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ส่วนท่ี 1 ขอบเขตของการรายงาน   

 

1.1 บทน า 
            ส าหรบัเนื้อหาภายในรายงานฉบบันี้ มขีอบเขตการรายงานครอบคลุมเฉพาะผลการด าเนินงาน

ภายใตก้ารบรหิารจดัการของ บรษิทั ซ.ีบ.ีแทค (ประเทศไทย) จ ากดั ตัง้อยูท่ี ่109/108-111 หมูท่ี ่2 ถนน

เทพารกัษ์ ก.ม.26 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10570 “การผลติฉนวนและ

แผ่นกรองอากาศส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น และชิน้ส่วนงานเยบ็ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์

ผลติภณัฑย์างและซลิโิคนจากกระบวนการอดัขึน้รปู , ผลติภณัฑพ์ลาสตกิขึน้รปูดว้ยสญูญากาศ และ

ผลติภณัฑใ์ยแกว้เสรมิแรง” 

1.2  ระยะเวลาการรายงานครอบคลมุช่วงเวลา 

          รายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ซ.ีบ.ีแทค (ประเทศไทย) จ ากดั ประจ าปี 2560 
ฉบบัน้ี จดัท าขึน้เพื่อรายงานผลการด าเนินการ และกระบวนการการด าเนินงาน CSR ของบรษิทั ฯ ต่อ
สาธารณะชนและกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีโดยครอบคลุมการด าเนินงานทีส่ าคญัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม ในช่วงเดอืน มกราคม พ.ศ.2559 – เมษายน พ.ศ.2560 และขอ้มลูบางส่วนมกีาร
เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2558 เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และปรบัปรงุ
องคก์ร ตามมาตรฐานความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม เพื่อมุง่สู่การพฒันาอย่าง
ยัง่ยนื 

1.3 ช่ือผูป้ระสานงานหลกัส าหรบัสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายงาน  
ชื่อ-สกุลผูป้ระสานงานคนที ่1: นายกฤษดา มาสมบรูณ์ 

ต าแหน่ง: ผูแ้ทนฝา่ยบรหิาร ฝา่ย/แผนก: TQM 

โทรศพัท:์ (662) 02-708-1062-4 โทรสาร: (662) 02-708-0496-7 

โทรศพัทม์อืถอื: 081-514-0726 Email: krisada@cbtact.com   

ชื่อ-สกุลผูป้ระสานงานคนที ่2: นางคมคาย แสนศร ี 

ต าแหน่ง: TQM Staff ฝา่ย/แผนก: TQM 

โทรศพัท:์ (662) 02-708-1062-4 โทรสาร: (662) 02-708-0496-7 

mailto:krisada@cbtact.com
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โทรศพัทม์อืถอื: 095-887-3830              Email: cbtact_tqm@cbtact.co.th 

ระบอุเีมลกลางของบรษิทั : cbtact_tqm@cbtact.co.th 

 

บุคลากรเฉพาะด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมประจ าโรงงาน (ถ้ามี)  
  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ง การขึ้นทะเบยีนบุคลากรเฉพาะ 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ าโรงงาน พ.ศ. 2559 ลงวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2559      

  ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ:  นายกฤษดา มาสมบรูณ์ 
  บคุลากรเฉพาะประเภท:   1, 2 
  เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ:  26000002 (2) 
  โทรศพัท:์ (662) 02-708-1062-4   โทรสาร: (662) 02-708-0496-7 
  โทรศพัทม์ือถือ: 081-514-0726   Email: krisada@cbtact.com 
  
ช่ือ-สกลุ บคุลากรเฉพาะ: นางสาวรสชรนิทร ์ทองมาก 
 บคุลากรเฉพาะประเภท:  1, 2 
 เลขทะเบียนบคุลากรเฉพาะ:  26000035 (2) 
 โทรศพัท:์ (662) 02-708-1062   โทรสาร: (662) 02-708-0496-7 
 โทรศพัทม์ือถือ: 081-899-7820              Email: cbtact_tqm@cbtact.co.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cbtact_tqm@cbtact.co.th
mailto:cbtact_tqm@cbtact.co.th
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูองคก์ร  
2.1  สารจากผูบ้ริหาร/นโยบายบริษทั 

สาสน์ จาก กรรมการผูจ้ดัการ มสิเตอรย์าตาโบร ิ ซงั ส าหรบัปี 2560 

 
                                                    คุณมาโมรุ ยาตาโบร ิ
                                                    กรรมการผูจ้ดัการ 
ข้อความถึงพนักงานท่ีรกัทุกคน 
            ผมขอขอบคุณพนกังานทุกๆ คน ในโอกาสด าเนินงานครบรอบ 25 ปี ของบรษิทัฯ ในปี พ.ศ. 
2560 สิง่ต่างๆ เหล่านี้ คงไมส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้ลย ถา้ปราศจากความรว่มมอื รว่มใจ ความรกัในองคก์ร 
และการท างานอย่างหนกัของพวกเราทุกคน ผมตอ้งการเหน็ภาพพวกเราทุกคน รว่มกนัสรา้ง
ประวตัศิาสตรบ์รษิทัฯ ของเรา ไปตราบนานเท่านาน 
             ผมมสีิง่ทีค่าดหวงัเหมอืนกบัสุภาษติตะวนัตกกล่าวไดว้่า เงนิทีป่ระหยดัได ้คอื เงนิทีเ่พิม่ขึน้ 
ขอใหพ้วกเราทุกคน ช่วยกนัลงมอืท า ช่วยกนัลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ของบรษิทัฯ ไมว่่าจะเป็นค่าไฟฟ้า ค่า
น ้ามนั ค่าโทรศพัท ์เครือ่งใชส้ านกังานและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ยกตวัอยา่งเช่น ถา้เราคนหนึ่งสามารถลด
ค่าใชจ้่ายได ้20 บาทต่อวนั 25วนัต่อเดอืน และ 12 เดอืนต่อปี เราจะสามารถลดค่าใชจ้า่ยไดถ้งึ 6,000 
บาทต่อคน ต่อปี ถา้พนกังานของเราทัง้หมด 1,550 คน ช่วยกนัลดค่าใชจ้า่ยเช่นกนั เราจะสามารถลด
ค่าใชจ้่ายไดถ้งึ 8.1 ลา้นบาทต่อปี  
            ปีทีผ่่านมาลกูคา้จากหลายๆ บรษิทั ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมบรษิทัของเราไดพ้ดูถงึความรูส้กึ
ประทบัใจ หลงัจากไดเ้ยีย่มชมโรงงานของเราว่า”พวกเขารูส้กึดใีจเป็นอยา่งยิง่ ทีไ่ดเ้ริม่ตน้ความสมัพนัธ์
ทางธุรกจิรว่มกบั ซ.ีบ.ีแทค เพราะว่าพนกังานของคุณมคีวามเป็นมติร ทกัทายและยิ้มใหก้นัเสมอมา” 
ผมรูส้กึภาคภมูใิจเป็นอยา่งยิง่ในสิง่ทีพ่วกคุณท า และผมหวงัว่าพวกเราจะมคีวามเป็นมติรใหก้บัลกูคา้
แบบน้ีตลอดไป  
 
วสิยัทศัน์ 

“ซ.ีบ.ีแทค มุง่สู่องคก์รทีล่กูคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ใหก้ารยอมรบัในดา้นคุณภาพของสนิคา้ 
มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้ มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม เป็นธรรม และสรา้งผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี บนหลกัการ
บรรษทัภบิาล และมกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 
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พนัธกจิ 
ต่อประเทศ : ผลติชิน้ส่วนสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มคีุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคา
เป็นธรรม สรา้งงาน สรา้งรายได ้ใหก้บัชุมชน 

