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บรษิทัไดก้ าหนดเป้าหมายดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยมพีนัธสญัญา (Commitment) ว่า “บรษิทัจะร่วมสรา้งคุณค่า

ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี” หรอื  “Co-Value Creation” โดยมุ่งเน้นหลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

 

 
1. การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ ์(Strategic Partner)  คอื การเป็นทีป่รกึษาใหก้บัลกูคา้จากความช านาญและเชีย่วชาญ

ที่เรามอียู่ เพื่อให้เกดิการแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกนั ผ่านการปฏิบตัิงานร่วมกนัของฝ่ายขายและการตลาด และ

ถ่ายทอดไปยงัทมีวจิยัและพฒันา (R&D) นอกจากนี้ ยงัมรีะบบตดิตามผล (CRM) เพื่อเป็นการใหบ้รกิารหลงัการขาย
แกล่กูคา้อกีดว้ย 

2. การสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ ในสินค้าและกระบวนการผลิต (Innovative Products and Process) ซึง่บรษิทั

จะตอ้งอาศยัทมีวจิยัและพฒันา (R&D) ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาผลติภณัฑใ์นตอบโจทยล์กูคา้ และแรงงาน

ทีม่คีวามช านาญในการผลติ ทัง้นี้ บรษิทัยงัตอ้งม ีSupplier ทีม่คีวามมัน่คงทางวตัถุดบิและความเชีย่วชาญดา้นเทคนิค

ทีจ่ะส่งเสรมิใหบ้รษิัทสามารถส่งมอบนวตักรรมได ้นอกจากนี้ ยงัต้องอาศัยเงนิลงทุนในการพฒันานวตักรรมอกีด้วย 

หากบรษิทัสามารถสรา้งความแตกต่างโดยคดินวตักรรมส าหรบับรรจุภณัฑใ์หม่ๆ ได ้จะน าไปสู่ความไดเ้ปรยีบทางการ

คา้ทีบ่รษิทัสามารถจดเป็นสทิธบิตัรไดใ้นอนาคต 

3. การใส่ใจต่อสุขภาพ ความปลอดภยั และ ส่ิงแวดล้อม (HSE: Health, Safety & Environment)  คอื การให้
ความส าคญักบัสขุภาพ อาชวีอนามยั และความปลอดภยัของพนักงานในกระบวนการผลติ  รวมถงึความปลอดภยัของ

สนิค้าต่อผู้บริโภค โดยไม่มีสารปนเป้ือน เป็นต้น โดยที่บริษัทมีระบบจดัการมาตรฐานด้านขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

สุขอนามยั และสิง่แวดลอ้ม เช่น GMP HACCP BRC ISO14001 และ FSSC22000  เป็นต้น ซึง่ปัจจุบนับรษิทัไดร้บั

การรบัรองมาตรฐานจาก GMP และ HACCP เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และอยู่ในระหว่างเตรยีมความพรอ้มในการขอการ
รบัรองมาตรฐานอื่นๆ ต่อไป 

ส าหรบัการพฒันาอย่างความยัง่ยนื บรษิัทจะตอบสนอง (Response) ต่อสิง่ที่สงัคมต้องการจากสิง่ที่บรษิัทมคีวาม

ช านาญ คอื สนิคา้และบรกิาร เพื่อน าไปสูค่วามส าเรจ็ตามพนัธสญัญา (Commitment) ทีไ่ดใ้หไ้ว ้
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เส้นทางการเติบโตของบริษทั 

 

 
 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เริม่ด าเนินกจิการเมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2496 ใน
ชื่อบรษิทั กระสอบอสิาน จ ากดั (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มทีุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลา้นบาท เพื่อ
ด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑป์อ ต่อมาเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2502 บรษิทัไดม้กีารแปรสภาพเป็นรฐัวสิาหกจิ โดย
มกีระทรวงการคลงัเขา้ถอืหุน้เกอืบทัง้หมด  

บรษิัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 
2530 ถือว่าบรษิัทเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรกทีไ่ดร้บัการแปรสภาพเป็นบรษิทัเอกชน ต่อมาในปี 2534 บรษิัทเพิม่สายผลติภณัฑ์
พลาสตกิขึน้เพื่อเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผูใ้ชส้นิคา้ประเภทบรรจุภณัฑ ์ 

ในปี 2537 บรษิัทได้จดทะเบยีนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั ภายใต้ชื่อ “บรษิัท  
เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)”  

ในปี 2550 เน่ืองจากปรมิาณความตอ้งการของตลาดทีล่ดลง และการขาดแคลนวตัถุดบิปอ บรษิทัจงึยกเลกิส่วนงาน
การผลติผลติภณัฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2550 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2550 ปัจจุบนั บรษิัทจงึมี
ผลติภณัฑห์ลกัเป็นบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเพยีงอย่างเดยีว      

ต่อมาในปี 2554  บรษิทัไดย้า้ยโรงงานผลติจาก ต.จอหอ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา มายงัเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
นวนคร อ.สงูเนิน จ.นครราชสมีา บนพืน้ที ่19-3-45 ไร่ ปัจจุบนั บรษิทัใชพ้ืน้ทีโ่ดยแบ่งเป็น อาคารส านักงานพืน้ที ่600 ตาราง
เมตร  อาคารผลติ 1 (Flexible Packaging) ส าหรบัการผลติสนิคา้บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน พืน้ที ่  3,600  ตารางเมตร  อาคารผลติ 
2 (Finishing) ส าหรบัการพมิพ ์เคลอืบ ตดั และเยบ็ พืน้ที ่ 2,900  ตารางเมตร สว่นอาคารผลติ 3 เป็นสว่นผลติเสน้เทปและผนื
ผา้ ขนาด 3,600 รวมพืน้ทีก่ารผลติทัง้สิน้ 10,100  ตารางเมตร  อาคารคลงัสนิคา้พืน้ที ่  600  ตารางเมตร และโรงอาหาร   

ปี 2559 บรษิทัไดข้ออนุมตัผิูถ้อืหุน้เพื่อออกหุน้เพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุน้รายเดมิ (RO) เป็นจ านวน 965,518,334 หุน้ จ านวน
หุน้รวมทีข่ายได ้416,819,746 หุน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนขยายกจิการ เพิม่สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) 
ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนดงักล่าว 

รู้จักบริษทั 
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ปี 2560 บรษิทัไดล้งทุนในการจดัหาเครื่องจกัรส าหรบัสายการผลติสนิคา้บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน รวมถงึการปรบัปรุงพื้นทีเ่พื่อ
การรองรบัระบบการท างาน สรรหาแรงงานทีค่วามรูค้วามสามารถเฉพาะดา้น ส าหรบัสายงานการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน เพิม่เตมิ และ
สามารถเริม่ผลติสนิค้าและรบัรู้รายได้เมื่อเดอืนพฤษภาคม 2560 โดยมกี าลงัการผลติรวม 1,000,000 เมตรต่อเดอืน (1 กะการผลติ) ซึ่ง
บรษิทัสามารถท ายอดขายไดส้อดคลอ้งกบัก าลงัการผลติเพิม่ขึน้ตามล าดบั 

 
 ปรบัปรงุระบบปฏิบติัการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภค 

นอกเหนือจากสิง่ก่อสรา้งอาคารโรงงาน และการจดัซือ้เครื่องจกัรใหม่แลว้ บรษิทัไดม้กีารพฒันาระบบปฏบิตักิาร และไดท้ า
การเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่าง  ๆเพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างครบวงจรดงันี้ 

 ด าเนินการผลติดว้ยระบบปิดภายใต้ Evaporative system เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากฝุ่ นละออง สิง่ปนเป้ือนหรอืแมลงต่าง  ๆ  
ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน GMP และ HACCP  

 จดัวาง Layout เครื่องจกัรใหม้คีวามต่อเนื่องในการท างาน และมกีารจดัพืน้ทีก่ารวางสนิคา้ระหว่างผลติ (WIP) อย่างเป็นสดัส่วน 
เพื่อง่ายต่อการควบคุม 

 ปรบัเปลีย่นมาใช ้พาเลทพลาสตกิ แทน พาเลทไมท้ัง้หมด ในการขนถ่าย และ จดัเกบ็สนิคา้ รวมถงึมกีารตดิตัง้ตู้เหลก็ทบึแบบมี
ประตูปิดกบัรถขนสง่ทุกคนัของบรษิทั เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากเศษไมแ้ละการปนเป้ือนอื่นใด ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหว่างการ
ขนสง่ 

 ตดิตัง้ระบบ GPS Tracking กบัรถขนส่งของบรษิัท เพื่อควบคุมและตดิตามการจดัส่งสนิค้าให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สามารถจดัสง่และสง่มอบสนิคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 ตดิตัง้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อใชใ้นการประมวลผล และบรหิารจดัการทรพัยากรภายในบรษิทัตัง้แต่
วตัถุดบิ สนิค้าระหว่างการผลติ แรงงาน และสนิคา้ส าเรจ็รูปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการบรหิาร
จดัการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย า และรวดเรว็ 

 พฒันาปรบัปรุงระบบทางการบญัช ี(ACCPAC) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการการด าเนินการ เพื่อใชใ้นการประมวลผลทางการ
บญัช ีและทางดา้นงานบรหิารอื่น  ๆเช่น การสัง่ซือ้ สนิคา้คงคลงั คลงัวตัถุดบิ เป็นต้น และสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการบรหิาร
จดัการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย า และรวดเรว็ 

 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในกระบวนการผลติและรอบอาคารจ านวน 16 จุด และจดัท าหอ้ง Control Room เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ และ
ควบคุมการปฏบิตังิานสว่นการผลติทัง้หมด 
 
 

   ส านักงานใหญ่    โรงงาน 
เลขที ่41 ซอยพหลโยธนิ 5 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท  
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์: (02)271-4213-6 
Fax : (02)271-4416 ฝ่ายการตลาดและการขาย  
(02)279-6717 ฝ่ายธุรการ 
E-mail : crm@nep.co.th ลกูคา้สมัพนัธ ์ต่อ 333 
 

เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสมีา 
เลขที ่999/5 หมู่ 1 ถนนมติรภาพ ต าบลนากลาง อ าเภอสงูเนิน 
จงัหวดันครราชสมีา 30380 
โทรศพัท ์: (044)335-520-24 Fax : (044)335-448  
E-mail : crm@nep.co.th  
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จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์SET 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์NEP 
วนัที ่16 กนัยายน 2530 
 
เวป็ไซต ์
www.nep.co.th 

หุ้นสามญั 
ทุนจดทะเบยีน       2,808,135,754 บาท 
ทุนช าระแลว้      1,865,376,587 บาท 
จ านวนหุน้สามญัช าระแลว้     1,865,376,587 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ           1  บาท 
สทิธใินการออกเสยีง   1 หุน้: 1 เสยีง 

 
โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 
สดัสว่นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อย ณ วนัที ่31 มกราคม 2561 มดีงันี้ 
 
 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น  

1.  กระทรวงการคลงั 295,847,860 15.86% 
2.  ครอบครวักาญจนจาร ี 307,160,200 16.47% 
   2.1 นางสาวนฤพร กาญจนจาร ี 187,260,200 10.04% 
   2.2 นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี 64,900,000 3.48% 
   2.3 นายพรประเสรฐิ กาญจนจาร ี 55,000,000 2.95% 
3.  นายณฐัพล  จุฬางกรู 180,865,900 9.70% 
4. นายบพธิ ภทัรรงัรอง 108,111,500 5.80% 
5. นางสาวพรรณนี แซ่จ๋าว 85,604,500 4.59% 
6. นางสาววสติา รอดทวศีร ี 53,934,900 2.89% 
7. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 43,279,265   2.32% 
8. นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ 32,330,200 1.73% 
9. นายชนนพล ชนุหะชา 25,617,400 1.37% 
10.นางทฆิมัพร ชยัเอีย่ม 25,210,100 1.35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nep.co.th/
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โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร 

 
คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัมกีรรมการบรษิทั ทัง้สิน้ 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. พลเอก อคัรเดช   ศศปิระภา  ประธานกรรมการบรษิทั 
2. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสน ี  รองประธานกรรมการบรษิทั/ ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
3. พลเอก นฤนาท  กมัปนาทแสนยากร กรรมการอสิระ 
4. พลเอก เสงีย่ม  สวางควฒัน์  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
5. นายณรงค ์  พหลเวชช ์  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นางจนัทริา  ศรมี่วงพนัธ ์  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  
7. ดร.วโรทยั   โกศลพศิษิฐก์ุล  กรรมการบรษิทั (ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 
8. นางสาวนิภา  ล าเจยีกเทศ  กรรมการบรษิทั (ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั) 
9. นายนิพฐิ   อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบรษิทั/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
10. นายวรี ์   วรศกัดิโ์ยธนิ  กรรมการบรษิทั/ กรรมการผูจ้ดัการ 
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สดัส่วนคณะกรรมการ จ านวน (คน) สดัส่วน 

คณะกรรมการบรษิทั 10 100% 
กรรมการอสิระ 4 40% 
กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 5 50% 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 10% 

 
โครงสร้างของกลุ่มบริษทั  

ในปี 2534  บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั นวนคร จ ากดั ผูป้ระกอบการดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบเขต
สง่เสรมิอุตสาหกรรม พรอ้มระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถว้น ถอืเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ในสดัสว่นรอ้ย
ละ 53.35 ของทุนจดทะเบยีน   ซึง่บรษิทัดงักล่าวไดเ้ขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยในนาม “บรษิทั นวนคร จ ากดั (มหาชน)” (ต่อไปใชค้ าว่า”บมจ.นวนคร”)  ตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม 2547  ปัจจุบนับรษิทัมี
สดัสว่นเงนิลงทุนใน บมจ.นวนคร เท่ากบัรอ้ยละ 10.787 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ยงัคงถอืว่าเป็นบรษิทั
ร่วมถงึแมว้่าสดัสว่นการถอืหุน้จะต ่ากว่ารอ้ยละ 20 แลว้กต็าม เน่ืองจากมกีรรมการสว่นมากเป็นชุดเดยีวกนักบั บมจ.นวนคร 

การด าเนินธุรกจิและบรหิารงานของบรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งนัน้   บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ตวัแทนของบรษิทัเขา้ไป
เป็นกรรมการในบรษิัทร่วม เพื่อร่วมบรหิารงานและก าหนดนโยบายสนองตอบแผนงานทีบ่รษิัทก าหนด  โดยบรษิัทประกอบ
ธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์  สว่นบรษิทัร่วมด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะนิคมอุตสาหกรรม 

ปัจจบุนั บมจ. นวนคร มทีุนจดทะเบยีน 2,048,254,862  บาท  ช าระแลว้เป็นหุน้สามญั 2,048,254,862 หุน้      
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นเงนิ 2,048,254,862 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทุนช าระแลว้ 1,525.00 ลา้นบาท 

ประกอบกจิการโรงไฟฟ้าจากพลงังานไอรอ้น 

 

ทุนช าระแลว้ 180.00 ลา้นบาท 

ด าเนินธุรกจิดา้นการใหบ้รกิารขนส่ง 

 

ทุนช าระแลว้ 6.30 ลา้นบาท 

ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารรกัษาความปลอดภยั 

 

ทุนช าระแลว้ 2,048.25 ลา้นบาท 

ด าเนินธุรกจิพฒันานิคมอุตสาหกรรม 

 

ทุนช าระแลว้ 1,865.38 ลา้นบาท 

ด าเนินธุรกจิผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ 

บมจ. เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม 

บริษัท นวนคร จ ากัด (มหาชน) (NNCL) 

บริษัท นวนคร อินเตอร์เนช่ันแนล การ์ด จ ากัด 

บริษัท ซูมโิช โกลบอล โลจิสตคิส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จ ากัด  

10.787% 

15.08% 

1.71% 

30% 
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สินค้าและบริการ 
ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทั  แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
1. ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสติกรวมทัง้บรรจภุณัฑป์ระเภทอ่ืน 
บรษิทัด าเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์โดยผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑก์ระสอบพลาสตกิสาน (Plastic) ตัง้แต่

ปี 2534 จนถงึปัจจุบนั กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัมอียู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ขา้วสาร อาหารสตัว ์แป้ง ปุ๋ ย น ้าตาล 
เคมภีณัฑ ์น ้าแขง็ เป็นต้น ซึง่จุดเด่นของผลติภณัฑข์องบรษิทั คอื เป็นกระสอบสานทีม่คีวามเรยีบ และมคีวามแขง็แรงทนทาน
ต่อการน าไปใช้งานรวมถึงความสวยงามในการพมิพ์ตราสนิค้าเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ที่ดใีห้กบัสนิคา้ที่น าไปบรรจุอกีด้วย ทัง้นี้
บรษิทัยงัมกีารจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑอ์ื่นๆทีน่อกเหนือจากกระสอบพลาสตกิสาน เพื่อรองรบัความต้องการใชง้านทีห่ลากหลาย
ของลกูคา้ ปัจจุบนัสามารถแบ่งประเภทผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจ าหน่ายไดเ้ป็น 4 ประเภทดงันี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เป็นการพิมพ์โดยใช้เทคโนโลยแีบบ Flexo คือ ใช้บล๊อกยาง

ผา่นสแีละกดลายลงบนกระสอบไดเ้ป็นงานพมิพแ์บบ 2 มติ ิที่

เหน็ตามท้องตลาดทัว่ไปในตลาดระดบักลางและระดบัล่าง ซึ่ง

อาจจะมกีารเคลือบหรือสวมถุงรองใน (PE) เพื่อป้องกนั

ความชืน้ตามคณุลกัษณะของสนิคา้ทีลู่กคา้น าไปบรรจุ 

กระสอบพิมพเ์ฟลก็โซ่ (Flexo Printing) 
 

 

เป็นการพมิพ์ดว้ยเทคโนโลยแีบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิล์ม 

แลว้น ามาเคลอืบลงบนกระสอบ ไดเ้ป็นงานพมิพแ์บบ 3 มติ ิที่

ใหภ้าพเหมอืนจรงิหรอืมกีารใช้ Graphic Design ไดต้ามความ

ต้องการเหมาะส าหรบักลุ่มลูกค้าที่ต้องการภาพลกัษณ์ทาง

การตลาดในตลาดระดบับน หรอืระดบั Premium 

กระสอบเคลอืบกราเวียร ์(Gravure Printing) 

 

 

เป็นบรรจุภณัฑท์ี่ท าจากพลาสตกิ ฟิล์ม อลูมเินียมฟอยด ์แล้ว

น ามาเคลอืบรวมกนัเป็นแผ่นและตดัรูปใหไ้ดข้นาดตามแบบที่

ตอ้งการ ซึง่จะเน้นไปทีค่วามสวยงามและลกัษณะการบรรจุที่มี

รูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั ้นๆ เช่น ถุง Nylon ถุง 

LLDPE และถุงฟอยด ์เป็นตน้ 

บรรจภุณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) 
 

ป้ายฉลากท าจากฟิลม์หรอืกระดาษ ใชส้รา้งความโดดเด่น

ให้กบัตวับรรจุภณัฑห์รอืสื่อสารขอ้ความและรายละเอียด

ถึงผู้บรโิภค เช่น ตราสนิค้า ค าแนะน าในการใช้งาน วนั

ผลิตและวันหมดอายุ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ และ

เครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น โดยบริษทัสามารถ
ผลติเองไดบ้างประเภท แต่บางประเภทอาศยัวธิกีารซื้อมาขาย

ไปตามก าไรทีเ่หมาะสม 

ฉลากสินค้า ฉลากพีวีซี ฉลากฟิลม์หด (Label) 
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กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตกระสอบพลาสติก 

 

 
 

กระบวนการผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 
 

 
 
สดัส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 
ประเภทสินค้า มูลค่า (บาท) สดัส่วน 

กระสอบขาว 26,519,606 7% 
กระสอบพมิพ ์ 137,239,723 39% 
กระสอบเคลอืบ 63,956,328 18% 
กระสอบกราเวยีร ์ 38,041,344 11% 
บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิชนิดอ่อน 

45,438,784 13% 

กระสอบเกรดบ ี 4,393,374 1% 
Outsourcing 40,098,163 11% 

รวม 355,687,320 100% 
หมายเหตุ: เริม่ขายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิชนิดอ่อน เดอืน  
              มนีาคม 2560  
 

2. ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยข์องบริษทัรว่ม 
บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรมและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จ ากัด 

(มหาชน) ซึง่ด าเนินธุรกจิดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม นวนคร พรอ้มระบบสาธารณูปโภคอย่าง

ครบถว้น โครงการตัง้อยู่กโิลเมตรที ่46 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในพืน้ทีป่ระมาณ  

6,135 ไร่ แบ่งพืน้ทีใ่นโครงการเป็นพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรม เขตทีอ่ยู่อาศยั เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร ส าหรบัเขตพืน้ที่

อุตสาหกรรมนวนครไดจ้ดัสรรพืน้ทีท่างดา้นทศิเหนือของโครงการเพื่อพฒันาเป็นพืน้ทีส่ าหรบัธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ปัจจุบนั บรษิทัถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 10.787 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 นอกจากนี้ ยงั

ได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยงัเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรม อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งอยู่ในพื้นทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการ

ลงทุนจาก BOI โดยมพีืน้ทีโ่ครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถอืเป็นนิคมทีท่นัสมยัทีส่ดุในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กระสอบขาว 
9% 

กระสอบ
พมิพ ์
44% 

กระสอบ
เคลอืบ 
20% 

กระสอบ 
กราเวยีร ์

12% 

บรรจุภณัฑ์
พลาสตกิ
ชนิดอ่อน 

14% 

กระสอบ
เกรดบ ี

1% 
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นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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คณะท างานด้านการบริหารความยัง่ยืนขององคก์ร 
 บรษิทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการประกอบธุรกจิควบคู่ไปกบัการพฒันาอย่างยัง่ยนืในด้านต่างๆ โดยค านึงถึง

ความรบัผดิชอบต่อเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม จงึได้แต่งตัง้คณะท างานด้านการบรหิารความยัง่ยนืขององค์กรขึ้น ซึ่ง

