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การด าเนินการ 

การด าเนินการในดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่น คอื การด าเนินงานหรอืกจิกรรมเพื่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธรุกจิปกต ิ(in-process)  และกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มที่

นอกเหนือจากการด าเนินธรุกจิปกต ิ(after-process)  บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายในการด าเนินงานทีเ่กี่ยวกบัความรบัผดิชอบทาง

สงัคม โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลกัการ 8 ขอ้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ มกีารสรา้งสมดลุของอ านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และความสามารถของบุคลากรทีท่ าการตดัสนิใจในนาม

ขององคก์ร ตามคูม่อืการอนุมตั ิคู่มอืปฏบิตังิานระบบจดัซือ้และรบัของ และระเบยีบปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ มกีารด าเนินกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม และรว่มมอืกบั

หน่วยงานที่ดแูลทางดา้นการแขง่ขนัทางการคา้ โดยก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ร (CG) เรื่องแนวทาง

จรยิธรรมทางธุรกจิ และจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) เรื่องสมัพนัธภาพระหวา่งลูกคา้ ผู้

ใหบ้รกิาร และคู่แขง่ เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดระเบยีบปฏบิตัแิละสิง่ป้องกนัอื่นๆ เพื่อป้องกนัการถูกชกัจงู หรอืการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการ

ต่อตา้นการแขง่ขนัทางการคา้ โดยไดจ้ดัท าคูม่อืปฏบิตังิานระบบจดัซื้อและรบัของ, คูม่อืการอนุมตัิ และระเบยีบ

ปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่ตอ้งมกีารประมลูจากผูซ้ือ้อยา่งน้อย 3 ราย เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนแนวปฏบิตัดิา้นการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่ง

เป็นธรรม โดยไดก้ าหนดใหม้ทีะเบยีนคูค่า้, การตรวจประเมนิคูค่า้ประจ าปี, Internal Audit, การตรวจสอบจรรยาบรรณ

ในการปฏบิตังิานประจ าปี และจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) เรื่องสมัพนัธภาพระหวา่งลูกคา้ ผู้

ใหบ้รกิาร และคู่แขง่ เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ มแีนวทางในการด าเนินงานเพื่อสง่เสรมิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม และมกีารน าไปใชใ้นการด าเนินธรุกจิปกติ

ของบรษิทัฯ  ดงั ตวัอยา่งเช่น การสง่เสรมิใหม้กีารจดัซือ้วตัถุดบิอยา่งเป็นธรรมจากเกษตรกรคูส่ญัญาของบรษิทัฯ   

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารขายวตัถุดบิ และซือ้สนิคา้จากเกษตรกรคูส่ญัญาในราคาและขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม โดยหาก

การซือ้ขายระหว่างเกษตรกรกบับรษิทัฯ ไมม่คีวามเป็นธรรมแล้ว อาจท าใหเ้กษตรกรไมส่ามารถประกอบธรุกจิได้

อยา่งยัง่ยนื และอาจมคีวามเสีย่งต่อจ านวนผลผลติ ซึง่อาจมผีลกระทบต่อธรุกจิอย่างมนียัส าคญั   

 บรษิทัฯ สง่เสรมิพนกังานใหม้คีวามตระหนักถงึความส าคญัของการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกบักฎหมายการแขง่ขนัทาง

การคา้ และการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยระบุไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) และมกีารอบรม

เรื่องการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม, การปฏบิตังิานตามคูม่อืปฏบิตังิานระบบจดัซือ้/รบัของ และระเบยีบปฏบิตักิาร

จดัซือ้จดัจา้งส าหรบัพนกังานทีเ่กี่ยวขอ้งก่อนเริม่ปฏบิตังิาน เป็นต้น 

 บรษิทัฯ ไดบู้รณาการเกณฑท์างดา้นจรยิธรรม สงัคม สิง่แวดลอ้ม และความเท่าเทยีมกนัทางเพศ รวมถงึ สขุภาพและ

ความปลอดภยั เขา้ไปในนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการจดัซือ้ การจ าหน่าย และการท าสญัญา คูม่อืปฏบิตังิานระบบ

จดัซือ้และรบัของ ตามนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ร (CG) และจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) 

 ผูบ้รหิารบรษิทัฯ  และหวัหน้าหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประสานงานกบัเกษตรกร มกีารพฒันาความร่วมมอืกบั

เกษตรกรคูส่ญัญาอยา่งต่อเน่ือง มกีารวเิคราะหก์ารตัง้ราคาทีเ่หมาะสมทัง้การขายวตัถุดบิและการซือ้สนิคา้คนืจาก
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เกษตรกรคูส่ญัญา ซึง่จะอา้งองิทัง้จากราคาตลาดและตน้ทุนทีเ่กดิต่อบรษิทัฯ  ทัง้ยงัมกีารสื่อสารนโยบายการตัง้ราคา

กบั บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายแผนกทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ปีระโยชน์สูงสดุต่อทัง้เกษตรกรและทางบรษิทัฯ เอง 

 

2. การเคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิ 

 บรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัใินการสง่เสรมิการเคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิ ตามระเบยีบวา่ดว้ยการใชเ้ครอืข่ายคอมพวิเตอรใ์น

องคก์ร (IT Policy & Procedure) และหนงัสอืยนิยอมรบัเงื่อนไขนโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

 บรษิทัฯ มดี าเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิอยา่งเหมาะสม เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่มกีารอนุญาตใหใ้ช้หรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิ

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย ตามระเบยีบวา่ดว้ยการใชเ้ครอืขา่ยคอมพวิเตอรใ์นองคก์ร (IT Policy & Procedure) 

 บรษิทัฯ ไม่เขา้ร่วมในกจิกรรมทีล่ะเมดิสทิธใินทรพัยส์นิ รวมถงึการใช้ทีผ่ดิไปจากอ านาจการครอบครอง  การปลอม

แปลง และการละเมดิลขิสทิธิ ์ตามระเบยีบวา่ดว้ยการใชเ้ครอืข่ายคอมพวิเตอรใ์นองคก์ร (IT Policy & Procedure) 

 บรษิทัฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนอยา่งเป็นธรรม ส าหรบัทรพัยส์นิลขิสทิธิท์ีไ่ดร้บัหรอืน ามาใช้ (License) 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรคูส่ญัญาอยา่งทัว่ถงึ เพราะนอกจากบรษิทัฯ จะ

ไดร้บัผลประโยชน์โดยตรงจากศกัยภาพทีส่งูขึน้ของเกษตรกรแล้ว ลูกคา้ซึง่ซือ้สินคา้จากบรษิทัฯ  จะไดร้บัสนิคา้เน้ือ

เป็ดทีม่คีณุภาพด ีสะอาดและถูกสุขอนามยั ซึง่เป็นผลมาจากคุณภาพในกระบวนการเลีย้งเป็ดทีไ่ดม้าตรฐานที่ด ีโดย

บรษิทัฯ มหีน่วยงานเฉพาะทีเ่สรมิสรา้งศกัยภาพของเกษตรกร โดยการใหค้วามรูใ้นการเลีย้งเป็ด รวมถงึการควบคมุ

สขุลกัษณะในการเลีย้งเป็ด การดแูลรกัษาโรงเลีย้งใหอ้ยูใ่นสขุลกัษณะทีด่ ีและการใหอ้าหารและน ้าแก่เป็ดทีเ่หมาะสม 

รวมถงึการดแูลป้องกนัโรคตดิต่อต่างๆ ในเป็ด ดว้ยความมุง่ม ัน่วา่ คุณภาพในกระบวนการเลีย้งเป็ด ย่อมสง่ผลดตี่อ

ทัง้ตวัเกษตรกรคู่สญัญาเอง และต่อบรษิทัฯ ดว้ย  

 

3. การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัฯ มกีารด าเนินการ ประยกุต์ใชแ้ละปรบัปรงุนโยบาย รวมทัง้แนวปฏบิตัทิีต่่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ การตดิสนิบน 

และการขูบ่งัคบั โดยไดร้ะบุไวใ้น จรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) เรื่องของก านลัและเงนิช่วยเหลอื

ในการด าเนินธรุกจิ คูม่อืพนักงานเรื่องวนิยัและโทษทางวนิัย คณะกรรมการตรวจรบังาน คูม่อืการอนุมตัิและการ

พจิารณาเรื่องคอรร์ปัชัน่ในนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนใหพ้นักงานมกีารตดิสนิบน, การคอรร์ปัชัน่ และสิง่จงูใจในการด าเนินงาน โดยไดต้ดิตัง้ตูร้บัฟัง

ความคดิเหน็ (ดา้นคอรร์ปัชัน่) การปฏบิตักิารรบัเรื่องรอ้งเรยีน และการรอ้งเรยีนผา่น Contact Us เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ มกีารฝึกอบรมและสรา้งความตระหนักใหก้บัพนักงาน ในเรื่องการคอรร์ปัชัน่และวธิกีารต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ 

