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ค่านยิมองคก์ร 
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NEW GENERATION 

คนรุน่ใหม ่

EXPERIENCE 

ประสบการณ ์

PACKAGING 

ผูน้ าทางดา้นบรรจภุณัฑ ์

พ ลั ง แ ห่ ง อ น าค ต  ร่ ว ม มื อ กั น

สรา้งสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ใหเ้กิดข้ึน เพ่ือ

น าพาองคก์รกา้วไปสู่ความเป็นผูน้ า

ในธุรกิจบรรจภุณัฑใ์นอนาคต 

จากประสบการณท์ี่ยาวนานกวา่ 60 ปี 

ท าใหบ้ริษทัมั่นใจในความช านาญใน

การผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกโดยไม่

เป็นรองใคร และบริษัทยงัคงมุ่งมั่น

พฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

เสนอส่ิงทีดี่ทีสุ่ดส าหรบัลูกคา้ 

โดยยึดมัน่ในนโยบายการผลิตสินคา้ที่

มี คุ ณ ภ าพ  (Premium) ส่ งม อ บ

ทันเวลา (Punctuality) และ ราคา

ยุติธรรม (Price) 
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สารจากประธานคณะกรรมการบริษทั 
 

เรยีน ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกท่าน 

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บรษิทัไดด้ าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก

ฝ่าย ใหส้อดคลอ้งกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิ สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม เพื่อทีจ่ะไดเ้ตบิโตไปอยา่งยัง่ยนื  

 ในปี 2563 บรษิัทได้รบัผลการส ารวจข้อมูลด้านการก ากบัดูแลกิจการบรษิัทจดทะเบยีนไทย ประจ าปี 

2563 ด้วยคะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 92 ระดับ 5 ดาว อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” นอกจากนี้  บรษิัทยงัได้รบัการ

ประเมนิคุณภาพการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนน 98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 จาก

โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้โดยสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึง่เป็นอกีช่องทาง

หนึ่งในการเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลอย่างยัง่ยนื 

บรษิทัยงัคงใหค้วามส าคญัในกระบวนการด าเนินธุรกจิ (CSR-in-process) และกจิกรรมที่เป็นประโยชน์

ต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจ (CSR-after-process) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งบรษิัทได้

มุ่งเน้นโดยการพฒันาคุณภาพชวีติที่ดใีห้กบัพนักงาน การใชท้รพัยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด การลดประมาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การท าสาธารณกุศลรว่มกนั เป็นตน้   
ในนามของบรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ผมขอขอบคุณผูม้สี่วนได้

เสยีทุกฝ่ายที่ได้มอบความไว้วางใจ และความร่วมมอืในการด าเนินธุรกิจของบรษิัท ขอให้เชื่อมัน่ว่าบรษิัทจะ

ยงัคงเดินหน้าด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น

รากฐานทีส่ าคญัในการพฒันาสู่ความยัง่ยนื 

  

                                  

                           พลต ารวจเอก  

          (สมชาย วาณชิเสนี) 

                                                                                     ประธานคณะกรรมการบรษิทั 
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วิสัยทัศน์ 
 

 

 

 

พันธกิจ 
➢ การให้ผู้ใช้ (End User) ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านคุณภาพ ราคา ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 

Added) ให้กับสินค้าและบริการ 

➢ การให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม 

➢ การให้พนักงานได้รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

➢ การบริหารองค์กรควบคู่กับการพัฒนามาตรการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

 

ปรัชญาในการด าเนินงาน 
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 60 ปี ท าให้มั่นใจในความช านาญด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยไม่เป็นรองใคร ซึ่ง

บริษัทไม่ได้หยุดยั้งเพียงแค่กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเท่านั้น บริษัทยังมุ่งมั่นให้บริการที่ประทับใจ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าเสนอสิ่งที่ดีท่ีสุดส าหรับลูกค้า ภายใต้นโยบายคุณภาพตามหลักปรัชญา 

 

“คุณภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม” 
 

พนัธสญัญาด้านความยัง่ยืน  
จากบริบทขององค์กรทั้งกลยุทธ์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้ก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความเสี่ยง และโอกาสที่ อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกิจ

ของบริษัท ได้แก่ สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สุขอนามัย สภาวะอากาศ มลภาวะ เทคโนโลยี ความปลอดภัย การจัดหา

วัตถุดิบ แนวโน้มธุรกิจในอนาคต สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น 

ดังนั้น บริษัทจึงได้ก าหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีพันธสัญญา (Commitment) ว่า “บริษัทจะร่วมสร้าง

คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย” หรือ  “Co-Value Creation” โดยจะเป็นการมุ่งเน้นหลัก 3 ประการ ได้แก่ 

 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในอุดมการณ์ 

“การสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน” 
 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส าหรับการพัฒนาอย่างความยั่งยืน บริษัทจะตอบสนอง (Response) ต่อสิ่งที่สังคมต้องการจากสิ่งที่บริษัทมีความช านาญ คือ 

สินค้าและบริการ เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามพันธสัญญา (Commitment) ที่ได้ให้ไว้ 

Strategic Partners 

• Customization 

• Consultant 

• Knowledge Sharing 

• CRM 

Innovation 

• Advance Technology & 

Manufacturing 

• R & D 

• Labor Practices 

• Investment 

Health & Safety 

• Quality of Life 

• GMP, HACCP, BRC 

• FSSC22000 

• ISO14001 

การเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner)  คือ การเป็นท่ีปรึกษาให้กับลูกค้าจาก

ความช านาญและเช่ียวชาญที่เรามีอยู่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ผ่านการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของฝ่ายขายและการตลาด และถ่ายทอดไปยังทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) 

นอกจากน้ี ยังมีระบบติดตามผล (CRM) เพื่อเป็นการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าอีกด้วย 

 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในสินค้าและกระบวนการผลิต (Innovative Products 

and Process) ซึ่งบริษัทจะต้องอาศัยทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีความรู้ความสามารถในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในตอบโจทย์ลูกค้า และแรงงานท่ีมีความช านาญในการผลิต ท้ังนี้ บริษัทยังต้อง

มี Supplier ที่มีความมั่นคงทางวัตถุดิบและความเช่ียวชาญด้านเทคนิคที่จะส่งเสริมให้บริษัท

สามารถส่งมอบนวัตกรรมได้ นอกจากนี้ ยังต้องอาศัยเงินลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย 

หากบริษัทสามารถสร้างความแตกต่างโดยคิดนวัตกรรมส าหรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ จะน าไปสู่

ความได้เปรียบทาง การค้าที่บริษัทสามารถจดเป็นสิทธิบัตรได้ในอนาคต 

 

การใส่ ใจ ต่อสุขภาพ  ความปลอดภัย และ สิ่ งแวดล้อม (HSE: Health, Safety & 

Environment)  คือ การให้ความส าคัญกับสุขภาพ, อาชีวอนามัย และความปลอดภัยของ

พนักงานในกระบวนการผลิต รวมถึงความปลอดภัยของสินค้าต่อผู้บริโภค โดยไม่มีสารปนเปื้อน 

เป็นต้น โดยที่บริษัทมีระบบจัดการมาตรฐานด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน สุขอนามัย  และ

สิ่งแวดล้อม  

 



4 
 

รู้จกั NEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เริม่ด าเนินกจิการเมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม 2496 ใน

ชื่อบรษิทั กระสอบอสิาน จ ากดั (NORTH EAST JUTE MILL COMPANY LIMITED) มทีุนจดทะเบยีนเริม่ตน้ 10 ลา้นบาท เพื่อ
ด าเนินธุรกจิเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภณัฑป์อ ต่อมาเมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 2502 บรษิทัไดม้กีารแปรสภาพเป็นรฐัวสิาหกจิ โดย
มกีระทรวงการคลงัเขา้ถอืหุน้เกอืบทัง้หมด  
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บรษิัทได้เขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 
2530 ถือว่าบรษิัทเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรกทีไ่ดร้บัการแปรสภาพเป็นบรษิัทเอกชน ต่อมาในปี 2534 บรษิัทเพิม่สายผลติภณัฑ์
พลาสตกิขึน้เพื่อเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของผูใ้ชส้นิคา้ประเภทบรรจุภณัฑ ์ 

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

ในปี 2550 เน่ืองจากปรมิาณความตอ้งการของตลาดทีล่ดลง และการขาดแคลนวตัถุดบิปอ บรษิทัจงึยกเลกิสว่นงาน
การผลิตผลิตภณัฑ์ปอ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2550 เมื่อวนัที่ 19 กนัยายน 2550 ปัจจุบนั บรษิัทจงึมี
ผลติภณัฑห์ลกัเป็นบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเพยีงอย่างเดยีว      

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

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

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

ปี 2561 บรษิทัไดข้ออนุมตัผิูถ้อืหุน้ขายหุน้เพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แบบเฉพาะเจาะจง(PP) คอืบรษิทั วาวา แพค จ ากดั เมื่อ

วนัที ่18 มกราคม 2561 จ านวน 460,000,000 หุน้ ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.405 บาท บรษิทัไดร้บัเงนิจากการเพิม่ทุนทัง้สิน้ 186.30 ลา้น

บาท โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนขยายกจิการ  เพิม่สายการผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน (Flexible Packaging) ในเฟสที ่2 

▪ ปรบัปรงุระบบปฏิบติัการ ส่ิงอ านวยความสะดวก และสาธารณูปโภค 
นอกเหนือจากสิง่ก่อสรา้งอาคารโรงงาน และการจดัซือ้เครื่องจกัรใหม่แลว้ บรษิทัไดม้กีารพฒันาระบบปฏบิตักิาร และไดท้ า

การเพิม่สิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ  เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพอย่างครบวงจรดงันี้ 
 ด าเนินการผลติดว้ยระบบปิดภายใต้ Evaporative system เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากฝุ่ นละออง สิง่ปนเป้ือนหรอืแมลงต่าง ๆ    

ตามขอ้ก าหนดของมาตรฐาน GMP และ HACCP  
 จดัวาง Layout เครื่องจกัรใหม้คีวามต่อเนื่องในการท างาน และมกีารจดัพืน้ทีก่ารวางสนิคา้ระหว่างผลติ (WIP) อย่างเป็นสดัสว่น 

เพื่อง่ายต่อการควบคุม 
 ปรบัเปลีย่นมาใช ้พาเลทพลาสตกิ แทน พาเลทไมท้ัง้หมด ในการขนถ่าย และ จดัเกบ็สนิคา้ รวมถงึมกีารตดิตัง้ตูเ้หลก็ทบึแบบมี

ประตูปิดกบัรถขนสง่ทุกคนัของบรษิทั เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนจากเศษไมแ้ละการปนเป้ือนอื่นใด ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในระหว่างการ
ขนสง่ 

 ติดตัง้ระบบ GPS Tracking กบัรถขนส่งของบริษัท เพื่อควบคุมและติดตามการจดัส่งสนิค้าให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
สามารถจดัสง่และสง่มอบสนิคา้ไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 ติดตัง้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อใช้ในการประมวลผล และบรหิารจดัการทรพัยากรภายในบรษิัทตัง้แต่
วตัถุดบิ สนิค้าระหว่างการผลติ แรงงาน และสนิค้าส าเรจ็รูปได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการบรหิาร
จดัการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย า และรวดเรว็ 
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 พฒันาปรบัปรุงระบบทางการบญัช ี(ACCPAC) ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการการด าเนินการ เพื่อใชใ้นการประมวลผลทางการ
บญัช ีและทางดา้นงานบรหิารอื่น ๆ  เช่น การสัง่ซือ้ สนิคา้คงคลงั คลงัวตัถุดบิ เป็นต้น และสามารถน าขอ้มลูมาใชใ้นการบรหิาร
จดัการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นย า และรวดเรว็ 

 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในกระบวนการผลติและรอบอาคารจ านวน 16 จุด และจดัท าหอ้ง Control Room เพื่อใชใ้นการตรวจสอบ และ
ควบคุมการปฏบิตังิานสว่นการผลติทัง้หมด 
 

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

เขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสมีา 
เลขที ่999/5 หมู่ 1 ถนนมติรภาพ ต าบลนากลาง อ าเภอสงูเนิน 
จงัหวดันครราชสมีา 30380 
โทรศพัท ์: (044)335-520-24 Fax : (044)335-448  
E-mail : crm@nep.co.th  

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์SET 
ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์NEP 
วนัที ่16 กนัยายน 2530 
 
เวบ็ไซต ์
www.nep.co.th 

หุ้นสามญั 
ทุนจดทะเบยีน       2,808,135,754 บาท 
ทุนช าระแลว้      2,325,380,588 บาท 
จ านวนหุน้สามญัช าระแลว้     2,325,380,588 หุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ           1  บาท 
สทิธใินการออกเสยีง   1 หุน้: 1 เสยีง 

 
 
โครงสรา้งผูถ้ือหุ้น 
สดัสว่นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และรายย่อย ณ วนัที ่31 มกราคม 2564 มดีงันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น  
1. กลุ่มบริษทั วาวาแพค จ ากดั 573,452,400  24.66% 
   1.1 บรษิทั วาวาแพค จ ากดั 460,000,000 19.78% 
   1.2 นายวรีะชาต ิโลหศ์ริ ิ 32,330,200 1.39% 
   1.3 นางสาววรญัพร โลหศ์ริ ิ 31,918,700 1.37% 
   1.4 นางทฆิมัพร ชยัเอีย่ม 27,045,000 1.16% 
   1.5 นายวรีะพฒัน์ โลหศ์ริ ิ 12,000,000 0.52% 
   1.6 นางทชิากร ชยัเอีย่ม 10,158,500 0.44% 
2. ครอบครวักาญจนจารี 255,005,700 10.97% 
   2.1 นางสาวนฤพร กาญจนจาร ี 175,560,200 7.55% 
   2.2 นางสาวอรยาพร กาญจนจาร ี 64,900,000 2.79% 
   2.3 นายพรเสก กาญจนจาร ี 14,545,500 0.63% 
3. กระทรวงการคลงั 295,847,860 12.72% 
   

http://www.nep.co.th/
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถอืหุน้ 
4. กลุ่มจฬุางกรู 215,682,000 9.28% 
   4.1 นายณฐัพล  จุฬางกรู 180,865,900 7.78% 
   4.2 นางหทยัรตัน์ จุฬางกรู 34,816,100 1.50% 
5. กลุ่มภทัรรงัรอง 119,896,200 5.16% 
   5.1 นายบพธิ ภทัรรงัรอง 116,185,800 5.00% 
   5.2 นายกติต ิภทัรรงัรอง 2,700,000 0.12% 
   5.3 นายภาสพล ภทัรรงัรอง 1,010,400 0.04% 
6. นายชนนพล ชนุหะชา 94,922,300 4.08% 
7. นางสาวพรรณนี แซจ่๋าว 92,617,600 3.98% 
8. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 67,683,167 2.91% 
9. นางสาวนิรชา ธรีเศรณี 34,681,900 1.49% 
10. นายพรชยั กติตปัิญญางาม 29,587,600 1.27% 

 

โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร 
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คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมกีรรมการบรษิทั ทัง้สิน้ 12 ทา่น ประกอบดว้ย 

1. พลต ารวจเอก สมชาย วาณิชเสน ี  ประธานกรรมการบรษิทั 
2. นายวรีะชาต ิ  โลหศ์ริ ิ   รองประธานคณะกรรมการบรษิทั 
3. นายณรงค ์  พหลเวชช ์  กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายไพโรจน์   สญัญะเดชากุล  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ 

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
5. นายนิพฐิ   อรุณวงษ์ ณ อยุธยา กรรมการบรษิทั/ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน 
6. นางสาวนิภา   ล าเจยีกเทศ  กรรมการบรษิทั(ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั)/ กรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 
7. พลโท จริภทัร  มาลยั   กรรมการอสิระ/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
8. นางจนัทริา  ศรมี่วงพนัธ ์  กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
9. นางทฆิมัพร   ชยัเอีย่ม   กรรมการบรษิทั 
10. นางวรนุช  ภู่อิม่   กรรมการบรษิทั 
11. นางสาวอรยาพร   กาญจนจาร ี  กรรมการบรษิทั   
12. นายสทุธพิร  จนัทวานชิ  กรรมการบรษิทั  
 

สดัส่วนคณะกรรมการ จ านวน (คน) สดัส่วน 

คณะกรรมการบรษิทั 12 100% 
กรรมการอสิระ 4 33.33% 
กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 7 58.33% 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 1 8.33% 

 
โครงสร้างของกลุ่มบริษทั  

ในปี 2534  บรษิทัไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั นวนคร จ ากดั ผูป้ระกอบการดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบเขต
ส่งเสรมิอุตสาหกรรม พร้อมระบบสาธารณูปโภคอย่างครบถ้วน ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งบรษิทั
ดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนาม “บริษัท นวนคร จ ากดั 
(มหาชน)” (ต่อไปใชค้ าว่า ”บมจ.นวนคร”)  ตัง้แต่วนัที ่18 พฤษภาคม 2547  ปัจจุบนับรษิทัมสีดัส่วนเงนิลงทุนใน บมจ.นวนคร 
เท่ากบัรอ้ยละ 12.51 ของทุนช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ซึง่ยงัคงถอืว่าเป็นบรษิทัร่วมถงึแมว้่าสดัส่วนการถอืหุน้จะต ่า
กว่ารอ้ยละ 20 แลว้กต็าม เน่ืองจากมกีรรมการสว่นมากเป็นชุดเดยีวกนักบั บมจ.นวนคร 

การด าเนินธุรกจิและบรหิารงานของบรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งนัน้   บรษิทัไดแ้ต่งตัง้ตวัแทนของบรษิทัเขา้ไป
เป็นกรรมการในบรษิทัร่วม เพื่อร่วมบรหิารงานและก าหนดนโยบายสนองตอบแผนงานทีบ่รษิทัก าหนด  โดยบรษิทัประกอบธุรกจิ
ผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์  สว่นบรษิทัร่วมด าเนินธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นลกัษณะนิคมอุตสาหกรรม 

ปัจจุบนั บมจ. นวนคร มทีุนจดทะเบยีน 2,048,254,862 บาท  ช าระแลว้เป็นหุน้สามญั 2,048,254,862 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คดิเป็นเงนิ 2,048,254,862 บาท 
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สินค้าและบริการ 
ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทั  แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
1. ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสติกรวมทัง้บรรจภุณัฑป์ระเภทอ่ืน 
บรษิทัด าเนินธุรกจิในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์โดยผลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑก์ระสอบพลาสตกิสาน  (Plastic) ตัง้แต่

ปี 2534 จนถงึปัจจุบนั กลุ่มลกูคา้ของบรษิทัมอียู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ประกอบดว้ย ขา้วสาร อาหารสตัว ์แป้ง ปุ๋ ย น ้าตาล 
เคมภีณัฑ ์น ้าแขง็ เป็นต้น ซึง่จุดเด่นของผลติภณัฑข์องบรษิทั คอื เป็นกระสอบสานทีม่คีวามเรยีบ และมคีวามแขง็แรงทนทาน
ต่อการน าไปใชง้านรวมถึงความสวยงามในการพมิพต์ราสนิค้าเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัสนิค้าทีน่ าไปบรรจุอกีด้วย ทัง้นี้
บรษิทัยงัมกีารจดัจ าหน่ายบรรจุภณัฑอ์ื่น ๆ ทีน่อกเหนือจากกระสอบพลาสตกิสาน เพื่อรองรบัความตอ้งการใชง้านทีห่ลากหลาย
ของลกูคา้ ปัจจุบนัสามารถแบ่งประเภทผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัจ าหน่ายไดเ้ป็น 4 ประเภทดงันี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

 

เป็นการพมิพ์โดยใช้เทคโนโลยแีบบ Flexo คอื ใช้บล็อกยาง

ผ่านสแีละกดลายลงบนกระสอบไดเ้ป็นงานพมิพแ์บบ 2 มติ ิที่

เหน็ตามท้องตลาดทัว่ไปในตลาดระดบักลางและระดับล่าง ซึ่ง

อาจจะมีการเคลือบหรือสวมถุงรองใน  (PE) เพื่อป้องกัน

ความชืน้ตามคณุลกัษณะของสนิคา้ทีลู่กคา้น าไปบรรจุ 

กระสอบพิมพเ์ฟลก็โซ่ (Flexo Printing) 
 

 

เป็นการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีแบบ Gravure ลงบนแผ่นฟิล์ม 

แลว้น ามาเคลอืบลงบนกระสอบ ไดเ้ป็นงานพมิพแ์บบ 3 มติ ิที่

ใหภ้าพเหมอืนจรงิหรอืมกีารใช้ Graphic Design ไดต้ามความ

ต้องการเหมาะส าหรบักลุ่มลูกค้าที่ต้องการภาพลกัษณ์ทาง

การตลาดในตลาดระดบับน หรอืระดบั Premium 

 

 

กระสอบเคลอืบกราเวียร ์(Gravure Printing) 

 

 

เป็นบรรจุภณัฑท์ี่ท าจากพลาสตกิ ฟิล์ม อลูมเินียมฟอยล์ แล้ว

น ามาเคลอืบรวมกนัเป็นแผ่นและตดัรูปใหไ้ดข้นาดตามแบบที่

ตอ้งการ ซึง่จะเน้นไปทีค่วามสวยงามและลกัษณะการบรรจุที่มี

รูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมนั ้น  ๆ เช่น ถุง Nylon ถุง 

LLDPE และถุงฟอยล ์เป็นตน้ 

บรรจภุณัฑช์นิดอ่อนตวั (Flexible Packaging) 
 

ป้ายฉลากท าจากฟิลม์หรอืกระดาษ ใชส้รา้งความโดดเด่น

ให้กบัตวับรรจุภณัฑห์รอืสื่อสารขอ้ความและรายละเอยีด

ถึงผู้บรโิภค เช่น ตราสนิค้า ค าแนะน าในการใช้งาน วนั

ผลิตและวันหมดอายุ ส่วนผสมหรือส่วนประกอบ และ

เครื่องหมายมาตรฐานต่างๆ เป็นต้น โดยบริษทัสามารถ
ผลติเองไดบ้างประเภท แต่บางประเภทอาศยัวธิกีารซือ้มาขาย

ไปตามก าไรทีเ่หมาะสม 

ฉลากสินค้า ฉลากพีวีซี ฉลากฟิลม์หด (Label) 
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กระบวนการผลิต 
กระบวนการผลิตกระสอบพลาสติก 

   

 
 

กระบวนการผลิตบรรจภุณัฑพ์ลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 
 

 
 

2. ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัยข์องบริษทัรว่ม 
บริษัทด าเนินธุรกิจพฒันานิคมอุตสาหกรรมและพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทร่วม คือ บริษัท นวนคร จ ากดั 

(มหาชน) ซึง่ด าเนินธุรกจิดา้นพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์นรปูแบบเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรม นวนคร พรอ้มระบบสาธารณูปโภคอยา่ง

ครบถว้น โครงการตัง้อยู่กโิลเมตรที ่46 ถนนพหลโยธนิ ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ในพืน้ทีป่ระมาณ  

6,135 ไร่ แบ่งพืน้ทีใ่นโครงการเป็นพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรม เขตทีอ่ยู่อาศยั เขตพาณิชยกรรม และเขตปลอดอากร ส าหรบัเขตพืน้ที่

อุตสาหกรรมนวนครไดจ้ดัสรรพืน้ทีท่างดา้นทศิเหนือของโครงการเพื่อพฒันาเป็นพืน้ทีส่ าหรบัธุรกจิอุตสาหกรรมขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ปัจจุบนั บรษิทัถอืหุน้ในอตัรารอ้ยละ 12.51 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 นอกจากนี้ ยงั

ได้ขยายการลงทุนใหม่ไปยงัเขตส่งเสรมิอุตสาหกรรม อ าเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสมีา ซึ่งอยู่ในพื้นทีไ่ด้รบั การส่งเสรมิการ

ลงทุนจาก BOI โดยมพีืน้ทีโ่ครงการประมาณ 2,000 ไร่ ถอืเป็นนิคมทีท่นัสมยัทีส่ดุในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 
1. ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมซื่อสตัย ์สุจรติ โดยปฏบิตัติำมกฎหมำยและมจีรยิธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่อีย่ำง

เคร่งครดั รวมทัง้ สนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

2. สรำ้งคุณค่ำทำงธุรกจิ ผ่ำนกำรบูรณำกำรควำมรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อส่งเสรมิควำมยัง่ยนื

ขององคก์ร 

3. สนับสนุนหลกัสทิธมินุษยชน เคำรพในวฒันธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ควำมเชื่อ ค่ำนิยมทอ้งถิน่ ควำมเท่ำเทยีม

กนัในศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์และสทิธเิสรภีำพ ในสว่นของพนกังำนและทอ้งที ่ๆ บรษิทัตัง้อยู่ 

4. พฒันำและปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง 

5. สนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำน และสร้ำงควำมสุขในกำรท ำงำน เพื่อขบัเคลื่อนองค์กรอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

6. บรหิำรจดักำรห่วงโซ่คุณค่ำใหม้คีวำมแขง็แกร่ง รวมไปถงึกำรพฒันำสนิคำ้และบรกิำร ใหส้ำมำรถสง่มอบคุณค่ำไปยงัผู้

มสีว่นไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 

7. สนับสนุนกำรค้นคว้ำและวิจัยนวตักรรมใหม่  ๆ เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรผลิต โดยค ำนึงถึงกำรใช้

ทรพัยำกรใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสดุ และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

8. ปลกูจติส ำนึกใหพ้นกังำน ลกูคำ้ และคู่คำ้ ไดต้ระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยสนบัสนุน

กำรท ำสำธำรณะประโยชน์ และเป็นพลเมอืงทีด่ขีองสงัคม 

9. บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งให้ครอบคลุมทุกมติิ เพื่อหำแนวทำงในกำรป้องกนัได้ทนัท่วงที และลดผลกระทบเชงิลบให้

เกดิขึน้น้อยทีส่ดุ 

10. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงคุณค่ำรวมด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม 

           ประกำศ ณ วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2561  

      พลเอก      

   (อคัรเดช ศศปิระภำ) 

        ประธำนคณะกรรมกำรบรษิทั 

          บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหำรมิทรพัยแ์ละอุตสำหกรรม จ ำกดั (มหำชน) 
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กรอบแนวคิดด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนให้มคีวามชดัเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั จึงได้มีการ

ก าหนดกรอบแนวคดิด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainability Framework) ขึน้ ทัง้นี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งยดึเป็น

หลกัปฏบิตั ิและน าไปปรบัใชต้ามความเหมาะสม รวมทัง้ น าไปสรา้งสรรคโ์ครงการใหม่ๆ ทีจ่ะสนบัสนุนกรอบแนวคดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smart Solution 

ตอบสนองทุกความต้องการ
ของลกูค้า

Creativity 

สรา้งสรรคดี์ไซน์แปลกใหม่เพื่อ

เพ่ิมคณุค่าให้กบัผลิตภณัฑแ์ละ
สรา้งภาพลกัษณ์

Healthy Living 

ส่งมอบสขุภาพท่ีดีผา่น
ผลิตภณัฑส์ู่ผูบ้ริโภค

ECO Planet

ลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ

3Rs: Reduce, Reuse, Recycle

Human Capital 
▪ การฝึกอบรม 
▪ การสรา้งแรงจงูใจ 
▪ ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่

เหมาะสม 
▪ แนวปฏบิตักิารใชแ้รงงานทดี ี
▪ ส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ขีอง

พนกังาน 
 

Technology 
▪ เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่

ทนัสมยั 
▪ นวัตกรรมใหม่ๆ ส าหรับ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต ห รื อ
กระบวนการท างาน 

▪ ทีมวิจัยและพัฒนามีความรู้
และความเชีย่วชาญ 

 

Process Efficiency 
▪ ลดของเสยีจากกระบวนการผลติ 
▪ เพิม่ประสทิธภิาพของกระบวนการผลติ 
▪ Lean Management 
▪ สรา้งมาตรฐานในการท างาน(Work 

Protocol) 
▪ ดูแลสุขภาพ ความปลอดภยั และ
สิง่แวดลอ้ม (HSE: Health, Safety, 
Environment) 

Business Partnership 

▪ ลูกคา้ 
▪ คู่คา้ 
▪ ผูถ้อืหุน้ 
▪ ชมุชน 
▪ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
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สนิคา้และบรกิารของบรษิทั ประกอบดว้ย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ตอบสนองทุกความตอ้งการของลกูคา้ ดว้ยคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีด่ ีในราคาทีเ่หมาะสม โดยบรษิทั
มรีะบบการบรหิารคุณภาพตรงตามมาตรฐานระบบ ISO9001:2015

1. Smart Solution

• สรา้งสรรคด์ไีซน์แปลกใหม่และหลากหลาย เพื่อเพิม่คุณค่าใหก้บัผลติภณัฑแ์ละสร้างภาพลักษณ์ที่ดใีหก้บั
ลกูคา้ 

2. Creativity

• สง่มอบสขุภาพทีด่ผี่านผลติภณัฑ ์(บรรจุภณัฑ)์ สูผู่บ้รโิภค ซึง่บรษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน อาท ิเช่น 
การผลติทีถู่กสขุอนามยัตามมาตรฐาน GMP คุณภาพสนิคา้ตามมาตรฐาน มอก. 729-2553 HACCP
นอกจากนี้ ยงัใสใ่จในสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังานอกีดว้ย

3. Healthy Living

• การลดการใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละประหยดัพลงังาน โดยการใชท้รพัยากรที่มอียู่ใหเ้กดิประโยช น์สงูสุด 
การบรหิารจดัการกระบวนการในการด าเนินธุรกจิใหส้ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ การจดัการของ
เสยีทีเ่กดิจากการผลติอย่างเป็นระบบ  

4. Eco Planet
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 โดยอาศยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     เพื่อสง่มอบสนิคา้และบรกิาร บนรากฐานของวสิยัทศัน์ พนัธกจิ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ และนโยบายของบรษิทั 

 

 

 

 

1. Human Capital: มุ่งเน้นการพฒันาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความช านาญในงานที่ตนเอง
รบัผดิชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาตนเอง และท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล สรา้งแรงจงูใจ
ในการท างาน ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม มสีวสัดกิารและคุณภาพชวีติทีด่ี  โดยค านึงถึงการเคารพสทิธิ
มนุษยชน ความสขุในการท างาน ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั ดงึดดูบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมา
ท างานกบัองคก์ร และ รกัษาทรพัยากรบุคคลทีม่ศีกัยภาพไวก้บับรษิทั เป็นตน้ 