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัแผนกและฝ่ายจากสายงานต่างๆ โดยดแูลงานและกจิกรรมในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝ่ายของตน ไดแ้ก่ 

1. นางสาวอาครีา  วทิยวรโชต ิ นกัลงทุนสมัพนัธ ์ หวัหน้าคณะท างาน 
2. นายกฤตชยั  สขุเกษม ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ คณะท างาน 
3. นางสาวชนิสรา  ยิง่นอก เลขานุการบรษิทั คณะท างาน 
4. นางมุกดา สขุรตัน์ ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคล คณะท างาน 
5. นายไกรฤกษ์ จารุวชัรจ์ริกุล* ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด คณะท างาน 
6. นายวรพล ชยัพมิลผลนิ** ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารคุณภาพ คณะท างาน 
7. นายอุกฤษฎ ์ ตัง้มัน่ ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง คณะท างาน 
8. นางสาวมิง่ขวญั ประทกัษานนท ์ เลขานุการกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการคณะท างาน 
หมายเหตุ *นายไกรฤกษ์ จารุวชัร์จริกุล ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ลาออก มผีลตัง้แต่วนัที่  31 ตุลาคม 2560 และได้มอบหมายใหน้างสาววราภรณ์     

ลิม้ติ้ว เจา้หน้าทีก่ารตลาด ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

 **นายวรพล ชยัพมิลผลนิ ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารคุณภาพ ลาออก มผีลตัง้แต่เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2560 และไดม้อบหมายให ้นางสาวสุนิฐา 

รกัศริวิฒันา เจา้หน้าทีค่วบคุมเอกสาร (DCO) ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 

 นอกจากนี้ ยงัมทีมีงานสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืซึ่งเป็นตวัแทนจากแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 

ไดแ้ก่ 

1. นายชลอ  ประสทิธิส์วุรรณ  ผูจ้ดัการแผนกผลติกระสอบพลาสตกิสาน 

2. นายจกัรกฤษณ์ เหมอืนบุดด ี  ผูจ้ดัการแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3. นางสาววาร ี เสาโร   จป. วชิาชพี 

บทบาทหน้าท่ีของคณะท างานฯ 
 คณะท างานฯ มบีทบาทหน้าทีใ่นดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื ดงันี้ 

 วางแผน ก าหนดกลยุทธ ์น าเสนอโครงการทีเ่กีย่วขอ้งต่อผูบ้รหิารระดบัสงู  

 วเิคราะหข์อ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่าย ทีไ่ดร้บัผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมผูถ้อืหุ้น 

แบบประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ ตู้รบัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงาน แบบส ารวจความพงึพอใจและ

ความผกูพนัของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 

 บรหิารจดัการโครงการในสว่นทีต่นเองรบัผดิชอบใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

 ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม และจดัท ารายงานความกา้วหน้าเสนอกรรมการ

ผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกไตรมาส 

 จดัประชุมเพื่อหารอืเกีย่วกบัผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ และแผนในอนาคต 

 จดัเตรยีมขอ้มูลเพื่อท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชน  ทบทวนนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ ์

ประเดน็ส าคญัดา้นความยัง่ยนื และแนวทางในการพฒันา เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานะการณ์ปัจจุบนั 

NEP กับความยั่งยืน 
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ท่ีมาของรายงาน 

การจดัท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2560 ของบรษิทั ถอืเป็นรายงานฉบบัแรกทีไ่ดจ้ดัท าแยกออกมาจากแบบ 56-1 
และรายงานประจ าปี เพื่อใหร้ายงานมเีน้ือหาทีช่ดัเจน สามารถสือ่สารนโยบาย กรอบการด าเนินงาน แนวทางปฏบิตั ิและผลการ

ด าเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้กบัผู้มีส่วนได้เสยีของบริษัท หรอืประชาชนทัว่ไปที่ให้ความสนใจใน

ประเดน็ดงักล่าว โดยการเผยแพร่บนเวป็ไซตข์องบรษิทัและเป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปีในรปูแบบซดี ี 

เน้ือหาในรายงานฉบบันี้เป็นการน าเสนอขอ้มูลในช่วงวนัที่ 1 มกราคม -31 ธนัวาคม 2560 โดยอา้งองิหลกัการ 8 ขอ้
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ไดแ้ก่ การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจรติ

คอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษา

สิง่แวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม และการมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ทีก่ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 
หวัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม   

อย่างไรกต็าม บรษิทัตัง้ใจทีจ่ะพฒันาคุณภาพของรายงานความยัง่ยนื โดยคาดหวงัว่าจะยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลให้

ครอบคลุมประเดน็ส าคญัต่างๆ อย่างครบถว้นและดยีิง่ขึน้ต่อไป  
 

ขัน้ตอนการคดัเลือกประเดน็ส าคญั 

1. ระบุและรวบรวมประเดน็ส าคญัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

คณะท างานฯ ไดร้่วมกนัแสดงความคดิเหน็เพื่อระบุประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ  

โดยเป็นการรวบรวมประเดน็จากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ แบบส ารวจความพงึพอใจของ

ลูกคา้ ช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ แต่ยงัไม่ไดม้กีารส ารวจความพงึพอใจของพนักงาน และการประเมินความ

เสีย่งขององคก์ร เน่ืองจากไม่ไดม้กีารจดัท ามาก่อน ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการระบุประเดน็ดา้นความยัง่ยนื แต่บรษิทัได้

เริม่ด าเนินการท าส ารวจความพงึพอใจของพนกังาน และการประเมนิความเสีย่งในช่วงปลายปี 2560 โดยไดร้ายงานผล

ในรายงานฉบบันี้แลว้ ซึง่บรษิทัสามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มลูอกีแหล่ง ในการประเมนิประเดน็ดา้นความยัง่ยนืขององคก์ร

ในปีต่อๆ ไป 

 

      อาคีรา วิทยวรโชติ 

       นกัลงทุนสมัพนัธ ์

“ในปีทีผ่่านมามกีารประชุมคณะท างานฯ เป็นประจ าเพือ่วเิคราะห์ประเดน็ด้านความยัง่ยืน 

และจดัท าโครงการทีส่นบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาองคก์รอย่างยัง่ยนื ดฉินัรูส้กึภูมใิจเป็นอย่างยิง่

ทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ในการจดัท ารายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2560 ซึง่ถอืว่าเป็นรายงานฉบบั
แรกของบรษิทั โดยคณะท างานฯ ทุกคนมคีวามตัง้ใจทีจ่ะรวบรวมขอ้มูลทีเ่กดิขึ้นในรอบปีที ่

ผ่านมา ถ่ายทอดเรือ่งราวเกีย่วกบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ผ่าน

รายงานฉบบันี้ และคณะท างานฯจะพฒันาจดักจิกรรมสง่เสรมิความยัง่ยนืขององคก์รต่อไป” 

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี ้
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2. ประเมินความส าคญัของประเดน็ฯ จากผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

หลงัจากทีม่กีารระบุประเดน็ดา้นความยัง่ยนืแล้ว คณะท างานฯ ได้วเิคราะหแ์ละจัดอนัดบัความส าคญั โดย

จดัท าตารางระดบัความส าคญั (Materiality Matrix) โดยมรีายละเอยีดตามตารางผลการประเมนิประเดน็ส าคญัด้าน

ความยัง่ยนืดา้นล่าง 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

3. ขอความเหน็ชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

จากการทบทวนประเด็นฯ โดยคณะท างานฯ ตามข้อ 2 นัน้ ได้มีการน าเสนอต่อกรรมการผู้จ ัดการเพื่อ

พจิารณาอนุมตัโิครงการแต่ละโครงการเพื่อทีจ่ะไดใ้หฝ่้ายทีร่บัผดิชอบและฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการต่อไป 

4. ก าหนดเป็นเป้าหมายและ KPI ในการด าเนินงาน 

เพื่อให้การบริหารความยัง่ยืนขององค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จะมีการน า

เป้าหมายมาก าหนดเป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators- KPIs) ของแต่ละฝ่าย 

5. ความเช่ือมัน่ต่อรายงานความยัง่ยืน 

รายงานฉบบันี้มไิดร้บัการตรวจรบัรองรายงานและตวัชีว้ดัจากหน่วยงานภายนอกทีม่คีวามเชีย่วชาญ แต่ผล

การด าเนินงานทีน่ าเสนอในรายงานบางรายการไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานภายนอก อย่างไรกต็าม รายงานฉบบันี้

ไดผ้่านการรบัรองโดยคณะท างานฯ และ คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่14 มนีาคม 2561 และบรษิทัยงัไม่มแีผนทีจ่ะ

สง่รายงานทัง้ฉบบัใหห้น่วยงานภายนอกตรวจสอบเพื่อขอการรบัรอง 

6. การสอบถามข้อมูล 

รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้ส าหรบัผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิัททีม่กีารบ่งชีไ้ว ้และประชาชนทัว่ไป หากมขีอ้สงสยั

หรือขอ้แนะน าเพิม่เติม กรุณาติดต่อ นางสาวอาคีรา วิทยวรโชติ หวัหน้าคณะท างานฯ อีเมล์: akeera@nep.co.th 

โทรศพัท ์02-271-4213-6 ต่อ 302 หรอื โทรสาร 02-279-6717, 02-271-4416 

 

  

 

คว
าม

ส า
คญั

ต่อ
ผูม้ี

ส่ว
นไ

ด้เ
สีย

 

ความส าคญัต่อบริษทั 

1 

1 3 2 

3 

2 

4 

4 

5 

5 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสงัคม 

 
1 การก ากบัดแูลกิจการ 2 

3 4 

การป้องกนัการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการห่วงโซ่
อปุทาน 

1 

 
 

 

4 
3 

2 
 

 

 

 5 6 ทรพัยากรบคุคล 
ความรบัผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ 

7 การมีส่วนร่วมกบัชมุชน 

 

 

 

5 

6 

7 

 

  

 

 

  

11 10 

9 

8 9 การใช้ทรพัยากร 
การจดัการของเสียและวสัดุ
เหลือใช้ 

การฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อม กระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ
ปลอดภยัต่อผู้บริโภค 

11 

10 

8 

mailto:akeera@nep.co.th%20โทรศัพท์
mailto:akeera@nep.co.th%20โทรศัพท์
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การบ่งช้ีผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า 

 
บรษิทัไดพ้จิารณาบ่งชีผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละกระบวนการ พรอ้มทัง้ระบุประเดน็

ผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจและกจิกรรมต่างๆ ของบริษัท  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเด็นความยัง่ยืนให้

ครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
ผูมี้ส่วนได้เสีย 

 ลูกคา้ 
 พนกังาน 
 คูแ่ขง่ 

 ผู้ผลิตและจ าหน่าย
วตัถุดบิ (คูค่า้) 

 ผูจ้ดัสง่วตัถุดบิ 
 พนกังาน 

 พนกังาน 
 ผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการ 

 ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

 หน่วยงานก ากบัดแูล 
 สถาบนัการเงนิ 
 ผูถ้อืหุน้ และนักลงทุน 

 

 พนกังาน 
 บรษิทัรบัจา้งขนสง่
สนิคา้ (คูค่า้) 

 ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

 หน่วยงานที่ก ากบั
ดแูล 

 

 ลูกคา้ 
 ผูบ้รโิภค 
 ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

 

 
ประเดน็ผลกระทบ 

 ความรับผิดช อบ ต่ อ
สนิคา้และบรกิาร 

 การรกัษาความลบัของ
ลกูคา้ 

 การประกอบธุรกจิด้วย
ความเป็นธรรม 

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 ก า ร เ ค า ร พ สิ ท ธิ
มนุษยชน 

 การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 ก า ร เ ค า ร พ สิ ท ธิ
มนุษยชน 

 การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 

 สุขภาพ อาชีวอนามัย 
และความปลอดภยั 

 การจดัการของเสยี 

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 การใชท้รพัยากร 

 มลภาวะ 

 การก ากบัดแูลกจิการ 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย 

 การมสี่วนร่วมกบัชุมชน 

 ก า ร เ ค า ร พ สิ ท ธิ
มนุษยชน 

 การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 

 สุ ข ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภยัของพนักงาน
และคนในชุมชน 

 มลภาวะ 

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
กฎหมาย 

 

 ความรับผิดช อบ ต่ อ
สนิคา้และบรกิาร 

 คว ามปลอดภัย แล ะ
สุขอนามยัต่อผูบ้รโิภค 

 มลภาวะ 

 การจดัการของเสยี 
 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

ผูมี้ส่วนได้เสีย ประเดน็ 

ความรบัผิดชอบ 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ช่องทางการส่ือสาร/ 
การมีส่วนรว่ม 

การตอบสนองความ
คาดหวงั 

พนักงาน  ก า ร บ ริห า ร จัด ก า ร
ทรพัยากรบุคคล 

 แ ร ง ง า น แ ล ะ สิ ท ธิ
มนุษยชน 

 สุขอนามัยและความ
ปลอดภยั 

 ไ ด้ ร ั บ ค่ า ต อ บ แ ท น ที่
เหมาะสม เป็นธรรม จงูใจ 

 มีความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 

 ได้ร ับการดูแลอย่ างเท่ า
เทยีมกนั 

 การส่งเสรมิสุขภาพทีด่ขีอง
พนกังาน 

 ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่ดีในการ
ท างาน 

 การมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการท างาน 

 แบบส ารวจความพงึพอใจของ
พนกังาน 

 ตู้ ร ั บ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะ 

 คณะท างานด้านต่างๆ เช่น 
ด้านสวัสดิก าร  ด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
เ ป็ น ต้ น  โ ด ย คณะท า ง า น
ประกอบด้ วยตัว แทนขอ ง
พนกังานและฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ศกึษาเปรยีบเทยีบค่าตอบแทน
แ ล ะ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ
อุ ต ส าหก ร ร ม แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่
ใกล้เคียงกนั เพื่อทบทวนการ
ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังาน 

 ประเมินผลการท างานของ
พนกังานทุกสิน้ปี 

 จัดท าแผนฝึกอบรมพัฒน า
ตนเองส าหรับพนักงานเป็น
รายบุคคล 

 จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้
พนกังานไดม้สี่วนร่วมในการท า
ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น 
กจิกรรมจติอาสา และ กจิกรรม
ดา้นกฬีา เป็นตน้ 

 ก าหนดนโยบายด้านความ
ปลอดภยัและอาชีวอนามยัใน
ก า รท า ง าน  แล ะป รับปรุ ง
สภาพแวดลอ้มในการท างานให้
เป็นมาตรฐาน 

 ประกาศแสดงตนเองมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001-2553) 
ร ะ ดั บ พื้ น ฐ า น  จ า ก ก ร ม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
จงัหวดันครราชสมีา 

ผูถ้ือหุ้น และ 
นักลงทุน 

 การก ากบัดแูลกจิการที่
ด ี

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 การบรหิารความเสีย่ง 

 ผลตอบแทนจากการลงทุน 
 เงนิปันผล 
 การเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง 
ครบถว้น และทนัเวลา 

 การด าเนินธุรกจิดว้ยความ
เป็นธรรม โปร่ ง ใสตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ ี

 การประชุมผูถ้อืหุน้ 
 การประชุมนกัวเิคราะห์ 
 ก า ร พ บป ะ นั ก ล ง ทุ น ผ่ า น
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  เ ช่ น 
Opportunity Day 

 การเยีย่มชมกจิการ 
 เวป็ไซต์ของบรษิทั 
 การติด ต่ อผ่ าน เลขา นุการ
บรษิทัและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

 จัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อ เ ปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท และ
แสดงความคดิเหน็ 

 จัดกิจกรรม My Company 
เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้เยีย่มชมกจิการ 

 เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น แบบ 56-1 รายงาน
ประจ าปี Setportal เว็ปไซต์
บรษิทั เป็นตน้ 

 ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต 
(Collective Anti-Corruption: 
CAC) 

 จดัท านโยบายการก ากับดูแล
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ผูมี้ส่วนได้เสีย ประเดน็ 

ความรบัผิดชอบ 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ช่องทางการส่ือสาร/ 
การมีส่วนรว่ม 

การตอบสนองความ
คาดหวงั 

กจิการที่ด ีและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกจิ 

ลกูค้า  ความรับผิดชอบต่อ
สนิคา้และบรกิาร 

 กระบวนการผลติสนิคา้
ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

 การบรหิารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน 

 คุณภาพของสินค้าและ
บรกิารทีม่คีุณภาพ 

 ความปลอดภยัของสนิคา้ 
 ราคาสมเหตุสมผล 
 ส่งมอบตรงเวลา 
 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
บรษิทักบัลกูคา้ 

 แบบส ารวจความพงึพอใจของ
ลกูคา้ 

 สื่ อ ส า ร ถึ ง ก า รพัฒน าแ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง ก า ร ผ ลิ ต อ ย่ า ง
สม ่าเสมอ 

 เปิดโอกาสให้ลูกค้าเยี่ยมชม
การผลติ 

 การบริหารความสัมพันธ์กับ
ลกูคา้ดว้ยระบบ CRM 

 ส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้
ทุ ก ค รึ่ ง ปี  เ พื่ อ พัฒน าแ ล ะ
ปรบัปรุงบรกิาร 

 จั ด ใ ห้ ลู ก ค้ า ไ ด้ เ ยี่ ย ม ช ม
กระบวนการผลติเป็นประจ า 

 ไ ด้ ร ั บ ก า ร รั บ ร อ ง ร ะ บ บ
มาตรฐาน เช่น ISO9001:2008 
มอก.729-2553 GMP และ
HACCP เป็นตน้ 

คู่ค้า  การบรหิารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน 

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 กระบวนการคดัเลอืกคู่คา้ที่
ยุตธิรรม และโปร่งใส 

 ปฏิบัติต ามเงื่อนไขและ
ขอ้ตกลง 

 ช าระเงินตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

 เป็นพนัธมติรทางการค้าที่
ดต่ีอกนัและมคีวามสมัพนัธ์
ในระยะยาว 

 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็ 

 รับฟังอุปสรรคและปัญหาใน
การท างานร่วมกนั 

 เ ผ ย แ พ ร่ ว ั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร
ปร ะก อบธุ ร กิจ ด้ ว ย คว าม
ซื่อสตัยส์ุจรติ 

 สื่ อ ส า ร เ รื่ อ ง ก า ร รั ก ษ า
ผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า
โดยการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และข้อก าหนดต่างๆ อย่าง
เคร่งครดั 

 ปฏิบตัิตามกระบวนการจดัซื้อ
จัดจ้างด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใส ป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

 ปฏิบตัิตามสญัญาตามที่ได้ท า
ขอ้ตกลง 

 จ่ายเงนิตรงตามขอ้ตกลง 
 มชี่องทางรับฟังความคิดเห็น
และข้อ เสนอแนะ เพื่ อ เ ป็ น
แนวทางในการปรับปรุงการ
ท างานให้มปีระสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

 ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต 
(Collective Anti-Corruption: 
CAC) 

คู่แข่ง  การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม  ปฏบิตัิต่อคู่แข่งทางการค้า
ภายใตก้รอบกตกิามารยาท
ของการแข่งขนัทีด่แีละเป็น
ธรรม 

 ไม่ละ เมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 ไม่มเีจตนาท าลายชื่อเสยีง
ใหเ้สือ่มเสยี 

 ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส 
ตามแนวปฏบิตัทิางการคา้ทีด่ ี

 ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกนั
ตามความเหมาะสม 

เ จ้ า ห น้ี แ ล ะ
ลกูหน้ี 

 การบรหิารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน 

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง 
และเงือ่นไข 

 มคีวามสามารถในการช าระ
หนี้ 

 ติดต่อประสานงานผ่านฝ่าย
การเงิน ฝ่ายขาย และแผนก
จดัซื้อ 

 ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

 มีการบริหารความเสี่ยงด้าน
การเงนิ 
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ผูมี้ส่วนได้เสีย ประเดน็ 

ความรบัผิดชอบ 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ช่องทางการส่ือสาร/ 
การมีส่วนรว่ม 

การตอบสนองความ
คาดหวงั 

 ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 

 บรษิทัมคีวามน่าเชือ่ถอื 

 ช าระหนี้ตรงตามก าหนด 
 

ชุ ม ช น  สั ง ค ม 
และ ส่ิงแวดล้อม 

 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ
ชุมชน 

 กระบวนการผลติสนิคา้
ที่ เ ป็ น มิ ต ร ต่ อ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

 การฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
 การจดัการของเสยีและ
วสัดุเหลอืใช ้

 การใชท้รพัยากร 

 คนืก าไรสู่สงัคม 
 ดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

 เปิดรบัฟังความคดิเหน็ 

 รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข้ อ
รอ้งเรยีน 

 กจิกรรมพฒันาชุมชน 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของบริษัทเพื่อความเข้าใจที่
ตรงกนั 

 การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟ LED 
 ไดร้บัการรบัรองอุตสาหกรรมสี
เขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสี
เขยีว (Green Activity) 

 ก า ร น า เ ม็ ด พ ล า ส ติ ก ม า 
Recycle ในกระบวนการผลติ 

 โครงการ NEP สร้างวนิัยใช้
กระดาษ Reuse 

 มีระบบควบคุมน ้ าทิ้ง ซึ่งเป็น
ระบบจัดการของเขตส่งเสริม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม น ว น ค ร 
นครราชสมีา 

 มกีารคัดแยกขยะมูลฝอยและ
ของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย 

 มกีารควบคุมมลพษิในอากาศ 
และตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 

 เปิดรบันกัศกึษาฝึกงาน  
 มกีารจา้งงานชาวบา้นในทอ้งที่
เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้าง
รายได ้

 สนับสนุนชุมชน และท านุบ ารุง
ศาสนา เช่น การบรจิาคเงนิและ
สิ่งของให้หน่วยงานภายนอก 
เป็นตน้ 

หน่วยงานก ากบั
ดู แ ล  แ ล ะ 
ห น่ ว ย ง า น
ราชการ 

 การก ากบัดแูลกจิการที่
ด ี

 การป้องกันการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

 การบรหิารความเสีย่ง 

 ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัตามกฎเกณฑแ์ละ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
 ด า เนินธุ รกิจด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

 ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานก ากับดูแล  และ
ห น่ ว ย ง าน ร าชกา ร  อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

 เข้า ร่ ว มอบรมสัมมนาของ
หน่วยงานนัน้ๆ 

 ปฏิบัติ ต า มกฎ เ กณฑ์ แ ล ะ
กฎหมายที่ เกี่ย วข้อ งอย่ า ง
เคร่งครดั 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
กฎ เ กณฑ์ แ ล ะ กฎหม าย ที่
เกีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 

 เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง 
ครบถว้น และทนัเวลา 

 ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย
ใ น ก า ร ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต 
(Collective Anti-Corruption: 
CAC) 
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ประเดน็ส าคญัด้านความยัง่ยืนในรายงานและด าเนินการในปี 2560 

ประเดน็ด้าน
ความยัง่ยืนท่ี
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ด้านเศรษฐกิจ 
การก ากบัดแูลกิจการ จดัท านโยบายก ากบัดแูลกิจการที่ด ี ข อ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม

คณะก ร รมกา รบ ริ ษั ท  ค รั ้ง ที่ 
1/2561เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิ 

x x      x 

จดัท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
(Code of Conduct) 

ข อ อ นุ มั ติ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะก ร รมกา รบ ริ ษั ท  ค รั ้ง ที่ 
1/2561เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิ 

x x x x x x x x 

Company Visit, Analyst Meeting, 
Opportunity Day 

จดักิจกรรม My Company 1 ครัง้ 
เม่ือวนัที่ 26 กรกฎาคม 2560  

 x      x 

การป้องกนัการทจุริต
คอร์รัปชัน่ 

การได้รับการรับรองจาก CAC ยื่นของการ รับรองฯ  ภายในปี 
2561 

x x x x x x x x 

    -นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle 
Blowing Policy) 

มีนโยบายดงักลา่วแล้ว x x x x x x x x 

   -จดัอบรมพนกังาน จดัอบรมให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน หลกัสตูร 1 วัน โดย
วิทยากรผู้ เชี่ยวชาญ เม่ือวันที่ 20 
ตลุาคม 2560 

x x x x  x x x 

การบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลมุ
ทกุด้าน 

จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

x x x x x x x x 

การบริหารจดัการหว่ง
โซอ่ปุทาน 

การใช้ระบบ ERP และ  ACCPAC 
เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ไ ด้ น า ร ะ บ บ ฯ  ม า ใ ช้ ใ น ก า ร
ปฏิบตัิงานแล้ว 

x  x x  x   

 นโยบายการจัดซือ้จัดจ้าง เช่น การ
คดัเลือก Supplier 

มีนโยบายฯ อยู่แล้ว และก าลัง
ด า เ นิ นการ เพิ่ ม เติ มน โยบาย
เ ก่ี ย วกับกา รคัด เลื อกที่ ใ ส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม และต่อต้านการทจุริต
คอร์รัปชัน่  

x  x x x x x  

ด้านสังคม 
ทรัพยากรบคุคล ตู้ รับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ ท าการเปิดตู้ ฯ ทุกสิน้เดือน  และ

รายงานสรุปผลทุกไตรมาส เพื่อ
การพฒันาและปรับปรุง 

x        

 ความปลอดภัยและสุขภาพของ  x      x x 



  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 
หน้า 23 

 
  

ประเดน็ด้าน
ความยัง่ยืนท่ี

ส าคญั 
 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

พน
กัง
าน

 

ผูถ้
อืห

ุน้/
นกั

ลง
ทนุ

 

ลูก
คา้

 

คู่ค
า้ 

คู่แ
ขง่

 

เจ
า้ห

นี้/
ลูก

หน
ี้ 

ชมุ
ชน

/ส
งัค
ม/
สิง่
แว
ดล

อ้ม
 

หน่
วย

งา
นก

 าก
บัด

แูล
 

พนกังาน 
     -โรงงานสีขาวตอ่ต้านยาเสพติด สุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานชาย 

เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ 
x      x x 

    -ความปลอดภัยในการท างาน 
(Zero  Accident) 

จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม
ปลอดภยัเพื่อสร้างวฒันธรรมด้าน
ค ว า มปลอดภั ยที่ ดี ใ น ส ถา น
ประกอบกา ร และ มี ก า ร ซ้ อม
ดบัเพลิง 

x      x x 

การดแูลพนกังาน  x        
    -ส่ ง เ ส ริมคุณภาพชี วิ ตที่ ดี ของ
พนักงาน เช่น สวัสดิการ ความสขุใน
การท างาน เป็นต้น 

จัดท าโครงการด้านสุขภาพเช่น 
การออกก าลังกาย การตรวจ
สุขภาพประจ าปี และสวัสดิการ
อ่ืนๆ เช่น ประกันชีวิตและสขุภาพ 
ทอ่งเที่ยวประจ าปี เป็นต้น 

x       x 

-มาตรฐานรับรองแรงงานไทย 
(มรท.8001:2553) 

ไ ด้ รั บการ รับ รอง เ ม่ือวันที่  30 
พฤศจิกายน 2560 

x  x x   x x 

-การส ารวจความพึงพอใจของ
พนกังาน 

ด า เ นินการ เ รียบ ร้อยแล้วและ
สรุปผลแล้วเม่ือเดือนธันวาคม 
2560 

x        

ความรับผิดชอบตอ่
สินค้าและบริการ 

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
ระบบ CRM 

ท า เ ป็นประจ า  โดยจะพัฒนา
บคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ 

เพื่อใ ห้บริการลูกค้าได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

x  x   x   

การส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า ท าสม ่าเสมอ ปีละ 2 ครัง้ x  x   x   
บริหารจัดการคุณภาพด้วยระบบ 
ISO9001 

ปั จ จุ บั น  บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ  ISO 
9001:2008  อยูในระหว่างขอ 
ISO9001:2015 

        

ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ 
HACCP 

ได้รับ GMP และ HACCP ในปี 
2560  

x  x x x  x x 

การมีสว่นร่วมกบั
ชมุชน 

เปิดโอกาสให้นกัศกึษาฝึกงาน (สหกิจ
ศกึษา) 

ด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็น
ประจ า โดยมีก าหนดระยะเวลา
การฝึกงานตามแต่ละสถาบันใน
รอบปี  

x      x  

สร้างงานให้กบัชมุชนหรือสงัคม มีการวา่จ้างชาวบ้านให้สวมถงุรอง
ในของกระสอบพลาสติก 

x  x x   x  



  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 
หน้า 24 

 
  

ประเดน็ด้าน
ความยัง่ยืนท่ี

ส าคญั 
 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

พน
กัง
าน

 

ผูถ้
อืห

ุน้/
นกั

ลง
ทนุ

 

ลูก
คา้

 

คู่ค
า้ 

คู่แ
ขง่

 

เจ
า้ห

นี้/
ลูก

หน
ี้ 

ชมุ
ชน

/ส
งัค
ม/
สิง่
แว
ดล

อ้ม
 

หน่
วย

งา
นก

 าก
บัด

แูล
 

 สนับสนุนชุมชน เช่น การบริจาค 
(CSR after process) 

ด า เ นิ น ก า ร ต ล อ ดทั ้ง ปี  โ ด ย
พิจารณาตามความเหมาะสม 

x x x x   x  

ด้านส่ิงแวดล้อม 
การใช้ทรัพยากร การใช้หลอดไฟ LED การใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 27.47 

เม่ือเทียบกบัปี 2559 
x      x  

ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

ปฏิบตัิงานโดยคณะท างานการจดั
การพลังงานด าเนินการควบคุม
การใช้พลงังาน 

x      x  

การจดัการของเสียและ
วสัดเุหลือใช้ 

การน าเม็ดพลาสติกมา Recycle สู่
กระบวนการผลิต 

ปัจจุบันจ้างบุคคลภายนอกท า
กระบวนการดังกล่าว เน่ืองจาก
หลอมเม็ดพลาสติกเองไมคุ่้ม 

x  x x x  x  

NEP สร้างวินยัใช้กระดาษ REUSE หลังเร่ิมโครงการฯ สามารถลด
ปริมาณการสั่งซือ้กระดาษได้ร้อย
ละ 50 

x      x x 

กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค 

การควบคมุมลพิษในอากาศ มีการตรวจวัดมลพิษในอากาศ
ภายในและบริเวณโดยรอบโรงงาน 
และหา Supplier เพื่อติดตัง้ระบบ
ระบายอากาศภายในโรงงาน
เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของ
พนกังาน 

x      x x 

คณุภาพน า้ บริษัทไม่ได้ใช้น า้ในกระบวนการ
ผลิตที่มากนัก อีกทัง้ยังตัง้อยู่ใน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
จงัหวดันครราชสีมา ซึง่มีระบบการ
จดัการน า้เสียอยูแ่ล้ว 

x      x x 

อตุสาหกรรมสีเขียว  บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
อุตสาหกร รมสี เ ขี ย วระดับ  2: 
Green Activity 

x  x x   x x 

การคัดเลือก Supplier ที่ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

อยู่ ร ะหว่ า งด า เ นิ นการจัดท า
นโยบายเพ่ิมเติม 

  x x   x  

ระบบจัดการขยะทั่ว ไปและขยะ
อนัตราย 

มีการส่งเสริมการคัดแยกประเภท
ของขยะ 

x      x x 
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เพื่อใหก้ารด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนืให้มคีวามชดัเจน และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั จงึไดม้กีารก าหนด

กรอบแนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Framework) ขึน้ ทัง้นี้ เพื่อใหทุ้กฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งยดึเป็นหลกัปฏบิตั ิและ

น าไปปรบัใชต้ามความเหมาะสม รวมทัง้ น าไปสรา้งสรรคโ์ครงการใหม่ๆ ทีจ่ะสนบัสนุนกรอบแนวคดิดงักล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สนิคา้และบรกิารของบรษิทั ประกอบดว้ย 

1. Smart Solution: ตอบสนองทุกความต้องการของลูกคา้ ดว้ยคุณภาพของสนิค้าและบรกิารทีด่ ีในราคาทีเ่หมาะสม 

โดยบรษิทัมรีะบบการบรหิารคุณภาพตรงตามมาตรฐานระบบ ISO9001:2008 

2. Creativity: สรา้งสรรคด์ไีซน์แปลกใหม่และหลากหลาย เพื่อเพิม่คุณค่าใหก้บัผลติภณัฑแ์ละสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บั

ลกูคา้ 

3. Healthy Living: สง่มอบสขุภาพทีด่ผี่านผลติภณัฑ ์(บรรจุภณัฑ)์ สู่ผูบ้รโิภค ซึง่บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน อาท ิ

เช่น การผลิตที่ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐาน GMP คุณภาพสนิค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 และHACCP  

นอกจากนี้ ยงัใสใ่จในสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานอกีดว้ย 

4. Eco Planet: การลดการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละประหยดัพลงังาน โดยการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด การ

บรหิารจดัการกระบวนการในการด าเนินธุรกจิใหส้่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด และการจดัการของเสยีทีเ่กดิ

จากการผลติอย่างเป็นระบบ  

 

  

  

  

Smart Solution 

Healthy Living 

ECO Planet Creativity 

สร้างสรรค์ดีไซน์แปลกใหม่เพื่อ 

เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์ 

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

3Rs: Reduce, Reuse, Recycle 

ส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์

สู่ผู้บริโภค 

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า 

Human Capital 

 การฝึกอบรม 
 การสรา้งแรงจงูใจ 
 ค่าตอบแทนและสวสัดิการที่

เหมาะสม 
 แนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ี
 ส่งเสรมิคุณภาพชวีติที่ดขีอง

พนกังาน 

Technology Process Efficiency Business Partnership 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ทนัสมยั 

 นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับ
กร ะบวนการผลิตหรือ
กระบวนการท างาน 

 ทมีวจิยัและพฒันามคีวามรู้
และความเชีย่วชาญ 

 ลดของเสยีจากกระบวนการผลติ 
 เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการ

ผลติ 
 Lean Management 
 สรา้งมาตรฐานในการท างาน

(Work Protocol) 
 ดแูลสุขภาพ ความปลอดภยั และ

สิง่แวดลอ้ม (HSE: Health, 
Safety, Environment) 

 ลกูคา้ 
 คู่คา้ 
 ผูถ้อืหุน้ 
 ชุมชน 
 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

วิสยัทศัน์/ พนัธกิจ/ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี/ จรรยาบรรณธรุกิจ/ นโยบายบริษทั  

กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
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โดยอาศยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 

1. Human Capital: มุ่งเน้นการพฒันาทุนมนุษยผ์่านการฝึกอบรมใหม้คีวามรู้ความช านาญในงานที่ตนเองรบัผดิชอบ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาตนเอง และท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สรา้งแรงจูงใจในการท างาน ไดร้บั

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มสีวสัดกิารและคุณภาพชวีติทีด่ ีโดยค านึงถงึการเคารพสทิธมินุษยชน ความสุขในการท างาน 

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ดงึดูดบุคลากรที่มคีวามรู้ความสามารถมาท างานกบัองค์กร และ รกัษาทรพัยากร

บุคคลทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั เป็นตน้ 

2. Technology: บรษิทัน าเครื่องจกัรทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพมาใชใ้นกระบวนการผลติ เพื่อใหส้ามารถผลติสนิคา้ทีม่ี

คุณภาพไดต้ามทีต่อ้งการ โดยมทีมีวจิยัและพฒันา (R &D) ทีแ่ขง็แกร่ง สามารถสรา้งสรรคค์ดิคน้สนิคา้และนวตักรรม

ใหม่ๆ ทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลายได ้

3. Process Efficiency: ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการห่วงโซ่คุณค่า การลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากการผลติใหน้้อยทีสุ่ด 

(Zero Defect) เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ และปฏบิตัติามขัน้ตอนการท างานอย่างเคร่งครดั นอกจากนี้ ยงัใส่ใจใน

สขุอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการท างาน 

4. Business Partnership: บรษิทัตอ้งรกัษาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนัธมติรทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็น ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้  

คู่คา้ ชุมชนแวดลอ้ม และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  

เพื่อสง่มอบสนิคา้และบรกิารทีด่ ีบนรากฐานของวสิยัทศัน์ พนัธกจิ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และนโยบายของบรษิทั 
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กลยทุธแ์ละเป้าหมาย 

เนื่องจากบรษิทัประกอบธุรกจิกลางน ้า (Midstream) ซึ่งเป็นส่วนเชื่อมต่อประสานระหว่างธุรกจิต้นน ้าและปลายน ้า 

ดงันัน้ ธุรกจิของบรษิทัจงึเป็นตวัแปรส าคญัในการบรูณาการระบบห่วงโซ่คุณค่าใหม้ปีระสทิธภิาพทัง้ระบบ เพื่อใหเ้กดิการบูรณา

การคุณค่าทัง้ระบบ บรษิทัจะตอ้งประกอบธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ โดยค านึงถงึผลกระทบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นได้

เสยีทุกฝ่าย ภายใตห้ลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี

หากบรษิทัใหค้วามส าคญักบั Operation Efficiency เพยีงอย่างเดยีว คงไม่เพยีงพอทีจ่ะสนบัสนุนใหน้ าไปสู่ความยัง่ยนื

ได ้เนื่องจากคู่แข่งในตลาดสามารถพฒันาและท าตามไดเ้ช่นกนั ดงันัน้ บรษิทัจงึต้องสร้างความแตกต่าง (Uniqueness) เพื่อ

สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั (Competitive Advantage) จงึต้องมกีารก าหนดกลยุทธห์ลกัในการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ

องคก์ร โดยคดัเลอืกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ ์โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

                                                                        
 

 

 

 

 

การขายและการตลาด 

„ สื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กนั เสมอืนเป็นพนัธมติรทางธุรกจิ 

„ พฒันาการบรกิารลูกคา้ในรูปแบบ The 
One Stop Service Solution เพื่อเป็น
ผูใ้หบ้รกิารแบบครบวงจร 

„ มคีวามรบัผดิชอบต่อสนิคา้และบรกิาร 
„ มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องโดยใชห้น่วยงานลูกคา้สมัพนัธ ์
(CRM) เป็นศนูยก์ลาง 

การวิจยัและพฒันา 

„ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม
บรรจุภณัฑ์ทุกประเภท เช่น การขยาย
สายการผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์อื่นๆ 
เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มยอดขาย และ
สรา้งผลก าไร 

„ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเดมิและ
ขยายฐานลกูคา้ใหม ่

„ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น
กร ะ บวนการ ผลิต ห รือ อ อก แบบ
ผลติภณัฑ ์

„ สร้างทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความ
เชีย่วชาญในการสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ์ 

การผลิต 

„ มีกระบวนการผลิตที่ เ ป็นมิตร ต่ อ
สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียที่มี
ประสิทธิภาพไม่ส่ งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและชุมชนใกลเ้คยีง 

„ ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
และการสูญเสยีจากการบรหิารจดัการ 
Inventory โดยการฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน สร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน และน าโปรแกรมส าเรจ็รูปมาใช้
ในการควบคุมและตรวจสอบ 

„ ส่งเสรมิสุขภาพและความปลอดภยัของ
พนกังาน 

„ มีร ะบบมาตรฐานในการท างานที่
ชดัเจน 

„ ผลิตสินค้าที่ได้ร ับการรับรองในเรื่อง
ของคุณภาพ และความปลอดภยัจาก
สถาบนัชัน้น า 

„ บริห ารจัดการห่ ว ง โ ซ่ คุณค่ า ให้มี
ประสทิธภิาพ 

„ พฒันาทกัษะและความช านาญในการ
ท างานของพนกังานอย่างต่อเนื่อง 

 

เรียนรู้ พฒันา ส่งมอบ 

“สรา้งความสมัพนัธท่ี์แขง็แกรง่” “มุ่งมัน่ในการสรา้งมลูค่าด้วยนวตักรรม” “ส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์ไม่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 
ปลอดภยั และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม” 

กลยุทธด์้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององคก์ร (Good Corporate Governance) เพื่อใหบ้รษิทัมี

ระบบการบรหิารจดัการทีม่คีุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้สรา้งประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ 

ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยี และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย  

 ในปี 2560 บรษิทัไดม้กีารทบทวนและจดัท าคู่มอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการฉบบัใหม่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการ

บรหิารงาน จรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อสื่อสารกบัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง และเป็นแนวทาง

ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพร่คู่มอืฯ บนเวป็ไซตข์องบรษิทั www.nep.co.th 

ผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (คะแนนเตม็ 100) 
 ผลการส ารวจการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีน (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies-CGR) จดัท าโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
67% 71% 75% 

   
ระดบัดพีอใช ้ ระดบัดพีอใช ้ ระดบัด ี

 
ผลการประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี (คะแนนเตม็ 100) 
 โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) จดัท าโดยสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 
 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
79.63% 79.88% 94% 
ระดบัด ี ระดบัด ี ระดบัดเียีย่ม 

 

                                                                                                                        
                    ชนิสรา ย่ิงนอก 
                    เลขานุการบรษิทั 

“เพราะหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีป็นรากฐานส าคญัในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัให้มี

การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ในปีทีผ่่านมา จงึไดม้กีารจดักจิกรรมมากมายเพือ่เป็นการส่งเสรมิให้

ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัเหน็ความส าคญัของการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง 

รวมทัง้ เน้นย ้าถงึจรรยาบรรณธุรกจิเพือ่น าไปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง” 

ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 
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คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองภายใต้หลักการก ากับกิจการที่ดี จึงมอบหมายให้

เลขานุการบรษิทัจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่กรรมการในเรื่องดงักล่าว โดยในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2560 เมื่อวนัที ่

14 กนัยายน 2560 คณะกรรมการบรษิทัไดร้บัฟังการบรรยายเรื่อง “หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียน 

(ฉบบัใหม่) ปี 2560” โดยไดร้บัเกยีรตจิาก คุณวรชัญา ศรมีาจนัทร ์ผูช้่วยเลขาธกิาร ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) มาเป็นวทิยากร ใหค้วามรูเ้กีย่วกบั CG Code ฉบบัใหม่ รวมถงึการแกไ้ข พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์ปี 

2559 ซึง่มปีระเดน็ทีก่ระทบต่อบรษิทัจดทะเบยีน เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู การใชข้อ้มลูภายใน การสรา้งราคา และการลงโทษ

ทางแพ่ง 

   
ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการก ากับดูแลกจิการที่ด ีสามารถดูได้จาก รายงานประจ าปี 2560 หรอื บนเวป็ไซต์ของ

บรษิทั: www.nep.co.th 

 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิัทได้ด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความชอบธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ขบัเคลื่อนองค์กรได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เริม่ต้นจากพนกังานของบรษิทัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ และมคีวามยุตธิรรม 
ไม่ใชต้ าแหน่งหรอืหน้าทีก่ารงานในการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัตนเองหรอืเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรอืกระท าการอนัใดทีส่อ่ไปในทาง
ทุจรติ อนัจะก่อใหเ้กดิความเสือ่มเสยีแก่บรษิทั เช่น การรบัสิง่ของ ของขวญั การเลีย้งรบัรอง และ การเรีย่ไรเงนิจากลูกคา้หรอืคู่
คา้ เพราะจะท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในการปฏบิตัหิน้าที ่หากพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา 
หรอืเลขานุการบรษิทัทราบ โดยบรษิทัจะคุม้ครองพนกังานหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืทีแ่จง้เตอืนเรื่องดงักล่าว ผูท้ีก่ระท าการทุจรติ 
ถือเป็นการกระท าผิดต้องได้รบัโทษทัง้ทางวินัยและทางกฎหมาย โดยในปี 2560 บริษัทไม่ได้รบัข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกบั
ประเดน็การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืประพฤตมิชิอบ จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  

คณะกรรมการบรษิัทไดก้ าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัทุกคนในองค์กร 
ตัง้แต่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพร่บนเวป็ไซตข์องบรษิทั  