โดยไดส้อดแทรกไวใ้นการปฐมนิเทศพนักงานใหมทุ่กต าแหน่ง 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าและรกัษาไวซ้ึง่ระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลเพื่อป้องกนัการคอรร์ปัชัน่ เช่น การมี

คณะกรรมการตรวจรบังาน มกีารตรวจประเมนิโรงงานของคูค่า้ คูม่อืการอนุมตั ิและการมกีระบวนการตรวจสอบ

ภายในทีร่ดักุม เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนใหพ้นักงาน คูค่า้ และผูส้ง่มอบ รายงานการละเมดิหรอืฝ่าฝืนนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ของ

บรษิทัฯ  โดยใชก้ลไกทีไ่มก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อผูร้ายงาน เช่น การตดิตัง้ตูร้บัความคดิเหน็โดยตรงต่อผูบ้รหิารสงูสดุ 

และการแจง้เบาะแส หรอืรายงานตรงผา่นอเีมลถ์งึผูบ้รหิารสงูสุด เป็นตน้ 
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 เมื่อบรษิทัฯ พบวา่การทุจรติคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้ บรษิทัฯ จะด าเนินการแจง้ความการละเมดิต่อกฎหมายอาญาใหก้บั

เจา้หน้าทีผู่ท้ีม่อี านาจบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ตามคูม่อืพนักงาน เรื่องโทษทางวนิัยรา้ยแรง และแนวทางการ

ปฏบิตักิรณีพบเรื่องคอรร์ปัชัน่ 

 ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษิทัฯ มคีวามเป็นผูน้ า และเป็นแบบอยา่งในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่โดยมคีวามมุง่ม ัน่ สง่เสรมิ 

และไมล่ะเลยในการด าเนินการตามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

 บรษิทัฯ ก าหนดใหห้า้มด าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหข้อ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง การบดิเบอืนความจรงิ การขม่ขู ่หรอื

การบบีบงัคบั โดยไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูของ

บรษิทัฯ  และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน เรื่อง วนิัยและโทษทางวนิัย วา่ดว้ยเรื่องการปลอมแปลง แกไ้ขเอกสารหรอื

หลกัฐาน หรอืใหห้ลกัฐานเทจ็แก่บรษิทัฯ  เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ประโยชน์ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น 

4. การมสีว่นร่วมทางการเมอืงอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

 บรษิทัฯ มกีารใหค้วามรู้ อบรม และสรา้งความตระหนักใหก้บัพนักงาน เกีย่วกบัการมสี่วนรว่มทางการเมอืงและ

สนบัสนุนทางการเมอืงอยา่งรบัผดิชอบ และวธิกีารจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยไดส้อดแทรกไวใ้นการ

ปฐมนิเทศพนักงานใหมทุ่กต าแหน่ง 

 บรษิทัฯ มคีวามโปรง่ใสในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการล๊อบบี้ การสนบัสนุนทางการเมอืง และการมสี่วนร่วมทางการ

เมอืง และหลกีเลีย่งการสนบัสนุนทางการเมอืงทีพ่ยายามจะควบคมุผูก้ าหนดนโยบายใหเ้ป็นไปในแนวทางทีต่อ้งการ 

โดยไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) เรื่องกจิกรรมทางการเมอืงและการบรจิาค และ

เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ  

 

5.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายดา้นสทิธมินุษยชนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการด าเนินงานทีส่ าคญั และมกีารรวมนโยบายดา้นสทิธิ

มนุษยชนเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการตลอดทัง้บรษิทั  ซึง่ไดส้อดแทรกไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ร เรื่องแนว

จรยิธรรมทางธุรกจิ, จรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) เรื่องการปฏบิตัติ่อพนักงาน, นโยบายความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม, ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน, ขอ้ตกลงสภาพการจา้ง และคู่มอืพนกังาน เป็นตน้ 

 

6. ความเสีย่งต่อทรพัยากร 

 บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมที่ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อชุมชน เช่น กจิกรรมทีม่กีารน าทรพัยากรมา

ดดัแปลงหรอืกจิกรรมอื่นๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมนียัส าคญั เช่น แหล่งน ้า ป่าไม ้

หรอืชัน้บรรยากาศ 

 บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุน หรอืสง่เสรมิกจิกรรมทีส่ามารถสง่ผลกระทบหรอืเกีย่วขอ้งกบัเดก็ ซึง่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

เกีย่วกบัการท างาน เรื่อง นโยบายการจา้งงานทัว่ไป และบรษิทัฯ  ไม่มนีโยบายใชแ้รงงานเดก็ 

7. การหลกีเลีย่งการเกดิเหตุ 

 บรษิทัฯ ก าหนดใหต้อ้งควบคมุรกัษาความปลอดภยัของพืน้ที่หรอืสนิทรพัยอ์ย่างเขม้งวด เช่น แนวทางปฏบิตัขิอง

พนกังานรกัษาความปลอดภยั, แนวทางในการตรวจคน้บุคคลเขา้-ออก (ก าหนดใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยั 

ผูห้ญงิ ทุกกะ) การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด บรเิวณหน้าประตูโรงงาน บรเิวณดา้นขา้งอาคารผลติ และลานจอดรถ 
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 ส าหรบัพืน้ทีท่ีม่แีนวโน้มในการร่วมกนัละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยันัน้ บรษิทัฯ  

ไดม้กีารด าเนินการในการฝึกอบรมบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยั และใหม้กีารปฏบิตัติาม

มาตรฐานเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน และมชี่องทางขอ้รอ้งเรยีน กล่องรบัฟังความคดิเหน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัขัน้ตอนในการ

รกัษาความปลอดภยัหรอืเจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยั 

 บรษิทัฯ ใหก้ารฝึกอบรมบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัมาตรการรกัษาความปลอดภยั อยา่งเพยีงพอ ตามบนัทกึการประชุมและ

อบรมพนกังานรกัษาความปลอดภยั 

 บรษิทัฯ ไมส่นบัสนุนผลติภณัฑห์รอืการบรกิารของคู่คา้ ผูร้บัเหมา ที่มกีารละเมดิสทิธมินุษยชน และไม่รว่มเป็น

หุน้ส่วนอยา่งเป็นทางการกบัองคก์รทีม่กีารละเมดิสทิธมินุษยชน โดยไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดแูลองคก์ร

และ จรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of Conduct) 

8. การปฏบิตั ิและการก าหนดสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่อพนกังานอยา่งเท่าเทยีม 

 บรษิทัฯ เคารพในสทิธแิละช่วยท าใหเ้กดิสิง่แวดลอ้มทีส่ง่เสรมิการเคารพสทิธมินุษยชนของพนักงานต่างดา้ว โดย

บรษิทัฯ  จดัใหม้สีวสัดกิารคา่เช่าบ้านแก่พนักงานต่างดา้ว 

 บรษิทัฯ ใหพ้นักงานมสีทิธมินุษยชนอยา่งเตม็ทีโ่ดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิรวมทัง้การศกึษา การจา้งงาน และ

กจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนสทิธใินการตดัสนิใจในการแต่งงานและเรื่องครอบครวั โดยไดก้ าหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน  เรื่องการลาคลอด หรอืการขอโอนยา้ยหน้าทีง่านเป็นการชัว่คราวในขณะตัง้ครรภ์ และ

ประกาศการรบัสมคัรงานที ่“ไมไ่ดร้ะบุถงึการก าหนดเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา” 

 บรษิทัฯ สนบัสนุน และสง่เสรมิใหผู้พ้กิาร ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งมเีกยีรติ มเีสรภีาพและมีส่วนร่วมในสงัคมอย่างเต็ม

รูปแบบ ต้องเคารพต่อหลกัการไม่เลือกปฏิบตัิ และพจิารณาอยา่งสมเหตุสมผลในการเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวก

ต่างๆ โดยไดป้ระกาศรบัสมคัรคนพกิารเขา้ท างาน และปัจจบุนัมพีนักงานเป็นคนพกิารจ านวน 8 คนกระจายอยูทุ่ก

หน่วยงาน 

 บรษิทัฯ พจิารณาใหผ้ลประโยชน์สูงต่อเดก็และเยาวชน ซึง่รวมถงึการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิสทิธใินการมชีวีติของเดก็ สทิธิ

ในการอยูร่อด สทิธใินการพฒันาของเดก็ และมเีสรภีาพในการแสดงออก โดยไดร้บันกัศกึษาฝึกงานภาคฤดรูอ้นมา

ตลอด 

 บรษิทัฯ ตระหนกัและเคารพต่อสทิธ ิโดยมุง่ม ัน่ที่จะใหโ้อกาสและการปฏบิตัอิยา่งเสมอภาค และสง่เสรมิ

สภาพแวดลอ้มในการขจดัอคตติ่อกลุ่มคน กลุ่มทางศาสนา เช่น การจดัใหม้หีอ้งละมาด ส าหรบัพนักงานอสิลาม 

 บรษิทัฯ มนีโยบายและแนวปฏบิตัใินการจา้งแรงงานต่างดา้ว โดยจดัท าบนัทกึเพื่อความเขา้ใจ (MOU) รว่มกบั

