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เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

 ตลอดเวลา 65 ปีท่ีผา่นมา บรษัิท เอน็อีพ ีอสงัหารมิทรพัย์
และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) ตระหนักดีกว่าการนำา
แนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนมาเป็นแนวทางในการดำาเนิน
ธรุกจิ คอื การทำาธรุกจิให้มีความม่ันคง โดยคำานงึถงึประโยชน์
และผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซ่ึงการดำาเนินธุรกิจ
นั้นไม่ควรจะมุ่งเน้นแต่การแสวงหากำาไรหรือผลสำาเร็จใน
ระยะสั้นเท่านั้น แต่บริษัทจะต้องมองอนาคตว่าจะมีความ
ย่ังยืนของธุรกิจ ให้สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง 
คือ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร  นี่จึงเป็นเหตุผลหลัก
ในการนำาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในการขับ
เคลื่อนองค์กร โดยบริษัทยังคงมุ่งม่ันในการพัฒนาขีดความ
สามารถเพือ่ผลติสนิคา้และให้บรกิารท่ีเป็นประโยชนก์บัสงัคม 
พร้อมท้ังกระบวนการทำางานอย่างต่อเนื่องเสมอมา ภายใต้
อุดมการณ์ “การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน”

 ในปี 2561 บริษัทได้สานต่อโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาอย่างย่ังยืนท่ีได้เริ่มดำาเนินการไปแล้วในปี 
2560 โดยบริษัทได้มีการทบทวนและจัดทำาคู่มือนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรธุรกิจ นโยบายการต่อ
ต้านการทุจริต และนโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืนแจกจ่าย
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ
และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อทำาหน้าท่ีในการ
พิจารณากรอบนโยบายและวางแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง
การกำากับดูแลกิจการสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังได้รับผลการสำารวจข้อมูล
ด้านการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำาปี 
2561โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 81 ระดับ 4 ดาว อยู่ในเกณฑ์ 
“ดีมาก” บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยบริษัทได้ยื่นเอกสารขอการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(Collective Anti-Corruption: CAC) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริษัท

สมชาย วาณิชเสนี
ประธานกรรมการบริษัท

พลตำารวจเอก
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 สำาหรับบทบาทของบริษัทที่มีต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) นั้น บริษัทยังคงให้ความสำาคัญ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้ง CSR ในกระบวนการดำาเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีนอกเหนือจากการดำาเนินธุรกิจ (CSR-after-process) ซ่ึงบริษัท
ได้มุ่งเน้นโดยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดประมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับพนักงาน คำานึงถึงความปลอดภัย ใส่ใจในสุขอนามัยในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการผลิตเพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทได้ส่งมอบสินค้าท่ีดี มีคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารปนเป้ือนไปยังผู้
บรโิภคตามมาตรฐานสากล  มีการช่วยเหลอืสนบัสนนุผูท่ี้ขาดแคลน ทำาสาธารณกศุลรว่มกนั ทำานบุำารงุ
ศาสนา เป็นต้น  
 สุดท้ายนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝา่ยท่ีให้ความเช่ือถอืและให้การสนบัสนนุบรษัิทดว้ยดมีาโดยตลอด และให้ม่ันใจไดว้า่บรษัิทจะปฏบัิติ
ตัวเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) และดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป                                                                               
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วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
บริษัทดำ�เนินธุรกิจด้วยก�รยึดมั่นในอุดมก�รณ์ 

 “ก�รสร้�งคุณค่�ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่�งคุ้มค่�และยั่งยืน”

“คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”

• การให้ผู้ใช้ (End User) ได้รับประโยชน์
สูงสุด ท้ังด้านคุณภาพ ราคา ตลอดจน 
การสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added)  
ให้กับสินค้าและบริการ

• การใ ห้พนักงานได้ รับผลประโยชน์   
ค่าตอบแทน และการมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี

• การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนา
มาตรการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน

• การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า
กับการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม

พันธกิจ

ปรัชญาในการดำาเนินงาน
จากประสบการณ์ท่ียาวนานกว่า 60 ปี ทำาให้ม่ันใจในความชำานาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิ โดยไม่เป็นรองใคร ซ่ึงบรษัิทไม่ไดห้ยุดยัง้เพยีงแคก่ระบวนการผลติสนิคา้ให้มีคณุภาพ
เท่านั้น บริษัทยังมุ่งมั่นให้บริการที่ประทับใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำาเสนอ
สิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพตามหลักปรัชญา
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ค่�นิยมองค์กร

NEW GENERATION

คนรุ่นใหม่

พลังแห่งอนาคต ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
ให้เกิดขึ้น (New Generate) เพื่อนำาพาองค์กรก้าว
ไปสู่ความเป็นผู้นำาในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

EXPERIENCE

ประสบการณ์

จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ทำาให้บริษัท
มั่นใจในความชำานาญ (Expertise) ในการผลิตบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกโดยไม่เป็นรองใคร และบริษัทยัง
คงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง (Evolve) 

เพื่อเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้า

PACKAGING

ผู้นำาทางด้านบรรจุภัณฑ์

 โดยยึดมั่นในนโยบาย การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 
(Premium) ส่งมอบทันเวลา (Punctuality) และ

ราคายุติธรรม (Price)
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พันธสัญญาด้านความยั่งยืน 

คณะทำางานฯ ได้ศึกษาบริบทขององค์กรจากกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ประเด็นในการพัฒนาอย่างย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสท่ีจะ
เกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท ดังแผนภาพด้านล่าง

Impacts, Risks and Opportunities

Climate Change Human Rights

Pollution

Labor Practices

Supply

Health

Trend

Safety

Technology

Patent & CopyrightRegulations
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บริษัทได้กำาหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีพันธสัญญา (Commitment) ว่า “บริษัทจะร่วมสร้างคุณค่าให้กับผู้มี
ส่วนได้เสีย” หรือ  “Co-Value Creation” โดยจะเป็นการมุ่งเน้นหลัก 3 ประการ ได้แก่

Co-Value Creation

Innovation Health & Safety

Strategic  
Partners

• Advance Technology  
& Manufacturing

• R & D
• Labor Practices
• Investment

• Quality of Life
• GMP, HACCP, BRC
• FSSC22000
• ISO14001

• Customization
• Consultant
• Knowledge sharing
• CRM

1. ก�รเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)  คือ การเป็นท่ีปรึกษาให้กับลูกค้าจากความชำานาญและเช่ียวชาญท่ีเรา
มีอยู่ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผ่านการปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายการตลาดและขาย และถ่ายทอดไป
ยังทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตามผล (CRM) เพื่อเป็นการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอีกด้วย

2. ก�รสร้�งสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้�และกระบวนก�รผลิต (Innovative Products and Process) ซึ่งบริษัทจะต้องอาศัย
ทีมวจิยัและพฒันา (R&D) ท่ีมีความรูค้วามสามารถในการพฒันาผลติภณัฑ์ให้ตอบโจทย์ลกูคา้ และแรงงานท่ีมคีวามชำานาญ
ในการผลิต ทั้งนี้ บริษัทยังต้องมี Supplier ที่มีความมั่นคงทางวัตถุดิบและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่จะส่งเสริมให้บริษัท
สามารถส่งมอบนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยเงินลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย หากบริษัทสามารถสร้าง
ความแตกต่างโดยคิดนวัตกรรมสำาหรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ จะนำาไปสู่ความได้เปรียบทางการค้าท่ีบริษัทสามารถจดเป็น 
สิทธิบัตรได้ในอนาคต

3. ก�รใส่ใจต่อสุขภ�พ คว�มปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม (HSE: Health, Safety & Environment) คือ การให้ความสำาคัญ 
กับสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงานในกระบวนการผลิต รวมถึงความปลอดภัยของสินค้า 
ต่อผู้บริโภค โดยไม่มีสารปนเปื้อน เป็นต้น โดยที่บริษัทมีระบบจัดการมาตรฐานด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน สุขอนามัย และ 
สิ่งแวดล้อม 

สำาหรับการพัฒนาอย่างความย่ังยืน บริษัทจะตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งท่ีสังคมต้องการจากสิ่งท่ีบริษัทมีความชำานาญ คือ 
สินค้าและบริการ เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จตามพันธสัญญา (Commitment) ที่ได้ให้ไว้
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เส้นทางการเติบโตของบริษัท

รู้จัก NEP

2496

30 พฤษภาคม 2496  
ก่ อ ตั้ ง  “ บ ริ ษั ท  
กระสอบอิสาน จำากัด”  
7 กรกฎาคม 2496  
จดทะเบียนจดัตัง้บรษัิท  

2561

• ขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง(PP) ให้แก่
บริษัท วาวา แพค จำากัด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 
2561 จำานวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขาย
หุ้นละ 0.405 บาท บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่ม
ทุนทั้งสิ้น 186.30 ล้าน

• ลงทุนขยายกจิการ  เพิม่สายการผลติบรรจภัุณฑ์
ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ในเฟสที่ 2

2502

6 สิงหาคม 2502 ได้มีการ
แปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ 
โดยมีกระทรวงการคลั ง 
ถือหุ้นเกือบทั้งหมด

2550

19 กันยายน 2550 ยกเลิก
สายการผลิตผลิตภัณฑ์ปอ

2530

16  กรกฎาคม 2530  
บริ ษัท เ ป็นรั ฐวิ สาหกิ จ
แ ห่ ง แ ร ก ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร 
แปรสภาพเป็นบรษัิเอกชน
และได้ เ ข้าจดทะเ บียน
ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  
แห่งประเทศไทย

2534

เพิ่มสายการผลิตกระสอบ
พลาสติกสาน

2537

บ ริ ษั ท ไ ด้ แ ป ร ส ภ า พ
นิ ติ บุคคลตาม พ.ร.บ. 
บริ ษัทมหาชนภาย ใต้
ช่ื อ  “ บ ริ ษั ท  เ อ็ น อี พี
อ สั ง ห า ริ มท รั พ ย์ แล ะ
อุ ต ส าหกร รม  จำ า กั ด 
(มหาชน)

2560

ขยายสายการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible 
Packageing)

2554

ย้ายโรงงานจาก ต.จอหอ 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
ม า ยั ง เ ข ต ส่ ง เ ส ริ ม 
อุ ต ส ห ก ร ร ม น ว น ค ร 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 
บนพื้นที่ 19-3-45 ไร่

 บรษัิท เอน็อีพี อสงัหารมิทรพัย์และอตุสาหกรรม จำากดั (มหาชน) เริม่ดำาเนนิกจิการเมือ่วันท่ี 2 กรกฎาคม 2496 ในชือ่บรษัิท  
กระสอบอสิาน จำากดั (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มทุีนจดทะเบียนเริม่ตน้ 10 ลา้นบาท เพือ่ดำาเนนิธรุกจิ 
เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปอ ต่อมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2502 บริษัทได้มีการแปรสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีกระทรวง
การคลังเข้าถือหุ้นเกือบทั้งหมด 
 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2530 ถือว่า
บรษัิทเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรกท่ีไดร้บัการแปรสภาพเป็นบรษัิทเอกชน ตอ่มาในปี 2534 บรษัิทเพิม่สายผลติภณัฑพ์ลาสตกิขึน้เพือ่
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์ 
 ในปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด ภายใต้ช่ือ “บริษัท เอ็นอีพี 
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)” 
 ในปี 2550 เนือ่งจากปรมิาณความตอ้งการของตลาดท่ีลดลง และการขาดแคลนวตัถดุบิปอ บรษัิทจงึยกเลกิสว่นงานการผลติ
ผลิตภัณฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ปัจจุบัน บริษัทจึงมีผลิตภัณฑ์
หลักเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพียงอย่างเดียว     
 ต่อมาในปี 2554  บริษัทได้ย้ายโรงงานผลิตจาก ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา มายังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา บนพื้นท่ี 19-3-45 ไร่ ปัจจุบัน บริษัทใช้พื้นท่ีโดยแบ่งเป็น อาคารสำานักงานพื้นท่ี 600 ตารางเมตร   
อาคารผลิต 1 (Flexible Packaging) สำาหรับการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน พื้นท่ี 3,600  ตารางเมตร  อาคารผลิต 2 
(Finishing) สำาหรับการพิมพ์ เคลือบ ตัด และเย็บ พื้นท่ี  2,900  ตารางเมตร ส่วนอาคารผลิต 3 เป็นส่วนผลิตเส้นเทปและ 
ผืนผ้า ขนาด 3,600 รวมพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 10,100 ตารางเมตร อาคารคลังสินค้าพื้นที่ 600  ตารางเมตร และโรงอาหาร  
 ปี 2559 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิม (RO) เป็นจำานวน 965,518,334 หุ้น จำานวน
หุ้นรวมท่ีขายได้ 416,819,746 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลงทุนขยายกิจการ เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible 
Packaging) ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว
 ปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในการจัดหาเครื่องจักรสำาหรับสายการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน รวมถึงการปรับปรุงพื้นท่ี
เพื่อการรองรับระบบการทำางาน สรรหาแรงงานที่ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน สำาหรับสายงานการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน  
เพิม่เติม และสามารถเริม่ผลติสนิคา้และรบัรูร้ายไดเ้ม่ือเดอืนพฤษภาคม 2560 โดยมีกำาลงัการผลติรวม 1,000,000 เมตรตอ่เดอืน  
(1 กะการผลิต) ซึ่งบริษัทสามารถทำายอดขายได้สอดคล้องกับกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามลำาดับ
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 ปี 2561 บริษัทได้ขออนุมัติผู้ถือหุ้นขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง(PP) คือบริษัท วาวา แพค จำากัด เมื่อ 
วนัท่ี 18 มกราคม 2561 จำานวน 460,000,000 หุ้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.405 บาท บรษัิทไดร้บัเงนิจากการเพ่ิมทุนท้ังสิน้ 186.30 
ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนขยายกิจการ  เพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ในเฟสที่ 2

ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ สิ่งอำานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค

 นอกเหนือจากสิ่งก่อสร้างอาคารโรงงาน และการจัดซ้ือเครื่องจักรใหม่แล้ว บริษัทได้มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการ และได้
ทำาการเพิ่มสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรดังนี้
• ดำาเนนิการผลติดว้ยระบบปิดภายใต ้Evaporative system เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนจากฝุน่ละออง สิง่ปนเป้ือนหรอืแมลงตา่งๆ  

ตามข้อกำาหนดของมาตรฐาน GMP และ HACCP 
• จัดวาง Layout เครื่องจักรให้มีความต่อเนื่องในการทำางาน และมีการจัดพื้นท่ีการวางสินค้าระหว่างผลิต (WIP) อย่างเป็น

สัดส่วน เพื่อง่ายต่อการควบคุม
• ปรับเปลี่ยนมาใช้ พาเลทพลาสติก แทน พาเลทไม้ทั้งหมด ในการขนถ่าย และ จัดเก็บสินค้า รวมถึงมีการติดตั้งตู้เหล็กทึบ

แบบมีประตูปิดกับรถขนส่งทุกคันของบริษัท เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากเศษไม้และการปนเปื้อนอื่นใด ที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างการขนส่ง

• ติดตั้งระบบ GPS Tracking กับรถขนส่งของบริษัท เพื่อควบคุมและติดตามการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถจัดส่งและส่งมอบสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

• ติดตั้งระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อใช้ในการประมวลผล และบริหารจัดการทรัพยากรภายในบริษัท
ตั้งแต่วัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต แรงงาน และสินค้าสำาเร็จรูปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำาข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา และรวดเร็ว

• พฒันาปรบัปรงุระบบทางการบัญชี (ACCPAC) ให้ครอบคลมุทุกกระบวนการการดำาเนนิการ เพือ่ใช้ในการประมวลผลทางการ
บัญชี และทางด้านงานบริหารอ่ืนๆ เช่น การสั่งซ้ือ สินค้าคงคลัง คลังวัตถุดิบ เป็นต้น และสามารถนำาข้อมูลมาใช้ในการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง แม่นยำา และรวดเร็ว

• ติดตั้งกล้องวงจรปิดในกระบวนการผลิตและรอบอาคารจำานวน 16 จุด และจัดทำาห้อง Control Room เพื่อใช้ในการ 
ตรวจสอบ และควบคุมการปฏิบัติงานส่วนการผลิตทั้งหมด

 สำานักงานใหญ่   โรงงาน

เลขที่ 41 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  : (02)271-4213-6
Fax   : (02)271-4416 ฝ่ายการตลาดและขาย 
   (02)279-6717 ฝ่ายธุรการ
E-mail  : crm@nep.co.th ลูกค้าสัมพันธ์ ต่อ 333

เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา
เลขที่ 999/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำาบลนากลาง  
อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์  : (044)335-520-24  
Fax   : (044)335-448 
E-mail  : crm@nep.co.th 
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET

ชื่อย่อหลักทรัพย์ NEP
วันที่ 16 กันยายน 2530

เว็บไซต์
www.nep.co.th

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน    2,808,135,754 บาท
ทุนชำาระแล้ว    2,325,376,587 บาท
จำานวนหุ้นสามัญชำาระแล้ว  2,325,376,587 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   1 บาท
สิทธิในการออกเสียง   1 หุ้น: 1 เสียง

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มบริษัท วาวาแพค จำากัด 519,375,200 22.33%

    1.1 บริษัท วาวาแพค จำากัด 460,000,000 19.78%

    1.2 นายวีระชาติ โลห์ศิริ 32,330,200 1.39%

    1.3 นางทิฆัมพร ชัยเอี่ยม 27,045,000 1.16%

2.  ครอบครัวกาญจนจารี 307,160,200 13.21%

    2.1 นางสาวนฤพร กาญจนจารี 187,260,200 8.05%

    2.2 นางสาวอรยาพร กาญจนจารี 64,900,000 2.79%

    2.3 นายพรประเสริฐ กาญจนจารี 55,000,000 2.36%

3.  กระทรวงการคลัง 295,847,860 12.72%

4.  นายณัฐพล  จุฬางกูร 180,865,900 7.78%

5.  นายบพิธ ภัทรรังรอง 114,514,800 4.92%

6.  นางสาวพรรณนี แซ่จ๋าว 85,399,400 3.67%

7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 50,345,599 2.16%

8.  นางสาววสิตา รอดทวีศรี 49,900,000 2.14%

9.  นายชนนพล ชนุหะชา 47,806,800 2.05%

10. นายอนันต์ เกษมปิยารมณ์ 23,833,333 1.02%
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โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษา 
คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายการบัญชีและการเงิน

หัวหน้�ฝ่�ยบัญชี
สำ�นักกรรมก�ร 
ผู้จัดก�ร

หัวหน้�ฝ่�ยทรัพย�กร 
บุคคลและธุรก�ร

หัวหน้�ฝ่�ย 
ก�รตล�ดและข�ย หัวหน้�ฝ่�ยผลิต

กระสอบ

หัวหน้�ฝ่�ยผลิต 
บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน

หัวหน้�ฝ่�ยบริห�ร
คุณภ�พ

หัวหน้�ฝ่�ยคลังสินค้�
และพัสดุ

หัวหน้�ฝ่�ยก�รเงิน

หัวหน้�แผนกจัดซื้อ

หัวหน้�แผนกเทคโนโลยี
ส�รสนเทศ

หัวหน้�แผนกออกแบบ
และพัฒน�ผลิตภัณฑ์

รองกรรมการผู้จัดการ
สายงานการตลาดและการขาย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายโรงงาน
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คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลตำารวจเอก สมชาย วาณิชเสนี ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายณรงค์   พหลเวชช์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายนิพิฐ  อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
4. ดร.วโรทัย  โกศลพิศิษฐ์กุล กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/ 
      ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
5. นางสาวนิภา  ลำาเจียกเทศ กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)/  
      กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
6. พลโท จิรภัทร มาลัย กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
7.  นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
      กำาหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
8.  นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
9.  นางสาวอรยาพร กาญจนจารี กรรมการบริษัท  
10. นายสธน  เสมอภาค กรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการ 

สัดส่วนคณะกรรมการ จำานวน (คน) สัดส่วน
คณะกรรมการบริษัท 10 100%
กรรมการอิสระ 4 40%
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 50%
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 10%

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท 

 ในปี 2534 บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท นวนคร จำากัด ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ในสัดส่วนร้อยละ 
53.35 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน
นาม “บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน)” (ต่อไปใช้คำาว่า”บมจ.นวนคร”) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2547 ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วน
เงินลงทุนใน บมจ.นวนคร เท่ากับร้อยละ 10.787 ของทุนชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งยังคงถือว่าเป็นบริษัทร่วมถึง
แม้ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะต่ำากว่าร้อยละ 20 แล้วก็ตาม เนื่องจากมีกรรมการส่วนมากเป็นชุดเดียวกันกับ บมจ.นวนคร
 การดำาเนินธุรกิจและบริหารงานของบริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้องนั้น   บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม เพื่อร่วมบริหารงานและกำาหนดนโยบายสนองตอบแผนงานท่ีบริษัทกำาหนด  โดยบริษัทประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์ ส่วนบริษัทร่วมดำาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะนิคมอุตสาหกรรม
 ปัจจุบัน บมจ. นวนคร มีทุนจดทะเบียน 2,048,254,862 บาท  ชำาระแล้วเป็นหุ้นสามัญ 2,048,254,862 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงิน 2,048,254,862 บาท
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สินค้าและบริการ

 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 1. ผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกรวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น

บริษัทดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์กระสอบพลาสติกสาน (Plastic) ตั้งแต่ปี 2534 
จนถงึปัจจบัุน กลุม่ลกูคา้ของบรษัิทมอียู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ข้าวสาร อาหารสตัว ์แป้ง ปุ๋ย น้ำาตาล เคมีภณัฑ ์
น้ำาแข็ง เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ เป็นกระสอบสานท่ีมีความเรียบ และมีความแข็งแรงทนทานต่อการ 
นำาไปใช้งานรวมถงึความสวยงามในการพมิพต์ราสนิคา้เพือ่สรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีให้กบัสนิคา้ท่ีนำาไปบรรจอีุกดว้ย ท้ังนีบ้รษัิทยังมีการ 
จดัจำาหนา่ยบรรจภุณัฑ์อ่ืนๆ ท่ีนอกเหนอืจากกระสอบพลาสตกิสาน เพือ่รองรบัความตอ้งการใช้งานท่ีหลากหลายของลกูคา้ ปัจจบัุน
สามารถแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำาหน่ายได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

บมจ. เอ็นอีพี อสังห�ริมทรัพย์และอุตส�หกรรม
ทุนชำาระแล้ว 2,325.38 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์

บริษัท นวนคร จำ�กัด (มห�ชน) (NNCL) 
ทุนชำาระแล้ว 2,048.25 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

บริษัท นวนคร อินเตอร์เนชั่นแนล ก�ร์ด จำ�กัด  (NIG)
ทุนชำาระแล้ว 6.30 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจด้านให้บริการการรักษาความปลอดภัย

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนชำาระแล้ว 180.00 ล้านบาท

ดำาเนินธุรกิจด้านการให้บริการขนส่ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้� นวนคร จำ�กัด 
ทุนชำาระแล้ว 1,525.00 ล้านบาท

ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าจากพลังงานไอร้อน30%

1.71 %

15.08 %

10.787 %
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ป้ายฉลากทำาจากฟลิม์หรอืกระดาษ ใช้สรา้งความโดดเดน่
ให้กบัตวับรรจภุณัฑห์รอืสือ่สารข้อความและรายละเอียด
ถึงผู้บริโภค เช่น ตราสินค้า คำาแนะนำาในการใช้งาน  
วนัผลติและวนัหมดอายุ สว่นผสมหรอืสว่นประกอบ และ
เครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น โดยบริษัทสามารถ
ผลิตเองได้บางประเภท แต่บางประเภทอาศัยวิธีการ 
ซื้อมาขายไปตามกำาไรที่เหมาะสม

เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบน 
แผ่นฟิล์ม แล้วนำามาเคลือบลงบนกระสอบ ได้เป็น 
งานพิมพ์แบบ 3 มิติ ท่ีให้ภาพเหมือนจริงหรือมีการใช้ 
Graphic Design ได้ตามความต้องการเหมาะสำาหรับ
กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการภาพลักษณ์ทางการตลาดในตลาด
ระดับบน หรือระดับ Premium

เป็นการพมิพ์โดยใช้เทคโนโลยแีบบ Flexo คอื ใช้บลอ๊กยาง 
ผ่านสีและกดลายลงบนกระสอบได้เป็นงานพิมพ์แบบ 
2 มิติ ท่ีเห็นตามท้องตลาดท่ัวไปในตลาดระดับกลาง
และระดับล่าง ซ่ึงอาจจะมีการเคลือบหรือสวมถุงรองใน 
(PE) เพื่อป้องกันความช้ืนตามคุณลักษณะของสินค้าท่ี
ลูกค้านำาไปบรรจุ

เป็นบรรจภุณัฑท่ี์ทำาจากพลาสตกิ ฟลิม์ อลมิูเนยีมฟอยด ์
แล้วนำามาเคลือบรวมกันเป็นแผ่นและตัดรูปให้ได้ขนาด
ตามแบบท่ีต้องการ ซ่ึงจะเน้นไปท่ีความสวยงามและ
ลักษณะการบรรจุท่ีมีรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรม
นั้นๆ เช่น ถุง Nylon ถุง LLDPE และถุงฟอยด์ เป็นต้น

กระสอบพิมพ์เฟล็กโซ่ (Flexo Printing)

บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packageing) ฉล�กสินค้� ฉล�กพีวีซี ฉล�กฟิล์มหด (Label) 

กระสอบเคลือบกร�เวียร์ (Gravure Printing)
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กระบวนการผลิต

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วม

บริษัทดำาเนินธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน) ซึ่ง
ดำาเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน 
โครงการตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 46 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหนึ่ง อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในพื้นที่ประมาณ 6,135 ไร่  
แบ่งพื้นท่ีในโครงการเป็นพื้นท่ีเขตอุตสาหกรรม เขตท่ีอยู่อาศัย เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร สำาหรับเขตพื้นท่ี
อุตสาหกรรมนวนครได้จัดสรรพื้นที่ทางด้านทิศเหนือของโครงการเพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สำาหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 10.787 ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นอกจากนี้  
ยังได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุนจาก BOI โดยมีพื้นที่โครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถือเป็นนิคมที่ทันสมัยที่สุดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทสินค้า มูลค่า (บาท) สัดส่วน (%)

กระสอบขาว 11,790,043 3%

กระสอบขาวเคลือบ 8,677,215 2%

กระสอบพิมพ์ 117,798,681 30%

กระสอบพิมพ์และถุงใน 41,360,417 11%

กระสอบพิมพ์เคลือบ 44,955,762 12%

กระสอบพิมพ์เคลือบและถุงใน 14,190,489 4%

กระสอบกราเวียร์ 25,469,054 7%

กระสอบกราเวียร์และถุงใน 18,679,244 5%

Outsourcing 23,383,132 6%

บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 79,429,732 20%

รวม 385,733,848 100%

สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประจำาปี 2561

กระสอบข�ว 3%

กระสอบข�วเคลือบ 2%

กระสอบพิมพ์ 30%

กระสอบพิมพ์และถุงใน 11%

กระสอบพิมพ์เคลือบ 12%

กระสอบพิมพ์เคลือบและถุงใน 4%

กระสอบกร�เวียร์และถุงใน 5%

OUTSOURCING 6%

บรรจุภัณฑ์พล�สติกชนิดอ่อน 20%

กระสอบกร�เวียร์ 7%

กระบวนก�รผลิตกระสอบพล�สติก

กระบวนก�รผลิตบรรจุภัณฑ์พล�สติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging)
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1. ดำาเนนิธรุกิจดว้ยความซ่ือสตัย์ สจุรติ โดยปฏบัิติตามกฎหมายและมจีรยิธรรมตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีดอีย่างเครง่ครดั 
รวมทั้ง สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. สร้างคุณค่าทางธุรกิจ ผ่านการบูรณการความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความย่ังยืนของ
องค์กร

3. สนับสนุนหลักสิทธิมนุษยชน เคารพในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมท้องถิ่น ความเท่าเทียมกัน
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ ในส่วนของพนักงานและท้องที่ๆ บริษัทตั้งอยู่

4. พัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5. สนบัสนนุการพฒันาความสามารถของพนกังาน และสรา้งความสขุในการทำางาน เพือ่ขับเคลือ่นองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ
6. บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าให้มีความแข็งแกร่ง รวมไปถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ ให้สามารถส่งมอบคุณค่าไปยังผู้มี

ส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า
7. สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต โดยคำานึงถึงการใช้ทรัพยากรให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
8. ปลูกจิตสำานึกให้พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุน

การทำาสาธารณะประโยชน์ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
9. บริหารจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อหาแนวทางในการป้องกันได้ทันท่วงที และลดผลกระทบเชิงลบให้เกิดข้ึน

น้อยที่สุด
10. ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

     
(อัครเดช ศศิประภา)
ประธานกรรมการ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

นโยบ�ยก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

พลเอก
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เพ่ือให้การดำาเนนิงานดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้มีความชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั จงึไดมี้การกำาหนดกรอบแนวคดิ
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Framework) ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักปฏิบัติ และนำาไปปรับใช้
ตามความเหมาะสม รวมทั้ง นำาไปสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆ ที่จะสนับสนุนกรอบแนวคิดดังกล่าว

• การฝึกอบรม
• การสร้างแรงจูงใจ
• ค่าตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสม
• แนวปฏิบัติการใช้

แรงงานที่ดี
• ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

ของพนักงาน

• เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย

• นวัตกรรมใหม่ๆ สำาหรับ
กระบวนการผลิตหรือ
กระบวนการทำางาน

• ทีมวิจัยและพัฒนา 
มีความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญ

• ลดของเสียจาก
กระบวนการผลิต

• เพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต

• Lean Management
• สร้างมาตรฐานในการ

ทำางาน(Work Protocol)
• ดูแลสุขภาพ  

ความปลอดภัย และ 
สิ่งแวดล้อม (HSE: 
Health, Safety,  
Environment)

• ลูกค้า
• คู่ค้า
• ผู้ถือหุ้น
• ชุมชน
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Smart Solution
ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

Healthy Living
ส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่าน 
ผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี/ จรรย�บรรณธุรกิจ/ นโยบ�ยบริษัท 

Creativity ECO Planet
สร้างสรรค์ดีไซน์แปลกใหม่เพื่อ

เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  

3Rs: Reduce, Reuse, Recycle

Human Capital Technology Process Efficiency Business Partnership

กรอบแนวคิดด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

สินค้าและบริการของบริษัท ประกอบด้วย

1. Smart Solution : ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีดี ในราคาท่ีเหมาะสม  
โดยบริษัทมีระบบการบริหารคุณภาพตรงตามมาตรฐานระบบ ISO9001:2015

2. Creativity : สรา้งสรรคด์ไีซนแ์ปลกใหม่และหลากหลาย เพือ่เพิม่คณุคา่ให้กบัผลติภณัฑแ์ละสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีให้กบัลกูคา้
3. Healthy Living : ส่งมอบสุขภาพที่ดีผ่านผลิตภัณฑ์ (บรรจุภัณฑ์) สู่ผู้บริโภค ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน อาทิ เช่น 

การผลิตที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP คุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 HACCP  นอกจากนี้ ยังใส่ใจ
ในสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอีกด้วย

4. Eco Planet : การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดพลังงาน โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
การบริหารจัดการกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยท่ีสุด การจัดการของเสียท่ีเกิดจาก
การผลิตอย่างเป็นระบบ 
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โดยอาศัยหลัก 4 ประการ ได้แก่

1. Human Capital : มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความชำานาญในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาตนเอง และทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างแรงจูงใจในการทำางาน ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม มีสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยคำานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ความสุขในการทำางาน ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย ดึงดูดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาทำางานกับองค์กร และ รักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพไว้
กับบริษัท เป็นต้น

2. Technology : บริษัทนำาเครื่องจักรท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมี
คุณภาพได้ตามที่ต้องการ โดยมีทีมวิจัยและพัฒนา (R &D) ที่แข็งแกร่ง สามารถสร้างสรรค์คิดค้นสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ 
ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้

3. Process Efficiency : ไดแก่ การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า การลดปริมาณของเสียท่ีเกิดขึ้นจากการผลิตให้น้อยท่ีสุด  
(Zero Defect) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำางานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังใส่ใจในสุขอนามัย 
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจได้รับผลกระทบจากการทำางาน

4. Business Partnership : บริษัทต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า 
ชุมชนแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการ บนรากฐานของวิสัยทัศน์ พันธกิจ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ และนโยบายของบริษัท 
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กลยุทธ์ด้�นก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

กลยุทธ์และเป้าหมาย

 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจกลางน้ำา (Midstream) ซ่ึงเป็นส่วนเช่ือมต่อประสานระหว่างธุรกิจต้นน้ำาและปลายน้ำา ดังนั้น 
ธรุกจิของบรษัิทจงึเป็นตวัแปรสำาคญัในการบูรณาการระบบห่วงโซ่คณุคา่ให้มีประสทิธภิาพท้ังระบบ ดงันัน้เพือ่ให้เกดิการบูรณการ
คณุคา่ท้ังระบบ บรษัิทจะตอ้งประกอบธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบ โดยคำานงึถงึผลกระทบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
ทุกฝ่าย ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี
 หากบริษัทให้ความสำาคัญกับ Operation Efficiency เพียงอย่างเดียว คงไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้นำาไปสู่ความยั่งยืนได้ 
เนือ่งจากคู่แข่งในตลาดสามารถพฒันาและทำาตามไดเ้ช่นกนั บรษัิทจงึตอ้งสรา้งความแตกตา่ง (Uniqueness) เพือ่จะไดส้รา้งความได ้
เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ดังนั้น จึงต้องมีการกำาหนดกลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 
โดยคัดเลือกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อนำามากำาหนดกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“สร้างความสัมพันธ์ 
ที่แข็งแกร่ง”

“มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่า 
ด้วยนวัตกรรม”

“ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม”

การขายและการตลาด

• ส่ือสารและแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างกัน 
เสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

• พัฒนาการบริการลูกค้าในรูปแบบ  
The One Stop Service Solution เพื่อ
เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร

• มีความรับผดิชอบตอ่สนิคา้และบรกิาร
• มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ

ลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อย่าง
ตอ่เนือ่งโดยใช้หนว่ยงานลกูคา้สมัพันธ์

การวิจัยและพัฒนา

• วจิยัและพฒันาผลติภณัฑท่ี์ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุม
บรรจภุณัฑทุ์กประเภท เช่น การขยาย
สายการผลิตไปยังบรรจุภัณฑ์อ่ืนๆ 
เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มยอดขาย และ
สร้างผลกำาไร

• ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและ
ขยายฐานลูกค้าใหม่

• คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
กระบวนการผลิ ตหรื อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

• สร้างทีมวิจัยและพัฒนาท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

การผลิต

• มีกระบวนการผลิต ท่ี เ ป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม การจัดการของเสียท่ี
มีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง

• ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต
และการสูญเสียจากการบริหารจัดการ 
Inventory โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ 
แก่พนักงาน สร้างแรงจูงใจในการ
ทำางาน และนำาโปรแกรมสำาเร็จรูปมา
ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบ

• ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน

• มีระบบมาตรฐานในการทำางานท่ี
ชัดเจน

• ผลิตสินค้าท่ีได้รับการรับรองในเรื่อง
ของคุณภาพ และความปลอดภัยจาก
สถาบันชั้นนำา

• บริหารจัดการห่วงโ ซ่คุณค่ า ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ

• พัฒนาทักษะและความชำานาญในการ
ทำางานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้ พัฒนา ส่งมอบ
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ที่มาของรายงาน

 รายงานความย่ังยืนประจำาปี 2561 ของบริษัท เป็นรายงานท่ีได้จัดทำาแยกออกมาจากแบบ 56-1 และรายงานประจำาปี  
เพื่อให้รายงานมีเนื้อหาท่ีชัดเจน สามารถสื่อสารนโยบาย กรอบการดำาเนินงาน แนวทางปฏิบัติ และผลการดำาเนินงานในด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ให้กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท หรอืประชาชนท่ัวไปท่ีให้ความสนใจในประเดน็ดงักลา่ว โดยการ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ  
QR Code
 เนื้อหาในรายงานฉบับนี้เป็นการนำาเสนอข้อมูลในช่วงวันท่ี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยจัดทำาเนื้อหา 
ให้สอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Report ing Init iat ive: GRI) และอ้างอิงหลักการ 8 ข้อของ 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน การเคารพสทิธมินุษยชน การปฏบัิตติอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม  
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม และการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ท่ีกำาหนดให้เปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 หัวข้อ  
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 อย่างไรก็ตาม บริษัทตั้งใจท่ีจะพัฒนาคุณภาพของรายงานความย่ังยืน โดยคาดหวังว่าจะยกระดับการเปิดเผยข้อมูลให้
ครอบคลุมประเด็นสำาคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนและดียิ่งขึ้นต่อไป 

ขั้นตอนการคัดเลือกประเด็นสำาคัญ

1. ระบุและรวบรวมประเด็นสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 คณะทำางานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อระบุประเด็นด้านความย่ังยืน ท่ีมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ โดยเป็นการ
รวบรวมประเด็นจากประสบการณ์ท่ีได้พบเจอ เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น แบบสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า ช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน และการประเมินความเสี่ยงขององค์กร โดยได้ 
รายงานผลในรายงานฉบับนี้แล้ว ซึ่งบริษทัสามารถใช้เปน็แหล่งข้อมูลอีกแหล่ง ในการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนของ
องค์กรในปีต่อๆ ไป

2. ประเมินความสำาคัญของประเด็นฯ จากผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 หลังจากท่ีมีการระบุประเด็นด้านความย่ังยืนแล้ว คณะทำางานได้วิเคราะห์และจัดอันดับความสำาคัญ โดยจัดทำาตารางระดับ
ความสำาคัญ (Materiality Matrix) โดยมีรายละเอียดตามตารางผลการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืนด้านล่าง

เกี่ยวกับร�ยง�นฉบับนี้
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3. ขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง

 จากการทบทวนประเด็นฯ ตามข้อ 2 นั้น เห็นควรมีการนำาเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแต่ละโครงการ 
เพื่อที่จะได้ให้ฝ่ายที่รับผิดชอบและฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำาเนินการต่อไป

4. กำาหนดเป็นเป้าหมายและ KPI ในการดำาเนินงาน

 เพ่ือให้การบริหารความย่ังยืนขององค์กรประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีได้กำาหนดไว้ จะมีการนำาเป้าหมายมากำาหนด
เป็นตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน (Key Performance Indicators- KPIs) ของแต่ละฝ่าย

5. ความเชื่อมั่นต่อรายงานความยั่งยืน

 รายงานฉบับนีม้ไิดร้บัการตรวจรบัรองรายงานและตวัช้ีวดัจากหนว่ยงานภายนอกท่ีมคีวามเช่ียวชาญ แตผ่ลการดำาเนนิงานท่ี
นำาเสนอในรายงานบางรายการไดร้บัการรบัรองจากหนว่ยงานภายนอก อย่างไรกต็าม รายงานฉบับนี้ไดผ้า่นการรบัรองโดย
คณะทำางาน และ คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะส่งการตรวจรับรองรายงาน
ทั้งฉบับจากหน่วยงานภายนอก

6. การสอบถามข้อมูล

 รายงานฉบับนี้จัดทำาข้ึนสำาหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทท่ีมีการบ่งช้ีไว้ และประชาชนท่ัวไป หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำา 
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นางสาวอาคีรา ฐิติชยวัช อีเมล์: akeera@nep.co.th โทรศัพท์ 02-271-4213-6 ต่อ 203 หรือ 
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การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การใช้ทรัพยากร
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โทรสาร 02-279-6717, 02-271-4416
ประเด็นความสำาคัญด้านความยั่งยืนในรายงานและดำาเนินการในปี 2561

ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่สำาคัญ

กิจกรรม การดำาเนินการ

ผู้มีส่วนได้เสีย
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ด
ูแล

ด้านเศรษฐกิจ

ก�รกำ�กับดูแล
กิจก�ร

จัดทำานโยบายกำากับดูแล
กิจการที่ดี

ขออนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 2/2561เพื่อนำาไปเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติ

x x x

จัดทำาจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจ (Code of 
Conduct)

ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 2/2561เพื่อนำาไปเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติ

x x x x x x x x

ก�รป้องกันก�ร 
ทุจริตคอร์รัปชั่น

การได้รับการรับรองจาก 
CAC

ยื่นของการรับรองฯ ในเดือน
ธันวาคม 2561

x x x x x x x x

- นโยบายการแจ้งเบาะแส 
(Whistle Blowing Policy)

มีนโยบายดังกล่าวแล้ว x x x x x x x x

ก�รบริห�ร 
คว�มเสี่ยง

ระบบบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมทุกด้าน

จัดทำาคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กรเสร็จ 
สมบูรณ์แล้วเพื่อเป็น 
แนวทางในการปฏิบัติ

x x x x x x x x

ก�รบริห�รจัดก�ร
ห่วงโซ่อุปท�น

การใช้ระบบ ERP และ   
ACCPAC เพื่อการทำางาน 
ที่มีประสิทธิภาพ

ได้นำาระบบฯ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานแล้ว

x x x x
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ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่สำาคัญ

กิจกรรม การดำาเนินการ

ผู้มีส่วนได้เสีย
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นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
เช่น การคัดเลือก Supplier

มีนโยบายอยู่แล้ว และกำาลัง
ดำาเนินการเพิ่มเติมนโยบาย
เกี่ยวกับการคัดเลือกที่ใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม และต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

x x x x x x

ด้านสังคม

ทรัพย�กรบุคคล ตู้รับความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะ

จะทำาการเปิดตู้ฯ ทุกสิ้นเดือน  
และรายงานสรุปผล ทุก
ไตรมาส เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุง

x

ความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน

x x x

- โรงงานสีขาวต่อต้าน 
ยาเสพติด: กองสวัสดิการ
แรงงาน

ตรวจยาเสพติดพนักงานปีละ 
2 ครั้ง

x x x

 - ความปลอดภัยในการ
ทำางาน (Zero  Accident)

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยเพื่อสร้างวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัยที่ดีใน
สถานประกอบการ

x x x

การดูแลพนักงาน x x x x x

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ที่ดีของพนักงาน เช่น 
สวัสดิการ, ความสุขใน 
การทำางาน เป็นต้น

จัดทำาโครงการด้านสุขภาพ
เช่น การออกกำาลังกาย  
การตรวจสุขภาพประจำาปี  
และสวัสดิการอื่นๆ เช่น 
ประกันชีวิตและสุขภาพ  
ท่องเที่ยวประจำาปี เป็นต้น

x x

- มาตรฐานรับรองแรงงาน
ไทย (มรท.8001:2553)

อยู่ระหว่างยื่นเอกสารขอ 
การรับการรับรอง 

x x x x x

- การสำารวจความพึงพอใจ
ของพนักงาน

ดำาเนินการเรียบร้อยแล้ว
และสรุปผลแล้วเมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2561

x
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ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่สำาคัญ

กิจกรรม การดำาเนินการ

ผู้มีส่วนได้เสีย
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คว�มรับผิดชอบ 
ต่อสินค้�และบริก�ร

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ด้วยระบบ CRM

ทำาเป็นประจำาอยู่แล้ว โดยจะ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ เพื่อให้บริการ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

x x x

การสำารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า

ทำาสม่ำาเสมอ ปีละ 2 ครั้ง x x x

บริหารจัดการคุณภาพด้วย
ระบบ ISO9001

ปัจจุบัน บริษัทได้รับ 
ISO9001:2015

x x x x x x x

ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
HACCP, GMP

ได้รับ HACCP,GMP  
ในปี 2561 

x x x x x x

กิจกรรมเพื่อสังคม เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน 
(สหกิจศึกษา)

ดำาเนินการโครงการดังกล่าว
เป็นประจำา 

x x

สร้างงานให้กับชุมชนหรือ
สังคม

มีการว่าจ้างชาวบ้านเย็บหูหิ้ว
กระสอบพลาสติก

x x x x

สนับสนุนชุมชน เช่น การ
บริจาค (CSR after process)

ดำาเนินการตลอดทั้งปี โดย
พิจารณาตามความเหมาะสม

x

ด้านสิ่งแวดล้อม

ก�รใช้ทรัพย�กร การใช้หลอดไฟ LED การใช้ไฟฟ้าลดลง 24.83% 
เมื่อเทียบกับปี 2559  
(ก่อนติดตั้ง)

x

โครงการประหยัดพลังงาน
ด้วยระบบ Heat Pump

การใช้ไฟฟ้าลดลง 43.88% x

ควบคุมการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานโดยคณะทำางาน
การจัดการพลังงานดำาเนินการ
ควบคุมการใช้พลังงาน

x x

การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก

จากโครงการ LED และ Heat 
Pump สามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
124,138 KgCO

2
   

x x

ก�รจัดก�รของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

การนำาเม็ดพลาสติกมา  
Recycle สู่กระบวนการผลิต

ปัจจุบันจ้างบุคคลภายนอก
หลอมเม็ดพลาสติกให้ 
เนื่องจากทำาเองไม่คุ้ม

x x x x x

NEP สร้างวินัยใช้กระดาษ 
REUSE

หลังเริ่มโครงการฯ สามารถ
ลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ
ได้ร้อยละ 50

x x x
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ประเด็นด้านความ
ยั่งยืนที่สำาคัญ

