
การพัฒนาสูความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม รวมถึงการดําเนินกิจการ
อยางโปรงใส มีธรรมาภิบาลภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG) โดยไดกําหนดเปนกลยุทธของ
บริษัทเพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร บริษัทฯ  
มีการสื่อสาร การทํางานรวมกัน การสรางความสัมพันธที่ดี และการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย 
ทุกกลุม และคํานึงถึงการรักษาสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับสภาพสังคม  
โดยกําหนดทิศทางเชิงกลยุทธ คือ “Triple Ps” 

1. Planet การสรางนวัตกรรมท่ีลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสังคม 
2. People การเสริมสรางความไววางใจจากชุมชนและสังคมในการดําเนินงาน 
3. Profit การพัฒนาใหองคกรมีความเปนเลิศในการดําเนินงาน 

โดยเปนการขยายการวัดเปาหมายความสําเร็จและคุณคาขององคกร เนนใหความสําคัญกับ
การมองคุณคา และประเมินความสําเร็จขององคกรอยางสมดุลทั้ง 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ (การทําให
ธุรกิจเติบโต) ดานสังคม (การเกื้อกูลสังคมรอบขาง) และดานสิ่งแวดลอม (การดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม) รวมถึงการดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส มีบรรษัทภิบาล ซึ่งชวยใหธุรกิจสามารถ
ประเมินความเสี่ยงและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดอยางครบถวน 
นําไปสูความสําเร็จของการพัฒนาอยางยั่งยืนของธุรกิจ 
 

ดานเศษฐกิจ :  มุงเนนพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมและการวิจัยใหสินคามีคุณภาพ 
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
การวจิัยและพัฒนานวัตกรรม  
ความมุงม่ันและเปาหมาย บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอที่มีคุณภาพ  
เพื่อกาวเขาสู Thailand Textile 4.0 “สิ่งทอไทยล้ําหนา ดวยการพัฒนานวัตกรรม” 
แนวทางการบริหารจัดการ บริษัทฯ ไดคํานึงถึงการสรางสรรคผลิตภัณฑที่สามารถตอบสนอง 
ความตองการของผูบริโภคในยุคปจจุบัน มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปลอดภัยตอสุขภาพ 
โดยไดรับความรวมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อชวยเพิ่มศักยภาพ 
ในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑ 
ผลการดําเนินงาน  
1. การพัฒนานวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

นวัตกรรมเส้ือประหยัดไฟเบอร 5 
บริษัทฯ ไดเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) โครงการฉลากประหยัดไฟ 

เบอร 5 ประเภทผลิตภัณฑเสื้อผากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ชวยลดการใชไฟฟาจาก
การรีดผา โดยพัฒนาคุณภาพเนื้อผา รูปแบบ และเทคนิคการตัดเย็บ เพื่อใหผานเกณฑคุณภาพ
ตามมาตรฐาน และไดรับการรับรองใหใชเครื่องหมายฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ประเภทผลิตภัณฑ
เสื้อผา ซึ่งเริ่มติดฉลากท่ีตัวผลิตภัณฑและออกวางจําหนายในวันท่ี 1 มกราคม 2561 

เสื้อประหยัดไฟฟาเบอร 5 เปนเสื้อที่ผานการรับรองคุณภาพ 2 มาตรฐาน 
1. มาตรฐานผา CoolMode   
ผา CoolMode เปนมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจาก

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อสงเสริม
การพัฒนาเสื้ อผาลดโลกรอน เนื้อผาตองผานเกณฑ 
การทดสอบคุณสมบัติทั้ง 3 ดาน คือ   

 
 

แนวทางการ
ดําเนินงานเพ่ือ
การพัฒนา
อยางยั่งยืน 



1. ดานคุณภาพและความคงทนในการใชงาน  
2. ดานความปลอดภัยใชสียอม และสารเคมีที่ปลอดภัยจากสารกอมะเร็งและโลหะหนัก  
3. ดานการลดความรอน เนื้อผาชวยระบายเหงื่อไดอยางรวดเร็ว ชวยใหเสื้อแหงเร็ว  
ลดอุณหภูมิรางกายของผูสวมใส ทําใหรูสึกเย็นสบาย และยังชวยประหยัดพลังงาน 
จากเครื่องปรับอากาศ 

2. มาตรฐานเสื้อประหยัดไฟเบอร 5  
เสื้อประหยัดไฟเบอร 5 จากการเขารวมโครงการฉลากประหยัด

ไฟเบอร 5 ประเภทเสื้อผาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เนื้อผาที่ใชจะตองผานมาตรฐาน CoolMode กอน จากนั้นจึงนํามา
ตัดเย็บเปนเสื้อผาสําเร็จรูป นําไปทดสอบคาความเรียบของเนื้อผา
และคาความเรียบของตะเข็บเย็บหลังการซัก โดยสถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อใหไดเสื้อผาที่มีความเรียบอยูในระดับที่
ผูบริโภคพึงพอใจ สามารถสวมใสไดโดยไมตองรีดเสื้อประหยัดไฟ

เบอร 5 จึงมีคุณสมบัติที่โดดเดน คือ “ประหยัดไฟ ใสสบาย ไมตองรีด” ผลิตในแบรนดสินคา  
Guy Laroche, Arrow และกลุมผลิตภัณฑเครื่องแบบพนักงานหรือชุด Uniform  

 

       
 

2. การพัฒนานวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 
นวัตกรรมนาโนซิงค (Nano Zinc) 
พั ฒ น า ขึ้ น โ ด ย ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร นํ า น า โ น ซิ ง ค  