กรมการจดัหางาน 

 ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  เป็นสนิคา้ประเภทอาหารสดแช่แขง็ ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินุษยชน 

 

11. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

11.1 การจา้งงาน และความสมัพนัธใ์นการจา้งงาน 

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัของการจา้งงานทีม่ ัน่คง ทัง้ต่อพนกังานประจ าและพนกังานชัว่คราว โดยวางแผนการใช้

อตัราก าลงัเพื่อหลกีเลี่ยงการใชแ้รงงานชัว่คราวมากเกนิไป เวน้แต่ว่าลกัษณะธรรมชาตขิองงานนัน้เป็นงานระยะสัน้

หรอืงานตามฤดูกาล โดยมกีารวางแผนก าลงัผลประจ าปี 
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 บรษิทัฯ ไดม้กีารแจง้ การใหข้อ้มลู ภายในระยะเวลาอนัสมควร และพจิารณารว่มกบัตวัแทนพนกังานเพื่อหาแนวทาง

ลดผลกระทบจากการพจิารณาเปลี่ยนแปลงการด าเนินงาน (เช่น การปิดกจิการทีม่ผีลต่อการจา้งงาน) ผา่นการประชุม

คณะกรรมการลูกจา้ง และคณะกรรมการสวสัดกิาร 

 บรษิทัฯ ใหโ้อกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัส าหรบัพนักงานทุกคนและไมเ่ลอืกปฏบิตัทิ ัง้ทางตรงและทางออ้มในทุกขอ้ปฏบิตัดิา้น

แรงงานบนพืน้ฐานของ เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ อาย ุ สญัชาต ิหรอืชาตกิ าเนิด ชนกลุ่มน้อยหรอืชนเผา่ วรรณะ สถานภาพ

การสมรส รสนิยมทางเพศ ความพกิาร สถานะทางสขุภาพ หรอืความสมัพนัธท์างการเมอืง โดยไดร้ะบุไวใ้น นโยบาย

การก ากบัดแูลองคก์ร (CG) เรื่องสทิธขิองผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีของพนักงาน และขอ้ตกลงสภาพการจา้ง เรื่อง ประเภท

พนกังาน การทดลองงาน การบรรจเุป็นพนักงานประจ าและต าแหน่งงานวา่ง และขอ้ตกลงสภาพการจา้ง เรื่อง 

หลกัเกณฑก์ารเลื่อนต าแหน่ง เครื่องป้องกนัอนัตราย การโอนยา้ย และการเกษยีณอายุ ยกตวัอยา่งเช่น ประกาศการ

รบัสมคัรงานที ่“ไมไ่ดร้ะบุถงึการก าหนดเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา” และการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นเพศผูห้ญงิ 

 บรษิทัฯ มนีโยบายและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน รายได ้สภาพการจา้งงาน การเขา้ถงึการฝึกอบรมและการเลื่อน

ต าแหน่ง และการเลกิจา้ง ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของงาน โดยไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of 

Conduct) เรื่องการปฏบิตัติ่อพนกังาน ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน และขอ้ตกลงสภาพการจา้ง 

 บรษิทัฯ มแีนวปฏบิตัใินการปลดออก เลกิจา้ง และไล่ออก ตามขอ้ตกลงสภาพการจา้ง หรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการ

ท างาน เรื่องวนิยัและโทษทางวนิัย ขอ้ตกลงสภาพการจา้ง หรอืขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน เรื่องการเลกิจา้ง และ

แนวทางในการพจิารณาความผดิ และการลงโทษพนักงาน 

 บรษิทัฯ มนีโยบายการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลและความเป็นสว่นตวัของพนกังาน โดยบรหิารงานผา่นระบบ 

Document Control การก าหนดตวับุคคลและรหสัผา่นในการเขา้ถงึโปรแกรมขอ้มลูสว่นบุคคล และหลกัฐาน

ประกอบการสมคัรงาน ก าหนดใชเ้ฉพาะส าเนาเอกสารเท่านัน้ 

 บรษิทัฯ มนีโยบายไม่หาผลประโยชน์จากความไมเ่ป็นธรรม เอารดัเอาเปรยีบ หรอืกดขีด่า้นแรงงาน ของคูค่า้ ผูส้ง่

มอบ ผูร้บัจา้งช่วง โดยไดก้ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตักิารจา้งแรงงานส าหรบัคูค่า้หรอืผูร้บัเหมาช่วง สญัญาการจา้ง

บรษิทัฯ รบัเหมาแรงงาน และสญัญาวา่จา้งพนักงานรบัเหมาแรงงาน 

 กรณีเลกิจา้ง แลว้พนักงานไปรอ้งเรยีนพนกังานตรวจแรงงานจงัหวดัวา่บรษิทัฯ เลกิจา้งไมเ่ป็นธรรมซึง่ตวัแทนบรษิทัฯ 

เขา้พบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิพรอ้มแสดงพยานหลกัฐาน/เอกสารต่างๆ จนเป็นทีพ่อใจ 

11.2 สภาพแวดลอ้ม และสวสัดกิารต่างๆ 

 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาสภาพการจา้งทีเ่คารพต่อ คา่จา้ง ชัว่โมงการท างาน วนัหยุดประจ าสปัดาห ์วนัหยุดพกัผอ่น

ประจ าปี สขุภาพและความปลอดภยั การคุม้ครองความเป็นมารดา และความสามารถในการรบัผดิชอบต่อครอบครวั 

ยกตวัอย่างเช่น บรษิทัฯ จดัสวสัดกิารใหด้กีวา่ทีก่ฎหมายก าหนด (วนัหยุดตามประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี วนั

ลาคลอด เบีย้ขยนั เบีย้เลีย้ง วนัลากจิ) สทิธใินการลาคลอด การเปลีย่นหน้าทีร่บัผดิชอบขณะตัง้ครรภ ์การก าหนดใหม้ี

การตรวจสขุภาพพนักงานทุกต าแหน่งประจ าปีทุกปี และการก าหนดใหม้กีารตรวจสขุภาพเพิม่เตมิส าหรบัพนักงานทีม่ี

ปัจจยัเสีย่ง เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาค่าจา้งและคา่ตอบแทนในรปูแบบอื่นๆ ทีส่อดคล้องกบักฎหมาย กฎระเบยีบและขอ้ตกลงร่วม โดย

พจิารณาจากอตัราคา่จา้งในประเทศ คา่ครองชพี หลกัประกนัทางสงัคม มาตรฐานการครองชพีในกลุ่มอื่น ปัจจยั

ทางดา้นเศรษฐกจิ รวมถงึความตอ้งการในการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ ความตอ้งการใหไ้ดม้าและคงไวซ้ึง่ระดบัของ

ผลผลติและการจา้งงานทีส่งู โดยไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงสภาพการจา้ง เรื่องคา่จา้งและเงนิพเิศษอื่นๆ คา่ล่วงเวลาและคา่

ท างานในวนัหยุด และเรื่องวนัหยุดและหลกัเกณฑก์ารหยดุ การท างานล่วงเวลาและการท างานในวนัหยุด 
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 บรษิทัฯ มัน่ใจวา่การจา่ยคา่ตอบแทนใหพ้นักงานมคีวามเหมาะสม และเพื่อการด าเนินงานทีช่อบธรรม โดยปฏบิตัติาม

กฎหมายคุม้ครองแรงงาน และขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจา้ง เรื่องวนั เวลา และสถานที่จา่ยค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา และ

คา่ท างานในวนัหยดุ 

 บรษิทัฯ มนีโยบายและหลกัปฏบิตัใินการจา้งงาน รายได ้สภาพการจา้งงาน การเขา้ถงึการฝึกอบรมและการเลื่อน

ต าแหน่ง และการเลกิจา้ง ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของงาน โดยไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of 

Conduct) เรื่องการปฏบิตัติ่อพนกังาน ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน และขอ้ตกลงสภาพการจา้ง 

 บรษิทัฯ มกีารจ่ายคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม ในกรณีทีง่านมลีกัษณะและคณุภาพอยา่งเดยีวกนัและปรมิาณเท่ากนั 

ยกตวัอย่างเช่น ประกาศการปรบัอตัราคา่จา้งขัน้ต ่า ประกาศการขึน้คา่จา้งประจ าปี ประกาศการจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี 

 บรษิทัฯ ไดจ้่ายคา่จา้งใหก้บัลูกจา้งโดยตรง (ผา่นบญัชธีนาคาร) ยกเวน้ ขอ้จ ากดัในการจา่ยคา่จา้งหรอืการหกัคา่จา้งที่

ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด หรอืขอ้ตกลงร่วม 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารก าหนดใหม้วีนัหยดุประจ าทีต่อ้งเคารพต่อวนัส าคญัประจ าชาต ิขนบธรรมเนียม ประเพณี หรอื

วฒันธรรมทางศาสนา ยกตวัอยา่งเช่น การลาประกอบพธิทีางศาสนา (การลาบวช, การลาประกอบพธิฮีดัจ)์ 