จากความตัง้มัน่ที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ของคณะกรรมการบริษัท ดังนัน้ ในการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2559 เมื่อวนัที ่8 ธนัวาคม 2559 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัเขา้ร่วมลงนามในค าประกาศในเจตนารมณ์ใน
โครงการ “แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ” (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยประธานกรรมการ
บรษิทัไดล้งนามในค าประกาศฯ เมื่อวนัที ่14 ธนัวาคม 2559  และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมฯ ไดล้งนามเมื่อวนัที ่
27 ธนัวาคม 2559 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และคาดว่าจะสามารถยื่นขอรบัรองการเป็นสมาชกิ CAC ได ้ภายในปี 2561  
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บริษัทได้วางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมของบรษิัทให้มีมาตรฐานและความน่าเชื่อถือ เพื่อสนับสนุนแผนการ
ด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส โดยบริษัทได้ส่งพนักงานเพื่อเข้าร่วมการสมัมนาเพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกบัการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors: IOD) เพื่อทีจ่ะน ามาถ่ายทอด
ใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไดเ้ขา้ใจ และเตรยีมแผนการด าเนินงานส าหรบัยื่นขอรบัรองฯ 

ในปี 2560 บรษิทัไดจ้ดัการฝึกอบรมภายในองคก์รแก่ผูบ้รหิาร และพนกังาน ในหวัขอ้ “การต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ของ
องคก์ร (Anti-Corruption)” โดยอาจารยม์ะลวิลัย ์บุษบงค ์จากศูนยพ์ฒันาบุคลกิภาพสมารท์ เมื่อวนัที ่20 ตุลาคม 2560 เพื่อให้
เกดิความตระหนกัและท าความเขา้ใจ แลว้น าไปสูก่ารปฏบิตั ิ 

 
  

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 
 บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยี มชี่องทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน และเสนอความคดิเหน็ ใน
กรณีที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสยีจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานของบริษัท รวมทัง้การกระท าผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต  เพื่อให้สอดคล้องกบัการประกาศ
เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition หรอื CAC) หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมธุรกจิ ทัง้นี้ 
บรษิทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนไวบ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัแลว้ 
 บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการรบัแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้ับผู้
แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมอืกบับรษิัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเอกสารลบั ผ่านช่องทาง
ดงัต่อไปนี้ 

 
จดหมาย ถงึ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ดัการ หรอื ผูบ้งัคบับญัชา หรอื เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  
41 ถนนพหลโยธนิ ซอยพหลโยธนิ 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400 

  
โทรสาร ถงึ ผูบ้งัคบับญัชา หรอื เลขานุการบรษิทั  
หมายเลข 0-2279-6717 

 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ถงึผูบ้งัคบับญัชา หรอื เลขานุการบรษิทั chanitsara@nep.co.th 

 

กล่องรบัเรือ่งภายในบรษิทั จะมกีารเปิดกล่องเป็นประจ า เดอืนละ 1 ครัง้ 
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 เมื่อได้รบัแจ้งเบาะแสแล้ว บรษิทัจะด าเนินการตามขัน้ตอนตามที่ระบุไวใ้นระเบยีบปฏบิตัิของบรษิัท โดยบรษิัทมี
มาตรการในการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น  ไม่มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่
ท างาน พกังาน ข่มขู่ เลกิจ้าง หรือการอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นัน้ รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัการ
รอ้งเรยีน จะถูกเกบ็รกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ าเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
 บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทราบเรื่องการร้องเรียน หรอืขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัเรื่องร้องเรยีน จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องการ
ร้องเรียน ให้เป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเสยีหายของผู้แจ้งร้องเรียน 
แหล่งที่มาของข้อมูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการตามระเบยีบ หรอืตามที่
กฎหมายก าหนด หากมกีารจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูออกไปเปิดเผยในบรษิทั จะด าเนินการลงโทษทางวนิยั และ/หรอื ด าเนินการทาง
กฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี โดยในปี 2560 บรษิทัไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนใดๆ  
 

การบริหารความเส่ียง 
การบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการบรหิารจดัการองคก์ร สง่เสรมิใหอ้งคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายได้ อกีทัง้ยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยมุ่งเน้นให้ด าเนินงานด้วยความโปร่งใส มี

ประสทิธภิาพ สง่เสรมิภาพลกัษณ์ทีด่ ีสรา้งมลูค่าเพิม่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และปกป้องผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

 

 

1. ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รแบบบรูณาการโดยมกีารจดัการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 

3. ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งทีม่ที ัง้การทบทวน และปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ 

4. ใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการจดัการทีด่ ี

5. ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินงานปกติ 

 

ดงันัน้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทุกคนในองคก์ร โดยก าหนด

โครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร และ เจา้หน้าทีต่วัแทนจากแต่ละฝ่าย โดยมโีครงสรา้งฯ ดงันี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ          

สายงานบัญชีและการเงนิ 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

ฝ่ายงาน ฝ่ายงาน ฝ่ายงาน 

ผู้จัดการโรงงาน 

รองกรรมการผู้จัดการ          

สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ 



  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 
หน้า 32 

 
  

 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2560 มกีารแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง จ านวน 13 คน ประกอบดว้ย 
 1.   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชแีละการเงนิ หวัหน้าคณะท างาน 
 2.   รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานขายและพฒันาธุรกจิ รองหวัหน้าคณะท างาน 
 3.   ผูจ้ดัการโรงงาน     คณะท างาน 
 4.   ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ     คณะท างาน 
 5.   ผูจ้ดัการฝ่ายโลจสิตกิส ์    คณะท างาน 
 6.   ผูจ้ดัการฝ่ายบรหิารคุณภาพ   คณะท างาน 
 7.   ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบุคคล   คณะท างาน 
 8.   ผูจ้ดัการฝ่ายขาย     คณะท างาน 
 9.   ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด    คณะท างาน 
 10. ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี    คณะท างาน 
 11. ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ    คณะท างาน 
 12. นิตกิร      คณะท างาน 
 13. ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ    เลขานุการคณะท างาน  
 
คณะท างานฯ มหีน้าทีจ่ดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1. ประชาสมัพนัธใ์หทุ้กฝ่ายงาน ไดร้บัทราบนโยบายหรอืมาตรการทีไ่ดก้ าหนดขึน้ เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิตัใินหน่วยงาน 
2. จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานตามนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ 
3. ศกึษา วเิคราะห ์เพื่อทบทวนถงึความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสีย่ง เอือ้อ านวย

และใหข้อ้เสนอแนะต่อกรรมการผูจ้ดัการ เกีย่วกบัการพฒันาระบบบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการองคก์รมี
ประสทิธภิาพ 

4. ศกึษา ทบทวน และประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึแนวโน้มของผลกระทบทีอ่าจมผีลกระทบต่อหน่วยงานและ
องคก์ร ทัง้ความเสีย่งจากภายในและภายนอก เพื่อจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งของฝ่ายงานส าหรบัปีงบประมาณ เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยง โดยการบูรณาการความเสี่ยงของหน่วยงานและองค์กรเชื่อมโยง 
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ ์วตัถุประสงค ์เป้าหมายขององคก์ร 

5. จดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายงาน เสนอต่อกรรมกา รผู้จ ัดการ โดยมี
วตัถุประสงคส์ าคญัในการตดิตามประเมนิผล ดงันี้ 
5.1 ประเมนิคุณภาพและความเหมาะสมของการจดัการความเสีย่ง 
5.2 ตดิตามผลการจดัการความเสีย่งที่ไดด้ าเนินการไปแลว้หรอือยู่ระหว่างด าเนินการ ว่าบรรลุวตัถุประสงคข์องการ

บรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
5.3 ตรวจสอบความคบืหน้าของมาตรการการควบคุม ว่าสามารถลดโอกาสหรอืผลกระทบของเหตุการณ์ความเสีย่งให้

อยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 
6. จดัท าขอ้ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการลงทุนประเภทต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบหลกัธรรมาภบิาล ระบบบรหิารความ

เสีย่งในฝ่ายงานเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อขออนุมตัเิป็นเกณฑใ์นการปฏบิตังิานในสถานการณ์ความเสีย่งแต่ละ
ประเภท 
 

 ในปี 2560 ไดม้กีารประชุมคณะท างานฯ 1 ครัง้ และจดัท า Workshop 2 ครัง้ เพื่อมอบหมายใหฝ่้ายต่างๆ ด าเนินการ
จดัท าการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานหรือปัจจยัที่เกี่ยวข้อง และแผนป้องกนัความเสี่ยงในรูปแบบ
แผนปฏบิตังิาน 
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 คณะท างานฯ จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้แีนวทางในการด าเนินงานบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ 
และสือ่กลางทีช่่วยสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัผูบ้รหิารและพนักงานเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเรว็ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั  
 เมื่อวนัที ่3 ตุลาคม 2560 บรษิทัไดจ้ดัสมัมนา หวัขอ้ “หลกัสตูรการบรหิารจดัการความเสีย่ง (Risk Management)” 
โดยอาจารยน์ ้าเพชร พรหมณา วทิยากรจากสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิไดถ่้ายทอดแนวคดิและวธิกีารตลอดจนกระบวนการใน
การประเมนิและบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้สามารถน าผลประเมนิฯไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินการตามตวัชี้วดัด้วยการพฒันา
คุณภาพไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
 

  
 

 
 

 เมื่อวนัที่ 24 ตุลาคม 2560 บริษัทได้จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ หวัขอ้ “Risk and Opportunity Management 
Techniques for Management System ISO9001:2015” โดยอาจารยน์ ้าเพชร พรหมณา วทิยากรจากสถาบนัเพิม่ผลผลติ
แห่งชาต ิโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความเขา้ใจในหลกัการ แนวคดิ และขัน้ตอนการบรหิารความเสีย่งทีม่ผีลต่อการด าเนินงาน
ระบบมาตรฐานการจดัการและใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน ISO ฉบบัใหม่ ทัง้นี้ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการขอรบัรองมาตรฐาน 
ISO9001:2015 ในปี 2561 
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ประเดน็ความเส่ียงด้านต่างๆ ในปี 2560 
ปัจจยัภายนอก 

1.  ราคาวตัถดิุบ : 

เมด็พลาสติกเป็นวตัถุดบิหลกัของกระบวนการผลติ  โดยส่วนใหญ่ราคาจะแปรผนัตามราคาน ้ามนัตลาดโลกรวมทัง้

ขึน้อยู่กบัอุปสงคแ์ละอุปทานในแต่ละช่วงเวลา  ซึง่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทั  อย่างไรกต็าม  บรษิทัไดม้กีาร

ก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการให้สอดคล้องและเพยีงพอต่อความต้องการวตัถุดบิที่ใช้ส าหรบัการผลติ  โดยการ

ตดิตามการเปลีย่นแปลงและวเิคราะหแ์นวโน้มราคาวตัถุดบิอย่างใกลช้ดิ  มกีารวางแผนการสัง่ซือ้วตัถุดบิล่วงหน้าให้

สอดคลอ้งกบัค าสัง่ซือ้ของลกูคา้  เพื่อใหไ้ดต้น้ทุนวตัถุดบิทีใ่ชม้รีาคาทีเ่หมาะสมและใหป้ระโยชน์ต่อบรษิทัสงูสดุ 

2. คู่แข่งขนั  :  

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑเ์ป็นตลาดขนาดใหญ่มคีู่แขง่ขนัมากราย  และเป็นอุตสาหกรรมทีคู่่แข่งขนัสามารถเขา้ถงึไดไ้ม่

ยาก  บรษิัทจงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะสูญเสยีลูกค้าทีม่อียู่ได้  ซึง่บรษิทัได้มนีโยบายในการสร้างความเชื่อมัน่ในผลติภณัฑ ์ 

โดยสนิค้าของบรษิัทได้ผ่านการรบัรองมาตรฐานต่างๆ ตามขอ้ก าหนดของอุตสาหกรรมการผลิต  เช่น  ISO9001   

HACCP  เป็นต้น  นอกจากนี้ยงัไดส้รา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยบรกิารทีร่วดเรว็  ตรงต่อเวลา  จะเหน็ไดว้่า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าน้อยมาก  แต่กลับสามารถท ายอดขายเพิ่มขึ้นได้

ตามล าดบั 

 

ปัจจยัภายใน 

1. กระบวนการผลิต  :  

กระบวนการผลติที่ล่าชา้  เครื่องจกัรหยุดบ่อย  เป็นความเสีย่งที่ส่งผลกระทบให้เกดิความล่าช้าในการส่งมอบสนิค้า

ใหแ้ก่ลกูคา้ไดต้ามก าหนด และมตี้นทุนสงู  บรษิทัไดบ้รหิารจดัการโดยมนีโยบายในการเพิม่เครื่องจกัรทีจ่ะมาช่วยใน

บางขัน้ตอนของกระบวนการผลติแทนการใช้แรงงานคน เพื่อให้การผลติใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลผลติมากขึน้   และ

ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบเครื่องจกัรต่างๆ และท าแผนซ่อมบ ารุงตามวาระเพื่อใหอ้ยู่ในสภาพทีพ่รอ้มจะใชง้าน

ไดต้ลอดเวลา   อกีทัง้ยงัมนีโยบายในการจดัหาเครื่องจกัรส ารองเพื่อใชใ้นกรณีทีเ่ครื่องจกัรหลกัช ารุดหรอืมปัีญหาการ

ใชง้าน   

2. ความสามารถของบุคคลากร   

เน่ืองจากบรษิทัไดป้รบัเปลีย่นการใชเ้ครื่องจกัรแทนแรงงานคน  ท าใหม้คีวามจ าเป็นทีต่้องพฒันาทกัษะของพนักงาน  

และจดัหาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการควบคุมเครื่องจกัรทีม่กีารพฒันาตามเทคโนโลยขีองยุคปัจจุบนั  ซึง่จะ

ท าใหล้ดความเสีย่งเรื่องของสนิคา้ไม่ไดคุ้ณภาพลงได ้
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การบริหารจดัการห่วงโซ่คณุค่า 
 บริษัทให้ความส าคัญกบัการคดัเลือกคู่ค้าที่ให้ความส าคญัในการด าเนินงานที่โปร่งใส มีการควบคุมที่รดักุม และ

สามารถตรวจสอบได ้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งดงันี้  

 

 

 

1. การจดัซือ้จดัจา้งของบรษิทั จะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต่์อไปนี้ 

 คุม้ค่า มคีุณภาพ หรอืคุณลกัษณะทีส่ามารถตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของบรษิทัมากทีส่ดุ มรีาคาที่

เหมาะสม มกีารสง่มอบทีถู่กตอ้งตรงเวลาจากแหล่งขายหรอืผูป้ระกอบการเชื่อถอืได้ 

 โปร่งใส มกีารแข่งขนัดา้นราคาอย่างเป็นธรรม มหีลกัเกณฑช์ดัเจน หลกีเลีย่งการจดัซือ้จดัจ้างผ่านนายหน้า 

ยกเวน้กรณีทีจ่ าเป็น 

 มปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล มีการวางแผนการจดัซื้อ การบริหารไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการ

ประเมนิผลการจดัซือ้และการบรหิารพสัดุทุกปี 

 ตรวจสอบได ้มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 สรา้งสมัพนัธภาพ สรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพทางธุรกจิทีด่ต่ีอผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร 

2. พนกังานทุกคนมหีน้าทีร่่วมมอืในการใหข้อ้มลูแก่แผนกจดัซือ้ บุคคล หรอื คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหท้ าหน้าที่

จดัซื้อจดัจ้างเกี่ยวกบัชนิด คุณสมบตัิและรายละเอยีดอนัจ าเป็นของสนิค้า บรกิาร เพื่ อสนับสนุนให้การจดัซื้อจดัจ้าง

ด าเนินไปอย่างมรีะบบ และเกดิประโยชน์สูงสุดแก่บรษิัท โดยผู้ท าหน้าที่จดัซื้อจดัจ้างมสีทิธจิะขอความร่วมมอืจาก

หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้จิารณาร่วมในรายละเอยีดต่างๆ 

3. หา้มเสนอรายการจดัซือ้จดัจา้งสนิคา้หรอืบรกิารรายการเดยีวกนั โดยแยกออกเป็นการซือ้หลายครัง้เพื่อหลกีเลีย่งวงเงนิ

การอนุมตั ิ

4. ใหก้รรมการผูจ้ดัการหรอืคณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาใหค้วามเหน็ว่าควรอนุมตักิารจดัซือ้จดัจา้งรายการทีไ่ม่

เป็นไปตามระเบยีบ 

 

ในการคดัเลือกคู่ค้า บรษิัทจะยดึหลกัเกณฑ์การซื้อสนิค้าหรือบริการที่ตรงกบัความต้องการ มีคุณภาพเป็นไปตาม

มาตรฐาน ราคาเหมาะสม สามารถส่งมอบไดท้นัเวลา การใหข้อ้มูลหรอืบรกิารหลงัการขายทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามมัน่คงทาง

วตัถุดบิ มกี าลงัการผลติเพยีงพอในระยะยาว  

บรษิทัมกีารตรวจประเมนิคู่ค้าทุก 3 เดอืน จากประวตักิารส่งมอบสนิค้า เพื่อบรหิารความเสีย่งจากการพึง่พาวตัถุดบิ

หลกั กรณีคู่คา้ปัจจุบนัไม่สามารถตอบสนองใหไ้ด ้อาจท าใหธุ้รกจิหยุดชะงกัไดแ้ละสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั บรษิทั

จงึจ าเป็นจะตอ้งหาแหล่งส ารองเพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่บรษิทัต่อไป 

 นอกจากนี้ บรษิทัไดพ้ฒันาและลงทุนตดิตัง้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) และ ACCPAC เพื่อใหก้าร

ท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถรายงานต้นทุน ค่าแรงในกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นย าและรวดเร็ว และลด

กระบวนการท างานทีซ่บัซอ้น 

 

นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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กิจกรรมส าหรบัผู้ถือหุ้น 
ตามทีบ่รษิทัไดม้กีารจดักจิกรรมเยีย่มชมกจิการอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี

ตามมาตรฐานสากลในการใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั อกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัผูถ้อืหุน้อกีดว้ย โดย

ในปี 2560 บรษิทัร่วมกบัสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย จดักจิกรรม “My Company” เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2560 พาคณะผูถ้อืหุน้

ของบรษิทั เยีย่มชมกจิการ ณ โรงผลติกระสอบ ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา เพื่อใหผู้้ถอืหุ้นไดร้บัทราบ

แนวทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั เยีย่มชมกระบวนการผลติอย่างใกลช้ดิ และแนะน าสายการใหม่ คอื สายการผลติบรรจุ

ภณัฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ซึ่งได้เริม่ด าเนินการตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 มกีารพบปะพูดคุยกบัผู้บรหิารเพื่อ

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั  
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นอกจากนี้ บรษิทัได้น าคณะผูถ้ือหุน้ไปร่วมท ากจิกรรมเพื่อสงัคมร่วมกนั ณ ทณัฑสถานหญิงนครราชสมีา โดยมคีุณ

ทฆิมัพร วเิชยีรเชือ้ ผูอ้ านวยการ ใหก้ารตอ้นรบัอย่างเป็นกนัเอง  ส าหรบัการท ากจิกรรมฯ ในครัง้นี้ เป็นการมอบสิง่ของเครื่องใช้

ในชวีติประจ าวนัใหแ้ก่ผูต้้องขงัหญงิไรญ้าติ ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนเงนิบรจิาคและสิง่ของต่างๆ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

คณะผูถ้อืหุน้ พนกังานบรษิทั และคู่คา้ของบรษิทั 

 
 

 

         

              

เสียงจากผู้ถือหุ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม “My Company” 
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การจ้างงาน 
 บริษัทมีนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยให้ความส าคญักบัการจ้างงาน ก าหนด

ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ค านึงถงึสทิธมินุษยชนเป็นหลกั ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม 

 
สถิติข้อมูลด้านบุคลากร 

จ านวนพนักงานทัง้หมด 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รวม 378 341 381 
         ชาย 175 155 168 
         หญงิ 203 186 213 
 

จ านวนพนักงานแบ่งตามอายุ 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อายุน้อยกว่า 30 ปี 60 44 60 
อายรุะหว่าง 30-50 ปี 304 290 317 
อายุมากกว่า 50 ปี 14 7 4 
 

จ านวนพนักงานแบ่งตามระดบั 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ผูบ้รหิารระดบัสงู 3 3 3 
ผูจ้ดัการโรงงาน 1 1 1 
ผูจ้ดัการฝ่าย 8 11 9 
ผูจ้ดัการแผนก 17 15 19 
หวัหน้าสว่น 13 13 11 
พนกังานเทคนิค 25 20 27 
พนกังานรายเดอืน 71 76 102 
พนกังานรายวนั 240 202 209 
 

สถิติการจ้างงานใหม่แบ่งตามอายุ ย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รวม 270 58 171 
         ชาย 160 35 108 
         หญงิ 110 23 63 
อตัราการจา้งงานใหม่ (รอ้ยละของพนกังานทัง้หมด) 71.43 17.06 44.88 
 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
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อตัราการลาออก (Turnover Rate) แบ่งตามอายุ ย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
รวม 202 108 127 
         ชาย 117 45 93 
         หญงิ 85 63 34 
อตัราการลาออก (รอ้ยละของพนกังานทัง้หมด) 53.44 31.67 33.33 
 

สถิติการลาออกแบ่งตามประเภท ย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ลาออกโดยสมคัรใจ 82 57 61 
         ชาย 44 26 42 
         หญงิ 38 31 19 
ไล่ออก/ ปลด/ เลกิจา้ง 117 44 59 
         ชาย 71 30 48 
         หญงิ 46 14 11 
เกษยีณอายุ 2 6 5 
         ชาย 1 1 2 
         หญงิ 1 5 3 
เสยีชวีติ (สาเหตุไม่ไดม้าจากการปฏบิตังิาน) 1 1 2 
         ชาย 1 1 1 
         หญงิ - - 1 
 