 

2. Technology: บรษิัทน าเครื่องจกัรที่ทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพมาใช้ในกระบวนการผลติ เพื่อให้สามารถ
ผลติสนิค้าที่มคีุณภาพได้ตามที่ต้องการ โดยมทีมีวจิยัและพฒันา (R &D) ที่แขง็แกร่ง สามารถสร้างสรรค์
คดิคน้สนิคา้และนวตักรรมใหม่ๆ ทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลายได ้

 

3. Process Efficiency: ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการห่วงโซ่คุณค่า การลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิขึน้จากการผลติให้
น้อยที่สุด (Zero Defect) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปฏิบัติตามขัน้ตอนการท างานอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี้ ยงัใสใ่จในสขุอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการท างาน 

 

4. Business Partnership: บรษิัทต้องรกัษาความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างพนัธมติรทางธุรกจิ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือ
หุน้ ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชนแวดลอ้ม และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  
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กลยทุธด้์านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
กลยทุธแ์ละเป้าหมาย 

เน่ืองจากบรษิทัประกอบธุรกจิกลางน ้า (Midstream) ซึง่เป็นสว่นเชื่อมต่อประสานระหว่างธุรกจิตน้น ้าและปลายน ้า 

ดงันัน้ ธุรกจิของบรษิทัจงึเป็นตวัแปรส าคญัในการบรูณาการระบบห่วงโซ่คุณค่าใหม้ปีระสทิธภิาพทัง้ระบบ ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิ

การบรูณการคุณค่าทัง้ระบบ บรษิทัจะตอ้งประกอบธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ โดยค านึงถงึผลกระทบต่อสงัคม, สิง่แวดลอ้ม 

และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ภายใตห้ลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี

หากบรษิทัใหค้วามส าคญักบั Operation Efficiency เพยีงอย่างเดยีว คงไม่เพยีงพอที่จะสนับสนุนใหน้ าไปสูค่วาม

ยัง่ยืนได้ เนื่ องจากคู่แข่งในตลาดสามารถพัฒนาและท าตามได้เช่นกัน ดังนัน้ บริษัทจึงต้องสร้างความแตกต่าง 

(Uniqueness) เพื่อจะไดส้รา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั (Competitive Advantage) ดงันัน้ จงึตอ้งมกีารก าหนดกลยุทธ์

หลักในการพัฒนาอย่างยัง่ยืนขององค์กร โดยคัดเลือกกระบวนการในห่วงโซ่คุณค่าเพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ โดยมี

รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 

• สื่อสารและแลกเปลีย่นความรู้ระหว่าง
กัน เสมือนเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 

• พัฒนาการบริการลูกค้าในรูปแบบ The 
One Stop Service Solution เพื่อเป็น
ผู้ให้บริการแบบครบวงจร 

• มีความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 

• มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า และสร้างความสัมพันธอ์ย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ 
(CRM) เป็นศูนยก์ลาง 

• วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมบรรจุภณัฑ์
ทุกประเภท เช่น การขยายสายการผลิตไปยัง
บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ เพือ่ลดความเส่ียง เพิม่
ยอดขาย และสร้างผลก าไร 

• ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลกูค้า
ใหม่ 

• คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการผลิตหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ 

• สร้างทีมวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญใน
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ 

• มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การ
จัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง 

• ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตและการ
สูญเสียจากการบริหารจัดการ Inventory โดยการ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน สร้างแรงจูงใจใน
การท างาน และน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ในการ
ควบคุมและตรวจสอบ 

• ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน 

• มีระบบมาตรฐานในการท างานที่ชัดเจน 

• ผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองในเรื่องของคุณภาพ 
และความปลอดภัยจากสถาบันชั้นน า 

• บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าให้มีประสิทธิภาพ 

• พัฒนาทักษะและความช านาญในการท างานของ
พนักงานอยา่งต่อเนื่อง 

การขายและการตลาด การวจิยัและพฒันา การผลติ 

เรียนรู้  พฒันา  ส่งมอบ 

“สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง” 
 

“มุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม” 
“ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 
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เก่ียวกบัรายงานฉบบัน้ี 

ท่ีมาของรายงาน 

ในการจดัท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2563 ของบรษิัท เป็นรายงานที่ได้จดัท าแยกออกมาจากแบบ 56-1 และ
รายงานประจ าปี เพื่อให้รายงานมีเนื้อหาที่ชดัเจน สามารถสื่อสารนโยบาย กรอบการด าเนินงาน แนวทางปฏบิตัิ และผลการ

ด าเนินงานในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้กบัผู้มีส่วนได้เสยีของบรษิัท หรอืประชาชนทัว่ไปที่ให้ความสนใจใน

ประเดน็ดงักล่าว โดยการเผยแพร่บนเวป็ไซตข์องบรษิทั และจดัส่งพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ในรปูแบบ QR Code 

เน้ือหาในรายงานฉบบันี้เป็นการน าเสนอขอ้มูลในช่วงวนัที ่1 มกราคม -31 ธนัวาคม 2563 โดยอา้งองิหลกัการ 8 ขอ้
ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ได้แก่ การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจรติ

คอร์รัปชัน่ การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษา

สิง่แวดลอ้ม การร่วมพฒันาชุมชนหรอืสงัคม และการมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม ทีก่ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 
หวัขอ้ ความรบัผดิชอบต่อสงัคม   

อย่างไรกต็าม บรษิทัตัง้ใจทีจ่ะพฒันาคุณภาพของรายงานความยัง่ยนื โดยคาดหวงัว่าจะยกระดบัการเปิดเผยขอ้มูลให้

ครอบคลุมประเดน็ส าคญัต่างๆ อย่างครบถว้นและดยีิง่ขึน้ต่อไป  
 

ขัน้ตอนการคดัเลือกประเดน็ส าคญั 

1. ระบุและรวบรวมประเดน็ส าคญัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

คณะท างานไดร้่วมกนัแสดงความคดิเหน็เพื่อระบุประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ  

โดยเป็นการรวบรวมประเดน็จากประสบการณ์ที่ได้พบเจอ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้  แบบส ารวจความพงึพอใจของ

ลูกค้า ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรยีนต่างๆ การส ารวจความพึงพอใจของพนักงาน และการประเมินความเสี่ยงของ

องคก์ร โดยได้รายงานผลในรายงานฉบบันี้แลว้ ซึ่งบรษิัทสามารถใชเ้ป็นแหล่งขอ้มูลอกีแหล่ง ในการประเมนิประเดน็

ดา้นความยัง่ยนืขององคก์รในปีต่อๆ ไป 

 

2. ประเมินความส าคญัของประเดน็ฯ จากผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

หลงัจากทีม่กีารระบุประเดน็ดา้นความยัง่ยนืแลว้ คณะท างานไดว้เิคราะหแ์ละจดัอนัดบัความส าคญั โดยจดัท า

ตารางระดบัความส าคญั (Materiality Matrix) โดยมีรายละเอยีดตามตารางผลการประเมินประเดน็ส าคญัด้านความ

ยัง่ยนืดา้นล่าง 
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3. ขอความเหน็ชอบจากผูบ้ริหารระดบัสูง 

จากการทบทวนประเดน็ฯ โดยคณะท างาน ตามขอ้ 2 นัน้ เหน็ควรมกีารน าเสนอต่อผู้บรหิารเพื่อพจิารณา

อนุมตัโิครงการแต่ละโครงการเพื่อทีจ่ะไดใ้หฝ่้ายทีร่บัผดิชอบและฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งด าเนินการต่อไป 

4. ก าหนดเป็นเป้าหมายและ KPI ในการด าเนินงาน 

เพื่อให้การบริหารความยัง่ยืนขององค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จะมีการน า

เป้าหมายมาก าหนดเป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators- KPIs) ของแต่ละฝ่าย 

5. ความเช่ือมัน่ต่อรายงานความยัง่ยืน 

รายงานฉบบันี้มไิดร้บัการตรวจรบัรองรายงานและตวัชีว้ดัจากหน่วยงานภายนอกที่มคีวามเชีย่วชาญ แต่ผล

การด าเนินงานทีน่ าเสนอในรายงานบางรายการไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานภายนอก อย่างไรกต็าม รายงานฉบับนี้

ไดผ้่านการรบัรองโดยคณะท างาน และ คณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่18 มนีาคม 2564 และบรษิทัยงัไม่มแีผนทีจ่ะส่ง

การตรวจรบัรองรายงานทัง้ฉบบัจากหน่วยงานภายนอก 

6. การสอบถามข้อมูล 

รายงานฉบบันี้จดัท าขึน้ส าหรบัผู้มสี่วนไดเ้สยีของบรษิัทที่มกีารบ่งชีไ้ว ้และประชาชนทัว่ไป หากมขีอ้สงสยั

หรอืขอ้แนะน าเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ นางสาวอาครีา ฐติชิยวชั อเีมล:์ akeera@nep.co.th โทรศพัท ์02-271-4213-6 ต่อ 

203 หรอื โทรสาร 02-271-4416 
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ความส าคญัต่อบริษทั 
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5 

1 

6 
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2 

4 

4 

5 

5 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสงัคม 

 การก ากบัดแูลกิจการ 2 

3 4 

การป้องกนัการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการห่วงโซ่
อปุทาน 

1 

 4 

 

 

 

 5 6 ทรพัยากรบคุคล 
ความรบัผิดชอบต่อสินค้า
และบริการ 

7 การมีส่วนร่วมกบัชมุชน 

 

 7 
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9 

8 9 การใช้ทรพัยากร 
การจดัการของเสียและวสัดุ
เหลือใช้ 

การฟ้ืนฟส่ิูงแวดล้อม กระบวนการผลิตท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและ
ปลอดภยัต่อผู้บริโภค 
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ประเดน็ความส าคญัด้านความยัง่ยืนในรายงาน 

ประเดน็ด้าน
ความยัง่ยืนท่ี

ส าคญั 
 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

พน
กัง
าน

 

ผูถ้
อืห

ุน้/
นกั

ลง
ทนุ

 

ลูก
คา้

 

คู่ค
า้ 

คู่แ
ขง่

 

เจ
า้ห

นี้/
ลูก

หน
ี้ 

ชมุ
ชน

/ส
งัค
ม/
สิง่
แว
ดล

อ้ม
 

หน่
วย

งา
นก

 าก
บัด

แูล
 

ด้านเศรษฐกิจ 

การก ากบัดแูลกิจการ น าหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี ปี 
2560 (CG Code) และ CGR มาปรบั
ใชต้ามความเหมาะสม 

คณ ะก รรมก า รบ ริ ษั ท อนุ มั ติ
นโยบายที่เก่ียวขอ้งกับการก ากับ
ดแูลกิจการ และน าไปเป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัิ 

x x      x 

การป้องกนัการทจุรติ
คอรร์ปัชั่น 

การไดร้บัการรบัรองจาก CAC ได้รับ ก าร รับ รอ งฯ  โด ย ได้ รับ
ป ระก าศ นี ยบั ต ร เม่ื อ วัน ที่ 18
ตลุาคม 2562 

x x x x x x x x 

นโยบายการแจง้เบาะแส  
(Whistle Blowing Policy) 

มีนโยบายดงักลา่วแลว้ x x x x x x x x 

การบรหิารความเสี่ยง ระบบบรหิารความเสี่ยงที่ครอบคลมุ
ทกุดา้น 

จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง
ขององคก์รเสร็จสมบุรณ์แลว้เพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 

x x x x x x x x 

การบรหิารจดัการหว่ง
โซอ่ปุทาน 

การใชร้ะบบ ERP และ  ACCPAC 
เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ได้ น า ร ะ บ บ ฯ  ม า ใช้ ใ น ก า ร
ปฏิบตัิงานแลว้ 

x  x x  x   

 นโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง เชน่ การ
คดัเลือก Supplier 

มีน โยบ ายอยู่ แ ล้ว  และก าลั ง
ด  า เนิ น ก า รเพิ่ ม เติ ม น โยบ าย
เก่ี ย วกั บ ก ารคัด เลื อ กที่ ใส่ ใจ
สิ่งแวดลอ้ม และตอ่ตา้นการทจุริต
คอรร์ปัชั่น  

x  x x x x x  

ด้านสังคม 
ทรพัยากรบคุคล ตูร้บัความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะ จะท าการเปิดตู้ฯ  ทุกสิ ้น เดื อน  

และรายงานสรุปผลทุกไตรมาส 
เพ่ือการพฒันาและปรบัปรุง 

x        

ความปลอดภัยและสุขภาพของ
พนกังาน 

 x      x x 

    -โรงงานสีขาวตอ่ตา้นยาเสพติด ตรวจยาเสพติดพนักงานปีละ 1 
ครัง้ 

x      x x 

    -ความปลอดภัยในการท างาน 
(Zero  Accident) 

จั ด กิ จ ก ร รม เ ก่ี ย ว กั บ ค ว า ม
ปลอดภัยเพ่ือสรา้งวฒันธรรมดา้น
ค วามป ล อดภั ยที่ ดี ใน ส ถาน
ประกอบการ 

x      x x 

การดแูลพนกังาน  x  x x   x x 
    -ส่ ง เส ริมคุณ ภาพชี วิตที่ ดี ของ จัดท าโครงการด้านสุขภาพเช่น x       x 
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ประเดน็ด้าน
ความยัง่ยืนท่ี

ส าคญั 
 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

พน
กัง
าน

 

ผูถ้
อืห

ุน้/
นกั

ลง
ทนุ

 

ลูก
คา้

 

คู่ค
า้ 

คู่แ
ขง่

 

เจ
า้ห

นี้/
ลูก

หน
ี้ 

ชมุ
ชน

/ส
งัค
ม/
สิง่
แว
ดล

อ้ม
 

หน่
วย

งา
นก

 าก
บัด

แูล
 

พนักงาน เช่น สวสัดิการ, ความสขุใน
การท างาน เป็นตน้ 

การออกก าลั งกาย  การต รวจ
สุขภาพประจ าปี และสวัสดิการ
อ่ืนๆ เช่น ประกันชีวิตและสขุภาพ 
ทอ่งเที่ยวประจ าปี เป็นตน้ 

- มาตรฐานรบัรองแรงงานไทย (มรท.
8001:2553) 

ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ก า ร รั บ ร อ ง 
ระดบัพืน้ฐาน  

x  x x   x x 

- การส า รวจความพึ งพอใจของ
พนกังาน 

ด า เนินการเรียบ ร้อยแล้วและ
สรุปผลแลว้  

x        

ความรบัผิดชอบตอ่
สินคา้และบรกิาร 

บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
ระบบ CRM 

ท าเป็ นประจ าอยู่แล้ว  โดยจะ
พัฒ น าบุ ค ล าก รให้ มี ค ว าม รู ้
ความสามารถ เพ่ือใหบ้รกิารลกูคา้
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

x  x   x   

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

ปั จ จุ บั น  บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ 
ISO9001:2015 

x  x x x x x x 

ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HACCP, 
GMP 

ไดร้บั HACCP,GMP ในปี 25623 x  x x x  x x 

กิจกรรมเพ่ือสงัคม เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาฝึกงาน (สหกิจ
ศกึษา) 

ด าเนินการโครงการดังกล่าวเป็น
ประจ า  

x      x  

 สรา้งงานใหก้บัชมุชนหรอืสงัคม มีการวา่จา้งชาวบา้นและนกัโทษ
หญิงในเรอืนจ าเย็บหหูิว้และสวม
ถงุในกระสอบพลาสติก 

x  x x   x  

 สนับสนุนชุมชน  เช่น  การบริจาค 
(CSR after process) 

ด า เนิ น ก า รต ล อ ด ทั้ ง ปี  โด ย
พิจารณาตามความเหมาะสม 

      x  

ด้านส่ิงแวดล้อม 
การใชท้รพัยากร การใชห้ลอดไฟ LED การใช้ไฟฟ้าลดลง 31.48% เม่ือ

เทียบกบัปี 2559 (ก่อนติดตัง้) 
      x  

โครงการประหยดัพลงังานดว้ยระบบ 
Heat Pump 

การใชไ้ฟฟา้ลดลง 57.42%       x  

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

ปฏิบตัิงานโดยคณะท างานการจดั
การพลังงานด าเนินการควมคุม
การใชพ้ลงังาน 

x      x  

 การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก จาก โค รงก า ร  LED แ ล ะ  Heat 
Pump สามารถลดปริมาณการ
ป ล่ อ ย ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก ได ้

      x x 
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ประเดน็ด้าน
ความยัง่ยืนท่ี

ส าคญั 
 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี 

พน
กัง
าน

 

ผูถ้
อืห

ุน้/
นกั

ลง
ทนุ

 

ลูก
คา้

 

คู่ค
า้ 

คู่แ
ขง่

 

เจ
า้ห

นี้/
ลูก

หน
ี้ 

ชมุ
ชน

/ส
งัค
ม/
สิง่
แว
ดล

อ้ม
 

หน่
วย

งา
นก

 าก
บัด

แูล
 

493,054 KgCO2    
กระบวนการผลิตที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

การควบคมุมลพิษในอากาศ มีการตรวจวัดมลพิษในอากาศ
ภายในและบรเิวณโดยรอบโรงงาน 
และติดตั้งระบบระบายอากาศ
ภายในโรงงานเพิ่มเติม เพื่อความ
ปลอดภยัของพนกังาน 

x      x x 

คณุภาพน า้ บริษัทไม่ไดใ้ชน้  ้าในกระบวนการ
ผลิตที่มากนัก อีกทั้งยังตั้งอยู่ใน
เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
จงัหวดันครราชสีมา ซึง่มีระบบการ
จดัการน า้เสียอยูแ่ลว้ 

x      x x 

อตุสาหกรรมสีเขียว บ ริ ษั ท ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง
อุต สาหกรรมสี เขี ย วระดับ  2: 
Green Activity 

x  x x   x x 

การคดัเลือก Supplier ที่ใสใ่จ
สิ่งแวดลอ้ม 

อยู่ ระห ว่ า งด า เนิ น การจัดท า
นโยบายเพ่ิมเติม 

  x x   x  

ระบบจดัการขยะทั่วไปและขยะ
อนัตราย 

มีการส่งเสริมการคัดแยกประเภท
ของขยะ 

x      x x 
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ผูมี้ส่วนได้เสีย 
การบ่งช้ีผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่า 

บรษิัทได้พจิารณาบ่งชี้ผู้มสี่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งในห่วงโซ่คุณค่าโดยแยกตามแต่ละกระบวนการ พร้อมทัง้ระบุ

ประเดน็ผลกระทบจากการด าเนินธุรกจิและกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทั  เพื่อใชเ้ป็นประโยชน์ในการวเิคราะหป์ระเดน็ความ

ยัง่ยนืใหค้รอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 
 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

▪ ลกูคา้ 
▪ พนกังาน 
▪ คู่แขง่ 

▪ ผูผ้ลติและจ าหน่าย
วตัถุดบิ (คู่คา้) 

▪ ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 
▪ พนกังาน 

▪ พนกังาน 
▪ ผูบ้รหิาร, 
คณะกรรมการ 

▪ ชุมชน, สงัคม, 
สิง่แวดลอ้ม 

▪ หน่วยงานก ากบัดแูล 
▪ สถาบนัการเงนิ 
▪ ผูถ้อืหุน้, นกัลงทุน 

 

▪ พนกังาน 
▪ บรษิทัรบัจา้งขนส่ง
สนิคา้ (คู่คา้) 

▪ ชุมชน, สงัคม, 
สิง่แวดลอ้ม 

▪ หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 
 

▪ ลกูคา้ 
▪ ผูบ้รโิภค 
▪ ชุมชน, สงัคม, 
สิง่แวดลอ้ม 

 

 

ประเดน็ผลกระทบ 
▪ ความรบัผดิชอบต่อ
สนิคา้และบรกิาร 

▪ การรกัษาความลบัของ
ลกูคา้ 

▪ การประกอบธุรกจิดว้ย
ความเป็นธรรม 

▪ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

▪ การเคารพสทิธิ
มนุษยชน 

▪ การปฏบิตัต่ิอแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 

▪ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

▪ การเคารพสทิธิ
มนุษยชน 

▪ การปฏบิตัต่ิอแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 

▪ สุขภาพ, อาชวีอนามยั 
และความปลอดภยั 

▪ การจดัการของเสยี 

▪ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

▪ การใชท้รพัยากร 
▪ มลภาวะ 
▪ การก ากบัดแูลกจิการ 

▪ การปฏบิตัติาม
กฎหมาย 

▪ การมสี่วนรว่มกบัชุมชน 

▪ การเคารพสทิธิ
มนุษยชน 

▪ การปฏบิตัต่ิอแรงงาน
อย่างเป็นธรรม 

▪ สุขภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังาน
และคนในชุมชน 

▪ มลภาวะ 
▪ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

▪ การปฏบิตัติาม
กฎหมาย 

 

▪ ความรบัผดิชอบต่อ
สนิคา้และบรกิาร 

▪ ความปลอดภยัและ
สุขอนามยัต่อผูบ้รโิภค 

▪ มลภาวะ 
▪ การจดัการของเสยี 

 

การขายและ
การตลาด

การจดัหาวตัถุดบิ กระบวนการผลติและ
บรหิาร การขนสง่สนิคา้ การใชง้าน
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การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ประเดน็ 

ความรบัผิดชอบ 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ช่องทางการส่ือสาร/ 

การมีส่วนรว่ม 

การตอบสนองความ

คาดหวงั 

พนักงาน ▪ การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคล 

▪ แรงงานและสทิธิ
มนุษยชน 

▪ สุขอนามยัและความ
ปลอดภยั 

▪ ไดร้บัค่าตอบแทนที่
เหมาะสม เป็นธรรม จงูใจ 

▪ มคีวามกา้วหน้าในหน้าที่
การงาน 

▪ ไดร้บัการดแูลอย่างเท่า
เทยีมกนั 

▪ การส่งเสรมิสุขภาพทีด่ขีอง
พนกังาน 

▪ ความปลอดภยัและ
สภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการ
ท างาน 

▪ การมสี่วนรว่มในการวาง
แผนการท างาน 

▪ แบบส ารวจความพงึพอใจของ
พนกังาน 

▪ ตูร้บัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะ 

▪ คณะท างานดา้นต่างๆ เช่น 
ดา้นสวสัดกิาร ดา้นความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัเป็น
ตน้ โดยคณะท างาน
ประกอบดว้ยตวัแทนของ
พนกังานและฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ ศกึษาเปรยีบเทยีบค่าตอบแทน
และสทิธปิระโยชน์กบั
อุตสาหกรรมและธุรกจิที่
ใกลเ้คยีงกนั เพือ่ทบทวนการ
ใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังาน 

▪ ประเมนิผลการท างานของ
พนกังานทุกสิน้ปี 

▪ จดัท าแผนฝึกอบรมพฒันา
ตนเองส าหรบัพนกังานเป็น
รายบุคคล 

▪ จดักจิกรรมเพือ่สนบัสนุนให้
พนกังานไดม้สี่วนร่วมในการท า
ประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น 
กจิกรรมจติอาสา กจิกรรมดา้น
กฬีา เป็นตน้ 

▪ ก าหนดนโยบายดา้นความ
ปลอดภยัและอาชวีอนามยัใน
การท างาน และปรบัปรุง
สภาพแวดลอ้มในการท างานให้
เป็นมาตรฐาน 

▪ ตดิตัง้ระบบระบายอากาศ
ภายในโรงงาน 

▪ ประกาศแสดงตนเองมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001-2553) 
ระดบัพืน้ฐาน จากกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
จงัหวดันครราชสมีา 

ผูถ้ือหุ้น/  

นักลงทุน 

▪ การก ากบัดแูลกจิการที่
ด ี

▪ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

▪ การบรหิารความเสีย่ง 

▪ ผลตอบแทนจากการลงทุน 
▪ เงนิปันผล 
▪ การเปิดเผยขอ้มลูถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา 

▪ การด าเนินธุรกจิดว้ยความ
เป็นธรรม โปร่งใสตาม
หลกัการก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ี

▪ การประชุมผูถ้อืหุน้ 
▪ การประชุมนกัวเิคราะห ์
▪ การพบปะนกัลงทุนผ่าน
กจิกรรมต่าง ๆ เช่น 
Opportunity Day 

▪ การเยีย่มชมกจิการ 
▪ เวป็ไซต์ของบรษิทั 
▪ การตดิต่อผ่านเลขานุการ
บรษิทัและนกัลงทุนสมัพนัธ ์

▪ จดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถาม
ขอ้มลูต่าง ๆ ของบรษิทั และ
แสดงความคดิเหน็ 

▪ เปิดเผยขอ้มลูผ่านช่องทางต่าง 
ๆ เช่น แบบ 56-1 รายงาน
ประจ าปี SetLink เวป็ไซต์
บรษิทั เป็นตน้ 
ไดร้บัการรบัรองเป็นแนวร่วม

ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
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ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ประเดน็ 

ความรบัผิดชอบ 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ช่องทางการส่ือสาร/ 

การมีส่วนรว่ม 

การตอบสนองความ

คาดหวงั 

การต่อตา้นการทุจรติ 

(Collective Anti-Corruption: 

CAC)  

▪ จดัท านโยบายการก ากบัดแูล 
▪ กจิการทีด่ ีและจรรยาบรรณใน
การด าเนินธุรกจิ 

ลกูค้า ▪ ความรบัผดิชอบต่อ

สนิคา้และบรกิาร 

▪ กระบวนการผลติสนิคา้

ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มและความ

ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

▪ การบรหิารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน 

▪ คุณภาพของสนิคา้และ
บรกิารทีม่คีุณภาพ 

▪ ความปลอดภยัของสนิคา้ 
▪ ราคาสมเหตุสมผล 
▪ ส่งมอบตรงเวลา 
▪ ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
บรษิทักบัลกูคา้ 

▪ แบบส ารวจความพงึพอใจของ
ลกูคา้ 

▪ สือ่สารถงึการพฒันาและ
ปรบัปรุงการผลติอย่าง
สม ่าเสมอ 

▪ เปิดโอกาสใหล้กูคา้เยีย่มชม
การผลติ 

▪ การบรหิารความสมัพนัธก์บั
ลกูคา้ดว้ยระบบ CRM 

▪ ส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้
ทุกครึง่ปี เพือ่พฒันาและ
ปรบัปรุงบรกิาร 

▪ จดัใหล้กูคา้ไดเ้ยีย่มชม
กระบวนการผลติเป็นประจ า 

▪ ไดร้บัการรบัรองระบบ
มาตรฐาน เช่น ISO9001:2015 
มอก.729-2553 GMP HACCP 
เป็นตน้ 

คู่ค้า ▪ การบรหิารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน 

▪ การป้องกนัการทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ 

▪ กระบวนการคดัเลอืกคู่คา้ที่
ยุตธิรรม และโปร่งใส 

▪ ปฏบิตัติามเงือ่นไขและ
ขอ้ตกลง 

▪ ช าระเงนิตรงตามเวลาที่
ก าหนด 

▪ เป็นพนัธมติรทางการคา้ที่
ดต่ีอกนัและมคีวามสมัพนัธ์
ในระยะยาว 

▪ ประชุมเพือ่แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ 

▪ รบัฟังอุปสรรคและปัญหาใน
การท างานร่วมกนั 

▪ เผยแพร่วฒันธรรมการ
ประกอบธุรกจิดว้ยความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ 

▪ สือ่สารเรือ่งการรกัษา
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้
โดยการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
และขอ้ก าหนดต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครดั 

▪ ปฏบิตัติามกระบวนการจดัซื้อ
จดัจา้งดว้ยความเป็นธรรม 
โปร่งใส ป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

▪ ปฏบิตัติามสญัญาตามทีไ่ดท้ า
ขอ้ตกลง 

▪ จ่ายเงนิตรงตามขอ้ตกลง 
▪ มชี่องทางรบัฟังความคดิเหน็
และขอ้เสนอแนะเพือ่เป็น
แนวทางในการปรบัปรุงการ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 

▪ ไดร้บัการรบัรองเป็นแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ 
(Collective Anti-Corruption: 
CAC) 

คู่แข่ง ▪ การแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ▪ ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้
ภายใตก้รอบกตกิามารยาท
ของการแขง่ขนัทีด่แีละเป็น
ธรรม 

▪ ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส 
ตามแนวปฏบิตัทิางการคา้ทีด่ ี

▪ ปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

▪ แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกนั
ตามความเหมาะสม 
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ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ประเดน็ 

ความรบัผิดชอบ 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ช่องทางการส่ือสาร/ 

การมีส่วนรว่ม 

การตอบสนองความ

คาดหวงั 

▪ ไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทาง
ปัญญา 

▪ ไมม่เีจตนาท าลายชือ่เสยีง
ใหเ้สือ่มเสยี 

เจ้าหน้ี/ลกูหน้ี ▪ การบรหิารจดัการห่วง
โซ่อุปทาน 

▪ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

▪ ปฏบิตัติามสญัญา ขอ้ตกลง 
และเงือ่นไข 

▪ มคีวามสามารถในการ
ช าระหนี้ 

▪ ด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม 

▪ บรษิทัมคีวามน่าเชือ่ถอื 

▪ ตดิต่อประสานงานผ่านฝ่าย
การเงนิ, ฝ่ายขาย, แผนก
จดัซื้อ 

▪ ปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทั 

▪ มกีารบรหิารความเสีย่งดา้น
การเงนิ 

▪ ช าระหนี้ตรงตามก าหนด 
 

ชมุชน/ สงัคม/ 

ส่ิงแวดล้อม 

▪ การมสี่วนรว่มกบั
ชุมชน 

▪ กระบวนการผลติสนิคา้
ทีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มและ
ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 

▪ การฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม 
▪ การจดัการของเสยีและ
วสัดุเหลอืใช ้

▪ การใชท้รพัยากร 

▪ คนืก าไรสู่สงัคม 
▪ ดแูลและพฒันาคุณภาพ
ชวีติของชุมชนและ
สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

▪ เปิดรบัฟังความคดิเหน็ 

▪ รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้
รอ้งเรยีน 

▪ กจิกรรมพฒันาชุมชน 
▪ ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสาร
ของบรษิทัเพือ่ความเขา้ใจที่
ตรงกนั 