กิจกรรม การดำาเนินการ

ผู้มีส่วนได้เสีย

พ
น

ัก
งา

น

ผ
ู้ถ

ือ
ห

ุ้น
/น

ัก
ลง

ท
ุน

ลูก
ค

้า

ค
ู่ค

้า

ค
ู่แข

่ง

เจ
้าห

น
ี้/ล

ูก
ห

น
ี้

ชุม
ชน

/ส
ังค

ม
/ส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม

ห
น

่วย
งา

น
ก

ำาก
ับ

ด
ูแล

กระบวนก�ร 
ผลิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม

การควบคุมมลพิษในอากาศ มีการตรวจวัดมลพิษในอากาศ
ภายในและบริเวณโดยรอบ
โรงงาน และติดตั้งระบบ
ระบายอากาศภายในโรงงาน
เพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย
ของพนักงาน

x x x

คุณภาพน้ำา บริษัทไม่ได้ใช้น้ำาใน
กระบวนการผลิตที่มากนัก 
อีกทั้งยังตั้งอยู่ในเขตส่งเสริม
อุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งมีระบบการ
จัดการน้ำาเสียอยู่แล้ว

x x x

อุตสาหกรรมสีเขียว บริษัทได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ  
2 : Green Activity

x x x x x

การคัดเลือก Supplier ที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

อยู่ระหว่างดำาเนินการจัดทำา
นโยบายเพิ่มเติม

x x x

ระบบจัดการขยะทั่วไปและ
ขยะอันตราย

มีการส่งเสริมการคัดแยก
ประเภทของขยะ

x x x
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การบ่งชี้ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทได้พิจารณาบ่งช้ีผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละกระบวนการ พร้อมท้ังระบุประเด็นผลกระทบ 
จากการดำาเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ประเด็นความย่ังยืนให้ครอบคลุม 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

• ลูกค้า
• พนักงาน
• คู่แข่ง

• ผู้ผลิตและจำาหน่าย
วัตถุดิบ (คู่ค้า)

• ผู้จัดส่งวัตถุดิบ
• พนักงาน

• พนักงาน
• ผู้บริหาร,  

คณะกรรมการ
• ชุมชน, สังคม,  

สิ่งแวดล้อม
• หน่วยงานกำากับดูแล
• สถาบันการเงิน
• ผู้ถือหุ้น, นักลงทุน

• พนักงาน
• บริษัทรับจ้างขนส่ง

สินค้า (คู่ค้า)
• ชุมชน, สังคม,  

สิ่งแวดล้อม
• หน่วยงานที่กำากับ

ดูแล

• ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• ชุมชน, สังคม,  

สิ่งแวดล้อม

ประเด็นผลกระทบ

• ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

• การรักษาความลับ
ของลูกค้า

• การประกอบธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม

• การป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น

• การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

• การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็น
ธรรม

• การป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น

• การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

• การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็น
ธรรม

• สุขภาพ, อาชีว
อนามัย และความ
ปลอดภัย

• การจัดการของเสีย
• การป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น
• การใช้ทรัพยากร
• มลภาวะ
• การกำากับดูแลกิจการ
• การปฏิบัติตาม

กฎหมาย
• การมีส่วนร่วมกับ

ชุมชน

• การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

• การปฏิบัติต่อ
แรงงานอย่างเป็น
ธรรม

• สุขภาพและความ
ปลอดภัยของ
พนักงานและ 
คนในชุมชน

• มลภาวะ
• การป้องกันการทุจริต

คอร์รัปชั่น
• การปฏิบัติตาม

กฎหมาย

• ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

• ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยต่อ 
ผู้บริโภค

• มลภาวะ
• การจัดการของเสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย

การขายและ 
การตลาด

การจัดหา 
วัตถุดิบ

กระบวนการ 
ผลิตและบริหาร

การขนส่ง 
สินค้า

การ 
ใช้งาน
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น 
ความรับผิดชอบ

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

การตอบสนองความ
คาดหวัง

พนักง�น • การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

• แรงงานและสิทธิ
มนุษยชน

• สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย

• ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม เป็นธรรม 
จูงใจ

• มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน

• ได้รับการดูแลอย่าง
เท่าเทียมกัน

• การส่งเสริมสุขภาพที่
ดีของพนักงาน

• ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมที่ดีใน
การทำางาน

• การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนการทำางาน

• แบบสำารวจความ 
พึงพอใจของพนักงาน

• ตู้รับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ

• คณะทำางานด้านต่างๆ 
เช่น ด้านสวัสดิการ 
ด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยเป็นต้น 
โดยคณะทำางาน
ประกอบด้วยตัวแทน
ของพนักงานและฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

• ศึกษาเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์กับอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน 
เพื่อทบทวนการให้ 
ผลตอบแทนแก่พนักงาน

• ประเมินผลการทำางาน
ของพนักงานทุกสิ้นปี

• จัดทำาแผนฝึกอบรม
พัฒนาตนเองสำาหรับ
พนักงานเป็นรายบุคคล

• จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม
ในการทำาประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ เช่น กิจกรรม 
จิตอาสา กิจกรรม 
ด้านกีฬา เป็นต้น

• กำาหนดนโยบายด้าน
ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยในการทำางาน และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทำางานให้เป็น
มาตรฐาน

• ติดตั้งระบบระบายอากาศ
ภายในโรงงาน

• ประกาศแสดงตนเอง
มาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001-2553) 
ระดับพื้นฐาน จากกรม
สวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน จังหวัด
นครราชสีมา
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น 
ความรับผิดชอบ

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

การตอบสนองความ
คาดหวัง

ผู้ถือหุ้น/ 
นักลงทุน

• การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

• การป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น

• การบริหาร 
ความเสี่ยง

• ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน

• เงินปันผล
• การเปิดเผยข้อมูล 

ถูกต้อง ครบถ้วน  
ทันเวลา

• การดำาเนินธุรกิจ
ด้วยความเป็นธรรม 
โปร่งใสตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมนักวิเคราะห์
• การพบปะนักลงทุน

ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
Opportunity Day

• การเยี่ยมชมกิจการ
• เว็บไซต์ของบริษัท
• การติดต่อผ่าน

เลขานุการบริษัทและ
นักลงทุนสัมพันธ์

• จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้
สอบถามข้อมูลต่างๆ  
ของบริษัท และแสดง
ความคิดเห็น

• เปิดเผยข้อมูลผ่าน 
ช่องทางต่างๆ เช่น  
แบบ 56-1 รายงาน 
ประจำาปี Setportal 
เว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

• ได้ประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต  
(Collective  
Anti-Corruption: CAC) 
และยื่นขอการรับรองจาก 
CAC

• จัดทำานโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และ 
จรรยาบรรณในการ 
ดำาเนินธุรกิจ

ลูกค้� • ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

• กระบวนการผลิต
สินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภค

• การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

• คุณภาพของสินค้า
และบริการที่มี
คุณภาพ

• ความปลอดภัยของ
สินค้า

• ราคาสมเหตุสมผล
• ส่งมอบตรงเวลา
• ความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างบริษัทกับ
ลูกค้า

• แบบสำารวจความ 
พึงพอใจของลูกค้า

• สื่อสารถึงการพัฒนา
และปรับปรุงการผลิต
อย่างสม่ำาเสมอ

• เปิดโอกาสให้ลูกค้า
เยี่ยมชมการผลิต

• การบริหารความสัมพันธ์
กับลูกค้าด้วยระบบ CRM

• สำารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าทุกครึ่งปี เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงบริการ

• จัดให้ลูกค้าได้เยี่ยมชม
กระบวนการผลิตเป็น
ประจำา

• ได้รับการรับรอง
ระบบมาตรฐาน เช่น 
ISO9001:2015 มอก.
729-2553 GMP HACCP 
เป็นต้น
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น 
ความรับผิดชอบ

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

การตอบสนองความ
คาดหวัง

คู่ค้� • การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

• การป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น

• กระบวนการคัดเลือก
คู่ค้าที่ยุติธรรม และ
โปร่งใส

• ปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อตกลง

• ชำาระเงินตรงตามเวลา
ที่กำาหนด

• เป็นพันธมิตรทาง 
การค้าที่ดีต่อกันและ 
มีความสัมพันธ์ใน 
ระยะยาว

• ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

• รับฟังอุปสรรคและ
ปัญหาในการทำางาน
ร่วมกัน

• เผยแพร่วัฒนธรรม
การประกอบธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

• สื่อสารเรื่องการรักษา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับ
คู่ค้าโดยการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และ 
ข้อกำาหนดต่างๆ  
อย่างเคร่งครัด

• ปฏิบัติตามกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยความ
เป็นธรรม โปร่งใส 
ป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์

• ปฏิบัติตามสัญญาตามที่
ได้ทำาข้อตกลง

• จ่ายเงินตรงตามข้อตกลง
• มีช่องทางรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

• ได้ประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต  
(Collective  
Anti-Corruption: CAC) 
และยื่นขอการรับรองจาก 
CAC

คู่แข่ง • การแข่งขันที่เป็น
ธรรม

• ปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางการค้าภายใต้
กรอบกติกามารยาท
ของการแข่งขันที่ดี
และเป็นธรรม

• ไม่ละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา

• ไม่มีเจตนาทำาลาย 
ชื่อเสียงให้เสื่อมเสีย

• ดำาเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ตามแนวปฏิบัติ
ทางการค้าที่ดี

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท

• แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง
กันตามความเหมาะสม

เจ้�หนี้/ลูกหนี้ • การบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน

• การป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น

• ปฏิบัติตามสัญญา  
ข้อตกลง และเงื่อนไข

• มีความสามารถในการ
ชำาระหนี้

• ดำาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม

• บริษัทมีความ 
น่าเชื่อถือ

• ติดต่อประสานงานผ่าน
ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายขาย, 
แผนกจัดซื้อ

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ในการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัท

• มีการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเงิน

• ชำาระหนี้ตรงตามกำาหนด
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ผู้มีส่วนได้เสีย ประเด็น 
ความรับผิดชอบ

ความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร/
การมีส่วนร่วม

การตอบสนองความ
คาดหวัง

ชุมชน/ สังคม/ 
สิ่งแวดล้อม

• การมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน

• กระบวนการผลิต
สินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและ
ปลอดภัยต่อ 
ผู้บริโภค

• การฟื้นฟู 
สิ่งแวดล้อม

• การจัดการของเสีย
และวัสดุเหลือใช้

• การใช้ทรัพยากร

• คืนกำาไรสู่สังคม
• ดูแลและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง

• เปิดรับฟัง 
ความคิดเห็น

• รับฟังข้อคิดเห็นและ 
ข้อร้องเรียน

• กิจกรรมพัฒนาชุมชน
• ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารของบริษัทเพื่อ
ความเข้าใจที่ตรงกัน

• การเปลี่ยนมาใช้ 
หลอดไฟ LED

• ได้รับการรับรอง
อุตสาหกรรมสีเขียว  
ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสี
เขียว (Green Activity)

• การนำาเม็ดพลาสติกมา 
Recycle ในกระบวนการ
ผลิต

• โครงการ NEP สร้างวินัย
ใช้กระดาษ Reuse

• มีระบบควบคุมน้ำาทิ้ง ซึ่ง
เป็นระบบจัดการของเขต
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
นวนคร นครราชสีมา

• มีการคัดแยกขยะมูลฝอย
และของเสียที่เป็น
อันตราย

• มีการควบคุมมลพิษใน
อากาศ และตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม

• เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน 
• มีการจ้างงานชาวบ้านใน

ท้องที่เพื่อเป็นการ 
สร้างงาน สร้างรายได้

• สนับสนุนชุมชน และ 
ทำานุบำารุงศาสนา เช่น 
การบริจาคเงินและ 
สิ่งของให้หน่วยงาน
ภายนอก เป็นต้น

หน่วยง�นกำ�กับ
ดูแล/ หน่วยง�น
ร�ชก�ร

• การกำากับดูแล
กิจการที่ดี

• การป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น

• การบริหาร 
ความเสี่ยง

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข้อบังคับตาม 
กฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• การกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี

• ดำาเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม

• ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานกำากับดูแล/
ราชการ อย่างต่อเนื่อง

• เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ของหน่วยงานนั้นๆ

• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด

• ติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎเกณฑ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างสม่ำาเสมอ

• เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา

• ได้ประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต  
(Collective  
Anti-Corruption: CAC) 
และยื่นขอการรับรองจาก 
CAC
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การกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทได้เล็งเห็นความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีขององค์กร (Good Corporate Governance) เพื่อให้บริษัทมี
ระบบการบรหิารจดัการท่ีมคีณุธรรม โปรง่ใส และตรวจสอบได ้สรา้งประโยชนส์งูสดุของบรษัิท ช่วยสรา้งความเช่ือม่ันตอ่ผูถ้อืหุ้น  
ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ในปี 2561 บรษัิทไดมี้การทบทวนและจดัทำาคูมื่อนโยบายการกำากบัดแูลกจิการฉบับใหม่ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิาร
งาน จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้จัดทำาเป็นรูปเล่มและแจกจ่าย
ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคน เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อีกทั้ง ยังได้เผยแพร่คู่มือฯ บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.nep.co.th

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ

ผลการประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดี (คะแนนเต็ม 100)

 ผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed  
Companies-CGR) จัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

71% 75% 81%

ระดับดีพอใช้ ระดับดี ระดับดีมาก

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี (คะแนนเต็ม 100)

 โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

79.88% 94% 96%

ระดับดี ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม
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 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและได้สนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทดำาเนินการ
ภายใต้กรอบการกำากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีระบบ บริหารจัดการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน รวมทั้ง 
มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีโปร่งใส สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการซ่ึงจะสร้างความพึงพอใจให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน 2561 จึงได้มีมติแต่งตั้ง 
คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการทีด่ ีเพื่อทำาหน้าที่ในการพจิารณากรอบนโยบายและวางแนวทางปฏิบตัิด้านการกำากบัดแูลกิจการ 
โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
 ดร. วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 นางจันทิรา  ศรีม่วงพันธ์ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 พลโทจิรภัทร  มาลัย  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 สำาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการท่ีดี สามารถดูได้จาก แบบ 56-1 และ รายงานประจำาปี 2561 หรือ  
บนเว็บไซต์ของบริษัท: www.nep.co.th

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษัิทไดด้ำาเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความชอบธรรม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้เพือ่ให้ขบัเคลือ่นองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล เริม่ตน้จากพนักงานของบรษัิทท่ีจะตอ้งปฏบัิตหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัย์ สจุรติ และมีความยุตธิรรม ไม่ใช้ตำาแหนง่หรอื
หนา้ท่ีการงานในการเอือ้ประโยชน์ให้กบัตนเองหรอืเฉพาะกลุม่ใดกลุม่หนึง่ หรอืกระทำาการอันใดท่ีสอ่ไปในทางทุจรติ อันจะกอ่ให้เกดิ 
ความเสื่อมเสียแก่บริษัท เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การเรี่ยไรเงินจากลูกค้า หรือคู่ค้า เพราะจะทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าท่ี หากพบเห็นการกระทำาท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปช่ัน ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือเลขานุการบริษัททราบ  
โดยบริษัทจะคุ้มครองพนักงานหรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือท่ีแจ้งเตือนเรื่องดังกล่าว ผู้ท่ีกระทำาการทุจริต ถือเป็นการกระทำาผิดต้อง
ได้รับโทษท้ังทางวินัยและทางกฎหมาย โดยในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับประเด็นการทุจริตคอร์รัปชั่น  
หรือประพฤติมิชอบ จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับทุกคนในองค์กร ตั้งแต่ 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
 จากความตัง้ม่ันท่ีจะสนบัสนนุและตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช่ันของคณะกรรมการบรษัิท ดงันัน้ ในการประชุมคณะกรรมการ
บรษัิท ครัง้ท่ี 11/2559 เมือ่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2559 ไดมี้มติให้บรษัิทเข้ารว่มลงนามในคำาประกาศในเจตนารมณ์ในโครงการ “แนวรว่ม 
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามใน 
คำาประกาศฯ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559  และประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมฯ ได้ลงนามเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 
โดยในปี 2561 บริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เสนอความคิดเห็น ในกรณีท่ีมีผลกระทบ 
ต่อผู้มีส่วนได้เสียจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
รวมท้ังการกระทำาผดิกฎหมายหรอืพฤตกิรรมท่ีอาจสอ่ถงึการทุจรติ เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัการประกาศเจตนารมณเ์ป็นแนวรว่มปฏบัิต ิ
(Collective Action Coalition หรือ CAC) หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
 บริษัทได้กำาหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการรับแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้แจ้ง
เบาะแสและบุคคลท่ีให้ความรว่มมือกบับรษัิท โดยสามารถแจง้เบาะแสโดยระบุให้ชัดเจนวา่เป็นเอกสารลบั ผา่นช่องทางดงัตอ่ไปนี้



32 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2561

จดหมาย ถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ  
หรือ ผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)  
41 ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400

 
โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท หมายเลข 0-2279-6717

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึงผู้บังคับบัญชา หรือ เลขานุการบริษัท secretary@nep.co.th

กล่องรับเรื่องภายในบริษัท จะมีการเปิดกล่องเป็นประจำา เดือนละ 1 ครั้ง

 เมือ่ไดรั้บแจ้งเบาะแสแลว้ บรษัิทจะดำาเนนิการตามข้ันตอนตามท่ีระบุไว้ในระเบียบปฏบัิตขิองบรษัิท โดยบรษัิทมีมาตรการใน
การให้ความคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูท่ี้เกีย่วขอ้ง เช่น  ไม่มกีารเปลีย่นแปลงตำาแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทำางาน พกังาน 
ข่มขู่ เลกิจา้ง หรอืการอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเป็นการปฏบัิตอิย่างไม่เป็นธรรมตอ่ผูน้ัน้ รวมถงึขอ้มูลเกีย่วกบัการรอ้งเรยีน จะถกูเกบ็รกัษา 
เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย
 บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องการร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องการร้องเรียน 
ให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่ืน โดยคำานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน แหล่งท่ีมาของ
ข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีท่ีมีความจำาเป็นในข้ันตอนการดำาเนินการตามระเบียบ หรือตามท่ีกฎหมายกำาหนด 
หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำาข้อมูลออกไปเปิดเผยในบริษัท จะดำาเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำาเนินการทางกฎหมายกับผู้ท่ี
ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี 
 ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะใดๆ 
การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในปี 2561

กล่องรับเรื่องร้องเรียน -ไม่มี-

จดหมาย -ไม่มี-

เว็บไซต์ -ไม่มี-

โทรศัพท์ -ไม่มี-

อื่นๆ -ไม่มี-

ประเด็นข้อร้องเรียนด้านต่างๆ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หน่วย

ข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคล 0 0 0 กรณี

จำานวนข้อร้องเรียนด้านทรัพยากรบุคคลที่ได้ดำาเนินการแก้ไข 0 0 0 กรณี

ข้อร้องเรียนด้านสังคม 0 0 0 กรณี

จำานวนข้อร้องเรียนด้านสังคมที่ได้ดำาเนินการแก้ไข 0 0 0 กรณี

ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 0 0 0 กรณี

จำานวนข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำาเนินการแก้ไข 0 0 0 กรณี

ข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน 0 0 0 กรณี

จำานวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้ดำาเนินการแก้ไข 0 0 0 กรณี
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การบริหารความเสี่ยง

 การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือท่ีสำาคัญในการบริหารจัดการองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายได ้อีกท้ังยังเป็นองคป์ระกอบสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยมุง่เนน้ให้ดำาเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส มปีระสทิธภิาพ  
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 ดงันัน้ บรษัิทจงึไดก้ำาหนดให้การบรหิารความเสีย่งเป็นหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของทุกคนในองคก์ร โดยกำาหนดโครงสรา้ง 
การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ประกอบด้วย ผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ตัวแทนจากแต่ละฝ่าย โดยมีโครงสร้างฯ ดังนี้

1. ให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการโดยมีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2. ให้มีการกำาหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
3. ให้มีการติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงที่มีทั้งการทบทวน และปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอ
4. ให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการที่ดี
5. ให้มีการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินงานปกติ

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะทำางานบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการผู้จัดการ 
สายงานบัญชีและการเงิน

ฝ่ายงานฝ่ายงานฝ่ายงาน

ผู้จัดการโรงงาน

ตามบริษัทได้มกีารปรบัปรงุโครงสรา้งบรษัิท จงึไดมี้การปรบัเปลีย่นตำาแหนง่หนา้ท่ีตามความเหมาะสม โดยเมือ่วนัท่ี 6 กมุภาพนัธ ์
2562 ได้มีการแต่งตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย
 1.   รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน  หัวหน้าคณะทำางาน
 2.  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน   รองหัวหน้าคณะทำางาน
 3.   หัวหน้าฝ่ายผลิตกระสอบพลาสติก   คณะทำางาน
 4.   หัวหน้าฝ่ายผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน  คณะทำางาน
 5.   หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน   คณะทำางาน
 6.   หัวหน้าฝ่ายการตลาดและขาย   คณะทำางาน
 7.   หัวหน้าฝ่ายบริหารคุณภาพ    คณะทำางาน
 8.   หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  คณะทำางาน
 9.   นิติกร      คณะทำางาน
 10.  DCO      เลขาคณะทำางาน
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นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตหน้าที่ของคณะทำางาน

• ดำาเนินการเพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารความเสี่ยง
• สอบทานและติดตามให้แผนธุรกิจดำาเนินไปตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้
• ประเมินโอกาส/ เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ทำาให้แผนหรือการดำาเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์/

เป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสียหายต่อองค์กรในท่ีสุด ท้ังในแง่ของผลกระทบท่ีเป็นตัวเงินได้ 
หรือผลกระทบที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร

 คณะทำางานฯ จัดทำาคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางในการดำาเนินงานบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และ 
สือ่กลางท่ีช่วยสรา้งความรู ้ความเข้าใจให้กบัผูบ้รหิารและพนกังานเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่ว เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัท 
สำาหรับรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ในปี 2561 สามารถดูได้จาก แบบ 56-1 และ รายงานประจำาปี 2561  
หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยง
                                                                                                                                

การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการคัดเลือกคู่ค้าท่ีให้ความสำาคัญในการดำาเนินงานท่ีโปร่งใส มีการควบคุมท่ีรัดกุม และสามารถ 
ตรวจสอบได้  บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างดังนี้ 

1. การจัดซ้ือจัดจ้างของบริษัท จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี้
• คุ้มค่า มีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของบริษัทมากที่สุด 

มีราคาที่เหมาะสม มีการส่งมอบที่ถูกต้องตรงเวลาจากแหล่งขายหรือผู้ประกอบการเชื่อถือได้
• โปร่งใส มีการแข่งขันด้านราคาอย่างเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ชัดเจน หลีกเลี่ยงการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน

นายหน้า ยกเว้นกรณีที่จำาเป็น
• มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนการจัดซ้ือ การบริหารไว้ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง และ 

มีการประเมินผลการจัดซื้อและการบริหารพัสดุทุกปี
• ตรวจสอบได้ มีการจัดเก็บข้อมูลดำาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
• สร้างสัมพันธภาพ สร้างและรักษาสัมพันธภาพทางธุรกิจที่ดีต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการ

2. พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ีรว่มมือในการให้ข้อมูลแกแ่ผนกจดัซ้ือ บุคคล หรอื คณะกรรมการท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้
ให้ทำาหน้าท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเกีย่วกบัชนดิ คณุสมบัตแิละรายละเอยีดอันจำาเป็นของสนิคา้ บรกิาร เพือ่สนบัสนนุ
ให้การจัดซื้อจัดจ้างดำาเนินไปอย่างมีระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยผู้ทำาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างมี
สิทธิจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาร่วมในรายละเอียดต่างๆ

3. ห้ามเสนอรายการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าหรือบริการรายการเดียวกัน โดยแยกออกเป็นการซ้ือหลายครั้งเพื่อ 
หลีกเลี่ยงวงเงินการอนุมัติ