ต่อสงัคมชุมชน : เป็นองค์กรที่ดขีองสงัคมในการด าเนินกจิการ โดยปกป้องผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มภายใตม้าตรฐานสากล และมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในชุมชนทีด่ ี

ต่อผู้ถือหุ้น : ด าเนินธุรกจิเชงิพาณิชย ์สามารถสรา้งก าไรเพื่อใหผ้ลตอบแทนที่ดแีละให้มกีาร
เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

ต่อลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยผ่านการน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารที่มี
คุณภาพสงูในระดบัมาตรฐานสากล และราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า : ด าเนินธุรกจิร่วมกนัโดยพืน้ฐานของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มุ่งสรา้งความสมัพนัธ ์
และความรว่มมอืในระยะยาว 

ต่อพนักงาน : สนับสนุนการพฒันาความสามารถการท างานระดบัมอือาชพีอย่างต่อเนื่องให้
ความมัน่ใจในคุณภาพชวีติการท างานของพนกังานทดัเทยีมบรษิทัชัน้น า 
 
 
2.2  ข้อมลูสถานประกอบการ 
ชื่อสถานประกอบการ  
(ภาษาไทย): บรษิทั ซ.ีบ.ีแทค (ประเทศไทย) จ ากดั 
(ภาษาองักฤษ): C.B.TACT (THAILAND) CO.,LTD. 
ทีต่ัง้ :109/108-111 หมู.่2 ซอย.ซ.ีบ.ีแทค ถ.เทพารกัษ์ กม.26 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมทุรปราการ 
ละตจิดู : 13.56282      ลองตจิดู : 100.81814 

เลขทีต่ามใบ รง.4/เลขทีใ่บประกอบกจิการในพืน้ทีน่ิคมฯ:  จ.3-70-5/38 สป. 
ประเภทการผลติ : ผลติชิน้ส่วนประเภทฉนวนส าหรบั เครือ่งปรบัอากาศ และเครือ่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ , 
ชิน้ส่วนงานเยบ็ , ชิน้ส่วนงานขึน้รปูยางและซลิโิคนจากกระบวนการอดัขึน้รปูส าหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ 
โดยท าการผลติตามแบบ และขอ้ก าหนดจ าเพาะของลกูคา้ทัง้ในและต่างประเทศ นอกจากนี้บรษิทัยงั
ผลติสนิคา้อื่น ๆ  เช่น  ชิน้งานสกรนี , ผลติภณัฑว์สัดุสะทอ้นแสง (MPS) , ผลติภณัฑง์านตดัเยบ็ทัว่ไป 
( Sewing  Products )   ,  ผลติภณัฑใ์ยแกว้เสรมิแรง (FRP) และสนิคา้เบด็เตลด็อื่นๆ 
บรษิทัฯ ก่อตัง้เมือ่ปี  พ.ศ. 2535   ดว้ยทุนจดทะเบยีน 20 ลา้นบาท 

ณ ปจัจุบนั มพีนกังานรวมทัง้สิน้………1,550………… คน  
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มกี าลงัการผลติ ……288 ลา้นชิน้ต่อปี…………………………… 
โทรศพัท ์:  :  02-708-1062          โทรสาร : 02-708-0496-7                                                          
Website: http://www.cbtact.co.th 
 
2.3 ตลาด/พืน้ท่ีในการให้บริการ 
ตลาดภายในประเทศ   
ไดแ้ก่ สมทุรปราการ , กรงุเทพมหานคร , นนทบุร ี,ปทุมธานี , พระนครศรอียธุยา , ฉะเชงิเทรา ,ชลบุร,ี 
ระยอง  
 
ตลาดภายนอกประเทศ  
ไดแ้ก่ ญีปุ่น่ , เนเธอรแ์ลนด ์,องักฤษ , สกอตแลนด,์ สเปน , ไตห้วนั , ฮ่องกง , สงิคโปร ์, เวยีดนาม , 
มาเลเซยี 
 

2.4  แผนผงัการผลติ ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  (Process Flow Chart)  
 กระบวนการผลติ วตัถุดบิทีใ่ช ้ก าลงัการผลติ และการขาย /การบรกิาร ของบรษิทั มดีงันี้   

1. กระบวนการผลติฉนวนส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าภายในบ้าน  (ขัน้ตอนการผลติจดัท าผลติภณัฑ์
โดยน าวตัถุดบิทีม่คีุณสมบตัเิป็นฉนวนกนัความรอ้น เช่น PE / PU Foam ผ่านกระบวนการเคลอืบกาว
และก่อนส่งไปยงักระบวนการผลติอื่นเพื่อแปรรปูต่อไป) 

2. กระบวนการผลติผลติภณัฑย์างและซลิโิคนจากกระบวนการอดัขึน้รูป (กระบวนการผลติเริม่
จากการผสมส่วนผสมยางและเคมตีามสูตรการผลติ ก่อนน ามาผ่านกระบวนการอดัขึน้รูปด้วยแม่พมิพ ์
จนกระทัง่เป็นชิน้งานตามแบบทีล่กูคา้ตอ้งการ ก่อนส่งไปจดัจ าหน่ายต่อไป) 

3. กระบวนการผลติชิน้ส่วนงานเยบ็ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์(เริม่กระบวนการโดยน าผา้โพลี
เอสเตอร ์สปนับอรน์ไปผ่านกระบวนการเคลอืบสารกนัลามไฟ หรอื กระบวนการ FR Treatment ก่อน
น าไปป ัม๊ขึน้รปู และตดัเยบ็ตามแบบทีล่กูคา้ตอ้งการ ก่อนส่งไปจดัจ าหน่ายต่อไป) 

 

 
 

 

http://www.cbtact.co.th/
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1.กระบวนการผลิตช้ินส่วนฉนวนในเคร่ืองปรบัอากาศ (Insulator) 

            INPUT                                           กระบวนการผลิต                                   Output 

วตัถดิุบหรือทรพัยากร                                                                                      ผลิตภณัฑห์รือบริการ 

-   PE                                                                                     

-   PU 

-   BUTYL DAMPER 

-  ไฟฟ้า (เครือ่งจกัร, ความรอ้น) 

-  NON-WOVEN 

-  RUBBER 

-  PVC SHEET 

-  เทปกาว 2 หน้า 

-  แรงงานคน 

-  เครือ่งเคลอืบกาว 

   (Laminating Machine 

-   เครือ่งป ัม๊ตดั (ระบบไฮดรอลกิซ)์ 

 
  

 

 

ภาพท่ี 1  กระบวนการผลติชิน้ส่วนฉนวนในเครือ่งปรบัอากาศ 

ตรวจสอบวตัถุดบิ 

กระบวนการเคลอืบกาว 

(Laminating Process) 

   (ถา้ม)ี 

 

    กระบวนการป ัม้ตดั 

(Press Cutting) 

กระบวนการประกอบ 

(Assembly) (ถา้ม)ี 

กระบวนการบรรจแุละหบีห่อ 

(Packing) 

ชิน้สว่นฉนวน 

(Insulators Products) 
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2.กระบวนการผลิตผลิตภณัฑย์างและซิลิโคน (Rubber & Silicone Parts) 

          INPUT                                            กระบวนการผลิต                                   Output  

 วตัถดิุบหรือทรพัยากร                                                                                   ผลิตภณัฑห์รือบริการ 

-  Rubber & Silicone  

-  น ้ายาซลิโิคน 

-  ไฟฟ้า 

 -   แรงงานคน                                                                         

 -  เครือ่งผสมยาง (มอเตอรไ์ฟฟ้า) 