(Nano Zinc) มาฝงอยูภายในเสนใยตั้งแตขั้นตอนการผลิต 
เมื่อนําเสนใยที่มีนาโนซิงคมาผลิตเปนผืนผาจะชวยเพิ่ม
คุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเปน
สาเหตุการเกิดกลิ่นอับชื้นบนเสื้อผา สวมใสแลวรูสึก
สะอาดแหงสบาย และระบายอากาศไดดี แมมีเหงื่อออก
มาก เนื้อผานุมสบาย ทําใหผูสวมใสรูสึกมั่นใจมากยิ่งขึ้น   

 

คุณสมบัติ เดนสํ าหรับนวัตกรรมนาโนซิ งค  ที่นอกเหนือจากการปองกันแบคที เ รี ย  
(Anti-Bacteria) ปองกันการเกิดกลิ่น (Anti-Odor) ชวยปกปองผิวจากรังสี UV (Anti-UV) ผลิตภัณฑ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Environmental Friendly) และคงประสิทธิภาพไดยาวนานตลอดอาย ุ
การใชงาน ไมหลุดออกไปในขณะซักทําความสะอาด (Permanent  Feature) 

นวัตกรรมนี้ผลิตและจําหนายในแบรนดสินคาเสื้อเชิ้ต Arrow ใน collection “Arrow Fresh”  
แบรนด Guy Laroche ใน collection “Nano Zinc shirt” เสื้อเชิ้ตและกางเกงในชายแบรนด 
Erawon ในกลุม collection “Era-Tec” 



                         
 

นวัตกรรม Knitto shirt 
KNITTO SHIRT นวัตกรรมเสื้อเชิ้ตจากผาถัก (Knit) แบรนด BSC Cool Metropolis  

ใชเทคโนโลยีในการผลิตเนื้อผาแบบพิเศษ เพื่อใหไดผาที่เหมาะสมสําหรับทําเสื้อเชิ้ต มีความ
ยืดหยุนมากกวากวาผาปกติทั่วไป ไมยับ ไมเสียรูปทรงภายหลังการซัก ชวยระบายอากาศไดดี ให
ความรูสึกสบายและสามารถสวมใสไดในทุกๆ สถานการณ ชวยใหการเคลื่อนไหวเปนไปอยางอิสระ  
และคลองตัวแบบ 360 องศา   
3. การประกวดนวัตกรรมกลุมธนูลักษณ 

“THANULUX INNOVATION AWARDS (TIA)” และ “CHAIRMAN AWARDS” ประจําป 2561 
การประกวดนวัตกรรมกลุมธนูลักษณ บริษัทฯ ไดมีการจัดการประกวดนวัตกรรมประจําป 

มาอยางตอเนื่องเปนปที่ 12 เริ่มตั้งแตป 2550 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจุดประกาย
ความคิดใหพนกังานทุกสวนงานมีสวนรวมในการคนควา วิจัย พัฒนา สรางสรรคผลงานใหมๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มผลผลติ มุงเนนการสรางประโยชนทั้งตอบริษัทและตอสังคม 

นวัตกรรมดังกลาวประกอบดวยผลงานในดานผลิตภัณฑ (Product) ดานกระบวนการผลิต 
(Production) ดานระบบและกระบวนการทํางาน (System and Process) ดานการประหยัด
พลังงาน การลดภาวะโลกรอนและสิ่งแวดลอม (Energy Saving & Global Warming & 
Environment) และดานประโยชนตอการทํางาน (Petty awards)  

การประกวดนวัตกรรมเครือสหพัฒน  “CHAIRMAN AWARDS” ประจําป 2561 บริษัทฯ ได 
คัดสรรผลงานนวัตกรรมเขารวมการประกวด และไดรับรางวัลดีเดนอันดับสองประเภทผลิตภัณฑ 
(Product) ไดแก ผลงานนวัตกรรม Shirt No.5 
 

          
 
 



ดานการบริหารจัดการเรื่องของระบบงานอยางมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality management system) ISO 9001:2015 

บริษัทฯ มีการจัดทําเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 
เพื่อใหไดสินคาที่มีคุณภาพดีอยางสม่ําเสมอ และไดรับการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการทํางานที่ดีขึ้ น  ทําใหลู กค ามีความมั่นใจในสินคา 
และบริการ เปนที่ยอมรับในระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพใน 
การแขงขัน 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระบบการจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001:2015   

บริษัทฯ มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอม เพื่อลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอมที่สําคัญจากกิจกรรม การดําเนิน
ธุรกิจใหมากที่สุด  โดยการกําหนดวัตถุประสงค
เปาหมายและปรับปรุงการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง โดยควบคุมปองกันไมใหเกิด
มลพิษดานสิ่งแวดลอมที่ เกิดจาการดําเนินธุรกิจ  
โดยการจัดการขยะน้ําเสียและสารเคม ี  
 
 

 
 
CSR-DIW Continuous Award 2018 

บริษัทฯ ได รับการรับรองตามเกณฑ
มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 4 ปซอน 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล เ กี ย ร ติ ย ศ  CSR-DIW 
Continuous Award 2018 โครงการสงเสริม
โรงงานอุตสาหกรรมใหมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 
 
 
 



รางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญทอง ประจําป 2561   
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานดานการลดและนําของเสียมาใชประโยชนของ

บริษัทเปนไปอยางมีระบบ ครบวงจร และมีประสิทธิภาพ 
โดยความรวมมือของพนักงานทุกคนแบบมีสวนรวม และเพื่อ
ลดปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่แหลงกําเนิดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการนําของเสียอุตสาหกรรมเพื่อนํากลับมาใช
ใหม  จึ งได เขารวมโครงการกับกรมโรงงานกระทรวง
อุตสาหกรรม และไดรับรางวัล 3Rs Awards ระดับเหรียญ
ทอง โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสียที่
มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก และรางวัล 
3Rs Awards โครงการยกระดับผูประกอบการการจัดการ
ของเสียภาคอุตสาหกรรม โดยเปนโรงงานที่มีผลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตรท่ีดี 
 