4. ให้กรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นว่าควรอนุมัติการจัดซ้ือจัดจ้าง
รายการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ
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 ในการคดัเลอืกคูค่า้ บรษัิทจะยดึหลกัเกณฑก์ารซ้ือสนิคา้หรอืบรกิารท่ีตรงกบัความตอ้งการ มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  
ราคาเหมาะสม สามารถส่งมอบได้ทันเวลา การให้ข้อมูลหรือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ มีความม่ันคงทางวัตถุดิบ  
มีกำาลังการผลิตเพียงพอในระยะยาว 
 บริษัทมีการตรวจประเมินคู่ค้าทุก 3 เดือน จากประวัติการส่งมอบสินค้า เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัตถุดิบหลัก  
กรณีคู่ค้าปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองให้ได้ อาจทำาให้ธุรกิจหยุดชะงักได้และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท บริษัท 
จึงจำาเป็นจะต้องหาแหล่งสำารองเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่บริษัทต่อไป
 นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาและลงทุนติดตั้งระบบ ERP และ APPAC เพื่อให้การทำางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ
รายงานต้นทุน ค่าแรงในกระบวนการผลิตได้อย่างแม่นยำาและรวดเร็ว และลดกระบวนการทำางานที่ซับซ้อน

นโยบายด้านภาษี

 เพ่ือให้บริษัทมีการบริหารจัดการด้านภาษีอากรท่ีรัดกุม มีการเสียภาษีอากรอย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายกำาหนด ตลอดจน
มีแนวทางในการวางแผนและการปฏิบัติทางด้านภาษีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
นโยบาย

1.  ก�รว�งแผนและแนวท�งปฏิบัติท�งด้�นภ�ษี
• ให้บริหารจัดการด้านภาษีอากร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยการเสียภาษีอากรให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมาย

กำาหนด และรักษาชื่อเสียงและความสัมพันธ์ที่ดีขององค์กรต่อหน่วยงานภาษีของรัฐที่เกี่ยวข้อง
• ให้นำาส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนดและต้องบริหารจัดการการจ่ายเงิน หรือขอคืนภาษีอากรให้เกิด 

สภาพคล่องสูงสุดแก่องค์กร
• ให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษี สำาหรับโครงการลงทุน หรือเม่ือมีธุรกรรมใหม่ โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านภาษี

ของบริษัท
2.  ก�รประส�นง�นด้�นภ�ษีกับหน่วยง�นร�ชก�ร
 บริษัทต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านภาษีและในการประสานงานด้านภาษีกับหน่วยงานราชการ ต้องดำาเนินการโดยผู้รับผิดชอบ
ด้านภาษีเท่านั้น
3.  ที่ปรึกษ�ภ�ษีอ�กร
 บริษัทต้องพิจารณาจัดจ้างท่ีปรึกษาภาษีอากรท่ีมีความเช่ียวชาญเม่ือจำาเป็น เป็นครั้งคราวเม่ือเกิดปัญหาท่ีต้องการ 
รับคำาปรึกษาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
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ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม

การจ้างงาน

 บรษัิทมีนโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคลท่ีใช้เป็นแนวทางปฏบัิต ิโดยให้ความสำาคญักบัการจา้งงาน กำาหนดคา่ตอบแทน
อย่างเป็นธรรม คำานึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหลัก ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม

สถิติข้อมูลด้านบุคลากร

จำานวนพนักงานทั้งหมด

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รวม 341 381 410

ชาย 155 168 191

หญิง 186 213 219

จำานวนพนักงานแบ่งตามอายุ

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อายุน้อยกว่า 30 ปี 44 60 76

อายุระหว่าง 30-50 ปี 290 317 231

อายุมากกว่า 50 ปี 7 4 103

จำานวนพนักงานแบ่งตามระดับ

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผู้บริหารระดับสูง 3 3 3

ผู้จัดการโรงงาน 1 1 1

ผู้จัดการฝ่าย 11 9 9

ผู้จัดการแผนก 15 19 13

หัวหน้าส่วน 13 11 22

พนักงานเทคนิค 20 27 24

พนักงานรายเดือน 76 102 106

พนักงานรายวัน 202 209 232

สถิติการจ้างงานใหม่แบ่งตามอายุ ย้อนหลัง 3 ปี

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รวม 58 171 197

ชาย 35 108 131

หญิง 23 63 66

อัตราการจ้างงานใหม่ (ร้อยละของพนักงานทั้งหมด) 17.06 44.88 48.05
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อัตราการลาออก (Turnover Rate) แบ่งตามอายุ ย้อนหลัง 3 ปี

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รวม 108 127 158

ชาย 45 93 98

หญิง 63 34 60

อัตราการลาออก (ร้อยละของพนักงานทั้งหมด) 31.67 33.33 38.54

สถิติการลาออกแบ่งตามประเภท ย้อนหลัง 3 ปี

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ล�ออกโดยสมัครใจ 57 61 89

ชาย 26 42 51

หญิง 31 19 38

ไล่ออก/ ปลด/ เลิกจ้�ง 44 59 66

ชาย 30 48 46

หญิง 14 11 20

เกษียณอ�ยุ 6 5 3

ชาย 1 2 1

หญิง 5 3 2

เสียชีวิต (ส�เหตุไม่ได้ม�จ�กก�รปฏิบัติง�น) 1 2 -

ชาย 1 1 -

หญิง - 1 -

จำานวนพนักงานหญิงที่ลาคลอดแล้วกลับมาปฏิบัติงาน

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จำานวนที่ลาคลอด (คน) 2 4 5

จำานวนที่กลับมาปฏิบัติงานต่อ (คน) 2 2 4

อัตราเงินสมทบที่บริษัทจ่ายเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน (ร้อยละของเงินเดือน)

บริษัทจะสมทบเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเมื่อพนักงานบรรจุเป็นพนักงานประจำา (ผ่านทดลองงาน) โดยที่บริษัทจะหักเงินค่าจ้าง
พนักงานและสมทบให้กับพนักงานเพื่อนำาส่งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
• พนักงานรายวัน สมทบให้ ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง
• พนักงานรายเดือน สมทบให้ ร้อยละ 5 ของอัตราเงินเดือน

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

อายุงานน้อยกว่า 3 ปี - - -

อายุงาน 3 ปี ขึ้นไป 100 100 100
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สิทธิมนุษยชน

 บรษัิทมเีจตนารมณท่ี์สนบัสนนุให้พนกังานยดึถอืปฏบัิตติามหลกัสทิธมินษุยชนตลอดจนมคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะดแูลพนกังานดงันี้
การไม่เลือกปฏิบัติ 

• บริษัทจะพิจารณาการจ้างงาน จ่ายค่าจ้าง เลื่อนตำาแหน่ง และการเลิกจ้าง จากความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยไม่มี 
การเลือกปฏิบัติ 

• บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทน การเลื่อนตำาแหน่ง  
การเลิกจ้าง หรือการเกษียณ บนพื้นฐานความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ ชาติกำาเนิด ศาสนา ภาษา ความพิการ เพศ 
ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ ความเกี่ยวข้องทางการเมือง และแนวคิดส่วนบุคคล

• บริษัทจะไม่ขัดขวางแทรกแซงกิจกรรมของบุคลากรท่ีปฏิบัติตามหลักการความเช่ือ หรือความจำาเป็นทางเช้ือชาติ วรรณะ 
ชาติกำาเนิด ศาสนา ความพิการ เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ สมาชิกในสหภาพแรงงาน หรือความเกี่ยวข้องทางการเมือง

• บรษัิทเปิดโอกาสให้ผูพ้กิารท่ีมีความรูค้วามสามารถไดป้ระกอบอาชีพและมีรายไดเ้ลีย้งตวัเองโดยไมม่กีารกดีกนัตามนโยบาย
ของภาครัฐที่สนับสนุนให้รับคนพิการเข้าทำางานตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำาหนด 

 ปัจจุบัน บริษัทจ้างงานผู้พิการทั้งหมดจำานวน 4 คน เข้าร่วมงานกับบริษัทในตำาแหน่งต่างๆ ได้แก่ พนักงานขาย พนักงาน
ซ่อมบำารุง และ พนังงานสวมถุงรองใน  

การไม่ล่วงละเมิด การไม่ทารุณกรรม และการคุกคามพนักงาน  

 กำาหนดไม่ให้กระทำาการลว่งละเมดิ ท้ังดา้นจารตี ประเพณ ีศลีธรรมหรอืแม้แตก่ารสบประมาท เกีย่วกบัทางเพศ  ท้ังระหวา่ง
พนักงานกับพนักงาน หรือระหว่าง ผู้บังคับบัญชา  กับผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังนี้ นายจ้างและหรือลูกจ้าง ต้องไม่เกี่ยวข้อง และ/
หรือสนับสนุนในกิจกรรมใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกาย การบังคับทางกายหรือการล่วงละเมิดทางเพศ การใช้วาจา
ที่ไม่เหมาะสม หรือวิธีการก่อกวนใดๆ
การไม่ใช้แรงงานเด็กหรือผู้เยาว์

 บริษัทไมจ่า้งพนกังานท่ีมีอายตุ่ำากว่า 18 ปี ยกเว้น ในกรณท่ีีบรษัิทอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน แตมี่ความจำาเป็นตอ้งรกัษา/ 
เพิ่มกำาลังการผลิต บริษัทจะปฏิบัติตามข้อยกเว้น การจ้างแรงงานเด็ก ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยได้เก็บรวบรวม
และรักษาเอกสารการพสิจูนอ์ายุของพนกังานกอ่นการจา้งงานคอืสำาเนาบัตรประจำาตวัประชาชน สำาเนาทะเบียนบ้าน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ี 
สรรหาบุคลากร มีหน้าท่ีตรวจสอบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียนบ้าน โดยเปรียบเทียบกับบัตรประจำาตัว
ประชาชนฉบับจริง และมีหน้าที่สัมภาษณ์พนักงานทุกคนก่อนการจ้าง เพื่อตัดสินใจว่าเอกสารพิสูจน์อายุที่ผู้สมัคร แสดงมาเป็น
เอกสารจริงและบันทึกผลลงในใบรับสมัครงาน เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กท่ี
มีอายุต่ำากว่า 15 ปี บริษัทจะไม่ให้เด็กหรือแรงงานผู้เยาว์อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เป็นอันตรายไม่ปลอดภัย หรือไม่ถูกสุขลักษณะ
ทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ทำางาน
ชั่วโมงการทำางาน

 บริษัทได้กำาหนดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับจำานวนช่ัวโมงทำางานท้ังชั่วโมงปกติและจำานวนช่ัวโมงล่วงเวลาให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายกำาหนด เวน้กรณ ี“ความจำาเป็นในการทำางานเรง่ดว่น” บรษัิทจะปฏบัิตติามกฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัเรือ่งช่ัวโมง การทำางาน
โดยช่ัวโมงการทำางานปกต ิตอ้งเป็นไปตามกฎหมายกำาหนดแตต่อ้งไม่เกนิ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ และให้พนกังานมวีนัหยุดอย่างนอ้ย  
1 วัน ในทุกสัปดาห์ สำาหรับการทำางานล่วงเวลา ทางบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราพิเศษ และกำาหนดให้ทำางานล่วงเวลา 
ไม่เกิน 12 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การทำางานล่วงเวลาจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ 
ชั่วโมงการทำางาน
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง

 บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการเพื่อเป็นตัวแทนของลูกจ้าง และเป็นการส่งเสริมการมีอิสระ
ในการเข้าร่วมสมาคมของพนักงาน เคารพในสิทธิของบุคลากรทุกคนท่ีจะก่อตั้งและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่ม ตามต้องการ  
รวมท้ังเคารพสทิธิในการเจรจาตอ่รองของกลุม่บุคลากรดงักลา่วในกรณท่ีีสทิธดิา้นเสรภีาพในการสมาคม หรอืการรวมกลุม่เจรจา
ต่อรอง ถูกจำากัดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย ทางบริษัทจะเอื้ออำานวยให้บุคลากรทั้งหมด ได้ใช้วิธีการทดแทนอื่นในสมาคมและ
รวมกลุ่มเจรจาต่อรองได้อย่างอิสระ บริษัทจะให้การรับรองว่า ผู้แทนของลูกจ้างที่ได้รับการสรรหาคัดเลือกจากฝ่ายลูกจ้าง จะได้
รับการอำานวยความสะดวก และได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกับลูกจ้างคนอื่นๆ
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ค่�ตอบแทนก�รทำ�ง�นผลประโยชน์และสวัสดิก�รต่�งๆ 
 เพื่อให้พนักงานม่ันใจว่าการจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนได้รับค่าตอบแทนการทำางานและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ 
ข้อบังคบัตา่งๆ บรษัิทจา่ยคา่จา้งสำาหรบัการทำางานตามมาตรฐานข้ันต่ำาของกฎหมาย โดยจะพจิารณาถงึความเพยีงพอ ข้ันพืน้ฐาน 
ของบุคลากร และมีรายได้เหลือตามสมควร พนักงานจะได้รับรายละเอียดท่ีชัดเจน เกี่ยวกับส่วนประกอบของค่าจ้าง และสิทธ ิ
ประโยชน์อื่นๆ บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืนๆ เป็นเงินตราไทยรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ ท่ีพนักงานจะได้รับตาม 
ความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน
ก�รสื่อส�รและก�รร้องเรียนหรือร้องทุกข์
1. ก�รสื่อส�รให้คว�มรู้ จัดให้มีการสื่อสาร ให้ความรู้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำาไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับ  

ให้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานท่ีเข้าใหม่ทุกคนได้รับความรู้และรับทราบนโยบาย และ
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และช่องทางการร้องเรียนหรือร้องทุกข์

2. ก�รร้องเรียน ก�รร้องทุกข์ พนักงานที่ได้รับการคุกคาม ล่วงละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม สามารถยื่นคำาร้อง 
หรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารเพื่อให้พนักงานทราบถึงขั้นตอนการร้องเรียนและการยุติข้อร้องเรียน

ก�รไม่ใช้แรงง�นบังคับ
 บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ   เช่น  แรงงานไม่สมัครใจ  หรือแรงงานเพื่อไถ่ถอนหนี้ในการผลิต
สนิคา้ และจะไมก่ำาหนดให้บุคลากรวางเงนิประกนั หรอืเอกสารแสดงตนใดๆ ในการเข้าทำางานกบับรษัิท และไมมี่การทดสอบการ
ตั้งครรภ์ หรือการใช้แรงงานเด็ก และครอบคลุมไปถึงแรงงานนักโทษด้วย
ก�รใช้แรงง�นหญิง
 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะปฏิเสธการรับสมัคร การบรรจุ การลดสิทธิประโยชน์ การลดตำาแหน่ง หรือการเลิกจ้างของพนักงาน
หญิงอันเนื่องมาจากการตั้งครรภ์ บริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงมีครรภ์มีสภาพการทำางานและสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยต่อเด็ก 
ในครรภ์ และต่อพนักงานหญิงมีครรภ์
 เพ่ือเป็นการแสดงวา่บรษัิทมีการบรหิารจดัการแรงงานท่ียดึหลกัการปฏบัิตติามกฎหมาย การปฏบัิตอิย่างมจีรยิธรรม เคารพ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ยอมรับผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นแบบ
แสดงความจำานงเข้าสู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา 
 ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ

การดูแลพนักงาน

 พนักงาน คือ ทรัพยากรอันมีค่าของบริษัทท่ีจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำาเร็จและสร้างความย่ังยืนร่วมกัน ดังนั้น 
บริษัทจึงให้ความสำาคัญในการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความสุขในการทำางาน โดยปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วย 
ความเสมอภาค เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพของตนเอง
การลดอัตราการลาออกของพนักงาน

 บรษัิทมเีปา้หมายท่ีจะลดอัตราการลาออกของพนกังานลงจากปี 2560 เพือ่ไม่ให้มผีลกระทบกบักระบวนการผลติ และรกัษา 
คนดีคนเก่งขององค์กร

ตารางเปรียบเทียบอัตราการลาออกของปี 2560 กับ ปี 2561

ที่ ปี อัตรากำาลังคน ลาออก % กำาลังคนเฉลี่ย เข้างาน %

1 2560 328 136 41% 354 85 24%

2 2561 430 158 37% 355 197 55%

-5% 31%
 จากตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเร่ืองการลดอัตราการลาออกของพนักงานในปี 2561 เม่ือเทียบ
กับข้อมูลปี 2560 ได้ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับอัตรากำาลังคนท่ีเพิ่มขึ้นในปี 2561 สืบเนื่องจากมีคำาสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มข้ึนและ 
การขยายตวัทางธรุกจิทำาให้ในปี 2561 มีการรบัพนกังานเพิม่ข้ึนจากอัตรากำาลงัคนปี 2560 เท่ากบั 102 คน ซ่ึงเทียบเป็นรอ้ยละ 31  
จากการรับพนักงานเข้าเริ่มงานในปี 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการ 
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 ของบรษัิทมปีระสทิธภิาพมากข้ึน และการพจิารณาคา่ตอบแทน สวสัดกิาร แรงจงูใจของบรษัิทมีประสทิธภิาพ รวมถงึประสทิธ ิ
ของหัวหน้าและผู้จัดการในการบริหารพนักงานท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นการบริหารงานแบบครอบครัว มีการสอนงานพนักงาน
ใหม ่สรา้งทัศนคตท่ีิเป็นเชิงบวก ทำาให้สภาพแวดลอ้มการทำางานเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีด ีทำาให้พนกังานมีความผกูพนัธก์บัองคก์ร
และทำาให้พนักงานไม่รู้สึกท่ีอยากจะลาออกไปทำางานท่ีอ่ืน ซ่ึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทุกฝ่ายขององค์กรต้องให้ความสำาคัญและนำามา
เป็นเป้าหมายในปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และการทำาให้พนักงานมีความคิดที่จะลาออก ลดลงจากปี 2561 เป็น 
ร้อยละ 10 ในปี 2562
คว�มปลอดภัยและสุขอน�มัย
 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ให้มีการรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน โดย
ถือเป็นหน้าที่ที่จะดำาเนินการและส่งเสริมทุกวิถีทางในการวางแผน ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง ปฏิบัติการ บำารุงรักษาอาคารสถานที่ 
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีการผลิต กฎความปลอดภัยและสภาวะแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาพนักงานเพื่อป้องกัน ขจัด 
และควบคุมความสูญเสียทั้งหมด โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (คปอ.) 
ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจได้ว่า นโยบายความปลอดภัยจะได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและได้ผล 
อย่างจริงจัง โดยจะถือว่าการปฏิบัติงานรวมทั้งกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ทุกระดับ ที่จะต้องให้
ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานทุกคน 
บริษัทได้มีการกำาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำางาน ดังนี้

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน) จะดำาเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายความปลอดภัย 
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสภาพแวดล้อมในการทำางานและตระหนักถึงความสำาคัญของพนักงานทุกคน ทุกตำาแหน่ง
ภายในบริษัท เพราะพนักงานทุกคนคือหัวใจสำาคัญของบริษัท และเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงเห็นสมควรให้มี
การดำาเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี จึงได้กำาหนดนโยบายไว้ดังนี้
1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำางาน เป็นหน้าท่ีของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ท่ีต้องร่วมมือกันปฏิบัติ  

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น
2. บรษิทัจะสนับสนนุและสง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรงุสภาพแวดลอ้ม และวธิกีารปฏิบตังิานทีป่ลอดภัย ตลอดจนการ

ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนทุกระดับ
3. บริษทัจะสนับสนุน และส่งเสริมใหด้ำาเนินกิจกรรม ความปลอดภัยของทกุฝ่าย ในอนัทีจ่ะเสริมสร้างใหพ้นักงาน

มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของความปลอดภัย
4. บริษัทและพนักงานทุกคน ทุกระดับต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมความปลอดภัย เพื่อมุ่งเข้าสู่ความ

ปลอดภัยขั้นสูงสุดที่ว่าด้วย “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”
5. ผูบั้งคบับัญชาทุกระดบัจะตอ้งปฏบัิตตินให้เป็นแบบอย่างท่ีด ีเป็นผูน้ำา อบรม ฝกึสอน จงูใจให้พนกังานปฏบัิตงิาน 

ด้วยวิธีที่ปลอดภัย
6. พนกังานทุกคนตอ้งคำานงึถงึความปลอดภยัของตนเอง เพือ่นรว่มงาน ตลอดจนทรพัย์สนิของบรษัิทเป็นสำาคญั

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งเข้าสู่การ 

ทำากิจกรรม “5ส.”
8. พนกังานทุกคนตอ้งให้ความรว่มมือในโครงการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน

ของบรษัิท และมีสทิธท่ีิจะรว่มเสนอความคดิเห็นในการปรบัปรงุสภาพการทำางาน และวธิกีารทำางานให้ปลอดภยั
9. บริษัทจะจัดให้มีการประเมินผล และการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

อย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
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ตารางสรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการดำาเนินงาน

ด้านความปลอดภัย หน่วย 2559 2560 2561

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ (พนักงาน) ราย 6 10 13

การขาดงานเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ (ผู้รับเหมา) ราย 0 0 0

เหตุการณ์ที่เกือบเกิดอุบัติเหตุ ราย 0 0 0

จำานวนพนักงานที่บาดเจ็บจากการทำางาน ราย 6 10 13

จำานวนผู้รับเหมาที่บาดเจ็บจากการทำางาน ราย 0 0 0

จำานวนผู้เสียชีวิตจากการทำางาน (พนักงานและผู้รับเหมา) ราย 0 0 0
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ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานและคู่ธุรกิจเป็นสิ่งท่ีบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง 
อีกท้ังยังเป็นเรือ่งท่ีอาจสรา้งผลกระทบตอ่ขวญัและกำาลงัใจของพนกังานและคูธ่รุกจิ ซ่ึงในปี 2561 อุบัตเิหตท่ีุเกดิข้ึนมีท้ังหมาด 13 ราย  
ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุจากการทำางาน เกิดจากการทำางานไม่ถูกวิธี และในการทำางานของพนักงานท่ีมีความเสี่ยงสูงในการ 
ได้รับบาดเจ็บ คือ ฝ่ายผลิตกระสอบพลาสติกสาน จึงกล่าวได้ว่าอุบัติเหตุจากการทำางาน และอุบัติเหตุของฝ่ายผลิตกระสอบ 
พลาสติกสาน เป็นความเสี่ยงและเป้าหมายที่บริษัทต้องเร่งดำาเนินการควบคุม
การตรวจวัดสภาพเวดล้อมในการทำางาน

 บรษัิทไดด้ำาเนนิการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการทำางานอย่างสม่ำาเสมอ เพือ่เป็นการเฝา้ระวงัปัจจยัเสีย่งจากการทำางานท่ี
อาจสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของพนกังาน ซ่ึงในปี 2561 บรษัิทไดว้า่จา้งบรษัิท ซี.อี.เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด)์ จำากดั ตรวจสอบ 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน โดยมีผลการตรวจดังต่อไปนี้

ผลการตรวจวัดความดังเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณพื้นที่ทำางาน

