
ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

การด าเนินธุรกจิตามกรอบการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
        บริษทัเช่ือมัน่วา่ การด าเนินธุรกิจท่ีจะน าไปสู่องคก์รท่ีแขง็แกร่ง และเติบโตอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น จะตอ้ง
พฒันาองคก์รควบคู่ไปกบัการพฒันา สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายในและภายนอกบริษทั ดงันั้นบริษทัจึง
ไดส้นบัสนุนกิจกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก องคก์ร กล่าวคือ บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะ
รับผดิชอบต่อพนกังาน ชุมชน และสภาพแวดลอ้มใหดี้ข้ึนตามล าดบั รายละเอียดการด าเนินธุรกิจตามกรอบ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืดงัน้ี 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกจิ 
            บริษทัด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงคุณภาพของสินคา้ และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัใน
กระบวนการผลิต บริษทักระท าทุกขั้นตอนในการผลิตดว้ยความใส่ใจ และค านึงถึงความรับผดิชอบต่อผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอยา่งถูกตอ้งภายใตก้ฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบติัสากลทัว่ไป 

            ขั้นตอนการผลิตสินคา้ 
            • สั่งซ้ือวตัถุดิบ บริษทัมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยวตัถุดิบหลกัของ
บริษทั ประกอบดว้ย สารเคมี ตวัท าละลาย และบรรจุภณัฑ ์ในการคดัเลือกวตัถุดิบของผูผ้ลิต บริษทัจะ
คดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และการด าเนินธุรกิจของบริษทั ผูผ้ลิตดว้ยหลกัธรรมาภิบาลเป็นส าคญั ทั้งน้ี
บริษทัเคร่งครัดในการปฏิบติัตามเง่ือนไข และขอ้ตกลงทางการคา้ต่างๆอยา่งถูกตอ้ง 

            • รับมอบสินคา้จากผูผ้ลิต บริษทัไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีเพื่อจดัเก็บวตัถุดิบอยา่งปลอดภยั โดยวตัถุดิบท่ี
เป็นอนัตรายจะถูกบรรจุเก็บในชั้นใตดิ้น ส าหรับวตัถุดิบทัว่ไป บริษทัไดจ้ดัเก็บในสถานท่ีท่ีมีความ
เหมาะสม ทั้งน้ีเม่ือวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือมาถึงบริษทั บริษทัจะท าการตรวจสอบคุณภาพทั้งสารเคมี และบรรจุ
ภณัฑ ์ก่อนน าไปใชสู่้กระบวนการผลิตต่อไป 

            • การผลิต ในกระบวนการผลิต บริษทัมีนโยบายใหฝ่้ายวจิยัและพฒันา ผลิตภณัฑ ์ตรวจสอบคุณภาพ
สินคา้ทุกคร้ัง ก่อนการบรรจุภณัฑ ์เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ลูกคา้หรือผูบ้ริโภคจะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และ 
ปลอดภยั โดยในการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสมจะถูกตรวจสอบในดา้นความเขม้ขน้และความบริสุทธ์ิ
ของสารเคมี ซ่ึงค่าท่ีบริษทัไดก้ าหนดนั้นเขม้งวดกวา่มาตรฐานท่ีส า นกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ก าหนดข้ึน ทั้งน้ีบริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ต่างๆ ไดแ้ก่ ISO 9001, ISO22000, GMP และ HACCP 
เพื่อใหผู้บ้ริโภครวมถึงผูป้ฏิบติังาน มัน่ใจในคุณภาพสินคา้และความปลอดภยัในการท างาน 



            • การขนส่งสินคา้ บริษทัไดจ้า้งบริษทัขนส่งเพื่อส่งมอบสินคา้ใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัให้
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว บริษทัมีนโยบายในการขนส่งสินคา้ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ใน
การขนส่งสินคา้แต่ละคร้ังบริษทัจะจดัส่งใหเ้ตม็พื้นท่ีของยานพาหนะ โดยค านึงถึงความคุม้ค่า และความ
ปลอดภยัของผูร่้วมใชเ้ส้นทางเป็นหลกั เพื่อให้เกิดการใชพ้ลงังานไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
อีกทั้งเป็นการประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งใหก้บับริษทัเพื่อก่อใหเ้กิดเป็นผลก าไรมากข้ึน 

            • การบริการหลงัการขาย บริษทัมีนโยบายใหค้วามสนบัสนุนตวัแทนจ าหน่ายทั้งทางดา้นเอกสาร 
และบริการ เพื่อใหก้ารกระจายสินคา้เป็นไปอยา่งสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ในปี 2557 บริษทัรับแจง้ขอ้
ร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 27 คร้ัง ซ่ึงลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 25 ทั้งน้ี ขอ้ร้องเรียนต่างๆ บริษทัได้
ด าเนินการแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ีบริษทัไดส้ ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงการส ารวจ 
ประกอบดว้ย การสอบถามในเร่ืองของคุณภาพของผลิตภณัฑคุ์ณภาพของบรรจุภณัฑ ์การใหบ้ริการ และ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผลการส ารวจลูกคา้มีความพึงพอใจมากกวา่ร้อยละ 90  