จ านวนพนักงานหญิงท่ีลาคลอดแล้วกลบัมาปฏิบติังาน 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จ านวนทีล่าคลอด (คน) 1 2 4 
จ านวนทีก่ลบัมาปฏบิตังิานต่อ (คน) 1 2 2 
 

อตัราเงินสมทบท่ีบริษทัจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน (รอ้ยละของเงินเดือน) 

 บรษิทัจะสมทบเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพีเมื่อพนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจ า (ผ่านทดลองงาน) โดยทีบ่รษิทัจะหกั

เงนิค่าจา้งพนกังานและสมทบใหก้บัพนกังานเพื่อน าสง่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 พนกังานรายวนั สมทบให ้รอ้ยละ 5 ของอตัราค่าจา้ง 

 พนกังานรายเดอืน สมทบให ้รอ้ยละ 5 ของอตัราเงนิเดอืน 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
อายุงานน้อยกว่า 3 ปี - - - 
อายุงาน 3 ปี ขึน้ไป 100 100 100 
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สิทธิมนุษยชน 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีส่นบัสนุนใหพ้นกังานยดึถอืปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนตลอดจนมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะดแูลพนกังาน
ดงันี้ 

 
การไม่เลือกปฏิบติั  

 บรษิทัจะพจิารณาการจา้งงาน จ่ายค่าจา้ง เลื่อนต าแหน่ง และการเลกิจา้ง จากความสามารถในการปฏบิตังิาน โดยไม่มี
การเลอืกปฏบิตั ิ 

 บรษิทัจะไม่เกีย่วขอ้งหรอืสนบัสนุนการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน การจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง 
การเลกิจา้ง หรอืการเกษียณ บนพื้นฐานความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชาติก าเนิด ศาสนา ภาษา ความพกิาร 
เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน หรอื ความเกี่ยวขอ้งทางการเมอืง และแนวคดิส่วน
บุคคล 

 บริษัทจะไม่ขดัขวางแทรกแซงกจิกรรมของบุคลากรที่ปฏิบตัิตามหลกัการความเชื่อ หรือความจ าเป็นทางเชื้อชาต ิ
วรรณะ ชาตกิ าเนิด ศาสนา ความพกิาร เพศ ความเบีย่งเบนทางเพศ สมาชกิในสหภาพแรงงาน หรอืความเกีย่วขอ้ง
ทางการเมอืง 

 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้พกิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถไดป้ระกอบอาชพีและมรีายไดเ้ลี้ยงตวัเองโดยไม่มกีารกดีกนัตาม
นโยบายของภาครฐัทีส่นบัสนุนใหร้บัคนพกิารเขา้ท างานตามอตัราสว่นทีก่ฎหมายก าหนด  
ปัจจุบนั บริษัทจ้างงานผู้พิการทัง้หมดจ านวน 4 คน เข้าร่วมงานกบับริษัทในต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานขาย 
พนกังานซ่อมบ ารุง และ พนงังานสวมถุงรองใน   

 
การไม่ล่วงละเมิด การไม่ทารณุกรรม และการคกุคามพนักงาน   

ก าหนดไม่ใหก้ระท าการล่วงละเมดิ ทัง้ดา้นจารตี ประเพณี ศลีธรรมหรอืแม้แต่การสบประมาท เกี่ยวกบัทางเพศ  ทัง้
ระหว่างพนกังานกบัพนักงาน หรอืระหว่าง ผูบ้งัคบับญัชา  กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทัง้นี้ นายจา้งและหรอืลูกจา้ง ต้องไม่เกีย่วขอ้ง 
และ/หรอืสนบัสนุนในกจิกรรมใดๆ กต็ามทีเ่กีย่วกบัการลงโทษทางร่างกาย การบงัคบัทางกายหรอืการล่วงละเมดิทางเพศ การใช้
วาจาทีไ่ม่เหมาะสม หรอืวธิกีารก่อกวนใดๆ 
 
การไม่ใช้แรงงานเดก็หรอืผูเ้ยาว ์

บรษิทัไม่จา้งพนกังานทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี ยกเวน้ ในกรณีทีบ่รษิทัอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน แต่มคีวามจ าเป็นต้อง
รกัษา/ เพิม่ก าลงัการผลติ บรษิัทจะปฏบิตัติามขอ้ยกเวน้ การจา้งแรงงานเดก็ ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยได้เกบ็
รวบรวมและรกัษาเอกสารการพสิจูน์อายุของพนกังานก่อนการจา้งงานคอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น ซึง่
เจ้าหน้าทีส่รรหาบุคลากร มหีน้าที่ตรวจสอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน โดยเปรยีบเทยีบกบับตัร
ประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิ และมหีน้าที่สมัภาษณ์พนักงานทุกคนก่อนการจ้าง เพื่อตัดสนิใจว่าเอกสารพสิูจน์อายุที่ผู้สมัคร 
แสดงมาเป็นเอกสารจรงิและบนัทกึผลลงในใบรบัสมคัรงาน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทจะไม่เกี่ยวขอ้งหรอืสนับสนุนให้มกีารใช้
แรงงานเดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 15 ปี บรษิทัจะไม่ใหเ้ดก็หรอืแรงงานผูเ้ยาวอ์ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายไม่ปลอดภยั หรอืไม่
ถูกสขุลกัษณะทัง้ภายใน และภายนอกสถานทีท่ างาน 
 
ชัว่โมงการท างาน 

บรษิัทได้ก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัจ านวนชัว่โมงท างานทัง้ชัว่โมงปกตแิละจ านวนชัว่โมงล่วงเวลาให้เป็นไป
ตามทีก่ฎหมายก าหนด เวน้กรณี “ความจ าเป็นในการท างานเร่งด่วน” บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องชัว่โมง 
การท างานโดยชัว่โมงการท างานปกติ ต้องเป็นไปตามกฎหมายก าหนดแต่ต้องไม่เกนิ 48 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์และให้พนักงานมี
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วนัหยุดอย่างน้อย 1 วนั ในทุกสปัดาห ์ส าหรบัการท างานล่วงเวลา ทางบรษิทัจะจ่ายค่าตอบแทนในอตัราพเิศษ และก าหนดให้
ท างานล่วงเวลาไม่เกนิ 12 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์การท างานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมคัรใจของพนักงาน โดยไม่มกีาร
เลอืกปฏบิตัเิกีย่วกบัชัว่โมงการท างาน 
 
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง 

บรษิทัไดจ้ดัให้มคีณะกรรมการสวสัดกิาร ในสถานประกอบการเพื่อเป็นตวัแทนของลูกจา้ง และเป็นการส่งเสรมิการมี
อสิระในการเขา้ร่วมสมาคมของพนกังาน เคารพในสทิธขิองบุคลากรทุกคนทีจ่ะก่อตัง้และเขา้ร่วมกจิกรรมของกลุ่ม ตามต้องการ 
รวมทัง้เคารพสทิธใินการเจรจาต่อรองของกลุ่มบุคลากรดงักล่าวในกรณีทีส่ทิธดิา้นเสรภีาพในการสมาคม หรอืการรวมกลุ่มเจรจา
ต่อรอง ถูกจ ากดัอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย ทางบรษิทัจะเอือ้อ านวยใหบุ้คลากรทัง้หมด ไดใ้ชว้ธิกีารทดแทนอื่นในสมาคมและ
รวมกลุ่มเจรจาต่อรองไดอ้ย่างอสิระ บรษิัทจะใหก้ารรบัรองว่า ผู้แทนของลูกจา้งที่ได้รบัการสรรหาคดัเลอืกจากฝ่ายลูกจ้าง จะ
ไดร้บัการอ านวยความสะดวก และไดร้บัการปฏบิตัเิท่าเทยีมกบัลกูจา้งคนอื่นๆ 
 
การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ค่าตอบแทนการท างานผลประโยชน์และสวสัดิการต่างๆ  
เพื่อให้พนักงานมัน่ใจว่าการจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนได้รบัค่าตอบแทนการท างานและเป็นไปตามกฎหมายหรือ

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ บรษิทัจ่ายค่าจา้งส าหรบัการท างานตามมาตรฐานขัน้ต ่าของกฎหมาย โดยจะพจิารณาถึงความเพยีงพอ 
ขัน้พืน้ฐานของบุคลากร และมรีายไดเ้หลอืตามสมควร พนักงานจะไดร้บัรายละเอยีดทีช่ดัเจน เกีย่วกบัส่วนประกอบของค่าจา้ง 
และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ บรษิทัจะจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นเงนิตราไทยรวมไปถงึสวสัดกิารต่างๆ ทีพ่นักงานจะไดร้บั
ตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังานทุกคน 

 
การสือ่สารและการรอ้งเรียนหรอืรอ้งทุกข ์

1. การสือ่สารให้ความรู้ จดัใหม้กีารสือ่สาร ใหค้วามรูก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปถ่ายทอดใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุก
ระดบั ใหร้บัทราบเกีย่วกบันโยบายและแนวทางปฏบิตั ิเพื่อใหพ้นักงานทีเ่ขา้ใหม่ทุกคนได้รบัความรู้และรบัทราบ
นโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และช่องทางการรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกข ์

2. การรอ้งเรียน การรอ้งทุกข ์พนักงานทีไ่ดร้บัการคุกคาม ล่วงละเมดิ หรอืไดร้บัการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม สามารถ
ยื่นค ารอ้ง หรอืรอ้งเรยีนต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารเพื่อใหพ้นกังานทราบถงึขัน้ตอนการรอ้งเรยีนและการยุตขิอ้
รอ้งเรยีน 

 
การไม่ใช้แรงงานบงัคบั 

บรษิทัจะไม่เกีย่วขอ้งหรอืสนบัสนุนการใชแ้รงงานบงัคบั   เช่น  แรงงานไม่สมคัรใจ  หรอืแรงงานเพื่อไถ่ถอนหนี้ในการ
ผลิตสนิค้า และจะไม่ก าหนดให้บุคลากรวางเงินประกนั หรือเอกสารแสดงตนใดๆ ในการเข้าท างานกบับรษิัท และไม่มกีาร
ทดสอบการตัง้ครรภ ์หรอืการใชแ้รงงานเดก็ และครอบคลุมไปถงึแรงงานนกัโทษดว้ย 
 
การใช้แรงงานหญิง 

บรษิทัไม่มนีโยบายทีจ่ะปฏเิสธการรบัสมคัร การบรรจุ การลดสทิธปิระโยชน์ การลดต าแหน่ง หรอืการเลกิจา้งของ
พนกังานหญงิอนัเนื่องมาจากการตัง้ครรภ ์บรษิทัจะจดัใหพ้นกังานหญงิมคีรรภ์มสีภาพการท างานและสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัต่อ
เดก็ในครรภ ์และต่อพนกังานหญงิมคีรรภ์ 
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เพื่อเป็นการแสดงว่าบรษิัทมกีารบรหิารจดัการแรงงานทีย่ดึหลกัการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม 
เคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน ยอมรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี โปร่งใส และมคีวามรบัผดิชอบ บรษิัทไดย้ื่นแบบแสดงความจ านงเขา้สู่
ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดบัพื้นฐาน จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
จงัหวนัครราชสมีา ตามประกาศเลขที ่SDBL.36/2561 เมื่อวนัที ่30 พฤศจกิายน 2560  

 
เมื่อวนัที ่19 ธนัวาคม 2560 ในงาน “วนัแรงงานสมานฉันท ์สรา้งสรรคส์นัติ” บรษิทัไดร้บัมอบประกาศเกยีรตคิุณจาก

กรมสวสัดกิารคุม้ครองแรงงาน ว่าเป็นสถานประกอบกจิการทีไ่ดน้ าแนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทีด่ ีหรอื Good Labour Practices: 

GLP ไปใชใ้นการบรหิารจดัการดา้นแรงงานเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติ แรงงาน สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัสนิคา้ทีผ่ลติในประเทศ 

เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการคา้ของประเทศ 

         
  

ในปี 2560 บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีบ่รษิทัเป็นคู่ความหรอืคู่กรณี ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ

บรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 

การดแูลพนักงาน 
 พนกังาน คอื ทรพัยากรอนัมคี่าของบรษิทัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็และสรา้งความยัง่ยนืร่วมกนั ดงันัน้ 

บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัในการดแูลพนกังานใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละมคีวามสุขในการท างาน โดยปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนดว้ย

ความเสมอภาค เคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และสง่เสรมิใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

 

ความปลอดภยัและสุขอนามยั 

 บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีใ่หม้กีารรกัษาไวซ้ึง่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยสนิ และสุขภาพอนามยัทีด่ขีองพนักงานทุกคน 

โดยถือเป็นหน้าที่ทีจ่ะด าเนินการและส่งเสรมิทุกวถิีทางในการวางแผน ออกแบบ จดัหา ติดตัง้ ปฏบิตัิการ บ ารุงรกัษาอาคาร

สถานที ่เครื่องจกัร อุปกรณ์ เทคโนโลยกีารผลติ กฎความปลอดภยัและสภาวะแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาพนกังานเพื่อป้องกนั 

ขจดั และควบคุมความสญูเสยีทัง้หมด โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(คปอ.) ผูบ้งัคบับญัชา เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่า นโยบายความปลอดภยัจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องและ

ได้ผลอย่างจรงิจงั โดยจะถือว่าการปฏบิตัิงานรวมทัง้กจิกรรมเพื่อความปลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ทุกระดบั ที่

จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานทุกคน  
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 บรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในทีท่ างาน ดงันี้ 

 

 

1. ความปลอดภยัในการท างานถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอนัดบัแรกในการปฏบิตังิานของพนกังานทุกคน 

2. บรษิทัจะสนบัสนุนใหม้กีารปรบัปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดลอ้มใหป้ลอดภยั 

3. บรษิทัจะสนบัสนุนสง่เสรมิใหม้กีจิกรรมความปลอดภยัต่างๆ ทีจ่ะช่วยกระตุ้นจติส านึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูง

ใจ ประชาสมัพนัธ ์การแขง่ขนัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะตอ้งกระท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นผูน้ า อบรม ฝึกสอน จงูใจ ใหพ้นกังานปฏบิตัดิว้ยวธิทีี่

ปลอดภยั 

5. พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส าคัญ

ตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน 

6. พนกังานตอ้งดแูลความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในพืน้ที่ทีป่ฏบิตังิาน 

7. พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมอืในโครงการความปลอดภยัอาชวีอนามยัของบรษิทั และมสีทิธเิสนอความคดิเหน็ใน

การปรบัปรุงสภาพการท างาน และวธิที างานใหป้ลอดภยั 

8. บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดไวข้า้งตน้เป็นประจ า 

 

สถิติการเกิดอบุติัเหตจุากการท างาน ประจ าปี 2560 

 

 

 

ความรนุแรง/ความเสียหาย จ านวนลูกจา้งท่ีได้รบัอบุติัเหต ุ
ปี 2560 

ไดร้บับาดเจบ็เลก็น้อย (ไม่หยุดงาน) 5 คน 
ไดร้บับาดเจบ็ถงึขัน้หยุดงานเกนิ 3 วนั 5 คน 
สญูเสยีอวยัวะบางสว่น - 
ทุพพลภาพ - 
เสยีชวีติ - 
รวม 10 คน 
รวมจ านวนวนัหยุดงานจากอุบตัเิหตุในการท างาน  62 วนั 

บรษิทัมเีป้าหมายก าหนดใหอุ้บตัเิหตุที่

เกดิจากการท างานตอ้งเป็นศนูย ์ปรากฏ

ว่าในปี 2560 เกดิอุบตัเิหตุขึน้ทัง้หมด 10 

ครัง้ ซึง่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัในท่ีท างาน 
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การตรวจวดัสภาพเวดล้อมในการท างาน 

 บรษิทัไดด้ าเนินการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่งจากการ

ท างานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซน็เตอร์ จ ากดั 

ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมผีลการตรวจดงัต่อไปนี้ 

 

ผลการตรวจวดัความดงัเสียงเฉล่ีย 8 ชม. บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

ล าดบั พืน้ท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัความดงัเสียงเฉล่ีย 8 ชม.  

(Leq 8hr.) 
เทียบ
เกณฑ์

มาตรฐาน Leq (dB(A)) Lmax 
1 เครื่องทอ CC59 92.2 99.4 ไม่ผ่าน 
2 เครื่องทอ CC54 91.9 98.3 ไม่ผ่าน 
3 เครื่องทอ CC47 91.9 95.5 ไม่ผ่าน 
4 เครื่องทอ CC28 91.9 96.2 ไม่ผ่าน 
5 เครื่องทอ CC36 91.9 96.2 ไม่ผ่าน 
6 เครื่องเทป 86.6 90.2 ผ่าน 
7 โรงงาน 1 : (กราเวยีร)์ : เครื่องพมิพ ์

กราเวยีร ์
84.9 89.4 ผ่าน 

8 โรงงาน 1 : (กราเวยีร)์ : เครื่องเคลอืบ 83.4 101.8 ผ่าน 
9 โรงงาน 1 : (กราเวยีร)์ : เครื่องตดัซอง 74.3 86.0 ผ่าน 
10 โรงงาน 2 : ผลติ : แผนกเยบ็ 81.4 90.2 ผ่าน 
11 โรงงาน 2 : ผลติ : เครื่องเคลอืบ 87.6 97.7 ผ่าน 

ค่ามาตรฐาน 90.0 140.0 
  

ผลการตรวจวดัความดงัเสียงเฉล่ีย 24 ชม. (Leq 24 hr.) บริเวณรอบโรงงาน 

ล าดบั พืน้ท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดัความดงัเสียงเฉล่ีย 8 ชม.  

(Leq 24hr.) 
เทียบ
เกณฑ์

มาตรฐาน Leq (dB(A)) Lmax 
1 หลงัโรงอาหาร 57.0 87.4 ผ่าน 

2 ขา้งโรงงาน 3 58.8 98.7 ผ่าน 

ค่ามาตรฐาน 70 115.0 

 
 ส าหรบับรเิวณทีม่เีสยีงดงั เช่น บรเิวณโรงทอเสน้เทป เป็นต้น บรษิทัไดจ้ดัเตรยีมทีอุ่ดหู (Ear Plugs) อุปกรณ์ป้องกนั

เสยีงใหพ้นกังานไดส้วมใสข่ณะทีต่อ้งปฏบิตังิานในบรเิวณนัน้  
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ผลการตรวจวดัความรอ้น บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

ล าดบั พืน้ท่ีตรวจวดั ลกัษณะงาน 
ผลการตรวจวดัความรอ้น (oC) 

ค่า
มาตรฐาน 

เทียบ
เกณฑ์

มาตรฐาน 
NWB DB GT WBGT 

1 โรงงาน 1: เครื่องพมิพก์รา
เวยีร ์

งานปานกลาง 
26.1 28.3 30.1 27.3 

32.0 ผ่าน 

2 โรงงาน 1: เครื่องเคลอืบ งานปานกลาง 25.4 27.4 29.3 26.6 32.0 ผ่าน 
3 โรงงาน 1 : เครื่องตดัซอง งานปานกลาง 26.4 28.6 31.2 27.8 32.0 ผ่าน 
4 โรงงาน 1 :(กราเวยีร)์: 

พืน้ทีจุ่ดที ่1 
งานปานกลาง 

27.1 29.2 31.8 28.5 
32.0 ผ่าน 

5 โรงงาน 1 :(กราเวยีร)์: 
พืน้ทีจุ่ดที ่1 

งานปานกลาง 
26.3 27.3 30.2 27.5 

32.0 ผ่าน 

6 โรงงาน 2 : ผลติ : พืน้ที่
จุดที ่1 

งานปานกลาง 
27.1 26.3 30.6 28.2 

32.0 ผ่าน 

7 โรงงาน 2 : ผลติ : พืน้ที่
จุดที ่2 

งานปานกลาง 
26.8 25.4 31.7 28.3 

32.0 ผ่าน 

8 โรงงาน 2 : ผลติ : พืน้ที่
จุดที ่3 

งานปานกลาง 
25.9 27.1 32.7 27.9 

32.0 ผ่าน 

9 โรงงาน 2 : ผลติ : พืน้ที่
จุดที ่4 

งานปานกลาง 
25.8 26.1 30.2 27.1 

32.0 ผ่าน 

10 โรงงาน 3 : ทอเสน้เทป : 
พืน้ทีจุ่ดที1่ 

งานปานกลาง 
26.7 25.6 31.6 28.2 

32.0 ผ่าน 

11 โรงงาน 3 : ทอเสน้เทป : 
พืน้ทีจุ่ดที2่ 

งานปานกลาง 
28.9 27.7 31.7 29.7 

32.0 ผ่าน 

12 โรงงาน 3 : ทอเสน้เทป : 
พืน้ทีจุ่ดที3่ 

งานปานกลาง 
29.4 28.1 32.8 30.4 

32.0 ผ่าน 

13 คลงัพสัดุ : หอ้งเกบ็สนิคา้
จุดที ่1 

งานปานกลาง 
28.6 27.6 32.3 29.7 

32.0 ผ่าน 

14 คลงัพสัดุ : หอ้งเกบ็สนิคา้
จุดที ่2 

งานปานกลาง 
29.6 27.8 33.1 30.7 

32.0 ผ่าน 

15 คลงัพสัดุ : หอ้งเกบ็สนิคา้
จุดที ่3 

งานปานกลาง 
27.5 26.4 30.2 28.3 

32.0 ผ่าน 
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ผลการตรวจวดัความเขม้แสง บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

ล าดบั พืน้ท่ีตรวจวดั ลกัษณะงาน 
ผลการ
ตรวจวดั 

(LUX) 