ดานสังคม : สงเสริมความยั่งยืนทางทรัพยากรบุคคล 
1. การปฎิบัติอยางเปนธรรม ใหความสําคัญกับการดูแลพนักงานและผูบริหารอยางเปนธรรม 
โดยใหผลตอบแทนผานการประเมินผลงานอยางโปรงใส และมีหลักเกณฑที่ชัดเจน 
2. การบริหารงานดานทรัพยากรบุคคล เมื่อพนักงานมีความสุขกับการทํางาน ยอมสราง
ผลงานที่มีคุณภาพใหกับองคกรอยางสม่ําเสมอ ดังนั้งจึงใหความสําคัญกับการดูแลพนักงาน
และผูบริหารอยางเปนธรรม โดยใหผลตอบแทนผานการประเมินผลงานอยางโปรงใส และ 
มีหลักเกณฑที่ชัดเจน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักเสมอวาพนักงานเปนสินทรัพย 
ที่มีคาขององคกรและเปนปจจัยหลักที่ผลักดันใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่วางไว  
จึงมุงเนนในการพัฒนาความรูสงเสริมศักยภาพความสามารถใหกับผูบริหารและพนักงานทุกคน 
ใหสอดคลองกับกลยุทธและทิศทางในการดําเนินธุรกิจ โดยแบงออกเปน 

• Operation Level  เนนการทํางานทั้ง Hard & Soft Skills  
• Supervisor Level  เนนเรื่องการสื่อสารและทักษะการบริหารคน 
• Manager / Successor Level  เนนภาวะผูนําเชิงรุกและการบริหารเชิงกลยุทธ 

 

นอกจากนี้  บริษัทฯ ใหความสําคัญเรื่องวัฒนธรรมองคกร ปลูกฝงคานิยมองคกร  
(Core Values) “SMART” ใหแกบุคลากรเพื่อปรับทัศนคติและพฤติกรรมการทํางานให
สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ ภายใตการปรับตัวใหทันตอยุคโลกาภิวัฒนและเทคโนโลยี
ใหมๆ ตลอดเวลา โดยมีการวางกรอบแนวคิดในดานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 
 
 
 



     
                   แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําป 2561 
 

1. การพัฒนากลุมผูบริหาร  
บริษัทฯ ไดมีการจัดใหมีโปรแกรมในการพัฒนาบุคลากรกลุมผูบริหาร โดยมุงเนนพัฒนาความรู

และทักษะเกี่ยวกับการเปดมุมมองโลกทัศนในยุค 4.0 ตลอดจนการประยุกตใชเทคโนโลยีใน 
การบริหารจัดการ เชน หลักสูตร Big Data Analytics หลักสูตรกลยุทธการตลาดและพฤติกรรม
ผูบริโภคในยุค 4.0 หลักสูตรกลยุทธการสรางแบรนดสูสากล หลักสูตร Digital Marketing และ
หลักสูตรการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น CAC โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมา
เสริมสรางทักษะที่สําคัญใหกับกลุมผูบริหารดังกลาว รวมทั้งทางบริษัทไดเริ่มดําเนินการจัดทํา
โครงการผูสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) ในตําแหนงระดับกรรมการและตําแหนงงาน
สําคัญ เพื่อปนกรอบในการบริหารและพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพและความสามารถของ
ผูบริหารใหมีความพรอมตอการบริหารจัดการใหตรงกับทิศทางขององคกรในอนาคต  

      
                    Big Data Analytics                  กลยุทธการสรางแบรนดสูสากล 

     
กลยุทธการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคยุค 4.0                         Digital Marketing 

 



2. การพัฒนาพนักงานกลุมท่ีเปนกําลังสําคัญของหนวยงาน 
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุม Key Person เปนการคนหาและคัดเลือกบุคลากรที่เปนคนดี  

คนเกง และคนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับองคกร ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน สามารถผลักดันงานท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลสําเร็จ 

ในป 2561 มีจํานวน Key Persons ทั้งหมด 59 คน (แบงเปนฝายธุรกิจ 14 คน  ฝายผลิต 27 คน 
และฝายสนับสนุนกิจการ 18 คน) โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนาของพนักงานแตละคน พรอมทั้ง 
ใชเครื่องมือการพัฒนาบนหลักการ 10/20/70 กลาวคือ ไดรับความรูและทักษะจากการอบรม 
รอยละ 10 จากนั้นผูบังคับบัญชาหรือพี่เลี้ยงเปนผูดูแลใหคําแนะนํา/สอนงานอีกรอยละ 20 และ
สุดทายรอยละ 70 ตองนําความรูและทักษะที่ไดไปประยุกตใชในงานที่รับผิดชอบดวยตนเองหรือ
แลกเปลี่ยนความรูและทักษะใหมใหผูอื่น ในขณะเดียวกันไดจัดใหมีการประเมินผลการทํางาน 
จากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีการติดตามผลอยางตอเนื่องเพื่อเตรียม
ความพรอมในความกาวหนาในงานอาชีพ 
 

3. การพัฒนากลุมพนักงานธุรกิจและดีไซนเนอร 
บริษัทฯ เปนผูผลิตและจําหนายสินคาเสื้อผาสําเร็จรูปและเครื่องหนัง ดังนั้นพนักงานกลุมธุรกิจ