ลำาดับ สถานที่ตรวจ
ผลการตรวจวัด/db Z(A) มาตรฐาน/db (A) ผลเปรียบเทียบ

Leq * ACGIH *

1. เครื่องเคลือบ โรงงาน 1 78.3 85 85 ผ่าน

2. เครื่องพิมพ์ โรงงาน 1 80.1 85 85 ผ่าน

3. เครื่องตัด โรงงาน 1 80.5 85 85 ผ่าน

4. แผนกเย็บ โรงงาน 2 75.4 85 85 ผ่าน

5. เครื่องเคลือบ โรงงาน 2 80.7 85 85 ผ่าน

6. เครื่องทอ เครื่องที่ 1 70.3 85 85 ผ่าน

7. เครื่องทอ เครื่องที่ 2 79.3 85 85 ผ่าน

8. เครื่องทอ เครื่องที่ 3 92.7 85 85 ไม่ผ่าน

9. เครื่องเส้นเทป 90.4 85 85 ไม่ผ่าน

10. เครื่องทอ เครื่องที่ 4 93.7 85 85 ไม่ผ่าน

11. เครื่องทอ เครื่องที่ 5 94.4 85 85 ไม่ผ่าน

บริษัทมีเป้าหมายกำาหนดให้อุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการทำางานต้องเป็นศูนย์ 
ปรากฏว่าในปี 2561 เกิดอุบัติเหตุ 

ขึ้นทั้งหมด 13 ครั้ง ซึ่งไม่เป็นไป 
ตามเป้าหมาย
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ผลการตรวจวัดความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) บริเวณรอบโรงงาน

ลำาดับ สถานที่ พารามิเตอร์ ผลการตรวจวัด/bd (A) มาตรฐาน */bd(A) ผลเปรียบเทียบ

1 ด้านข้างอาคาร 3

Lmax (1Hr.) 86.1 - -

L90 (5 min) 81.5 - -

เสียงรบกวน 5.3 10 ผ่าน

Leq (24 Hrs.) 64.7 70 ผ่าน

2. ด้านหลังโรงอาหาร

Lmax (1Hr.) 85.2 - -

L90 (5 min) 82.4 - -

เสียงรบกวน 3.2 10 ผ่าน

Leq (24 Hrs.) 62.5 70 ผ่าน

สำาหรับบริเวณท่ีมีเสียงดัง เช่น บริเวณโรงทอเส้นเทป เป็นต้น บริษัทได้จัดเตรียมท่ีอุดหู (Ear Plugs) อุปกรณ์ป้องกันเสียงให้
พนักงานได้สวมใส่ขณะที่ต้องปฏิบัติงานในบริเวณนั้น 

ผลการตรวจวัดความร้อน บริเวณพื้นที่ทำางาน

ลำาดับ สถานที่
ผลการตรวจวัด (oC) มาตรฐาน (oC) ผลเปรียบเทียบ

WBGT *(WBGT) ACGIH 
(WBGT) *(WBGT)

1. เครื่องเคลือบ โรงงาน 1 27.6 32.0 29.0 ผ่าน

2. เครื่องพิมพ์ โรงงาน 1 28.0 32.0 29.0 ผ่าน

3. เครื่องตัดซอง โรงงาน 1 27.7 32.0 29.0 ผ่าน

4. เครื่องสลิต เครื่อง 2 โรงงาน 1 29.5 32.0 29.0 ผ่าน

5. เครื่องสลิต เครื่อง 1  โรงงาน 1 27.2 32.0 29.0 ผ่าน

6. แผนกเย็บ โรงงาน 2 26.8 32.0 29.0 ผ่าน

7. เครื่อง PR 6 โรงงาน 2 27.2 32.0 29.0 ผ่าน

8. เครื่อง PR 4 โรงงาน 2 26.7 32.0 29.0 ผ่าน

9. เครื่อง PR 5โรงงาน 2 27.4 32.0 29.0 ผ่าน

10. เครื่องทอ เครื่องที่ 1 โรงงาน 3 28.1 32.0 29.0 ผ่าน

11. เครื่องทอ เครื่องที่ 3 โรงงาน 3 29.9 32.0 29.0 ผ่าน

12. เครื่องทำาเส้นเทป โรงงาน 3 28.3 32.0 29.0 ผ่าน

13. คลังสินค้า 1 27.1 34.0 31.0 ผ่าน

14. คลังสินค้า 2 27.6 34.0 31.0 ผ่าน

15. คลังสินค้า 3 26.7 34.0 31.0 ผ่าน

ผลการตรวจวัดความเข้มแสง บริเวณพื้นที่ทำางาน

ลำาดับ พื้นที่ตรวจวัด ลักษณะงาน
ผลการตรวจวัด 

(LUX)
ค่ามาตรฐาน (1)

(LUX)
เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน

1 โต๊ะธุรการ (คุณสมวิญญา) งานคอมพิวเตอร์ 579 400-500 ผ่าน

2 โต๊ะธุรการ (คุณไพลิน) งานคอมพิวเตอร์ 542 400-500 ผ่าน

3 โต๊ะบุคคล (คุณเกษรา) งานคอมพิวเตอร์ 549 400-500 ผ่าน

4 โต๊ะบุคคล (คุณวรีรัตน์) งานคอมพิวเตอร์ 418 400-500 ผ่าน

5 โต๊ะบุคคล (คุณสุมิตรา) งานคอมพิวเตอร์ 414 400-500 ผ่าน

6 โต๊ะ จป.วิชาชีพ (คุณวารี) งานคอมพิวเตอร์ 561 400-500 ผ่าน
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ลำาดับ พื้นที่ตรวจวัด ลักษณะงาน
ผลการตรวจวัด 

(LUX)
ค่ามาตรฐาน (1)

(LUX)
เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน

7 โต๊ะบุคคล (คุณพลาธิป) งานคอมพิวเตอร์ 592 400-500 ผ่าน

8 โต๊ะบุคคล (คุณพิราศรักษ์) งานคอมพิวเตอร์ 461 400-500 ผ่าน

9 โต๊ะบุคคล (คุณอรอนงค์) งานคอมพิวเตอร์ 594 400-500 ผ่าน

10 โต๊ะบุคคล (คุณสุจินต์) งานคอมพิวเตอร์ 650 400-500 ผ่าน

11 โต๊ะจัดซื้อ (คุณสุรศักดิ์) งานคอมพิวเตอร์ 751 400-500 ผ่าน

12 โต๊ะจัดซื้อ (คุณปริยากร) งานคอมพิวเตอร์ 435 400-500 ผ่าน

13 โต๊ะจัดซื้อ (คุณธารินี) งานคอมพิวเตอร์ 488 400-500 ผ่าน

14 โต๊ะบัญชี (คุณสุนิตร์) งานคอมพิวเตอร์ 647 400-500 ผ่าน

15 โต๊ะบัญชี (คุณฉัตรทอง) งานคอมพิวเตอร์ 506 400-500 ผ่าน

16 โต๊ะบัญชี (คุณสุพรพรรณ) งานคอมพิวเตอร์ 512 400-500 ผ่าน

17 โต๊ะบัญชี (คุณสุนิสา) งานคอมพิวเตอร์ 424 400-500 ผ่าน

18 โต๊ะบัญชี (คุณอรนุช) งานคอมพิวเตอร์ 510 400-500 ผ่าน

19 โต๊ะบัญชี (คุณพรสุดา) งานคอมพิวเตอร์ 656 400-500 ผ่าน

20 โต๊ะผลิต 2 (คุณฉลอ) งานคอมพิวเตอร์ 846 400-500 ผ่าน

21 โต๊ะผลิต 2 (คุณเยาว์) งานคอมพิวเตอร์ 994 400-500 ผ่าน

22 โต๊ะผลิต 2 (คุณนันทินี) งานคอมพิวเตอร์ 696 400-500 ผ่าน

23 โต๊ะซ่อมบำารุง 
(คุณภานุวัฒน์)

งานคอมพิวเตอร์ 757 400-500 ผ่าน

24 โต๊ะซ่อมบำารุง (คุณสนาม) งานคอมพิวเตอร์ 471 400-500 ผ่าน

25 โต๊ะซ่อมบำารุง (คุณอุกฤษ) งานคอมพิวเตอร์ 461 400-500 ผ่าน

26 โต๊ะ (คุณพัชรินทร์) งานคอมพิวเตอร์ 174 400-500 ผ่าน

27 โต๊ะ (คุณจักรกฤษ) งานคอมพิวเตอร์ 410 400-500 ผ่าน

28 โต๊ะ (คุณคเณศวร์) งานคอมพิวเตอร์ 295 400-500 ผ่าน

29 โต๊ะ (คุณเจนจิตร์) งานคอมพิวเตอร์ 126 400-500 ไม่ผ่าน

30 โต๊ะวางแผน (คุณคณิตฐา) งานคอมพิวเตอร์ 226 400-500 ผ่าน

31 โต๊ะวางแผน (คุณไพรัญ) งานคอมพิวเตอร์ 222 400-500 ไม่ผ่าน

32 โต๊ะ(คุณวราศินี) งานคอมพิวเตอร์ 294 400-500 ไม่ผ่าน

33 โต๊ะ(ขวัญเรือน) งานคอมพิวเตอร์ 212 400-500 ไม่ผ่าน

34 โต๊ะ(คุณนันทิญา) งานคอมพิวเตอร์ 414 400-500 ผ่าน

35 โต๊ะ(คุณจงรักษ์) งานคอมพิวเตอร์ 419 400-500 ผ่าน

36 โต๊ะ(คุณสุนิฐา) งานคอมพิวเตอร์ 447 400-500 ผ่าน

37 โต๊ะ(คุณจตุพร) งานคอมพิวเตอร์ 332 400-500 ไม่ผ่าน

38 โต๊ะ(คุณวันชลี) งานคอมพิวเตอร์ 426 400-500 ผ่าน

39 โต๊ะ(คุณวัชระ) งานคอมพิวเตอร์ 534 400-500 ผ่าน
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ลำาดับ พื้นที่ตรวจวัด ลักษณะงาน
ผลการตรวจวัด 

(LUX)
ค่ามาตรฐาน (1)

(LUX)
เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน

40 โต๊ะ(คุณภัธราวดี) งานคอมพิวเตอร์ 330 400-500 ไม่ผ่าน

41 โต๊ะ(คุณญานิศา) งานคอมพิวเตอร์ 410 400-500 ผ่าน

42 โต๊ะ(คุณคมสัน) งานคอมพิวเตอร์ 885 400-500 ผ่าน

43 โต๊ะ(คุณปฏิกัณ) งานคอมพิวเตอร์ 897 400-500 ผ่าน

44 โต๊ะ (คุณชาธิดา) งานคอมพิวเตอร์ 703 400-500 ผ่าน

45 โต๊ะ(คุณปริชาติ) งานคอมพิวเตอร์ 801 400-500 ผ่าน

46 โต๊ะ(คุณชลธิชา) งานคอมพิวเตอร์ 884 400-500 ผ่าน

47 โต๊ะ (คุณอำานวย) งานคอมพิวเตอร์ 788 400-500 ผ่าน

48 โต๊ะ(คุณไตรัฐ) งานคอมพิวเตอร์ 907 400-500 ผ่าน

49 โต๊ะ (คุณอังศุมาริน) งานคอมพิวเตอร์ 982 400-500 ผ่าน

50 โต๊ะ (คุณสมชัย) งานคอมพิวเตอร์ 499 400-500 ผ่าน

51 โต๊ะ (คุณนฤมล) งานคอมพิวเตอร์ 467 200-300 ผ่าน

52 โต๊ะเ(คุณรำาไพร) งานคอมพิวเตอร์ 398 200-300 ผ่าน

53 โต๊ะเอกสารเครื่องพิมพ์ งานเอกสาร 488 400-500 ผ่าน

54 เครื่องพิมพ์ 9 สี งานควบคุม 329 200-300 ผ่าน

55 เครื่องเคลือบ (การ์เวีย) งานควบคุม 364 200-300 ผ่าน

56 โต๊ะเอกสารเครื่องเคลือบ 
(การ์เวีย)

เอกสาร 404 400-500 ผ่าน

57 เครื่องพิมพ์ 10 สี ควบคุม 970 200-300 ผ่าน

58 เครื่องพิมพ์ 8 สี ควบคุม 1690 400-500 ผ่าน

59 โต๊ะเอกสารโรงงาน 2 เอกสาร 1753 300 ผ่าน

60 เครื่องเย็บ เครื่องที่ 10 เย็บ 1830 200 ผ่าน

61 โต๊ะ QC ตรวจ 1469 100-200 ผ่าน

62 พื้นที่ 2 ขวา ตรวจ 1461 300 ผ่าน

63 พื้นที่ 3 ขวา ตรวจ 953 200 ผ่าน

64 โต๊ะแพ็คงาน โรง 2 แพ็ค 1415 200-300 ผ่าน

65 พื้นที่ 2 ขวา แพ็ค 1311 300 ผ่าน

66 พื้นที่ 3 ขวา แพ็ค 1284 200 ผ่าน

67 เครื่อง PR 5 ควบคุม 1677 200-300 ผ่าน

68 พื้นที่ 2 ขวา ควบคุม 1898 300 ผ่าน

69 พื้นที่ 3 ขวา ควบคุม 1775 200 ผ่าน

70 เครื่องเคลือบ โรงงาน 2 ควบคุม 472 200-300 ผ่าน
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ลำาดับ พื้นที่ตรวจวัด ลักษณะงาน
ผลการตรวจวัด 

(LUX)
ค่ามาตรฐาน (1)

(LUX)
เทียบเกณฑ์
มาตรฐาน

71 เครื่อง PR 4 ควบคุม 412 200-300 ผ่าน

72 เครื่อง PR 6 ควบคุม 493 200-300 ผ่าน

73 เครื่องเย็บ เครื่องที่ 9 เย็บ 804 200-300 ผ่าน

74 เครื่องเย็บ เครื่องที่ 8 เย็บ 806 200-300 ผ่าน

75 โต๊ะเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โรงงานทอ

คอมพิวเตอร์ 306 400-500 ไม่ผ่าน

76 เครื่องเส้นเทป ควบคุม 307 200-300 ผ่าน

77 เครื่องทอ เครื่องที่ 3 ควบคุม 330 200-300 ผ่าน

78 เครื่องทอเครื่องที่ 4 ควบคุม 373 200-300 ผ่าน

79 เครื่องทอเครื่องที่ 5 ควบคุม 400 200-300 ผ่าน

70 เครื่องทอ เครื่องที่ 2 ควบคุม 411 200-300 ผ่าน

81 โต๊ะเอกสาร คลัง 1 เอกสาร 490 400-500 ผ่าน

82 จุดวางสินค้า คลัง 1 เก็บของ 424 50-100 ผ่าน

83 จุดวางสินค้า คลัง 2 เก็บของ 322 50-100 ผ่าน

84 จุดวางสินค้า คลัง 3 เก็บของ 225 50-100 ผ่าน

85 จุดเก็บสี คลัง 3 เก็บของ 202 50-100 ผ่าน

86 โต๊ะเอกสารห้องเตรียม
วัตถุดิบ

เอกสาร 136 400-500 ไม่ผ่าน

 ในบริเวณที่พบว่ามีความเข้มของแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั้น บริษัทได้หาแนวทางที่
จะแก้ไข โดยให้คณะทำางานจัดการพลังงานเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่าง เพื่อเป็นการประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่าย



47บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

การซ้อมดับเพลิง

 การเกิดเพลิงไหม้ย่อมทำาให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมท้ังการดำาเนินงานของบริษัท และสวัสดิภาพของพนักงาน 
ดงันัน้ เพือ่ความปลอดภยัในการทำางานและเตรยีมความพรอ้มในกรณเีกดิอุบัตเิหตจุากเพลงิไหม้ บรษัิทไดม้กีารจดัฝกึซ้อมดบัเพลงิ 
และอพยพหนีไฟเป็นประจำาทุกปี โดยในปี 2561 ได้จัดอบรมดับเพลิงข้ันต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2561
ก�รอบรมก�รฝึกซ้อมเหตุก�รณ์ฉุกเฉิน กรณีส�รเคมีหกรั่วไหล
 การนำาสารเคมเีขา้มาใช้ในกระบวนการผลติ ถอืเป็นความเสีย่งท่ีอาจเกดิกรณสีารเคมรีัว่ไหล สรา้งความกงัวนใจให้กบับรเิวณ
บริษัทข้างๆเคยีง เพือ่สดความเสีย่งและเพิม่ความปลอดภยั บรษัิทฯจงึเห็นความสำาคญัในการป้องกนัการปนเป้ือนของสารเคมี ท้ัง
ภายในบริเวณโรงงานและรอบโรงงาน จึงจัดให้มีการซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีรั่วไหลขึ้น เพื่อให้พนักงานเตรียม
ความพร้อม ในการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล มีความสามัคคีในการทำางานเป็นทีม สื่อสารและวางแผนการปฏิบัติงาน
เป็นทีมอย่างมีระบบโดยมีการอบรมและฝึกซ้อมพนักงานปีละ 1 ครั้ง

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน

 บริษัทได้กำาหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

1. ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
2. สร้างจิตสำานึกในการทำางานให้แก่พนักงาน
3. พัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงาน
4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. คำานึงถึงค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการของพนักงาน
6. ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและบริษัท
7. มีมาตรการลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ของบริษัท 

อย่างจริงจังด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร
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การฝึกอบรม

 บรษัิทสนบัสนนุและสง่เสรมิให้พนกังานทุกระดบัได้รบัการฝกึอบรมพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของพนกังานอย่างตอ่เนือ่ง  
ตามมาตรฐานสากลตามข้อกำาหนดของลูกค้า และตามความจำาเป็นในการพัฒนางานของพนักงาน  เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจะดำารงมาตรฐานการบริหารงาน และการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร  
โดยฝึกอบรมและพัฒนาความรู้  เกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านมาตรฐานแรงงาน  ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการ
ทำางาน  บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยผ่านกระบวนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ   
ตามความจำาเป็น และความเหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา
และสง่เสรมิให้พนกังานทุกระดบั มีช่องทางในการสือ่สาร เพือ่ให้เกดิการแลกเปลีย่นประสบการณซ่ึ์งกนัและกนั อันจะพฒันาไปสู ่
“องค์กรแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจะส่งเสริมให้พนักงานและองค์กรเกิดการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สถิติชั่วโมงการฝึกอบรมเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ปี
ชั่วโมงอบรม (จำาแนกตามระดับ) รวม

ชั่วโมง
อบรม

จำานวนผู้เข้าอบรม  
(จำาแนกตามเพศ) เฉลี่ย

ชั่วโมง 
อบรม/ คนหัวหน้าฝ่าย

ขึ้นไป
หัวหน้า
แผนก

พนักงาน
ชาย หญิง รวม

2559 72 167 2,380 2,619 254 236 490 5

2560 410 381 2,842 3,633 340 253 593 6

2561 150 270 2,900 3,320 199 225 424 6

รวม 632 818 8,122 9,572 793 714 1,507 6

หลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรมในปี 2561 แยกตามหมวด

ความรู้ด้านเทคนิค
ความรู้พื้นฐาน

ความปลอดภัย
การบริหารคุณภาพ

การจัดการ
7%

40%

10%
15%

28%

เป้าหมายของการฝึกอบรม ปี 2561

 บรษัิทมุ่งเนน้ในการพฒันาศกัยภาพพนกังานให้มคีวามเช่ียวชาญเกีย่วกบัการปฏบัิตงิานในดา้นเทคนคิ โดยมุ่งเนน้ให้ระดบั
พนักงานท่ีมีหน้าท่ีดูแลและควบคุมเครื่องจักรซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญในการผลิตทุกกระบวนการได้รับการอบรมเพ่ิมศักยภาพอย่าง
แท้จริง เพ่ือลดปัญหาของเสยีหายจากกระบวนการผลติ ซ่ึงเม่ือปี 2560 บรษัิทจดัหลกัสตูรอบรมความรูด้า้นเทคนคิให้กบัพนกังาน
คิดเป็นร้อยละ 23 ซ่ึงถือว่ายังมีพนักงานท่ีเก่ียวข้องในด้านนี้อีกจำานวนหนึ่งท่ีไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน 
ด้านเทคนิค
 ดงันัน้ ในปี 2561 บรษัิทไดจ้ดัหลกัสตูรอบรมเฉพาะดา้นเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพความรูง้านดา้นเทคนคิให้กบัพนกังานเพิม่ข้ึน 
จากปี 2560 คือ ร้อยละ 23 และในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 28 ซึ่งถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานแต่ละต้นสังกัด 
และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากเดิม
 ซ่ึงบริษัทได้มุ่งเน้นและให้ความสำาคัญเก่ียวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการป้องปราม
และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าในอนาคต
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 สว่นจำานวนช่ัวโมงการฝกึอบรมของระดบัหัวหนา้ฝา่ยข้ึนไป ในปีท่ีผา่นมา รวม 150 ช่ัวโมง ซ่ึงมีจำานวนช่ัวโมงนอ้ยกวา่ปี 2560  
อยู่ 260 ชัว่โมง สบืเนือ่งจากเป็นหลกัสตูรซ้ำาจากปี 2560 และบรษัิทมุ่งเนน้ให้ระดบับรหิารไดร้บัการฝกึอบรมในหัวข้อท่ีมีประโยชน์
อย่างแท้จริงต่อการบริหารองค์กร โดยคำานึงถึงการนำามาบริหารได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด

เป้าหมายของการฝึกอบรม ปี 2562

 บรษัิทไดร้วบรวมปัญหาท่ีเกดิข้ึนภายในองคก์รและไดร้ว่มวเิคราะห์กบัสว่นงานหลายๆ สว่น ซ่ึงทำาให้กำาหนดเป้าหมายในป ี2562  
นี้ในเรื่องการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในระดับหัวหน้าแผนก หัวหน้าส่วน ในเรื่องของการบริหารการจัดการทีมงานระดับ 
ข้ันพืน้ฐาน ภาวะผูน้ำาท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาและการทำาให้ลกูนอ้งในสายบังคบับัญชาทำางานงา่ยขึน้ และมีมุมมองทัศนคตท่ีิเป็นบวก
ตอ่องคก์ร ซ่ึงปัจจบัุนมีพนกังานท่ีไดร้บัการปรบัข้ึนเป็นระดบัหัวหนา้เป็นจำานวนมาก ซ่ึงทักษะอาจจะตอ้งถกูพัฒนาอีกระดบั ดงันัน้
 เป้าหมายด้านทักษะ

 1. ด้านการบริหารจัดการ  15%  ระดับหัวหน้าส่วน / หัวหน้าแผนก
 2. ด้านบริหารคุณภาพ   20%  ส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 3. ด้านความปลอดภัย   15%  ระดับหัวหน้าส่วน / หัวหน้าแผนก /พนักงานที่เกี่ยวข้อง

 ซ่ึงคาดว่าในปี 2562 นี้บริษัทจะบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มทักษะและพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานเพิ่มข้ึน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างสูงสุด