▪ การเปลีย่นมาใชห้ลอดไฟ LED 
▪ ไดร้บัการรบัรองอุตสาหกรรมสี
เขยีว ระดบัที ่2 ปฏบิตักิารสี
เขยีว (Green Activity) 

▪ การน าเมด็พลาสตกิมา 
Recycle ในกระบวนการผลติ 

▪ มรีะบบควบคุมน ้าทิง้ ซึง่เป็น
ระบบจดัการของเขตส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมนวนคร 
นครราชสมีา 

▪ มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยและ
ของเสยีทีเ่ป็นอนัตราย 

▪ มกีารควบคุมมลพษิในอากาศ 
และตรวจสอบสภาพแวดลอ้ม 

▪ เปิดรบันกัศกึษาฝึกงาน  
▪ มกีารจา้งงานชาวบา้นในทอ้งที่
เพือ่เป็นการสรา้งงาน สรา้ง
รายได ้

▪ สนบัสนุนชุมชน และท านุบ ารุง
ศาสนา เช่น การบรจิาคเงนิและ
สิง่ของใหห้น่วยงานภายนอก 
เป็นตน้ 

หน่วยงานก ากบัดแูล/ 

หน่วยงานราชการ 

▪ การก ากบัดแูลกจิการที่
ด ี

▪ การป้องกนัการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ 

▪ การบรหิารความเสีย่ง 

▪ ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ
ขอ้บงัคบัตามกฎเกณฑแ์ละ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

▪ การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
▪ ด าเนินธุรกจิดว้ยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

▪ ตดิต่อประสานงานกบั
หน่วยงานก ากบัดแูล/ราชการ 
อย่างต่อเนื่อง 

▪ เขา้ร่วมอบรมสมัมนาของ
หน่วยงานนัน้ ๆ 

▪ ปฏบิตัติามกฎเกณฑแ์ละ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
เคร่งครดั 

▪ ตดิตามการเปลีย่นแปลงของ
กฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งอย่างสม ่าเสมอ 
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ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ประเดน็ 

ความรบัผิดชอบ 

ความคาดหวงัของ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย 

ช่องทางการส่ือสาร/ 

การมีส่วนรว่ม 

การตอบสนองความ

คาดหวงั 

▪ เปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา 

▪ ไดร้บัการรบัรองเป็นแนวร่วม
ปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ 
(Collective Anti-Corruption: 
CAC) 
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ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
การก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้เล็งเห็นความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร (Good Corporate Governance) 

เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารจดัการทีม่คีุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้สรา้งประโยชน์สงูสดุของบรษิทั ช่วยสรา้ง

ความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย  

 บริษัทได้จัดท าคู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน 

จรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายการต่อต้านการทุจรติ เพื่อสื่อสารกบัผู้มสี่วนเกี่ยวขอ้ง โดยได้จดัท าเป็นรูปเล่มและ

แจกจ่ายให้กบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานบรษิัททุกคน เพื่อยดึถือเป็นแนวปฏบิตัิ อกีทัง้ ยงัได้เผยแพร่คู่มอืฯ 

บนเวป็ไซตข์องบรษิทั www.nep.co.th  

       

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

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

75% 81% 88% 92% 

    
ระดบัด ี ระดบัดมีาก ระดบัดมีาก ระดบัดีเลิศ 

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

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
94% 96% 98% 98% 

ระดบัดเียีย่ม ระดบัดเียีย่ม ระดบัดเียีย่ม ระดบัดีเย่ียม 
 

http://www.nep.co.th/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidu-XU-LLXAhWKwI8KHbvVD50QjRwIBw&url=http://www.ecf-furniture.com/page-4726-awardsrecognitions.html&psig=AOvVaw0FQwUkwkBQdWdZS2ZRY6Ww&ust=1510366673592539
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidu-XU-LLXAhWKwI8KHbvVD50QjRwIBw&url=http://www.ecf-furniture.com/page-4726-awardsrecognitions.html&psig=AOvVaw0FQwUkwkBQdWdZS2ZRY6Ww&ust=1510366673592539
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidu-XU-LLXAhWKwI8KHbvVD50QjRwIBw&url=http://www.ecf-furniture.com/page-4726-awardsrecognitions.html&psig=AOvVaw0FQwUkwkBQdWdZS2ZRY6Ww&ust=1510366673592539
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidu-XU-LLXAhWKwI8KHbvVD50QjRwIBw&url=http://www.ecf-furniture.com/page-4726-awardsrecognitions.html&psig=AOvVaw0FQwUkwkBQdWdZS2ZRY6Ww&ust=1510366673592539
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidu-XU-LLXAhWKwI8KHbvVD50QjRwIBw&url=http://www.ecf-furniture.com/page-4726-awardsrecognitions.html&psig=AOvVaw0FQwUkwkBQdWdZS2ZRY6Ww&ust=1510366673592539
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 คณะกรรมการบรษิัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการที่ดแีละได้สนับสนุนส่งเสริมให้
บรษิัทด าเนินการภายใต้กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ดมีาโดยตลอด ดงันัน้ เพื่อให้บรษิัทมรีะบบ บรหิารจดัการที่มี
คุณภาพเป็นมาตรฐาน รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่โปร่งใส สร้างความสามารถในการแข่งขนั และเพิม่มูลค่าให้แก่
กจิการซึง่จะสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  

ส าหรบัรายละเอยีดเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีสามารถดไูดจ้าก แบบ 56-1 และ รายงานประจ าปี 2563 

หรอื บนเวป็ไซตข์องบรษิทั: www.nep.co.th 

 

การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัไดด้ าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของความชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อใหข้บัเคลื่อนองคก์รไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เริม่ตน้จากพนกังานของบรษิทัทีจ่ะตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และมคีวาม
ยุตธิรรม ไม่ใชต้ าแหน่งหรอืหน้าทีก่ารงานในการเอือ้ประโยชน์ใหก้บัตนเองหรอืเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรอืกระท าการ
อนัใดทีส่่อไปในทางทุจรติ อนัจะก่อใหเ้กดิความเสื่อมเสยีแก่บรษิทั เช่น การรบัสิง่ของ ของขวญั การเลีย้งรบัรอง การ
เรี่ยไรเงนิจากลูกค้า หรอืคู่ค้า เพราะจะท าให้เกดิความขดัแย้งในการปฏบิตัหิน้าที่ หากพบเหน็การกระท าที่เขา้ข่าย
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ใหแ้จง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หรอืเลขานุการบรษิทัทราบ โดยบรษิทัจะคุม้ครองพนักงานหรอืผูท้ีใ่หค้วาม
ร่วมมอืทีแ่จง้เตอืนเรื่องดงักล่าว ผูท้ีก่ระท าการทุจรติ ถอืเป็นการกระท าผดิตอ้งไดร้บัโทษทัง้ทางวนิัยและทางกฎหมาย 
โดยในปี 2563 บรษิทัไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนใดๆ เกีย่วกบัประเดน็การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หรอืประพฤตมิชิอบ จากผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัทุกคนใน
องคก์ร ตัง้แต่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน โดยไดเ้ผยแพร่บนเวป็ไซตข์องบรษิทั  

จากความตัง้มัน่ที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของคณะกรรมการบรษิัท ดงันัน้ ในปี 2562 
บรษิทัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติจากคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยไดร้บัประกาศนียบตัร 
เมื่อวนัที ่18 ตุลาคม 2562 โดยใบรบัรองมอีายุ 3 ปี  

 
 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัมนีโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ด าเนินการหรอืยอมรบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่

ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม คลอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ให้บุคลากรทุกคนในบรษิัทปฏบิตัติาม

กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่อย่างเคร่งครดั  เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่

ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีว่า บรษิทัจะด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและโปร่งใส  สนบัสนุนมาตรการด าเนินกจิการต่อตา้น

การทุจริตและการคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่นี้อย่างสม ่าเสมอ  

ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ 

ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

   ใหค้ณะกรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร  ทีป่รกึษา  และพนกังานทุกคนในบรษิทัยดึมัน่และปฏบิตัติามนโยบายการ

ต่อตา้นการทุจรติและการคอรร์ปัชัน่  ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจรติและการคอรร์ปัชัน่

อย่างเคร่งครดั  เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีและมัน่ใจว่า การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปดว้ยความซื่อสตัย์

สจุรติ โปร่งใส จงึไดก้ าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

   1. คณะกรรมการบริษทั   

• ก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ส าหรบักรรมการ  กรรมการตรวจสอบ  ผูบ้รหิาร ที่
ปรกึษา  และพนักงานในบรษิัท  รวมถึงก าหนดมาตรการที่เกี่ยวขอ้งเพื่อการน านโยบายไป
ปฏบิตั ิ

• จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีส่นับสนุนต่อนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่อาจก่อให้เกิดความบกพร่องของ
กระบวนการบรหิารจดัการและน ามาซึง่ความเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิ 

• มอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ชดัเจนใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ  ผู้บรหิาร และ
พนกังาน  เพื่อสอบทานมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

   2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

• สอบทานร่วมกบัฝ่ายจดัการเกีย่วกบัความมปีระสทิธผิลของระบบควบคุมภายในทีส่นับสนุนต่อ
การน ามาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไปปฏบิตั ิ รวมถงึพจิารณาใหข้อ้เสนอแนะปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพร่องของระบบควบคุมภายในดงักล่าว 

• ดูแลให้มขี ัน้ตอนเพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูบ้รหิารและพนักงาน มกีารปฏบิตัิตามมาตรการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

• เมื่อปรากฏขอ้สงสยัว่ากรรมการ  ทีป่รกึษา  อาจมกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้น
การทุจรติคอรร์ปัชัน่  คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจในการตรวจสอบเรื่องดงักล่าว และหาก
ปรากกฎว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรการฯ ใหร้ายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

  3. ผูบ้ริหาร 

• มีการประเมนิความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ในกระบวนการปฏบิตัิงานอย่างสม ่าเสมอ  
และสนบัสนุนการบรหิารจดัการดา้นความเสีย่งดงักล่าว 

• ติดตามดูแลใหม้กีระบวนการปฏบิตัิงานทีส่อดคล้องกบัมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  
รวมถึงก ากบัดูแลผู้ใต้บงัคบับญัชาของตน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้ตระหนักถึงความส าคญั และมี
ความเขา้ใจในการปฏบิตัติาม 

• กรณีทีม่ปีระเดน็ส าคญั เร่งด่วน  ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสีย่งของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ผูบ้รหิาร
มหีน้าทีร่ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา และกรรมการผูจ้ดัการ 
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  4. พนักงานทุกระดบั 

• ทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกบั
แนวทางบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 

• มคีวามรบัผดิชอบในการแจง้และรายงานการกระท าใดๆ ทีพ่บเหน็หรอืมขีอ้สงสยัว่าอาจมกีาร
ละเมดิฝ่าฝืนมาตรการฉบบันี้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารทีไ่วว้างใจ  หรอืหน่วยงานก ากบั
กจิกรรมองคก์รหรอืหน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัแต่เรยีกชื่ออย่างอื่น  เพื่อพจิารณาตาม
กระบวนการทางวนิยัตามระเบยีบของบรษิทัว่าดว้ยการบรหิารงานบุคคล 

 
 แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
1. การต่อต้านสินบนและการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

     บรษิัทมคีวามรบัผดิชอบในการปฏิบตัิตามกฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกบัการต่อการทุจรติคอร์รปัชัน่ใน

ประเทศ รวมถงึกฎหมายของประเทศอื่นทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิเกีย่วขอ้งดว้ย  นอกจากนี้  บรษิทัยงัสนบัสนุนการด าเนิน

กจิกรรมการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  จงึมมีาตรการต่อตา้นสนิบนและการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 

(1) ไม่ให้ค ามัน่สัญญา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นี้  ไม่ว่าจะ
ด าเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง  เพื่อใหร้บัประโยชน์ทางธรุกจิทีไ่ม่เหมาะสมหรอื
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม  มาตรการนี้ให้ใช้กับทัง้การติ ดต่อกับภาครัฐ 
ภาคเอกชน และรฐัวสิาหกจิ 

(2) ไม่เสนอ หรอืใหส้ิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดแก่เจา้หน้าทีข่องรฐั แมจ้ะเป็นจ านวนมากน้อยกต็าม เพื่อให้
เจา้หน้าทีข่องรฐัช่วยอ านวยความสะดวก หรอืเพื่อเร่งใหด้ าเนินการหรอืใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ขึน้ ซึง่ถอืเป็น
การใชอ้ านาจหน้าทีท่ีไ่ม่เหมาะสม 

(3) หลกีเลีย่ง และไม่ใหก้ารสนบัสนุนการท าธุรกจิ/ ธุรกรรมกบับุคคลหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติ
คอร์รัปชัน่หรือมีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน่  เช่น  ถูกกล่าวโทษ หรือถูกชี้มูลความผิดโดย
หน่วยงานทางการทีม่อี านาจก ากบัดแูล 

(4) ในบางเหตุการณ์ บรษิัทอาจมกีารว่าจ้างเจา้หน้าทีข่องรฐัใหท้ างานหรอืใหก้ระท าอย่างใดอย่างหนึ่งได้ 
ตราบเท่าทีเ่ป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ทางธุรกจิทีถู่กต้องตามกฎหมาย และไม่ขดัแยง้กบัการปฏบิตัิ
หน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ เช่น ว่าจา้ง เจา้หน้าทีต่ ารวจเพื่อดแูลความปลอดภยั  เป็นตน้ 

2.  การให้หรอืรบัส่ิงของหรอืประโยชน์อ่ืนใด 

   สิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดสามารถน ามาซึง่ความเสีย่งต่อการทุจรติคอรร์ปัชัน่ได ้ เนื่องดว้ยอาจมกีารกระท า

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดสินบนและสร้างความสนิทสนมเพื่อน าไปสู่การเป็นผู้ร่วมธุรกิจ หรือการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางธุรกจิในอนาคต  จงึมมีาตรการในการใหห้รอืรบัสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด ดงันี้ 

(1) ไม่เรยีกร้องหรอืร้องขอสิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใดกบับุคคลอื่นที่มหีน้าที่หรอืธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
ทัง้นี้ ไม่ว่าจะด าเนินการไปเพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้ง  ซึง่การกระท าดงักล่าวบรษิทัถอืว่า
เป็นการใชอ้ านาจหน้าทีท่ีไ่ม่เหมาะสม  และมผีลท าใหภ้าพลกัษณ์และชื่อเสยีงของบรษิทัเสยีหาย 

(2) ไม่รับ ไม่ให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัท  อันเป็นการขดัต่อ
ผลประโยชน์ต่อบรษิทั ไม่ว่าจะกระท าเพื่อตนเองหรอืผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยมขีอ้พจิารณา ดงันี้ 
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• การรบัหรอืใหส้ิง่ของหรอืประโยชน์อื่นใด  กระท าไดใ้นโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม
ที่พงึปฏบิตัแิก่กนั  โดยพจิารณามูลค่าที่เหมาะสมกบัโอกาส  บุคคล  และต าแหน่งหน้าทีข่อง
ผูใ้หแ้ละผูร้บั  ทัง้นี้  การกระท าดงักล่าวจะตอ้งไม่มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจทางธุรกจิหรอืไดร้บั
ประโยชน์ทีไ่ม่เป็นธรรม  อกีทัง้ใหป้ฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบันโยบายจรรยาบรรณธุรกจิของบรษิทั
ดว้ย 

• การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจให้กระท าได้ตามความจ าเป็น และพิจารณาการใช้จ่ายอย่าง
สมเหตุสมผล กล่าวคอื  ตอ้งไม่มากเกนิความจ าเป็น หรอืฟุ่มเฟือย หรอืมคีวามถีเ่ป็นประจ า 

3.  ความเป็นกลางทางการเมอืง 

   บรษิทัด าเนินงานโดยยดึมัน่ในความยุตธิรรม โปร่งใส และเป็นกลางทางการเมอืง  ซึง่ในการด าเนินงานของ

บรษิทัย่อมมโีอกาสตดิต่อกบัเจา้หน้าทีร่ฐั  นกัการเมอืง  หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  ดงันัน้ การด าเนินกจิกรรมทางการเมอืงของ

บรษิัทจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและไม่ขดัต่อกฎหมาย  กฎระเบยีบต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง   จงึมมีาตรการเกีย่วกบั

ความเป็นกลางทางการเมอืง ดงันี้  

(1) พงึรกัษาความเป็นกลางทางการเมอืง โดยไม่ใหค้วามช่วยเหลอืหรอืสนบัสนุนทางการเมอืงพรรคใดพรรค
หนึ่ง หรอืกลุ่มพลงัใดกลุ่มพลงัหนึ่งในนามบรษิทั  รวมถงึไม่เขา้ร่วมกจิกรรมใดๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจว่าองค์กรมสี่วนร่วม หรอืให้การสนับสนุนพรรคการเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืกลุ่มพลงัใด
กลุ่มพลงัหนึ่ง 

(2) ไม่เขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบักจิกรรมทางการเมอืงที่เป็นความสนใจส่วนตวั โดยใช้ทรพัยส์นิ ทรพัยากร หรอื 
เวลาในการปฏบิตังิานใหก้บับรษิทั  บรษิทัอาจถอืว่าการกระท าเช่นนี้เป็นการสนบัสนุนทางการเมอืงทีไ่ม่
เหมาะสม 

(3) บรษิัทสนับสนุนการใช้สทิธทิางการเมอืงของตนเอง ในฐานะพลเมอืงดตีามกฎหมายรฐัธรรมนูญ และ
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.  การบริจาคเพื่อการกศุล และการให้เงินสนับสนุน 

   บรษิัทให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม และได้ด าเนินกจิกรรมเพื่อสงัคมใน

หลากหลายรูปแบบ ทัง้ด้านการพฒันาการศกึษาและการส่งเสรมิความรู้  ด้านพฒันาคุณภาพชวีติ  ด้านศาสนาและ

ศลิปวฒันธรรม ฯลฯ  ซึง่การบรจิาคเพื่อการกุศลถอืเป็นวธิกีารหนึ่งของการช่วยเหลอืสงัคมเช่นกนั 

  การให้เงนิสนับสนุนแตกต่างจากการบรจิาคเพื่อการกุศล  เนื่องจากการใหเ้งนิสนับสนุนมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ธุรกจิตราสนิคา้ หรอืชื่อเสยีงของบรษิทั ซึง่มคีวามเสีย่งเน่ืองจากเป็นการจ่ายเงนิ หรอืทรพัยส์นิใดๆ ส าหรบัการบรกิาร
หรอืผลประโยชน์ทีย่ากต่อการวดัผลและตดิตาม 

  อย่างไรกต็าม  การบรจิาคเพื่อการกุศล หรอืการให้เงนิสนับสนุนอาจจะใชเ้ป็นขอ้อ้างส าหรบัการติดสนิบน 
หรอืทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่น  การบรจิาคใหล้กูคา้หรอืผูท้ีม่อี านาจในการตดัสนิใจ  ดงันัน้  จงึก าหนดมาตรการนี้ขึน้เพื่อลด
ความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่  จงึมมีาตรการเกีย่วกบัการบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งนิสนับสนุน 
ดงันี้  

(1) การบรจิาคเพื่อการกุศลและการใหเ้งนิสนับสนุนของบรษิทัจะต้องการกระบวนการพจิารณาอย่างโปร่งใส 
และมขี ัน้ตอนในการติดตามตรวจสอบเพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรจิาคเพื่อการกุศลและการให้เงนิสนับสนุน
ไม่ได้ถูกน าไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสนิบนและคอร์รปัชัน่ รวมถึงไม่มีความเชื่อมโยงกบัพรรค
การเมอืงใดพรรคการเมอืงหนึ่ง หรอืนกัการเมอืงรายใดรายหนึ่ง 
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(2) การบรจิาคเพื่อการกุศลจะต้องมกีารพจิารณาอย่างระมดัระวังว่าองคก์ร หรอืหน่วยงานใดๆ ทีจ่ะบรจิาค
นัน้มวีตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ  และไม่เป็นองค์กรหรอืหน่วยงานที่ผดิกฎหมาย  
รวมถงึพจิารณาถงึความสอดคลอ้งกบันโยบายการด าเนินกจิการเพื่อสงัคมของบรษิทั 

(3) การใหเ้งนิสนบัสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงนิ สิง่ของ หรอืทรพัยส์นิ  แก่กจิกรรมหรอืโครงการใด จะตอ้งพจิารณา
ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ หรอืนโยบายในการด าเนินงานของบรษิทั  โดยมกีระบวนการพจิารณาที่
โปร่งใส  ปราศจากความขดัแยง้กนัทางผลประโยชน์ 

แนวทางการติดตามผลการปฏิบติั 

(1) มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั  ซึง่
บรษิทัก าหนดใหก้รรมการ  ทีป่รกึษา  และพนักงานของบรษิทั  โดยจะไม่มบีุคคลใดทีไ่ดร้บัการลงโทษ 
หรอืไดร้บัผลในเชงิลบต่อการปฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่แลว้สง่ผลใหบ้รษิทัสญูเสยีโอกาสทางธุรกจิ 

(2) มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ไม่สามารถครอบคลุมการปฏบิตัไิดทุ้กเรื่อง  ดงันัน้  เมื่อมขีอ้สงสยั
ไม่แน่ใจเกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามมาตรการฉบบันี้  ให้ปรึกษากบัหน่วยงานก ากบักิจกรรมองค์กรหรอื
หน่วยงานทีท่ าหน้าทีอ่ย่างเดยีวกนัแต่เรยีกชื่ออย่างอื่น 

(3) ให้กรรมการผู้จดัการมีอ านาจในการก าหนดเพิ่ม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายเกี่ยวกบั
ตวัอย่างพฤติกรรมและตวัอย่างสถานการณ์ที่อาจเกดิขึน้ในการปฏบิตัิ  พร้อมค าแนะน าในการปฏบิตัิ  
โดยพจิารณาตามความเหมาะสม  และสอดคล้องกบัสภาวการณ์และความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้จากการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

 
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยี มชี่องทางในการแจง้เบาะแส รอ้งเรยีน เสนอความ
คดิเหน็ ในกรณีทีม่ผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีจากการด าเนินธุรกจิของบรษิทั หรอืจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทั รวมทัง้การกระท าผดิกฎหมายหรอืพฤตกิรรมทีอ่าจสอ่ถงึการทุจรติ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition หรอื CAC) หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี
และจรยิธรรมธุรกจิ ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนไวบ้นเวป็ไซตข์องบรษิทัแลว้ 

บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางทีช่ดัเจนในการรบัแจง้เบาะแสและการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส เพื่อสรา้งความ
มัน่ใจให้กบัผู้แจ้งเบาะแสและบุคคลที่ให้ความร่วมมอืกบับริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสโดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็น
เอกสารลบั ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

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

  
โทรสาร ถงึ ผูบ้งัคบับญัชา หรอื เลขานุการบรษิทั  
หมายเลข 0-2271-4416 

 
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ถงึผูบ้งัคบับญัชา หรอื เลขานุการบรษิทั secretary@nep.co.th 

 

กล่องรบัเรื่องภายในบรษิทั จะมกีารเปิดกล่องเป็นประจ า เดอืนละ 1 ครัง้ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5pIfw_PvYAhUCN48KHaSLBd4QjRwIBw&url=http://www.softicons.com/system-icons/windows-8-metro-invert-icons-by-dakirby309/mail-icon&psig=AOvVaw1KcKWrD5OEI0aZ7ntFM9pI&ust=1517274081801775
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS0LST_fvYAhXBQo8KHSsUDqcQjRwIBw&url=http://www.moretelecom.com.au/extras/nbn-fax&psig=AOvVaw1I3YHTOHKCmjWVZD22-7lU&ust=1517274219158527
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii0Onz_fvYAhXHQ48KHWeSAT0QjRwIBw&url=http://www.qivos.com/&psig=AOvVaw0LonD9jlnWOD8hPO65ykuX&ust=1517274322984199
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXyuSy_vvYAhXKK48KHZbRCVEQjRwIBw&url=http://www.freepngimg.com/objects/mailbox/ratings&psig=AOvVaw0vIDGwEBJP6FZEjmMtXBeI&ust=1517274512982790
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เมื่อได้รบัแจ้งเบาะแสแล้ว บรษิัทจะด าเนินการตามขัน้ตอนตามทีร่ะบุไวใ้นระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั 
โดยบรษิทัมมีาตรการในการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น  ไม่มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานทีท่ างาน พกังาน ข่มขู่ เลกิจา้ง หรอืการอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นการปฏบิตัิอย่างไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้ 
รวมถึงขอ้มูลเกี่ยวกบัการร้องเรยีน จะถูกเก็บรกัษาเป็นความลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จ าเป็นต้อง
เปิดเผยตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

บุคคลใดๆ ทีไ่ดร้บัทราบเรื่องการรอ้งเรยีน หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน จะตอ้งปกป้องขอ้มลู
เรื่องการรอ้งเรยีน ใหเ้ป็นความลบั และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค านึงถงึความปลอดภยัและความเสยีหายของผูแ้จง้
ร้องเรียน แหล่งที่มาของขอ้มูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นในขัน้ตอนการด าเนินการตาม
ระเบยีบ หรอืตามทีก่ฎหมายก าหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนน าขอ้มลูออกไปเปิดเผยในบรษิทั จะด าเนินการลงโทษทาง
วนิยั และ/หรอื ด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท้ีฝ่่าฝืน แลว้แต่กรณี 

ในปี 2563 บรษิทัไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะใด ๆ สบืเนื่องดว้ยมกีารจดัการตามระเบยีบ
บรหิารทรพัยากรบุคคลอย่างตรงไปตรงมา และใชก้ารสื่อสารกบัพนกังานใหม้ากขึน้ในทุกช่องทาง ท าใหไ้ม่มชีอ่งว่างที่
ท าใหพ้นกังานมขีอ้สงสยั หรอืพบความไม่โปร่งใสใด ๆ ภายในบรษิทั 
 
การรบัเรือ่งรอ้งเรียนและข้อเสนอแนะในปี 2563 
กล่องรบัเรือ่งรอ้งเรียน -ไม่ม-ี 
จดหมาย -ไม่ม-ี 
เวป็ไซต ์ -ไม่ม-ี 
โทรศพัท ์ -ไม่ม-ี 
อ่ืนๆ -ไม่ม-ี 

 
ประเดน็ข้อรอ้งเรียนด้านต่างๆ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 หน่วย 

ขอ้รอ้งเรยีนดา้นทรพัยากรบุคคล 0 0 0 กรณี 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นทรพัยากรบุคคลทีไ่ด้

ด าเนินการแกไ้ข 
0 0 0 กรณี 

ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสงัคม 0 0 0 กรณี 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นสงัคมทีไ่ดด้ าเนินการแกไ้ข 0 0 0 กรณี 

ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม 0 0 0 กรณี 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่ดด้ าเนินการ

แกไ้ข 
0 0 0 กรณี 

ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสทิธมินุษยชน 0 0 0 กรณี 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนดา้นสทิธมินุษยชนทีไ่ด้

ด าเนินการแกไ้ข 
0 0 0 กรณี 

 

การบริหารความเส่ียง 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัในการบริหารจดัการองค์กร ส่งเสริมให้องค์กรสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายได ้อกีทัง้ยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยมุ่งเน้นใหด้ าเนินงาน
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ด้วยความโปร่งใส มีประสทิธภิาพ ส่งเสริมภาพลกัษณ์ที่ด ีสร้างมูลค่าเพิม่ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และปกป้อง

ผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี  

บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดงันี้ 

 

 

1. ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์รแบบบรูณาการโดยมกีารจดัการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. ใหม้กีารก าหนดกระบวนการบรหิารความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร 

3. ใหม้กีารตดิตามประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งทีม่ที ัง้การทบทวน และปรบัปรุงอย่างสม ่าเสมอ 

4. ใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื่อการจดัการทีด่ ี

5. ใหม้กีารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึ่งของการด าเนินงานปกติ 

 

ดงันัน้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของทุกคนในองคก์ร โดย

ก าหนดโครงสรา้งการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร และ เจา้หน้าทีต่วัแทนจากแต่ละฝ่าย โดยมี

โครงสรา้งฯ ดงันี้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามบรษิทัไดม้กีารปรบัปรุงโครงสรา้งบรษิทั จงึไดม้กีารปรบัเปลีย่นต าแหน่งหน้าทีต่ามความเหมาะสม โดย

เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2563 ไดม้กีารแต่งตัง้คณะท างานบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ย 

 1.   รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ หวัหน้าคณะท างาน 
 2.   ตวัแทนฝ่ายบรหิารดา้นคุณภาพ (QMR)  รองหวัหน้าคณะท างาน 
 3.   หวัหน้าฝ่ายผลติกระสอบ    คณะท างาน 
 4.   หวัหน้าฝ่ายผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิชนิดอ่อน  คณะท างาน 
 5.   หวัหน้าฝ่ายบญัชแีละการเงนิ   คณะท างาน 
 6.   หวัหน้าฝ่ายการตลาดและขาย   คณะท างาน 

นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ          

สายงานบัญชีและการเงนิ 

คณะท างานบริหารความเส่ียง 

ฝ่ายงาน ฝ่ายงาน ฝ่ายงาน 

ผู้จัดการโรงงาน 

รองกรรมการผู้จัดการ          

สายงานขายและพัฒนาธุรกิจ 
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 7.   หวัหน้าฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการ  คณะท างาน 
 8.   หวัหน้าแผนกประกนัคุณภาพ   คณะท างาน 
 9.  นิตกิร      คณะท างาน 
 10. เจา้หน้าทีค่วบคุมเอกสาร (DCO)   คณะท างาน 
 11. ตรวจสอบภายใน     เลขาคณะท างาน 
 
ขอบเขตหน้าทีข่องคณะท างาน 

• ด าเนินการเพื่อใหเ้กดิกระบวนการบรหิารความเสีย่ง 

• สอบทานและตดิตามใหแ้ผนธุรกจิด าเนินไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

• ประเมนิโอกาส/เหตุการณ์ทีม่คีวามไมแ่น่นอน หรอืสิง่ทีท่ าใหแ้ผนหรอืการด าเนินการอยู่ ณ ปัจจบุนั ไม่บรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยก่อใหเ้กดิผลกระทบ หรอืความเสยีหายต่อองคก์รในทีส่ดุ ทัง้ในแง่ของ