 -   เครือ่ง Press Moulding  
           (ระบบไฮดรอลกิซ)์ 
             (ฮทีเตอร)์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2   กระบวนการผลติผลติภณัฑย์างและซลิโิคน 

กระบวนการเตรยีม 

วตัถุดบิ 

 

 
กระบวนการขึน้รปู 

(Press Moulding) 

กระบวนการประกอบ 

(Assembly) 

กระบวนการบรรจแุละหบีห่อ 

(Packing) 

ผลติภณัฑย์างและซลิโิคน 

(Rubber & Silicone Parts) 
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3.กระบวนการผลิตช้ินส่วนงานเย็บส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ (Sewing Parts for 
Automotive) 

          INPUT                                            กระบวนการผลิต                                   Output  

วตัถดิุบหรือทรพัยากร                                                                                    ผลิตภณัฑห์รือบริการ 

-  ผา้ , ตาขา่ย , ซปิ , ตะขอ 

   ดา้ย , เชอืก 

-  เวลโกเ้ทป 

-  กาวสองหน้า 

-  เทปพวีซี ี

-  เครือ่ง FR Treatment 
-  ตูส้รา้งลมรอ้น 

-   หอ้งอบงาน 

-   เครือ่งตดัผา้   (Cutting Machine) 

-   จกัรเยบ็ผา้   (Sewing Machine) 

-  ไฟฟ้า (เครือ่งจกัร, แสงสว่าง) 

-  แรงงานคน 

 

ภาพท่ี  3  กระบวนการผลติชิน้ส่วนงานเยบ็ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 

 

  กระบวนการเคลอืบสาร  

     ป้องกนัการลามไฟ 

   (ถา้ม)ี 

 
    กระบวนการตดัเตรยีม 

              วตัถุดบิ 

 

       กระบวนการเยบ็ 

             (Sewing) 

 

กระบวนการบรรจแุละหบีห่อ 

(Packing) 

       ชิน้สว่นงานเยบ็ 

     (Automotive Parts) 
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ส่วนท่ี 3 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์ร  
 

3.1 นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4  นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 

          ฝา่ยบรหิารใชเ้ครือ่งมอืในการบรหิารงาน จากนโยบายทีถู่กสัง่การโดยฝา่ยบรหิารสงูสุด เพื่อใช้
เป็นกรอบในการควมคุมการด าเนินกจิกรรมต่างๆ พนกังานและผูป้ฏบิตังิานภายในองคก์ร หรอืทุกคนใน
องคก์ร รวมถงึ คู่คา้ขององคก์รตอ้งปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง ภายใตน้โยบายการบรหิารงานดงัต่อไปนี้ 
นโยบายคุณภาพ นโยบายสิง่แวดลอ้ม นโยบายอนุรกัษ์พลงังาน นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนา
มยั นโยบายระบบการบรหิารงานแบบทวผีล และนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่แสดงความมุง่มัน่
ขององคก์รในการผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ มคีวามปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค และค านึงถงึผลกระทบต่อชุมชน 
และสิง่แวดลอ้ม โดยการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดกฎหมาย และขอ้ก าหนดอื่นๆ หรอืแนวทางปฏบิตัสิากลที่
เกีย่วขอ้ง รวมทัง้มุง่พฒันา ปรบัปรงุ เพื่อพฒันาสรา้งรากฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเนื่อง
และยัง่ยนื 
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          จากความมุง่มัน่ของฝา่ยบรหิารทีต่อ้งการใหทุ้กกจิกรรมในการด าเนินงานขององคก์รเป็น
กจิกรรมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารระดบัสงูจงึไดป้ระกาศนโยบายสิง่แวดลอ้ม เป็นลายลกัษณ์
อกัษร และประกาศใหพ้นกังานทุกคนและผูเ้กีย่วขอ้งไดท้ราบ เพื่อแสดงถงึเจตนารมณ์ ความตัง้ใจใน
การพฒันาประสทิธภิาพของการผลติ โดยใหค้วามส าคญัต่อการป้องกนัมลพษิ รวมทัง้จะปฏบิตัติาม
กฎหมายและด าเนินการปรบัปรงุใหด้ขีึน้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้นโยบายสิง่แวดลอ้มของบรษิทัไดเ้ผยแพรต่่อ
สาธารณชนผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ตทีห่น้าเวบ็ไซตบ์รษิทั (www.cbtact.co.th) 

 

 
ภาพท่ี 5  การสื่อสารนโยบายต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ตทีห่น้าเวบ็ไซตบ์รษิทั 
      
 

http://www.cbtact.co.th/
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ภาพที ่6  นโยบายส่ิงแวดล้อม 
 

 
 

ภาพที ่ 7  นโยบายอนุรักษพ์ลงังาน 
          จากการประกาศนโยบายสิง่แวดลอ้ม ผูบ้รหิารระดบัสงูยงัไดป้ระกาศนโยบายอนุรกัษ์พลงังานเพือ่
เป็นการสง่เสรมิการด าเนินกจิกรรมการอนุรกัษ์พลงังานภายในองคก์ร การพฒันาระบบการจดัการดา้น
พลงังาน การสนบัสนุนมาตรการอนุรกัษ์พลงังานใหเ้กดิขึน้ภายในองคก์รอย่างมสีว่นรว่มจากพนกังานทกุ
คน ทกุสว่นงาน ดงัภาพ 
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3.2 โครงสร้างการด าเนินงาน CSR ของบริษทั 
จากความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพื่อมุง่สู่การ

พฒันาอยา่งยัง่ยนื ทัง้การประกอบกจิการโรงงานและชุมชน โดยปฏบิตัติามมาตรฐานความรบัผดิชอบ
ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม กฎหมายต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูป้ระกอบการ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม บรษิทั ฯ จงึไดจ้ดัท าโครงสรา้งองคก์รในการบรหิารงานใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ดงั
ภาพ  

 

ภาพท่ี  8  โครงสรา้งการปฏบิตังิานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

          ทัง้นี้บรษิทั ฯ ไดม้ปีระกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมคีณะ
กรรมการบรหิารการจดัท าระบบ CSR เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
ด าเนินการไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง โดยมคีณะท างานจดัท าระบบ CSR  
จ านวน 7 คณะท างาน ท าหน้าทีส่นบัสนุนการด าเนินงานใน 7 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ คณะท างานดา้นการ
ก ากบัดแูลองคก์ร, คณะท างานดา้นสทิธมินุษยชน, คณะท างานดา้นการปฏบิตัดิา้นแรงงาน, คณะท างาน
ดา้นสิง่แวดลอ้ม,คณะท างานดา้นการด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม, คณะท างานดา้นผูบ้รโิภค และ
คณะท างานดา้นการมสี่วนร่วมและพฒันาชุมชน แต่ละคณะท างานมอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ชดัเจน ตามประกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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ภาพท่ี  9 ประกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
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ภาพท่ี 10  ประกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 
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ภาพท่ี  11  ประกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 
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ภาพท่ี 12 ประกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 
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ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 19 - 

 

ภาพท่ี  13  ประกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (ต่อ) 
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นอกจากนี้ เพื่อใหแ้ผนงานในการด าเนินงานดา้นการมสี่วนรว่มและพฒันาชุมชน ประสบ
ผลส าเรจ็มากยิง่ขึน้ ฝา่ยบรหิารจงึมคี าสัง่แต่งตัง้คณะท างานยอ่ยในแต่ละชุมชนรอบขา้งบรษิทั ฯ เพื่อ
ประสานงานการด าเนินกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมในส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัชุมชนนัน้ ๆ ดว้ย
บุคลากรจากพืน้ทีใ่นชุมชนนัน้ ๆ ดงัภาพ 

 

 