โรงงานสีขาวต่อต้านยาเสพติด

 เน่ืองจากยาเสพติดเป็นเหตุแห่งความสูญเสียในเร่ืองของผลผลิตท่ีลดลงเน่ืองจากประสิทธิภาพในการทำางานลดลง เกิดอุบัติเหตุ
ระหวา่งปฏบัิตงิาน เครือ่งมือหรอือปุกรณส์ญูหายหรอืเสยีหาย เป็นตน้ บรษัิทไดด้ำาเนนิการตามโครงการโรงงานสขีาว โดยสง่เสรมิ 
ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกัน โทษ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงบริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพและ 
ตรวจปัสสาวะของพนกังานชายเป็นประจำาทุกปี เม่ือพบวา่ พนกังานตดิยาเสพตดิ จะนำาเข้าสูก่ระบวนการบำาบัด ฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ตามความสมัครใจ การดำาเนนิงานตามโครงการดงักลา่วจะสง่ผลให้พนกังานมีสขุภาพและคณุภาพชวีติท่ีด ีสามารถสรา้งประโยชน์
ให้แก่ตนเองและองค์กร 
 บริษัทจึงได้มีการซุ่มตรวจสารเสพติดของพนักงานในบริษัทเพื่อเฝ้าระวัง การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งดา้นยาเสพตดิของสถานประกอบกจิการ ช่วยลดการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ และสรา้งความเข้มแข็งภายในองคก์ร  
โดยมีการซุ่มตรวจสารเสพติด ปีละ 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้
• ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2561 มีซุ่มตรวจสารเสพติด ในวันที่ 31 มกราคม 2561 มีพนักงานเข้าตรวจทั้งหมด 131 ราย และพบ

สารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำานวน 3 ราย และได้นำาปัสสาวะตัวอย่างและพนักงานท่ีตรวจส่งศูนย์เพื่อ 
คัดกรองผู้เข้ารับการบำาบัดฟื้นฟูอำาเภอสูงเนิน เพื่อดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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• ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2561 มีการซุ่มตรวจสารเสพติดในวันที่ 25 และ 27 สิงหาคม 2561 มีพนักงานเข้าตรวจสารเสพติดรวม
ทั้งสิ้น 169 ราย และได้พบสารเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) จำานวนทั้ง หมด 7 ราย และเมื่อเปรียบเทียบจาก
การซุ่มตรวจครั้งที่ 1 ประจำาปี 2561 มีจำานวนพนักงานเพิ่มขึ้นมาจำานวน 4 ราย

ตรวจสุขภาพประจำาปี

 บรษัิทมคีวามห่วงใยสขุภาพกาย และสขุภาพใจของพนกังานทุกคน ซ่ึงเป็นกำาลงัสำาคญัในการขับเคลือ่นองคก์ร ดงันัน้ บรษัิท
ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงาน และสำานักงานใหญ่ เป็นประจำาทุกปี เนื่องจากการตรวจสุขภาพ
จะช่วยให้สามารถป้องกัน หรือรักษาโรคได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะพนักงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายซึ่งอาจสะสมในร่างกาย นอกจากนี้ บริษัทสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิต
ไม่ได้เป็นโรคติดต่อท่ีจะสามารถส่งผลถึงการปนเป้ือนในอาหารหรือผลิตภัณฑ์ ทำาให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทได้ส่งมอบสินค้าท่ีมี
คุณภาพ ถูกหลักอนามัย และปลอดภัย 
 ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ โรงงานฯ จังหวัดนครราชสีมา 
และในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำาปี 2561 ณ โรงงานฯ นครราชสีมา

บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจำาปี 2561 ณ สำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
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ประกันชีวิตและสุขภาพ

 บรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิสวัสดภิาพและสทิธปิระโยชนแ์กพ่นกังาน จงึไดจ้ดัทำาประกนัชีวติและประกนัสขุภาพแบบกลุม่ให้กบั 
ผู้บริหาร และพนักงาน ท้ังรายวันและรายเดือน ซ่ึงเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งท่ีทำาให้พนักงานมีขวัญและกำาลังใจในการทำางาน  
มีหลักประกันด้านสุขภาพ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  

กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

 บรษัิทไดม้กีารจดักจิกรรมยึดเหยียดรา่งการทุกสปัดาห์ เพือ่ให้พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการทำางาน และนอกจากจะมี
การจดักจิกรรมยึดเหยียดรา่งกายแลว้นัน้บรษัิทฯยังมีการประชาสมัพนัธข่์าวสารให้พนกังานทุกคนรบัทราบกนัทุกคน  โดยจดัข้ึน 
ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และยังมีการพบปะพนักงานของผู้บริหาร ท่ีเล็งเห็นความสำาคัญของพนักงานเพื่อให้พนักงานมี 
แรงผลักดันในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารจะเข้าร่วมกิจกรรมในพุธที่สองของเดือน

กิจกรรมภายในองค์กร

• ง�นเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ 2562
 เมือ่วนัท่ี 12 มกราคม 2562 บรษัิทไดจ้ดังานเลีย้งสงัสรรคต์อ้นรบัปีใหม่ให้กบัพนกังานท่ีโรงงาน โดยในช่วงเชา้ไดจ้ดักจิกรรม

ตักบาตรพระสงค์ 9 รูป มีการกินเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมพิเศษต่างๆ ให้ร่วมสนุก ดนตรีและการแสดงโชว์สุดพิเศษจากกลุ่ม
พนกังาน การมอบรางวัลจากกจิกรรม 5ส และการประกวดการแตง่กาย โดยบรรยากาศภายในงานเตม็ไปดว้ยความสนกุสนาน 
ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้กัน ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
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• กิจกรรม 5ส.
 บริษัทได้จัดกิจกรรม 5ส. ข้ึน เพื่อให้พนักงานรู้จักวิธีการคัดแยกอย่างถูกวิธี และทำาให้บริษัทน่าอยู่ น่าปฏิบัติงาน และ

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีการจัดประกวดพื้นที่ 5ส. ประจำาเดือน โดยมีเจ้าหน้าที่ 5ส. เดินสำารวจและให้คะแนนแต่ละพื้นที่ 
แล้วนำามาสรุปผลการตรวจ 5ส. โดยจะทำาการตรวจพื้นที่ 5ส. ทุกวันเสาร์ของทุกเดือน

ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

 เพ่ือให้การบริการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย โครงสร้างองค์กร และความ
ตอ้งการของพนกังาน ดงันัน้ บรษัิทจงึไดท้ำาการสำารวจความพึงพอใจและความผกูพันของพนกังานตอ่สภาพแวดลอ้มในการทำางาน  
เพื่อนำาผลท่ีได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น และกำาหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความสุขในการทำางานให้กับพนักงาน  
โดยได้ผลสำารวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการทำางาน ประจำาปี 2561 ดังนี้

ลำาดับ หัวข้อที่พนักงานพึงพอใจ
ปี  2560 ปี  2561 เพิ่ม / ลด

หมายเหตุ
คิดเป็น% คิดเป็น% คิดเป็น%

1 ท่านปฏบัิตงิานท่ีเหมาะสมกบัความรู ้และความสามารถของท่าน 76.5 74.8 -1.7  

2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจน 45.1 59.1 14 เพิ่มขึ้น

3 หน่วยงานของท่านมีการจัดบริการหรือสิ่งอำานวยความสะดวก  
เช่น  น้ำาดื่ม  ห้องน้ำา  ห้องสุขา  ที่เพียงพอกับความต้องการ  

60.8 58.1 -2.7  

4 รายได้  ค่าตอบแทน  และสวัสดิการท่ีได้รับในปัจจุบันมีความ
เหมาะกับปริมาณงานของท่าน

45.9 50.1 4.2 เพิ่มขึ้น

5 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ขององกรค์อย่างสม่ำาเสมอ 75.3 73.7 -1.6  

6 ท่านตั้งใจจะปฏิบัติงานกับองค์กรจนกว่าจะเกษียณอายุการ
ทำางาน

63.9 61.7 -2.2  
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 สรปุผลสำารวจความพงึพอใจและความผกูพนัธข์องบุคลากรตอ่สภาพแวดลอ้มในการทำางาน ปี  2560  เปรยีบเทียบปี  2561  
มี 2 หัวข้อที่ผลความพึงพอใจดีขึ้น ดังนี้
1. จากแบบประเมินในหัวข้อ 2 เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในเรื่องของความชัดเจน ซึ่งจากเดิมปี 2560 แบบ

ฟอร์มเกี่ยวการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานยังไม่มีความชัดเจน ทำาให้ทางฝ่ายบุคคลได้นำาหัวข้อดังกล่าวมาปรับปรุง 
โดยกำาหนดให้ทุกฝ่ายจัดทำา KPI ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน เพื่อนำามาประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2561 เพื่อให้เกิด 
ความเป็นธรรมกบัทุกสว่นงาน และสรา้งความเชือ่มัน่ให้กบัพนกังานทุกคนเกีย่วกบัประเมนิผลการปฏบัิตงิานอย่างเป็นธรรม
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งทำาให้ในหัวข้อ 2 ดังกล่าวมีความพึงพอใจจากพนักงานสูงขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 14  
ซึ่งถือว่ามีการนำาปัญหามาแก้ไขได้ถูกประเด็นในหัวข้อนี้

2. จากแบบประเมินในหัวข้อ 4 เรือ่งรายได ้คา่ตอบแทน และสวสัดกิารท่ีไดร้บัปัจจบัุนมีความเหมาะสมกบัปรมิาณของพนกังาน 
ซ่ึงในปี 2560 มรีอ้ยละ 45.9 และในปี 2561 มีความพงึพอใจสงูข้ึน เป็นรอ้ยละ 50.1 ข้ึนมาจากเดมิรอ้ยละ 4.2 สบืเนือ่งจากบรษัิท
ได้มีการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต่ำาตามกฎหมายท่ีพนักงานกำาหนด และมีการพิจารณาโครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำาปี  
ข้ึนในทุกปี เพื่อคัดเลือกพนักงานท่ีมีความประพฤติท่ีดี มีความตั้งใจทำางาน ตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานกับบริษัท เพ่ือ
รับรางวัลท่ีบริษัทจัดให้มีข้ึนเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน ซ่ึงบริษัทมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานท่ีได้รับคัดเลือกท้ัง 
10 คน จากพนักงานรายวัน ก็ปรับเป็นพนักงานรายเดือน และพนักงานจะยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูความดี 
ของพนักงานท่ีมีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับบริษัทในทุกๆ ด้าน และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับพนักงานคนอื่นได้เอา 
เป็นต้นแบบของพนักงานที่ดี

 สำาหรับผลสำารวจความพึงพอใจที่ลดลง จากข้อ 1,3,5,6 ซึ่งมีความพึงพอใจจากพนักงานลดลง ซึ่งในรายละเอียดของแต่ละ
หวัขอ้ดังกล่าว เปน็เรื่องทีพ่นักงานไดท้ำาประจำาอยูแ่ล้ว สวัสดิการขัน้พื้นฐานก็มีใหพ้นักงานครบในทกุๆด้านและยงัไมม่อีะไรเพิม่
เตมิจากเดมิ ซ่ึงทำาให้พนกังานไม่ไดใ้ห้ความสำาคญัในหัวขอ้ดงักลา่วเท่าท่ีควร โดยหัวข้อท่ีมคีวามพงึพอใจลดลง ในปี 2562 บรษัิทจะ 
จัดทำาโครงการเพ่ือพัฒนา เพิ่มเติม ปรับปรุง เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการท่ีเหมาะสม และการประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทมากย่ิงข้ึน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและการมองทิศทางในมุมเดียวกันกับบริษัท  
ซ่ึงถอืเป็นสิง่สำาคญัเกีย่วกบัการสรา้งสถาบันครอบครวัภายในบรษัิทให้พนกังานเกดิความผกูพนัธแ์ละมีความจงรกัภกัดตีอ่องคก์ร
ในระยะยาว ซึ่งถือเป็นโครงการของบริษัท ในปี 2562
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ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ

 บริษัทให้ความสำาคัญต่อความรับผิดชอบและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า 
เป็นหลัก เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าโดยการสนองความต้องการด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการท่ีดีในราคาท่ีเหมาะสม  
ตามปรัชญา “คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”
 บริษัทมฝีา่ยสนบัสนนุทางดา้นอ่ืนๆ เพือ่ตอบโจทย์ทุกความตอ้งการของลกูคา้ ภายใตบ้รกิารรปูแบบ  The One Stop Service 
Packaging Solution อำานวยความสะดวกอย่างครบวงจร ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดส่งสินค้า และบริการหลังการขาย

Design Center
ทีมงานออกแบบผลิตภัณฑ์และรูปแบบการพิมพ์เพ่ือ 
สร้างความโดดเด่นให้กับบรรจุภัณท์

Research & Development
ทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อสนับสนุนในการ 
นำาเสนอสินค้าที่เหมาะสมและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค
ให้กับลูกค้า

Product Variety
มีความหลากหลายของสินค้าบรรจุภัณฑ์ทั้งกระสอบ
พลาสติกสาน / บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า

Quality Control
บริษัทมีร ะบบการบริหารควบคุมคุณภาพและ 
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า

Quality Standard
กระบวนการผลิตภายใต่้ระบบปิดที่มีความสะอาด
ป้องกันส่ิงปนเปื้อนจากภายนอกและได้รับการรับรอง 
มาตรฐานสากลในการผลิตสินค้า อาทิ ISO/GMP/
HACCP

Logistic System
ระบบบริหารการจัดส่งของบริษัทพร้อมระบบติดตาม 
GPS Tracking เพื่อการจัดส่งที่รวดเร็วและทันเวลา

CRM
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลหรือติดตามงานผ่าน Call center

Sales Service
รูปแบบการนำาเสนอสินค้าและบริการผ่านพนักงานขาย  
ที่มีความรู้และความชำานาญด้านบรรจุภัณฑ์แบบ 
ครบวงจร

ONE STOP SERVICE
PACKAGING SOLUTION

 The One Stop Service Packaging Solution เป็นรูปแบบการนำาเสนอสินค้าและบริการผ่านพนักงานขายท่ีมีความรู้และ 
ความชำานาญดา้นบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร  เริม่ตัง้แตก่ารออกแบบ การวจิยัและพฒันาบรรจภุณัฑ์ให้เหมาะสมกบัสนิคา้ของลกูคา้  
ความหลากหลายของสินค้าบรรจุภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีระบบควบคุมคุณภาพสินค้า จนได้รับการรับรอง
มาตรฐานในการผลิต มีระบบบริหารการจัดส่งสินค้าท่ีทันสมัยสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ทันเวลา และมีศูนย์บริการลูกค้า
สัมพันธ์ (CRM: Customers Relations Management) จึงทำาให้บริษัทมีลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มสินค้าทั่วประเทศ



55บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

มาตรฐานการทำางานและผลิตภัณฑ์

 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และมุ่งพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจใน
คุณภาพของสินค้าและบริการ โดยบริษัทได้รับมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

การรับรองการบริหารตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015       

ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Quality Management System: 
QMS) ท่ีกำากับดูแลท้ังการออกแบบ พัฒนาการผลิต การติดตั้ง การบริการ  
ที่สร้างความมั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพขององค์กร Certification No. TH011659

HACCP 

Hazard Analysis Critical Control Point หมายถึง ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ 
จดุวกิฤตท่ีตอ้งควบคมุในการผลติอาหาร ซ่ึงจดัเป็นมาตรฐานในการสง่ออกผลติภณัฑ์
ทั่วโลก เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร Certification No. TH008919H

การผลิตที่ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP  

หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหาครอบคลุม 
6 ประการ คือ 1) สุขลักษณะของสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการผลิต 2) การควบคุมกระบวนการผลิต 3) การสุขาภิบาล  
4) การบำารุงรักษา 5) การทำาความสะอาด 6) บุคลากร Certification No. TH008919G

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 729-2553

ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากสำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้วว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามท่ีกำาหนด  
มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพ
สมราคา มอก.729-2553

  “สินค้าทันสมัย และมีคุณภาพ เพื่อสนอง 
ความต้องการของลูกค้า”

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
2. ส่งมอบสินค้าตามกำาหนดเวลา
3. ราคาสินค้ายุติธรรม
4. พัฒนาสินค้าให้ทันสมัย

นโยบายคุณภาพ

วัตถุประสงค์คุณภาพ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยระบบ CRM

 บริษัทจัดให้มีกระบวนการท่ีลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาของการนำาสินค้าไปใช้หรือการให้บริการท่ีไม่เหมาะสมผ่านหน่วย
งาน CRM ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม  
รวมทั้งนำาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและบริการต่อไป
การรักษาความลับของลูกค้า

 บริษัทเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า โดยบริษัทและพนักงานทุกคนจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับใดๆ ของลูกค้า
ตอ่สาธารณะ การประชุม การสือ่สารกบับุคคลใดๆ กลา่วคอื พนกังานจะไมน่ำาข้อมลู เอกสาร หรอืสิง่อ่ืนใดของลกูคา้ ไปแจกจา่ย 
หรือเผยแพร่ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลอื่นในบริษัทที่ไม่มีหน้าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่ถูกต้องตาม
ท่ีได้รับอนุญาตจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเอง เช่น การให้คำาปรึกษาหรือพัฒนาธุรกิจของ
ลูกค้า โดยพนักงานจะดำาเนินการตามวิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูล เอกสาร หรือสิ่งอื่นใด ที่เป็นความลับของลูกค้าจาก
การฉ้อโกง ขโมย และใช้ผิดวัตถุประสงค์ 



56 รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2561

ผลสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

 สำาหรบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้อย่างย่ังยนื บรษัิทไดจ้ดัให้มีการสำารวจความพงึพอใจของลกูคา้โดยหนว่ยงาน CRM  
เพื่อนำาข้อมูลท่ีได้ไปประเมิน และวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสินค้าและบริการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยมีการสำารวจความพึงพอใจลูกค้าในด้านต่างๆ ประกอบด้วย
ด้านคุณภาพและความน่าเช่ือในตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ความแข็งแรงทนทานเม่ือนำาไปใช้งาน ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเช่ือถือได้ 
ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามสเปค และความสม่ำาเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ์
1. ด้านการบริการในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้ันตอนการสั่งซ้ือท่ีสะดวก ระบบการสั่งซ้ือท่ีรวดเร็ว และการตอบสนองท่ีมี

การสั่งซื้อที่เร่งด่วน
2. ดา้นการสง่มอบผลติภณัฑ ์ไดแ้ก ่ระยะเวลาการสง่มอบตามกำาหนด ความถกูตอ้งของจำานวนท่ีสง่มอบและชนดิของผลติภณัฑ ์

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งมอบ และความสุภาพ ความปลอดภัยของพนักงานส่งมอบ
3. ด้านการให้บริการของพนักงานขาย ได้แก่ ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศัพท์ การเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ 

มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานขาย และความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา
4. ดา้นการให้บรกิารของหนว่ยงานลกูคา้สมัพนัธ ์ไดแ้ก ่ความสะดวกในการตดิตอ่ทางโทรศพัท์ การแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างรวดเรว็

และเอาใจใส่ ระยะเวลาการดำาเนินการในข้อร้องเรียน และการให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรที่ดี
 คะแนนความพึงพอใจในทุกด้าน (คะแนนรวมเฉลี่ยเต็ม 5) โดยมีเป้าหมายคะแนนในแต่ละหัวข้อต้องไม่น้อยกว่า 4 ถือว่า  
ผ่านเกณฑ์ และมีเกณฑ์คะแนนดังนี้ 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใจน้อย 3 = พอใช้ 4 = พอใจมาก และ 5 = พอใจมากที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

1. คุณภ�พ และคว�มน่�เชื่อถือของผลิตภัณฑ์  

1.1 ความแข็งแรง ทนทานเมื่อนำาไปใช้งาน 4.00

1.2 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 4.08

1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรงตามความต้องการ/ตามสั่งซื้อ 4.00

1.4 คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสม่ำาเสมอ 4.08

 คะแนนเฉลี่ย 4.04

2. บริก�รด้�นก�รสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  

2.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มีความสะดวก 4.42

2.2 บริษัทฯมีระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว 4.17

2.3 ได้รับการตอบสนองกรณีมีการสั่งซื้อเร่งด่วน 4.25

 คะแนนเฉลี่ย 4.28

3. บริก�รด้�นก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์  

3.1 ระยะเวลาในการส่งมอบตรงตามกำาหนด 3.92

3.2 ความถูกต้องทั้งชนิด และปริมาณที่ส่งมอบ 4.08

3.3 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจนถึงลูกค้า 4.33

3.4 ความสุภาพ และการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของพนักงานจัดส่ง 4.17

 คะแนนเฉลี่ย 4.13
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4. การให้บริการของพนักงานขาย  

4.1 ความสะดวกในการติดต่อพนักงานขายทางโทรศัพท์ 4.42

4.2 การเข้าเยี่ยมพบลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ 4.08

4.3 มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานขาย 4.50

4.4 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 4.42

 คะแนนเฉลี่ย 4.36

5. ก�รให้บริก�รของหน่วยง�นลูกค้�สัมพันธ์  

5.1 ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางโทรศัพท์ 4.00

5.2 ดำาเนินการแก้ไขปัญหารวดเร็วและเอาใจใส่ 4.00

5.3 ระยะเวลาในการดำาเนินการจัดการข้อร้องเรียน 3.92

5.4 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 4.33

 คะแนนเฉลี่ย 4.06

ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4.17

สรุปผลก�รดำ�เนินก�ร ตั้งแต่มกร�คม-มิถุน�ยน 2561
1. จากการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า พบว่า ได้คะแนนรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ซึ่งถือว่า ผ่านเกณฑ์
2. จากการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า เมื่อแยกแต่ละด้าน พบว่า
 1. ด้านคุณภาพ และความน่าเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ถือว่า พอใจมาก
 2. ด้านการบริการในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ถือว่า พอใจมาก
 3. ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ถือว่า พอใจมาก
 4. ด้านการให้บริการของพนักงานขาย มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ถือว่า พอใจมาก
 5. ด้านการให้บริการของหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ถือว่า พอใจมาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561

1. คุณภ�พ และคว�มน่�เชื่อถือของผลิตภัณฑ์  

1.1 ความแข็งแรง ทนทานเมื่อนำาไปใช้งาน 4.08

1.2 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ เชื่อถือได้ 4.08

1.3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรงตามความต้องการ/ตามสั่งซื้อ 4.17

1.4 คุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความสม่ำาเสมอ 4.17

 คะแนนเฉลี่ย 4.13

2. บริก�รด้�นก�รสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  

2.1 ขั้นตอนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์มีความสะดวก 4.17

2.2 บริษัทมีระบบการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว 3.92

2.3 ได้รับการตอบสนองกรณีมีการสั่งซื้อเร่งด่วน 3.92

 คะแนนเฉลี่ย 3.97

3. บริก�รด้�นก�รส่งมอบผลิตภัณฑ์  

3.1 ระยะเวลาในการส่งมอบตรงตามกำาหนด 3.42

3.2 ความถูกต้องทั้งชนิด และปริมาณที่ส่งมอบ 4.08

3.3 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบจนถึงลูกค้า 4.42

3.4 ความสุภาพ และการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของพนักงานจัดส่ง 4.33

 คะแนนเฉลี่ย 4.06
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4. ก�รให้บริก�รของพนักง�นข�ย  