11.3 การเจรจาทางสงัคม 

 บรษิทัมกีารแต่งตัง้ผูแ้ทนพนกังาน เพื่อใหเ้ขา้ถงึผูม้อี านาจตดัสนิใจ สถานทีท่ างาน และพนกังานทีต่นเองเป็นผูแ้ทน 

สิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นในการปฏบิตัหิน้าที ่ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ และเป็นธรรมดา้นการเงนิและกจิกรรมขององคก์ร

โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการลูกจา้ง และการแต่งตัง้คณะกรรมการสวสัดกิาร เป็นตน้ 

11.4 สขุภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันา ประยกุต์ใช ้และรกัษานโยบายดา้นสุขภาพ ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

และสง่เสรมิสขุภาวะทางดา้นจติใจของลูกจา้งทีไ่ดร้ะบุไวอ้ยา่งชดัเจน การประยกุตใ์ชม้าตรฐานดา้นสขุภาพ ความ

ปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มทีด่ตีอ้งควบคู่กบัสมรรถนะที่ดขีองบรษิทัฯ  โดยไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมในการท างาน ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และการจดัตัง้หน่วยงานความปลอดภยั 

 บรษิทัฯ มคีวามเขา้ใจ และน าหลกัการจดัการดา้นสขุภาพและความปลอดภยัมาประยุกตใ์ช้ โดยการควบคมุตามล าดบั

ขัน้ตามความเหมาะสม รว่มทัง้วเิคราะหแ์ละควบคมุความเสีย่งต่อสขุภาพและความปลอดภยั และมรีะบบการจดัการ

ความเสีย่งดา้นสขุภาพและความปลอดภยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมของบรษิทัฯ  ยกตวัอยา่งเช่น โครงการอนุรกัษก์ารได้

ยนิ การเผยแพรก่ฎความปลอดภยัไวบ้นกระดานขา่ว การประเมนิความเสีย่งก่อนการปฏบิตังิานของผูร้บัเหมา การ

ตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมการท างาน (แสง เสยีง ความรอ้น) ประจ าปี และระบบมาตรฐาน ISO 18001 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัหาอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัทีจ่ าเป็น รวมถงึอุปกรณ์ความปลอดภยัสว่นบุคคล เพื่อป้องกนัการ

บาดเจบ็ และอุบตัเิหตุจากการท างาน รวมไปถงึในกรณีฉุกเฉิน โดยไดร้ะบุไวใ้นคูม่อืความปลอดภยัในการท างาน และ

ขอ้ตกลงสภาพการจา้ง เรื่องอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

 บรษิทัฯ มบีนัทกึและสอบสวนอุบตักิารณ์ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั และปัญหาที่ไดร้บัแจง้จากลูกจา้งเพื่อท าการ

ลดหรอืก าจดัปัญหาดงักล่าว เช่น บนัทกึการสอบสวนอุบตัเิหตุ และรายงานอุบตัเิหตุในทีป่ระชุมคณะกรรมการความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมการป้องกนัดา้นสขุภาพและความปลอดภยัที่เท่าเทียม ทัง้ส าหรบัพนักงานนอกเวลา (Part-time) 

และพนกังานชัว่คราว รวมไปถงึผูร้บัจา้งช่วง โดยมกีารจดัหอ้งพยาบาล พรอ้มพยาบาลวชิาชพีประจ าตลอด 24 ชัว่โมง 

 บรษิทัฯ มุง่ม ัน่ทีจ่ะก าจดัอนัตรายต่อสภาวะจติใจในสถานทีท่ างาน ซึง่น าไปสูค่วามเครยีดและการเจบ็ป่วย โดยการจดั

หอ้งพกัพนกังาน และมมุพกัผอ่น 
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 บรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหม้กีารฝึกอบรมทีเ่พยีงพอกบับุคลากรทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นสขุภาพและความปลอดภยัในงาน 

เช่น การอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัในการท างานแก่พนกังานใหมทุ่กต าแหน่งทุกคน และการฝึกอบรมเรื่อง

ความปลอดภยัก่อนเขา้ท างานส าหรบัผูร้บัเหมา และผูร้บัเหมาช่วง 

 บรษิทัฯ เคารพในการหลกัการทีว่า่ การตรวจสุขภาพและการตรวจวดัดา้นความปลอดภยัในสถานทีท่ างานไมใ่ช่

คา่ใชจ้า่ยของพนักงาน 

การอบรม และพฒันาบุคลากรภายในองคก์ร 

 บรษิทัฯ เปิดโอกาสใหพ้นกังานในทุกระดบั สามารถเขา้ถงึการพฒันาทกัษะ การฝึกอบรม และการฝึกงาน โดยระบุไว้

ในแผนการฝึกอบรมประจ าปี และมกีารส ารวจหลกัสูตรทีต่อ้งการอบรม (Training Need) ทุกปี 

 บรษิทัฯ สง่เสรมิและสนบัสนุนการเขา้ถงึการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ โดยพนักงานสามารถลาเพื่อการฝึกอบรม

หรอืพฒันาความรูค้วามสามารถ ตามขอ้ตกลงสภาพการจา้ง เรื่อง การลาเพื่อการฝึกอบรมหรอืพฒันาความรู้

ความสามารถ 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารจดัท าแผนงานรว่มกนัระหว่างพนกังานและผูบ้รหิาร เพื่อสนบัสนุนสขุภาพและความเป็นอยูท่ีด่ี โดย

ผา่นการประชุมคณะกรรมการลูกจา้ง การประชุมคณะกรรมการสวสัดกิาร การประชุมคณะกรรมการความปลอดภยั  

อาชอีนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นตน้ 
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 บรษิทัฯ ใหส้ทิธใินการแสดงความคดิเหน็และการแสดงออก โดยบรษิทัฯ  ไมปิ่ดบงัมมุมองหรอืความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

ทัง้ภายในหรอืภายนอกองคก์ร 

 

12. ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นโยบายการตลาดทีเ่ป็นธรรม และโปรง่ใส 

 บรษิทัฯ ไม่เขา้ร่วมในการกระท าใดๆ ทีห่ลอกลวง ท าใหเ้ขา้ใจผดิ ฉ้อโกงหรอืไม่เป็นธรรม รวมทัง้ปกปิดขอ้มลูทีจ่ าเป็น 

โดยไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลองคก์ร (CG) เรื่องการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร จรรยาบรรณทางธรุกจิ (Code  

of Conduct) เรื่อง สมัพนัธภาพระหวา่งลูกคา้ ผูใ้หบ้รกิาร และคูแ่ขง่ ฉลากสนิคา้ (มรีายละเอยีดของผลติภณัฑใ์นเรื่อง 

รายละเอยีดต่างๆ ทีใ่หแ้ก่ผูบ้รโิภค เช่น ราคา ปรมิาตรสนิคา้) และ Catalog ของผลติภณัฑส์นิคา้ 

 บรษิทัฯ มเีปิดเผยราคารวมสุทธแิละภาษ ีขอ้ตกลงและเงื่อนไขของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร รวมทัง้อุปกรณ์เสรมิที่

จ าเป็นส าหรบัใชง้านและคา่จดัสง่อยา่งครบถ้วน เมื่อมกีารเสนอสนิเชื่อใหแ้ก่คูค่า้ โดยไดร้ะบุไวใ้นใบเสนอราคาสนิคา้ 

และ Proposal การเสนอราคาลูกคา้ขนาดใหญ่ 

 บรษิทัฯ มนีโยบายไม่ใชข้อ้ความหรอืสื่อรปูภาพ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเพศ ศาสนา เชือ้ชาตแิละรสนิยมทางเพศ เพื่อบดิเบอืน

ขอ้ความทีส่ื่อสารใหผู้บ้รโิภค 

 

การปกป้องผูบ้รโิภค 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมผลติภณัฑแ์ละการบรกิารในสภาพทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและบุคคลอื่นๆ ทรพัยส์นิและ

สิง่แวดลอ้มภายใตเ้งื่อนไขการใชง้านปกติ ตามนโยบายคณุภาพ มาตรฐาน GMP มาตรฐาน Codex มาตรฐาน 

HALAL, ISO 9001 และมาตรฐานอื่นๆ อกีทัง้บรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็ผลติภณัฑด์ว้ยระบบ FIFO 

 ในเรื่องการพฒันาผลติภณัฑ ์บรษิทัฯ หลกีเลีย่งการใชส้ารเคมทีีก่่อใหเ้กดิอนัตราย รวมถงึสารทีก่่อมะเรง็ สารทีท่ าให้

เกดิการเปลีย่นแปลงทางพนัธุกรรม สารทีเ่ป็นพษิกบัระบบการสบืพนัธุ ์หรอืสารทีต่กคา้งยาวนานและสามารถสะสมใน

รา่งกายได ้โดยไดก้ าหนดไวใ้นวธิกีารปฏบิตังิานคณุภาพ (QP) เรื่องการรบัรองคณุภาพวตัถุดบิ เคมภีณัฑ ์บรรจุ