ผลกระทบทีเ่ป็นตวัเงนิได ้หรอืผลกระทบทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงขององคก์ร 

 คณะท างานฯ จดัท าคู่มอืการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้แีนวทางในการด าเนินงานบรหิารความเสีย่งอย่าง
เป็นระบบ และสือ่กลางทีช่่วยสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัผูบ้รหิารและพนกังานเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว เพื่อรองรบัการ
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก ทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทั  

ส าหรบัรายละเอียดประเด็นความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ในปี 2563 สามารถดูได้จาก แบบ 56-1 และ รายงาน

ประจ าปี 2563 หวัขอ้ “ปัจจยัความเสีย่ง” 

 
                                                                                                                                                    

การบริหารจดัการห่วงโซ่คณุค่า 

 บรษิัทใหค้วามส าคญักบัการคดัเลอืกคู่คา้ทีใ่หค้วามส าคญัในการด าเนินงานทีโ่ปร่งใส มกีารควบคุมทีร่ดักุม 

และสามารถตรวจสอบได ้ บรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งดงันี้  

 

 

1. การจดัซื้อจดัจ้างของบริษัท จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และต้องสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์

ต่อไปนี้ 

• คุม้ค่า มคีุณภาพ หรอืคุณลกัษณะทีส่ามารถตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการใชง้านของบรษิทัมากทีส่ดุ 

มรีาคาทีเ่หมาะสม มกีารสง่มอบทีถู่กตอ้งตรงเวลาจากแหล่งขายหรอืผูป้ระกอบการเชื่อถอืได้ 

• โปร่งใส มกีารแข่งขนัดา้นราคาอย่างเป็นธรรม มหีลกัเกณฑช์ดัเจน หลกีเลีย่งการจดัซือ้จดัจา้งผ่าน

นายหน้า ยกเวน้กรณีทีจ่ าเป็น 

• มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มกีารวางแผนการจดัซือ้ การบรหิารไวล่้วงหน้าอย่างต่อเนื่อง และมี

การประเมนิผลการจดัซือ้และการบรหิารพสัดุทุกปี 

• ตรวจสอบได ้มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

• สรา้งสมัพนัธภาพ สรา้งและรกัษาสมัพนัธภาพทางธุรกจิทีด่ต่ีอผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร 

นโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง 
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2. พนกังานทุกคนมหีน้าทีร่่วมมอืในการใหข้อ้มลูแก่แผนกจดัซือ้ บุคคล หรอื คณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ให้

ท าหน้าทีจ่ดัซือ้จดัจา้งเกีย่วกบัชนิด คุณสมบตัแิละรายละเอยีดอนัจ าเป็นของสนิคา้ บรกิาร เพื่อสนับสนุนให้

การจดัซือ้จดัจา้งด าเนินไปอย่างมรีะบบ และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทั โดยผูท้ าหน้าทีจ่ดัซือ้จดัจา้งมสีทิธิ

จะขอความร่วมมอืจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใหพ้จิารณาร่วมในรายละเอยีดต่างๆ 

3. ห้ามเสนอรายการจดัซื้อจดัจ้างสนิค้าหรือบริการรายการเดียวกนั โดยแยกออกเป็นการซื้อหลายครัง้เพื่อ

หลกีเลีย่งวงเงนิการอนุมตั ิ

4. ให้กรรมการผู้จดัการหรอืคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเหน็ว่าควรอนุมตัิการจดัซื้อจดัจ้าง

รายการทีไ่ม่เป็นไปตามระเบยีบ 

 

ในการคดัเลอืกคู่คา้ บรษิทัจะยดึหลกัเกณฑก์ารซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีต่รงกับความตอ้งการ มคีุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐาน ราคาเหมาะสม สามารถส่งมอบได้ทนัเวลา การให้ขอ้มูลหรอืบรกิารหลงัการขายที่มปีระสทิธภิาพ มี

ความมัน่คงทางวตัถุดบิ มกี าลงัการผลติเพยีงพอในระยะยาว โดยมรีายละเอยีดการประเมนิดงันี้ 

1. ขอ้มลูของสนิคา้หรอืบรกิาร  

1.1 พจิารณาชื่อเสยีงของคู่คา้ 

1.2 ระยะเวลาในการท าธุรกจิ 

1.3 การใหข้อ้มลูสนิคา้ 

2. ความน่าเชื่อถอื 

2.1 ความน่าเชื่อถอืของสนิคา้และบรกิารจากเอกสารทางคุณภาพ (ใบประกาศนียบตัร) หรอืรายชื่อลกูคา้

อา้งองิทีใ่ชส้นิคา้หรอืบรกิารอยู่ 

2.2 การไดร้บัการรบัรองมาตรฐานต่าง ๆ หรอืเคยไดร้บัรางวลัดเีด่นในดา้นคุณภาพ 

2.3 ความสามารถในการสง่มอบ 

2.4 เงื่อนไขปรมิาณการสง่มอบ 

3. การบรกิารก่อน/ หลงัการขาย 

3.1 การบรกิารก่อน-หลงัการขาย เช่น มเีอกสารรบัรอง ใบตรวจสอบสนิคา้ มกีารรบัประกนัสนิคา้ 

3.2 มตีวัอย่างสนิคา้มาใหท้ดลองใช ้

4. ราคา 

4.1 การใหร้าคาสนิคา้เทยีบกบัคู่แขง่ 

4.2 การใหเ้วลาคา้งช าระเงนิหรอืเงื่อนไขในการสัง่ซือ้ 

5. ขอ้มลูดา้นสทิธมินุษยชน 

5.1 ท าเลสถานทีต่ัง้โรงงาน เช่น อยู่ในแหล่งสง่เสรมิอุตสาหกรรม หรอื อยู่ในหรอืใกลแ้หล่งชุมชน 

5.2 สทิธเิสรภีาพของพนกังาน 
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บรษิทัมกีารตรวจประเมนิคู่คา้ทุก 3 เดอืน จากประวตักิารส่งมอบสนิคา้ เพื่อบริหารความเสีย่งจากการพึง่พา

วตัถุดบิหลกั กรณีคู่คา้ปัจจุบนัไม่สามารถตอบสนองใหไ้ด ้อาจท าใหธุ้รกจิหยุดชะงกัไดแ้ละสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์

ของบรษิทั บรษิทัจงึจ าเป็นจะตอ้งหาแหล่งส ารองเพื่อเป็นทางเลอืกใหแ้ก่บรษิทัต่อไป 

 นอกจากนี้ บรษิัทไดพ้ฒันาและลงทุนตดิตัง้ระบบ ERP และ APPAC เพื่อให้การท างานมปีระสทิธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ สามารถรายงานต้นทุน ค่าแรงในกระบวนการผลติได้อย่างแม่นย าและรวดเรว็ และลดกระบวนการท างานที่

ซบัซอ้น 

 

นโยบายด้านภาษี 

เพื่อให้บริษัทมกีารบริหารจดัการด้านภาษีอากรที่รดักุม มีการเสยีภาษีอากรอย่างถูกต้องตามที่กฎหมาย

ก าหนด ตลอดจนมแีนวทางในการวางแผนและการปฏบิตัทิางดา้นภาษสีอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนั 

นโยบาย 

1. การวางแผนและแนวทางปฏิบติัทางด้านภาษี 

• ใหบ้รหิารจดัการดา้นภาษอีากร เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยการเสยีภาษอีากรใหถู้กตอ้งตามที่

กฎหมายก าหนด และรกัษาชื่อเสยีงและความสมัพนัธท์ีด่ขีององคก์รต่อหน่วยงานภาษขีองรฐัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ให้น าส่งภาษีอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและต้องบรหิารจดัการการจ่ายเงนิ หรอืขอคนืภาษี

อากรใหเ้กดิสภาพคล่องสงูสดุแก่องคก์ร 

• ให้มีการพิจารณาผลกระทบทางภาษี ส าหรับโครงการลงทุน หรือเมื่อมีธุรกรรมใหม่ โดยหน่วยงานที่

รบัผดิชอบดา้นภาษขีองบรษิทั 

2. การประสานงานด้านภาษีกบัหน่วยงานราชการ 

บรษิทัตอ้งจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบดา้นภาษแีละในการประสานงานดา้นภาษกีบัหน่วยงานราชการ ตอ้งด าเนินการ

โดยผูร้บัผดิชอบดา้นภาษเีท่านัน้ 

3. ท่ีปรกึษาภาษีอากร 

บรษิัทต้องพจิารณาจดัจา้งทีป่รกึษาภาษีอากรทีม่คีวามเชีย่วชาญเมื่อจ าเป็น เป็นครัง้คราวเมื่อเกดิปัญหาที่

ตอ้งการรบัค าปรกึษาเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 
การจ้างงาน 
 บริษัทมีนโยบายการบริหารทรพัยากรบุคคลที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยให้ความส าคญักบัการจ้างงาน ก าหนด

ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม ค านึงถงึสทิธมินุษยชนเป็นหลกั ปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกคนดว้ยความเป็นธรรม 

 

สถิติข้อมูลด้านบุคลากร 

จ านวนพนักงานทัง้หมด 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รวม 410 394 318 
         ชาย 191 186 168 
         หญิง 219 206 150 

 

จ านวนพนักงานแบ่งตามอายุ 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

อายุน้อยกว่า 30 ปี 76 79 78 
อายุระหว่าง 30-50 ปี 231 211 170 
อายุมากกว่า 50 ปี 103 104 70 

 

จ านวนพนักงานแบ่งตามระดบั 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 3 2 2 
ผูจ้ดัการโรงงาน 1 1 - 
ผูจ้ดัการฝ่าย 9 7 5 
ผูจ้ดัการแผนก 13 13 12 
หวัหน้าส่วน 22 24 19 
หวัหน้ากะ - - 7 
พนักงานเทคนิค 24 23 12 
หวัหน้าเครือ่ง - - 6 
พนักงานรายเดือน 106 108 98 
พนักงานรายวนั 232 216 157 
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สถิติการจ้างงานใหม่ ย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รวม 197 96 160 
         ชาย 131 57 128 
         หญิง 66 39 32 
อตัราการจ้างงานใหม่  
(รอ้ยละของพนักงานทัง้หมด) 48.05 24.36 50.31 

 

อตัราการลาออก (Turnover Rate) ย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
รวม 158 194 174 
         ชาย 98 98 129 
         หญิง 60 96 45 
อตัราการลาออก  
(รอ้ยละของพนักงานทัง้หมด) 38.54 49.23 54.72 

 

สถิติการลาออกแบ่งตามประเภท ย้อนหลงั 3 ปี 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลาออกโดยสมคัรใจ 89 79 105 
         ชาย 51 46 76 
         หญงิ 38 33 29 
ไล่ออก/ ปลด/ เลกิจา้ง 66 102 64 
         ชาย 46 45 53 
         หญงิ 20 57 11 
เกษยีณอายุ 3 10 6 
         ชาย 1 4 1 
         หญงิ 2 6 5 
เสยีชวีติ (สาเหตุไม่ไดม้าจากการปฏบิตังิาน) - 3 - 
         ชาย - 3 - 
         หญงิ - - - 

 

จ านวนพนักงานหญิงท่ีลาคลอดแล้วกลบัมาปฏิบติังาน 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนทีล่าคลอด (คน) 5 1 3 
จ านวนทีก่ลบัมาปฏบิตังิานต่อ (คน) 4 1 3 
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อตัราเงินสมทบท่ีบริษทัจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน (รอ้ยละของเงินเดือน) 

 บรษิทัจะสมทบเงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพีเมื่อพนกังานบรรจุเป็นพนักงานประจ า (ผ่านทดลองงาน) โดยทีบ่รษิทัจะหกั

เงนิค่าจา้งพนกังานและสมทบใหก้บัพนกังานเพื่อน าสง่กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 

• พนกังานรายวนั สมทบให ้รอ้ยละ 5 ของอตัราค่าจา้ง 

• พนกังานรายเดอืน สมทบให ้รอ้ยละ 5 ของอตัราเงนิเดอืน 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
อายุงานน้อยกว่า 3 ปี - - - 
อายุงาน 3 ปี ขึน้ไป 100 100 100 

 
สิทธิมนุษยชน 

บรษิทัมเีจตนารมณ์ทีส่นบัสนุนใหพ้นกังานยดึถอืปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนตลอดจนมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลพนกังาน
ดงันี้ 

 
การไม่เลือกปฏิบติั  

• บรษิทัจะพจิารณาการจา้งงาน จ่ายค่าจา้ง เลื่อนต าแหน่ง และการเลกิจา้ง จากความสามารถในการปฏบิตังิาน โดยไม่มี
การเลอืกปฏบิตั ิ 

• บรษิทัจะไม่เกีย่วขอ้งหรอืสนับสนุนการเลอืกปฏบิตัใินการจา้งงาน การจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง 
การเลกิจ้าง หรอืการเกษียณ บนพื้นฐานความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ  ชาติก าเนิด ศาสนา ภาษา ความพกิาร 
เพศ ความเบี่ยงเบนทางเพศ ความเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน หรอื ความเกี่ยวขอ้งทางการเมอืง และแนวคดิส่วน
บุคคล 

• บริษัทจะไม่ขดัขวางแทรกแซงกิจกรรมของบุคลากรที่ปฏิบตัิตามหลกัการความเชื่อ หรือความจ าเป็นทางเชื้อชาติ 
วรรณะ ชาตกิ าเนิด ศาสนา ความพกิาร เพศ ความเบีย่งเบนทางเพศ สมาชกิในสหภาพแรงงาน หรอืความเกีย่วขอ้ง
ทางการเมอืง 

• บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้พ้กิารทีม่คีวามรูค้วามสามารถไดป้ระกอบอาชพีและมรีายได้เลีย้งตวัเองโดยไม่มกีารกดีกนัตาม
นโยบายของภาครฐัทีส่นบัสนุนใหร้บัคนพกิารเขา้ท างานตามอตัราสว่นทีก่ฎหมายก าหนด  
ในปี 2563 บรษิทัจา้งงานผูพ้กิารทัง้หมด จ านวน 3 คน เป็นผูช้าย 1 คน ท างานในแผนกซ่อมบ ารุง เป็นผูห้ญงิ 2 คน 
ท างานในฝ่ายผลติกระสอบ ดว้ยงบประมาณทัง้สิน้ 359,400 บาทต่อปี 
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การไม่ล่วงละเมิด การไม่ทารณุกรรม และการคกุคามพนักงาน 
ก าหนดไม่ใหก้ระท าการล่วงละเมดิ ทัง้ดา้นจารตี ประเพณี ศลีธรรมหรอืแมแ้ต่การสบประมาท เกีย่วกบัทางเพศ  ทัง้

ระหว่างพนักงานกบัพนักงาน หรอืระหว่าง ผูบ้งัคบับญัชา  กบัผูใ้ต้บงัคบับญัชา ทัง้นี้ นายจา้งและหรอืลูกจา้ง ต้องไม่เกีย่วขอ้ง 
และ/หรอืสนับสนุนในกจิกรรมใด ๆ กต็ามทีเ่กีย่วกบัการลงโทษทางร่างกาย การบงัคบัทางกายหรอืการล่วงละเมดิทางเพศ การ
ใชว้าจาทีไ่ม่เหมาะสม หรอืวธิกีารก่อกวนใด ๆ 
 
การไม่ใช้แรงงานเดก็หรอืผูเ้ยาว ์

บรษิทัไม่จา้งพนกังานทีม่อีายุต ่ากว่า 18 ปี ยกเวน้ ในกรณีทีบ่รษิทัอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน แต่มคีวามจ าเป็นตอ้ง
รกัษา/ เพิม่ก าลงัการผลติ บรษิัทจะปฏบิตัติามขอ้ยกเวน้ การจ้างแรงงานเดก็ ตามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยไดเ้กบ็
รวบรวมและรกัษาเอกสารการพสิจูน์อายุของพนักงานก่อนการจา้งงานคอืส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น ซึง่
เจ้าหน้าทีส่รรหาบุคลากร มหีน้าที่ตรวจสอบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น โดยเปรยีบเทยีบกบับตัร
ประจ าตวัประชาชนฉบบัจรงิ และมหีน้าที่สมัภาษณ์พนักงานทุกคนก่อนการจ้าง เพื่อตดัสนิใจว่าเอกสารพสิูจน์อายุที่ผู้สมคัร 
แสดงมาเป็นเอกสารจรงิและบนัทกึผลลงในใบรบัสมคัรงาน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบรษิัทจะไม่เกี่ยวขอ้งหรอืสนับสนุนให้มกีารใช้
แรงงานเดก็ทีม่อีายุต ่ากว่า 15 ปี บรษิทัจะไม่ใหเ้ดก็หรอืแรงงานผูเ้ยาวอ์ยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตรายไม่ปลอดภยั หรอืไม่
ถูกสขุลกัษณะทัง้ภายใน และภายนอกสถานทีท่ างาน 
 
ชัว่โมงการท างาน 

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

บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการสวสัดกิาร ในสถานประกอบการเพื่อเป็นตวัแทนของลูกจา้ง และเป็นการส่งเสรมิการมี
อสิระในการเขา้ร่วมสมาคมของพนักงาน เคารพในสทิธขิองบุคลากรทุกคนทีจ่ะก่อตัง้และเขา้ร่วมกจิกรรมของกลุ่ม ตามตอ้งการ 
รวมทัง้เคารพสทิธใินการเจรจาต่อรองของกลุ่มบุคลากรดงักล่าวในกรณีทีส่ทิธดิา้นเสรภีาพในการสมาคม หรอืการรวมกลุ่มเจรจา
ต่อรอง ถูกจ ากดัอยู่ภายใตก้รอบของกฎหมาย ทางบรษิทัจะเอือ้อ านวยใหบุ้คลากรทัง้หมด ไดใ้ชว้ธิกีารทดแทนอื่นในสมาคมและ
รวมกลุ่มเจรจาต่อรองไดอ้ย่างอสิระ บรษิัทจะใหก้ารรบัรองว่า ผู้แทนของลูกจา้งทีไ่ด้รบัการสรรหาคดัเลอืกจากฝ่ายลูกจา้ง จะ
ไดร้บัการอ านวยความสะดวก และไดร้บัการปฏบิตัเิท่าเทยีมกบัลกูจา้งคนอื่น ๆ 
 
การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

ค่าตอบแทนการท างานผลประโยชน์และสวสัดิการต่าง ๆ  
เพื่อให้พนักงานมัน่ใจว่าการจ่ายค่าจ้างพนักงานทุกคนได้รบัค่าตอบแทนการท างานและเป็นไปตามกฎหมายหรอื

ระเบยีบขอ้บงัคบัต่าง ๆ บรษิทัจ่ายค่าจา้งส าหรบัการท างานตามมาตรฐานขัน้ต ่าของกฎหมาย โดยจะพจิารณาถงึความเพยีงพอ 
ขัน้พืน้ฐานของบุคลากร และมรีายไดเ้หลอืตามสมควร พนักงานจะไดร้บัรายละเอยีดทีช่ดัเจน เกีย่วกบัส่วนประกอบของค่าจา้ง 
และสทิธปิระโยชน์อื่น ๆ บรษิทัจะจ่ายค่าจา้ง และค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นเงนิตราไทยรวมไปถงึสวสัดกิารต่าง ๆ ทีพ่นักงานจะ
ไดร้บัตามความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนกังานทุกคน 
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การสือ่สารและการรอ้งเรียนหรอืรอ้งทุกข ์
1. การสือ่สารให้ความรู้ จดัใหม้กีารสือ่สาร ใหค้วามรูก้บัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน าไปถ่ายทอดใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุก

ระดบั ใหร้บัทราบเกีย่วกบันโยบายและแนวทางปฏบิตั ิเพื่อใหพ้นักงานทีเ่ขา้ใหม่ทุกคนไดร้บัความรูแ้ละรบัทราบ
นโยบาย และระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั และช่องทางการรอ้งเรยีนหรอืรอ้งทุกข ์

2. การร้องเรียน การร้องทุกข์ พนักงานทีไ่ดร้บัการคุกคาม ล่วงละเมดิ หรอืไดร้บัการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม สามารถ
ยื่นค ารอ้ง หรอืรอ้งเรยีนต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอืผูบ้รหิารเพื่อใหพ้นกังานทราบถงึขัน้ตอนการรอ้งเรยีนและการยุตขิอ้
รอ้งเรยีน 

 
การไม่ใช้แรงงานบงัคบั 

บรษิทัจะไม่เกีย่วขอ้งหรอืสนับสนุนการใชแ้รงงานบงัคบั เช่น แรงงานไม่สมคัรใจ  หรอืแรงงานเพื่อไถ่ถอนหนี้ในการ
ผลติสนิค้า และจะไม่ก าหนดให้บุคลากรวางเงนิประกนั หรอืเอกสารแสดงตนใด ๆ ในการเขา้ท างานกบับรษิัท และไม่มกีาร
ทดสอบการตัง้ครรภ ์หรอืการใชแ้รงงานเดก็ และครอบคลุมไปถงึแรงงานนกัโทษดว้ย 
 
การใช้แรงงานหญิง 

บรษิัทไม่มนีโยบายที่จะปฏเิสธการรบัสมคัร การบรรจุ การลดสทิธปิระโยชน์ การลดต าแหน่ง หรอืการเลกิจ้างของ
พนักงานหญงิอนัเนื่องมาจากการตัง้ครรภ์ บรษิทัจะจดัใหพ้นักงานหญงิมคีรรภ์มสีภาพการท างานและสิง่แวดลอ้มทีป่ลอดภยัต่อ
เดก็ในครรภ ์และต่อพนกังานหญงิมคีรรภ์ 

เพื่อเป็นการแสดงว่าบรษิทัมกีารบรหิารจดัการแรงงานทีย่ดึหลกัการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัอิย่างมจีรยิธรรม 
เคารพสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน ยอมรบัผูม้สี่วนไดเ้สยี โปร่งใส และมคีวามรบัผดิชอบ บรษิทัอยู่ระหว่างเตรยีมความพรอ้มเพื่อ
ยื่นแบบแสดงความจ านงเขา้สู่ระบบประกาศแสดงตนเองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดบัพืน้ฐาน เป็นระยะเวลา 
1 ปี ตัง้แต่วนัที ่30 กรกฎาคม 2563 ถงึ 29 กรกฎาคม 2564 จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดันครราชสมีา  

ในปี 2564 บรษิทัจะจดัเตรยีมขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการขอต่อใบรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย ในปีต่อ 
ๆ ไป และพฒันามาตรฐานแรงงานไทยใหข้ึน้สูร่ะดบัสมบรูณ์ 

นอกจากนี้ ในปี 2563 ได้น าแนวปฏบิตัิการใช้แรงงานที่ด ี(Good Labor Practices : GLP) ไปใช้เป็นแนวทางในการ
บรหิารจดัการดา้นแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางใหม้กีารใชแ้รงงานทีด่ ีสง่เสรมิใหส้ถานประกอบกจิการปรบัปรุงสภาพการจา้ง สภาพ
การท างาน ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และยกระดบัความตระหนักรูข้องผูเ้กีย่วขอ้ง นายจา้ง และลูกจา้งในเรื่องการจา้งงานที่ด ี
ความรบัผดิชอบทางสงัคมของธุรกจิ ซึง่เป็นการแสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมดา้นแรงงาน สง่ผลใหเ้กดิการยกระดบัคุณภาพ
ชวีติของลกูจา้ง เพิม่ผลติภาพและความร่วมมอืในสถานประกอบกจิการ 
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การดแูลพนักงาน 
 พนกังาน คอื ทรพัยากรอนัมคี่าของบรษิทัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนองคก์รไปสูค่วามส าเรจ็และสรา้งความยัง่ยนืร่วมกนั ดงันัน้ 

บรษิทัจงึใหค้วามส าคญัในการดแูลพนักงานใหม้คีุณภาพชวีติทีด่แีละมคีวามสุขในการท างาน โดยปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนดว้ย

ความเสมอภาค เคารพในศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และสง่เสรมิใหพ้นกังานพฒันาศกัยภาพของตนเอง 

การลดอตัราการลาออกของพนักงาน 

 บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะลดอตัราการลาออกของพนกังานลงจากปี 2562 ซึง่ไม่รวมถงึการลาออกตามนโยบายของบรษิทั 

เพื่อไม่ใหม้ผีลกระทบกบักระบวนการผลติ และ รกัษาคนดคีนเก่งขององคก์ร 

ตารางเปรียบเทียบอตัราการลาออกของปี 2561 – 2563 

ท่ี ปี อตัราก าลงัคน 
ณ 31 ธ.ค. 

ลาออก % ก าลงัคน
เฉล่ีย 

เข้างาน % หมายเหต ุ

1 2561 430 158 37% 355 197 55%  
2 2562 328 195 59% 399 96 24%  
3 2563 318 174 55% 325 160 49% ลาออกลดลง 4% 

 

สรุปผลด าเนินการจากขอ้มลูพนกังานลาออกในปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 55 จากอตัราก าลงัคนทัง้หมดภายในปี และเมื่อ
เทยีบกบัปี 2562 อตัราการลาออกปี 2562 คดิเป็นร้อยละ 59 ซึ่งเมื่อเทยีบกบัปี 2563 มอีตัราที่ลดลง ร้อยละ 4 สบืเนื่องจาก
นโยบายการปรบัโครงสร้างเพื่อใหเ้กดิความกระชบัในสายบงัคบับญัชา เพิม่บทบาทหน้าทีใ่หก้บับุคลากรทีม่อียู่ ให้รบัผดิชอบ
หน้าทีใ่หค้รอบคลุมและมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลจากก าลงัคนทีม่อียู่ ณ ปัจจุบนั ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบอตัราการลาออกกบั
เป้าหมายทีต่ัง้ไวใ้นปี 2563 ทีต่้องลดอตัราการลาออกของพนักงานใหไ้ด ้รอ้ยละ 32 ซึง่อตัราการลาออกของพนักงานในปี 2563 
คดิเป็นรอ้ยละ 55 ซึง่สงูกว่าเป้าหมายอยู่ รอ้ยละ 23   

อตัราการลาออกทีสู่งขึน้ในปี 2563 สาเหตุมาจากการเปิดรบัอตัราก าลงัคนของพนักงานฝ่ายผลติในส่วนโรงงานผลติ
บรรจุภณัฑช์นิดอ่อน ซึง่เป็นการเปิดรบัผูส้มคัรทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัทีต่ัง้ของบรษิทั ซึง่เกดิการแข่งขนัดา้นแรงงานค่อนขา้ ง
สงู เนื่องจากพืน้ทีน่ิคมอุตสาหกรรมจะมหีลายโรงงานทีเ่ปิดรบัสมคัรพนักงานเช่นกนั และส่วนมากจะเป็นโรงงานทีผ่ลติชิน้สว่น
รถยนต์ งานดา้นอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่เป็นปัจจยัหนึ่งทีม่สีทิธเิลอืกบรษิทัทีม่ลีกัษณะการผลติ และสภาพแวดลอ้มทีท่นัสมยั ท าให้
ผูส้มคัรทีบ่รษิทัคดัเลอืกเขา้มาท างาน มทีางเลอืกในการทดลองงาน และการปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมทางสงัคม
เพยีงระยะเวลาหนึ่งเท่านัน้ 

อตัราการลาออกของพนักงานในปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นพนักงานฝ่ายผลติรายวนั ที่มอีตัราการรบัเขา้และลาออกเป็น
จ านวนมาก ส่วนพนักงานที่ท างานส านักงาน และพนักงานรายเดอืนที่มอีายุงานมากกว่า 1 ปีขึน้ไป สามารถปรบัตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และวธิกีารท างานตามนโยบายของบรษิทั ยงัคงมคีวามจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร และยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องตวัเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
 

 

 

 

 

เป้าหมายปี 2564 

ลดจ านวนพนักงานลาออก (สภาวะปกติ) ทัง้ปี ร้อยละ  10 จากปี 2563 หรือต้องไม่เกิน 

150 คน คิดเป็น ร้อยละ 45 จากอตัราก าลงัคนปี 2563 
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แผนการด าเนินงานในปี 2564 

1. สรุปผลการด าเนินการประจ าเดอืน และระบุเหตุผลของการลาออกของพนักงาน เพื่อรวบรวมมาวเิคราะหปั์จจยัทีท่ าให้
พนกังานตดัสนิใจลาออก 

2. เปรียบเทียบปัจจยัด้านแรงจูงใจขององค์กร กบับริษัทอื่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกนั หรือธุรกิจประเภทเดียวกนั  เพื่อให้
สามารถแข่งขนัดา้นแรงงานกบับรษิทัอื่นได้ เพราะปัจจุบนัพนักงานจะมองถงึแรงจูงใจเกีย่วกบัค่าจา้งเงนิเดอืน  และ
สวสัดกิารดา้นอื่น ๆ ทีส่ะทอ้นถงึความมัน่คงในการท างาน 

3. รายงานผลการด าเนินงานสรรหาประจ าเดอืนต่อการประชุม Management Meeting และการประชุมประจ าไตรมาส 
Management Review เพื่อตดิตามความคบืหน้าและผลส าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 

4. รายงานผลการส ารวจพนกังานเขา้ และ ออก ประจ าเดอืน พรอ้มวเิคราะหเ์หตุผลทีเ่ป็นขอ้มลูทีแ่ทจ้รงิ เพื่อร่วมหารอืกบั
ฝ่ายตน้สงักดัทีพ่นกังานลาออกแต่ละเดอืน เพื่อน ามาปรบัปรุงระบบงานสรรหา และระบบ On the Job Training รวมถงึ
มาตรการการสอนงานจากหวัหน้างาน หรอืเหตุผลอื่น ๆ ทีเ่ป็นปัจจยัทีท่ าใหพ้นกังานลาออก 
 

ความปลอดภยัและสุขอนามยั 

 บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ทีใ่หม้กีารรกัษาไวซ้ึง่ความปลอดภยัในชวีติ ทรพัย์สนิ และสุขภาพอนามยัทีด่ขีองพนักงานทุกคน 

โดยถือเป็นหน้าที่ทีจ่ะด าเนินการและส่งเสรมิทุกวถิีทางในการวางแผน ออกแบบ จดัหา ติดตัง้ ปฏบิตัิการ บ ารุงรกัษาอาคาร

สถานที ่เครื่องจกัร อุปกรณ์ เทคโนโลยกีารผลติ กฎความปลอดภยัและสภาวะแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาพนกังานเพื่อป้องกนั 

ขจดั และควบคุมความสูญเสยีทัง้หมด โดยผ่านคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(คปอ.) ผูบ้งัคบับญัชา เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั เพื่อใหแ้น่ใจไดว้่า นโยบายความปลอดภยัจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ืองและ

ได้ผลอย่างจรงิจงั โดยจะถือว่าการปฏบิตัิงานรวมทัง้กจิกรรมเพื่อความปลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน ทุกระดบั ที่

จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหเ้กดิความปลอดภยัต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงานทุกคน  

 บรษิทัไดม้กีารก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในทีท่ างาน ดงันี้ 

 

 

บรษิัท เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัย์และอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) จะด าเนินธุรกจิโดยยดึถือนโยบายความปลอดภยั 

ด้านสุขภาพอนามยั ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานและตระหนักถึงความส าคญัของพนักงานทุกคน ทุกต าแหน่ง

ภายในบรษิทั เพราะพนกังานทุกคนคอืหวัใจส าคญัของบรษิทั และเป็นทรพัยากรทีม่คี่ายิง่ บรษิทัจงึเหน็สมควรใหม้กีาร

ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ีจงึไดก้ าหนดนโยบายไวด้งันี้ 

1. บรษิทัถอืว่าความปลอดภยัในการท างาน เป็นหน้าทีข่องพนักงานทุกคน ทุกระดบั ทีต่้องร่วมมอืกนัปฏบิตั ิเพื่อใหเ้กดิ

ความปลอดภยัทัง้ตนเองและผูอ้ื่น 

2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มกีารปรบัปรุงสภาพแวดล้อม และวิธีการปฏิบตัิงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึการรกัษาไวซ้ึง่สขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคนทุกระดบั 

3. บรษิทัจะสนบัสนุน และสง่เสรมิใหด้ าเนินกจิกรรม ความปลอดภยัของทุกฝ่าย ในอนัทีจ่ะเสรมิสรา้งใหพ้นกังานมคีวามรู ้

ความเขา้ใจ ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ใีนเรื่องของความปลอดภยั 

4. บรษิทัและพนกังานทุกคน ทุกระดบัตอ้งใหค้วามร่วมมอืเกีย่วกบักจิกรรมความปลอดภยั เพื่อมุ่งเขา้สูค่วามปลอดภยัขัน้

สงูสดุทีว่่าดว้ย “อุบตัเิหตุตอ้งเป็นศนูย”์ 

นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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5. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัจะต้องปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นผูน้ า อบรม ฝึกสอน จูงใจใหพ้นกังานปฏบิตังิานดว้ย

วธิทีีป่ลอดภยั 

6. พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นส าคัญ

ตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน 

7. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน เพื่อมุ่งเขา้สู่การท ากจิกรรม 

“5ส.” 

8. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมอืในโครงการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของ

บรษิทั และมสีทิธทิีจ่ะร่วมเสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรุงสภาพการท างาน และวธิกีารท างานใหป้ลอดภยั 

9. บรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิผล และการปฏบิตักิารตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

และเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

ตารางสรปุการเกิดอบุติัเหตจุากการด าเนินงาน 

ด้านความปลอดภยั หน่วย 2561 2562 2563 
การหยุดงานเน่ืองจากเกิดอบุติัเหต ุ(พนักงาน) ราย 13 7 1 
การหยุดงานเน่ืองจากเกิดอบุติัเหต ุ(ผู้รบัเหมา) ราย 0 0 0 
เหตกุารณ์ท่ีเกือบเกิดอบุติัเหต ุ ราย 0 0 0 
จ านวนพนักงานท่ีบาดเจบ็จากการท างาน ราย 13 9 2 
จ านวนผูร้บัเหมาท่ีบาดเจบ็จากการท างาน ราย 0 0 0 
จ านวนผูเ้สียชีวิตจากการท างาน (พนักงานและผูร้บัเหมา) ราย 0 0 0 
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เดือน 

(จ ำนวน
พนักงำน
แต่ละ
เดือน) 

จ ำนวน
ช่ัวโมง
กำร

ท ำงำน 

(จ ำนวน
วัน

ท ำงำน
ในแต่ละ
เดือน) 

OT Man Hour 

จ ำนวน
พนักงำน
ท่ีได้รับ
บำดเจ็บ
จำกกำร
ท ำงำน 

จ ำนวน
วันหยุด
งำน 

ช.ม.กำร
ท ำงำน / 

1,000,000 
ช.ม. 

I.F.R I.S.R 
รวมช่ัวโมง
กำรท ำงำน 

ม.ค.-63 321 8 25 16,533 64,200 1 0 1,000,000 12.39 0.00 80,733 

ก.พ.-63 323 8 25 13,140 64,600 0 0 1,000,000 0.00 0.00 77,740 

มี.ค.-63 313 8 25 13,607 62,600 0 0 1,000,000 0.00 0.00 76,207 

เม.ย.-63 289 8 27 15,870 62,424 0 0 1,000,000 0.00 0.00 78,294 

พ.ค.-63 289 8 24 13,058 55,488 0 0 1,000,000 0.00 0.00 68,546 

มิ.ย.-63 288 8 25 12,647 57,600 1 13 1,000,000 14.24 185.06 70,247 
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เดือน 

 
(จ ำนวน
พนักงำน
แต่ละ
เดือน) 

 
 

จ ำนวน
ช่ัวโมง
กำร

ท ำงำน 

(จ ำนวน
วัน

ท ำงำน
ในแต่ละ
เดือน) 

OT Man Hour 

จ ำนวน
พนักงำน
ท่ีได้รับ
บำดเจ็บ
จำกกำร
ท ำงำน 

จ ำนวน
วันหยุด
งำน 

ช.ม.กำร
ท ำงำน / 

1,000,000  
ช.ม. 

I.F.R I.S.R 
รวมช่ัวโมง
กำรท ำงำน 

ก.ค.-63 321 8 22 2,628 53,973 0 0 1,000,000 0.00 0.00 56,601 

ส.ค.-63 320 8 24 986 53,775 0 0 1,000,000 0.00 0.00 54,761 

ก.ย.-63 320 8 27 12,556 60,513 0 0 1,000,000 0.00 0.00 73,069 

ต.ค.-63 320 8 24 12,222 53,404 0 0 1,000,000 0.00 0.00 65,626 

พ.ย.-63 320 8 24 11,543 55,269 0 0 1,000,000 0.00 0.00 66,812 

ธ.ค.-63 320 8 25 12,479 55,729 0 0 1,000,000 0.00 0.00 68,208 

Management   - 297 137,269 699,575 2 13 1,000,000 2.39 15.53 836,844 

 

 

บนัทึกอบุติัเหตจุากการท างาน ประจ าปี 2563 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิัทมเีป้าหมายก าหนดใหอุ้บตัเิหตุทีเ่กดิจากการ

ท างานต้องเป็นศูนย์ ปรากฏว่าในปี 2562 เกิด

อุบัติ เหตุขึ้นทัง้หมด 2 ครัง้  ซึ่ง ไม่ เ ป็นไปตาม

เป้าหมาย 
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ความเส่ียงต่อการเกิดอบุติัเหต ุ
อาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานและคู่ธุรกจิเป็นสิง่ทีบ่รษิทัและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใหค้วามส าคญัเป็นอย่าง

ยิง่อกี ทัง้ยงัเป็นเรื่องทีอ่าจสรา้งผลกระทบต่อขวญัและก าลงัใจของพนกังานและคู่ธุรกจิ ซึง่ในปี 2563 อุบตัเิหตุทีเ่กดิขึน้มทีัง้หมด 
2 ราย ซึง่เป็นอุบตัเิหตุจากการท างาน เกดิจากการท างานไม่ถูกวธิ ีและในการท างานของพนักงานทีม่คีวามเสีย่งสงูในการไดร้บั
บาดเจบ็ คอื ฝ่ายผลติกระสอบพลาสตกิสาน จงึกล่าวไดว้่าอุบตัเิหตุจากการท างาน และอุบตัเิหตุของฝ่ายผลติกระสอบพลาสตกิ
สาน เป็นความเสีย่งและเป้าหมายทีบ่รษิทัตอ้งเร่งด าเนินการควบคุม 

 

การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 บรษิัทได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นการเฝ้าระวงัปัจจยัเสีย่งจากการ

ท างานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ซึ่งในปี 2563 บริษัทได้ว่าจ้างบรษิัท เอ็ม อี ที  จ ากดั ท าการตรวจสอบ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมผีลการตรวจดงัต่อไปนี้ 

 

      ผลการตรวจวดัความดงัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

ล ำดบั
ของ 
SEG 

บริเวณท่ีท ำกำร
ตรวจวดั 

ผลกำรตรวจวดัระดบัควำม
ดงัเสียง 

ระดบัเสียงเฉล่ีย ผลกำรประเมิน ขอ้เสนอแนะ 

TWA 8 ชัว่โมง 
(ระบุวำ่เกินเกณฑ/์ไม่

เกินเกณฑ)์ 
และวธีิกำร

ปรับปรุงแกไ้ข 

ควำมดงั
เสียง (dBA) 

ระยะเวลำ
กำร

ตรวจวดั 
(นำที) 

(dBA)     

  Factory 1           
1 เคร่ืองพิมพ ์9 สี 83 480 83 ไม่เกินเกณฑ ์   
2 เคร่ือง Slit No.1 79 480 79 ไม่เกินเกณฑ ์   
3 เคร่ืองตดั BM5 82 480 82 ไม่เกินเกณฑ ์   
  Factory 2           
4 เคร่ืองเคลือบ LM1 77 480 77 ไม่เกินเกณฑ ์   
5 แผนกเยบ็ 76 480 76 ไม่เกินเกณฑ ์   
6 แผนกเคร่ืองตดั AU5 81 480 81 ไม่เกินเกณฑ ์   
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ผลการตรวจวดัความดงัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) บริเวณรอบโรงงาน 

ล าดบั สถานท่ี พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวดั/

dB (A) 
มาตรฐาน * / 

dB (A) 
ผลเปรียบเทียบ 

1 ดา้นขา้งอาคาร 1 Lmax (1 Hr.) 88.6 - - 

    L90 (5 min.) 82.1 - - 

    เสยีงรบกวน 6.5 10 ผ่าน 

    Leq 24 Hrs. 66.2 70 ผ่าน 

2 ดา้นขา้งอาคาร 3 Lmax (1 Hr.) 86.2 - - 

    L90 (5 min.) 82.4 - - 

    เสยีงรบกวน 4.4 10 ผ่าน 

    Leq 24 Hrs. 63.5 70 ผ่าน 
 

ผลการตรวจวดัความรอ้น บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

ล าดบั สถานท่ี 

ผลการตรวจวดั 
(OC) 

มาตรฐาน  (OC)  
ผลการ

เปรียบเทียบ 

WBGT * (WBGT) 
ACGIH 
(WBGT) 

* (WBGT) 

  โรง 1         
1 เครื่องสลติ 1 27.8 32 29 ผ่าน 
2 เครื่องสลติ 2 27.9 32 29 ผ่าน 
3 เครื่องตดัซอง 28 32 29 ผ่าน 
4 เครื่องพมิพ ์ 28.6 32 29 ผ่าน 
5 เครื่องเคลอืบ 27.8 32 29 ผ่าน 
  โรง 2         
6 แผนกเยบ็ 27.4 32 29 ผ่าน 
7 เครื่อง PR No.6 27.6 32 29 ผ่าน 
8 เครื่อง PR No.4 27.5 32 29 ผ่าน 
9 เครื่อง PR No.5  28.1 32 29 ผ่าน 
  คลงัพสัด ุ(ห้องเกบ็สินค้า)         

10 คลงั 1 28.9 32 29 ผ่าน 
11 คลงั 2 28.4 32 29 ผ่าน 
12 คลงั 3 29.3 32 29 ผ่าน 
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ผลการตรวจวดัความเขม้แสง บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

เวลา
ตรวจ 
วดั 

ชื่อ-นามสกุล ลกูจา้ง 
ลกัษณะงาน/ลกัษณะ

พืน้ที ่

ค่าที่
วดัได ้
(ลกัซ)์ 

ค่าความเขม้
ของแสงสว่าง 
บรเิวณพืน้ที่
โดยรอบ 

ผลการประเมนิ 

(ระบุว่าเป็นไปตาม
เกณฑ/์ 

ไม่เป็นไปตามเกณฑ)์ 

ขอ้เสนอแนะ 
และวธิกีาร

ปรบัปรุงแกไ้ข 

พืน้ที ่
๑ 

พืน้
ที ่๒ 

พืน้ที ่
๓ 

ช่วง
กลาง 
วนั 
เวลา 
10.25 
น. – 
15.00 
น. 

Office ชัน้ 1        
1. โต๊ะคุณสมวญิญา (L1) งานคอมพวิเตอร ์ 535   เป็นไปตามเกณฑ ์  
2. โต๊ะคุณไพลนิ (L2) งานคอมพวิเตอร ์ 458   เป็นไปตามเกณฑ ์  
3. โต๊ะคุณสมุติรา (L3) งานคอมพวิเตอร ์ 409   เป็นไปตามเกณฑ ์  
4. โต๊ะคุณพริาศรกัศ ์(L4) งานคอมพวิเตอร ์ 445   เป็นไปตามเกณฑ ์  
5. โต๊ะคุณพรชยั (L5) งานคอมพวิเตอร ์ 489   เป็นไปตามเกณฑ ์  
6. โต๊ะคุณสนุิฐา (L6) งานคอมพวิเตอร ์ 416   เป็นไปตามเกณฑ ์  
7. โต๊ะคุณอรอนงศ ์(L7) งานคอมพวิเตอร ์ 408   เป็นไปตามเกณฑ ์  
8. โต๊ะคุณอรวรรณ (L8) งานคอมพวิเตอร ์ 432   เป็นไปตามเกณฑ ์  
Office ชัน้ 2       
9. โต๊ะคุณผูจ้ดัการ (L11) งานคอมพวิเตอร ์ 417   เป็นไปตามเกณฑ ์  
10. หอ้งนิตกิร (L12) งานคอมพวิเตอร ์ 477   เป็นไปตามเกณฑ ์  
11. หอ้งกรรมการผูจ้ดัการ(L13) งานคอมพวิเตอร ์ 410   เป็นไปตามเกณฑ ์  
12. โต๊ะคุณสรุศกัดิ ์(L14) งานคอมพวิเตอร ์ 449   เป็นไปตามเกณฑ ์  
13. โต๊ะคุณปรยิากร (L15) งานคอมพวิเตอร ์ 420   เป็นไปตามเกณฑ ์  
14. โต๊ะคุณธารนิี (L16) งานคอมพวิเตอร ์ 119   ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์ เพิม่หลอดไฟ 
15. โต๊ะคุณเสรภีาพ (L17) งานคอมพวิเตอร ์ 464   เป็นไปตามเกณฑ ์  
16. โต๊ะคุณปิยรตัน์ (L18) งานคอมพวิเตอร ์ 448   เป็นไปตามเกณฑ ์  
17. โต๊ะคุณพชัราพร (L19) งานคอมพวิเตอร ์ 410   เป็นไปตามเกณฑ ์  
18. โต๊ะคุณสพุรพรรณ (L20) งานคอมพวิเตอร ์ 471   เป็นไปตามเกณฑ ์  
19. โต๊ะคุณสนุิตย ์(L21) งานคอมพวิเตอร ์ 508   เป็นไปตามเกณฑ ์  
20. โต๊ะคุณอรนุช (L22) งานคอมพวิเตอร ์ 405   เป็นไปตามเกณฑ ์  
21. โต๊ะคุณสนุิสา (L23) งานคอมพวิเตอร ์ 483   เป็นไปตามเกณฑ ์  
22. โต๊ะคุณสนุทร ี(L24) งานคอมพวิเตอร ์ 458   เป็นไปตามเกณฑ ์  
23. โต๊ะคุณฉตัรทอง (L25) งานคอมพวิเตอร ์ 674   เป็นไปตามเกณฑ ์  
Office ชัน้ 2 โรง 2       
24. โต๊ะคุณจติตพิงษ์ (L26) งานคอมพวิเตอร ์ 468   เป็นไปตามเกณฑ ์  
25. โต๊ะคุณสรุชยั (L27) งานคอมพวิเตอร ์ 579   เป็นไปตามเกณฑ ์  
26. โต๊ะคุณยอดฉตัร (L28) งานคอมพวิเตอร ์ 521   เป็นไปตามเกณฑ ์  
27. โต๊ะคุณวชัระ (L29) งานคอมพวิเตอร ์ 448   เป็นไปตามเกณฑ ์  
28. โต๊ะคุณภานุวฒัน์ (L30) งานคอมพวิเตอร ์ 484   เป็นไปตามเกณฑ ์  
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 ในบริเวณที่พบว่ามีความเข้มของแสงสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งานและไม่เป็นไปตามมาตรฐานนัน้ บริษัทได้หา

แนวทางทีจ่ะแกไ้ข โดยเพิม่หลอดไฟในบรเิวณทีม่แีสงสว่างไม่เพยีงพอ เน่ืองจากการท างานในบรเิวณดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน 

อาจท าใหเ้กดิผลกระทบต่อสขุภาพของดวงตา และยงัอาจก่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุได้ 

การซ้อมดบัเพลิง 

การเกดิเพลงิไหมย้่อมท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัย์สนิ รวมทัง้การด าเนินงานของบรษิทั และสวสัดภิาพ

ของพนักงาน ดงันัน้ เพื่อความปลอดภยัในการท างานและเตรยีมความพรอ้มในกรณีเกดิอุบตัเิหตุจากเพลงิไหม ้บรษิทัไดม้กีาร

จดัฝึกซอ้มดบัเพลงิและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2563 ไดจ้ดัอบรมดบัเพลงิขัน้ตน้และการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ เมื่อ
วนัที ่28 พฤศจกิายน 2563    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

การอบรมการฝึกซ้อมเหตกุารณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรัว่ไหล 

 การน าสารเคมเีขา้มาใชใ้นกระบวนการผลติ ถอืเป็นความเสีย่งทีอ่าจเกดิกรณีสารเคมรีัว่ไหล สรา้งความกงัวนใจใหก้บั
บรเิวณบรษิทัขา้งๆเคยีง เพื่อสดความเสีย่งและเพิม่ความปลอดภยั บรษิทัฯจงึเหน็ความส าคญัในการป้องกนัการปนเป้ือนของ
สารเคม ีทัง้ภายในบรเิวณโรงงานและรอบโรงงาน จงึจดัให้มกีารซ้อมแผนเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมรีัว่ไหลขึน้ เพื่อให้
พนักงานเตรียมความพร้อม ในการเกดิเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมรีัว่ไหล มคีวามสามคัคใีนการท างานเป็นทมี สื่อสารและวาง
แผนการปฏบิตังิานเป็นทมีอย่างมรีะบบโดยมกีารอบรมและฝึกซอ้มพนกังานปีละ 1 ครัง้ 
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การพฒันาคณุภาพชีวิตของพนักงาน 

 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายในการพฒันาบุคลากร ดงันี้ 

 

 

1. ปฏบิตัติามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 

2. สรา้งจติส านึกในการท างานใหแ้ก่พนกังาน 

3. พฒันาความรู ้ความสามารถใหก้บัพนกังาน 

4. สง่เสรมิสขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังาน 

5. ค านึงถงึค่าตอบแทน สทิธ ิสวสัดกิารของพนกังาน 

6. สง่เสรมิสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างพนกังานและบรษิทั 

7. มมีาตรการลงโทษต่อผูฝ่้าฝืนระเบยีบ กฎเกณฑข์องบรษิทัอย่างจรงิจงัดว้ยความเป็นธรรมและเหมาะสม 

 

การฝึกอบรม 

บรษิทัสนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกระดบัได้รบัการฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากลตามขอ้ก าหนดของลูกคา้ และตามความจ าเป็นในการพฒันางานของพนักงาน   เพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏบิตัิงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทจะด ารงมาตรฐานการบรหิารงาน และการปฏบิตัิงานตามแผนกลยุทธ์ของ
องคก์ร โดยฝึกอบรมและพฒันาความรู ้ เกีย่วกบัหลกัปฏบิตัดิา้นมาตรฐานแรงงาน  ดา้นอาชวีอนามยั และความปลอดภยัในการ
ท างาน  บรษิทัสง่เสรมิและสนบัสนุนใหพ้นักงานเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาตนเอง โดยผ่านกระบวนการพฒันาในรปูแบบต่าง ๆ  
ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทั  เพื่อส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลา
และสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกระดบั มชี่องทางในการสือ่สาร เพื่อใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึง่กนัและกนั อนัจะพฒันาไปสู่ 
“องคก์รแห่งการเรยีนรู”้ ซึง่จะสง่เสรมิใหพ้นกังานและองคก์รเกดิการพฒันาเตบิโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื 
 

สถิติชัว่โมงการฝึกอบรมเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี 
 
ปี 

ชัว่โมงอบรม (จ าแนกตามระดบั) รวมชัว่โมง
อบรม 

จ านวนผูเ้ข้าอบรม (จ าแนกตามเพศ) เฉล่ีย
ชัว่โมง 

อบรม/ คน 
หวัหน้าฝ่าย

ขึน้ไป 
หวัหน้า
แผนก 

พนกังาน ชาย หญงิ รวม 

2561 150 270 2,900 3,320 199 225 424 6 
2562 250 220 5,497 5,967 544 560 1,104 6 
2563 120 120 1,380 1,620 80 136 216 6 
รวม 520 610 9,777 10,907 823 921 1,744 6 

 

 

 

 

 

 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
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หลกัสตูรท่ีมีการจดัฝึกอบรมในปี 2563 แยกตามหมวด 

 
 

เป้าหมายของการฝึกอบรม ปี 2563 

บริษัทฯมุ่งเน้นให้พนักงานอบรมหลกัสูตรความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นพนักงานที่ปฏิบตัิงานในไลน์การผลิต  และ

ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการควบคุมเครื่องจกัร  ใหต้ระหนกัและระมดัระวงัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดจ้ากการปฏบิตังิาน 

ดงันัน้ ในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังานเพิม่ขึน้จากปี 2562 คอืรอ้ยละ 

10 และในปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 40 ซึง่ถอืว่าไดร้บัความร่วมมอืจากพนกังานและตน้สงักดั ก่อใหเ้กดิความรูแ้ละความเขา้ใจมาก
ขึ้นกว่าเดมิ  และช่วยลดอุบตัิเหตุในการท างานให้น้อยลงซึ่งบริษัทมุ่งเน้นและให้ความส าคญัเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการ

ท างานของพนกังาน เพราะพนกังานเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัขององคก์ร  และถอืเป็นปัจจยัหลกัในการผลติ ซึง่การใหค้วามรูค้วาม

เขา้ใจดา้นความปลอดภยัแก่พนกังานจะสง่ผลดา้นความปลอดภยัในการท างานของพนกังานในอนาคต 

จ านวนรวมชัว่โมงในการฝึกอบรม ในปีทีผ่่านมารวม 1,680 ชัว่โมง  ซึง่มจี านวนน้อยกว่าปี 2562 อยู่ 4,287 ชัว่โมง  ซึง่

เกดิผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19)  ในช่วงเดอืนเมษายน – เดอืนกนัยายน เพื่อเป็นการควบคุม
การแพร่เชือ้ทีอ่าจเกดิขึน้จากการรวมกลุ่มของพนักงานจ านวนมาก  จงึงดการจดัอบรมในช่วงเดอืนดงักล่าว  ท าใหจ้ านวนรวม

ชัว่โมงในการอบรมในปี 2563 ลดลง 

 

เป้าหมายของการฝึกอบรม ปี 2564 

บรษิัทฯได้รวบรวมปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รและได้ร่วมวเิคราะหก์บัส่วนงานหลายๆ ส่วน และมกีารจดัท าแบบ

ส ารวจความต้องการฝึกอบรม (Training Needs) ประจ าปี 2564 ซึง่ท าใหไ้ดข้อ้มลูมาก าหนดแผนงานฝึกอบรมในปี 2564 นี้ ใน

เรื่องการมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพในระดบัหวัหน้า การวเิคราะหง์าน-ปัญหา-การแกไ้ขปัญหา ภาวะผูน้ าทีส่ามารถแกไ้ขปัญหา

และการท าให้ลูกน้องในสายบงัคบับญัชาท างานง่ายขึน้ และมมีุมมองทศันคติที่เป็นบวกต่อองค์กร โดยความสนใจอบรมของ

พนักงานส านักงานทีมุ่่งเน้นการฝึกอบรมขึน้อยู่กบับรษิทัทีจ่ะพจิารณาหวัขอ้ทีจ่ะอบรมใหก้บัพนักงานตามความเหมาะสม และ

พนักงานปฏบิตัิการที่เป็นหน้างานสนใจในการฝึกอบรมให ้ขึน้อยู่กบับรษิัทที่จะพจิารณาหวัขอ้ที่จะอบรมใหก้บัพนักงานตาม

ความเหมาะสม โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจความตอ้งการฝึกอบรม มดีงันี้ 

14%

26%

25%

30%

5%

จ ำนวนคนเข้ำอบรม

บรหิารคณุภาพ

การจดัการ

ความรูด้า้นเทคนิค

ความปลอดภยั

ความรูพื้น้ฐาน
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เป้าหมายด้านทกัษะท่ีเกิดจากการส ารวจความต้องการฝึกอบรม 

 1. ระดบัหวัหน้าฝ่าย/แผนก/สว่น/หน่วย/เครื่อง  

หวัขอ้เรื่อง  การวเิคราะหง์าน-ปัญหา-การแกไ้ขปัญหา  คดิเป็น รอ้ยละ 20 

 2. ระดบัพนกังานปฏบิตักิาร 

หวัขอ้เรื่อง  ตามทีบ่รษิทัเหน็สมควรและเหมาะสมต่อหน้างาน คดิเป็น รอ้ยละ 62 

 3. ระดบัพนกังานส านกังาน 

หวัขอ้เรื่อง  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายงานการปฏบิตังิานโดยตรง  คดิเป็น รอ้ยละ 40  

ซึง่คาดว่าในปี 2564 นี้ บรษิทัไดมุ้่งเน้นการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อใหต้รงกลุ่มเป้าหมายมากทีสุ่ด เพื่อประหยดัเวลา

และงบประมาณการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก โดยขอ้มูลจากการส ารวจท าใหบ้รษิทัไดท้ราบถงึก ลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ

ฝึกอบรมไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ซึง่น ามาสูป่ระสทิธภิาพในการท าแผนฝึกอบรมประจ าปีเพื่อบรรลุเป้าหมายรวมขององคก์รต่อไป 

 

โรงงานสีขาวต่อต้านยาเสพติด 

เน่ืองจากยาเสพตดิเป็นเหตุแห่งความสญูเสยีในเรื่องของผลผลติทีล่ดลงเนื่องจากประสทิธภิาพในการท างานลดลง เกดิ

อุบตัเิหตุระหว่างปฏบิตังิาน เครื่องมอืหรอือุปกรณ์สญูหายหรอืเสยีหาย เป็นต้น บรษิทัไดด้ าเนินการตามโครงการโรงงานสขีาว 

โดยส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ใจเรื่องการป้องกนั โทษ และแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งบรษิัทได้จดัให้มกีารตรวจ

สุขภาพและตรวจปัสสาวะของพนักงานชายเป็นประจ าทุกปี เมื่อพบว่า พนักงานติดยาเสพติด จะน าเขา้สู่กระบวนการบ าบดั 

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามความสมคัรใจ การด าเนินงานตามโครงการดงักล่าวจะส่งผลให้พนักงานมสีุ ขภาพและคุณภาพชวีิตที่ดี 

สามารถสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองและองคก์ร  

บริษัทจึงได้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดของพนักงานในบริษัทเพื่อเฝ้าระวงั การป้องกนั แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ดา้นยาเสพตดิของสถานประกอบกจิการ ช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ  และสรา้งความเขม้แขง็
ภายในองคก์ร โดยมกีารสุม่ตรวจสารเสพตดิ ปีละ 1 ครัง้ มรีายละเอยีดดงันี้ 

• การสุ่มตรวจสารเสพตดิ ประจ าปี 2563 มสีุ่มตรวจสารเสพติด ในวนัที่ 3 พฤศจกิายน 2563 มพีนักงานเขา้
ตรวจทัง้หมด 147  ราย พบสารเสพตดิประเภท เมทแอมเฟตามนี (ยาบา้) ในปัสสาวะพนกังาน จ านวน 2 คน 
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ตรวจสุขภาพประจ าปี 

บรษิทัมคีวามห่วงใยสุขภาพกาย และสุขภาพใจของพนักงานทุกคน ซึง่เป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร ดงันัน้ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสุขภาพของพนักงานทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน และส านักงานใหญ่ เป็นประจ าทุกปี เนื่องจากการตรวจ

สุขภาพจะช่วยใหส้ามารถป้องกนั หรอืรกัษาโรคได้อย่างทนัท่วงท ีโดยเฉพาะพนักงานทีป่ฏบิตังิานในโรงงานซึง่มปัีจจยัเสีย่งต่อ

สุขภาพเกี่ยวกบัสารเคมอีนัตรายซึ่งอาจสะสมในร่างกาย นอกจากนี้ บรษิัทสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานที่ปฏบิตัิงานใน

สายการผลติไม่ไดเ้ป็นโรคตดิต่อทีจ่ะสามารถส่งผลถงึการปนเป้ือนในอาหารหรอืผลติภณัฑ ์ท าใหลู้กคา้มัน่ใจไดว้่าบรษิทัไดส้่ง

มอบสนิคา้ทีม่คีุณภาพ ถูกหลกัอนามยั และปลอดภยั  

  ในปี 2563 บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสขุภาพประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่26 และ 28 ตุลาคม 2563 ใหก้บัพนกังานทีป่ระจ า
อยู่โรงงาน และ เมื่อวนัที ่19 ตุลาคม 2563 ใหก้บัพนกังานทีป่ระจ าอยู่ส านกังานใหญ่ 

 
บรรยากาศการตรวจสุขภาพประจ าปี 2563  

 

 

 

 

 

 

 

ประกนัชีวิตและสุขภาพ 

บรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิสวสัดภิาพและสทิธปิระโยชน์แก่พนักงาน จงึไดจ้ดัท าประกนัชวีติและประกนัสุขภาพแบบกลุ่ม

ใหก้บัผูบ้รหิาร และพนกังาน ทัง้รายวนัและรายเดอืน ซึง่เป็นสวสัดกิารอย่างหนึ่งทีท่ าใหพ้นกังานมขีวญัและก าลงัใจในการท างาน 

มหีลกัประกนัดา้นสขุภาพ และเมื่อเกดิอุบตัเิหตุ   

รายงานการใช้สิทธิสวสัดิการ         

 1. ในปี 2563 ไมม่พีนกังานเสยีชวีติ  

 2. พนกังานใชส้ทิธเิบกิเงนิค่ารกัษาพยาบาล รวม 21 ราย  จ านวนเงนิสวสัดกิารช่วยเหลอื 92,775 บาท 

 

กิจกรรมยืดเหยียดรา่งกายก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 

บรษิทัไดม้กีารจดักจิกรรมยดึเหยยีดร่างการทุกสปัดาห ์เพื่อใหพ้นกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการท างาน และนอกจาก

จะมกีารจดักจิกรรมยดึเหยยีดร่างกายแลว้นัน้ บรษิทัยงัมกีารประชาสมัพนัธข์า่วสารใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบกนัทุกคน ภายใต้

ชื่อโครงการ “NEP รว่มใจ  แบ่งปัน  สนัทนาการ” โดยจดัขึน้ทุกวนัองัคารของสปัดาห ์และยงัมกีารพบปะพนกังานของผูบ้รหิาร 

ทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของพนกังานเพื่อใหพ้นกังานมแีรงผลกัดนัในการปฏบิตังิาน  

สรุปภาพรวมการใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมดงักล่าวตลอดปี 2563 พบว่า มพีนกังานเขา้ร่วมกจิกรรม รอ้ยละ 53 ซึง่ถอื

ว่าเกนิเป้าหมายทีก่ าหนด โดยเป้าหมายก าหนดไวพ้นกังานเขา้ร่วมกจิกรรมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  
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กิจกรรมภายในองคก์ร 

• กิจกรรม 5ส. 