4.1 ความสะดวกในการติดต่อพนักงานขายทางโทรศัพท์ 4.25

4.2 การเข้าเยี่ยมพบลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ 4.08

4.3 มนุษยสัมพันธ์ของพนักงานขาย 4.33

4.4 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 4.17

 คะแนนเฉลี่ย 4.21

5. ก�รให้บริก�รของหน่วยง�นลูกค้�สัมพันธ์  

5.1 ความสะดวกในการติดต่อพนักงานทางโทรศัพท์ 4.17

5.2 ดำาเนินการแก้ไขปัญหารวดเร็วและเอาใจใส่ 4.00

5.3 ระยะเวลาในการดำาเนินการจัดการข้อร้องเรียน 3.92

5.4 ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร 4.42

 คะแนนเฉลี่ย 4.13

ผลคะแนนเฉลี่ยรวม 4.10

สรุปผลก�รดำ�เนินก�ร ตั้งแต่กรกฎ�คม-ธันว�คม 2561
1. จากการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า พบว่า ได้คะแนนรวมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ่งถือว่า ผ่านเกณฑ์
2. จากการสำารวจความพึงพอใจลูกค้า เมื่อแยกแต่ละด้าน พบว่า

1. ด้านคุณภาพ และความน่าเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ถือว่า พอใจมาก
2. ด้านการบริการในการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ถือว่า พอใช้ : จากประเมินพบว่าลูกค้ามี 

ความคาดหวังและต้องการให้บริษัทมีระบบการสั่งซ้ือท่ีรวดเร็ว ตอบสนองการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือท่ี
เร่งด่วนได้ โดยบริษัทจะนำาไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 การป้องกันและแก้ไข : จัดหาระบบการเปิด order ที่ทันสมัย สามารถเปิด order และสั่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว การรับ
ใบสั่งซื้อจากลูกค้าทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ส่ง PO ทางไลน์ และ/หรือ ทีมงานสนับสนุนงานขายเพื่อรองรับ
การเปิด order ในกรณีท่ีพนักงานขายปฏิบัติงานอยู่นอกสถานท่ีมากข้ึน พร้อมท้ังการตอบสนองในเรื่องแผนส่งมอบ
ท่ีรวดเร็วก่อนการรับ order ด้วยแผนกวางแผนการผลิตมีแผนผลิตรายสัปดาห์และแผนส่งมอบรวมให้ทางฝ่ายขาย
สามารถตอบลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

3. ด้านการส่งมอบผลิตภัณฑ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ถือว่า พอใจมาก
4. ด้านการให้บริการของพนักงานขาย มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ถือว่า พอใจมาก
5. ด้านการให้บริการของหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ มีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ถือว่า พอใจมาก

สรุปคว�มพึงพอใจลูกค้�ในภ�พรวม ประจำ�ปี 2561
1. คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทั้งปี เท่ากับ 4.14 ถือว่า ผ่านเกณฑ์
2. จากคะแนนความพึงพอใจลูกค้าท่ีมีต่อบริษัท พบว่า ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจท่ีน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบครึ่งปีแรก 

ต่อครึ่งปีหลัง โดยมีคะแนนในแต่ละด้านที่น้อยลงดังนี้
2.1 บรกิารด้านการสัง่ซ้ือผลติภณัฑ ์ครึง่ปีแรกไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากบั 4.28 และครึง่ปีหลงัไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากบั 

3.97
 แนวท�งป้องกันและแก้ไข : จัดหาระบบการเปิด order ท่ีทันสมัย สามารถเปิด order และสั่งผลิตได้อย่างรวดเร็ว 

การรับใบสั่งซื้อจากลูกค้าทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ส่ง PO ทางไลน์ และ/หรือ ทีมงานสนับสนุนงานขายเพื่อ
รองรับการเปิด order ในกรณีท่ีพนักงานขายปฏิบัติงานอยู่นอกสถานท่ีมากข้ึน พร้อมท้ังการตอบสนองในเรื่องแผน
ส่งมอบท่ีรวดเร็วก่อนการรับ order ด้วยแผนกวางแผนการผลิตมีแผนผลิตรายสัปดาห์และแผนส่งมอบรวมให้ทาง 
ฝ่ายขายสามารถตอบลูกค้าได้อย่างทันท่วงที
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2.2 บรกิารดา้นการสง่มอบผลติภณัฑ ์ครึง่ปีแรกไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากบั 4.13 และครึง่ปีหลงัไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากบั 
4.06 ซึ่งมีคะแนนที่ลดลง

 แนวท�งเพื่อปรับปรุง : แผนส่งมอบทีช่ัดเจนก่อนการรับ order และด้วยแผนกวางแผนการผลิตมีแผนผลิตรายสัปดาห์
และแผนสง่มอบรวมให้ทางฝา่ยขายสามารถตอบลกูคา้ไดอ้ย่างทันท่วงที โดยเม่ือพนกังานขายเปิด order ไปแลว้ แผนก
วางแผนควรมีการยืนยันแผนส่งมอบว่าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ภายใน 2 วันทำาการ รวมทั้งเมื่อแผนไม่เป็น
ไปตามที่กำาหนดควรมีการแจ้งพนักงานขายเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการส่งมอบ

2.3 การให้บริการของพนักงานขาย ครึ่งปีแรกได้คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 และครึ่งปีหลังได้คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 
4.21 ซึ่งมีคะแนนที่ลดลง

 แนวท�งเพื่อปรับปรุง : เพิ่มช่องทางการติดต่อให้ลูกค้าโดยมีทางเลือกมากข้ึนนอกเหนือจากการติดต่อทางโทรศัพท์ 
เช่น มกีารตัง้ Line Group รว่มกบัลกูคา้ ตดิตอ่ผา่น Call Center รวมท้ังจดัทำาแผนการเข้าพบลกูคา้รายหลกัอยา่งนอ้ย 
เดือนละ 1-2 ครั้งต่อราย และมีการทำารายงานการเข้าพบลูกค้า ท้ังนี้จัดแผนการเย่ียมลูกค้าร่วมกับผู้บริหาร  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามากขึ้น

 จากแผนการดำาเนินการดังกลา่ว ในเรื่องทีต่้องปรบัปรุง หรือปอ้งกนัและแกไ้ข ทางฝ่ายการตลาดและขายคาดวา่ใน ป ี2562  
ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อบริษัทในภาพรวมและด้านต่างๆ จะมีผลที่ดีขึ้นและเป็นที่น่าพอใจอย่างสูง 

กิจกรรมเพื่อสังคม

เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน 

 บรษัิทมคีวามภมิูใจเป็นอย่างย่ิงท่ีไดเ้ป็นสว่นหนึง่ในการพฒันาเยาวชนไทยสูต่ลาดแรงงาน บรษัิทจงึไดเ้ปิดโอกาสให้สถาบัน 
การศกึษาท่ีมีความประสงคจ์ะสง่นกัศกึษาเข้าฝกึงานในบรษัิท สามารถสง่นกัศกึษาเขา้ฝกึงานตามวชิาเอกท่ีเรยีนมาตามระยะเวลาท่ี 
สถาบันการศึกษากำาหนด โดยมีบุคลากรของบริษัทเป็นผู้สอนงานในตำาแหน่งต่างๆ ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานจะได้ความรู้
จากการได้ทดลองปฏิบัติงานจริง และได้ประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมการทำางานในอนาคต 
 ในปี 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท จำานวน 5 คน จากสถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครราชสมีา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน และวิทยาลยัอาชีวศกึษานครราชสมีา ซ่ึงมาจากสาขาวิชาท่ีหลากหลาย อาทิเช่น  
การจัดการอุตสาหกรรม การจัดการโลจิสติกส์ และ การบัญชี เป็นต้น มาฝึกงานภายใต้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท เช่น  
แผนกผลิตกระสอบพลาสติก แผนกวางแผน/ฝ่ายโลจิสติกส์ และ แผนกบัญชี
การสร้างงานให้กับชุมชน

 เพือ่เป็นการสรา้งงานและสรา้งรายไดใ้ห้กบัชาวบ้านในท้องถิน่ท่ีโรงงานตัง้อยู่ บรษัิทไดเ้ปิดรบัผูท่ี้มคีวามสนใจท่ีจะหารายได้
พิเศษ เช่น แมบ้่าน ชาวบ้านกลุม่เกษตรกรท่ีไม่ไดท้ำางานในช่วงฤดเูกบ็เกีย่ว และ นกัศกึษาท่ีมีเวลาวา่งในช่วงปิดภาคเรยีน เป็นตน้  
ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีรายได้เสริม สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ เนื่องจากบริษัทมีแรงงานไม่เพียงพอ 
ต่อยอดสั่งซ้ือของลูกค้า จึงต้องมีการจ้างแรงงานจากภายนอกในการเย็บหูห้ิวกระสอบพลาสติกสาน ซ่ึงได้ปริมาณงานเฉลี่ย 
24,319 ใบต่อเดือน 
NEP ต่อชีวิต ร่วมใจบริจาคโลหิต

 บริษัทได้เชิญชวนพนักงานที่มีสุขภาพดีร่วมทำาความดี บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริจากโลหิตแห่ชาติ สภากาชาดไทย ประจำา 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช ในช่วงเดือนตุลาคม 2561
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กิจกรรมบริจาคและมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานภายนอก

 บริษัททำากิจกรรมสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการมอบสิ่งของบริจาคหรือเงินสนับสนุน  
เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานภายนอก ซ่ึงในปี 2561 บริษัทได้ทำา
กิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้
• มอบของช่วยเหลอืผูพิ้การ ผูส้งูอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และผูย้ากไร ้ไดแ้ก ่ผา้ออ้มสำาเรจ็รปูผูใ้หญ ่บะหม่ีกึง่สำาเรจ็รปูนมถัว่เหลอืง 

ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลนากลาง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

• ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำาฝน และสังฆทาน ณ วัดใหญ่สูงเนิน และวัดโนนสมบูรณ์ ต.มะเกือเก่า อ.สูงเนิน  
จ.นคราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วย HIV วัดพระบาทน้ำาพุ โดยการนำากระปุกสะสมบุญแจกให้กับพนักงาน
เพื่อนำาไปหยอด  และเก็บรวบรวมส่งมอบให้แก่ทางวัด จำานวน 150 กระปุก โดยตัวแทนของทางวัดมารับมอบภายในบริษัท 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561
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ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ประกาศใช้เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)  เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทกระสอบสานพลาสติก
และบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ให้ความสำาคัญในการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพ และตระหนักถึง 
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำาเนินกิจการเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน 
ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำาหนดอ่ืนๆ ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีบริษัทฯ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. ปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยต่างๆ จากการดำาเนินกิจการ ซ่ึงอาจจะ 

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3. ดำาเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและทบทวนแผนการทำางานต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี  

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
4. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ำา โดยใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
5. ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิต

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากร

 บรษัิทไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมุ่งเนน้ให้มีแนวทางปฏบัิตภิายในองคก์ร เพ่ือให้ 
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงมุ่งไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของ
บริษัท และการประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้มีการกำาหนดนโยบายการดำาเนินการจัดการพลังงาน พร้อมท้ัง
แตง่ตัง้คณะทำางานจดัการพลงังาน จากตวัแทนของหนว่ยงานตา่งๆ ภายในองคก์ร เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ที่กำาหนดให้โรงงานควบคุมการดำาเนินการจัดการพลังงาน และให้บรรลุนโยบายและวัตถุประสงค์ใน
การจัดการพลังงาน 

โครงการประหยัดพลังงาน LED

 เพ่ือลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงานของบริษัท รวมถึงสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนท่ีจะส่งผลกระ
ทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้จัดทำา “โครงการประหยัดพลังงาน LED” โดยการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งเป็นระบบ 
แสงสวา่งท่ีมีประสทิธภิาพสงูในบรเิวณตา่งๆ ของบรษัิท ทำาให้บรษัิทมีการบรหิารจดัการดา้นพลงังานไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ และ
มีการบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า รวมท้ังเป็นการสร้างจิตสำานึกของพนักงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป
 บริษัทได้ทำาการติดต้ังหลอดไฟ LED ท่ีโรงงานของบริษัท ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซ่ึงประกอบด้วย
อาคารโรงงาน 1,2,3, อาคารสำานักงาน อาคารจัดเก็บวัตถุดิบ อาคารคลังสินค้า โรงซ่อม โรงเก็บของ และโรงอาหาร  
รวมไปถึงการติดตั้งฯ ท่ีสำานักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทได้เริ่มดำาเนินการโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 
2559 เป็นต้นมา 
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เป้าหมาย : ประหยัดลดลง ร้อยละ 20 จากระบบเดิม
 บริษัทได้เก็บข้อมูลการใช้พลังงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้งฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วยก�รใช้ไฟฟ้� : KW-h

หมายเหตุ   มิเตอร์วัดการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด ได้แก่  ไฟแสงสว่าง พัดลม เครื่องใช้สำานักงาน เครื่องปรับอากาศ (ไม่รวมเครื่องจักร) 

 โดยมีผลสรุปการใช้พลังงานในปี 2561 เท่ากับ 313,569 กิโลวัตต์ สามารถประหยัดพลังงานเม่ือเทียบกับปี 2559 ก่อนมี 
การติดตั้งหลอดไฟ LED 103,569 กิโลวัตต์ หรือลดลงร้อยละ 24.83 ซึ่งบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ โดยมีรายละเอียดตาม 
ตารางสรุปด้านล่าง

ร�ยก�ร
ก�รใช้พลังง�น ผลประหยัด

KW % KW %

ปี2559 ก่อนติดตั้ง 417,138 100 417,138 0

ปี2560 หลังติดตั้ง 302,558 72.53 114,580 27.47

ปี2561 หลังติดตั้ง 313,569 75.17 103,569 24.83

โครงการประหยัดพลังงานด้วย ระบบ Heat Pump

 ในปี 2561 บริษัทได้จัดทำา “โครงการประหยัดพลังงานด้วย ระบบ Heat Pump” โดยติดตั้งระบบ Heat Pump แทนระบบ 
Heater ที่ใช้สำาหรับระบบน้ำาหล่อเย็นของเครื่อง Extruder โรงงานผลิตกระสอบพลาสติกสาน  

ระบบ Heater ระบบ Heat Pump           

Grand Total ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. total

ปี59 30,975 30,869 40,110 36,914 36,870 37,632 36,740 38,333 38,849 33,451 30,863 25,532 417,138

ปี60 21,384 20,563 28,483 25,075 26,259 29,450 25,508 27,985 29,327 24,591 24,607 19,326 302,558

ปี61 21,594 20,961 28,866 24,866 27,854 28,617 27,858 28,161 28,533 27,352 26,839 22,068 313,569

ลดลง 30.29 32.1 28.03 32.64 24.45 23.96 24.18 26.54 26.55 18.23 13.04 13.57 24.83

เป้าหมาย : ประหยัดลดลง ร้อยละ 40 จากระบบเดิม
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 บริษัทได้เก็บข้อมูลการใช้พลังงานเปรียบเทียบก่อนและหลังการติดตั้งฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร�ยก�ร
กำ�ลังไฟฟ้� ปี 2560

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

Heater - 5,967.36 14,492.16 8,382.72 19,891.20 28,700.16 28,273.92 23,585.28 22,590.72 36,230.40 34,809.60 27,705.60 250,629.12

ชม.เดินงาน - 42.00 102.00 59.00 140.00 202.00 199.00 166.00 159.00 255.00 245.00 195.00 1764.00

KW/hr. - 142.08 142.08 142.08 142.08 142.08 142.08 142.08 142.08 142.08 142.08 142.08

ร�ยก�ร
กำ�ลังไฟฟ้� ปี 2561

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

Heater 8,382.72 6,535.68 5,541.12 3,978.24 6,961.92 9,472.00 7,672.32 8,761.60 6,109.44 6,772.48 6,961.92 5,493.76 82,643.20

Heat pump 5,883.48 4,587.12 3,889.08 2,792.16 4,886.28 6,648.00 5,384.88 6,149.40 4,287.96 4,753.32 4,886.28 3,855.84 58,003.80

รวมทั้งระบบ 14,266.20 11,122.80 9,430.20 6,770.40 11,848.20 16,120.00 13,057.20 14,911.00 10,397.40 11,525.80 11,848.20 9,349.60 140,647.00

ชม.เดินงาน 177 138.00 117.00 84.00 147.00 200.00 162.00 185.00 129.00 143.00 147.00 116.00 1745.00

KW/hr. 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 47.36 80.60

 โดยมีผลสรุปการใช้พลังงานก่อน และหลังติดตั้งระบบ Heat Pump สามารถประหยัดพลังงานได้ 109,982 กิโลวัตต์ หรือ
ลดลงร้อยละ 43.88 เมื่อเทียบกับก่อนติดตั้ง ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ มีรายละเอียดตามตารางสรุปด้านล่าง

ร�ยก�ร
ก�รใช้พลังง�น ผลประหยัด

KW % KW %

ปี2560 ก่อนติดตั้ง 250,629 100 250,629 0

ปี2561 หลังติดตั้ง 140,647 56.12 109,982 43.88

การลดปัญหาภาวะโลกร้อน

บริษัทไดต้ระหนกัถงึปัญหาภาวะโลกรอ้น ซ่ึงสง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ บรษัิทจงึไดค้ำานงึถงึการมีสว่นรว่มในการ
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำา

เป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO
2
: ปีละ 60,000 KgCO

2

ต�ร�งเปรียบเทียบปริม�ณก�รใช้ไฟฟ้�
หน่วย: กิโลวัตต์

โครงก�ร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมปี 2560-2561

1. โครงการประหยัดพลังงาน LED 417,138 302,558 313,569 1,033,265

2. โครงการประหยัดพลังงานด้วยระบบ Heat Pump - 250,629 140,647 391,276

รวม 417,138 553,187 454,216 1,424,541

ค่�แปลงหน่วย ไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์ = ปริมาณการกล่อยก๊าซ 0.5813 KgCO2

ต�ร�งเปรียบเทียบก�รปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซ CO2

หน่วย: KgCO2

โครงก�ร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมปี 2560-2561

1. โครงการประหยัดพลังงาน LED 242,482 175,877 182,278 600,637

2. โครงการประหยัดพลังงานด้วยระบบ Heat Pump - 145,691 81,758 227,449

รวม 242,482 321,568 264,036 828,086
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ต�ร�งเปรียบเทียบก�รลดปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซ CO2

หน่วย: KgCO2

โครงก�ร ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวมปี 2560-2561

1. โครงการประหยัดพลังงาน LED - 66,605 60,205 126,810

2. โครงการประหยัดพลังงานด้วยระบบ Heat Pump - - 63,933 63,933

รวม - 66,605 124,138 190,743

 ในปี 2561 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากโครงการเปลี่ยนหลอด LED และ ระบบ Heat Pump รวม 124,138 
KgCO2 

และเมื่อรวมการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ตั้งแต่มีการเริ่มโครงการทั้งสองโครงการ บริษัทสารถช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกไปได้ทั้งหมด 190,743 KgCO2 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้

โครงการ NEP รณรงค์ประหยัดน้ำาประหยัดไฟ 

 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานของภาครัฐ  
“ฉลากประสิทธิภาพสูง” หรือ “ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5” รวมถึงการบำารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์/เครื่องใช้สำานักงาน เพื่อ 
ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานข้ึน ซ่ึงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน  
ซึ่งเป็นการปลูกจิตสำานึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
บริษัทได้กำาหนดมาตรการในการควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้
1. มาตรการการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์/เครื่องใช้สำานักงาน

1.1 เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
1.2 เลือกซื้ออุปกรณ์/เครื่องใช้สำานักงาน ที่มีสัญลักษณ์ Energy Star

2. มาตรการการใช้งานและบำารุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์/เครื่องใช้สำานักงาน
2.1 เครื่องปรับอากาศ

2.1.1  ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักเที่ยง
2.1.2  ปรับตั้งอุณหภูมิการใช้งานของเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
2.1.3  ล้างเครื่องปรับอากาศทุกๆ รอบ 3 เดือน
2.1.4  ใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 แทนเครื่องเก่าที่ชำารุด

 2.2 อุปกรณ์/เครื่องใช้สำานักงาน
2.2.1 ปิดเครื่องหลังเลิกงาน พร้อมทั้งถอดปลั๊กออกด้วย
2.2.2 ปิดจอคอมพิวเตอร์ตอนพักเที่ยง
2.2.3 ตั้งปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ

3. มาตรการการใช้งานและบำารุงรักษาระบบไฟแสงสว่าง
3.1  ปิดสวิทช์ไฟ เมื่อไม่ใช้งานหรือไม่อยู่
3.2  อาศัยแสงสว่างจากธรรมชาติช่วยในการส่องสว่าง
3.3  ทำาความสะอาดหลอดและโคมไฟตามวาระ
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 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำาโครงการ “NEP ประหยัดน้ำ�ประหยัดไฟ” เป็นให้เกิดการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้
1. เพื่อปลูกจิตสำานึกและสร้างวินัยให้กับพนักงานภายในบริษัทในการประหยัดน้ำาประหยัดไฟ
2. ให้พนักงานทราบถึงวิธีประหยัดน้ำาประหยัดไฟที่ถูกต้อง
3. เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำา ค่าไฟ ภายในบริษัท
4. เพื่อเป็นการลดใช้พลังงานและให้สอดคล้องกับมาตรการลดใช้พลังงานของภาครัฐ
5. มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
 บริษัทได้มีการติดป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำาตามจุดที่มีการใช้น้ำา ห้องน้ำาภายในอาคารสำานักงาน และโรงงาน 1,2,3 

 รวมท้ังติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าตามจุดท่ีมีการใช้ไฟฟ้า เช่น บริเวณเครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรต่างๆ ห้องน้ำา 
ภายในอาคารสำานักงาน โรงงาน 1,2,3 

 มีการล้างเครื่องปรับอากาศในโรงงานเป็นประจำาทุกๆ 3 เดือน
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 บรษัิทได้มกีารจดัอบรมเกีย่วกบัการอนรุกัษ์พลงังานให้แกพ่นกังานภายในบรษัิท เพือ่ให้ทราบถงึวิธกีารปฏบัิติในการประหยดั
พลังงานที่ถูกต้อง จากสำานักงานพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา

 นอกจากนี ้บรษัิทไดน้ำาระบบ VDO Conference มาใช้ โดยพนกังานไม่จำาเป็นตอ้งเดนิทางจากแหลง่ท่ีทำางานเพือ่มาประชมุ
ร่วมกัน ณ สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมกันระหว่างพนักงานที่สำานักงานใหญ่และโรงงาน และ
เป็นการลดการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานอีกด้วย
ท้ังนี้ บริษัทได้มีการจดบันทึกค่าตัวเลขท่ีแสดงของมิเตอร์น้ำาและไฟฟ้าทึกสิ้นเดือน และนำาค่าตัวเลขท่ีบันทึกได้มาแสดง 
ผลเปรียบเทียบ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยมีรายละเอียดตามตามรางเปรียบเทียบภาพรวมการใช้น้ำาและไฟฟ้า
ของบริษัท ดังนี้