  

การด าเนินงานด้านสังคม 
 
      บริษทัตระหนกัในความรับผดิชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดูแล และ
พฒันาคุณภาพชีวิตของบุคคลกรใหดี้ข้ึน เพื่อน าไปสู่สังคมท่ีดีต่อไป 
 
การจา้งงาน 
 
      ในกรณีท่ีบริษทัมีต าแหน่งงานวา่ง หรือต าแหน่งงานใหม่ บริษทั มีนโยบายใหสิ้ทธ์พนกังานบริษทัไดรั้บ
การพิจารณา แต่งตั้ง โอนยา้ยก่อน โดยทางฝ่ายตน้สังกดัจะเป็นผูพ้ิจารณาพนกังานตามความเหมาะสม ใน
กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถหาพนกังานท่ีมีความเหมาะสมส าหรับต าแหน่งดงักล่าวได ้ทางฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษยจ์ะเป็นผูส้รรหาโดยพิจารณาคุณสมบติัจากบุคคลภายนอก ในการสรรหาคดัเลือกผูส้มคัร 
บริษทั เปิดรับ ผูส้มคัรทุกเพศ เช้ือชาติ ศาสนา รวมทั้งผูพ้ิการและทุกพลภาพ ท่ีมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี ในการ
พิจารณาผูส้มคัรบริษทัจะค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผูส้มคัรเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ต าแหน่งงานดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัจดัใหมี้การตรวจความพร้อมทางดา้นสุขภาพก่อนเร่ิมงานอีกดว้ย ใน
ปี 2557 บริษทัมีโครงสร้างของพนกังานทั้งส้ิน 257 คน โดยมีผูพ้ิการและทุกพลภาพ จ านวน 2 คน ซ่ึง
แบ่งเป็นพนกังานประจ าส านกังานกรุงเทพ จ านวน 53 คน และโรงงานจ านวน 204 คน โดยพนกังาน
ทั้งหมดของบริษทัเป็นคนไทย ซ่ึงมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 18 ปี 
  



 

  

ผลตอบแทนและสิทธิมนุษยชน 
 
      บริษทัตระหนกัวา่พนกังานคือทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีท าใหอ้งคก์ร ด าเนินธุรกิจไดป้ระสบความส าเร็จ 
ดงันั้น บริษทัมีนโยบายการปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเคารพในสิทธิและศกัด์ิศรีของมนุษย ์อีกทั้งจดัใหมี้
สวสัดิการท่ีเหมาะสมแก่พนกังานนอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด ไดแ้ก่ โบนสั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ประกนัสุขภาพของพนกังานและครอบครัว ประกนัสังคม ตรวจสุขภาพประจ าปี วนัลา
พกัร้อน 15 วนั ชุดยนิูฟอร์ม รถรับ-ส่งพนกังาน ทุนการศึกษาบุตรของพนกังาน ของขวญัวนัเด็กส าหรับบุตร
ของพนกังาน เล้ียงวนัเกิดพนกังานเงินสนบัสนุนอาหารกลางวนั และ กิจกรรมต่างๆ เป็นตน้ 
 
การพฒันาทกัษะบุคคลกร 
 
      บริษทัมีแผนประจ าทุกปีใหพ้นกังานไดเ้พิ่มพูน และพฒันาทกัษะความรู้ ความสามารถ โดยหวัหนา้งาน
แต่ละฝ่ายจะเป็นผูพ้ิจารณาหลกัสูตรการอบรมของพนกังานแต่ละคนตามความเหมาะสมโดย จะพิจารณาถึง
ทกัษะท่ีพนกังานควรไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งหนา้ท่ีรับผิดชอบของพนกังานนั้นๆ 
บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษทั โดยในปี 2557 
บริษทัจดัอบรมภายในใหก้บัพนกังานบริษทั ดงัน้ี 
      • ปฐมนิเทศ (ส าหรับพนกังานใหม่) 
      • การขบัข่ีและการบ ารุงรักษารถยกอยา่งถูกวธีิ 
      • เสน่ห์และศิลปะการใชโ้ทรศพัทใ์หป้ระทบัใจ 
      • อนัตรายจากยาเสพติดและพิษภยัของบุหร่ี 



      • ความรู้เบ้ืองตน้ ระบบ ISO 9001, ระบบ ISO 14001, ระบบ ISO 22000, HACCP และ GMP 
      • GMP หลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิตวตัถุอนัตราย 
      • การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
      • Basic Mind Mapping Workshop 