บรษิทัไดจ้ดักจิกรรม 5ส. ขึน้ เพื่อใหพ้นักงานรูจ้กัวธิกีารคดัแยกอย่างถูกวธิ ีและท าใหบ้รษิทัน่าอยู่ น่าปฏบิตังิาน และ

นอกจากนี้ ทางบรษิทัยงัมกีารจดัประกวดพืน้ที ่5ส. ประจ าเดอืน โดยมเีจา้หน้าที ่5ส. เดนิส ารวจและใหค้ะแนนแต่ละ

พืน้ที ่แลว้น ามาสรุปผลการตรวจ 5ส. โดยจะท าการตรวจพืน้ที ่5ส. ทุกวนัเสารข์องทุกเดอืน 

• กิจกรรม HR Clinic 

บริษัทได้จดักจิกรรม HR Clinic ขึ้น เพื่อให้เกดิสมัพนัธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกบับริษัทพนักงานสามารถเขา้ถึง

เจ้าหน้าทีแ่รงงานสมัพนัธ ์ในการขอค าปรกึษาเกีย่วกบัการใชส้ทิธสิวสัดกิารต่าง ๆ และใช้เวลาพกัเป็นเวลาของการ

ผ่อนคลายจากการท างานหลกั โดยจดัทุกวนัพฤหสับดขีองสปัดาห ์

ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้มกีารแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจดักจิกรรม

ในช่วงเดอืนเมษายน - เดอืนกนัยายน 2563 เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมการแพร่เชือ้ทีอ่าจเกดิจากการรวมกลุ่ม

ของพนกังานจ านวนมาก ซึง่บรษิทัเลง็เหน็ถงึความปลอดภยัของพนกังานเป็นหลกั รวมถงึการปฏบิตัติามมาตรการของ

ภาครฐัอย่างเขม้งวด จงึไดง้ดจดักจิกรรมใด ๆ กต็ามของบรษิทัในช่วงเดอืนดงักล่าว  

ในปี 2564 บรษิทัจะเพิม่การใหข้อ้มลูทีเ่ป็นความรูเ้กีย่วกบักฎระเบยีบ ระบบคุณภาพ ความปลอดภยัอาชวีอนามยั หรอื

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพื่อใหพ้นกังานมสี่วนร่วมและไดแ้สดงความคดิเหน็หรอืเสนอแนะ ขอ้มูลทีเ่กดิประโยชน์

ต่อองคก์ร  

 

• กิจกรรม NEP ต่อชีวิต รว่มใจบริจาคโลหิต 

บริษัทได้จดักจิกรรมดงักล่าวขึน้เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการท าดีเพื่อสงัคมโดยการร่วมบรจิาคโลหติกบั

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จะได้น าไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยได้จดักิจกรรมในวนัที่ 9 และ 16 

กรกฎาคม 2563  
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• กิจกรรมกรรมการผูจ้ดัการพบพนักงาน 

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหพ้นักงานได้รบัฟัง ซกัถาม และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็อย่างใกล้ชดิกบักรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัทจึงได้จดัให้มีกิจกรรมดงักล่าวขึ้นทุกวันอังคารแรกของเดือน ท าให้เสริมสร้างก าลงัใจ และเป็นแรงผลักดัน

เป้าหมายของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตามทศิทางทีบ่รษิทัก าหนด 

ในปี  2563  ทีผ่่านมาเกดิการแพร่ระบาดเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ท าใหม้กีารเพิม่มาตรการควบคุมและเฝ้าระวงั โดยการเวน้

ระยะห่าง ลดความแออดัของกลุ่มพนักงาน ซึง่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามมาตรการอย่างเคร่งครดั โดยการใหพ้นกังานสวมใส่

หน้ากากอนามยั และเว้นระยะห่าง 1 เมตร ช่วงเวลาการประชุมแถว โดยพนักงานทุกคนใหค้วามร่วมมอืเป็นอย่างด ี

และมคีวามกระตอืรอืรน้ต่อกจิกรรมดงักล่าว ซึง่พนักงานรูส้กึว่าผูบ้รหิารระดบัสงูไดใ้หค้วามส าคญักบัพนักงานในทุก

ระดบัต าแหน่งงาน ไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2563 

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 บริษัทได้จัดกิจกรรมกินเลี้ยงปีใหม่ ประจ าปี 2563 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความ

สนุกสนานรื่นเรงิ มกีารแสดงจากตวัแทนพนักงาน การประกวดร้องเพลง ประกวดการแต่งกายชุดรไีซเคลิ และจบั

รางวลัของขวญัปีใหม่ มวีงดนตรสีรา้งความสขุและความประทบัใจใหก้บัพนกังานทุกคน ซึง่กจิกรรมกนิเลีย้งปีใหม่จะถกู

จดัขึน้ทุกปี  เพื่อเป็นการตอบแทน และขอบคุณพนกังานทุกคนทีช่่วยท างานกนัอย่างเตม็ทีม่าตลอดทัง้ปี      
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• มอบรางวลัพนักงานดีเด่น ประจ าปี 2563 

ตามทีบ่รษิทัไดม้กีารกจิกรรมคดัเลอืกพนกังานดเีด่นประจ าปีขึน้ในทกุ ๆ ปี เพื่อเฟ้นหาพนกังานจากแต่ละฝ่ายทีม่คีวาม

ประพฤติด ีและมผีลการปฏบิตัิงานดเีป็นทีย่อมรบัจากเพื่อนร่วมงานและได้รบัความไว้วางใจจากผู้บงัคบับญัชาเป็น

อย่างด ี ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด และผ่านการคดัเลอืกจากคณะกรรมการคดัเลอืก ซึง่พนักงานดเีด่น ประจ าปี 

2562 ไดเ้สรจ็สิน้กระบวนการคดัเลอืกเป็นทีเ่รยีบรอ้ย จากพนักงานทีเ่ขา้หลกัเกณฑ ์รวม 50 คน ฝ่าย / แผนก จดัส่ง

ตวัแทนพนักงานเขา้ร่วมรอบคดัเลอืก รวม 14 คน รวบรวมคะแนนรวมจากคะแนนความประพฤติ 60 คะแนน และ 

ฝ่าย/แผนก ประเมนิรวมผลงาน 40 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 100 คะแนน คณะกรรมการคดัเลือกได้ใช้เวลาในการ

พจิารณาขอ้มลูคะแนนรวมของพนักงานรายบุคคลซึง่ท าใหไ้ดพ้นักงานทีม่คีะแนนสงูสุดตามสดัส่วนของแต่ละกลุ่มงาน 

โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน และสรุปคดัเลอืกพนักงานดเีด่นประจ าปี 2562 ตามสดัส่วนทัง้สิน้ 6 คน โดยพนักงานทัง้ 6  

คน ได้รบัมอบใบเกยีรตบิตัร จากประธานคณะกรรมการบรษิทั ในค ่าคนืงานเลี้ยงสงัสรรค์ปีใหม่ในวนัที ่11 มกราคม 

2563 และไดพ้จิารณาอนุมตัปิรบัเงนิเดอืนใหต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

  

 

 

 

                                                                             

 

•  เกษียณอายุพนักงาน ประจ าปี 2563 

วนัที ่14 เมษายน 2563 บรษิทัไดจ้ดัพธิอี าลาใหก้บัพนักงานเกษียณอายุงานครบ 60 ปี ประจ าปี 2563 การด าเนินพธิี

เตม็ไปดว้ยความซาบซึง้และผกูพนัของพนกังานเกษยีณทีม่ต่ีอเพื่อนร่วมงาน 

  

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมสรงน ้าพระเน่ืองในวนัสงกรานต ์ประจ าปี 2563 

วนัที่ 14 เมษายน 2563 บรษิัทได้จดักจิกรรมสรงน ้าพระโดยมีกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ท าพธิเีปิดงาน  เนื่องด้วยอยู่

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ-19 ท าใหไ้ม่สามารถจดักจิกรรมใหพ้นักงานรดน ้าขอพรผูบ้รหิาร และร่วมเล่น

น ้าสนุกสนานไดอ้ย่างเช่นทุกปี ทางฝ่ายทรพัยากรบุคคลและธุรการจงึไดจ้ดัเป็นการสรงน ้าพระเพยีงอย่างเดยีว  

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมวนัคล้ายวนัสถาปนาบริษทั ประจ าปี 2563 

วนัที ่2 กรกฎาคม 2563 บรษิทัไดจ้ดัพธิที าบุญเนื่องในวนัคลา้ยวนัสถาปนาบรษิทั  และไดเ้ชญิตวัแทนพนักงานแต่ละ

สว่นงานมาร่วมพธิใีนการท าบุญสกัการะสิง่ศกัดิส์ทิธิภ์ายในบรษิทั และพธิสีงฆใ์นช่วงเชา้ร่วมกบัคณะผูบ้รหิาร   

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน 

 เพื่อใหก้ารบรกิารจดัการทรพัยากรบุคคลเป็นไปในทศิทางที่เหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบาย โครงสรา้งองคก์ร และ

ความต้องการของพนักงาน ดงันัน้ บรษิทัจงึไดท้ าการส ารวจความพงึพอใจและความผูกพนัของพนักงานต่อสภาพแวดล้อมใน

การท างาน เพื่อน าผลทีไ่ดม้าวเิคราะห ์ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ และก าหนดกลยุทธเ์พื่อสรา้งความสุขในการท างานใหก้บั

พนกังาน โดยไดผ้ลส ารวจความพงึพอใจและความผกูพนัของบุคลากรต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประจ าปี 2563 ดงันี้ 

จ านวนแบบส ารวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานและความผกูพนัของบคุลากรต่อองคก์ร 

ล าดบั รายละเอียด จ านวน คิดเป็น % 
1 จ านวนแบบส ารวจความพงึพอใจฯทีส่่งส ารวจ 100 100% 
2 จ านวนแบบส ารวจทีไ่ดร้บักลบั 94 94% 
3 จ านวนแบบส ารวจทีไ่มส่่งกลบั 6 6% 

  หมายเหตุ:  สง่แบบส ารวจ รอ้ยละ 30 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 317 คน ขอ้มลูจ านวนพนกังาน ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2563   
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ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  

 สถานที่
ปฏบิัตงิาน 

เพศ ต าแหน่ง อายุพนักงาน/ปี อายุการท างาน/ปี 

ชำย หญิง พนกังำน
ปฏิบติักำร 

หวัหนำ้
งำน/
ส่วน 

หวัหนำ้
แผนก/
ฝ่ำย

เทียบเท่ำ 

ต ่ำ
กวำ่
20
ปี 

21-
30 
ปี 

31-
40
ปี 

41-
50
ปี 

51
ปี
ข้ึน
ไป 

ต ่ำ
กวำ่
1ปี 

1-
5ปี 

6-
10
ปี 

11-
15
ปี 

16-
20
ปี 

21
ปี
ข้ึน
ไป 

ส านักงานใหญ่ - 9 2 3 4 0 2 4 2 1 1 5 2 0 0 1 

นครราชสีมา 44 41 62 18 5 0 26 29 21 8 13 40 11 1 9 11 

รวม 44 50 64 21 9 0 28 33 23 9 14 45 13 1 9 12 

 
ส่วนท่ี 2  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ผลจากการส ารวจพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานภาพรวมค่าเฉลีย่อยู่ที่  
3.30  คะแนน (พงึพอใจมาก) 

ค่าเฉลีย่ในการประเมนิมคีวามหมายดงันี้ 
4.1   -    5    หมายถงึ   มากทีส่ดุ 
3.1    -   4  หมายถงึ  มาก 
2.1    -   3  หมายถงึ  ปานกลาง 
1.1    -   2  หมายถงึ  น้อย 
0       -   1  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

 
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 
ล าดบั 

 
หวัข้อ 

ค่าเฉล่ีย
ความพึง
พอใจ 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

 
คิดเป็น % 

1 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานขัน้พืน้ฐาน 3.13 มาก 62.60% 
2 ดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 3.79 มาก 78.80% 
3 ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 3.60 มาก 72.00% 
4 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดกิาร 2.62 ปานกลาง 52.40% 

ค่าเฉล่ียรวม 3.29 มาก 66.45% 
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สรปุความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 จากการส ารวจความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างานประจ าปี 2563  ภาพรวมของค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ คดิ
เป็น 3.29 คะแนน ซึง่เป็นเกณฑค์วามพงึพอใจระดบั พงึพอใจมาก แต่เมื่อดรูายละเอยีดแยกหวัขอ้ทีป่ระเมนิ ทัง้หมด 4 หวัขอ้จะ
ท าให้ทราบว่ามหีวัขอ้ที ่4 ด้านรายได้และสวสัดกิาร ที่มคี่าเฉลี่ยต ่ากว่า 3 คะแนน ซึ่งได้คะแนนอยู่เพยีง 2.62 คะแนน ดงันัน้ 
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ถงึแมพ้นักงานจะมคีวามพงึพอใจในดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานขัน้พืน้ฐาน ดา้นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก แต่กย็งัคาดหวงัและมคีวามตอ้งการในดา้นรายไดแ้ละสวสัดกิารทีเ่พิม่มากขึน้จาก
ทีเ่ป็นอยู่ ซึง่ในหวัขอ้ดงักล่าวทางบรษิทัไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อความคดิเหน็ของพนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั จงึ
ไดน้ าขอ้มูลของการส ารวจบรรจุเป็นหนึ่งหวัขอ้เพื่อน าเสนอต่อผู้บรหิารเพื่อน าพจิารณาก าหนดเป้าหมายการท างานใหช้ดัเจน
และให้น าการประเมนิ KPI มาเป็นหลกัเกณฑ์ในการก าหนดหวัขอ้การประเมินผลการปฏบิตัิงานของพนักงาน เพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนการท างานของพนกังานทีม่ผีลการท างานทีอ่ยู่ในเกณฑท์ีบ่รษิทัก าหนด ซึง่ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัก าหนด 
บรษิัทสามารถจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวให้กบัพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และสามารถสร้างความพงึพอใจใหก้บัพนักงาน
เพิม่ขึน้ในหวัขอ้ดงักล่าว 
 
ส่วนท่ี  3  ความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร 

ผลจากการส ารวจพบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามผกูพนัต่อองคก์รภาพรวมค่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 3.80  คะแนน (มคีวามพงึ
พอใจมาก) 

ค่าเฉลีย่ในการประเมนิมคีวามหมายดงันี้ 
4.1   -    5    หมายถงึ   มากทีส่ดุ 
3.1    -   4  หมายถงึ  มาก 
2.1    -   3  หมายถงึ  ปานกลาง 
1.1    -   2  หมายถงึ  น้อย 
0       -   1  หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

62.60%

78.80%

72.00%

52.40%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%

สภาพแวดลอ้มในการท างาน

ดา้นหนา้ที่ความรบัผิดชอบ

ดา้นวฒันธรรมองคก์ร

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นหนา้ที่ความรบัผิดชอบ ดา้นวฒันธรรมองคก์ร ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ

กราฟความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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ความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร 

ล าดบั รายละเอียด 
ค่าเฉล่ียความ

พึงพอใจ 
ระดบัความ
พึงพอใจ คิดเป็น % 

1 ท่านมคีวามเตม็ใจและมคีวามยนิดทีีจ่ะปฏบิตังิานตาม
นโยบายขององคก์รอย่างเคร่งครดั 

4 มาก 80.00% 

2 ท่านมคีวามคดิรเิริม่เพื่อปรบัปรงุการปฏบิตังิานใหด้ขีึน้
อย่างต่อเนื่อง 

3.8 มาก 76.00% 

3 ท่านเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์รอย่างสม ่าเสมอ 3.9 มาก 78.00% 
4 ท่านมคีวามซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร โดย

ค านึงถงึประโยชน์ขององคก์รเป็นทีต่ัง้ 
4.1 มาก 82.00% 

5 ท่านมคีวามภาคภูมใิจและยนิดจีะบอกกบัผูอ้ื่น ว่าท่าน
ท างานทีอ่งคก์รแหง่นี้ 

3.9 มาก 78.00% 

6 ท่านมคีวามมัน่คงกบังานทีท่ าอยู่ในขณะน้ี 3.5 มาก 70.00% 
7 เมื่อท่านปฏบิตังิานในองคก์รแหง่นี้เป็นเวลานาน ท่าน

ยิง่รูส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร 
3.7 มาก 74.00% 

8 ท่านตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รน้ีจนกว่าจะ
เกษยีณอายุการท างาน 

3.6 มาก 72.00% 

ค่าเฉล่ียรวม 3.81 มาก 76.00% 

(  วธิหีาค่าเฉลีย่    คะแนนรวมทัง้หมดของแต่ละหวัขอ้ ÷  จ านวนแบบส ารวจ  94  ชุด =   ค่าเฉลีย่  ) 
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        สรปุความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร 

จากการส ารวจความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ร ประจ าปี 2563 ภาพรวมของค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ คดิเป็น 3.81
คะแนน ซึง่เป็นเกณฑค์วามพงึพอใจระดบัพงึพอใจมาก พบว่าไม่มหีวัขอ้ใดทีไ่ดค้ะแนนต ่ากว่า 3 คะแนน  

ดงันัน้สรุปไดว้่าพนกังานของบรษิทัทีม่อียู่ในปัจจุบนั สว่นมากจะเป็นพนกังานทีม่อีายุมาก และท างานอยู่กบับรษิทันาน
มากกว่า 3 ปี ขึน้ไป ซึง่เป็นช่วงอายุทีเ่ริม่ตอ้งการความมัน่คงจากการท างานทีท่ าอยู่ ดงันัน้ พนกังานจะมคีวามเตม็ใจและยนิดทีี่
จะปฏบิตังิานตามนโยบายขององคก์รอย่างเคร่งครดั มคีวามซือ่สตัยแ์ละจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร โดยค านึงถงึประโยชน์ของบรษิทั
เป็นทีต่ัง้ ใหค้วามรว่มมอืเขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ มคีวามภาคภมูใิจและยนิดทีีจ่ะบอกกบัผูอ้ื่นว่าท างาน
ทีบ่รษิทัแหง่นี้ พนกังานจ านวนมากทีป่ฏบิตังิานมาเป็นเวลานานยิง่ท าใหรู้ส้กึเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร ซึง่พนกังานจ านวนมากมี
ความตัง้ใจทีจ่ะปฏบิตังิานกบัองคก์รน้ีจนกว่าจะเกษยีณอายุการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

ล าดบั หวัขอ้ทีพ่นกังานเสนอและใหม้ ี จ านวน คดิเป็น % 
1 ความเท่าเทยีม 8 19.51% 
2 รายได ้- เงนิเดอืน-โบนสั 6 14.63% 
3 สถานทีพ่กัผ่อน 6 14.63% 
4 ปรบัปรุงระบบระบายอากาศในไลน์การผลติ 5 12.19% 
5 ปรบัปรุงรา้นคา้  โรงอาหาร 4 9.80% 
6 ลอ็กเกอรอ์ยู่ไกล 3 7.31% 
7 โรงอาหารอยู่ไกล 3 7.31% 
8 สวสัดกิาร น ้าดื่ม  ค่ารถ  ขา้วฟร ี 3 7.31% 
9 ระบบงาน  3 7.31% 

รวม 41 100% 

            (จากแบบส ารวจพนกังาน 94 คน มพีนกังานเขยีนขอ้เสนอแนะ 41 คน) 

           สรปุข้อเสนอแนะจากพนักงาน 

จากผลการส ารวจ  พบว่า พนกังานมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ซึง่หวัขอ้ทีพ่นกังานเสนอแนะเขา้มามากทีส่ดุ คอื เรื่องความ
เท่าเทยีม คดิเป็นร้อยละ 19.51 ความเท่าเทยีมในความหมาย หมายถึง การไม่แบ่งแยกเพศ และการให้สทิธิพ์นักงานในการ
เสนอความคดิเหน็ต่าง ๆ ร่วมกบับรษิทั ไม่ว่าจะเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรอืผู้บรหิารระดบัสูง ทุกคนควรไดร้บัสทิธเิสรภีาพทีเ่ท่า
เทยีมกนั ซึง่ปัจจุบนัทางบรษิทัไดม้ตีูร้บัแสดงความคดิเหน็ หากพนกังานมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะกส็ามารถเขยีนลงทีก่ล่อง
รบัแสดงความคดิเหน็ได ้ ซึง่ขอ้มลูแสดงความคดิเหน็ดงักล่าวจะส่งตรงถงึผูบ้รหิารระดบัสงูเท่านัน้ เพื่อใหเ้กดิการแกปั้ญหาหรอื
ปรบัปรุงใหเ้กดิความเสมอภาคและความเท่าเทยีมกนัของพนกังานทัง้บรษิทั 

และขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นคะแนนรองลงมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได ้- เงนิเดอืน-โบนสั และสถานทีพ่กัผ่อน ซึง่เรื่องดงักล่าว 
บรษิทัไดน้ าเรื่องมาพิจารณาปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปีอยู่แลว้ เพราะหวัขอ้ดงักล่าวเป็นประเดน็หลกัทีผู่บ้รหิารพยายาม
ผลกัดนัใหเ้กดิผลลพัธท์ีก่่อใหพ้นักงานไดม้สี่วนไดร้บัผลประโยชน์ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมเป็นประจ าทุกปี รวมถงึการประเมนิ
สวสัดกิารในดา้นต่าง ๆ เพื่อใหเ้กดิแรงจงูใจกบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานอยู่ และพนกังานทีส่นใจทีจ่ะเขา้ร่วมงานกบับรษิทักต็าม ซึง่
ปัจจยัเหล่านี้ถอืเป็นการแขง่ขนัทางดา้นแรงงานทีบ่รษิทัตอ้งด าเนินการในทุก ๆ ปี อยู่แลว้ เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจมากทีส่ดุแก่
พนกังาน 
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ความรบัผิดชอบต่อสินค้าและบริการ 
 บรษิทัใหค้วามส าคญัต่อความรบัผดิชอบและการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อลูกคา้ โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของลกูคา้

เป็นหลกั เน้นการสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกค้าโดยการสนองความต้องการด้วยคุณภาพของสนิค้าและบรกิารที่ดใีนราคาที่

เหมาะสม ตามปรชัญา “คณุภาพ ตรงเวลา ราคายุติธรรม”  

บรษิัทมฝ่ีายสนับสนุนทางด้านอื่น ๆ  เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า  ภายใต้บรกิารรูปแบบ  The One 

Stop Service Packaging Solution  อ านวยความสะดวกอย่างครบวงจร  ทัง้การออกแบบผลติภณัฑ ์ การจดัส่งสนิค้า  และ

บรกิารหลงัการขาย 

 

 
The One Stop Service Packaging Solution  เป็นรปูแบบการน าเสนอสนิคา้และบรกิารผ่านพนกังานขายทีม่คีวามรู้

และความช านาญดา้นบรรจุภณัฑแ์บบครบวงจร  เริม่ตัง้แต่การออกแบบ การวจิยัและพฒันาบรรจุภณัฑ์ใหเ้หมาะสมกบัสนิคา้

ของลูกคา้ ความหลากหลายของสนิคา้บรรจุภณัฑท์ีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้  มรีะบบควบคุมคุณภาพสนิคา้ จนไดร้บั

การรับรองมาตรฐานในการผลิต มีระบบบริหารการจัดส่งสินค้าที่ทันสมัยสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ทันเวลา และมี

ศูนย์บรกิารลูกคา้สมัพนัธ ์(CRM: Customers Relations Management) จงึท าใหบ้รษิัทมลีูกคา้ทีใ่ชผ้ลติภณัฑห์ลากหลายกลุ่ม

สนิคา้ทัว่ประเทศ 
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มาตรฐานการท างานและผลิตภณัฑ ์

 บรษิทัไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดและกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค และมุ่งพฒันาระบบมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อใหลู้กคา้มัน่ใจ

ในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร โดยบรษิทัไดร้บัมาตรฐานต่าง ๆ ดงันี้ 
 

การรบัรองการบริหารตามมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015        
ระบบบรหิารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (Quality Management System: QMS) 
ทีก่ ากบัดูแลทัง้การออกแบบ พฒันาการผลติ การตดิตัง้ การบรกิาร ทีส่รา้งความมัน่ใจ
ในคุณภาพและประสทิธภิาพขององคก์ร 
 

 

 
Certification No. TH011659 

HACCP  
Hazard Analysis Critical Control Point หมายถึง ระบบการวเิคราะห์อนัตรายและ
จุดวกิฤตทีต่้องควบคุมในการผลติอาหาร ซึง่จดัเป็นมาตรฐานในการส่งออกผลติภณัฑ์
ทัว่โลก เพื่อรบัรองคุณภาพและความปลอดภยัของผลติภณัฑอ์าหาร 
 

 

 
Certification No. TH008919H 

การผลิตท่ีถกูสุขอนามยัตามมาตรฐาน GMP   
หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่ดใีนการผลติอาหารได้อย่างปลอดภยั มเีนื้อหาคลอบคลุม 6 
ประการ คือ 1) สุขลกัษณะของสถานที่ตัง้และอาคารผลติ เครื่องมอื เครื่องจกัร และ
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต 2) การควบคุมกระบวนการผลิต 3) การสุขาภิบาล 4) การ
บ ารุงรกัษา 5) การท าความสะอาด 6) บุคลากร 
 

 

 
Certification No. TH008919G 

มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก. 729-2553 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจากส านักงานมาตรฐาน
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้วว่ามคีุณภาพได้มาตรฐานตามที่ก าหนด มคีวาม
ปลอดภยัในการอุปโภค บรโิภค มปีระสทิธภิาพในการใชง้าน และมคีุณภาพสมราคา 

 
มอก.729-2553 

  
 

  
 

  “สินค้าทนัสมยั และมีคณุภาพ เพือ่สนองความต้องการของลูกค้า” 

 

 

การบริหารความสมัพนัธก์บัลูกค้าด้วยระบบ CRM 

บริษัทจดัให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาของการน าสนิค้าไปใช้หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมผ่าน

หน่วยงาน CRM ซึ่งมหีน้าที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อที่บรษิัทจะได้ป้องกนัและแก้ไขปัญหาใหก้บัลูกค้าได้อย่างรวดเรว็และ

เหมาะสม รวมทัง้น าขอ้มลูดงักล่าวไปปรบัปรุงหรอืพฒันาสนิคา้และบรกิารต่อไป 

 

 

นโยบายคณุภาพ  

1. ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ 

2. สง่มอบสนิคา้ตามก าหนดเวลา 

3. ราคาสนิคา้ยุตธิรรม 

4. พฒันาสนิคา้ใหท้นัสมยั 

วตัถปุระสงคค์ณุภาพ 

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

บรษิทัเคารพสทิธสิ่วนบุคคลของลูกคา้ โดยบรษิทัและพนักงานทุกคนจะตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัใด ๆ ของ

ลูกคา้ต่อสาธารณะ การประชุม การสื่อสารกบับุคคลใด ๆ กล่าวคอื พนักงานจะไม่น าขอ้มลู เอกสาร หรอืสิง่อื่นใดของลูกคา้ ไป

แจกจ่าย หรอืเผยแพร่ใหแ้ก่บุคคลภายนอก หรอืบุคคลอื่นในบรษิทัทีไ่ม่มหีน้าที่ต้องรู้ขอ้มูลดงักล่าว ยกเว้นเป็นการเปิดเผยที่

ถูกตอ้งตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากลกูคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกคา้เอง เช่น การใหค้ าปรกึษาหรอืพฒันา

ธุรกจิของลกูคา้ โดยพนกังานจะด าเนินการตามวธิกีารทีเ่หมาะสมในการป้องกนัขอ้มูล เอกสาร หรอืสิง่อื่นใด ทีเ่ป็นความลบัของ

ลกูคา้จากการฉ้อโกง ขโมย และใชผ้ดิวตัถุประสงค ์ 

 

ผลส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า  

 ส าหรบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้อย่างยัง่ยนื บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ทุก 6 เดอืนโดย

หน่วยงาน CRM เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปประเมิน และวิเคราะห์แนวทางการพฒันาและแก้ไขปัญหาของสนิค้าและบริการของ

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมกีารส ารวจความพงึพอใจลกูคา้ในดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

1. ด้านคุณภาพและความน่าเชื่อในตวัผลติภณัฑ ์ได้แก่ ผลติภณัฑ์ที่ได้รบัตรงตามความต้องการ ผลติภณัฑ์มคีุณภาพ

เชื่อถอืได ้ความแขง็แรงทนทานเมื่อน าไปใชง้าน รูปลกัษณะและความสวยงามของผลติภณัฑ์ และความรวดเรว็ในการ