ภณัฑท์ีใ่ชใ้นการผลติ และตรวจสอบเอกสาร Letter of Guarantee และใบรบัรองคุณภาพต่างๆ  
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 บรษิทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่งในดา้นสุขภาพทีเ่กดิจากผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ก่อนทีจ่ะมกีารใช้วตัถุดบิใหมใ่น

การผลติ การใชเ้ทคโนโลยหีรอืวธิกีารผลติใหม่ โดยไดก้ าหนดไวใ้นวธิกีารปฏบิตังิานคณุภาพ (QP) เรื่องการรบัรอง

คณุภาพวตัถุดบิ เคมภีณัฑ ์และบรรจภุณัฑท์ีใ่ชใ้นการผลติ 

 บรษิทัฯ มกีารใหข้อ้มลูดา้นความปลอดภยัทีส่ าคญัแก่ผูบ้รโิภค โดยใช้สญัลกัษณ์ทีเ่ป็นสากลหรอืรว่มกบัขอ้ความเพื่อ

การสื่อสาร เช่น การใชส้ญัญาลกัษณ์ อย., HALAL, GMP, ISO 9001, การแสดงวนัผลติ/หมดอายุ (Date Code), 

ขอ้มลูผูบ้รโิภคบนฉลากผลติภณัฑ์ 

 บรษิทัฯ มกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รโิภคเกีย่วกบัวธิกีารใชง้านและแจง้เตอืนใหท้ราบถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากการใช้

ผลติภณัฑใ์นสภาพการใชง้านปกติ เช่น ขอ้มลูการจดัเกบ็ผลติภณัฑ ์และขอ้มลูก่อนการใช้ผลติภณัฑบ์นฉลากบรรจุ

ภณัฑ ์

 ในกรณีทีพ่บวา่ผลติภณัฑท์ีว่างจ าหน่ายในทอ้งตลาดอาจเป็นอนัตราย มขีอ้บกพรอ่งทีร่า้ยแรงหรอืเกดิการเขา้ใจผดิ

หรอืมกีารใหข้อ้มลูทีผ่ดิพลาด บรษิทัฯ มมีาตรการในการเรยีกเกบ็ผลติภณัฑท์ีอ่ยูร่ะหวา่งการจดัจ าหน่าย และเรยีกคนื

ผลติภณัฑโ์ดยใชม้าตรการทีเ่หมาะสมและการใชส้ื่อต่างๆ ทีจ่ะเขา้ถงึประชาชนผูช้ือ้ผลติภณัฑไ์ปใช้ไดร้บัทราบ โดย

ปฏบิตัติามมาตรฐานวธิกีารปฏบิตัขิ ัน้ตอนการเรยีกคนืสนิคา้ และมแีผนการด าเนินงานการฝึกซอ้มการเรยีกคนืสนิคา้ 

การบรโิภคอยา่งยัง่ยนื 

 บรษิทัฯ มกีารออกแบบผลติภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑท์ีง่า่ยต่อการน ากลบัมาใชใ้หม่ ซ่อมไดห้รอืน ากลบัมาผลติใหม่ หรอื

แนะน าหน่วยงานทีใ่หบ้รกิารรบัรไีซเคลิและก าจดัของเสยี เช่น การใชก้ระดาษ Recycle มาใชเ้ป็นภาชนะบรรจภุณัฑ ์

 บรษิทัฯ มกีารใชฉ้ลากทีแ่สดงถงึการดแูลสิง่แวดลอ้ม (Eco-label) เพื่อทีจ่ะสื่อสารมมุมองเชงิบวกทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน และคุณลกัษณะของผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น การแสดง

สญัลกัษณ์ Recycle และการทิง้ขยะบนฉลากผลติภณัฑ ์

มาตรการการป้องกนัและแนวทางการแกไ้ขหากเกดิการรอ้งเรยีน 

 บรษิทัฯ มกีารก าหนดมาตรการป้องกนัก่อนการเกดิขอ้รอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค เช่น การเสนอทางเลอืกในการรบัคนื

ผลติภณัฑภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืหาแนวทางการแกไ้ขอื่นๆ ทีเ่หมาะสม เช่น ค าแนะน าในการจดัเกบ็สนิคา้ 

และเงื่อนไขสญัญาการซือ้ขายสนิคา้ส าหรบัลูกคา้ขนาดใหญ่  

 บรษิทัฯ มกีารทบทวนขอ้รอ้งเรยีนและปรบัปรงุแนวปฏบิตัใินการตอบสนองต่อขอ้รอ้งเรยีนอยูอ่ย่างสม ่าเสมอ โดย

ปฏบิตัติามมาตรฐานวธิกีารปฏบิตั ิ(QP) เรื่องการรบัเรื่องรอ้งเรยีน และคูม่อืการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ 

 บรษิทัฯ มกีลไกในการยตุขิอ้โต้แยง้ และการแก้ปัญหาความขดัแยง้ และกระบวนการชดเชย ตามมาตรฐานของ

ประเทศหรอืสากล โดยไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ใช้จา่ยกบัผูบ้รโิภค และไมเ่รยีกรอ้งใหผู้บ้รโิภคยกเลกิการทวงสทิธิใ์นการ

ขอความช่วยเหลอืตามกฎหมาย 

การเกบ็รกัษาขอ้มลูสว่นบุคคลของลูกคา้ 

 บรษิทัฯ มกีารจดัเกบ็ขอ้มลูสว่นบุคคลเท่าทีจ่ าเป็นส าหรบัใช้ในการจดัเตรยีมผลติภณัฑ ์และการบรกิาร หรอืตอ้งแจง้

และไดร้บัความยนิยอมจากผูบ้รโิภค และมนีโยบายทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นบุคคลทีม่อียูห่รอืใช้ในวตัถุประสงคอ์ื่น

นอกเหนือจากทีร่ะบุ รวมทัง้เพื่อการตลาด ยกเวน้มกีารแจง้หรอืไดร้บัการยนิยอมจากผูบ้รโิภค หรอืเมื่อมกีารรอ้งขอ

จากกระบวนการทางกฎหมาย โดยการจดัเกบ็และบนัทกึขอ้มลูลูกคา้รอ้งเรยีนตามมาตรฐานวธิกีารปฏบิตั ิ(QP) เรื่อง

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน และคูม่อืการรบัขอ้รอ้งเรยีนจากลูกคา้ 

แผนการบ ารงุรกัษา 
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 บรษิทัฯ มกีารบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุระบบอยา่งต่อเน่ืองเพื่อช่วยป้องกนัการหยดุชะงกัในการใหบ้รกิารต่อผูบ้รโิภค 

ตามแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี 

 

13. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 

การลด และควบคมุระดบัมลภาวะ 

 บรษิทัฯ ไดร้บัมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้มตามขอ้ก าหนดระบบ ISO 14001 

 บรษิทัฯ มกีารชีบ้่งแหล่งก าเนิดมลพษิและของเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม ผลติภณัฑ ์และการบรกิารขององคก์ร โดย

ระบุไวใ้น Flow Diagram กระบวนการผลติ ชีบ้่งจดุก าเนิดน ้าเสยี และวสัดทุี่ไมใ่ชแ้ล้ว อากาศเสยี ตามระบบมาตรฐาน 

ISO 14001 

 บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณะเกีย่วกบัการปล่อยมลพษิ (เช่น น ้าทิง้ อากาศ กากของเสยี) ออกสูภ่ายนอก ไดแ้ก่ 

ระบบตรวจสอบมลพษิระยะไกล (BOD Online) 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการชีบ้่งและป้องกนัการใชส้ารเคมอียา่งเป็นระบบ เพื่อป้องกนัการใชส้ารเคมตีอ้งหา้มทีก่ าหนดไวใ้น

กฎหมาย และอนุสญัญาระหวา่งประเทศ (สารท าลายโอโซน สารอนิทรยีท์ีค่งอยูย่าวนาน (POPs) สารเคมภีายใต้

อนุสญัญารอตเตอรด์มั สารเคมอีนัตราย และสารก าจดัศตัรูพชื) และรวมถงึ สารก่อมะเรง็ หรอืสารก่อกลายพนัธุ ์และ

สารเคมทีีม่ผีลต่อการสบืพนัธุ ์ท าใหเ้กดิความผดิปกตขิองต่อมไรท้่อ หรอืสารพษิตกคา้งยาวนานและสะสมในสิง่มชีวีติ 

(PBTs) หรอื สารตกคา้งยาวนานมากและสะสมในสิง่มชีวีติไดด้มีาก (vPvBs) โดยปฏบิตัติามมาตรฐานวธิกีารปฏบิตัิ

เรื่องการรบัรองคุณภาพวตัถุดบิ/เคมภีณัฑ/์บรรจภุณัฑท์ีใ่ชใ้นการผลติ 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการเพื่อเตรยีมพรอ้มในการป้องกนัอุบตัเิหตุของสารเคม ีและมแีผนฉุกเฉินที่ครอบคลุมอุบตัเิหตุและ

อุบตักิารณ์ทีเ่กดิจากการด าเนินงาน โดยใหพ้นักงาน คูค่า้ ภาครฐั ชุมชนทอ้งถิน่ และผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอื่นๆ เขา้มามี