ภาพท่ี  14 ประกาศแต่งตัง้คณะท างานชุมชน (ต่อ) 
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ภาพท่ี 15 ประกาศแต่งตัง้คณะท างานชุมชน (ต่อ) 
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ภาพท่ี  16 ประกาศแต่งตัง้คณะท างานชุมชน (ต่อ) 
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3.3 ผลงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 ด้านเศรษฐกิจ    

ปีท่ีท า

โครงการ 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2556 สอนกลุ่มแมบ่า้นชมุชนทบัทองท าน ้ายาลา้งจาน 2,000 บาท 

2556 โครงการคดัแยกขยะรไีซเคลิชมุชน 24,000 บาท 

2559 โครงการเพาะเหด็ฟาง 4,500 บาท 

2560 โครงการเพาะเหด็ฟาง 4,500 บาท 

 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 
ปีท่ีท า

โครงการ 
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

2555 โครงการปลกูปา่ สรา้งโปง่ ท าฝายชะลอน ้า เขตรกัษาพนัธส์ตัวป์า่ลุ่มน ้าภาช ี 6,000 บาท 

2555 โครงการแนวรว่มดแูลคคูลองปูเ่ต๋อ 15,000 บาท 

2556 
รว่มจดัสรา้งประตนู ้าบรเิวณบอ่พกัน ้าของชมุชนวโรชา " ประตนู ้า ซ.ีบ.ีแทค     
วโรชารว่มใจพฒันา '' 'และแนะน าถ่ายทอดการดแูลบ ารงุรกัษาประตนู ้า ใหม้ี
ประสทิธภิาพในการควบคมุระดบัน ้า วนัที ่20 พฤษภาคม 2556 

25,000 บาท 

2556 ปลกูปา่ชายเลน ณ ศนูยศ์กึษาธรรมชาตกิองทพับก บางป ูจ.สมทุรปราการ 
และท าความสะอาดวดัหงษ์ทอง จ.ฉะเชงิเทรา  วนัที ่15 มถิุนายน 2556 

30,000 บาท 

2557 โครงการฟ้ืนธรรมชาต ิคนืผนืปา่ รกัษ์ตน้น ้า กบัคนชมุชน ในเขตพืน้ที่
อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี วนัที ่21-24 พฤษภาคม 2557 

800,000 บาท 

2557 โครงการ ซ.ีบ.ีแทค สรา้งบา้น ป ูปลา ปลกูปา่ชายเลน ในเขตพืน้ทีว่ดัหงษ์
ทอง วนัที ่21 มถิุนายน 2557 

30,000 บาท 

2558 โครงการฟ้ืนธรรมชาต ิคนืผนืปา่ รกัษ์ตน้น ้า กบัคนชมุชน ในเขตพืน้ที่
อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี ( กจิกรรมตลอดทัง้ปี) 

500,000 บาท 

2558 โครงการ ซ.ีบ.ีแทค สรา้งบา้น ป ูปลา ปลกูปา่ชายเลน ในเขตพืน้ทีว่ดัทอง
นพคณุ (วดับางแสม)  วนัที ่30 พฤษภาคม 2558 

50,000 บาท 
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ปีทีท่ า

โครงการ 
                                         โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2559 
โครงการฟ้ืนธรรมชาต ิคนืผนืปา่ รกัษ์ตน้น ้า กบัคนชมุชน ในเขตพืน้ที่
อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี จ านวน 600 ไร ่( กจิกรรม
ตลอดทัง้ปี) 

500,000 บาท 

2559 โครงการ ซ.ีบ.ีแทค สรา้งบา้น ป ูปลา ปลกูปา่ชายเลน ในเขตพืน้ทีบ่า้นสอง
คลอง หมู ่6 บางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา  วนัที ่30 ตุลาคม 2559 

100,000 บาท 

2560 
โครงการฟ้ืนธรรมชาต ิคนืผนืปา่ รกัษ์ตน้น ้า กบัคนชมุชน ในเขตพืน้ที่
อทุยานแหง่ชาตทิบัลาน อ.นาด ีจ.ปราจนีบรุ ี จ านวน 100 ไร ่( กจิกรรม
ตลอดทัง้ปี) 

500,000 บาท 

 
 ด้านสงัคม  

 
ปีท่ีท า

โครงการ 
โครงการ งบประมาณ (บาท) 

2547-2560 สนบัสนุนอปุกรณ์การศกึษาแกน่กัเรยีนในทอ้งถิน่ทรุกนัดารเป็นประจ าทกุปี 50,000 บาท/ปี 

2548-2560 สนบัสนุนอปุกรณ์การศกึษาแกน่กัเรยีนในเขตชมุชนรอบขา้งเป็นประจ าทกุ

ปี เนื่องในโอกาสวนัเดก็ 

30,000 บาท/ปี 

2555-2560 สอนขบัขีป่ลอดภยั วนิมอเตอรไ์ซด ์ชมุชนรอบขา้ง 3,000 บาท 

2555 สรา้งอาคารเรยีนเฉลมิพระเกยีรต ิพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ โรงเรยีนบา้น
ราษฎรภ์กัด ีจ.เชยีงราย ประจ าปี 2555 

4,000 บาท 

2555 แนะน า แจกคูม่อืท าอาหารอย่างไร ปลอดภยัไรโ้รคใหร้า้นคา้ รา้นอาหาร 
แมค่า้ในตลาดชมุชน 

3,000 บาท 

2555 อนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีไทยจดัพธิรีดน ้าขอพรจากผูใ้หญ่ 500 บาท 

2555-2560 ถวายเทยีนพรรษา 9 วดัเป็นประจ าทกุปี 10,000 บาท 

2555 ถวายตน้โพธิใ์หว้ดัหงษ์ทอง 20,000 บาท 

2555-2560 กจิกรรมรณรงคง์ดสบูบุหรี ่ 10,000 บาท 
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ปีท่ีท า

โครงการ 
โครงการ งบประมาณ (บาท) 

2555 จดัตรวจสขุภาพชมุชนในงานสปัดาหค์วามปลอดภยั 20,000 บาท 

2555 มอบเครือ่งป้อนยาพรอ้มตดิตัง้ จ านวน 1 ชดุ ใหก้บัโรงพยาบาลบางบ่อ 30,000 บาท 

2555 มอบผา้คลุมเตยีงและชดุผูป้ว่ย จ านวน 200 ชดุ ใหก้บัโรงพยาบาลบางบ่อ 30,000 บาท 

2556 โครงการโรงอาหารเบกิบานใจ 150,000 บาท 

2556 โครงการลานกฬีาเพือ่สขุภาพ หวัใจแขง็แรง 130,000 บาท 

2556 โครงการหอ้งพยาบาล หายปว่ยเอย 80,000 บาท 

2556 โครงการศาลาประชาคม ซบีแีทค-วโรชารว่มใจพฒันา 10,000 บาท 

2557 
สนบัสนุนงบประมาณโครงการกอ่สรา้งหอ้งน ้า และอปุกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ชใ้น
อาคาร ใหแ้ก ่โรงเรยีนบา้นปา่ตา้กต.สนักลาง อ.พาน จ.เชยีงราย  วนัที ่7 
กมุภาพนัธ ์2557 

45,895 บาท 

2557 

ซ.ีบ.ีแทค รวมใจ สรา้งสรรคส์งัคม มอบขา้วสาร เพือ่เดก็ผูต้ดิเชือ้และผูป้ว่ย
โรคเอดส ์ณ มลูนธิธิรรมรกัษ ์วดัพระบาทน ้าพ ุต.เขาสามยอก อ.เมอืง จ.
ลพบุร ีวนัที ่14 กมุภาพนัธ ์2557 
 