แกปั้ญหา 

2. ด้านการส่งมอบผลติภณัฑ์ ได้แก่ ระยะเวลาการส่งมอบตามก าหนด ความถูกต้องของจ านวนที่ส่งมอบและชนิดของ

ผลติภณัฑ ์ความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ีม่กีารสง่มอบ และความสภุาพ ความปลอดภยัของพนกังานสง่มอบ 

3. ดา้นการใหบ้รกิารของพนกังานขาย ไดแ้ก่ ความสะดวกในการตดิต่อทางโทรศพัท ์การเขา้พบลกูคา้อย่างสม ่าเสมอ และ

มนุษยสมัพนัธข์องพนกังานขาย  

4. ดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงานลูกคา้สมัพนัธ ์ไดแ้ก่ ความสะดวกในการตดิต่อทางโทรศพัท ์ความถูกต้องและแม่นย า

ดา้นขอ้มลู ระยะเวลาการด าเนินการในขอ้รอ้งเรยีน และการใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพเป็นมติรทีด่ ี

 

 คะแนนความพงึพอใจในทุกดา้น (คะแนนรวมเฉลีย่เตม็ 5) โดยมเีป้าหมายคะแนนในแต่ละหวัขอ้ตอ้งไม่น้อยกว่า 4 

คะแนน จงึถอืว่า ผ่านเกณฑ ์และมเีกณฑค์ะแนนดงันี้ 1 = ควรปรบัปรุง 2= พอใจน้อย 3 = พอใช ้4 = พอใจมาก และ 5 = พอใจ

มากทีส่ดุ 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้ ตัง้แต่เดอืนมกราคม – มถุินายน 2563 

1. คุณภำพ และควำมน่ำเชื่อถอืของผลิตภณัฑ ์   

1.1 ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัตรงตามความตอ้งการ/ตามสั่งซือ้ 3.66 

1.2 คณุภาพของผลติภณัฑม์คีวามสม ่าเสมอและเช่ือถือได ้ 3.38 

1.3 ความแข็งแรงและความทนทานเมื่อน าไปใชง้าน 3.47 

1.4 รูปลกัษณะและความสวยงามของผลติภณัฑ ์ 3.84 

1.5    ความรวดเรว็ในการแกไ้ขปัญหา 3.59 

  AVERAGE 3.59 
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2. บริกำรด้ำนกำรส่งมอบผลติภณัฑ ์   

2.1 ระยะเวลาในการสง่มอบตรงตามก าหนด 3.22 

2.2 ความถกูตอ้ง ชนดิ ประเภท และจ านวนที่สง่มอบ 3.75 

2.3 ความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ี่สง่มอบจนถึงลกูคา้ 4.13 

2.5  ความสภุาพ และการปฏิบตัิตามกฏความปลอดภยัของพนกังาน 4.03 

  AVERAGE 3.81 

3. กำรให้บริกำรของพนักงำนขำย   

3.1 ความสะดวกในการตดิตอ่พนกังานขายทางโทรศพัท ์ 4.41 

3.2 การเขา้เยี่ยมพบลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 4.06 

3.3 มนษุยสมัพนัธข์องพนกังานขาย 4.38 

  AVERAGE 4.30 

4. กำรให้บริกำรของหน่วยงำนลกูค้ำสัมพนัธ ์   

4.1 ความสะดวกในการตดิตอ่พนกังานทางโทรศพัท ์ 4.22 

4.2 ความถกูตอ้งและแมน่ย าดา้นขอ้มลู 3.88 

4.3 ระยะเวลาในการด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 3.81 

4.4 ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ อธัยาศยัดี เป็นมติร 4.34 

  AVERAGE 4.08 

ผล Average รวม 3.95 

 

สรุปผลการด าเนินการ ตัง้แต่มกราคม-มถุินายน 2563 

1. จากการส ารวจความพงึพอใจลกูคา้ พบว่า ไดค้ะแนนรวมโดยเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ซึง่ถอืว่า ต ่ากว่าเกณฑ ์

2. จากการส ารวจความพงึพอใจลกูคา้ เมื่อแยกแต่ละดา้น พบว่า 

1) ดา้นคุณภาพ และความน่าเชื่อในตวัผลติภณัฑ ์มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.59 ถอืว่า พอใช ้

จากประเมนิพบว่าในหวัขอ้คุณภาพของผลติภณัฑม์คีวามสม ่าเสมอ และความแขง็แรง ทนทาน เมื่อ

น าไปใชง้าน มคีะแนนค่อนขา้งต ่า (3.38, 3.47 ตามล าดบั) เน่ืองจากเป็นช่วงของการขยายตลาดส าหรบัสนิคา้

ใหม่ พนกังานยงัขาดความช านาญในการผลติ 

การป้องกนัและแก้ไข : ปรบัปรุงระบบการควบคุมคุณภาพสนิค้า โดยมีการก าหนดขัน้ตอนการ

ตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน และเสรมิบุคลากรที่มคีวามช านาญเขา้มาเพิม่ รวมถึงอบรมพนักงานแบบ OJT 

เพื่อใหเ้กดิความตระหนกัและเขา้ใจจุดทีต่อ้งระมดัระวงัมากขึน้  

2) ดา้นการสง่มอบผลติภณัฑ ์มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ถอืวา่ พอใช ้

จากประเมนิพบว่าในหวัขอ้ระยะเวลาในการส่งมอบตรงตามก าหนด มคีะแนนค่อนขา้งต ่า คอื 3.22 

คะแนน ซึง่เป็นผลจากในช่วงตน้ปี 2563 บรษิทัมกีารยา้ยฐานการผลติเครื่องจกัรบางส่วน จงึส่งผลกระทบต่อ
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ก าหนดส่งมอบในช่วงเวลาดงักล่าว ประกอบกบัปัจจุบนั ลูกคา้มคีวามคาดหวงัและต้องการใหบ้รษิทัมรีะบบ

การสัง่ซือ้ทีร่วดเรว็ ตอบสนองการสัง่ซือ้ผลติภณัฑใ์นกรณีทีม่กีารสัง่ซือ้ทีเ่ร่งด่วนได ้โดยทีล่กูคา้ไม่จ าเป็นตอ้ง

จดัเกบ็Stockล่วงหน้าไว ้

การป้องกนัและแกไ้ข : จดัหาระบบการเปิด order ทีท่นัสมยั สามารถเปิด order และสัง่ผลติไดอ้ย่าง

รวดเรว็ พรอ้มทัง้การตอบสนองในเรื่องแผนส่งมอบทีร่วดเรว็ก่อนการรบั order ดว้ยแผนกวางแผนการผลติมี

แผนผลติรายสปัดาหแ์ละแผนสง่มอบ ใหท้างฝ่ายขายสามารถตอบลกูคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

3) ดา้นการใหบ้รกิารของพนกังานขาย มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 4.30 ถอืว่า พอใจมาก 

4) ดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงานลกูคา้สมัพนัธ ์มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 4.08 ถอืว่า พอใจมาก 

 

ผลการประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้ ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

1. คุณภำพ และควำมน่ำเชื่อถอืของผลิตภณัฑ ์   

1.1 ผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัตรงตามความตอ้งการ/ตามสั่งซือ้ 3.97 

1.2 คณุภาพของผลติภณัฑม์คีวามสม ่าเสมอและเช่ือถือได ้ 3.62 

1.3 ความแข็งแรงและความทนทานเมื่อน าไปใชง้าน 3.68 

1.4 รูปลกัษณะและความสวยงามของผลติภณัฑ ์ 4.18 

1.5    ความรวดเรว็ในการแกไ้ขปัญหา 3.91 

  AVERAGE 3.87 

2. บริกำรด้ำนกำรส่งมอบผลติภณัฑ ์   

2.1 ระยะเวลาในการสง่มอบตรงตามก าหนด 3.79 

2.2 ความถกูตอ้ง ชนดิ ประเภท และจ านวนที่สง่มอบ 4.00 

2.3 ความปลอดภยัของผลติภณัฑท์ี่สง่มอบจนถึงลกูคา้ 4.15 

2.5  ความสภุาพ และการปฏิบตัิตามกฏความปลอดภยัของพนกังาน 4.06 

  AVERAGE 4.00 

3. กำรให้บริกำรของพนักงำนขำย   

3.1 ความสะดวกในการตดิตอ่พนกังานขายทางโทรศพัท ์ 4.35 

3.2 การเขา้เยี่ยมพบลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 4.26 

3.3 มนษุยสมัพนัธข์องพนกังานขาย 4.50 

  AVERAGE 4.37 

4. กำรให้บริกำรของหน่วยงำนลกูค้ำสัมพนัธ ์   

4.1 ความสะดวกในการตดิตอ่พนกังานทางโทรศพัท ์ 4.32 

4.2 ความถกูตอ้งและแมน่ย าดา้นขอ้มลู 4.12 

4.3 ระยะเวลาในการด าเนินการจดัการขอ้รอ้งเรยีน 4.03 
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4.4 ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพ อธัยาศยัดี เป็นมติร 4.38 

  AVERAGE 4.21 

ผล Average รวม 4.11 

 

สรุปผลการด าเนินการ ตัง้แต่กรกฎาคม-ธนัวาคม 2563 

1. จากการส ารวจความพงึพอใจลกูคา้ พบว่า ไดค้ะแนนรวมโดยเฉลีย่เท่ากบั 4.11 ซึง่ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

2. จากการส ารวจความพงึพอใจลกูคา้ เมื่อแยกแต่ละดา้น พบว่า 

1) ดา้นคุณภาพ และความน่าเชื่อในตวัผลติภณัฑ ์มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.87 ถอืว่า พอใช ้

จากประเมนิพบว่าในหวัขอ้คุณภาพของผลติภณัฑม์คีวามสม ่าเสมอ และความแขง็แรง ทนทาน เมื่อ

น าไปใชง้าน มคีะแนนค่อนขา้งต ่า (3.62, 3.68 ตามล าดบั) แต่เป็นคะแนนทีส่งูขึน้กว่าการประเมนิในช่วงครึง่ปี

แรก จากการทีบ่รษิทัมกีารปรบัปรุงตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ 

การป้องกนัและแกไ้ข : ยงัคงมุ่งเน้นปรบัปรุงระบบการควบคุมคุณภาพสนิคา้ ตามแนวทางทีก่ าหนด

ไว ้โดยเพิม่ความเขม้ขน้และมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง 

2) ดา้นการสง่มอบผลติภณัฑ ์มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 4.00 ถอืว่า พอใจมาก 

3) ดา้นการใหบ้รกิารของพนกังานขาย มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 4.21 ถอืว่า พอใจมาก 

4) ดา้นการใหบ้รกิารของหน่วยงานลกูคา้สมัพนัธ ์มคีะแนนรวมเฉลีย่เท่ากบั 4.13 ถอืว่า พอใจมาก 
 

สรุปความพงึพอใจลกูคา้ในภาพรวม ประจ าปี 2563 

1. คะแนนความพงึพอใจเฉลีย่ทัง้ปี เท่ากบั 4.03 ถอืว่า ผ่านเกณฑ ์

2. จากคะแนนความพงึพอใจลกูคา้ทีม่ต่ีอบรษิทัฯ พบว่า มกีารเปลีย่นแปลงคะแนนทีไ่ดร้บัในแต่ละหวัขอ้ เมื่อเปรยีบเทยีบ

ครึง่ปีแรกต่อครึง่ปีหลงั ดงันี้ 

2.1)  บรกิารดา้นคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของผลติภณัฑ์ ครึง่ปีแรกไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากบั 3.59 และครึง่ปี

หลงัได้คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 3.87 จากการที่บริษัทมีการปรบัปรุงระบบการควบคุมคุณภาพตัง้แต่ต้น

ทางการผลิต และสรรหาบุคลากรที่มีความช านาญ รวมถึงพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดความเข้าใจและ

ตระหนักถึงจุดทีต่้องระมดัระวงัมากขึน้ จงึส่งผลใหไ้ด้รบัคะแนนความพงึพอใจจากลูกคา้ในด้านนี้สูงขึน้ แต่

อย่างไรกด็คีะแนนทีไ่ดร้บักย็งัคงไม่ผ่านเกณฑต์ามทีบ่รษิทัก าหนดมาตรฐาน(4 คะแนน) ซึง่ในปีถดัไป บรษิทั

จะเพิม่ความเขม้ขน้และมกีารตดิตามอย่างใกลช้ดิเพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ 

2.2)  บรกิารด้านการส่งมอบผลติภณัฑ์ ครึ่งปีแรกได้คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากบั 3.81 และครึ่งปีหลงัได้คะแนนรวม

เฉลี่ย เท่ากบั 4.00 เนื่องจากบริษัทได้ปรบัปรุงแผนการส่งมอบสนิค้าทีช่ดัเจนตัง้แต่ก่อนการรบั order และ

ดว้ยแผนกวางแผนการผลติมแีผนผลติรายสปัดาหแ์ละแผนส่งมอบรวมใหท้างฝ่ายขายสามารถตอบลูกคา้ได้

อย่างทนัท่วงท ีโดยเมื่อพนักงานขายเปิด order ไปแลว้ แผนกวางแผนจะมกีารยนืยนัแผนส่งมอบว่าเป็นไป

ตามทีลู่กคา้ตอ้งการหรอืไม่ภายใน 2 วนัท าการ รวมทัง้เมื่อแผนไม่เป็นไปตามทีก่ าหนดจะมกีารแจง้พนกังาน

ขายเพื่อแจง้ใหล้กูคา้ทราบอย่างน้อย 1 สปัดาห ์ก่อนการสง่มอบ 
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2.3)  การใหบ้รกิารของพนกังานขาย ครึง่ปีแรกไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากบั 4.30 และครึง่ปีหลงัไดค้ะแนนรวมเฉลีย่ 

เท่ากบั 4.37 ซึง่เป็นระดบัคะแนนทีค่งอยู่ในระดบัทีพ่อใจมากตลอดทัง้ปี โดยบรษิทัได้เพิม่ช่องทางการตดิต่อ

ใหล้กูคา้โดยมทีางเลอืกมากขึน้นอกเหนือจากการตดิต่อทางโทรศพัท ์เช่น มกีารตัง้ Line Group ร่วมกบัลกูคา้

, ตดิต่อผ่าน call center รวมทัง้จดัท าแผนการเขา้พบลูกคา้รายหลกัอย่างน้อยเดอืนละ 1-2 ครัง้ต่อราย และมี

การท ารายงานการเขา้พบลกูคา้ ทัง้นี้จดัแผนการเยีย่มลกูคา้ร่วมกบัผูบ้รหิาร เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้

มากขึน้ 

2.4)  การให้บริการของหน่วยงานลูกค้าสมัพนัธ์ ครึ่งปีแรกได้คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 4.08 และครึ่งปีหลงัได้

คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากบั 4.21 ซึง่เป็นระดบัคะแนนทีค่งอยู่ในระดบัทีพ่อใจมากตลอดทัง้ปี จะมเีพยีงคะแนนใน

หวัขอ้ย่อยด้านความถูกต้องและแม่นย าของขอ้มูล และระยะเวลาในการด าเนินการจดัการขอ้ร้องเรยีน ที่มี

คะแนนต ่าในช่วงครึ่งปีแรก (3.88, 3.81 ตามล าดบั) แต่กส็ามารถปรบัปรุงใหม้คีะแนนทีสู่งขึน้ในระดบัพอใจ

มากได ้ในช่วงครึง่ปีหลงั 

 

จากแผนการด าเนินการดงักล่าว ในเรื่องทีต่อ้งปรบัปรุง หรอืป้องกนัและแกไ้ข ทางฝ่ายการตลาดและขายคาด

ว่าใน ปี พ.ศ.2564 ผลการประเมนิความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอบรษิทัในภาพรวมและดา้นต่าง ๆ จะมผีลทีด่ขี ึน้และเป็นทีน่่า

พอใจอย่างสงู  

กิจกรรมเพ่ือสงัคม 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงาน  

 บรษิทัมคีวามภูมใิจเป็นอย่างยิง่ทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงาน บรษิทัจงึไดเ้ปิดโอกาสให้

สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามประสงคจ์ะสง่นกัศกึษาเขา้ฝึกงานในบรษิทั สามารถสง่นกัศกึษาเขา้ฝึกงานตามวชิาเอกทีเ่รยีนมาตาม

ระยะเวลาทีส่ถาบนัการศกึษาก าหนด โดยมบีุคลากรของบรษิทัเป็นผูส้อนงานในต าแหน่งต่าง ๆ ซึง่นกัศกึษาทีเ่ขา้รบัการฝึกงาน

จะไดค้วามรูจ้ากการไดท้ดลองปฏบิตังิานจรงิ และไดป้ระสบการณ์เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการกา้วสูส่งัคมการท างานในอนาคต  

ในปี 2563 มนีักศกึษาเขา้ร่วมฝึกงานกบับรษิทั จ านวน 1 คน จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน มาฝึกงาน

ภายใต้หน่วยงานผลติกระสอบ ซึ่งบรษิัทมีเป้าหมายในการรบันักศกึษาฝึกงาน จ านวนปีละ 5 คน แต่เนื่องด้วยประสบปัญหา
ไวรสัโควดิ-19 แพร่ระบาด ท าใหม้หาวทิยาลยัทัว่ประเทศงดและเลื่อนการใหน้กัศกึษาออกฝึกงาน ท าใหใ้นปีทีผ่่านมามนีกัศกึษา

เขา้ฝึกงานกบับรษิทัเพยีง 1 คนเท่านัน้     

 

การสรา้งงานให้กบัชุมชน 

 ในปี 2563 บริษัทได้ส่งงานเขา้ไปให้ผู้ต้องขงัหญิง เย็บชิ้นงานให้กบับริษัทอีกช่องทาง ซึ่งบริษัทมคีวามมุ่งมัน่ที่จะ

ช่วยเหลอืสงัคมในทุก ๆ ด้าน และเพื่อเป็นการเพิม่ก าลงัการผลติใหก้บับรษิทั จงึจดัใหม้โีครงการ “สร้างงานสรา้งอาชพีใหก้บั

ผูต้อ้งขงัหญงิ เรอืนจ าในพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา ท าใหบ้รษิทัมกี าลงัการผลติทีเ่พิม่ขึน้ และยงัไดช้่วยเหลอืสงัคมอกีดว้ย 

ตัง้แต่เดอืนมกราคม – ธนัวาคม 2563 มพีนกังานรบัเหมาช่วง 

1. งานเยบ็หหูิว้ 4 คน ส่งงานออกไปภายนอก สรา้งงานใหก้บัชุมชนในพืน้ที ่ต.ชยัมงคล จ.นครราชสมีา ก่อใหเ้กดิรายได้

ในชุมชน 619,350 บาท   
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2. งานรบัเหมาสวมถุง 10 คน การจ้างเหมาสร้างงานให้กบัชุมชนในพื้นที่และชุมชนใกล้ที่ตัง้โรงงาน จ.นครราชสมีา

ก่อใหเ้กดิรายไดใ้นชุมชน 627,577 บาท   

3. งานเยบ็หหูิว้ สง่งานไปยงัหน่วยงานราชการ เรอืนจ าอ าเภอสคีิว้ ต.ลาดบวัขาว  อ.สคีิว้ จ.นครราชสมีา ก่อใหเ้กดิรายได้

ในชุมชน 158,662 บาท  

  ดงันัน้ ในปี 2563 บรษิทัสรา้งงานใหก้บัชุมชุน และรวมการก่อเกดิรายไดใ้นชุมชน 1,405,589 บาท   

งานสวมถงุ 

 

 

 

 

 

 

         งานเยบ็หห้ิูว                                                      ส่งงานเยบ็ให้กบัเรอืนจ า 

 

 

 

 

 

 
 

 

กิจกรรมบริจาคและมอบส่ิงของช่วยเหลือชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

บริษัทท ากิจกรรมสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการมอบสิง่ของบริจาคหรือเงิน
สนับสนุน เพื่อเป็นการตอบแทนสงัคมและสร้างความสมัพนัธ์อนัดกีบัชุมชนใกล้เคยีงและหน่วยงานภายนอก ซึ่งในปี 2563 
บรษิทัไดท้ ากจิกรรมเพื่อสงัคมดงันี้ 

• มอบขนมและเครื่องดื่ม มูลค่า 5,000 บาท เนื่องในโอกาสกจิกรรมวนัเดก็ ณ อบต.นากลาง ต าบลนากลาง อ าเภอสงู
เนิน จงัหวดันครราชสมีา และเทศบาลต าบลโคกกรวด ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เมื่อวนัที ่9 
มกราคม 2563 
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• กจิกรรมจติอาสา บ าเพญ็ประโยชน์ใหก้บัชุมชน ท าความสะอาดวดั และมอบสิง่ของ มลูค่า 3,000 บาท ถวายวดันาใหญ่ 

ต าบลนากลาง อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา   
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ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัมนีโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มซึง่ไดป้ระกาศใชเ้พื่อใหพ้นกังานทุกคนไดย้ดึถอืเป็นแนวปฏบิตัโิดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

นโยบายด้านส่ิงแวดลอ้ม 

 

บรษิทั เอน็อพี ีอสงัหารมิทรพัยแ์ละอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลติสนิคา้ประเภทกระสอบสานพลาสตกิและ

บรรจุภณัฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) ให้ความส าคญัในการผลติสนิค้าที่มคีุณภาพ และตระหนักถึงความรบัผดิชอบต่อ

สิง่แวดลอ้มในการด าเนินกจิการเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื โดยผูบ้ริหารระดบัสงูและพนักงานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ในการปฏบิตัิ

ดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้ทรพัยากร 
 บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ จงึมุ่งเน้นใหม้แีนวทางปฏบิตัภิายในองคก์ร 

เพื่อใหพ้นักงานทุกคนมสี่วนร่วมในการด าเนินการอนุรกัษ์พลงังานและปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั ซึง่มุ่งไปสู่การลดค่าใชจ้่าย

ของบรษิทั และการประหยดัพลงังานตามนโยบายของรฐับาล จงึไดม้กีารก าหนดนโยบายการด าเนินการจดัการพลงังาน พรอ้ม

ทัง้แต่งตัง้คณะท างานจดัการพลงังาน จากตวัแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิ

การอนุรกัษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 ทีก่ าหนดใหโ้รงงานควบคุมการด าเนินการจดัการพลงังาน และใหบ้รรลุนโยบายและวตัถุประสงค์

ในการจดัการพลงังาน  

 

 

 

 

 

1. ปฏบิตัติามกฎหมายขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดอื่น ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มทีบ่รษิทัฯ เกีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 

เพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2. ปกป้องคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ และอุบตัภิยัต่าง ๆ จากการด าเนินกจิการ  

ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

3. ด าเนินการปรบัปรุงการบรหิารจดัการและทบทวนแผนการท างานต่าง ๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นประจ า

ทุกปี เพื่อพฒันาระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง  

4. ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและการใชน้ ้าโดยใชอ้ย่างประหยดัและมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ  

5. ลดการเกดิของเสยีจากกระบวนการผลติ  
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โครงการประหยดัพลงังาน LED 

  เพื่อลดการใชพ้ลงังาน และลดค่าใชจ้่ายดา้นการใชพ้ลงังานของบรษิทั รวมถงึสามารถช่วยลดภาวะโลกรอ้นทีจ่ะส่งผล

กระทบต่อสิง่แวดล้อม บรษิัทจงึได้จดัท า “โครงการประหยดัพลงังาน LED” โดยการตดิตัง้หลอดประหยดัพลงังาน LED ซึ่ง

เป็นระบบแสงสว่างที่มีประสทิธิภาพสูงในบริเวณต่างๆ ของบริษัท ท าให้บริษัทมีการบริหารจดัการด้านพลงังานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ และมกีารบรหิารจดัการงบประมาณค่าใชจ้่ายอย่างคุม้ค่า รวมทัง้เป็นการสรา้งจติส านึกของพนกังาน สง่เสรมิการมี

สว่นร่วมในการอนุรกัษ์และประหยดัพลงังานอย่างยัง่ยนืต่อไป 

 

 บริษัทได้ท าการติดตัง้หลอดไฟ LED ที่โรงงานของบริษัท ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร นครราชสีมา ซึ่ง

ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน 1,2,3, อาคารส านกังาน อาคารจดัเกบ็วตัถุดบิ อาคารคลงัสนิคา้ โรงซ่อม โรงเกบ็ของ และโรงอาหาร 

รวมไปถงึการตดิตัง้ฯ ทีส่ านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยบรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินการโครงการดงักล่าวตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 

2559 เป็นตน้มา  

 เป้าหมาย: ประหยดัลดลง รอ้ยละ 20 จากระบบเดิม 

บรษิทัไดเ้กบ็ขอ้มลูการใชพ้ลงังานเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการตดิตัง้ฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
หน่วยการใช้ไฟฟ้า : KW-h 

 
หมายเหต ุ  มเิตอรว์ดัการใชไ้ฟฟ้าทัง้หมด ไดแ้ก่  ไฟแสงสว่าง พดัลม เครือ่งใชส้ านกังาน เครือ่งปรบัอากาศ (ไมร่วมเครือ่งจกัร)  
 

 โดยมผีลสรุปการใชพ้ลงังานในปี 2563 เท่ากบั 285,803 กโิลวตัต์ สามารถประหยดัพลงังานเมื่อเทยีบกบัปี 2559 ก่อน

มกีารติดตัง้หลอดไฟ LED 131,335 กโิลวตัต์ หรอืลดลงร้อยละ 31.48 ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมรีายละเอยีดตาม

ตารางสรุปดา้นล่าง 

          เป้าหมายประหยดัลดลง 20 % จากระบบเดิม 

รายการ 
การใชพ้ลงังาน ผลประหยดั 

KW % KW % 
ปี 2559 ก่อนตดิตัง้ 417,138 100.00 0 0 
ปี 2560 หลงัตดิตัง้ 302,558 72.53 114,580 27.47 
ปี 2561 หลงัตดิตัง้ 313,569 75.17 103,569 24.83 
ปี 2562 หลงัตดิตัง้ 312,857 75.00 104,281 25.00 
ปี 2563 หลงัตดิตัง้ 285,803 94.46 131,335 31.48 

 

 

 

 

Grand Total ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ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

ปี62 22,382 24,202 32,551 26,341 29,963 29,573 28,225 27,056 25,815 25,875 21,683 19,191 312,857

ปี63 23,592 23,158 29,830 26,269 27,745 25,424 23,203 23,654 24,354 19,957 21,308 17,309 285,803

ลดลง 23.84 24.98 25.63 28.84 24.75 32.44 36.85 38.29 37.31 40.34 30.96 32.21 31.48
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โครงการประหยดัพลงังานด้วย ระบบ Heat Pump 

บรษิทัไดจ้ดัท า “โครงการประหยดัพลงังานดว้ย ระบบ Heat Pump” โดยตดิตัง้ระบบ Heat Pump แทนระบบ Heater ที่

ใชส้ าหรบัระบบท าความรอ้นของเครื่องพมิพก์ราเวยีร ์9 ส ีโรงงานผลติบรรจุภณัฑช์นิดอ่อน  โดยไดท้ ามาอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 

2560 

          ระบบ Heater                                                                              ระบบ Heat Pump                           

                                                
 

เป้าหมาย: ประหยดัลดลง รอ้ยละ 40 จากระบบเดิม 

บรษิทัไดเ้กบ็ขอ้มลูการใชพ้ลงังานเปรยีบเทยีบก่อนและหลงัการตดิตัง้ฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 

 
 

 
 

 

โดยมผีลสรุปการใช้พลงังานก่อน และหลงัติดตัง้ระบบ Heat Pump สามารถประหยดัพลงังานได้ 143,915 กโิลวตัต์ 

หรอืลดลงรอ้ยละ 57.42 เมื่อเทยีบกบัก่อนตดิตัง้ ซึง่บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้มรีายละเอยีดตามตารางสรุปดา้นล่าง 
เป้าหมาย ประหยดัลดลง 40 % จากระบบเดิม 

รายการ การใชพ้ลงังาน ผลประหยดั 
KW % KW % 

ปี 2560 ก่อนตดิตัง้ 250,629 100.00 0 0 
ปี 2561 หลงัตดิตัง้ 140,647 56.12 109,982 43.88 
ปี 2562 หลงัตดิตัง้ 110,100 43.93 140,530 56.07 
ปี 2563 หลงัตดิตัง้ 106,714 42.58 143,915 57.42 

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิ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.เดนิงาน -          42.00         102.00     59.00        140.00       202.00        199.00       166.00      159.00      255.00       245.00         195.00      1,764.00     

รายการ
ก าลงัไฟฟ้า ปี2560

ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิ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    

รวมทัง้ระบบ 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.เดนิงาน 177.00      138.00       117.00     84.00        147.00       200.00        162.00       185.00      129.00      143.00       147.00         116.00      1,745.00     

รายการ
ก าลงัไฟฟ้า ปี2561

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

Heater 6,156.80   4,072.96     15,060.48 4,120.32    3,741.44     3,599.36     4,072.96     4,593.92    5,920.00    5,304.32     4,309.76       3,741.44   64,693.76    

Heat pump 4,321.20   2,858.64     10,570.32 2,891.88    2,625.96     2,526.24     2,858.64     3,224.28    4,155.00    3,722.88     3,024.84       2,625.96   45,405.84    

รวมทัง้ระบบ 10,478.00 6,931.60     25,630.80 7,012.20    6,367.40     6,125.60     6,931.60     7,818.20    10,075.00  9,027.20     7,334.60       6,367.40   110,099.60  

ชม.เดนิงาน 130.00      86.00         318.00     87.00        79.00         76.00         86.00         97.00        125.00      112.00       91.00           79.00       1,366.00     

รายการ
ก าลงัไฟฟ้า ปี2562

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

Heater 3,646.72   3,741.44     5,067.52   2,225.92    3,599.36     3,646.72     5,114.88     6,204.16    6,772.48    8,098.56     6,630.40       7,956.48   62,704.64    

Heat pump 2,559.48   2,625.96     3,556.68   1,562.28    2,526.24     2,559.48     3,589.92     4,354.44    4,753.32    5,684.04     4,653.60       5,584.32   44,009.76    

รวมทัง้ระบบ 6,206.20   6,367.40     8,624.20   3,788.20    6,125.60     6,206.20     8,704.80     10,558.60  11,525.80  13,782.60   11,284.00     13,540.80  106,714.40  