สว่นร่วม ซึง่แผนดงักล่าวมกีารชีบ้่งอนัตราย การประเมนิความเสีย่ง ขัน้ตอนการแจง้เหตุและระบบการสื่อสาร โดยระบุ

ไวใ้น แผนป้องกนัและระงบัเหตุกรณีฉุกเฉิน, มาตรฐานวธิกีารปฏบิตัเิรื่องการควบคมุสารเคม,ี แผนฉุกเฉินกรณี

สารเคมรี ัว่ไหล (แอมโมเนีย) และแผนป้องกนัอุบตัภิยั 

 บรษิทัฯ ค านึงถงึการควบคมุและจ ากดัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และมแีนวทางในการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มที่

เขม้งวด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในดา้นการบ าบดัน ้าเสยีและมลพษิในโรงงานและสายการผลติต่างๆ เพื่อป้องกนัและลด

มลพษิทางต่อแหล่งน ้าในชุมชน 

 หากบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายการอนุรกัษแ์ละตดิตัง้ระบบการบ าบดัน ้าเสยีก่อนปล่อยออกสูแ่หล่งน ้า ชุมชนโดยรอบจะ

ไดร้บัผลกระทบ สรา้งความเดอืดรอ้นต่อสงัคม และความเสยีหายแก่ทรพัยากรทางธรรมชาต ิซึง่ผลกระทบทีต่ามมา

ยอ่มกระทบต่อการด าเนินธรุกจิหากมกีารฟ้องรอ้ง และการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐั 
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 บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานและมาตรการต่างๆ เพื่อมุง่ป้องกนัมลพษิและของเสยี โดยใชก้ารจดัการของเสยีตามล าดบั

ขัน้ (Waste management hierarchy) โดยพจิารณาการลดของเสยีที่แหล่งก าเนิด การน ากลบัมาใช้ซ ้า การแปรรปูและ

น ากลบัมาใช้ใหม ่การน ากลบัเขา้มาสูก่ระบวนการผลติใหม่ การบ าบดัของเสยีและการก าจดัของเสยี ตามล าดบั และ

มัน่ใจถงึการจดัการทีเ่หมาะสมของมลพษิและของเสยีทีไ่มส่ามารถหลกีเลีย่งได ้โดยด าเนินการคดัแยกประเภทวสัดทุี่

ไมใ่ชแ้ลว้ ก าจดัโดยใชต้ามหลกั 3 R มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีทีบ่ าบดัน ้าเสยีไดด้กีวา่มาตรฐานทีท่างราชการก าหนด และ

การควบคมุระบบบ าบดัน ้าเสยีอยา่งต่อเน่ืองตลอด 24 ชัว่โมง บรษิทัฯ ยงัใหค้วามสนบัสนุนต่อการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

โดยมกัจดักจิกรรมใหพ้นกังานและลูกจา้งไดเ้ขา้รว่ม เพื่อเพิม่ความเขา้ใจและตระนักถงึผลกระทบทีส่ามารถเกดิขึน้ต่อ

สิง่แวดลอ้มและชุมชน 

 

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มกีารตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และรายงานผลการลดมลพษิ การใช้น ้า การก่อใหเ้กดิของเสยี และการ

ใชพ้ลงังาน โดยระบุไวใ้นรายงานปรมิาณวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ล้วภายในโรงงาน รายงานผลวเิคราะหป์รมิาณสารมลพษิดา้นน ้า

เสยี รายงานตรวจวดัคณุภาพอากาศ (Boiler) รายงานการใช้พลงังานของกระบวนการผลติ และรายงานการอนุรกัษ์

พลงังาน  

 ขอ้มลูของระดบัมลพษิในบ่อบ าบดัน ้าเสยีจะถูกสง่ไปยงัหน่วยงานราชการ [กรมโรงงานอุตสาหกรรม] แบบเรยีลไทม ์

โดยหน่วยงานดงักล่าวจะท าการสงัเกตและแจง้ทางบรษิทัฯ หากระดบัมลพษิเกนิกวา่คา่มาตรฐานที่ก าหนด 

 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารจดัประชุมและหารอืถงึปัญหาทางสิง่แวดลอ้มและผลกระทบต่างๆ กบัตวัแทนชุมชนอยา่ง

สม ่าเสมอ ซึง่เปิดโอกาสในการรบัฟังขอ้คดิเหน็จากชุมชนอยู่อยา่งสม ่าเสมอ โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานรฐัท าหน้าที่

เป็นตวักลางในการไกล่เกลี่ยหากมปัีญหาหรอืการแสดงความคดิเหน็จากตวัแทนในชุมชน ซึง่ทางบรษิทัฯ ให้

ความส าคญัในการน าความคดิเหน็และค าแนะน าต่างๆ มาแกไ้ขและปรบัปรงุ เพื่อเป็นการป้องกนัการเกดิการรอ้งเรยีน

ในอนาคต ทัง้ยงัมกีารตรวจวดัระดบัมลภาวะรอบโรงงานเพื่อใหแ้น่ใจถงึความปลอดภยัต่อคนภายในชุมชน และบรษิทั 

 

13.1 การใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื 

 บรษิทัฯ มกีารตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และรายงานการใช้พลงังาน น ้า และทรพัยากรอื่นๆ ทีม่นียัส าคญั โดยระบุไวใ้น

รายงานการใชพ้ลงังานของกระบวนการผลติ รายงานขอ้มลูของเสยี (wastage) รายงานการใชเ้ชือ้เพลงิประจ าวนั และ

รายงานการอนุรกัษ์พลงังาน 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินมาตรการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อทีล่ดการใช้พลงังาน น ้า และทรพัยากรอื่นๆ โดย

อาจพจิารณาจากตวัชี้วดัของแนวปฏบิตัทิีด่ ีและเปรยีบเทยีบกบัแหล่งขอ้มลูอื่นๆ เช่น รายงาน Water & Energy 



  
 

สว่นที ่2.3.12 หน้าที ่163 

Consumption (ซึง่ตวัชี้วดัคอืการลดการใชน้ ้าและพลงังาน) การก าหนดมาตรฐานอตัราการใชน้ ้ามนัเชื้อเพลงิ (ตวัชี้วดั

คอื กม./ลติร) ของหน่วยรถบรษิทัฯ  และแผนอนุรกัษพ์ลงังานประจ าปี 

 บรษิทัฯ ไดน้ าทรพัยากรทางเลอืกทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หมแ่ละผลกระทบต ่ามาใช้ประกอบกนั หรอืน ามาทดแทน

ทรพัยากรทีใ่ชแ้ล้วหมดไป ไดแ้ก่โครงการน าก๊าซชวีภาพจากการบ าบดัน ้าเสยีมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิทดแทนทีร่ะบบ 

Boiler ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG และน ้ามนัเตา 

 บรษิทัฯ ไดม้ใีช้วสัดุรไีซเคลิ และน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท าได้ เช่น โครงการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม ่โดย 

การน าน ้า condensate มาใชใ้หมใ่นหมอ้ไอน ้า การน าน ้าทิง้ทีผ่่านการบ าบดัมาใชล้้างถนนภายในโรงงาน และการน า

โครงยางเก่ามาอดัดอกเพื่อใชง้านซ ้า 

13.2 การปรบัตวั และบรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศ 

 บรษิทัฯ มกีารลดสดัส่วนการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ ไดแ้ก่โครงการน าก๊าซชวีภาพจากการบ าบดั

น ้าเสยีมาใช้เป็นเชือ้เพลงิทดแทนทีร่ะบบ Boiler ทดแทนการใชก๊้าซ LPG และน ้ามนัเตา และใช้พลงังานหมนุเวยีน 

โดยมเีป้าหมายเพื่อลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก โดยตระหนักถงึผลลพัธข์องการใชท้รพัยากรดงักล่าวในดา้น

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 บรษิทัฯ มป้ีองกนัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (โดยเฉพาะก๊าซทีท่ าลายชัน้โอโซน) จากการใชท้ี่ดนิ และการ

เปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ กระบวนการหรอือุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึระบบท าความรอ้น ระบบปรบัอากาศและการระบาย

อากาศ โดยมนีโยบายการใชส้ารท าความเยน็ในกลุ่ม non CFC และเปลีย่นการใชส้ารเคมถีงัดบัเพลงิจากฮารอนเป็น

กรนีสฮ์ารอน ซึง่ไมใ่ช่ก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

 

14. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

การมสีว่นร่วมในการพฒันาชุมชน 

 บรษิทัฯ ไดม้สีว่นร่วมในองคก์รส่วนทอ้งถิน่อยา่งเหมาะสมและเท่าทีเ่ป็นไปได้  โดยมวีตัถุประสงคข์องการสนบัสนุน

สา-ธารณสมบตัแิละการพฒันาของชุมชน เช่น การสนบัสนุนป้ายจราจรภายในพืน้ที ่อบต.บางพลใีหญ่ เป็นตน้ ซึง่มี