และดีไซนเนอร จึงถือวาเปนกลุมเปาหมายที่บริษัทใหความสําคัญ โดยมีโปรแกรมการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรเฉพาะสายวิชาชีพที่เกี่ยวของ (Learning & Development 
Program) รวมชั่วโมงการพัฒนาทั้งหมด 48 ชั่วโมง อันไดแก Trend Fashion  ความรูเรื่องตนทุน
สินคา ความรูเรื่องวัตถุดิบ กลยุทธการสรางแบรนดสูสากล เทคนิคการนําเสนอสําหรับ Designer 
ทักษะการสํารวจตลาด Visual Merchandiser กลยุทธการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค 4.0 และ 
Digital Marketing โดยไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาใหความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ (Experience Sharing) ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางใกลชิดใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคการยกระดับพัฒนาศักยภาพ เพื่อตอบโจทยสินคาแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอยางไม
หยุดนิ่ง มีการแขงขันสูงและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว พรอมรองรับเทรนดอุตสาหกรรม 4.0 การ
ออกแบบในอนาคตแฟชั่นเชิงสรางสรรค 

 
 

           
                    Trend Fashion                       เทคนิคการนําเสนอสําหรับ Designer 
 



           
 

                 ความรูเรื่องตนทุนสินคา            Visual Merchandiser 
 
 

ตารางการเขาอบรม (หลักสตูรทั่วไป) ของพนักงานหนวยงานตางๆ 
 

 
หัวขอฝกอบรม 
(หลกัสูตรทั่วไป) 

ผูรับการฝกอบรม 
 

วันทีไ่ดรบั
การ

ฝกอบรม 

 
จํานวนผูที่
ไดรับการ
ฝกอบรม 

(คน) 

ธุรกิจ Apparel 
& Leather’s 

Goods 
Production 

สนับสนุน
กิจการ 

1. การตรวจประเมินภายใน

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 

ISO 14001 : 2015 
   19 ม.ค. 61 25 

2. การยศาสตรเพือ่ความ

ปลอดภัย 
   16 มี.ค. 61 54 

3. ความปลอดภัยในการทํางาน

กับสารเคม ี
   11 เม.ย. 61 14 

4. ดับเพลิงเบื้องตนและ 

การอพยพหนีไฟ 
   10 พ.ค. 61 53 

5. ความรูเกี่ยวกับงานสนับสนุน

กิจการ, ความปลอดภัย ชีวอนา

มัยสิ่งทอ, CAC สําหรับ

พนักงานใหม 

   
10 ส.ค. &  

5 พ.ย. 61 

25 

 

6. ปฐมพยาบาลเบื้องตน    16 ส.ค. 61 63 

7. Corporate Governance & 

Anti-Corruption 
   28 ก.ย. 61 56 

 
 
 
 
 
 
 



4. การพัฒนากลุมระดับปฏิบัติการ (Operation) - ระดับหัวหนางาน (Supervisor) 
แนวทางการบริหารจัดการ 
การพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมเปนเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู ความเขัาใจ ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องนั้นๆ และนํา
ความรูมาประยุกตใชในการทํางาน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว ซึ่งการพัฒนาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดผลอยางแทจริง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งโลกแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันยอมตองการอัพเดทความรูใหม เพื่อการปรับตัวให 
ทันตอยุคสมัยทันตอการแขงขันอยูตลอดเวลา 
ผลการดําเนินงาน  

ในป 2561 มีบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม รวมจํานวน 1,595 คน (คิดเปน 80% ของพนักงาน
ทั้งหมด) แบงเปน 

• สายงานธุรกิจ      175 คน    
• สายงานผลิต   1,152 คน 
• สายงานสนับสนุนกิจการ     268 คน  

          

สรุปขอมูลจํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมแตละสายงาน ประจําป 2561 
                                            

 
 
จํานวนพนักงานท้ังหมด           2,002 คน  
จํานวนพนักงานท่ีไดรับการฝกอบรม  1,595 คน 
                                                                                             
                                                                                                                                           

 
                                                                                     คิดเปน 80 % 
                                                                                   ของพนักงานท้ังหมด 
 

โดยมีสัดสวนการอบรมภายในองคกร (In-house 
Training) จํานวน 74 หลักสูตร คิดเปนชั่วโมงการ
อบรมภายใน 401 ชั่วโมง และสัดสวนการอบรม
ภายนอกองคกร (Public  Training) จํานวน 56 
หลักสูตร คิดเปนชั่วโมงการอบรมภายนอก 490 
ชั่วโมง รวมจํานวนหลักสูตรฝกอบรมทั้งหมด 130 
หลักสูตร คิดเปนชั่วโมงการอบรมท้ังหมด 891 ชั่วโมง 
 

3. การบริหารความสัมพันธกับชุมชนและความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ จะดูแลผูมีสวน
ไดเสียทุกกลุมใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเปนองคกรท่ีสรางความสุขในการทํางาน มีจิตสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และยึดถือแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมตามหลักสากล 
โดยการปลูกฝงใหพนักงานมีจิตสํานึก พรอมนําแนวคิดไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนิน
ชีวิตของตนเองสูชุมชนและสังคม และพัฒนาองคกรตามหลัก CSR ใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องใน 
ทุกๆ ดาน 
 
 



 
 

โครงการเครือสหพัฒนประชารัฐรวมใจ  :  “การสอนเย็บผา สรางอาชีพสูสังคม“ 
ความมุงม่ันและเปาหมาย 

โครงการสอนเย็บผา สรางอาชีพสูสังคม เปนโครงการความรวมมือกับมูลนิธิพระดาบส 
ในโครงการลูกพระดาบส โดยมีวัตถุประสงคมุงหวังใหเกิดการสรางอาชีพใหกับสังคมชุมชน    
แนวทางบริหารจัดการ 