 หน่วย: บาท

ลำ�ดับ ร�ยก�ร ปี 60 ปี 61 เพิ่ม / ลด ร้อยละ

1 ค่าน้ำา 250,740.00 293,800.00 เพิ่ม 43,060.00 17.17

2 ค่าไฟฟ้า 17,173,778.72 20,423,968.58 เพิ่ม 3,250,189.86 18.92

ยอดรวม ค่�น้ำ�-ค่�ไฟ 17,424,518.72 20,717,768.58 3,293,249.86 36.09

 จากตารางดา้นบนแสดงให้เห็นวา่ คา่น้ำาและคา่ไฟฟา้มีแนวโนม้ท่ีจะสงูข้ึน เนือ่งจากปัจจบัุน บรษัิทมปีรมิาณพนกังานท่ีเพิม่ข้ึน 
ในทุกๆ เดือน และยังมีการผลิตสินค้าตลอด 24 ช่ัวโมง ซ่ึงปริมาณการสั่งสินค้าจากลูกค้ามีปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึน ทำาให้ค่าใช้จ่าย 
ดังกล่าวของปี 2561 เพิ่มสูงขึ้น
 สำาหรับแผนการในปีถัดไป บริษัทจะจัดให้มีการรณรงค์เพ่ิมมากข้ึน สื่อสารในช่องทางต่างๆ ให้พนักงานภายในบริษัท 
ได้รับทราบ หรือแม้แต่การจัดอบรมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพนักงานจะได้ตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นในปี 2562 ต่อไป

การใช้ทรัพยากรน้ำา

 บริษัทให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ำาอย่างคุ้มค่าที่สุด โดยบริษัทได้มีการรณรงค์และปลูกจิตสำานึกของพนักงานด้วย 
การติดป้ายประกาศเตือนตามจุดที่มีการใช้น้ำา มีการตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้ง ข้อต่อ ท่อน้ำา อย่างสม่ำาเสมอเพื่อป้องกันการรั่วซึม 

เป้าหมาย: ต้องการลดการใช้น้ำาภายในโรงงาน ร้อยละ 15 จากปี 2560
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ที่ เดือน 
 ปี 2560  ปี 2561  เพิ่ม / ลดลง

บ�ท หม�ยเหตุ
 หน่วย  บ�ท  หน่วย  บ�ท 

1 ม.ค.  1,113.00  22,260.00  1,109.00  22,180.00 (80.00) 

2 ก.พ.  1,176.00  23,520.00  1,253.00  25,060.00  1,540.00 

3 มี.ค.  1,029.00  20,580.00  982.00  19,640.00 (940.00) 

4 เม.ย.  919.00  18,380.00  1,275.00  25,500.00  7,120.00 

5 พ.ค.  1,079.00  21,580.00  1,283.00  25,660.00  4,080.00 

6 มิ.ย.  1,183.00  23,660.00  1,750.00  35,000.00  11,340.00 

7 ก.ค.  961.00  19,220.00  1,525.00  30,500.00  11,280.00 

8 ส.ค.  951.00  19,020.00  1,280.00  25,600.00  6,580.00 

9 ก.ย.  999.00  19,980.00  990.00  19,800.00 (180.00) 

10 ต.ค.  942.00  18,840.00  992.00  19,920.00  1,080.00 

11 พ.ย.  1,085.00  21,700.00  1,028.00  20,560.00 (1,140.00) 

12 ธ.ค.  1,100.00  22,000.00  1,219.00  24,380.00  2,380.00 

 12,537.00  250,740.00  14,686.00  293,800.00  43,060.00 

 เป้าลด 15%  2,149.00  43,060.00 เกินเป้� 32%

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำาในปี 2560 กับ 2561

 ในปี 2561 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะลดค่าน้ำาลงจากปี 2560 ลดลงร้อยละ 15 หรือลดลง 37,611 บาท หรือมีค่าน้ำาไม่เกิน 
213,129 บาท  ปรากฏว่า ในปี 2561 บริษัทมีการใช้น้ำามากกว่าท่ีตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีการใช้น้ำาท้ังสิ้น 14,686 หน่วย หรือ
คิดเป็นเงิน 293,800 บาท ซ่ึงเกินกว่าเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ร้อยละ 37.85 สืบเนื่องมาจากปัจจัยแวดล้อมท่ีทำาให้ไม่สามารถ 
ลดปริมาณการใช้น้ำาได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ คำาสั่งผลิตจากลูกค้าท่ีเพิ่มข้ึน ทำาให้ต้องใช้กำาลังการผลิตท่ีมากข้ึน และจำานวน
พนักงานที่รับเข้ามาในปี 2561 เพื่อรองรับคำาสั่งผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำาให้เกิดการใช้น้ำาในทุกกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

การรีไซเคิลเม็ดพลาสติก

 เนือ่งจากกระบวนการผลติกระสอบพลาสตกิมเีม็ดพลาสตกิเป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติ ซ่ึงราคาไม่แนน่อน ผนัผวนตามภาวะ
ตลาด ประกอบกับของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต หากไม่ได้นำากลับมาใช้ใหม่จะถูกขายเป็นเศษสูญเสีย ดังนั้น จึงนำาเศษ 
สูญเสียไปหลอมเป็นเม็ดรีไซเคิล และนำากลับมาใช้ผสมในกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ 
กรณีนี้ บริษัทได้ทำาการศึกษาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคุณภาพ โดยการปรับสูตรและกระบวนการผลิต ตลอดจนการกำาหนดวิธี
การใช้ ทั้งนี้ เพื่อลดการปล่อยของเสีย ซึ่งเป็นภาระให้กับสังคมที่จะต้องจัดการของเสียจากบริษัท  
 บริษัทได้จัดการแยกประเภทของเสีย เพื่อนำาไปหลอมทุกเดือน ดังนี้
1. ของเสียจาก Extruder (เส้นเทป)  ประมาณเดือนละ 3 ตัน
2. กระสอบขาวแผลใหญ่  ประมาณเดือนละ 1 ตัน
3. ริมกระสอบผ่าเคลือบ  ประมาณเดือนละ 1 ตัน
4. กระสอบขาวเคลือบแผล  ประมาณเดือนละ 1 ตัน
 ฉะนั้น ในแต่ละเดือนจะมีของเสียท่ีสามารถหลอมนำาไปเป็นเม็ดรีไซเคิล ประมาณ 4-6 ตัน คิดเป็นส่วนผสมการผลิต 
เส้นเทป ร้อยละ 2 ต่อเดือน
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หม�ยเหตุ: ร�ค�เม็ดใหม่ปี 2561 เฉลี่ย 42 บ�ท/ กิโลกรัม

ปี 2560 ปี 2561

ผลผลิตเส้นเทป 3,114,567 กิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 100

ปริมาณการใช้เม็ดรีไซเคิล 55,970 กิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 1.80 

ผลผลิตเส้นเทป 3,257,641 กิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 100

ปริมาณการใช้เม็ดรีไซเคิล 72,592 กิโลกรัม  
คิดเป็นร้อยละ 2.23 

 ของเสียท่ีถูกรีไซเคิลกลับมานั้น จะถูกนำาไปใช้ผสมในกระบวนการผลิตเส้นเทป (Extruder) โดยอัตราส่วนท่ีเหมาะสม  
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเส้นเทป ซึ่งคาดว่าการรีไซเคิลของเสียจะสามารถลดต้นทุนเม็ดพลาสติกใหม่ 

ในปี 2561 บริษัทสามารถลดต้นทุนจากการใช้เม็ดรีไซเคิลได้ 1,119,468 บาท

ภ�พก�รนำ�เศษบดริมเครื่องเคลือบกลับม�ใช้ง�น

 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบอื่นๆ เช่น 
• การนำา IPA (Isopropyl Alcohol) ผสมสท่ีีใช้ลา้งทำาความสะอาดเครือ่งพมิพ ์ตลอดจนหมึกพมิพท่ี์เหลอืใช้จากกระบวนการผลติ  

นำาไปรีไซเคิล เพื่อให้ได้ IPA ซ่ึงคุณภาพลดลงไปบ้าง แต่สามารถนำากลับมาใช้ล้างทำาความสะอาดเครื่องพิมพ์ เพื่อลด 
การใช้ IPA ที่ต้องสั่งซื้อเข้ามา

• การนำาเศษขอบริมฟิล์มมามัดกระสอบแทนเชือกฟาง
• การเดินงาน 7 วันต่อสัปดาห์ โดยใช้การสลับวันหยุดของพนักงานของแผนกผลิตเส้นเทปท่ีเป็นเครื่องจักรท่ีต้องเดินงาน 

ตอ่เนือ่ง เพือ่ไม่ให้เกดิของเสยีในการ Set up ทุกๆ ครัง้ในการเริม่เดนิเครือ่งใหม่ของวนัเริม่ตน้สปัดาห์ กรณท่ีีหยดุทุกวนัอาทิตย์ 
ในการทำางานแบบเดิม

• การลดการสูญเสียความร้อนชุดหัวฉีดพลาสติกท่ีเครื่องเคลือบโดยการหุ้มฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสติกท่ีมีการสูญเสีย 
ความร้อน เพื่อลดภาระการทำาความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ทำางานลง

• การพจิารณาการลงทุนเครือ่งจกัรใหม่ไดม้เีงือ่นไขเรือ่งการเลอืกเครือ่งจกัรท่ีใชพ้ลงังานนอ้ยเข้ามาเกีย่วข้องดว้ย ดงัเช่นการ
เลือกซ้ือเคร่ืองพิมพ์กราเวียร์ท่ีมีระบบการทำาความร้อนของชุดอบฟิล์มเป็นระบบ Heat pump  แทนการใช้ Heater ทำาความร้อน  
เพื่อใช้งานที่เครื่องจักร สามารถลดการใช้พลังงานจาก Heater ได้ประมาณร้อยละ 30 

• ในระบบดดูกลิน่ของเครือ่ง DRY Laminate เครือ่งจกัรท่ีเลอืกซ้ือมรีะบบควบคมุความแรงของลมดดูกลิน่ท่ีสมัพนัธก์บัความเรว็
ในการเดินเครื่องจักร สามารถลดการใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินความจำาเป็นลงได้

• การขายเคร่ืองจักรรุ่นเก่าท่ีด้อยประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้พลังงานท่ีมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีได้ ลดของเสียท่ี 
เกิดจากสภาพเครื่องจักรที่เสื่อมสภาพจากอายุการใช้งานที่ยาวนาน และลดค่าใช้จ่ายในการบำารุงรักษา
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ลำ�ดับ ร�ยก�ร
ปริม�ณก�รสั่งซื้อกระด�ษ A4 / เดือน (เริ่มโครงก�ร ก.ค. 2560 - ธ.ค. 2561)

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

1 ก่อนเริ่มโครงการ สั่งซื้อกระดาษ A4  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100 

2 หลังเริ่มโครงการ สั่งซื้อกระดาษ A4  50  42  45  45  50  50  50  50  50  50  50  50 

3 การเบิกกระดาษ A4 สี  55  50  50  45  50  50  50  50  50  50  50  50 

4 ใช้กระดาษ REUSE  2  3  2  4  2  3  3  2  2  2  1  1 

ร้อยละ การสั่งซื้อกระดาษ 50.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

ร้อยละ 50.00 42.00 45.00 45.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

ปริมาณการสั่งซื้อกระดาษ A4 / เดือน (เริ่มโครงการ ม.ค.-ธ.ค.2561)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100100

50
45 45

50 50 50 50 50 50 50 50

42

2 2
4

2 3 3 2 2 2 1 1
3

ก่อนเริ่มโครงการ สั่งซื้อกระดาษ A4 หลังเริ่มโครงการ สั่งซื้อกระดาษ A4 ใช้กระดาษ Reuse

NEP สร้างวินัยใช้กระดาษ REUSE

 เนื่องจากในแต่ละเดือนมียอดการสั่งซ้ือกระดาษของแต่ละหน่วยงานเป็นจำานวนมาก ซ่ึงคิดเป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง  
ดังนั้น เพื่อประหยัดงบประมาณในการสั่งซื้อกระดาษ จึงได้จัดทำาโครงการดังกล่าว โดยการนำากระดาษที่ใช้แล้วหนึ่งหน้า กลับมา
หมุนเวียนใช้ใหม่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสิ่งแวดล้อม พบว่า หลังจากได้ดำาเนินการโครงการฯ ปริมาณการ
สั่งซื้อกระดาษลดลง ดังตารางเปรียบเทียบด้านล่าง

 ก่อนท่ีจะมีการจัดทำาโครงการ “NEP สร้างวินัยใช้กระดาษ Reuse” ในส่วนของโรงงาน แต่ละเดือนมีการใช้กระดาษ A4 
เป็น 100 รีมต่อเดือน ซ่ึงทำาให้มีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนค่อนข้างสูง เม่ือมีการจัดทำาโครงการฯ แผนกธุรการจึงลดปริมาณการ
สั่งซื้อกระดาษ A4 จากเดิมมีปริมาณการสั่งซื้อ 100 รีมต่อเดือน และเมื่อเริ่มโครงการฯ ได้ลดปริมาณการสั่งซื้อกระดาษลงเหลือ  
50 รีมต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ปรากฎว่า ทั้งโรงงานจะมีปริมาณการใช้กระดาษ REUSE ประมาณ 2-3 รีมต่อเดือน 
หรือประมาณ 5,000 ใบ 

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทถือเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งท่ีมีส่วนในการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง ดังนั้น จากการท่ี
บรษัิทไดย้้ายฐานการผลติมายังเขตสง่เสรมิอตุสาหกรรมนวนคร อำาเภอสงูเนนิ จงัหวดันครราชสมีา สามารถช่วยลดผลกระทบตอ่ 
สิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยลง และสามารถบริหารจัดการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทได้
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  
ในปี 2561 บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำากัด เพื่อตรวจวัดและรับรองผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อม
บริเวณโรงงาน 
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การควบคุมมลพิษในอากาศ

 กระบวนการผลติสนิคา้ของบรษัิทสรา้งผลกระทบเรือ่งกลิน่ท่ีเกดิจากสารเคมีสะสมอยู่ในอากาศคอ่นขา้งมาก ซ่ึงเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงาน และผู้เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทจึงได้
จดัให้มกีารตรวจสภาพแวดลอ้มในพ้ืนท่ีการทำางานและตดิตัง้ระบบระบายอากาศภายในโรงงาน อกีท้ังยังควบคมุการปลอ่ยมลพษิ
ออกสู่บรรยากาศภายนอกให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมลพิษทางอากาศ ได้แก่
1. กระบวนการของเครื่องพิมพ์กราเวียร์
 การนำาหมึกพิมพ์ผสมกับโซเว้นตามสูตรของกระบวนการผลิต แล้วนำาเข้าเครื่องพิมพ์ หลังจากนั้นจึงเดินเครื่องจักรจนครบ

กระบวนการผลิต ทำาให้มีการปล่อยสารจากหมึกพิมพ์และโซเว้นผ่านปล่องระบายอากาศออกสู่ช้ันบรรยากาศจึงทำาให้เกิด
มลพิษทางอากาศ

2. กระบวนการของเครื่องเคลือบกราเวียร์
 การนำากาวผสมกับโซเว้นตามสูตรของกระบวนการผลิต แล้วนำาเข้าเครื่องเคลือบทำาการเดินเครื่องจักรจนครบกระบวน 

การผลติ ทำาให้มีการปลอ่ยสารจากกาวและโซเวน้ผา่นปลอ่งระบายอากาศออกสูช้ั่นบรรยากาศจงึทำาให้เกดิมลพิษทางอากาศ

ผลก�รตรวจวัดส�รมลพิษ บริเวณพื้นที่ทำ�ง�น

ลำ�ดับ สถ�นที่ พ�ร�มิเตอร์
ผลวิเคร�ะห์

**

ค่�ม�ตรฐ�น(1) ผลเปรียบเทียบ

* ACGIH *

1 เครื่องเคลือบ โรงงาน 1 Total dust 4.17 mg/m None 10 mg/m None

Ethyl acetate 0.15 ppm 400 ppm 400 ppm ผ่าน

2 เครื่องพิมพ์ โรงงาน 1 Total dust 3.86 mg/m None 10 mg/m None

Toluene 1.41 ppm 200 ppm 20 ppm ผ่าน

Methyl ethyl ketone 1.59 ppm 200 ppm 200 ppm ผ่าน

Ethyl acetate 0.66 ppm 400 ppm 400 ppm ผ่าน

3 เครื่องตัด โรงงาน 1 Total dust 3.75 mg/m None 10 mg/m None

4 แผนกเย็บ โรงงาน 2 Total dust 3.62 mg/m None 10 mg/m None

5 เครื่อง PR 6 โรงงาน 2 Total dust 3.41 mg/m None 10 mg/m None

IPA 1.92 ppm 400 ppm None ผ่าน

6 เครื่อง PR 4 โรงงาน 2 Total dust 3.55 mg/m None 10 mg/m None

IPA 1.69 ppm 400 ppm None ผ่าน

7 เครื่อง PR 5 โรงงาน 2 Total dust 3.95 mg/m None 10 mg/m None

IPA 1.41 ppm 400 ppm None ผ่าน

8 เคร่ืองทอเครือ่งท่ี 2 โรงงาน 3 Total dust 4.55 mg/m None 10 mg/m None

9 เครื่องทำาเส้นเทป โรงงาน 3 Total dust 4.11 mg/m None 10 mg/m None

10 เคร่ืองทอเครือ่งท่ี 5 โรงงาน 3 Total dust 4.82 mg/m None 10 mg/m None

11 คลังพัสดุ 1 Total dust 3.41 mg/m None 10 mg/m None

12 คลังพัสดุ 2 Total dust 3.32 mg/m None 10 mg/m None

13 คลังพัสดุ 3 Total dust 3.25 mg/m None 10 mg/m None



71บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการน้ำา

 บริษัทมีการนำาน้ำามาใช้ในกระบวนการผลิตในปริมาณท่ีไม่มากนัก และบริษัทได้ต้ังโรงงานผลิตในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร 
จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีระบบการบริหารจัดการน้ำาเสียท่ีได้มาตรฐาน โดยการรวบรวมน้ำาเสียจากโรงงานท้ังหมดเข้าสู่ระบบ
บำาบัดน้ำาเสียกลางทำาให้สามารถบำาบัดน้ำาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำาท้ิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จึงทำาให้บริษัทไม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำาด้านการควบคุมคุณภาพน้ำาเสียท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลิต และไม่มีผลกระทบเกี่ยว
กับการใช้น้ำา

การจัดการขยะทั่วไปและขยะอันตราย

 บรษัิทมีการบรหิารจดัการขยะภายในองคก์รอย่างถกูสขุลกัษณะ โดยการคดัแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ขยะรไีซเคลิ  
ขยะทั่วไป และขยะอันตราย โดยส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี มีการจัดทำาป้ายติดที่ถังขยะเพื่อความชัดเจนในการ 
คัดแยก 

 สำาหรับขยะอันตราย เช่น กากกาว กากสี น้ำายา IPA ท่ีเหลือใช้ และสารเคมีท่ีเป็นพิษต่างๆ บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ 
กรีน จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำานาญในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงแผนการจัดการขยะภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป

อุตสาหกรรมสีเขียว

 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม  
ซ่ึงเป็นโครงการท่ีบริษัทหรืออุตสาหกรรมท่ีมีความยึดม่ันในการประกอบกิจการ
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลติ และการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างตอ่เนือ่ง รวมถงึ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินว่าเป็นไปตามเกณฑ์อุตสาหกรรม 
สเีขียวของกระทรวงอุตสาหกรรม และไดร้บัการรบัรองอตุสาหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 2  
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือ การดำาเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมได้สำาเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
  เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัวสิยัทัศนแ์ละนโยบายดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยืน บรษัิท
มีแผนท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสีเขียว
ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ต่อไป
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G4
Indicators Descriptions Page

GENERAL STANDARD DISCLOSURES

Strategy and Analysis

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization 1

G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 5

Organizational Profile

G4-3 Report the name of the organization 7

G4-4 Report the primary brands, products, and services 12-14

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 8

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 9

G4-8 Report the markets served including geographic breakdown, sectors served, and types of 
customers and beneficiaries

14

G4-9 Report the scale of the organization 9

G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender, permanent employee, 
region, substantial portion and significant variations)

36-37

G4-12 Describe the organization’s supply chain 25

G4-15 List externally developed economic, environmental and social charters, principles, or other 
initiatives to which the organization subscribes or which it endorses

55, 71

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international 
advocacy organizations in which the organization participates in as strategic member

31

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organi-
zation has implemented the Reporting Principles for Defining Report Content

19-20

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 20

G4-20 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 20

G4-21 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 20

Stakeholder Engagement

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 25

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 25

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 26-29

G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the organization 
has responded to those key topics and concerns

26-29

GRI Content INDEX
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G4
Indicators Descriptions Page

Report Profile

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 19

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 19

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 20

Governance

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance 
body

10

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE

Category: Economic

Economic Aspect: Economic Performance

G4-DMA Disclosure on management approach for Economic Performance of Economic Aspect 30

Economic Aspect: Procurement Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Procurement Practices of Economic Aspect 34

Category: Environmental

Environmental Aspect: Materials

G4-DMA Disclosure on management approach for Materials of Environmental Aspect 61

G4-EN1 Materials used by weight or volume 67

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled input materials 68

Environmental Aspect: Energy

G4-DMA Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 61

G4-EN3 Energy consumption within the organization 62-63

G4-EN6 Reduction of energy consumption 62-66

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 62-63

Environmental Aspect: Water

G4-DMA Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 66

G4-EN8 Total water withdrawal by source 66

Environmental Aspect: Emissions

G4-DMA Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 63

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 63

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 63

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 63

Environmental Aspect: Effluents and Waste

G4-DMA Disclosure on management approach for Effluents and Waste of Environmental Aspect 71
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Category: Social

Sub-category: Labor Practices and Decent Work

Labor Practices and Decent Work Aspect: Employment

G4-DMA Disclosure on management approach for Employment of Labor Practices and Decent Work 
Aspect

38-39

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender 
and region

36-37

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part - time 
employees, by significant locations of operation

37

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 37

Labor Practices and Decent Work Aspect: Labor / Management Relations

G4-DMA Disclosure on management approach for Labor / Management Relations of Labor Practices 
and Decent Work Aspect

38-39

Labor Practices and Decent Work Aspect: Occupational Health and Safety

G4-DMA Disclosure on management approach for Occupational Health and Safety of Labor Practices 
and Decent Work Aspect

40

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and 
total number of work - related fatalities, by region and by gender

41

Labor Practices and Decent Work Aspect: Training and Education

G4-DMA Disclosure on management approach for Training and Education of Labor Practices and 
Decent Work Aspect

48

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 48

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability 
of employees and assist them managing career endings

48

Labor Practices and Decent Work Aspect: Equal Remuneration for Woman and Men

G4-DMA Disclosure on management approach for Equal Remuneration for Woman and Men of Labor 
Practices and Decent Work Aspect

39

Category: Social

Sub-category: Human Rights

Human Rights Aspect: Non-discrimination

G4-DMA Disclosure on management approach for Non-discrimination of Human Rights Aspect 38

Human Rights Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-DMA Disclosure on management approach for Freedom of Association and Collective Bargaining 
of Human Rights Aspect

38

Human Rights Aspect: Child Labor

G4-DMA Disclosure on management approach for Child Labor of Human Rights Aspect 38
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Human Rights Aspect: Forced or Compulsory Labor

G4-DMA Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human Rights Aspect 39

Human Rights Aspect: Security Practices

G4-DMA Disclosure on management approach for Security Practices of Human Rights Aspect 40

Category: Social

Sub-category: Society

Society Aspect: Anti-corruption

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect 31

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 31
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ส�ำนักงำนใหญ่
41 ซอย 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-4213-6 โทรสาร 0-2279-6717, 0-2271-4416

โรงงำน
999/5 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ กม.231 ตำาบลนากลาง อำาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ 044-335520-24 โทรสาร 044-335448

NEP REALTY AND INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

PACKAGING SOLUTION