52,620 บาท 

2557 

รว่มสรา้งศาลาการเปรยีญ (ศาลาซบีแีทค 22 ปี) มอบให ้ส านกัสงฆบ์า้นคยุ
มะมว่งหอม วดัสวุรรณาราม ต.วงัควง อ.พรานกระต่าย จ.ก าแพงเพชร           
วนัที ่23 ตุลาคม 2557 
 

1,759,953 บาท 

2557 
มอบเสือ้ชชูพี , เสือ้สะทอ้นแสงเพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ทางราชการ ใหแ้ก่
ต ารวจภธูรภาค 8 ต.ทา่ขา้ม อ.พนุพนิ จ.สรุาษฏรธ์านี  วนัที ่25 ธ.ค 2557 
 

194,500 บาท 

2557-2560 
รว่มกบัชมุชนก าจดัแหล่งเพาะพนัธล์กูน ้ายงุลายโดยโรยทรายอะเบทและ
ก าจดัแหล่งน ้าขงั 
 

10,000 บาท 

2558-2560 

สนบัสนุนอปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน โดยมอบเสือ้สะทอ้นแสงและกระบอง
สะทอ้นแสงใหก้บัเจา้หน้าทีต่ ารวจ และอาสาสมคัรป้องกนัฝา่ยพลเรอืน     
(อ.ป.พ.ร.) ประจ าชมุชนแต่ละชมุชนรอบขา้งเป็นประจ าทกุปี 
 

30,000 บาท/ปี 
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ปีทีท่ า

โครงการ 
                                       โครงการ งบประมาณ (บาท) 

2558 

มอบเสือ้ชชูพีใหอ้าสาสมคัรกูภ้ยัมลูนิธปิอเตก็ตึง้ อ.บา้นหมี ่จ.ลพบุร ีจ านวน 
680 ตวั , สมาคมกูภ้ยัพทุธศาสตรส์งเคราะห ์ต.ทางเกวยีน อ.แกลง จ.
ระยอง จ านวน 300 ตวั , มลูนิธสิจัจพทุธธรรมแหง่ประเทศไทย (กบนิทร์
บุร)ี อ.กบนิทรบ์ุร ีจ.ปราจนีบรุ ีจ านวน 800 ตวั , สมาคมอาสาสมคัรบรรเทา
สาธารณภยัสโุขทยั ต.บา้นกลว้ย อ.เมอืง จ.สโุขทยั จ านวน 500 ตวั และ
อาสาสมคัรกูภ้ยัมลูนธิปิอเตก็ตึง้ จุด สภ.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมทุรปราการ 
จ านวน 100 ตวั วนัที ่20-23 มกราคม 2558 

714,000 บาท 

2558 มอบตะแกรงคดัแยกขยะใหช้มุชนบา้นทรงไทย , ชมุชนเสรบีางนา (ทพิ
มาศ) , ชมุชนเทพารกัษ์ และชมุชนซอย ซ.ีบ.ีแทค 

15,000 บาท 

2559 
เป็นเจา้ภาพท าบุญ สรา้งอโุบสถ หล่อพระองคส์มเดจ็ปฐม ยกชอ่ฟ้า ปิดทอง
ลกูนิมติร ณ วดัทุง่รวงทอง ต.พงัขวา้ง อ.เมอืง จ.สกลนคร งบประมาณปี 
2558-2560 

2,000,000 บาท 

2559 โครงการหอ้งน ้าถูกสขุลกัษณะเพือ่พนกังาน 3,095,333.4 บาท 

2559 โครงการ ซ.ีบ.ีแทค วโรชา ถนนสขีาว เพือ่ลดปญัหาการจราจรตดิขดัและลด
อบุตัเิหตุ 

3,000 บาท 

2559 แนะน า แจกคูม่อืท าอาหารอย่างไร ปลอดภยัไรโ้รคใหร้า้นคา้ รา้นอาหาร 
แมค่า้ในตลาดชมุชน 

3,000 บาท 

2560 มอบเงนิชว่ยเหลอืพนกังานผูป้ระสบภยัน ้าทว่มทางภาคใต ้ 6,000 บาท 

2560 มอบทนุการศกึษาโครงการกองทนุนกัเรยีนเรยีนด ี
100,000 บาท 

 
2560 โครงการคดัแยกขยะรไีซเคลิเพือ่คนพกิาร 3,000 บาท 
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3.4 การวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรคในการด าเนินงาน 
ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมขององคก์รในโครงการ CSR-DIW (SWOT Analysis)  
 

จดุแขง็ จดุอ่อน 
1.ฝา่ยบรหิารมนีโยบายสนบัสนุนดา้น CSR  และ
งบประมาณประจ าปีเพื่อสนับสนุน 
2.ฝา่ยบรหิารไดแ้ต่งตัง้คณะท างาน CSR-DIW 
มาจากหลายหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อให้
ครอบคลุมการปฏบิตัใิน 7 หวัขอ้หลกั ของ
มาตรฐาน CSR-DIW 
3.คณะท างานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในขอ้ก าหนด
ใน CSR ตามหลกัฐานสากลหรอื ISO 26000 
 

1.แผนงานกจิกรรม ไมส่อดคลอ้งกบัช่วงเวลาการ
ท างานของพนกังาน จงึเขา้รว่มกจิกรรมไมท่ัว่ถงึ 
2.ช่องทางการสื่อสารภายในยงัไมท่ัว่ถงึ 
 

โอกาส อุปสรรค 
1.ไดร้บัความรว่มมอืและยอมรบัจากชุมชนและ
หน่วยงานราชการในการท ากจิกรรมต่าง ๆ 
2.เพิม่ทกัษะและโอกาสในการท าระบบ
บรหิารงานต่าง ๆ 
3.ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูเกีย่วกบักจิกรรมต่าง ๆ 
จากเครอืข่าย CSR 
 

1.ความตอ้งการของชุมชน ยงัไมส่อดคลอ้งกบัขดี
ความสามารถขององคก์ร 
2.ภาวะเศรษฐกจิไมแ่น่นอน อาจส่งผลต่อการจดัสรร 
งบประมาณในการท ากจิกรรม 
3.ระยะเวลาในการด าเนินโครงการน้อยเกนิไป 
4.กจิกรรม CSR ขององคก์รไมไ่ดร้บัความรว่มมอื
จากชุมชนเท่าทีค่วร 

 
3.5 การด าเนินงานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคมตามมาตรฐาน CSR-DIW / ISO 26000  
          บรษิทั ฯ ไดม้ปีระกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมคีณะกรรมการบรหิาร
การจดัท าระบบ CSR เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) ด าเนินการไปไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ และมกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง โดยมคีณะท างานจดัท าระบบ CSR  จ านวน 7 
คณะท างาน ท าหน้าทีส่นบัสนุนการด าเนินงานใน 7 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ คณะท างานดา้นการก ากบัดแูล
องคก์ร, คณะท างานดา้นสทิธมินุษยชน, คณะท างานดา้นการปฏบิตัดิา้นแรงงาน, คณะท างานดา้น
สิง่แวดลอ้ม, คณะท างานดา้นการด าเนินงานอย่างเป็นธรรม, คณะท างานดา้นผูบ้รโิภค และคณะท างาน
ดา้นการมสี่วนรว่มและพฒันาชุมชน แต่ละคณะท างานมอี านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบชดัเจน ตาม
ประกาศแต่งตัง้คณะท างานความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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5.1  การก ากบัดูแลองค์กร   
           บรษิทั ฯ  ยดึหลกัและยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได ้มี
จรยิธรรม ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและยงัใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดย้ดึถอืเป็นแนวทางปฏบิตัใินการด าเนินโครงการเพื่อสงัคม และส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและ
พนกังานทุกคนในองคก์รเขา้มามสี่วนรว่ม เพื่อเป็นการปลกูฝงัจติส านึกทีด่แีละรูจ้กัเสยีสละเพื่อสงัคม
ส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 

 
 
โครงสร้างการบริหารองค์กร (Organizational governance) 
 

 

 

 

ภาพที ่ 17     โครงสร้างการบริหารองค์กร 
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5.1(1) แสดงความมุง่มัน่ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

การบริหารนโยบาย (Policy Management)

“ซี.บี.แทค มุ่งสู่องคก์รท่ีลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
ใหก้ารยอมรับในดา้นคุณภาพของสินคา้ มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
บนพ้ืนฐานการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นธรรม และสร้างผลประโยชน์ตอบ
แทนท่ีเหมาะสมแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บนหลกัการบรรษทัภิบาล 
และมีการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี”

วสัิยทัศน์ (Vision)
C.B.Tact (Thailand) Co.,Ltd.