 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
      บริษทัมุ่งมัน่นในการพฒันาคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายดงักล่าวใหพ้นกังาน ทุกคนรับทราบและปฏิบติัตามเพื่อใหเ้กิดจิตส านึกและ
ปลูกฝังใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัจดัใหมี้สถานท่ีท างานท่ีสะอาด ตลอดจนการจดัเตรียมอุปกรณ์ 
ดา้นความปลอดภยัต่างๆ ใหเ้พียงพอต่อการท างาน เพื่อให้พนกังานทุกๆ คนไดรั้บความปลอดภยั และ
สุขอนามยัท่ีดี จากการท างาน นอกจากน้ีในปี 2557 บริษทั ไดจ้ดัอบรมและโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความปลอดภยั และอาชีวอนามยัข้ึน ไดแ้ก่ 
      • สาธิตวธีิการระงบัเหตุฉุกเฉินและสารเคมีหกร่ัวไหล 
      • ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
      • การฝึกซอ้มดบัเพลิง และหนีไฟ 
      • กิจกรรม Big Cleaning Day 
      • กิจกรรม 5 ส 

การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
 
      บริษทั ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และความรับผดิชอบต่อสังคม
และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกัการบรรษทัภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดนโยบาย และ
แนวทางใหก้บั กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ส าหรับการปฏิบติัในการด าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกนัการ



ทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกกิจกรรมของบริษทั กล่าวคือ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน หา้มด าเนินการ
เก่ียวขอ้งกบัการใหห้รือรับสินบน ทุกประเภทไม่วา่ทางตรง หรือทางออ้ม ในการติดต่องานกบัภาครัฐและ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการใหห้รือรับของก านลั การเล้ียงรับรอง และค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไป ตามท่ีก าหนดใน
จรรยาบรรณของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัไดมี้ช่องทางใหพ้นกังานสามารถร้องเรียน เม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้
ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั โดย 
ในปี 2557 บริษทัไม่ไดรั้บแจง้การกระท าท่ีเขา้ข่ายการคอรัปชัน่แต่อยา่งใด นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน 
2557 ส านกังานคณะกรรมการการป้องกนั และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไดม้อบรางวลั
ผลงานดีเด่นดา้นสนบัสนุนและส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต หรือรางวลัช่อสะอาด สาขา
ส่ือสนบัสนุน เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชู บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ท่ีมีส่วนสนบัสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต ซ่ึงรางวลัดงักล่าวถือเป็น การตอกย  ้าการด าเนินธุรกิจของ บริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต และโปร่งใส 
การมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
 
      บริษทัไดรั้บข่าวสารจากรายการทางโทรทศัน์วา่ เกิดการระบาดของเหาในกลุ่มนกัเรียน และเน่ืองจาก
บริษทัเป็นผูผ้ลิตสินคา้แชมพูขจดัเหา ภายใตต้ราสินคา้ สคลัล่ี ท าใหบ้ริษทัเล็งเห็นถึงความส าคญัและ
ตระหนกัการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดงันั้น บริษทัจึงสนบัสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการขจดั
เหาในชุมชนข้ึน โดยในปี 2557 บริษทัไดส้นบัสนุนกิจกรรมดงักล่าวกบัโรงเรียนวดัยม จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา และโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจงัหวดัระยอง 3 โดยกิจกรรม ดงักล่าว เป็นการสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ กบันกัเรียน อาจารย ์และผูป้กครองในการรักษาและขจดัเหา นอกจากน้ีบริษทัยงัไดม้อบ
แชมพูขจดัเหาเพื่อนกัเรียน 
ท่ีมีเหาไดท้ดลองเพื่อใหใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกวธีิ 
การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
 
      บริษทัมีแนวทางในการปฏิบติัตามมาตรฐาน ขอ้ก าหนด และกฎหมายส่ิงแวดลอ้มอยา่งเขม้งวด โดย
บริษทัไดรั้บการรับรองการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม ตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใชเ้ป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานเพื่อดูแลและรักษาส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัตระหนกั ใหพ้นกังานปฏิบติังานโดยค านึง ถึง
การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า เพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ในปี 2557 บริษทัมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
      • เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ และหลอดไฟใหเ้ป็น LED เพื่อช่วย ประหยดัพลงังาน 
      • แยกขยะในถงัขยะแต่ละประเภท 
      • ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ไฟ และจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพกักลางวนั 



      • ตรวจสอบและวดัผล ไอสารเคมี, ฝุ่ นละออง, น ้าทิ้ง, ระดบัเสียงในพื้นท่ีท างาน และระดบัความเขม้ของ
แสงสวา่ง ซ่ึงผลการตรวจสอบดงักล่าวอยูต่ามเกณฑ ์มาตรฐานก าหนด 

 
 