บริษัทฯ ไดจัดทําและนําองคความรู ทักษะ ฝมือ
ดานการเย็บที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญการเย็บสินคาท่ี
มีคุณภาพ นํามาสรางเปนหลักสูตรการสอนเย็บผา
ระยะสั้น 5 วัน โดยเปดรับสมัครไมจํากัดคุณสมบัติ 
สามารถเขารวมโครงการไดทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ 
และมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ไดเรียนรูและ 
ฝกปฏิบัติจริง ดวยความตั้งใจจากครฝูกมืออาชีพ โดย
มี เป าหมายสอ นใหผู ที่ ไม เ คย เย็บใหสามารถ 
เย็บเปน เย็บไดหลากหลายรูปแบบและมีคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน 

การดําเนินโครงการเริ่มตนตั้งแตป 2559 ตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน มีผูเขารวมโครงการและสําเร็จหลักสูตร 
14 รุน จํานวน 160 คน โดยผูจบหลักสูตรไดรับ
ประกาศนียบัตรสําเร็จหลักสูตร นํามาซึ่งการสราง
อาชีพ สรางความยั่งยืนใหกับสังคม ในป  2561 
โครงการเครือสหพัฒนประชารัฐรวมใจยังมุงเนนการ
ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่งในแตละเขตพื้นที่
สวนอุตสาหกรรมเครือสพัฒน ซึ่ งมีการตอยอด
กิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมและขยายผลกิจกรรม กอใหเกิดประโยชนแกสังคมชุมชนรวมกัน 

 
 
 
 
 
 



จากแนวคิด “รวมสรางชุมชนตนแบบ” 
สานตอนโยบายภาครัฐที่มุงปลูกฝงคานิยม 
การพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อทํางานให
สังคมหลายรูปแบบ รวมจุดประกายความคิด 
และปลูกจิตสํานึกผานกิจกรรม สรางแรง
บันดาลใจเพื่อปลุกพลังแหงความคิด และ
พลังสีเขียว 
 

 
การรวมกิจกรรมตามประเพณีทองถ่ิน “ประเพณี

สูขวัญขาว” เปนประเพณีเพื่อเรียกขวัญพระแม
โพสพ ที่ตกหลนตามทองนาขึ้นสูยุงฉางบูชาพระแม
โพสพ ปองกันศัตรูพืชและสัตวทําลาย เพื่อให
ผลผลิตมากในปตอไป โดยจัดกิจกรรมรวมกับชุมชน
และหนวยงานราชการเปนประจําตอเนื่องทุกป 
 
 
ผลการดําเนินงานเพ่ือชุมชนโดยรอบ 

ป 2558 – 2561 โครงการฝกจักรเสริม
อาชีพใหแกชุมชน โดยการสอนวิธีการเย็บ 
และรับซื้อผาปดจมูกจากชุมชนเปนประจํา
ทุกวันจนถึงปจจุบัน 
 

ป 2561 โครงการปรับปรุงสภาพแวดลอม สงเสริมการเรียนรูศูนยเด็กเล็ก โดยปรับปรุง
สภาพแวดลอม การทาสี ติดภาพเพื่อสงเสริมการเรียนรูในเด็กเล็ก และใหความรู เกี่ยวกับ 
การโภชนาการและเครื่องดื่มเพื่อลดอาการฟนผุในเด็กประถม 

    

 
 

 
 
 
 



โครงการ “สนุกอยางสรางสรรค”  
บริษัทฯ มีความมุงมั่นในเรื่องการพัฒนาการเรียน 

การสอนของเด็กเล็กใหมีสภาพแวดลอมที่ดี และสนับสนุน
ในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยเนนในเรื่อง
ของพื้นฐานการศึกษาทําใหเด็กเกิดการเรียนรู สนุกสนาน 
ใฝรูและตั้งใจเรียน โดยบริษัทฯ วางเปาหมายในการพัฒนา
โรงเรียนในสังกัด กทม. ของเขตยานนาวา ทั้งหมด  
6 โรงเรียน โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแตป 2558 จนถึงปจจุบันได 

เปนจํานวน 3 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนวัดชองนนทรี  
2) โรงเรียนวัดคลองใหม  3) โรงเรียนวัดคลองภูมิ 
 

บริษัทฯ ไดเขาปรับปรุงสภาพแวดลอม พรอมเสริมเรื่อง
สื่อการเรียนการสอนใหกับเด็กอนุบาลของโรงเรียน 
วัดคลองภูมิ เปนจํานวน 2 หองเรียน และ 2 หองนอน  
ทําใหสภาพหองเรียนจูงใจเด็กเล็กใหมีความสนใจใน 
การเรียนมากขึ้นและสนุกกับการเรียน เปนการสรางวินัย
ทางการเรียนรู 
 

โครงการ “พี่สอนนอง” 
เนื่องจากบริษัทฯ มีวัสดุที่เหลือจากการผลิต เชน เศษหนัง จึงไดจัดการเรียนการสอนใหกับ

นองๆ โรงเรียนวัดสันปาสัก ตั้งอยูที่ หมู 6 บานสันปาสัก ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
โดยมีทีมวิทยากรที่มีประสบการณ ตลอดจนมีอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการผลิตกระเปา  
โดยเลือกสอนรูปแบบกระเปาที่ไมมีความซับชอน ผลิตไดงาย เพื่อใหนองๆ ไดทดลองทํากระเปา
จากเศษวัสดุที่มีอยู เริ่มตั้งแตขั้นตอนการเขียนแบบ (Pattern) ตัดแบบ การประกอบ และการเย็บ
ดวย โดยนองๆ สามารถผลิตชิ้นงานของตนเปนกระเปาใสดินสอ กระเปาใสเศษเหรียญ และกระเปา
สี่เหลี่ยม สามารถนํามาใชประโยชนไดจริง อีกท้ังเปนการฝกเด็กใหรูจักคิดนําเศษวัสดุเหลือใชนํามา
สรางชิ้นงานไดจริง และผลงานที่ไดทําขึ้นมาทางบริษัทฯ ไดมอบใหเปนที่ระลึกกับนองๆ  
ที่เขารวมโครงการ 