 

 

การบริหารนโยบาย (Policy Management)

“ ยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลางในการด าเนินธุรกิจ  ส่งมอบสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพ  พฒันาบุคลากรดว้ยวฒันธรรมองคก์ร      ท่ี
เตม็เป่ียมไปดว้ยความมุ่งมัน่ และความรับผิดชอบต่อสงัคม ”

พันธกจิ (Mission)
C.B.Tact (Thailand) Co.,Ltd.
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C ommitment
B uild-in Quality

T actics
A vailability & Speedy Service
C ontinuous Improvement
T eamwork

บริษทัมีรูปแบบลกัษณะการท างานและการบริหารจดัการเป็นไปตาม
ค่านิยมท่ีบริษทัไดก้  าหนดไวต้ามแบบฉบบัของ CBTACT คือ

การบริหารนโยบาย (Policy Management)
C.B.Tact (Thailand) Co.,Ltd.

 

ภาพที ่ 18 วสัิยทศัน์ ค่านิยมขององค์กร 

      

ภาพที ่ 19 นโยบายด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
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ภาพที ่ 20  คู่มือการก ากบักจิการทีด่ี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 
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ภาพที ่ 21 ทบทวนฝ่ายบริหารประจ าปี 

 

 

ภาพที ่ 22  รายงานผลการด าเนินงาน CSR-DIW 
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ภาพที ่ 23  รายงานประชุมประจ าปี  
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รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 35 - 
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ภาพที ่ 23  รายงานประชุมประจ าปี  (ต่อ) 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 37 - 
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ภาพที ่ 24   ก าหนดการและรายงานการประชุม 
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- กลยทุธก์ารมีส่วนร่วมกบักลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)  
 

กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางการมสีว่นร่วม 
พนกังาน - การดแูลสวสัดกิาร ความปลอดภยัในการท างาน

ทีด่ ี
- การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององคก์ร 
- ความมัน่คงในการท างาน 
- การเปิดโอกาส เพิม่ทกัษะ และความกา้วหน้าใน

สายงาน 
- การใหผ้ลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม 
- การมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจและเปิดโอกาสใน

การแสดงความคดิเหน็ 

- การสานเสวนาร่วมกบัฝา่ย
บรหิารอย่างน้อย 1 ครัง้/ปี 

- กจิกรรมไคเซน็-ขอ้เสนอแนะ 
- กจิกรรมกลุ่มย่อย 
- การสมัมนาและการอบรม 
- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านเวบ็ไซต์

บรษิทั  
- การส ารวจความคดิเหน็  

ชุมชน - การสนบัสนุนกจิกรรมชมุชน และสรา้งการมสีว่น
ร่วมอย่างต่อเนื่อง 

- คุณภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ 
- มชี่องทางในการสือ่สาร การแสดงความคดิเหน็ 

และรอ้งเรยีนปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้ 

- การลงพืน้ทีพ่บปะชุมชน 
- เชิญชุมชนเข้าร่วมสานเสวนา 

ประจ าปี 
- การรับฟงัความคิดเห็นผ่าน

คณะกรรมการ CSR ชุมชน  
ผูถ้อืหุน้ - การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืขององคก์ร 

- การบรหิารงานมคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบไดทุ้ก
ขัน้ตอน 

- รายได ้ผลก าไร เงนิปนัผลทีส่ม ่าเสมอ           
-      

- การประชุมผู้ถือหุ้นประจ า ปี      
(ทุกปี) 

-       -    การประชาสมัพนัธ ์ผ่านเวบ็ไซต ์
-            บรษิทั    

  ผูบ้รโิภค - ไดร้บัสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพตรงกบัความ
ตอ้งการ 

- สนิคา้และกระบวนการผลติเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

- สนิคา้และกระบวนการผลติภายใตร้ะบบการ
บรหิารงานดา้นคุณภาพทีด่ ีสามารถตรวจสอบ
ยอ้นกลบัได ้

- สนิคา้มคีวามปลอดภยัไม่สง่ผลกระทบต่อ
ผูบ้รโิภค 
และสิง่แวดลอ้ม  

- การพฒันาร่วมกบัตวัแทนลกูคา้
และวศิวกร 

- การร่วมกนัวเิคราะห ์แกไ้ข
ปญัหา เพื่อลดปญัหาทางดา้น
คุณภาพร่วมกนั 

- การประเมนิความพงึพอใจ 
แนะน า ตชิม สนิคา้และบรกิาร 

-     การประชาสมัพนัธ ์ผ่านเวบ็ไซต ์ 
      บรษิทั , ตดิต่อทางโทรศพัท ์ 

ผูจ้ดัจ าหน่าย - การคา้อย่างเป็นธรรม 
- ความถูกตอ้ง โปร่งใสขององคก์ร 
- ความเป็นกลาง การคดัเลอืกอยา่งเป็นธรรม 

 

- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านเวบ็ไซต์
บรษิทั , ตดิต่อทางโทรศพัท ์
 

  



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 40 - 

กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี ความตอ้งการและความคาดหวงั แนวทางการมสีว่นร่วม 
ผูจ้ดัหาวตัถุดบิ - ความเป็นกลาง การคดัเลอืกอยา่งเป็นธรรม 

- มรีะบบการจดัซือ้จดัจา้งอย่างชดัเจน โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้

- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านเวบ็ไซต์
บรษิทั , ตดิต่อทางโทรศพัท ์
 

NGOs - การบรหิารงานมคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบไดทุ้ก
ขัน้ตอน 

- การควบคุมผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการประกอบ
กจิการใหม้คีวามปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มและการ
ด ารงชวีติ 

- คณะกรรมการ CSR  และ
ผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้งรบัฟงั
ความตอ้งการ เพื่อแนวทางใน
การปรบัปรุงและพฒันาร่วมกนั 

ภาครฐั - การใหข้อ้มลูและรายงานทีถู่กตอ้ง ปฏบิตัติาม
กฎหมาย 

- สง่เสรมิดแูล และพฒันาทอ้งถิน่อย่างสมดุล 

- การประชุม สมัมนา (ตาม
โอกาส) 

- การด าเนินงานตามกจิกรรมของ
ภาครฐั (อย่างสม ่าเสมอ) 

- การ่วมกจิกรรมอื่น ๆ แบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 
(อย่างสม ่าเสมอ) 

สถาบนัการเงนิ 
 
 
 
 

- รกัษาวนิยัทางการเงนิและปฎบิตัติามกฏระเบยีบ
ของสถาบนัการเงนิ 

- การประชุม สมัมนา (ตาม
โอกาส) 

- การร่วมกจิกรรมอื่น ๆ แบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 
(อย่างสม ่าเสมอ) 

ประกนัภยั 
 
 