ค่ามาตรฐาน 

(LUX) 
เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน 

1 โต๊ะธุรการ  งานคอมพวิเตอร ์ 624 600  ผ่าน 

2 โต๊ะธุรการ  งานคอมพวิเตอร ์ 631 600 ผ่าน 

3 โต๊ะบุคคล  งานคอมพวิเตอร ์ 633 600 ผ่าน 

4 โต๊ะบุคคล  งานคอมพวิเตอร ์ 646 600 ผ่าน 

5 โต๊ะบุคคล  งานคอมพวิเตอร ์ 672 600 ผ่าน 

6 โต๊ะบุคคล  งานคอมพวิเตอร ์ 605 600 ผ่าน 

7 โต๊ะ จป.  งานคอมพวิเตอร ์ 612 600 ผ่าน 

8 โต๊ะจดัซือ้  งานคอมพวิเตอร ์ 613 600 ผ่าน 

9 โต๊ะจดัซือ้  งานคอมพวิเตอร ์ 688 600 ผ่าน 

10 โต๊ะบญัช ี งานคอมพวิเตอร ์ 610 600 ผ่าน 

11 โต๊ะบญัช ี งานคอมพวิเตอร ์ 622 600 ผ่าน 

12 โต๊ะบญัช ี1 งานคอมพวิเตอร ์ 666 600 ผ่าน 

13 โต๊ะบญัช ี2 งานคอมพวิเตอร ์ 604 600 ผ่าน 

14 โต๊ะผลติ  งานคอมพวิเตอร ์ 712 600 ผ่าน 

15 โต๊ะผลติ  งานคอมพวิเตอร ์ 702 600 ผ่าน 

16 โต๊ะผลติ  งานคอมพวิเตอร ์ 613 600 ผ่าน 

17 โต๊ะผลติ  งานคอมพวิเตอร ์ 624 600 ผ่าน 

18 โต๊ะซ่อมบ ารุง  งานคอมพวิเตอร ์ 1086 600 ผ่าน 

19 โต๊ะซ่อมบ ารุง  งานคอมพวิเตอร ์ 1201 600 ผ่าน 

20 โต๊ะซ่อมบ ารุง  งานคอมพวิเตอร ์ 976 600 ผ่าน 

21 โต๊ะIT  งานคอมพวิเตอร ์ 842 600 ผ่าน 

22 โต๊ะIT  งานคอมพวิเตอร ์ 882 600 ผ่าน 

23 โต๊ะ DCO งานคอมพวิเตอร ์ 729 600 ผ่าน 

24 โต๊ะ Sale งานคอมพวิเตอร ์ 620 600 ผ่าน 

25 โต๊ะ QC  งานคอมพวิเตอร ์ 610 600 ผ่าน 

26 โต๊ะ QC   งานคอมพวิเตอร ์ 720 600 ผ่าน 

27 โต๊ะ QC  งานคอมพวิเตอร ์ 664 600 ผ่าน 

28 โต๊ะวางแผน   งานคอมพวิเตอร ์ 724 600 ผ่าน 

29 โต๊ะวางแผน   งานคอมพวิเตอร ์ 762 600 ผ่าน 

30 โต๊ะวางแผน   งานคอมพวิเตอร ์ 610 600 ผ่าน 

31 โต๊ะวางแผน  งานคอมพวิเตอร ์ 683 600 ผ่าน 
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ล าดบั พืน้ท่ีตรวจวดั ลกัษณะงาน 
ผลการ
ตรวจวดั 

(LUX) 

ค่ามาตรฐาน 

(LUX) 
เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน 

32 โต๊ะกราเวยีร ์ งานคอมพวิเตอร ์ 609 600 ผ่าน 

33 โต๊ะกราเวยีร ์  งานคอมพวิเตอร ์ 682 600 ผ่าน 

34 โต๊ะR&D  งานคอมพวิเตอร ์ 712 600 ผ่าน 

35 โต๊ะR&D   งานคอมพวิเตอร ์ 743 600 ผ่าน 

36 โต๊ะQC งานคอมพวิเตอร ์ 1516 600 ผ่าน 

37 โต๊ะคลงัพสัดุ   งานคอมพวิเตอร ์ 713 600 ผ่าน 

38 โต๊ะคลงัพสัดุ   งานคอมพวิเตอร ์ 664 600 ผ่าน 

39 โต๊ะคลงัพสัดุ   งานคอมพวิเตอร ์ 790 600 ผ่าน 

40 โต๊ะคลงัพสัดุ   งานคอมพวิเตอร ์ 920 600 ผ่าน 

41 โต๊ะคลงัพสัดุ   งานคอมพวิเตอร ์ 821 600 ผ่าน 

42 โต๊ะจดัสง่สนิคา้   งานคอมพวิเตอร ์ 665 600 ผ่าน 

43 โต๊ะคลงัพสัดุ   งานคอมพวิเตอร ์ 590 600 ไม่ผ่าน 

44 โรงงาน 3 หอ้ง QC 1 งานคอมพวิเตอร ์ 623 600 ผ่าน 

45 โรงงาน 3 หอ้ง QC 2 งานคอมพวิเตอร ์ 612 600 ผ่าน 

46 โรงงาน 2  Line ผลติ1 งานคอมพวิเตอร ์ 920 600 ผ่าน 

47 โรงงาน 2  Line ผลติ2 งานคอมพวิเตอร ์ 623 600 ผ่าน 

48 โรงงาน 1  Line ผลติ1 งานคอมพวิเตอร ์ 614 600 ผ่าน 

49 โรงงาน 1  Line ผลติ2 งานคอมพวิเตอร ์ 672 600 ผ่าน 

50 โรงงาน 1  Line ผลติ3 งานคอมพวิเตอร ์ 687 600 ผ่าน 

51 โรงงาน 1  Line ผลติ4 งานคอมพวิเตอร ์ 665 600 ผ่าน 

52 หอ้งเกบ็สนิคา้ โรง 1  งานคอมพวิเตอร ์ 540 600 ไม่ผ่าน 

53 หอ้งเกบ็สนิคา้ โรง 2 งานคอมพวิเตอร ์ 672 600 ผ่าน 

54 หอ้งเกบ็สนิคา้ โรง 3 งานคอมพวิเตอร ์ 562 600 ไม่ผ่าน 

 

 ในบริเวณที่พบว่ามีความเข้มของแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานนัน้ บริษัทได้หา

แนวทางทีจ่ะแกไ้ข โดยใหค้ณะท างานจดัการพลงังานเป็นผูพ้จิารณาถงึความเหมาะสมในการตดิตัง้อุปกรณ์ส่องสว่าง เพื่อเป็น

การประหยดัพลงังานและค่าใชจ้่าย  
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การซ้อมดบัเพลิง 

 การเกดิเพลงิไหมย้่อมท าให้เกดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ รวมทัง้การด าเนินงานของบรษิัท และสวสัดภิาพ

ของพนกังาน ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัในการท างานและเตรยีมความพรอ้มในกรณีเกดิอุบตัเิหตุจากเพลงิไหม ้บรษิทัไดม้กีาร

จดัฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2560 ไดจ้ดัอบรมเมื่อวนัที ่7 ตุลาคม 2560 และซอ้มอพยพหนีไฟ 

เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2560 

        

      
 

การพฒันาคณุภาพชีวิตของพนักงาน 

 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันาบุคลากร ดงันี้ 

 

 

 

1. ปฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

2. สรา้งจติส านึกในการท างานใหแ้ก่พนกังาน 

3. พฒันาความรู ้ความสามารถใหก้บัพนกังาน 

4. สง่เสรมิสขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังาน 

5. ค านึงถงึค่าตอบแทน สทิธ ิสวสัดกิารของพนกังาน 

6. สง่เสรมิสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างพนกังานและบรษิทั 

7. มมีาตรการลงโทษต่อผูฝ่้าฝืนระเบยีบ กฎเกณฑข์องบรษิทัอย่างจรงิจงัดว้ยความเป็นธรรมและเหมาะสม 

 

 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
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การฝึกอบรม 

บรษิทัสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัได้รบัการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากลตามขอ้ก าหนดของลูกค้า และตามความจ าเป็นในการพฒันางานของพนักงาน  เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทจะด ารงมาตรฐานการบริหารงาน และการปฏิบตัิงานตามแผนกลยุทธ์ของ
องคก์ร โดยฝึกอบรมและพฒันาความรู ้ เกีย่วกบัหลกัปฏบิตัดิา้นมาตรฐานแรงงาน  ดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการ
ท างาน  บรษิทัสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเอง โดยผ่านกระบวนการพฒันาในรูปแบบต่างๆ  
ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั  เพื่อส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา
และสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกระดบั มชี่องทางในการสือ่สาร เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์ซึง่กนัและกนั อนัจะพฒันาไปสู ่
“องคก์รแห่งการเรยีนรู”้ ซึง่จะสง่เสรมิใหพ้นกังานและองคก์รเกดิการพฒันาเตบิโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 

 
สถิติชัว่โมงการฝึกอบรมเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี 

 
ปี 

ชัว่โมงอบรม (จ าแนกตามระดบั) รวมชัว่โมง
อบรม 

จ านวนผูเ้ข้าอบรม (จ าแนกตามเพศ) เฉล่ียชัว่โมง 
อบรม/ คน ผูจ้ดัการฝ่าย

ขึน้ไป 
ผูจ้ดัการ
แผนก 

พนกังาน ชาย หญงิ รวม 

2558 24 42 1,350 1,416 115 121 236 6 
2559 72 167 2,380 2,619 254 236 490 5 
2560 410 381 2,842 3,633 340 253 593 6 
รวม 506 590 6,572 7,668 709 610 1,319 6 

 
 

หลกัสูตรท่ีมีการจดัฝึกอบรมในปี 2560 แยกตามหมวด 

 
 

โรงงานสีขาวต่อต้านยาเสพติด 

 เน่ืองจากยาเสพตดิเป็นเหตุแห่งความสญูเสยีในเรื่องของผลผลติทีล่ดลงเนื่องจากประสทิธภิาพในการท างานลดลง เกดิ

อุบตัเิหตุระหว่างปฏบิตังิาน เครื่องมอืหรอือุปกรณ์สญูหายหรอืเสยีหาย เป็นต้น บรษิทัไดด้ าเนินการตามโครงการโรงงานสขีาว 

โดยส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกนั โทษ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งบรษิัทได้จดัให้มกีารตรวจ

สุขภาพและตรวจปัสสาวะของพนักงานชายเป็นประจ าทุกปี เมื่อพบว่า พนักงานติดยาเสพติด จะน าเขา้สู่กระบวนการบ าบดั 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความสมคัรใจ การด าเนินงานตามโครงการดงักล่าวจะส่งผลให้พนักงานมสีุขภาพและคุณภาพชวีติที่ด ี

สามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและองคก์ร  

ความรูพ้ ืน้ฐาน 
37% 

การจดัการ 
12% 

การบรหิารคุณภาพ 
19% 

ความปลอดภยั 
9% 

ความรูด้า้นเทคนิค 
23% 



  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 
หน้า 50 

 
  

 บรษิัทไดเ้ชญิเจา้หน้าที่ต ารวจชุดสบืสวน จากสถานีต ารวจภูธรสูงเนินเขา้ท าการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพตดิของ

พนกังานจ านวน 131 คน พบสารเสพตดิประเภทเมทแอมเฟตามนี (ยาบา้) จ านวน 3 ราย หรอื รอ้ยละ 2.29 และไดน้ าปัสสาวะ

ตวัอย่างและพนกังานทีต่รวจพบสง่ศนูยเ์พื่อการคดักรองผูเ้ขา้รบัการบ าบดัฟ้ืนฟูอ าเภอสงูเนิน 

 

ตรวจสุขภาพประจ าปี 

บรษิทัมคีวามห่วงใยสขุภาพกาย และสขุภาพใจของพนักงานทุกคน ซึง่เป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร ดังนัน้ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของพนักงานทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน และส านักงานใหญ่ เป็นประจ าทุกปี เนื่องจากการตรวจ

สขุภาพจะช่วยใหส้ามารถป้องกนั หรอืรกัษาโรคไดอ้ย่างทนัท่วงท ีโดยเฉพาะพนักงานทีป่ฏบิตังิานในโรงงานซึง่มปัีจจยัเสีย่งต่อ

สุขภาพเกี่ยวกบัสารเคมอีันตรายซึ่งอาจสะสมในร่างกาย นอกจากนี้ บรษิัทสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานที่ปฏบิตัิงานใน

สายการผลติไม่ได้เป็นโรคตดิต่อทีจ่ะสามารถส่งผลถงึการปนเป้ือนในอาหารหรอืผลติภณัฑ์ ท าใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้่าบรษิทัไดส้่ง

มอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ถูกหลกัอนามยั และปลอดภยั  

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 ณ โรงงานฯ นครราชสีมา 

 
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจ าปี 2560 ณ ส านักงานใหญ่ กรงุเทพมหานคร 

      
 

ประกนัชีวิตและสุขภาพ 

 บรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิสวสัดภิาพและสทิธปิระโยชน์แก่พนกังาน จงึไดจ้ดัท าประกนัชวีติและประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม

ใหก้บัผูบ้รหิาร และพนกังาน ทัง้รายวนัและรายเดอืน ซึง่เป็นสวสัดกิารอย่างหนึ่งทีท่ าใหพ้นกังานมขีวญัและก าลงัใจในการท างาน 

มหีลกัประกนัดา้นสขุภาพ และเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ   
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กิจกรรมยืดเหยียดรา่งกายก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

บรษิทัตระหนักดวี่าสุขภาพร่างกายทีด่เีป็นสิง่ทีส่ าคญัส าหรับ

พนักงานที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ดงันัน้ บรษิัทไดจ้ดักจิกรรมยดืเหยยีดร่างกาย 

และขยบัร่างกายก่อนเริม่ปฏบิตังิานเป็นประจ าทุกเชา้ น าโดย

เจา้หน้าทีข่องฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 

กิจกรรมภายในองคก์ร 

 งานสงกรานต ์ประจ าปี 2560 

บรษิทัไดจ้ดังาน “เอน็อพี ีสบืสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2560” เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2560 ณ โรงงานผลติของ

บรษิทั จงัหวดันครราชสมีา เพื่อใหพ้นักงานไดร้่วมสบืสานประเพณีอนัดงีามของไทย โดยจดัใหม้พีธิสีรงน ้าพระพุทธ

มนต์ ตกับาตร รดน ้าด าหวัขอพรจากผูบ้รหิาร ทัง้ผูบ้รหิารและพนักงานต่างร่วมใจแต่งชุดลายดอกเพื่อแสดงออกถึง

ความเป็นไทย และไดม้กีารร่วมกจิกรรมวนัสงกรานตก์นัอย่างสนุกสนานครกึครืน้ 
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 เจ้าภาพการสวดบ าเพญ็กศุลสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 

บรษิทัร่วมเป็นเจา้ภาพในการสวดบ าเพญ็กุศลสวดอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลย

เดช โดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธี ณ พระที่นัง่ดุสติมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวงั เมื่อวนัที่ 16 

พฤษภาคม 2560 ดว้ยความอาลยัและส านึกในพระมหากรุณาธคิุณเป็นลน้พน้หาทีส่ดุมไิด ้

 
 

 งานวนัคล้ายวนัสถาปนาบริษทั ครบรอบ 64 ปี 

ในปี 2560 ครบก าหนดการสถาปนาก่อตัง้บรษิทั ครบรอบ 64 ปี ซึง่บรษิทัไดเ้ริม่กต็ัง้เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2496 โดย

บรษิัทได้จดังานวนัคล้ายวนัสถาปนาฯ ณ โรงงานฯ นครราชสมีา และ ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยคณะ

ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้่วมท าบุญเพื่อความเป็นศริมิงคล นอกจากนี้ พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี รองประธาน

กรรมการบรษิทั ไดเ้ป็นประธานในพธิเีปิดสายการผลติผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑช์นิดอ่อน หรอื Flexible Packaging และ

กรรมการบรษิทัทีไ่ปร่วมงานไดเ้ดนิชมและฟังบรรยายเกีย่วกบัสายการผลติใหม่นี้อกีดว้ย 
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 งานเลี้ยงสงัสรรคส่์งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม่ 2561 

บรษิัทร่วมกบั บรษิัท นวนคร จ ากดั (มหาชน) และ บรษิัท ผลติไฟฟ้า  นวนคร จ ากดั จดังานเลี้ยงสงัสรรค์ระหว่าง

คณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนักงาน เมื่อวนัที ่22 ธนัวาคม 2560 ณ โรงแรมมริาเคลิแกรนด ์โดยในงานมกีาร

จดัการแสดงของพนกังาน และร่วมสนุกกบัการจบัฉลากชงิรางวลั 

 

   
 

เมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2560 บรษิทัไดจ้ดังานเลีย้งสงัสรรคต์้อนรบัปีใหม่ใหก้บัพนักงานทีโ่รงงาน โดยในช่วงเชา้ไดจ้ดั

กจิกรรมตกับาตรพระสงค ์9 รูป มกีารแข่งขนัเกมสก์ฬีาสพีืน้บ้าน ประกวดรอ้งเพลง ในช่วงเยน็เป็นการเลี้ยงฉลองปี

ใหม่ โดยมกีารมอบของทีร่ะลกึแก่พนกังานเกษยีณ มอบรางวลัแก่พนกังานดแีด่น และจบัฉลากชงิรางวลั 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน 

 เพื่อให้การบรกิารจดัการทรพัยากรบุคคลเป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบาย โครงสรา้งองคก์ร  และ

ความต้องการของพนักงาน ดงันัน้ จึงได้ท าการส ารวจความพงึพอใจและความผูกพนัของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน เพื่อน าผลที่ได้มาวเิคราะห์ ปรบัปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ และก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความสุขในการท างานให้กบั

พนกังาน โดยมพีนกังานทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 306 คน คดิเป็นรอ้ยละ 79 ของพนักงานทัง้หมด ซึง่ไดผ้ลส ารวจความพงึ

พอใจและความผกูพนัของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปี 2560 ดงันี้ 

ระดบัการใหค้ะแนนความพงึพอใจ 

คะแนน  5  หมายถงึ   ความพงึพอใจมากทีส่ดุ  
  คะแนน  4  หมายถงึ   ความพงึพอใจมาก    
  คะแนน  3  หมายถงึ   ความพงึพอใจปานกลาง   
  คะแนน  2  หมายถงึ   ความพงึพอใจน้อย    

 คะแนน  1  หมายถงึ   ความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
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ความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน  

สรุปผลรวมในหมวดนี้ คะแนนเตม็ 5 ไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.14 คะแนน    

 หวัขอ้ที่ได้คะแนนมากที่สุดคอื การปฏบิตังิานที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 

คะแนน 

 หวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุคอื องคก์รใหร้างวลัแก่บุคลากรทีม่ผีลการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดค้่าเฉลีย่

เท่ากบั 2.60 คะแนน 

 

ความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร  

สรุปผลรวมในหมวดนี้ คะแนนเตม็ 5 ไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 คะแนน  

 หวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนนมากทีส่ดุคอื มคีวามซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอองคก์รโดยค านึงถงึประโยชน์ขององคก์รเป็น

ทีต่ัง้ ไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.84 คะแนน 

 หวัขอ้ทีไ่ดค้ะแนนน้อยทีส่ดุคอื ไม่คดิจะไปปฏบิตังิานทีอ่งคก์รอื่นแมว้่าจะไดร้ับต าแหน่งและเงนิเดอืนทีด่กีว่า 

ไดค้่าเฉลีย่เท่ากบั 3.27 คะแนน 

 

ความรบัผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบและการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อลูกคา้ โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของลูกคา้

เป็นหลกั เน้นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้โดยการสนองความต้องการด้วยคุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่ดใีนราคาที่

เหมาะสม ตามปรชัญา “คณุภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”  

บรษิทัมฝ่ีายสนบัสนุนทางดา้นอื่นๆ  เพื่อตอบโจทยท์ุกความตอ้งการของลกูคา้  ภายใตบ้รกิารรปูแบบ  The One Stop 

Service Packaging Solution  อ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร  ทัง้การออกแบบผลติภณัฑ ์ การจดัส่งสนิคา้  และบรกิาร

หลงัการขาย 

 

 

                                                                                                                          

 
           ปภงักร จนัทรศรณ์ 

             ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

“การขายมบีทบาทส าคญัในการท าให้ลูกคา้มัน่ใจว่าลูกค้าได้มาลงทุนซื้อสนิค้าของเรา

แล้วคุ้มค่า ฉะนัน้ สิง่ทีจ่ะท าให้ลูกค้าอยู่กับเราอย่างยัง่ยืน ไม่ใช่เพียงแค่สินค้าดีมี

คุณภาพเท่านัน้ แต่อยู่ทีก่ารตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า

ดว้ย เราจงึใหค้วามส าคญักบัการบรกิารหลงัการขาย เพือ่ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ใีน

ระยะยาว” 
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The One Stop Service Packaging Solution  เป็นรปูแบบการน าเสนอสนิคา้และบรกิารผ่านพนกังานขายทีม่คีวามรู้

และความช านาญด้านบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร  เริม่ตัง้แต่การออกแบบ การวจิยัและพฒันาบรรจุภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัสนิค้า

ของลูกคา้ ความหลากหลายของสนิคา้บรรจุภณัฑท์ีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้ มรีะบบควบคุมคุณภาพสนิคา้ จนไดร้บั

การรับรองมาตรฐานในการผลิต มีระบบบริหารการจัดส่งสินค้าที่ทันสมัยสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ทันเวลา และมี

ศูนยบ์รกิารลูกคา้สมัพนัธ ์(CRM: Customers Relations Management) จงึท าใหบ้รษิทัมลีูกคา้ทีใ่ชผ้ลติภณัฑห์ลากหลายกลุ่ม

สนิคา้ทัว่ประเทศ 

 
มาตรฐานการท างานและผลิตภณัฑ ์

 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดและกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และมุ่งพฒันาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อใหล้กูคา้มัน่ใจใน

คุณภาพของสนิคา้และบรกิาร โดยบรษิทัไดร้บัมาตรฐานต่างๆ ดงันี้ 
 

การรบัรองการบริหารตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008        
ระบบบรหิารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Quality Management System: QMS) ที่
ก ากบัดูแลทัง้การออกแบบ พฒันาการผลติ การติดตัง้ การบรกิาร ทีส่ร้างความมัน่ใจใน
คุณภาพและประสทิธภิาพขององคก์ร 
 
 