ชม.เดนิงาน 77.00       79.00         107.00     47.00        76.00         77.00         108.00       131.00      143.00      171.00       140.00         168.00      1,324.00     

รายการ
ก าลงัไฟฟ้า ปี2563
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การลดปัญหาภาวะโลกรอ้น 

บรษิทัไดต้ระหนกัถงึปัญหาภาวะโลกรอ้น ซึง่สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ บรษิทัจงึไดค้ านึงถงึการมสี่วน

ร่วมในการลดปัญหาภาวะโลกรอ้น โดยการใชท้รพัยากรและพลงังานอย่างรูคุ้ณค่า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาใน

ปรมิาณต ่า 

เป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยกา๊ซ CO2: ปีละ 120,000 KgCO2 
 

ตารางเปรยีบเทยีบปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

หน่วย: กิโลวตัต ์

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 รวมปี 2559-2563 
1.โครงการเปล่ียนหลอดไฟ LED 417,138 302.558 313,569 312,857 285,803 1,631,925 
2.โครงการเปล่ียนระบบ Heat pump - 250,629 140,647 110,100 106,714 608,090 

Total 417,138 553,187 454,216 422,957 392,517 2,240,015 
ค่าแปลงหน่วย ไฟฟ้า 1 กโิลวตัต ์= ปรมิาณการกล่อยก๊าซ 0.5813 KgCO2   

 

ตารางเปรยีบเทยีบการปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 

หน่วย: KgCO2 

ปริมาณการปล่อย CO2 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 รวมปี 2559-2563 
1.โครงการเปล่ียนหลอด LED 242,482 175,877 182,278 181,864 166,137 948,638 
2.โครงการเปล่ียนระบบ Heat pump - 145,691 81,758 64,001 62,033 353,483 

Total 242,482 321,568 264,036 245,865 228,170 1,302,121 
 

ตารางเปรยีบเทยีบการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2 

หน่วย: KgCO2 

ลดปริมาณการปล่อย CO2 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2559 รวมปี 2559-2563 
1.โครงการเปล่ียนหลอด LED 0 66,605 60,205 60,619 76,345 263,774 
2.โครงการเปล่ียนระบบ Heat pump  0 63,933 81,690 83,658 229,280 

Total  66,605 124,137 142,308 160,003 493,054 
 

ในปี 2563 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากโครงการเปลี่ยนหลอด LED และ ระบบ Heat Pump รวม 
160,003 KgCO2   และเมื่อรวมการลดปรมิาณการปล่อยก๊าซ CO2  ตัง้แต่มกีารเริม่โครงการทัง้สองโครงการ บรษิทัสามารถช่วย

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรื่อนกระจกไปไดท้ัง้หมด 493,054 KgCO2  ซึง่บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
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โครงการ NEP รณรงคป์ระหยดัน ้าประหยดัไฟ  

บรษิัทได้เขา้ร่วมโครงการส่งเสรมิเครื่องจกัรอุปกรณ์ประสทิธภิาพสูง และวสัดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรกัษ์พลงังานของ

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

ส านักงาน เพื่อยดือายุการใชง้านใหย้าวนานขึน้ ซึง่ช่วยลดค่าใชจ้่ายดา้นพลงังาน โดยพนักงานทุกคนมสี่วนร่วมในการอนุรกัษ์

พลงังาน ซึง่เป็นการปลกูจติส านึกในการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 

บรษิทัไดก้ าหนดมาตรการในการควบคุมการใชพ้ลงังานใหม้ปีระสทิธภิาพดงันี้ 

1. มาตรการการเลอืกซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้า, อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน 

1.1 เลอืกซือ้เครื่องใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ตดิฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 

1.2 เลอืกซือ้อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน ทีม่สีญัลกัษณ์ Energy Star 

2. มาตรการการใชง้านและบ ารุงรกัษา เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน 

2.1 เครื่องปรบัอากาศ 

2.1.1 ปิดเครื่องปรบัอากาศช่วงพกัเทีย่ง 

2.1.2 ปรบัตัง้อุณหภูมกิารใชง้านของเครื่องปรบัอากาศที ่25 องศาเซลเซยีส 

2.1.3 ลา้งเครื่องปรบัอากาศทุกๆ รอบ 3 เดอืน 

2.1.4 ใชเ้ครื่องปรบัอากาศประสทิธภิาพสงูตดิฉลากประหยดัไฟเบอร ์5 แทนเครื่องเก่าทีช่ ารุด 

2.2 อุปกรณ์/เครื่องใชส้ านกังาน 

2.2.1 ปิดเครื่องหลงัเลกิงาน พรอ้มทัง้ถอดปลัก๊ออกดว้ย 

2.2.2 ปิดจอคอมพวิเตอรต์อนพกัเทีย่ง 

2.2.3 ตัง้ปิดหน้าจอคอมพวิเตอรอ์ตัโนมตัิ 

3. มาตรการการใชง้านและบ ารุงรกัษาระบบไฟแสงสว่าง 

3.1 ปิดสวทิชไ์ฟ เมื่อไม่ใชง้านหรอืไม่อยู่ 

3.2 อาศยัแสงสว่างจากธรรมชาตชิ่วยในการสอ่งสว่าง 

3.3 ท าความสะอาดหลอดและโคมไฟตามวาระ 
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 นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัท าโครงการ “NEP ประหยดัน ้าประหยดัไฟ” เป็นใหเ้กดิการด าเนินงานอย่างเป็นรปูธรรม โดย

มวีตัถุประสงคข์องโครงการดงันี้ 

1. เพื่อปลกูจติส านึกและสรา้งวนิยัใหก้บัพนกังานภายในบรษิทัในการประหยดัน ้าประหยดัไฟ 

2. ใหพ้นกังานทราบถงึวธิปีระหยดัน ้าประหยดัไฟทีถู่กตอ้ง 

3. เพื่อเป็นการลดค่าใชจ้่าย ค่าน ้า ค่าไฟ ภายในบรษิทั 

4. เพื่อเป็นการลดใชพ้ลงังานและใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการลดใชพ้ลงังานของภาครฐั 

5. มสีว่นร่วมในการช่วยลดภาวะโลกรอ้น 

 บรษิทัไดม้กีารตดิป้ายรณรงคป์ระหยดัน ้าตามจุดทีม่กีารใชน้ ้า หอ้งน ้าภายในอาคารส านกังาน และโรงงาน 1,2,3  

 

    
 

 รวมทัง้ตดิป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟฟ้าตามจุดทีม่กีารใชไ้ฟฟ้า เช่น บรเิวณเครื่องปรบัอากาศ เครื่องจกัรต่างๆ หอ้งน ้า

ภายในอาคารส านกังาน โรงงาน 1,2,3  

     

 
มกีารลา้งเครื่องปรบัอากาศในโรงงานเป็นประจ าทุกๆ 3 เดอืน 

   
 

บรษิทัไดม้สีง่พนกังานไปอบรมเกีย่วกบัการอนุรกัษ์พลงังานใหแ้ก่พนกังานภายในบรษิทั เพื่อใหท้ราบถงึวธิกีารปฏบิตัิ

ในการประหยดัพลงังานทีถู่กตอ้ง  
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 นอกจากนี้ บรษิทัไดน้ าระบบ VDO Conference มาใช ้โดยพนักงานไม่จ าเป็นต้องเดนิทางจากแหล่งทีท่ างานเพื่อมา

ประชุมร่วมกนั ณ สถานที่ใด สถานที่หนึ่ง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางร่วมกนัระหว่างพนักงานที่ส านักงานใหญ่และ

โรงงาน และเป็นการลดการใชท้รพัยากรดา้นพลงังานอกีดว้ย 

ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารจดบนัทกึค่าตวัเลขทีแ่สดงของมเิตอรน์ ้าและไฟฟ้าทุกสิน้เดอืน และน าค่าตวัเลขทีบ่นัทกึไดม้าแสดง

ผลเปรยีบเทยีบ เพื่อประเมนิประสทิธภิาพของโครงการ โดยมรีายละเอยีดตามตารางเปรยีบเทยีบภาพรวมการใชน้ ้าและไฟฟ้า

ของบรษิทั ดงันี้ 

หน่วย: บาท 

ล าดบั รายการ ปี 61 ปี 62 ปี 63 เพิม่ / ลด หมายเหตุ 
1 ค่าไฟ 20,423,968.58 18,888,943.00 11,688,658.34 เพิม่ 1,715,164.28 เทยีบปี 61 และ ปี 62 ลด 

เทยีบปี 62 และ ปี 63 ลด 
เทยีบ 3 ปี คชจ.ลด 

 
เปรียบเทียบรายปี / ราย 3 ปี 

ลดลง 
1,535,025.58 

7.5 % 

ลดลง 
7,200,284.66 

38.11% 

ลดลงเทยีบ 3 ปี 
8,735,310.24 

17.12% 

 

 

ปัจจุบนัแนวโน้มค่าไฟลดลงเปรยีบเทยีบจากปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563 เนื่องจากปัจจุบนัไดม้กีารจดัท าโครงการ 

ประหยดัพลงังานการใชง้านเครื่องปรบัอากาศ (แอร)์ 

แผนการในปีถดัไปจะจดัใหม้กีารรณรงคเ์พิม่มากขึน้ สื่อสารในช่องทางต่าง ๆ ให้พนักงานภายในบรษิทัได้รบัทราบ 

หรอืแมแ้ต่การจดัอบรมในเรื่องการอนุรกัษ์พนกังานเพื่อใหพ้นกังานไดต้ระหนกัถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ในปี 64 ต่อไป 

ในปัจจุบนัโครงการนี้ถอืว่าบรรลุเป้าหมายไปกว่าร้อยละ 50 แล้ว ทัง้นี้ เกดิจากปัจจยัขา้งต้นที่ได้กล่าวมา การจดัท า

โครงการนี้เป็นความร่วมมอืจากพนักงานของบรษิทั ทุกส่วนงาน ในอนาคตต่อไปโครงการนี้บรรลุเป้าหมายจะช่วยในเรื่องลด

ค่าใชจ้่ายใหบ้รษิทั แต่ในปัจจุบนักท็ าใหพ้นกังานมจีติส านึกในการประหยดัไฟภายในบรษิทั และยงัท าใหพ้นกังานมรีะเบยีบวนิัย

ในการใชง้านเครื่องปรบัอากาศ และมสีว่นร่วมในการรกัษ์โลก เป็นการช่วยประหยดัพลงังานอกีดว้ย 

ในปี 2562 ผลการด าเนินการ เมื่อเทียบปริมาณการใช้งาน 2 ปี บรรลุเป้าหมายจากปี 2561 ซ่ึงปริมาณการใช้

งานค่าไฟฟ้า ลดลง เฉล่ียรวมรอ้ยละ 7.5 ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กบับริษทัได้ 1,535,025.58  บาท 

ในปี 2563 ผลการด าเนินการ เมื่อเทียบปริมาณการใช้งาน 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัมีปริมาณการใช้งานค่าไฟฟ้าท่ี

ยงัสามารถลดปริมาณการใช้งานได้อีก 

เฉล่ียรวม 3 ปี คิดเป็น รอ้ยละ 17.12 ค่าใช้จ่ายลด เป็นเงิน 8,735,310.24 บาท  
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การใช้ทรพัยากรน ้า 

บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการใชท้รพัยากรน ้าอย่างคุม้ค่าทีสุ่ด โดยบรษิทัไดม้กีารรณรงคแ์ละปลูกจติส านึกของพนกังาน

ดว้ยการตดิป้ายประกาศเตอืนตามจุดทีม่กีารใชน้ ้า มกีารตรวจสอบอุปกรณ์ตดิตัง้ ขอ้ต่อ ท่อน ้า อย่างสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการ

รัว่ซมึ  

เป้าหมาย: ต้องการลดการใช้น ้าของบริษทั รอ้ยละ 15   

 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้น ้าในปี 2562 กบั 2563 

 
 ในปี 2563 บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะลดค่าน ้าลงจากปี 2561 ลดลงรอ้ยละ 15 หรอืลดลง 35,313 บาท หรอืมคี่าน ้าไม่เกนิ 

200,107 บาท  ปรากฏว่า ในปี 2563 บรษิัทมกีารใชน้ ้าน้อยกว่าทีต่ัง้เป้าหมายไว ้โดยมกีารใชน้ ้าทัง้สิน้  9,262 หน่วย หรอืคดิ
เป็นเงนิ 185,240 บาท ซึง่เกนิกว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้โดยลดลง รอ้ยละ 21    
  ปัจจยัแวดลอ้มทีส่ามารถลดค่าใชจ้่ายในการใชน้ ้าในปี 2563 ไดส้บืเนื่องมาจากปัจจยัหลายดา้น ไดแ้ก่ 

• ค าสัง่ผลติจากลกูคา้ลดลง ท าใหก้ าลงัการผลติลดลง 

• ในปี 2563 พนกังานทุกคนใหค้วามร่วมมอืช่วยกนัประหยดัน ้า 

• มกีารส ารวจรอยรัว่ของท่อน ้าและก๊อกน ้าเป็นประจ า หากตรวจพบว่ารัว่หรอืช ารุด จะรบีด าเนินการซ่อมแซมทนัท ี 
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การจดัการของเสียและวสัดเุหลือใช้ 
บรษิัท ได้มุ่งเน้นใหม้กีารพจิารณาน าของเสยีกลบัมาใชใ้หม่เพื่อช่วยใหก้ระบวนการผลติสามารถลดต้นทุนต่อและยงั

เป็นการลดค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจา้งบรษิทัภายนอกเพื่อก าจดัสารเคมใีหถู้กตอ้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และยงัเป็นการใช้

ทรพัยากรทีม่อียู่อย่างคุม้ค่า โดยในปี 2563 ไดด้ าเนินโครงการหลกัๆ ดงัต่อไปนี้ 

• การ Re-used สพีมิพท์ีห่มดอายกุารใชง้าน 

ปี 2563 บรษิทัไดน้ าสทีีห่มดอายุ จ านวน 228  กโิลกรมั มลูค่า 17,400 บาท  มาปรบัเป็นสดี า โดยไมม่คี่าใชจ้่ายในการ 

ด าเนินการ สามารถลดปรมิาณการซือ้สดี าลงได ้228 กโิลกรมั จากการ Re-used 

• การกลัน่ IPA (Isopropyl Alcohol) ทีใ่ชง้านแลว้น ากลบัมาใชใ้หม่อกีครงั 

➢ IPA ทีผ่สมสแีลว้น ามากลัน่ใหม่ เพื่อลดการใชข้องใหม่ในการลา้งบลอ็กพมิพ ์แลว้น ามาใชอ้กีครัง้ 

➢ ปี 2563 บรษิทักลัน่ IPA จ านวน 10,747 กโิลกรมั แยกออกเป็นกากสจี านวน 5,440 กโิลกรมั และสามารถกลัน่ 

IPA มาใชใ้หม่ จ านวน 5,761 กโิลกรมั ค่าเฉลีย่ในการซือ้ ปี 2563 เท่ากบักโิลกรมัละ 47.51 บาท  คดิเป็นมลูค่าที่

ลดตน้ทุนได ้273,705.11 บาท 

เมื่อเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่าย 

➢ ปี 2562 มกีากสารเคม ีจ านวน 43,896.67 ตนั เสยีค่าใชจ้่ายใหก้บับรษิทัภายนอกน ากากเคมเีพื่อน าไปก าจดัตาม

กระบวนการทีถู่กตอ้งตามกฎหมายมลูค่าทัง้สิน้ 168,840 บาท  

➢ ปี 2562 มกีากสารเคม ีจ านวน 23,810 ตนั เสยีค่าใช้จ่ายให้กบับรษิัทภายนอกน ากากเคมเีพื่อน าไปก าจดัตาม

กระบวนการทีถู่กตอ้งตามกฎหมายมลูค่าทัง้สิน้ 87,690 บาท  

จากการด าเนินการทัง้ 2 โครงการในปี 2563 จะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 บริษัทสามารถลดกากสลีง 

20,086.67 กโิลกรมั และค่าใชจ้่ายในการจา้งบรษิทัภายนอก เพื่อส่งสารเคมลีดลง 81,150 บาท และยงัเป็นการน าวตัถุที่เหลอื

จากกระบวนการผลติน ากลบัมาใชใ้หม่อกีครัง้ไดด้ว้ย 

นอกจากนี้ บรษิทัไดม้กีารสง่เสรมิการใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพในรปูแบบอื่น ๆ เช่น  

• การน าเศษขอบรมิฟิลม์มามดักระสอบแทนเชอืกฟาง 

• การเดนิงาน 7 วนัต่อสปัดาห ์โดยใชก้ารสลบัวนัหยุดของพนกังานของแผนกผลติเสน้เทปทีเ่ป็นเครื่องจกัรทีต่อ้งเดนิงาน

ต่อเนื่อง เพื่อไม่ใหเ้กดิของเสยีในการ Setup ทุก ๆ ครัง้ในการเริม่เดนิเครื่องใหม่ของวนัเริม่ต้นสปัดาห ์กรณีทีห่ยุดทุก

วนัอาทติยใ์นการท างานแบบเดมิ 

• การลดการสญูเสยีความรอ้นชุดหวัฉีดพลาสตกิทีเ่ครื่องเคลอืบโดยการหุม้ฉนวนชุดสกรูหลอมพลาสตกิทีม่กีารสญูเสยี

ความร้อน เพื่อลดภาระการท าความร้อนของ Heater ส่งผลให้ลดการใช้กระแสไฟฟ้า และลดอุณหภูมบิริเวณพื้นที่

ท างานลง 

• การพจิารณาการลงทุนเครื่องจกัรใหม่ไดม้เีงื่อนไขเรื่องการเลอืกเครื่องจกัรทีใ่ชพ้ลงังานน้อยเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ดงัเช่น

การเลอืกซือ้เครื่องพมิพก์ราเวยีรท์ีม่รีะบบการท าความรอ้นของชุดอบฟิลม์เป็นระบบ Heat pump  แทนการใช ้Heater 

ท าความรอ้น  เพื่อใชง้านทีเ่ครื่องจกัร สามารถลดการใชพ้ลงังานจาก Heater ไดป้ระมาณรอ้ยละ 30  

• ในระบบดูดกลิน่ของเครื่อง DRY Laminate เครื่องจกัรทีเ่ลอืกซือ้มรีะบบควบคุมความแรงของลมดูดกลิน่ทีส่มัพนัธก์บั

ความเรว็ในการเดนิเครื่องจกัร สามารถลดการใชก้ระแสไฟฟ้าทีเ่กนิความจ าเป็นลงได้ 
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• การขายเครื่องจกัรรุ่นเก่าทีด่อ้ยประสทิธภิาพ เพื่อลดการใชพ้ลงังานทีม่ากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลผลติทีไ่ด ้ลดของเสยีที่

เกดิจากสภาพเครื่องจกัรทีเ่สือ่มสภาพจากอายุการใชง้านทีย่าวนาน และลดค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกัษา 

  

กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัถอืเป็นผูป้ระกอบการรายหนึ่งทีม่สี่วนในการสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนขา้งเคยีง ดงันัน้ จากการที่

บรษิทัไดย้า้ยฐานการผลติมายงัเขตสง่เสรมิอุตสาหกรรมนวนคร อ าเภอสงูเนิน จงัหวดันครราชสมีา สามารถช่วยลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มและชุมชนใหน้้อยลง และสามารถบริหารจดัการควบคุมดูแลดา้นสิง่แวดลอ้มไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยบรษิทัได้

ปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัแิละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเคร่งครดั และประเมนิผลอย่างต่อเนื่อง   

ในปี 2563 บรษิทัไดว้่าจา้งบรษิทั เอม็อที ี จ ากดั เพื่อตรวจวดัและรบัรองผลการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มบรเิวณโรงงาน  

 

การควบคมุมลพิษในอากาศ 

 กระบวนการผลติสนิคา้ของบรษิทัสรา้งผลกระทบเรื่องกลิน่ทีเ่กดิจากสารเคมสีะสมอยู่ในอากาศค่อนขา้งมาก ซึ่งเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพของพนักงานที่ปฏบิตัิงาน และผู้เขา้มาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขปัญหาดงักล่าว 

บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีารตรวจสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีก่ารท างานและตดิตัง้ระบบระบายอากาศภายในโรงงาน อกีทัง้ยงัควบคุมการ

ปล่อยมลพษิออกสูบ่รรยากาศภายนอกใหน้้อยทีส่ดุ ทัง้นี้ มกีระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งมลพษิทางอากาศ ได้แก ่

1. กระบวนการของเครื่องพมิพก์ราเวยีร ์

การน าหมกึพมิพผ์สมกบัโซเวน้ตามสตูรของกระบวนการผลติ แลว้น าเขา้เครื่องพมิพ ์หลงัจากนัน้จงึเดนิเครื่องจกัรจน

ครบกระบวนการผลติ ท าใหม้กีารปล่อยสารจากหมกึพมิพแ์ละโซเวน้ผ่านปล่องระบายอากาศออกสูช่ ัน้บรรยากาศจงึท า

ใหเ้กดิมลพษิทางอากาศ 

2. กระบวนการของเครื่องเคลอืบกราเวยีร ์

การน ากาวผสมกับโซเว้นตามสูตรของกระบวนการผลิต แล้วน าเข้าเครื่องเคลือบท าการเดินเครื่องจักรจนครบ
กระบวนการผลติ ท าให้มกีารปล่อยสารจากกาวและโซเวน้ผ่านปล่องระบายอากาศออกสู่ชัน้บรรยากาศจงึท าใหเ้กดิ
มลพษิทางอากาศ 

ผลการตรวจวดัสารมลพิษ บริเวณพืน้ท่ีท างาน 

จดุเกบ็ตวัอย่าง  ดชันีท่ีตรวจวิเคราะห ์ ผลการตรวจวดั  มาตรฐาน  หน่วย  ผลการประเมิน 
Factory 1           
1. ห้องเตรียมวตัถดิุบ  1. Ethyl Acetate  22.77 400 ppm  ผ่าน  

2. Toluene  7.47 200 ppm  ผ่าน  
3. Methyl Ethyl Ketone  <0.01  200 ppm  ผ่าน 

2. ห้องเกบ็สารเคมี 
เตรียมวตัถดิุบ 

1. Ethyl Acetate  74.27 400 ppm  ผ่าน 

 
2. Toluene  32.71 200 ppm  ผ่าน  
3. Methyl Ethyl Ketone  <0.01  200 ppm  ผ่าน 

3. เคร่ืองพิมพ ์9 สี  1. Ethyl Acetate  52.07 400 ppm  ผ่าน  
2. Toluene  39.48 200 ppm  ผ่าน  
3. Methyl Ethyl Ketone  <0.01  200 ppm  ผ่าน  
4. Total Dust  0.473 15[1]  mg/m3  ผ่าน 

4. เคร่ืองพิมพ ์8 สี  1. Ethyl Acetate  85.46 400 ppm  ผ่าน  
2. Methyl Ethyl Ketone  <0.01  200 ppm  ผ่าน 
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จดุเกบ็ตวัอย่าง  ดชันีทีต่รวจวเิคราะห์  ผลการตรวจวดั  มาตรฐาน  หน่วย  ผลการประเมนิ  
3. Total Dust  0.639 15[1]  mg/m3  ผ่าน 

5. เครื่องเคลือบ No.2  1. Ethyl Acetate  181.3 400 ppm  ผ่าน  
2. Toluene  9.05 200 ppm  ผ่าน  
3. Methyl Ethyl Ketone  <0.01  200 ppm  ผ่าน 

6. เครื่องท าซอง BM4  1. Total Dust  0.674 15[1]  mg/m3  ผ่าน 
Factory 2 

     

7. เคร่ืองพิมพ ์PR5  1. Isopropyl Alcohol  271.5 400 ppm  ผ่าน  
2. Total Dust  0.263 15 mg/m3  ผ่าน 

8. เคร่ืองพิมพ ์PR4  1. Isopropyl Alcohol  39.3 400 ppm  ผ่าน  
2. Total Dust  0.395 15 mg/m3  ผ่าน 

9. เคร่ืองพิมพ ์PR6  1. Isopropyl Alcohol  5.26 400 ppm  ผ่าน  
2. Toluene  6.49 200 ppm  ผ่าน  
3. Total Dust  0.264 15[1]  mg/m3  ผ่าน 

10. เคร่ืองพิมพ ์PR7  1. Isopropyl Alcohol  38.43 400 ppm  ผ่าน 
11. แผนกเยบ็  1. Total Dust  0.452 15[1]  mg/m3  ผ่าน 
12. เคร่ืองพิมพ ์PR1  1. Isopropyl Alcohol  24.59 400 ppm  ผ่าน 

 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจดัการน ้า 

บริษัทมีการน าน ้ามาใช้ในกระบวนการผลิตในปริมาณที่ไม่มากนัก และบริษัทได้ตัง้โรงงานผลิตในเขตส่งเสริม

อุตสาหกรรม นวนคร จงัหวดันครราชสมีา ซึง่มรีะบบการบรหิารจดัการน ้าเสยีทีไ่ดม้าตรฐาน โดยการรวบรวมน ้าเสยีจากโรงงาน

ทัง้หมดเขา้สูร่ะบบบ าบดัน ้าเสยีกลางท าใหส้ามารถบ าบดัน ้าใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จงึ

ท าใหบ้รษิทัไม่มปัีญหาเกีย่วกบัการบรหิารจดัการน ้าดา้นการควบคุมคุณภาพน ้าเสยีทีป่ล่อยออกจากกระบวนการผลติ และไม่มี

ผลกระทบเกีย่วกบัการใชน้ ้า 

ตรวจวดัปริมาณของสารเจอืปนในอากาศท่ีปล่องระบายออก 
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การจดัการขยะทัว่ไปและขยะอนัตราย 

บรษิทัมกีารบรหิารจดัการขยะภายในองคก์รอย่างถูกสุขลกัษณะ โดยการคดัแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ขยะ

ทัว่ไป ขยะเศษอาหาร  ขยะรไีซเคลิ และขยะอนัตราย โดยส่งเสรมิใหพ้นักงานคดัแยกขยะอย่างถูกวธิ ีมกีารจดัท าป้ายตดิทีถ่งั

ขยะเพื่อความชดัเจนในการคดัแยก  

ส าหรบัขยะอนัตราย เช่น กากกาว กากส ีน ้ายา IPA ที่เหลือใช้ และสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ ทางบริษัทได้ว่าจ้าง    

บรษิัท เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบรษิัทที่มคีวามช านาญในการจดัการสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ล้วทีเ่ป็น

อนัตรายต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี้ บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัปรุงแผนการจดัการขยะภายในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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อตุสาหกรรมสีเขียว 

 
 

 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสเีขยีวของ

กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ ง เ ป็นโครงการที่บริษัทหรือ

อุตสาหกรรมทีม่คีวามยดึมัน่ในการประกอบกจิการทีเ่ป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน โดยมุ่งเน้นการ

พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการผลติ และการบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง รวมถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมทัง้

ภายในและภายนอกองคก์รตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

 บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินว่าเป็นไป

ตามเกณฑอ์ุตสาหกรรมสเีขยีวของกระทรวงอุตสาหกรรม และ

ได้รบัการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวระดบัที่ 2 ปฏิบตัิการสี

เขียว  (Green Activity) คือ  การด า เนินกิจกรรมเพื่ อ ลด

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดส้ าเรจ็ตามความมุ่งมัน่ทีต่ัง้ไว ้เมื่อ

วนัที ่16 พฤษภาคม 2562 

  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และนโยบายดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื บรษิทัมแีผนทีจ่ะพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการ

ผลติเพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมสเีขยีวไปสูอุ่ตสาหกรรมสเีขยีว ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว (Green System) ต่อไป 
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GRI Content INDEX 
 

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 2  
Organizational Profile  

G4-3 Report the name of the organization 4-5 

G4-4 Report the primary brands, products, and services 10-11 

G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 6 

G4-7 Report the nature of ownership and legal form 5-6 

G4-9 Report the scale of the organization 7 

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

38-39 

G4-12 Describe the organization’s supply chain 11,22 

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 

22 

 
Identified Material Aspects and Boundaries  

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

17-18 

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 19-21 

G4-20 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 23-26 

G4-21 For each material, Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 23-26  
Stakeholder Engagement  

G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 22 

G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 22 

G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 23-26 

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

23-26 

 
Report Profile  

G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 17 

G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial) 17 

G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 18  
Governance  

G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 7-8  
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE   
Category: Economic   
Economic Aspect: Economic Performance  

G4-DMA Disclosure on management approach for Economic Performance of Economic Aspect 27  
Economic Aspect: Procurement Practices  

G4-DMA Disclosure on management approach for Procurement Practices of Economic Aspect 35-37  
Category: Environmental   
Environmental Aspect: Energy  

G4-DMA Disclosure on management approach for Energy of Environmental Aspect 72-78 

G4-EN3 Energy consumption within the organization 78 

G4-EN6 Reduction of energy consumption 78 

G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 78  
Environmental Aspect: Water  

G4-DMA Disclosure on management approach for Water of Environmental Aspect 79 

G4-EN8 Total water withdrawal by source 79  
Environmental Aspect: Emissions  

G4-DMA Disclosure on management approach for Emissions of Environmental Aspect 75 

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 75 

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity 75 

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions 75  
Environmental Aspect: Effluents and Waste  

G4-DMA Disclosure on management approach for Effluents and Waste of Environmental Aspect 80 
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G4 
Indicators 

Descriptions Page 

 
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 40-42 

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

39 

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

38 

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 39  
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 

43-44 

 
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 

44-46 

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 

45-46 

 
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 

51 

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 51 

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

52 

 
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 

40 

 
Category: Social   
Sub-category: Human Rights   
Human Rights Aspect: Non-discrimination  

G4-DMA Disclosure on management approach for Non-discrimination of Human Rights Aspect 40  
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 

41-42 

 
Human Rights Aspect: Child Labor  

G4-DMA Disclosure on management approach for Child Labor of Human Rights Aspect 41  
Human Rights Aspect: Forced or Compulsory Labor  

G4-DMA Disclosure on management approach for Forced or Compulsory Labor of Human Rights Aspect 41  
Human Rights Aspect: Security Practices  

G4-DMA Disclosure on management approach for Security Practices of Human Rights Aspect 44-45  
Category: Social   
Sub-category: Society   
Society Aspect: Anti-corruption  

G4-DMA Disclosure on management approach for Anti-corruption of Society Aspect 28-32 

 