 

   
 
 

การใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ความมุงม่ันและเปาหมาย 

ในป 2561 บริษัทฯ มีการสงเสริมและสนับสนุนโครงการความรวมมือการสรางบุคลากรดาน 
สิ่งทอเพื่ออนาคตรวมกับบริษัทในกลุมสิ่งทอเครือสหพัฒน (Corporate University : COU)  
อยางตอเนื่อง   



แนวทางบริหารจัดการ 
บริษัทฯ ใหทุนการศึกษาสนับสนุนดาน 

คาเลาเรียนนักเรียนทุน 3 รุน จํานวน 19 คน  
ปละ 50,000 บาทตอคน รวมเปนทุนการศึกษา 
จํานวน 950,000 บาท และสนับสนุนใหเกิด 
การเรียนรูผานการฝกปฏิบัติจริงดวยการฝกงาน
ภาคฤดูรอนทั้ง 3 รุน และโครงการสหกิจศึกษา
ของนักเรียนชั้นปท่ี 3 จํานวน 8 คน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ผ ล ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ภ า ค ฤ ดู ร อ น เ ป น ที ่

นาพึงพอใจ โดยเฉพาะโครงการสหกิจศึกษา 
ใชระยะเวลาการฝก 4 เดือน มีการเตรียมแผน 
Project และมีพี่เลี้ยงในการฝกสหกิจ พรอมทั้ง 
มีการติดตามผลการเรียนรูอยางใกลชิด และ
นําเสนอผลงานตอคณะกรรมการทุนการศึกษา 
อาจารย ผูบริหาร และพี่ เลี้ยงที่นักศึกษาเขา
สังกัดฝกงาน ทั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงคทํา
ใหนักศึกษาไดนําความรู ทักษะตางๆ มาปรับใชในสถานประกอบการจริง สามารถนําแนวคิดใหมๆ  
มาปรับปรุงกระบวนการทํางานและสรางสรรคผลิตภัณฑใหมใหเกิดขึ้น ตลอดจนการเรียนรู 
และปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมองคกร และชีวิตการทํางานที่จะเริ่มตนขึ้นหลังจากจบการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงานเพ่ือพนักงาน 
ป 2558 - 2561 บริษัทฯ เขารวมโครงการ

รวมรักษสิ่งแวดลอม โดยการคัดแยกขยะและ
นําเงินจากการขายขยะมอบใหกับชุมชน และ
ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบ
บริษัท พรอมทั้งแจกตนกลาใหกับพนักงาน
กลับไปปลูกที่บาน เพื่อใหพนักงานมีจิตสํานึก
รักษสิ่งแวดลอม 

ป  2559 บริษัทฯ  เข าร วมโครงการธารน้ํ า ใจ 
เพื่อเพื่อน โดยการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเพื่อนที ่
ขาดแคลน เชน กิจกรรมการเย็บที่นอน รวมสราง 
หองสุขา เปนตน 

ป 2560 บริษัทฯ เขารวมโครงการผักเพื่อเพื่อน 
อิ่มทอง โดยใชเวลาวางในการปลูกพืชผักสวนครัว และ
นําผลิตผลแจกจายใหกับพนักงาน เพื่อชวยเหลือเพื่อน
พนักงานลดคาใชจ ายในการรับประทานอาหาร 
ในครอบครัว 

 
 



ป 2561 บริษัทฯ เขารวมโครงการสุขใจใกลเกษียณ โดยการแนะแนวทางตัวอยางการดําเนิน
ชีวิตอยางมีสุขทั้งดานการเงิน (วิธีการปลดหนี้) และการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อสงเสริมกิจกรรมวางแผนดานเศรษฐกิจและการเงินสวนบุคคลได และสามารถนําไปปรับใช 
ในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข 
 
 

โครงการทํานํ้ายาเอนกประสงค 
ความมุงม่ันและเปาหมาย 

ในปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า จึงทําใหราคาสินคาอุปโภคบริโภค
ในทองตลาดมีราคาแพงขึ้น ทําใหสงผลกระทบ 
ตอประชาชนในดานรายจายสูงขึ้นแตมีรายได 
เ ท า เ ดิ ม  ดั ง นั้ น ก า ร ทํ า โ ค ร ง ก า ร ทํ า น้ํ า ย า
เอนกประสงค มีเปาหมายเพื่อสงเสริมใหครัวเรือน
ไดมีการดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถลดรายจายได  
ผลการดําเนินงาน 

บริษัทฯ จึงไดจัดสอนและสาธิตการทําน้ํายา
เอนกประสงค (น้ํายาซักผา และน้ํายาลางจาน) 
ใหกับจิตอาสาหรือผูที่สนใจ เพื่อใหพนักงานไดเกิด
ความรู และ มีความเข าใจเรื่ อ งการทําน้ํ ายา
เอนกประสงค ตลอดจนสามารถนําไปปรับใช 
ในการดําเนินชีวิตประจําวันได 
 

 