 
Certification No. TH007598 
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HACCP  
Hazard Analysis Critical Control Point หมายถงึ ระบบการวเิคราะหอ์นัตรายและจุด
วกิฤตทีต่อ้งควบคุมในการผลติอาหาร ซึง่จดัเป็นมาตรฐานในการสง่ออกผลติภณัฑท์ัว่โลก 
เพื่อรบัรองคุณภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑอ์าหาร 
 

 
Certification No. TH008919H 

การผลิตท่ีถกูสุขอนามยัตามมาตรฐาน GMP   
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหาคลอบคลุม 6 
ประการ คือ 1) สุขลกัษณะของสถานที่ตัง้และอาคารผลิต เครื่องมอื เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ ทีใ่ช้ในการผลติ 2) การควบคุมกระบวนการผลติ 3) การสุขาภิบาล 4) การ
บ ารุงรกัษา 5) การท าความสะอาด 6) บุคลากร 
 

 
Certification No. TH008919G 

มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 729-2553 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่ านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้วว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มีความ
ปลอดภยัในการอุปโภค บรโิภค มปีระสทิธภิาพในการใชง้าน และมคีุณภาพสมราคา 

 
มอก.729-2553 

  
 

 
 

  “สินค้าทนัสมยั และมีคณุภาพ เพือ่สนองความต้องการของลูกค้า” 

 

 

การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้าด้วยระบบ CRM 

บริษัทจดัให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาของการน าสนิค้าไปใช้หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่าน

หน่วยงาน CRM ซึ่งมหีน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อที่บรษิัทจะได้ป้องกนัและแก้ไขปัญหาให้กบัลูกค้าได้อย่างรวดเรว็และ

เหมาะสม รวมทัง้น าขอ้มลูดงักล่าวไปปรบัปรุงหรอืพฒันาสนิคา้และบรกิารต่อไป 

 

การรกัษาความลบัของลูกค้า 

บรษิทัเคารพสทิธสิ่วนบุคคลของลูกคา้ โดยบรษิทัและพนักงานทุกคนจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัใดๆ ของ

ลูกคา้ต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกบับุคคลใดๆ กล่าวคอื พนักงานจะไม่น าขอ้มูล เอกสาร หรอืสิง่อื่นใดของลูกคา้ ไป

แจกจ่าย หรอืเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลอื่นในบรษิัทที่ไม่มหีน้าทีต่้องรูข้อ้มูลดงักล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่

ถูกตอ้งตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากลกูคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้เอง เช่น การใหค้ าปรกึษาหรอืพฒันา

ธุรกจิของลกูคา้ โดยพนกังานจะด าเนินการตามวธิกีารทีเ่หมาะสมในการป้องกนัขอ้มูล เอกสาร หรอืสิง่อื่นใด ทีเ่ป็นความลบัของ

ลกูคา้จากการฉ้อโกง ขโมย และใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ 

 

  

นโยบายคณุภาพ  

1. ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ 

2. สง่มอบสนิคา้ตามก าหนดเวลา 

3. ราคาสนิคา้ยุตธิรรม 

4. พฒันาสนิคา้ใหท้นัสมยั 

วตัถปุระสงคค์ณุภาพ 

http://www.เกร็ดความรู้.net/อาหารคลีน/
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://sites.google.com/site/matrthanphlitphanthxutsahkrrm/_/rsrc/1347512914975/home/kheruxnghmay-khxng-mxk/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81_.jpg?height=200&width=187&imgrefurl=https://sites.google.com/site/matrthanphlitphanthxutsahkrrm/home/kheruxnghmay-khxng-mxk&docid=mau4IUikfTIVHM&tbnid=moAFWaGxHyogQM:&vet=10ahUKEwiv0Je14eDXAhWBsI8KHSGcDHoQMwhMKBIwEg..i&w=187&h=200&bih=643&biw=1366&q=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81&ved=0ahUKEwiv0Je14eDXAhWBsI8KHSGcDHoQMwhMKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://sites.google.com/site/matrthanphlitphanthxutsahkrrm/_/rsrc/1347512914975/home/kheruxnghmay-khxng-mxk/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81_.jpg?height=200&width=187&imgrefurl=https://sites.google.com/site/matrthanphlitphanthxutsahkrrm/home/kheruxnghmay-khxng-mxk&docid=mau4IUikfTIVHM&tbnid=moAFWaGxHyogQM:&vet=10ahUKEwiv0Je14eDXAhWBsI8KHSGcDHoQMwhMKBIwEg..i&w=187&h=200&bih=643&biw=1366&q=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81&ved=0ahUKEwiv0Je14eDXAhWBsI8KHSGcDHoQMwhMKBIwEg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=https://sites.google.com/site/matrthanphlitphanthxutsahkrrm/_/rsrc/1347512914975/home/kheruxnghmay-khxng-mxk/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81_.jpg?height=200&width=187&imgrefurl=https://sites.google.com/site/matrthanphlitphanthxutsahkrrm/home/kheruxnghmay-khxng-mxk&docid=mau4IUikfTIVHM&tbnid=moAFWaGxHyogQM:&vet=10ahUKEwiv0Je14eDXAhWBsI8KHSGcDHoQMwhMKBIwEg..i&w=187&h=200&bih=643&biw=1366&q=%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%81&ved=0ahUKEwiv0Je14eDXAhWBsI8KHSGcDHoQMwhMKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  

 ส าหรบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้อย่างยัง่ยนื บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้โดยหน่วยงาน 

CRM ในหวัขอ้คุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลติภณัฑ์ บรกิารด้านการสัง่ซื้อผลติภณัฑ์ บรกิารด้านการส่งมอบผลติภณัฑ ์

การใหบ้รกิารของพนักงานขาย และการใหบ้รกิารของหน่วยงานลูกคา้สมัพนัธ ์เพื่อน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปประเมนิ และวเิคราะหแ์นว

ทางการพฒันาและแกไ้ขปัญหาของสนิคา้และบรกิารของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครัง้ท่ี 1 ปี 2560 (มกราคม-มิถนุายน) 

 
เป้าหมาย : คะแนนในแต่ละหวัขอ้ ไมต่ ่ากว่า 4 คะแนน 

ผลลพัท ์: ผ่าน 1 หวัขอ้ คอื การใหบ้รกิารของพนกังานขาย  

  ส าหรบัภาพรวมไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 3.9 คะแนน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ครัง้ท่ี 2 ปี 2560 (กรกฎาคม-ธนัวาคม) 

 
เป้าหมาย : คะแนนในแต่ละหวัขอ้ ไมต่ ่ากว่า 4 คะแนน 

ผลลพัท ์: ผ่าน 2 หวัขอ้ คอื การใหบ้รกิารของพนกังานขายและ การใหบ้รกิารของหน่วยงานลกูคา้สมัพนัธ ์ 

  ส าหรบัภาพรวมไดร้บัคะแนนเฉลีย่ 3.9 คะแนน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
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กิจกรรมเพ่ือสงัคม 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน  

 บรษิทัมคีวามภูมใิจเป็นอย่างยิง่ทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงาน บรษิทัจงึไดเ้ปิดโอกาสให้

สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะสง่นกัศกึษาเขา้ฝึกงานในบรษิทั สามารถสง่นกัศกึษาเขา้ฝึกงานตามวชิาเอกทีเ่รยีนมาตาม

ระยะเวลาทีส่ถาบนัการศกึษาก าหนด โดยมบีุคลากรของบรษิทัเป็นผูส้อนงานในต าแหน่งต่างๆ ซึง่นักศกึษาทีเ่ขา้รบัการฝึกงาน

จะไดค้วามรูจ้ากการไดท้ดลองปฏบิตังิานจรงิ และไดป้ระสบการณ์เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการกา้วสูส่งัคมการท างานในอนาคต  

 ในปี 2560 มนีักศกึษาเขา้ร่วมฝึกงานกบับรษิัท จ านวน 11 คน จากสถาบนัการศกึษา 5 แห่ง ได้แก่ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีรุนาร ีมหาวทิยาลยัราชภฎันครราชสมีา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วทิยาลยัเทคนิคนครราชสมีา และ

วทิยาลยัอาชวีศกึษาชยัภูม ิซึง่มาจากสาขาวชิาทีห่ลากหลาย อาทเิช่น วศิวกรรมอุตสาหกรรม วศิวกรรมพอลเิมอร ์วศิวกรรมเคม ี

ไฟฟ้าก าลงั และ การบญัช ีเป็นตน้ มาฝึกงานภายใตห้น่วยงานต่างๆ ในบรษิทั เช่น แผนกผลติกระสอบพลาสตกิ แผนกวางแผน

ผลติ แผนกซ่อมบ ารุง แผนกบญัชตีน้ทุน และฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

 

การสรา้งงานให้กบัชุมชน 

 เพื่อเป็นการสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้หก้บัชาวบา้นในทอ้งถิน่ทีโ่รงงานตัง้อยู่ บรษิทัไดเ้ปิดรบัผูท้ีม่คีวามสนใจทีจ่ะหา

รายไดพ้เิศษ เช่น แม่บ้าน ชาวบา้นกลุ่มเกษตรกรทีไ่ม่ได้ท างานในช่วงฤดูเกบ็เกีย่ว และ นักศกึษาทีม่เีวลาว่างในช่ว งปิดภาค

เรยีน เป็นตน้ ไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ มรีายไดเ้สรมิ สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครวัได ้โดยบรษิทัไดว้่าจา้งสวมถุง

รองในส าหรบักระสอบพลาสตกิสาน เนื่องจากบรษิัทไม่มแีรงงานประจ าในการสวมถุงรองใน เพราะออรเ์ดอรก์ารสัง่ซือ้ส าหรบั

กระสอบพลาสติกสานทีต่้องสวมถุงรองในนัน้ขึน้อยู่กบัฤดูกาลของกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้า จงึไม่มคีวามจ าเป็นจะต้องจ้าง

แรงงานประจ า     

 นอกจากนี้ บรษิทัยงัมบีรกิารรถรบัสง่ใหก้บัผูท้ีม่าท างานดงักล่าว เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกอกีดว้ย 

          
 

กิจกรรมบริจาคและมอบส่ิงของช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

บริษัทท ากิจกรรมสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการมอบสิง่ของบริจาคหรือเงิน

สนับสนุน เพื่อเป็นการตอบแทนสงัคมและสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานภายนอก ซึ่งในปี 2560 

บรษิทัไดท้ ากจิกรรมเพื่อสงัคมดงันี้ 

 

 



  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 
หน้า 60 

 
  

 

 

 

    
 

 

 

 
 

 

 

                                                                           
                                                                                      

 

มอบของรางวลัสนับสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ได้แก่  ขนม ตุก๊ตา ฯลฯ  ณ  โรงเรียนบา้นสลกัใด วนัท่ี 13 มกราคม 2560 

 

มอบของรางวลัสนับสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ ได้แก่  ขนม ตุก๊ตา ฯลฯ  ณ  เทศบาลโคกกรวด วนัท่ี 14 มกราคม 2560 
 

มอบของช่วยเหลือผูไ้ร้ยากและคนพิการ  ได้แก่  แพมเพิส   

ณ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนากลาง  เดือน  มีนาคม 2560 

 

กิจกรรมท าดีเพ่ือพ่อ บริจาคน ้าด่ืมแจกให้ประชาชน  

ณ สนามหลวง กรงุเทพมหานคร 
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มอบส่ิงของเคร่ืองใช้ให้กบัสถานสงเคราะหค์นชราและ อบต. นากลาง 
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การใช้ทรพัยากร 
 บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมุ่งเน้นใหม้แีนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

เพื่อใหพ้นกังานทุกคนมสีว่นร่วมในการด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานและปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั ซึง่มุ่งไปสู่การลดค่าใชจ้่าย

ของบรษิทั และการประหยดัพลงังานตามนโยบายของรฐับาล จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการด าเนินการจดัการพลงังาน พรอ้ม

ทัง้แต่งตัง้คณะท างานจดัการพลงังาน จากตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ

การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ที่ก าหนดให้โรงงานควบคุมการด าเนินการจัดการพลังงาน และให้บรรลุนโยบายและ

วตัถุประสงคใ์นการจดัการพลงังาน  

 

 
1. บรษิทัจะด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยก าหนดใหก้ารอนุรกัษ์พลงังานเป็นส่วน

หนึ่งของการด าเนินงานของบรษิทั สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. บรษิัทจะด าเนินการปรบัปรุงประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรพลงังานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกบัธุรกจิ

เทคโนโลยทีีใ่ชแ้ละแนวทางการปฏบิตังิานทีด่ ี

3. บรษิทัจะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรกัษ์พลงังานตามความเหมาะสมในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคน

เขา้ใจและปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 

4. บรษิัทถือว่าการอนุรกัษ์พลงังานเป็นหน้าที่ความรับผดิชอบของผูบ้รหิารทุกระดบัและพนักงานทุกคน ที่จะร่วมมอืใน

การปฏบิตัติามมาตรการทีก่ าหนดใหส้ าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค์ 

5. บรษิทัจะสนับสนุนทรพัยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรม และการมสี่วนร่วมในการน าเสนอ

ขอ้คดิเหน็เพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน 

6. ผู้บริหารและคณะท างานด้านการจดัการพลงังาน จะมีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ

ด าเนินงานดา้นพลงังานใหม้คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัทุกปี 

 
โครงการประหยดัพลงังาน LED 

  เพื่อลดการใชพ้ลงังาน และลดค่าใชจ้่ายดา้นการใชพ้ลงังานของบรษิทั รวมถงึสามารถช่วยลดภาวะโลกรอ้นทีจ่ะส่งผล

กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม บรษิทัจงึได้จดัท า “โครงการประหยดัพลงังาน LED” โดยการตดิตัง้หลอดประหยดัพลงังาน LED ซึ่ง

เป็นระบบแสงสว่างที่มีประสทิธิภาพสูงในบริเวณต่างๆ ของบริษัท ท าให้บริษัทมีการบริหารจดัการด้านพลงังานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และมกีารบรหิารจดัการงบประมาณค่าใชจ้่ายอย่างคุม้ค่า รวมทัง้เป็นการสรา้งจติส านึกของพนกังาน ส่งเสรมิการมี

สว่นร่วมในการอนุรกัษ์และประหยดัพลงังานอย่างยัง่ยนืต่อไป 

 บริษัทได้ท าการติดตัง้หลอดไฟ LED ที่โรงงานของบริษัท ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซึ่ง

ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน 1 2 3 อาคารส านกังาน อาคารจดัเกบ็วตัถุดบิ อาคารคลงัสนิคา้ โรงซ่อม โรงเกบ็ของ และโรงอาหาร 

รวมไปถงึการตดิตัง้ฯ ทีส่ านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยบรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินการโครงการดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 

นโยบายการด าเนินการจดัการพลงังาน 

ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
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2559 เป็นตน้มา ซึง่มคี่าใชจ้่ายในการด าเนินการในส่วนของโรงงาน เท่ากบั 2,479,826.15 บาท และในส่วนของส านักงานใหญ่ 

เท่ากบั 160,415.72 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,640,241.87 บาท  

 

 เป้าหมายในส่วนของโรงงาน 

 กิโลวตัต์ กิโลวตัต์-ชัว่โมง/ปี บาท/ปี 

เป้าหมายเชงิปรมิาณ 66.51 273,797.47 958,291.15 
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งองิก่อนตดิตัง้ฯ 95.93 391,592.45 1,370,573.57 
ระดบัการใชพ้ลงังานอา้งองิหลงัตดิตัง้ฯ 29.42 117,794.98 412,282.42 
เงนิลงทุนทัง้หมด  2,480,697 บาท 
ระยะเวลาคนืทุน  2.59 ปี 
 

บรษิทัไดเ้กบ็ขอ้มลูการใชพ้ลงังานเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการตดิตัง้ฯ โดยมีรายละเอยีดดงันี้ 

 

รวมทัง้โรงงาน 
หน่วยการใช้ไฟฟ้า : KW-h 

 

หมายเหตุ   หน่วยใชไ้ฟฟ้าของโรงงานรวมทัง้หมด ไดแ้ก่  ไฟแสงสว่าง เครือ่งใชส้ านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ (ไมร่วมเครือ่งจกัร)  
 

 

ส านักงานใหญ่ 
หน่วยการใช้ไฟฟ้า : KW-h 

ปี / 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. สะสม 

2559 8,537 8,443 11,760 11,561 11,434 11,174 11,066 11,825 11,232 11,171 11,626 10,554 130,019 
2560 9,011 9,227 12,497 10,577 10,203 11,595 10,266 10,979 11,473 8,993 9,064 7,652 121,537 
ลดลง 
(%) 

-5.55 -9.29 -6.27 8.51 10.77 -3.77 7.23 7.15 -2.15 19.50 19.52 27.50 6.52 

หมายเหตุ   มเิตอรว์ดัการใชไ้ฟฟ้าของส านกังานใหญ่ ไดแ้ก่  ไฟแสงสว่าง พดัลม เครือ่งใชส้ านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ 

 

 

 

 

 

ปี / 
เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. สะสม 

2559 22,438 22,426 28,350 25,353 25,436 26,458 25,674 26,508 27,617 22,280 19,601 14,978 287,119 
2560 12,373 11,336 15,986 14,498 16,056 17,855 15,242 17,006 17,854 15,598 15,543 11,674 181,021 
ลดลง 
(%) 

44.86 49.02 43.61 42.82 36.88 32.52 40.63 35.85 35.35 29.99 20.70 22.06 36.95 
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ภาพรวมการใช้ไฟฟ้าของบริษทัของโรงงานและส านักงานใหญ่ เปรียบเทียบปี 2559 กบั 2560 

หน่วยการใช้ไฟฟ้า : KW-h 

 
หมายเหตุ   มเิตอรว์ดัการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด เป็นตวัเลขรวม ไดแ้ก่  ไฟแสงสว่าง พดัลม เครือ่งใชส้ านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ 

 

หน่วยการใช้ไฟฟ้าของบริษทัของโรงงานและส านักงานใหญ่สะสม เปรียบเทียบปี 2559 กบั 2560 

หน่วยการใช้ไฟฟ้า : KW-h 

 
 จากการด าเนินการโครงการประหยัดพลังงาน LED ดงักล่าว บริษัทจึงได้รับเงินสนับสนุนในการด าเนินงานของ

โครงการดงักล่าว จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน (พพ.) จ านวน 40,000 บาท เนื่องจากบรษิทัมคีุณสมบตัิ

ผ่านตามเกณฑข์องโครงการสง่เสรมิการด าเนินมาตรการอนุรกัษ์พลงังานดว้ยกลไกการตรวจสอบและรบัรองการจดัการพลงังาน

ตามกฎหมาย 

 

โครงการควบคมุการใช้พลงังานให้มีประสิทธิภาพ  

บรษิัทได้เขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิเครื่องจกัรอุปกรณ์ประสทิธภิาพสูง และวสัดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรกัษ์พลงังานของ

ภาครฐั “ฉลากประสทิธภิาพสูง” หรือ “ฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5” รวมถึงการบ ารุงรกัษาเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์/เครื่องใช้

มกราคม กุมภาพนัธ ์ มนีาคม เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สงิหาคม กนัยายน ตุลาคม พฤศจกิายน ธนัวาคม 

ปี 2559 30,975 31,102 40,110 36,914 36,870 37,632 36,740 38,333 38,849 33,451 30,863 25,532

ปี 2560 21,384 20,779 28,483 25,075 26,259 29,450 25,508 27,985 29,327 24,591 24,607 19,326

ลดลง (%) 30.96% 33.19% 28.99% 32.07% 28.78% 21.74% 30.57% 27.00% 24.51% 26.49% 20.27% 24.31%

 -
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302,558 
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ส านกังาน เพื่อยดือายุการใชง้านใหย้าวนานขึน้ ซึง่ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน โดยพนักงานทุกคนมสี่ วนร่วมในการอนุรกัษ์

พลงังาน ซึง่เป็นการปลกูจติส านึกในการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมการใชพ้ลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพดงันี้ 

1. มาตรการการเลอืกซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน 

1.1 เลอืกซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ตดิฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 

1.2 เลอืกซือ้อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน ทีม่สีญัลกัษณ์ Energy Star 

2. มาตรการการใชง้านและบ ารุงรกัษา เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน 

2.1 เครื่องปรบัอากาศ 

2.1.1 ปิดเครื่องปรบัอากาศช่วงพกัเทีย่ง 

2.1.2 ปรบัตัง้อุณหภูมกิารใชง้านของเครื่องปรบัอากาศที ่25 องศาเซลเซยีส 

2.1.3 ลา้งเครื่องปรบัอากาศทุกๆ รอบ 3 เดอืน 

2.1.4 ใชเ้ครื่องปรบัอากาศประสทิธภิาพสงูตดิฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 แทนเครื่องเก่าทีช่ ารุด 

2.2 อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน 

2.2.1 ปิดเครื่องหลงัเลกิงาน พรอ้มทัง้ถอดปลัก๊ออกดว้ย 

2.2.2 ปิดจอคอมพวิเตอรต์อนพกัเทีย่ง 

2.2.3 ตัง้ปิดหน้าจอคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตั ิ

3. มาตรการการใชง้านและบ ารุงรกัษาระบบไฟแสงสว่าง 

3.1 ปิดสวทิชไ์ฟ เมื่อไม่ใชง้านหรอืไม่อยู่ 

3.2 อาศยัแสงสว่างจากธรรมชาตชิ่วยในการสอ่งสว่าง 

3.3 ท าความสะอาดหลอดและโคมไฟตามวาระ 

 

 ทัง้นี้ บริษัทได้มีการจดบนัทึกค่าตัวเลขที่แสดงของมิเตอร์ไฟฟ้าทุกสิ้นเดือน และน าค่าตัวเลขที่บนัทึกได้มาแสดง

ผลเปรยีบเทยีบ เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของโครงการฯ โดยมรีายละเอยีดตามตารางภาพรวมการใชไ้ฟฟ้าของบรษิทัของ

โรงงานและส านกังานใหญ่เปรยีบเทยีบปี 2559 และ 2560 หน้า 64 โดยมปีรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลง รอ้ยละ 27.47 