- ควบคุมสถติอิุบตัเิหตุในหน่วยงาน สง่เสรมิ
กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ะสง่ผลใหพ้นกังานทีม่สีขุภาพ
ทีด่ ีอตัราการเจบ็ปว่ยลดลง มมีาตรการป้องกนั
อคัคภียัในสถานประกอบการอยา่งเขม้แขง็ 

- การประชุม สมัมนา (ตาม
โอกาส) 

- การร่วมกจิกรรมอื่น ๆ แบบเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ 
(อยางสม ่าเสมอ) 
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5.2 สิทธิมนุษยชน (Human rights) 

   บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐานเพื่อส่งเสรมิการเคารพต่อสทิธแิละเสรภีาพ
ดว้ยการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิส่งเสรมิความเสมอภาค ไมแ่บ่งแยกเพศและชนชัน้ ไมใ่ชแ้รงงานเดก็ และ
ต่อตา้นการคอรปัชัน่ทุกรปูแบบ รวมทัง้จดัใหม้สีวสัดกิาร ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานทีท่ างาน 
รวมถงึปฏบิตัติามนโยบายส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะดบัองคก์รและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการ
ท างานของพนกังานอยา่งมอือาชพี พฒันาระบบการท างานและสรา้งนวตักรรมในองคก์ร อกีทัง้ส่งเสรมิ
ใหพ้นกังานมสี่วนรว่มในการท าประโยชน์กบัสงัคมทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

 

 

 มาตรการรกัษาความปลอดภยั 
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 กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จดัหาสิง่อ านวยความสะดวกใหค้นพกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มาตรการขององคก์รช่วยเหลอื เมือ่เกดิภาวะภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิเช่น อุทกภยั , แผ่นดนิไหว 
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5.3   การปฏิบติัด้านแรงงาน (Labour practices) 

บรษิทัฯ มกีารก ากบัดูแลการจา้งงานและใหก้ารคุม้ครองทางสงัคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิด

โอกาส เพิม่ทกัษะ เพื่อพฒันาบุคลากรใหก้า้วหน้าในสายงาน รวมทัง้ตระหนักถงึสุขภาพ ความปลอดภยั

ในการท างานของลูกจา้ง ผูร้บัเหมา และบุคคลภายนอกทีเ่ขา้เยีย่มโรงงาน โดยจดัเตรยีมความพรอ้มใน

สภาวะฉุกเฉินอยูเ่สมอ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าจะไดร้บัความปลอดภยัสงูสุดจากองคก์ร 

การท างานการจ้างงานและความสมัพนัธ์ในการจ้างงาน 

บรษิทัฯ มกีารวางแผนอตัราก าลงั เพื่อหลกีเลีย่งการจา้งงานบางเวลา เป็นบางครัง้คราว รวมทัง้มี

การแจ้งข้อมูลต่อพนักงานล่วงหน้า หากองค์กรมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะส่งผลพนักงาน เช่น การ

โยกย้ายต าแหน่งงาน การเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน ปิดกิจการ ฯลฯ ผ่านสื่อต่างๆ ที่เข้าถึงกลุ่ม

พนกังาน อาท ิการตดิประกาศ  

การส่งจดหมายเวยีนประกาศผ่านสื่ออเิลคทรอนิกส ์

  

-การแจง้ขอ้มลูต่อพนกังานผ่านบอรด์ประชาสมัพนัธ ์, อเีมล ์, Web Intranet และป   ุ   ุ    อ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 44 - 

  ส่งเสรมิใหพ้นกังาน ไดร้บัการฝึกอบรม การพฒันาทกัษะ เพื่อพฒันาบุคลากรใหก้า้วหน้าในสาย

งาน 

 

 
 การส่งเสรมิความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 บรษิทัฯ มกีารสื่อสารขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัขอ้ก าหนดความปลอดภยั จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล

ใหก้บัพนกังาน และจดัใหม้กีารตรวจสุขภาพตามปจัจยัเสีย่งและการตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ก่พนกังาน 

 การป้องกนัอนัตรายจากเครื่องจกัร  
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อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมและซอ้มแผนฉุกเฉิน 
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การตรวจสุขภาพใหก้บัพนกังาน 

 

 

 5.4   ด้านส่ิงแวดล้อม (The environmental) 

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะปรบัปรงุผลการด าเนินงานดา้นสิง่แวดล้อมอยา่งต่อเนื่องและดทีีสุ่ด  
เพื่อลด และป้องกนัการเกดิมลภาวะและการเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีสุ่ด  รวมทัง้ปกป้อง
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม เพื่อพฒันาอยา่งยัง่ยนืดว้ยการปฏบิตัติามกฎหมายอย่างเครง่ครดั มนีโยบายดา้น
สิง่แวดลอ้มทีช่ดัเจน และถอืเป็นแนวปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั รวมทัง้สรา้งวฒันธรรมองคก์ร ดว้ยการสรา้ง
จติส านึกของพนกังานและผูท้ีป่ฏบิตังิาน  

 

 การก าหนดนโยบายสิง่แวดลอ้ม 
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ จงึจดัสรา้งและปรบัปรงุระบบการ

จดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเนื่องตามขอ้ก าหนดต่างๆ และปฏบิตัิตามกฎหมาย รวมถงึจดั
ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละสรา้งจติส านึกใหพ้นกังานและผูป้ฏบิตังิานในนามของบรษิทัตระหนกัถงึ
ความส าคญัในการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ในกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทั ท าการเผยแพรน่โยบาย
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มและส่งเสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่น  ขอ้มลูขา่วสารกบั
ลกูคา้ ผูส้่งมอบ และสาธารณชน 
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      การส่ือสารนโยบาย                                              รายงานผลการตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม 

 

 

เผยแพร่ขอ้มูลการตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณะ 
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 การป้องกนัและควบคุมมลภาวะ 
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึและใหค้วามส าคญักบัการใชป้จัจยัต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพโดย
ส่งเสรมิใหม้กีารใชซ้ ้าการหมนุเวยีนกลบัมาใชป้ระโยชน์ และการใชท้ดแทน ลดของเสยีจากกระบวนการ
ต่างๆ ในการจดัท าผลติภณัฑ ์จดัการของเสยีและขยะต่างๆ อยา่งเหมาะสม ควบคุมการระบายอากาศ
เสยี การระบายน ้าเสยี, การปนเป้ือนลงสู่ดนิและมลภาวะทางเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  
 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์และการใช้น ้า 
 
                 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า                             รายงานการปล่อยสาร CO2 ของผูข้าย 
 

 
 
 
          การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์                           ปรมิาณการใชน้ ้า 
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 การใชท้รพัยากรทางเลอืกทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หมแ่ละมผีลกระทบต ่า 
 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรทีม่อียู่จ ากดัให้เกดิประโยชน์สงูสุดเพื่อสนองความ
ตอ้งการทีม่ไีม่จ ากดั โดยมจีุดมุง่หมายเพื่อยกระดบัการจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และการมคีุณภาพ
ชวีติของประชาชนใหด้ขีึน้ โดยบรษิทัน าน ้ากลบัมาใชใ้หมใ่นกระบวนการทีส่ามารถท าได ้ใหม้ากทีสุ่ด
เท่าทีจ่ะท าได ้ทรพัยากร 
ธรรมชาตทิีเ่หลอืใชจ้ากกระบวนการผลติ บรษิทัก าหนดใหม้กีารน ามาใชซ้ ้า เช่น การใช ้Packaging 
ห นุเว ีน เพื่อ ด า ใ  ้  ดาษ แ  พ าสต ิ  
 
 

การน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ 
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ส่งเสรมิใหม้กีารใชซ้ ้าการหมนุเวยีนกลบัมาใชป้ระโยชน์ และการใชท้ดแทน 