โครงการ “รวมมือรวมใจ เพื่อสุขอนามัยที่ดี” ครั้งที่ 4 
ความมุงม่ันและเปาหมาย  

ในปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมเกิดจากปจจัยหลายอยางไมวาจะเปนเรื่องของความสะอาด 
มลพิษตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการพัฒนาภูมิทัศนและเสริมสรางบรรยากาศที่ดีใหพนักงานและ
ชุมชนรอบขางใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในการทํางาน บริษัทฯ จึงจัดโครงการ “รวมมือรวมใจ 
เพื่อสุขอนามัยท่ีด”ี หรือ “Big Cleaning Day” อยางตอเนื่องทุกป 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2561 บริษัทฯ ไดจัดโครงการ Big Cleaning Day ตอเนื่องเปนปที่ 4 โดยเปนการรวมแรง 
รวมใจของพนักงาน และชุมชนใกลเคียงในการทําความสะอาดใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย
สวยงาม สภาพแวดลอมมีความเหมาะสมกับการทํางาน จัดแตงอาคารสถานที่ใหถูกสุขลักษณะ 
รวมท้ังเปนการสรางใหเกิดการมีสวนรวม ความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวาง
ผูบริหารและพนักงานในองคกร ตลอดจนชุมชนใกลเคียงในการเสริมสรางความสามัคคีของ 
คนในชุมชน 

 



     
 
 

ดานส่ิงแวดลอม : ใสใจดูแลสภาพแวดลอม การจัดการดานพลังงาน การบริหารจัดการและการ

วางแผนดานทรัพยากรน้ํา ไฟฟาและขยะ พรอมทั้งมีนโยบายดานชีวอนามัย และความปลอดภัย 
1. การบริหารจัดการดานพลังงานตางๆ  
ความมุงม่ันและเปาหมาย 

จากนโยบายของบริษัทที่จะดูแลทุกกลุมผูมีสวนไดเสียใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเปน
องคกรท่ีสรางความสุขในการทํางาน มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกฝง
ใหพนักงานมีจิตสํานึกและจิตอาสาดานสิ่งแวดลอม รวมถึงพึ่งพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ผลการดําเนินงาน 

จากความมุงมั่น บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในการรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม จึงดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและรักษาสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการดําเนินงาน ตั้งแต
การคัดเลือกบริษัทคูคาที่ใสใจในสิ่งแวดลอม ตลอดจนการผลิต และใหขอมูลที่ถูกตองแกผูบริโภค 
โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม พรอมชวยเหลือชุมชนและการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน โดยมีการจัดการดานทรัพยากรและพลังงานในดานตางๆ ดังนี ้
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กาซเรือนกระจก) บริษัทฯ ไดศึกษาถึงแหลงที่มาของ 
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององคกร โดยไดดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงหมอไอน้ํา 
เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามมาตรการโครงการอนุรักษพลังงาน ซึ่งเปนกิจกรรมหลัก 
ที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจก โดยตั้งเปาหมายท่ีจะลดการปลดปลอยคารบอนใหนอยลงกวาปที่ผาน
มา 5% จากมาตรการตามโครงการอนุรักษพลังงานและการมีสวนรวมของพนักงาน 
 

 



 โดยตั้งเปาหมายท่ีจะลดการปลดปลอยคารบอนใหนอยกวาปผานมา 5% จากมาตรการตาม
โครงการอนุรักษพลังงานและการมีสวนรวมของพนักงาน 
 

2. การใชพลังงาน บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญและคุณคาของพลังงาน จึงไดดําเนินการ 
จัดการพลังงานภายในบริษัทมาอยางตอเนื่อง การอนุรักษพลังงานเปนสิ่งสําคัญและเปนหนาที่ของ
พนักงานทุกคนที่ตองรวมมือกันดําเนินการจัดการพลังงานและใชพลังงานเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยมีเปาหมายลดการใชพลังงานอยางตอเนื่องทุกป ซึ่งป 2561 ลดการใชพลังงานไฟฟา 
ไมตํ่ากวา 5% ตอหนวยผลผลิตเมื่อเทียบกับป 2560 
 
 

             
 
 
บริษัทฯ มีการฝกอบรมและรณรงคสรางจิตสํานึก

ประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกคนตระหนัก
และปฏิบัติโดยยึดหลักการใชทรัพยากรใหเกิดความ 
คุมคาสูงสุดในทุกกิจกรรมครอบคลุมทั้งการใชพลังงาน
ไฟฟา น้ํามัน น้ํา กระดาษ และอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ 
และยังคงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทไดเขารวมเปน
สถานประกอบกิจการตนแบบในการฝกอบรมโครงการ
พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ภ า ค ป ฏิ บั ติ  เ พื่ อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในระบบหมอไอน้ําอยาง
ตอเนื่อง 

 
 

 

3. การบริหารจัดการน้ํา ดวยนโยบายของบริษัทที่จะมุงมั่น ผลักดัน สนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ 
และทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจกรรม โดยไดกําหนด KPI “ลดการใชน้ําประปาลง 5%” เพื่อให 
เกิดความคุมคาอยางสูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการน้ําทิ้งสูภายนอกบริษัทใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
 



 
 
 

ในป 2561 บริษัทฯ มีปริมาณการใชน้ําประปา 36,011 m3 โดยมีการใชน้ําเฉลี่ยเทากับ  
5.911 m3/คน/ป ลดลง 6.42% เมื่อเทียบกับการใชน้ําในป 2560 ที่มีการใชน้ําประปา 37,732 m3 
คาเฉลี่ยเทากับ 6.290 m3/คน/ป 
 

 
 
 
 
 
 

2. การบริหารจัดการดานสุขอนามัย ชีวอนามัย และความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี 
ความมุงม่ันและเปาหมาย 
บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

