAC Thailand อาคาร FYI เขตคลองเตย 
❖ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี 
❖ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เขตพญาไท 
❖ ร้านหวานกรอบ Farm&Cafe เขตทวีวัฒนา 
❖ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์  
❖ บริษัท ซินไฉฮั้ว ซักแห้ง จำกัด เขตลาดกระบัง 
❖ Chula Zero Waste เขตปทุมวัน 
❖ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิและศูนย์การเรียนประถมภูมิธรรม  
❖ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
❖ โรงแรมไมด้า จังหวัดนครปฐม 
❖ คลินิกหมอปูรักษาสัตว์ จังหวัดปทุมธานี 

ตัวอย่างจุดรับในต่างจังหวัด  
❖ บริษัท ทวินซัน จำกัด จังหวัดตรัง 
❖ ร้าน STEPS WITH THEERA จังหวัดภูเก็ต 
❖ เทศบาลลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี 
❖ เทศบาลตำบลเบิกไพร จังหวัดราชบุร ี
❖ วิทยาลัยเทคนิคอุบล จังหวัดอุบลราชธานี 
❖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดจันทบุรี 
❖ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
❖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
❖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล้อมจ ังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
❖ Salsa Hostel จังหวัดชุมพร 
❖ ร้าน Zero Waste Pattani จังหวัดปัตตานี 
❖ ร้านกาแฟอิสระ จังหวัดสระบุรี 
❖ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
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โครงการวนยังจับมือกับเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักสิ่งแวดล้อม เพื่อลด
ขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยแต่ละสำนักงาน
เขตช่วยกันคัดแยก และตั้งจุดรับพลาสติกเข้าโครงการ ตามสำนักงานเขต
ต่างๆในกรุงเทพมหานคร เบื้องต้นสามารถติดตั้งจุดรับแล้วเสร็จจำนวน 18 
จุดด้วยกัน และจะดำเนินการต่อในปี 2563 
 

 

 

 
โครงการวนเข้าร่วมเป็น 1 ใน 12 SE Impact Generation ของโครงการ Care 
the Whale at Ratchada โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
เพื่อพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงทุกภาคส่วน เป็นแบบการบริหารจัดการขยะ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ โดยได้สร้างเครื่องมือกลางเพื ่อช่วยใน  
การออกแบบและวางแผนดำเนินงานด้านสิ ่งแวดล้อม การจัดเก็บข้อมูล  
การประเมินผลรวมถึงการพัฒนาหลักปฏิบัติที ่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดรับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (SDGs)  
 

 

 
โครงการวนผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด บริษัท เทอริเนกซ์
สยาม จำกัด และ Grab Food ภายใต้แนวคิด “Wasteless Delivery” ลดขยะ 
Single -use plastics ให้เกิดขึ้นจริงบนธุรกิจดีลิเวอร่ีเป็นคร้ังแรกของประเทศ
ไทย โดยใช้ถุงที ่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล แบบเดียวกับถุงวน ให้ลูกค้า
สามารถใช้ซ้ำ และนำกลับมารีไซเคิลกับโครงการวน  
 

 
โครงการวนจัดกิจกรรมให้ความรู ้กับนักเรียน นักศึกษาเกี ่ยวกับการรีไซเคิลพลาสติกแล้ว 9  โรงเรียน 

10 มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ตระหนักถึง
การรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป อาธิเช่น โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์ , โรงเรียนราชินีบน, Brighton College Bangkok,  
St Andrews International School Bangkok, Primary School, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตบางเขน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เป็นต้น 
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ผลการดำเนินงานของโครงการวนในปี 2562  
 

 
ปีที่ผ่านมา โครงการวนสามารถลดขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมได้  7,968 กิโลกรัม และบริจาคเงินให้กับ

มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้วจำนวน 20,280 บาท ได้แก่ มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิไทยรักษ์ป่า 
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย และมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า  

 

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกแล้ว บริษัทยังมีกิจกรรมอื ่นๆ ซึ ่งแสดงให้เห็นถึง  
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมทุกปี ทั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตัง้
ไว้และในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวอย่างกิจกรรม
ดังนี้ 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