ติดสติกเกอร ์บริเวณใช้งานของอปุกรณ์ 
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ล้างเครือ่งปรบัอากาศในโรงงาน ทุกๆ 3 เดือน 

    

     
 

 นอกจากนี้ บรษิทัไดน้ าระบบ VDO Conference มาใช ้โดยพนักงานไม่จ าเป็นต้องเดนิทางจากแหล่งทีท่ างานเพื่อมา

ประชุมร่วมกนั ณ สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมกนัระหว่างพนักงานที่ส านักงานใหญ่และ

โรงงาน และเป็นการลดการใชท้รพัยากรดา้นพลงังานอกีดว้ย 

 

ตูเ้ยน็ใหม่ประหยดัไฟเบอร ์5 

ในหอ้งรบัรองลกูคา้โรงงาน 1 
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           อกุฤษฎ ์ตัง้มัน่ 
    ผูจ้ดัการแผนกซ่อมบ ารุง 
 

การใช้ทรพัยากรน ้า 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการใชท้รพัยากรน ้าอย่างคุม้ค่าทีส่ดุ โดยบรษิทัไดม้กีารรณรงคแ์ละปลูกจติส านึกของพนักงาน

ดว้ยการตดิป้ายประกาศเตอืนตามจุดทีม่กีารใชน้ ้า มกีารตรวจสอบอุปกรณ์ตดิตัง้ ขอ้ต่อ ท่อน ้า อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการ

รัว่ซมึ ผลจากความร่วมมอืของพนกังาน ท าใหใ้นปี 2560 บรษิทัมกีารใชท้รพัยากรน ้าทีล่ดลง อกีทัง้ยงัช่วยลดค่าน ้าประปาลงอกี

ดว้ย 

 
 

ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2559 25,363.8 28,584.6 27,358.5 30,195.0 34,971.3 31,201.5 26,644.8 21,465.9 24,220.0 21,600.0 20,000.0 20,900.0

2560 22,260.0 23,520.0 20,580.0 18,380.0 21,580.0 23,660.0 19,220.0 19,020.0 19,980.0 18,840.0 21,700.0 22,000.0
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ค่าน ้าประปา (โรงงาน) หน่วย : บาท 

“ในฐานะทีผ่มเป็นเลขานุการคณะท างานการจดัการพลงังาน ผูร้บัผดิชอบพลงังานอาวุโส ผม

คดิว่า โครงการ LED จะลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า และช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า ซึง่เป็นการลดการ

ใชท้รพัยากรด้านพลงังานอย่างหนึง่แล้ว สิง่ส าคญัของการลดการใช้ทรพัยากร คอื การปลูก

จิตส านึกทีด่ีให้เพือ่นพนักงานทุกคนมีความห่วงใยในสิง่แวดล้อม และตระหนักถึงการใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า คณะท างานฯ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะหาแนวทางในการพฒันาบรหิารการใช้

ทรัพยากรให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึง่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในบริษัทผลักดันให้

โครงการต่างๆ นัน้ประสบความส าเรจ็” 
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การจดัการของเสียและวสัดเุหลือใช้ 
การรีไซเคิลเมด็พลาสติก 

เน่ืองจากกระบวนการผลติกระสอบพลาสตกิมเีมด็พลาสตกิเป็นวตัถุดบิหลกัในการผลติ ซึง่ราคาไม่แน่นอน ผนัผวนตาม

ภาวะตลาด ประกอบกบัของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ หากไม่ไดน้ ากลบัมาใชใ้หม่จะถูกขายเป็นเศษสญูเสยี ดงันัน้ จงึน า

เศษสญูเสยีไปหลอมเป็นเมด็รไีซเคลิ และน ากลบัมาใชผ้สมในกระบวนการผลติ ซึง่ช่วยลดตน้ทุนการผลติลงได้  

กรณีนี้ บรษิทัไดท้ าการศกึษาเพื่อไม่ใหเ้กดิผลกระทบกบัคุณภาพ โดยการปรบัสตูรและกระบวนการผลติ ตลอดจนการ

ก าหนดวธิกีารใช ้ทัง้นี้ เพื่อลดการปล่อยของเสยี ซึง่เป็นภาระใหก้บัสงัคมทีจ่ะตอ้งจดัการของเสยีจากบรษิทั  เช่น การน าของเสยี

พลาสตกิทีป่นเป้ือนหมกึพมิพไ์ปรไีซเคลิ และน าไปใชเ้ป็นวตัถุดบิของผลติภณัฑอ์กีประเภท เพื่อจ าหน่ายในกลุ่มตลาดล่างทีไ่ม่

เน้นเรื่องคุณภาพมากนกั  

บรษิทัไดจ้ดัการแยกประเภทของเสยี เพื่อน าไปหลอมทุกเดอืน ดงันี้ 

1. ของเสยีจาก Extruder (เสน้เทป) ประมาณเดอืนละ 3 ตนั 

2. กระสอบขาวแผลใหญ่  ประมาณเดอืนละ 1 ตนั 

ม.ค.  ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2559 1,107.38 1,180.68 1,107.38 1,312.62 1,386.58 1,386.58 1,824.81 1,596.40 1,778.88 2,115.70 1,656.40 1,356.60

2560 1,195.34 1,253.98 1,268.64 1,431.55 1,049.06 1,794.19 1,870.74 1,931.98 1,566.46 1,702.33 1,431.55 1,239.32
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3. รมิกระสอบผ่าเคลอืบ  ประมาณเดอืนละ 1 ตนั 

4. กระสอบขาวเคลอืบแผล ประมาณเดอืนละ 1 ตนั 

ฉะนัน้ ในแต่ละเดอืนจะมขีองเสยีทีส่ามารถหลอมน าไปเป็นเมด็รไีซเคลิ ประมาณ 6 ตนั คดิเป็นส่วนผสมการผลติเสน้

เทป รอ้ยละ 2 ต่อเดอืน 

ของเสยีทีถู่กรไีซเคลิกลบัมานัน้ จะถูกน าไปใชผ้สมในกระบวนการผลติเสน้เทป (Extruder) โดยอตัราส่วนทีเ่หมาะสม 

ไม่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพเสน้เทป ซึง่คาดว่าการรไีซเคลิของเสยีจะสามารถลดตน้ทุนเมด็พลาสตกิใหม่ ประมาณเดอืนละรอ้ยละ 1 

 

 

 

 

 

 

ภาพการน าเศษบดริมเครือ่งเคลือบกลบัมาใช้งาน 

                                      
 

นอกจากนี้ บรษิทัยงัมกีารสง่เสรมิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในรปูแบบอื่นๆ เช่น  

 การน าน ้ามนัผสมสทีี่ใช้ล้างท าความสะอาดเครื่องพมิพ์ ตลอดจนหมึกพมิพ์ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลติ น าไปรี

ไซเคลิ เพื่อใหไ้ดน้ ้ามนัผสมสซีึง่คุณภาพลดลงไปบา้ง แต่สามารถน ากลบัมาใชล้า้งท าความสะอาดเครื่องพมิพ ์เพื่อลด

การใชน้ ้ามนัผสมสใีหม่ทีต่อ้งสัง่ซือ้เขา้มา 

 การน าเศษขอบรมิฟิลม์มามดักระสอบแทนเชอืกฟาง 

 การเดนิงาน 7 วนัต่อสปัดาห ์โดยใชก้ารสลบัวนัหยุดของพนกังานของแผนกผลติเสน้เทปทีเ่ป็นเครื่องจกัรทีต่อ้งเดนิงาน

ต่อเนื่อง เพื่อไม่ใหเ้กดิของเสยีในการ Set up ทุกๆ ครัง้ในการเริม่เดนิเครื่องใหม่ของวนัเริม่ต้นสปัดาห ์กรณีทีห่ยุดทุก

วนัอาทติยใ์นการท างานแบบเดมิ 

 การขายเครื่องจกัรรุ่นเก่าทีด่อ้ยประสทิธภิาพ เพื่อลดการใชพ้ลงังานทีม่ากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลผลติทีไ่ด ้ลดของเสยีที่

เกดิจากสภาพเครื่องจกัรทีเ่สือ่มสภาพจากอายุการใชง้านทีย่าวนาน และลดค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา 

 

ผลผลติเสน้เทป 3,434,279 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ปรมิาณการใชเ้มด็รไีซเคลิ 54,775 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 1.59  

ปี 2559 
 

ผลผลติเสน้เทป 3,257,641 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ปรมิาณการใชเ้มด็รไีซเคลิ 72,592 กโิลกรมั คดิเป็นรอ้ยละ 2.23  

ปี 2560 
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 ปริมาณการสัง่ซ้ือกระดาษ A4 / เดือน (เร่ิมโครงการ ก.ค.-ธ.ค. 2560) 

ก่อนเริม่โครงการ สัง่ซื้อกระดาษ A4 หลงัเริม่โครงการ สัง่ซื้อกระดาษ A4 ใชก้ระดาษ REUSE 

NEP สรา้งวินัยใช้กระดาษ REUSE 

 เนื่องจากในแต่ละเดอืนมยีอดการสัง่ซื้อกระดาษของแต่ละหน่วยงานเป็นจ านวนมาก ซึง่คดิเป็นค่าใชจ้่ายค่อนขา้งสูง 

ดงันัน้ เพื่อประหยดังบประมาณในการสัง่ซือ้กระดาษ จงึไดจ้ดัท าโครงการดงักล่าว โดยการน ากระดาษทีใ่ชแ้ลว้หนึ่งหน้า กลบัมา

หมุนเวยีนใชใ้หม่ เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อองคก์รและสิง่แวดลอ้ม พบว่า หลงัจากไดด้ าเนินการโครงการฯ ปรมิาณการ

สัง่ซือ้กระดาษลดลง ดงัตารางเปรยีบเทยีบดา้นล่าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ : เดอืนมกราคม ‟มถุินายน 2560 ไมไ่ดม้กีารเกบ็สถติกิารใชก้ระดาษ REUSE 

 

 ก่อนทีจ่ะมกีารจดัท าโครงการ “NEP สรา้งวนิยัใชก้ระดาษ Reuse” ในสว่นของโรงงาน แต่ละเดอืนมกีารใชก้ระดาษ A4 

เป็น 100 รมีต่อเดอืน ซึง่ท าให้มคี่าใชจ้่ายในแต่ละเดอืนค่อนขา้งสงู เมื่อมกีารจดัท าโครงการฯ แผนกธุรการจงึลดปรมิาณการ

สัง่ซือ้กระดาษ A4 จากเดมิเดอืนมกราคม 2560 ถงึ มถุินายน 2560 มปีรมิาณการสัง่ซือ้ 100 รมีต่อเดอืน และเมื่อเริม่โครงการฯ 

ไดล้ดปรมิาณการสัง่ซือ้กระดาษลงเหลอื 50 รมีต่อเดอืน ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 2560 ปรากฎว่า ทัง้โรงงานจะมปีรมิาณการใช้

กระดาษ REUSE ประมาณ 20-25 รมีต่อเดอืน หรอืประมาณ 12,500 ใบ  
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 สรุปผลโครงการฯ คือ มีการสัง่ซื้อกระดาษลดลงร้อยละ 50 ซึ่งก่อนเริ่มโครงการฯ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการสัง่ซื้อ

กระดาษประมาณเดอืนละ 7,600 บาท แต่หลงัจากทีไ่ดจ้ดัท าโครงการฯ ค่าใชจ้่ายฯลดลงเหลอืประมาณเดอืนละ 3,800 บาท ซึง่

ลดลงไปครึง่หนึ่งของค่าใชจ้่ายเดมิ 

 

กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัถอืเป็นผูป้ระกอบการรายหนึ่งทีม่สีว่นในการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนขา้งเคยีง ดงันัน้ จากการที่

บรษิทัไดย้า้ยฐานการผลติมายงัเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มและชุมชนใหน้้อยลง และสามารถบรหิารจดัการควบคุมดแูลดา้นสิง่แวดลอ้มไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยบรษิทัได้

ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง   

ในปี 2560 บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทั แอคควิฟาส แลบ็ เซน็เตอร ์ จ ากดั เพื่อตรวจวดัและรบัรองผลการตรวจวดั

สภาพแวดลอ้มบรเิวณโรงงาน  

 

การควบคมุมลพิษในอากาศ 

 กระบวนการผลติสนิคา้ของบรษิัทสร้างผลกระทบเรื่องกลิน่ที่เกดิจากสารเคมสีะสมอยู่ในอากาศค่อนขา้งมาก ซึง่เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏบิตัิงาน และผู้เขา้มาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีก่ารท างานและตดิตัง้ระบบระบายอากาศภายในโรงงาน อกีทัง้ยงัควบคุมการ

ปล่อยมลพษิออกสูบ่รรยากาศภายนอกใหน้้อยทีส่ดุ ทัง้นี้ มกีระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งมลพษิทางอากาศ ไดแ้ก่ 

1. กระบวนการของเครื่องพมิพก์ราเวยีร ์

การน าหมกึพมิพผ์สมกบัโซเวน้ตามสตูรของกระบวนการผลติ แลว้น าเขา้เครื่องพมิพ ์หลงัจากนัน้จงึเดนิเครื่องจกัรจน

ครบกระบวนการผลติ ท าใหม้กีารปล่อยสารจากหมกึพมิพแ์ละโซเวน้ผ่านปล่องระบายอากาศออกสู่ชัน้บรรยากาศจงึท า

ใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ 

2. กระบวนการของเครื่องเคลอืบกราเวยีร ์

การน ากาวผสมกับโซเว้นตามสูตรของกระบวนการผลิต  แล้วน าเข้าเครื่องเคลือบท าการเดินเครื่องจักรจนครบ
กระบวนการผลติ ท าใหม้กีารปล่อยสารจากกาวและโซเว้นผ่านปล่องระบายอากาศออกสู่ชัน้บรรยากาศจงึท าให้เกดิ
มลพษิทางอากาศ 

 

ผลการตรวจวดัสารมลพิษ บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

ล าดบั พืน้ท่ีตรวจวดั ดชันีวิเคราะห ์
ผล

วิเคราะห ์
ค่ามาตรฐาน หน่วย 

เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน 

1. 
โรงงาน 1: กราเวยีร ์
เครื่องพมิพก์ราเวยีร ์

เอทธลิอะซเีตรท (Ethyl 
acetate) 

2.226 400.0 ppm ผ่าน 

โทลอูนี (Toluene) 1.961 200.0 ppm ผ่าน 
เมทธลิ เอทธลิ คโีตน 
(MEK) 

0.258 200.0 ppm ผ่าน 

2. โรงงาน 1: กราเวยีร ์ เอทธลิอะซเีตรท (Ethyl 0.349 400.0 ppm ผ่าน 
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ล าดบั พืน้ท่ีตรวจวดั ดชันีวิเคราะห ์
ผล

วิเคราะห ์
ค่ามาตรฐาน หน่วย 

เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน 

เครื่องเคลอืบ acetate) 

3. 
โรงงาน 1 :กราเวยีร ์หอ้ง
ตดัซองกราเวยีร ์

ปรมิาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.54 15.0 mg/m3 ผ่าน 

4.  
โรงงาน 1: กราเวยีร ์
พืน้ทีจุ่ดที ่1 

ปรมิาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.42 15.0 mg/m3 ผ่าน 

5. 
โรงงาน 1: กราเวยีร ์
พืน้ทีจุ่ดที ่2 

ปรมิาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.46 15.0 mg/m3 ผ่าน 

6. โรงงาน 2 : เครื่อง PR4 
ไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล ์
(IPA) 

52.162 400.0 ppm ผ่าน 

7. โรงงาน 2 : เครื่อง PR 6 
ไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล ์
(IPA) 

67.503 400.0 ppm ผ่าน 

8. โรงงาน 2 : เครื่อง PR 5 
ไอโซโพรพลิ แอลกอฮอล ์
(IPA) 

73.392 400.0 ppm ผ่าน 

9. โรงงาน 2 : พืน้ทีจุ่ด 1 ปรมิาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.75 15.0 mg/m3 ผ่าน 

10. 
โรงงาน 2 :ผลติ: พืน้ทีจุ่ด
ที ่2 

ปรมิาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.71 
15.0 

mg/m3 ผ่าน 

11. 
โรงงาน 2 : ผลติ : หอ้ง
เกบ็เมด็คลงัสนิคา้ 

ปรมิาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.50 
15.0 

mg/m3 ผ่าน 

12. 
โรงงาน 2 :ผลติ: เครื่อง
เคลอืบ 

ปรมิาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.54 
15.0 

mg/m3 ผ่าน 

13. 
โรงงาน 3 : ทอและเส้นเทป 
: เคร่ือง CC54 

ปริมาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.63 15.0 mg/m3
 ผา่น 

14. 
โรงงาน 3 : ทอและเส้นเทป 
: เคร่ือง CC47 

ปริมาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.46 15.0 mg/m3 ผา่น 

15. คลงัสนิค้า จดุที่ 1 ปริมาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.38 15.0 mg/m3 ผา่น 

16. คลงัสนิค้า จดุที่ 2 ปริมาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.29 15.0 mg/m3 ผา่น 

17. คลงัสนิค้า จดุที่ 3 ปริมาณฝุ่ นละอองโดยรวม 0.33 15.0 mg/m3 ผา่น 

 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณสารมลพิษ ท่ีปล่อยออกจากปล่องระบาย 

ล าดบั พืน้ทีตรวจวดั ดชันีวิเคราะห ์
ผล

วิเคราะห ์
ค่ามาตรฐาน หน่วย 

เทียบ
เกณฑ์

มาตรฐาน 

1. 
ปล่องระบายเครื่องพมิพ ์
กราเวยีร ์

ปรมิาณฝุ่ นละออง (TSP) 4.41 400.0 mg/m3 ผ่าน 
เอทธลิอะซเีตรท (Ethyl 
acetate) 

<0.050  ppm - 
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ล าดบั พืน้ทีตรวจวดั ดชันีวิเคราะห ์
ผล

วิเคราะห ์
ค่ามาตรฐาน หน่วย 

เทียบ
เกณฑ์

มาตรฐาน 

โทลอูนี (Toluene) <0.050  ppm - 

เมทธลิ เอทธลิ คโีตน 
(MEK) 

<0.050  ppm - 

2. 
ปล่องระบายเครื่อง
เคลอืบกราเวยีร ์

ปรมิาณฝุ่ นละออง (TSP) 5.28 400.0 mg/m3 ผ่าน 
เอทธลิอะซเีตรท (Ethyl 
acetate) 

<0.050  ppm - 

โทลอูนี (Toluene) <0.050  ppm - 

เมทธลิ เอทธลิ คโีตน 
(MEK) 

<0.050  ppm - 

 

การบริหารจดัการน ้า 

บริษัทมีการน าน ้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่มากนัก และบริษัทได้ตัง้โรงงานผลิตในเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรม นวนคร จงัหวดันครราชสมีา ซึง่มรีะบบการบรหิารจดัการน ้าเสยีทีไ่ดม้าตรฐาน โดยการรวบรวมน ้าเสยีจากโรงงาน

ทัง้หมดเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสยีกลางท าใหส้ามารถบ าบดัน ้าให้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

จงึท าใหบ้รษิทัไม่มปัีญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการน ้าดา้นการควบคุมคุณภาพน ้าเสยีทีป่ล่อยออกจากกระบวนการผลติ และไม่

มผีลกระทบเกีย่วกบัการใชน้ ้า 

         
 

การจดัการขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย 

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการขยะภายในองคก์รอย่างถูกสุขลกัษณะ โดยการคดัแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะรี

ไซเคลิ ขยะทัว่ไป และขยะอนัตราย โดยสง่เสรมิใหพ้นกังานคดัแยกขยะอย่างถูกวธิ ีมกีารจดัท าป้ายตดิทีถ่งัขยะเพื่อความชดัเจน

ในการคดัแยก  

ส าหรบัขยะอนัตราย เช่น กากกาว กากส ีน ้ายา IPA ทีเ่หลอืใช ้และสารเคมทีีเ่ป็นพษิต่างๆ บรษิทัไดว้่าจา้ง บรษิทั เบต

เตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิัทที่มคีวามช านาญในการจดัการสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุที่ไม่ใช้แลว้ทีเ่ป็นอนัตรายต่อ

สิง่แวดลอ้ม 
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ทัง้นี้ บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัปรุงแผนการจดัการขยะภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

อตุสาหกรรมสีเขียว 

 

 
 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสเีขียวของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ ง เ ป็นโ ครงการที่บริษัทหรือ

อุตสาหกรรมที่มคีวามยดึมัน่ในการประกอบกจิการที่เป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจดัการ

สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้

ภายในและภายนอกองคก์รตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 บรษิทัไดผ้่านการตรวจสอบและประเมนิว่าเป็นไปตาม

เกณฑอ์ุตสาหกรรมสเีขยีวของกระทรวงอุตสาหกรรม และไดร้บั

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว 

(Green Activity) คอื การด าเนินกจิกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมได้ส าเร็จตามความมุ่ งมัน่ที่ตัง้ไว้ เมื่อวันที่ 25 

เมษายน 2560 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และนโยบายดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิทัมแีผนทีจ่ะพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการ

ผลติเพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมสเีขยีวไปสูอุ่ตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System) ต่อไป 
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การเข้ารว่มกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทได้เข้าร่วม”กิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ 

SMEs ในด้านเทคโนโลยสีะอาดและเทคโนโลยสีเีขยีว” จดั

โดยสถาบนัพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกบั 

กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่การเขา้

ร่วมกจิกรรมดงักล่าวช่วยใหบ้รษิทัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการ

ใช้ทรัพยากรอย่ างมีประสิทธิภาพและลดของเสีย ใน

กระบวนการผลติทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยเจ้าหน้าที่

ได้เขา้ตรวจโรงงานของบรษิัทโดยการส ารวจวเิคราะห์ความ

สูญเสยีต่างๆภายในโรงงานเพื่อสรุปแนวทางหรอืมาตรการ

ต่างๆในการแก้ปัญหา พร้อมทัง้ได้รับค าแนะน าอันเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาประสทิธภิาพและลดตน้ทุนในการผลติ



 

 



 



 