ผลดตี่อการจราจรภายในชุมชน ทัง้ยงัท าใหก้ารขนสง่สนิคา้ของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 บรษิทัฯ ไดด้ าเนินงานกบัองคก์รของรฐัและนักการเมอืงทอ้งถิน่ดว้ยความโปรง่ใส ไมต่ดิสนิบนหรอืชกัจงูในทางทีไ่ม่

เหมาะสม โดยไดร้ะบุไวใ้น นโยบายการก ากบัดแูลองคก์ร (CG) และจรรยาบรรณในการปฏบิตังิาน (Code of 

Conduct) เรื่องกจิกรรมทางการเมอืงและการบรจิาค 

 บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิการใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่และเทคโนโลยขีองชุมชน เช่น การน าผลติภณัฑข์องทอ้งถิน่ (ขนมไทย

และสนิคา้ OTOP) มาใชใ้นกจิกรรมของบรษิทัฯ  เป็นตน้ 

การเสรมิสรา้งทกัษะ 

 บรษิทัฯ ไดม้สีว่นร่วมในแผนงานพฒันาทกัษะของคนในระดบัทอ้งถิน่และระดบัชาติ  รวมถงึแผนงานการฝึกงาน

แผนงานส าหรบักลุ่มผูด้อ้ยโอกาส และการยอมรบัทกัษะและการรบัรองทกัษะ เช่น การรบันักเรยีนสายอาชวีะ และช่าง

มาฝึกงานช่วงภาคฤดรูอ้น เป็นต้น 

 

การพฒันาการดา้นเทคโนโลย ีและสารสนเทศ 
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 บรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนในการพฒันาเทคโนโลยทีีต่น้ทุนต ่า ซึง่สามารถท าซ ้าไดง้า่ย และมผีลกระทบเชงิบวกอยา่งสงู

ต่อการขจดัความยากจน เช่น โครงการศูนยก์ารเรยีนรูข้องชุมชนและจดัตัง้กลุ่มแมบ่า้น (จดัท าปุ๋ ยอนิทรยี ์และ EM) 

โดยบรษิทัฯ  รบัซือ้ปุ๋ ยอนิทรยี ์และ EM มาใชใ้นกจิการของบรษิทัฯ  เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกบัสถาบนัการศกึษาหรอืหอ้งปฏบิตักิารวจิยั เพื่อการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเช่น 

โครงการศกึษา วจิยั และพฒันา ปุ๋ ยอนิทรยีจ์ากกากตะกอนของระบบบ าบดัน ้าเสยีของบรษิทัฯ  เป็นตน้ 

การเสรมิสรา้งรายได ้

 บรษิทัฯ สนบัสนุนแผนงานและเป็นพนัธมติรในการช่วยเหลอืสมาชกิชุมชน โดยเฉพาะสตร ีและเกษตรกรคูส่ญัญา ใน

การใหค้วามรูใ้นการประกอบธุรกจิและประสานความร่วมมอื ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลติ การสง่เสรมิกจิการ

และกระตุน้การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 บรษิทัฯ มกีารสรา้งงานใหแ้ก่คนภายในชุมชน โดยการสรา้งงานและแบ่งก าไรใหแ้ก่ชาวบา้นในต่างจงัหวดั เช่น การ

จา้งแรงงานอสิระในการจดัสง่สนิคา้ 

การสง่เสรมิคณุภาพชวีติ 

 บรษิทัฯ ไดห้าวธิเีพื่อลดหรอืขจดัผลกระทบดา้นลบต่อสขุภาพ อนัเกดิจากกระบวนการผลติ ผลติภณัฑห์รอืการบรกิาร

ขององคก์ร เช่น การมอีอกพืน้ทีเ่พื่อตรวจวดัมลพษิดา้นสิง่แวดลอ้มรอบโรงงานปีละ 2 ครัง้ การควบคมุดแูลระบบ

บ าบดัน ้าเสยีใหม้ปีระสทิธภิาพ และการควบคมุระบบมาตรฐานการผลติ 

 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนการมสีขุภาพทีด่ ีโดยการมสีว่นช่วยใหเ้กดิการเขา้ถงึยาและวคัซนี และสง่เสรมิใหเ้กดิคุณภาพ

ชวีติทีด่ ีรวมถงึการออกก าลงักายและการมโีภชนาการทีด่ี โดยการตรวจพบก่อนที่จะเกดิโรคและการไม่สนบัสนุนการ

บรโิภคผลติภณัฑแ์ละสารทีท่ าลายสขุภาพ ควรใหค้วามสนใจเป็นพเิศษในเรื่องโภชนาการของเดก็ เช่น การตดิตัง้ป้าย

ผา้รณรงคป้์องกนัโรคตดิต่อ/รณรงคฉี์ดวคัซนี หน้าบรษิทัฯ การใหค้วามรูเ้รื่องโรคตดิต่อแก่พนกังาน (ร่วมถงึมกีารแจก

ใบปลวิและแผน่ผบัใหพ้นกังาน เพื่อน าไปอธบิายกบัครอบครวัต่อไป) โครงการโรงงานสขีาว สถานประกอบการปลอด

ยาเสพตดิ เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนการเขา้ถงึบรกิารสขุภาพพืน้ฐานทีจ่ าเป็น จดัหาน ้าสะอาดและสขุอนามยัที่เหมาะสม เพื่อป้องกนั

การเจบ็ป่วย เช่น การสนบัสนุนน ้าดื่มคณุภาพใหก้บัพนักงาน เป็นตน้ 

 

 การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผู้มี

ส่วนได้เสีย 

 บรษิทัฯ มโีรงงานช าแหละเป็ดและแปรรปูผลติภณัฑจ์ านวน 1 สายการผลติ โดยในกระบวนการผลติก่อใหเ้กดิน ้าเสยีที่

มคีา่ความสกปรกปานกลาง (COD ประมาณ 2,000 มลิลกิรมัต่อลติร และ BOD ประมาณ 1,500 มลิลกิรมัต่อลติร) มี

องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นสารอนิทรยีจ์งึเหมาะสมในการน ามาผลติก๊าซชวีภาพได ้บรษิทัฯ จงึมแีนวคดิในการบ าบดั

น ้าเสยีควบคู่ไปกบัการผลติก๊าซชวีภาพเพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิรว่มในหมอ้ตม้ไอน ้าภายในบรษิทัฯ  โดยไดด้ าเนินการ

วา่จา้งบรษิทัฯ ทีป่รกึษาออกแบบ จดัหา/ตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบชวีภาพประสทิธภิาพสงูทีร่องรบัน ้าเสยีจาก

กระบวนการผลติไดส้งูสุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวนัและสามารถผลติก๊าซชวีภาพเพื่อน ามาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิร่วมใน

หมอ้ตม้ไอน ้าขนาด 5 ตนัทีอ่ยูพ่ืน้ทีเ่ดยีวกนั  

o บรษิทัฯ เลอืกใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ UASB ทีอ่าศยัจลุนิทรยีใ์นการยอ่ยสลายสารอนิทรยีแ์ล้วเปลี่ยน

เปลีย่นเป็นก๊าชชวีภาพ ประกอบดว้ยกระบวนการบ าบดั 3 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตน้ (Primary treatment) 
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ประกอบดว้ย เครื่องก าจดัสารแขวนลอยและกาก 2 เครื่อง, บ่อดกัไขมนัและน ้ามนั 1 บ่อ และบ่อรวบรวมน ้า

เสยี 1 บ่อ ขัน้ทีส่อง (Secondary treatment) บ าบดัน ้าเสยีโดยอาศยัจลุนิทรยีแ์บบไรอ้ากาศ ประกอบดว้ย 

ถงัหมกัแอนแอโรบคิ แบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket 1 บ่อ จากนัน้สง่เขา้สู่กระบวนการบ าบดัน ้า

เสยีขัน้หลงัโดยใชจ้ลุนิทรยีแ์บบเตมิอากาศ ประกอบดว้ย Aeration Pond 3 บ่อ และ Polishing Pond 2 บ่อ 

และขัน้ที ่3 เป็นการบ าบดัตะกอน (Sludge Dewatering) ประกอบดว้ย ถงัเกบ็ตะกอน 1 ถงั และเครื่องรดี

ตะกอน 1 เครื่อง 

o การตดิตัง้ระบบดงักล่าวท าใหบ้รษิทัฯ สามารถผลติก๊าซชวีภาพความเขม้ขน้ของก๊าซมเีทน 70% โดย

ปรมิาตร ซึง่มคี่าความรอ้นใกลเ้คยีงกบัน ้ามนัเตา (คา่ความรอ้นน ้ามนัเตา 9,984 Kcal/m3 คา่ความรอ้นก๊าซ

ชวีภาพ 6,009 Kcal/m3) ประมาณ 1,607 Nm3 ต่อวนั ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิรว่มในหมอ้ตม้ไอน ้าไดเ้ทยีบเท่า 

LPG ประมาณ 787 ลติรต่อวนัหรอืปีละ 2.6 แสนกโิลกรมั คดิเป็นมลูคา่กวา่ 7 ลา้นบาทต่อปี (คดิราคา LPG