  
โครงการ “รวมใจภักดิ ์ รักพื้นที ่สีเขียว” บริจาคเงินเพื ่อใช้ใน 
การดูแลรักษาต้นไม้ บริเวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
และร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม  บริษัทเป็น
เ จ ้ า ภ า พ ก ิ จ ก ร ร ม ป ล ู ก ต ้ น ไ ม ้ ใ น พ ื ้ น ที่ บ่ อ ฝ ั ง ก ล บ ข ย ะ  
ซอยนิคมพัฒนา 13  ต.มะขามคู่  อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  

 

 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดมะขามเดี่ยว 
วัดนพเก้า วัดเจริญศรีราษฎร์ วัดเขาแกแล และวัดหนองหว้า เพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ  
พนักงานทุกระดับชั้นเกิดความสมัครสมานสามัคคีกัน และร่วมกัน
สืบสานประเพณีอันดีงามนี้สืบต่อไป   
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กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกปี (ต่อ) 

 

 

ร่วมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนิคมพัฒนา 
ซอย 8 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อให้สามารถรองรับและบริการ
ประชาชนในชุมชนได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 

 

 
ร่วมเลี้ยงอาหารและบริจาคของรางวัลในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ณ โรงเรียนบ้านหนองระกำ จ.ระยอง เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ
ของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติ 
ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
และมั่นคงสืบไป ทั้งนี้โรงงานสามพรานยังได้ร่วมมือกับทางชุมชน
และสถานีตำรวจโพธิ์แก้ว ในการจัดกิจกรรมและแจกของขวัญ
ให้กับเด็กๆ อีกด้วย 

 

 

 

ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปี  2562 
เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปใช้ในการรักษาสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ และเก็บ
รักษาในธนาคารเลือดเพื่อเป้าหมายทางการแพทย์ โดยจะมีหน่วย
บริการเคลื่อนที่จากเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลระยองเข้า
ให้บริการรับบริจาคโลหิตจากพนักงานของบริษัท 

 

 

 

 

โครงการ “ปันน้ำใจ ครั้งที่ 5”  บริษัทบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และวิทยุสื่อสาร เพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของประเทศจากระบบลาดตระเวน 
เชิงคุณภาพ (SMART PATROL) 

  
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และสังฆทาน เนื่องใน
วันเข้าพรรษาที่ วัดท่าพูด วัดบางช้างใต้ วัดเชิงเลน และวัดธรรม
ปัญญาราม (บางม่วง)  เพื ่ออนุร ักษ์ว ัฒนธรรมและสืบสาน
ประเพณีอ ันดีงามของชาวพุทธ  พนักงานทุกระดับชั ้นเกิด 
ความสมัครสมานสามัคคีกัน และร่วมกันสืบสานประเพณีอันดี
งามนี้สืบต่อไป   
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กจิกรรมเพือ่สงัคมทีด่ำเนนิมาอยา่งตอ่เนือ่งทกุปี (ตอ่) 

 

 

กิจกรรม “พัฒนาชุมชนเพื่อความน่าอยู ่อย่างยั ่งยืน” ที่ชุมชน 
บางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 9 ตำบลไร่ขิง  โดยมีกิจกรรมการคัดแยก
ขยะ และทำความสะอาดถนนซอยศรีเสถียรนิเวศน์ พร้อมทั้งชี้แจง
ข้อมูลข่าวสารทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานและผลการตรวจ
ติดตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสมาชิกในชุมชนรับทราบ 

 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่จัดขึ้นในปี 2562 

  

 
กิจกรรมให้ความรู้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 เข้าศึกษาดูงานที่บริษัทฯด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
การบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพงานของตนเองต่อไป 

  

กิจกรรมให้ความรู้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าศึกษา
ดูงานที่บริษัทฯด้านงานบริหารอุตสาหกรรม และงานบริหารอื่นๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการของเสียให้มีความถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิชาการและป้องกันปัญหามลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อวิถี
ของประชาชน 

 

 
 
 