เพื่อเปนแนวทางสําหรับพนักงานลูกคาและผูมาติดตอในการปองกันอุบัติเหตุและอุบัติภัย เพื่อให
เกิดสวัสดิภาพแกชีวิตและทรัพยสิน การอนุรักษสภาพแวดลอม ซึ่งผูบังคับบัญชาตามสายงานจะ
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายนี้ใหเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ พนักงาน 
ลูกคา และผูมาติดตอ จะตองถือปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายวา
ดวยเรื่องความปลอดภัยท่ีสวนราชการตางๆ ไดประกาศใชการกําหนดเปาหมายความปลอดภัยใน
การเกิดอุบัติเหตุใหเปนศูนยติดตอมาเปนเวลา 3 ปตอเนื่อง 
ผลการดําเนินงาน 
ดานความปลอดภัย 
1. อบรมดับเพลิงเบื้องตน เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยใหพนักงานและผูมาติดตอ 
ที่โรงงานเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม และเปนการปองกันการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินจากอัคคีภัย 
รวมทั้งใหความรูความเขาใจในเรื่องของอัคคีภัย วิธีการปองกัน ระมัดระวัง และแกไขเมื่อเกิด
อัคคีภัยในสถานประกอบการหรือภายในท่ีพักอาศัย 
 
 

ป M3/คน/ป KPI 

2561 5.911 ลดลง >5% 

2560 6.290  



      
 

 
2. การฝกซอมแผนฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุฉุกเฉิน เชน การซอมอพยพ 
หนีไฟ การซอมสารเคมีหกรั่วไหล การซอมแก็สรั่วไหลที่โรงอาหารและการซอมแผนหมอไอน้ํารั่ว  
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไดตลอดเวลา โดยจัดทําการฝกซอมปละ 1 ครั้ง และซอมอพยพหนีไฟ 
แผนเพลิงไหมปละ 2 ครั้ง 
 

     
 

 
3. อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อใหพนักงานสามารถชวยเหลือ
ตนเองและผูอื่นได เมื่อประสบเหตุอันตรายโดยจัดฝกอบรมใหทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน
และการกูชีพขั้นพื้นฐาน เชน การหามเลือด การกระตุนหัวใจ และการผายปอด รวมถึงการ 
ปฐมพยาบาลบาดแผลทุกชนิด ตลอดจนการเคลื่อนยายผูปวยอยางถูกตองกอนนําไปสงตอ
โรงพยาบาล 
 

          
 
4. การใหความรูดานความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางานมากขึ้น เชน การอบรมการใชเครื่องจักรอันตราย การใชอุปกรณ 
ความปลอดภัยสวนบุคคล และการอบรมการใชสารเคมีอยางปลอดภัย รวมท้ังมีการประชาสัมพันธ
เผยแพรขอมูลขาวสารในหลายๆ ชองทาง เชน การประชุมแถวในตอนเชากอนเขางาน การจัดบอรด
ประชาสัมพันธ เปนตน 
 



         
 

ดานอาชีวอนามัย 
1. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) ใหกับพนักงานที่ทํางานในจุดที่กําหนดให 
สวมใสขณะปฏิบัติงาน เชน ที่ครอบหู ถุงมือเหล็ก และผาปดจมูก เปนตน 
 

                        
 
 

2.  การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน เชน ตรวจการทํางานของตับ ตรวจหาสาร Toluene, 
Acetone, Ketone ในปสสาวะ ตรวจหาสารตะกั่ว
ในเลือด ตรวจสมรรถภาพการไดยิน และตรวจ
สมรรถภาพปอด ซึ่งเปนการตรวจรางกายเพื่อ
คนหาความผิดปกติจากการทํางานที่มีความเสี่ยง
ในบริษัท 
 

3.  การตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยงของพนักงาน
เขาใหมภายใน 30 วัน เชน การตรวจหาสารโทลู
อีน Acetone, Ketone ฟอรมาลดีไฮดในปสสาวะ 
ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจสมรรถภาพการไดยิน และตรวจสมรรถภาพสายตา เปนการตรวจ
รางกายเพื่อคนหาภาวะรางกายซึ่งอาจผิดปกติของพนักงานใหมที่เขามาทํางานภายใน 30 วัน และ
ตรวจสุขภาพประจําป 
 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
การตรวจสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดทําการตรวจโรงงานผลิตในเรื่องสภาพแวดลอมตางๆ

ตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก ความรอน แสงสวาง เสียง ฝุน และเขมาของปลองระบายอากาศ 
หมอไอน้ํา โดยบริษัทฯ ดําเนินการตรวจวัดปละ 1 ครั้ง สวนเรื่องความเขมขนของสารเคมี ตรวจวัด
คุณภาพน้ําเขา-ออก ของ boiler และการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ง บริษัทฯ ดําเนินการตรวจปละ  
2 ครั้ง ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานความปลอดภัย และไมกอใหเกิดอันตรายตอพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงาน 



 
 
 
การตรวจวัดระดับความดังเสียง  
ผลการตรวจวัด 76 dBA ผานเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 

 
 
 
การตรวจวัดระดับความรอน 
ผลการตรวจวัด 30°C ผานเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 

 

 

 

การตรวจวัดระดับความเขมขนของสารเคมี  

ผลการตรวจผานเกณฑมาตรฐาน 

 
 
 
 

 
 
 
การตรวจวัดระดับความเขมขนแสงสวาง 
ผลการตรวจวัดผานเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

การตรวจวเิคราะหคุณภาพน้าํทิ้ง 

ผลการตรวจผานเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 
 

 
 
 
การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเขา-ออก Boiler 
ผลการตรวจผานเกณฑมาตรฐาน 
 
 
 
 

 
 
 
การตรวจปลองระบายอากาศของ Boiler 
ผลการตรวจคาความทึบแสงรอยละ 3 