เฉลีย่ 27 บาทต่อลติร) ใชเ้งนิลงทุนรวม 12 ลา้นบาท อตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณ 17% 

ระยะคนืทุนประมาณ 3ปี 

o เน่ืองจากระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) มปีระสทิธภิาพสงูและมกีาร

ใชง้านกนัอยา่งแพร่หลายในหลายประเทศทัว่โลก จงึสามารถน าระบบไปประยุกตด์ าเนินการไดก้บัทุก

โรงงานทีม่นี ้าเสยีทีม่คีา่ความสกปรกปานกลางปรมิาณมากเพยีงพอ โดยใช้พืน้ที่ก่อสรา้งน้อย และเหมาะ

ส าหรบัพืน้ทีใ่กลชุ้มชนเน่ืองจากเป็นระบบปิด จงึไมส่รา้งผลกระทบแก่สิง่แวดลอ้ม 

 

12.3 กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (after-process) 

บรษิทัไดด้ าเนินโครงการ/กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใน 4 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

1. การดแูลคนทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ กลุ่มคนผูถู้กเลอืกปฏบิตั ิและผูม้รีายไดน้้อย 

2. การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

3. การสง่เสรมิการศกึษา ประเพณี และวฒันธรรม 

การดแูลคนทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ กลุ่มคนผูถู้กเลอืกปฏบิตั ิและผูม้รีายไดน้้อย 

 บรษิทัฯ ไดส้นบัสนุนการเขา้ถงึอาหารและผลติภณัฑท์ีจ่ าเป็นอื่นๆ ส าหรบักลุ่มคนทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ กลุ่ม

คนผูถู้กเลอืกปฏบิตั ิและผูม้รีายไดน้้อย โดยค านึงถงึการเพิม่ความสามารถ ทรพัยากร และโอกาสใหก้บักลุ่มคนเหล่าน้ี 

โดยใหค้วามสนใจเป็นพเิศษกบัโภชนาการของเดก็เป็นหลกั โดยผา่นโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

o โครงการ “เป็ดน้อยพอเพยีง” จุดประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานของบรษิทัฯ  และโรงเรยีนทีห่า่งไกล หรอื

ขาดทุนทรพัย ์มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพยีง 

(การท าไร่นาแบบสวนผสมและการเกษตรแบบผสมผสาน) โดยบรษิทัฯ  ไดใ้หค้วามรูเ้รื่องของการจดัท าปุ๋ ย

อนิทรยี ์การแบ่งพืน้ทีเ่พาะปลูกพชืสวนครวั/พชือาหารเป็น 30:30:30:12 การเลีย้งเป็ดบนบ่อปลา เพื่อใช้

เป็นอาหารกลางวนัส าหรบัโรงเรยีนเอง ท าใหโ้รงเรยีนทีข่าดทุนทรพัยส์ามารถพึง่พาตนเองได ้ลดภาระ

คา่ใชจ้า่ยของผูป้กครอง ครู/อาจารย ์หน่วยงานราชการ 

o โครงการ “มือ้น้ีเพื่อน้อง” จดุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานของบรษิทัฯ  และโรงเรยีนที่หา่งไกล หรอืขาดทุน

ทรพัย ์สามารถบรโิภคอาหารกลางวนัทีถู่กสุขลกัษณะ สรา้งเสรมิอนามยัของเยาวชน โดยบรษิทัฯ  จะไป

ประกอบอาหารกลางวนั ณ โรงเรยีนทีห่า่งไกล/ขาดทุนทรพัย ์ดว้ยผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  เอง ทัง้น้ียงัไดม้ี
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การมอบเงนิช่วยเหลอื ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ  เครื่องใชอุ้ปกรณ์ทีจ่ าเป็น และของเล่นเลก็ๆน้อยๆ ใหก้บั

เยาวชนดว้ย 

การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารสง่เสรมิ รณรงค ์สนบัสนุน และสรา้งจติส านึก ในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มในชุมชนและแมน่ ้าล า

คลอง พืน้ทีร่อบๆโรงงานของบรษิทัฯ   และสนบัสนุนใหพ้นกังานของบรษิทัฯ มคีวามรูค้วามเขา้ใจ ตระหนกัถงึ

ความส าคญั และมสีว่นร่วมดว้ย โดยผา่นโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

o โครงการ “BIG CLEANING DAY” จดุประสงคเ์พื่อใหพ้นักงานของบรษิทัฯ  และชุมชนรอบโรงงาน 

ช่วยกนัดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มรอบๆ ตวั และเป็นการสารสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งชุมชนและบรษิทัฯ  โดยได้

รว่มกนัเกบ็ขยะ กวาดถนน ลา้งท าความสะอาดพืน้ และตดัหญ้า บรเิวณพืน้ทีชุ่มชนรอบๆ โรงงาน 

o โครงการ “คลองสวยน ้าใส” จดุประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานของบรษิทัฯ  และชุมชนรอบโรงงาน ช่วยกนัดแูล

รกัษาล ารางสาธารณะ ซึง่ถอืวา่เป็นสายน ้าแหง่ชวีติและวธิขีองชุมชน ทัง้น้ียงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ี

ระหวา่งชุมชนและบรษิทัฯ  โดยไดจ้ดักจิกรรมเกบ็วชัพชืทีล่อยน ้า ในน ้า (ผกัตบชวา/หญ้า/จอก/แหน) เกบ็

ขยะในคลองสาธารณะ มกีารใหค้วามรูก้บัชุมชนเรื่องของการบ าบดัน ้าดว้ย EM ในล าคลอง และอบรมเรื่อง

การจดัท า EM เพื่อใชป้ระโยชน์ในชุมชนเองในอนาคต 
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o โครงการ “ป่ายัง่ยืน” จุดประสงคเ์พื่อใหพ้นกังานของบรษิทัฯ  ตระหนกัถงึการดูแลรกัษาทรพัยากรทาง

ธรรมชาตทิีปั่จจบุนัไดเ้ริม่ลดจ านวนน้อยลงเรื่อยๆ โดยมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานราชการที่

เกีย่วขอ้ง ยกตวัอยา่งเช่น กจิกรรมฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ปลูกป่าชายเลน และ กจิกรรมการปลูกป่าทดแทน เป็น

ตน้ 

 

การสง่เสรมิการศกึษา ประเพณี และวฒันธรรม 

 บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษาในทุกระดบั และการเขา้ร่วมในกจิกรรมทีส่ง่เสรมิการพฒันาคณุภาพและ

การเขา้ถงึการศกึษา สง่เสรมิความรูใ้นทอ้งถิน่และขจดัการไมรู่ห้นงัสอื สง่เสรมิโอกาสในการเรยีนรูส้ าหรบักลุ่มทีต่อ้ง

ไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษหรอืกลุ่มผูถู้กเลอืกปฏบิตั ิสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัการศกึษาอยา่งเป็นทางการ และไมส่นบัสนุนใน

การกดีกนัทีจ่ะไมใ่หเ้ดก็ไดร้บัการศกึษา โดยผา่นโครงการต่างๆ ดงัน้ี 

o โครงการ “จากใจพี่ให้น้อง” จุดประสงคเ์พื่อใหทุ้นการศกึษา อุปกรณ์การเรยีน และสิง่อ านวยความสะดวก

ในการศกึษาใหก้บัเดก็ เยาวชน นักเรยีน นักศกึษา และสถานศกึษา ส าหรบักลุ่มทีข่าดแคลน และขาดทุน

ทรพัยใ์นการจดัหา โดยมกีารเขา้ร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้ง ยกตวัอยา่งเช่น กจิกรรม

หอ้งสมดุในฝัน และกจิกรรมมอบคอมพวิเตอรเ์พื่อใช้เป็นสื่อการเรยีนการสอน เป็นตน้ 

o โครงการ “Open Factory” จดุประสงคเ์พื่อเปิดโรงงานใหก้ลุ่มนักเรยีน นกัศกึษา สถานศกึษา หน่วยงาน

ทอ้งถิน่ หน่วยงานราชการต่างๆ เขา้มาเยีย่มชมศกึษาดงูานดา้นเทคโนโลยกีารผลติ, เทคโนโลยกีารบ าบดั

น ้าเสยี และศาสตรค์วามรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ  และการรบันกัเรยีนนกัศกึษามาทดลองปฏบิตังิาน เพื่อ

เป็นการเสรมิสรา้งทกัษะในการท างานตามสายวชิาชพีในสถานทีป่ฏบิตังิานจรงิในช่วงภาคฤดรูอ้น 

 บรษิทัฯ ไดส้ง่เสรมิและสนบัสนุนประเพณี วฒันธรรม เคารพในคุณค่าของวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้งถิน่ 

และช่วยอนุรกัษแ์ละปกป้องมรดกทางวฒันธรรม โดยมกีารเขา้รว่มกจิกรรมกบัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

ยกตวัอย่างเช่น เช่น กจิกรรมจากโรงงานสูว่ดั กจิกรรมประเพณีโยนบวั และกจิกรรมวนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

 

 