 

 

 
 

 
 

การจดัการขยะและวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ 
 
 บรษิทัฯ มกีารก าหนดวธิกีารจดัการขยะและวสัดุทีไ่มใ่ชแ้ลว้ สรา้งความตระหนกัและใหค้วามรู ้
การคดัแยกขยะประเภทต่างๆ เพื่อป้องกนัผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ฏบิตังิาน โรงเรยีน ชุมชน และ
สิง่แวดลอ้ม 
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การป้องกนัและควบคุมมลภาวะ ควบคุมการระบายอากาศเสยี การระบายน ้าเสยี, การปนเป้ือนลงสู่ดนิ
และมลภาวะทางเสยีงใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

 

 
 

 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การลดผลกระทบ และการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทาง
ธรรมชาต ิครอบคลุม ทุกกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร คมนาคมขนส่งขององคก์ร ตลอดจนเพิม่พืน้ที่
ปา่ไมป้กป้องสวสัดภิาพสตัวป์า่ ป้องกนัการคุกคามทีจ่ะน าไปสู่การสญูพนัธุแ์ละท าลายระบบนิเวศทาง
ธรรมชาต ิ
 

- รปู Aspect   ิ    ทีป่ ดป  อ  CO2 เช่นกจิกรรมขนส่ง   ิ    ทีใ่ ไ้  ้า า  เช่นกจิกรรม
เคลอืบกาว +รปูเกณฑท์ีเ่กีย่วกบั CO2 
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การอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางธรรมชาต ิ
 

 
 

   5.5  การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair operating practices) 

     บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรมและมจีรยิธรรม ใส่ใจในการปฎิบตัิตาม

กฎหมาย เคารพกฎระเบยีบของสงัคม ต่อต้านการคอรร์ปัชัน่ เป็นองค์กรที่มคีวามเป็นกลางทางการ

เมอืง และมนีโยบายไม่รบัสนิบนหรอืด าเนินการว่าจา้งซือ้ขายแบบผูกขาด และสนับสนุนองคก์รในห่วง

โซ่คุณค่า ยกระดบัความตระหนกั และแนวปฏบิตัทิีด่ ี
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5.6   ประเดน็ด้านผูบ้ริโภค (Consumer issues) 

บรษิทัฯ มุง่เน้นการบรกิารทีด่เีพื่อความพงึพอใจสูงสุดของลูกคา้ มคีวามจรงิใจต่อการจดัการขอ้

ร้องเรยีนของลูกค้า มคีวามเป็นธรรม โปร่งใส รวมทัง้พยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะ

เกดิขึน้จากการผลติ และ/หรอืการบรกิาร ในขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ มคีวามคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัสนิคา้และ

การบรกิารในลกัษณะเดยีวกนันี้จากองคก์ร ผูจ้ดัหาสนิคา้ โดยมุ่งเน้นทีจ่ะคงไวซ้ึง่ความสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนื

กบัลกูคา้และผูจ้ดัหา 
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5.7   การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน (Community involvement and development) 

บรษิัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชุมชน ส่งเสรมิบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วน

เกี่ยวขอ้งในท้องถิน่รอบสถานประกอบการในดา้นการพฒันาการศกึษา วฒันธรรม สงัคม และมสี่วนใน

การปรบัปรงุคุณภาพชวีติของชุมชนใหด้ขีึน้ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงานมีส่วนร่วมท างาน

อาสาสมคัร และกจิกรรมสาธารณประโยชน์รว่มกบัชุมชน 

 

 การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มกบัชุมชน 

- สนับสนุนการจดัท าสาธารณสมบตัิและพฒันาชุมชนร่วมกบัองค์กรต่างๆ  ในท้องถิ่น

อยา่งเหมาะสม     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-     สนบัสนุน ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเป็นอาสาสมคัรบรกิารชุมชน 
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-   ส่งเสรมิกจิกรรมทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณใีนทอ้งถิน่ 
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-  จา้งงานและสรา้งศกัยภาพใหก้บักลุ่มคนทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษเท่าทีจ่ะท าได้ 
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- สนบัสนุน ส่งเสรมิการใหค้วามรูก้บัชุมชน เกีย่วกบัโรคอนัตรายและภยัคุกคามต่อสุขภาพ  
และวธิกีารป้องกนั ดงัเช่น โรคไขเ้ลอืดออก เป็นตน้  
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- การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ 
บรษิทัฯ จะพจิารณาชุมชนใกลท้ีม่โีอกาสไดร้บัผลกระทบจากองคก์รโดยตรงก่อน โดย

ค านึงความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิหรอืขดีความสามารถขององคก์ร เกดิจากการมสี่วนรว่ม
ของพนกังานทัว่องคก์รและชุมชนเป็นส าคญัแนวทางการด าเนินงานทีม่คีวามยัง่ยนื จากการ
ด าเนินงานทีผ่่านมา 

บรษิทัฯ สนบัสนุนแผนงาน/โครงการ เพื่อพฒันาชุมชน ครอบคลุมทัง้ 3 ดา้น คอื 
 ดา้นเศรษฐกจิ 
 ดา้นสงัคม 
 ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

โครงการด้านเศรษฐกิจ 
 บรษิทัฯ ด าเนินการ ดงันี้ 
                      พฒันาการสรา้งรายได ้เศรษฐกจิชุมชน 

  เพิม่ศกัยภาพในการสรา้งงาน และพฒันาทกัษะ 
  ยดึแนวทางตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

โครงการท าน ้ายาล้างจาน และฟองน ้าล้างจานจากเศษวสัดเุหลือใช้ 
      เป็นโครงการทีช่่วยส่งเสรมิรายไดใ้หก้ลุ่มแมบ่า้น หรอืคนชราทีว่่างงาน โดยด าเนินการรว่มกบัชุมชน
ทบัทอง เพื่อใหค้วามรูใ้นการท าน ้ายาลา้งจาน และจดัท าฟองน ้าลา้งจานจากเศษวสัดุเหลอืใช ้สามารถ
เพิม่คุณค่าใหก้บัเศษวสัดุ/ของเสยีจากโรงงาน สรา้งประโยชน์ใหก้บัชุมชน และลดการทิง้ของเสยี 
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โครงการเพาะเหด็ฟางในตระกร้าราคาประหยดั 
          เป็นโครงการทีช่่วยส่งเสรมิรายไดใ้หก้ลุ่มพนกังานบรษิทัฯทีม่คีวามสนใจ และกลุ่มแม่บา้น ที่
ว่างงานหรอืตอ้งการสรา้งอาชพีเสรมิ โดยด าเนินการรว่มกบัพนกังานและชุมชนซอยซ.ีบ.ีแทค เพื่อให้
ความรูใ้นการเพาะเหด็ฟางในตระกรา้ การเพาะเหด็ฟางในตระกรา้ใชง้บประมาณในการลงทุนไม่มาก 
และประหยดัพืน้ทีใ่นการเพาะปลกู เหมาะแก่การสรา้งเป็นอาชพีเสรมิ ซึง่ช่วยสรา้งประโยชน์ใหก้บั
ชุมชน และเป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 
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โครงการด้านสงัคม 
 บรษิทัฯ ด าเนินการ ดงันี้ 
                      ส่งเสรมิศาสนา มรดกทางวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

  ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นระบบและนอกระบบการศกึษา 
  ส่งเสรมิดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในชุมชน 
  สนบัสนุนดา้นสุขภาพในชุมชน ทีป้่องกนัการเกดิโรครา้ยแรง 
  พฒันาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานของชุมชน 

 
โครงการรณรงค ์ก าจดัแหล่งเพาะพนัธล์ูกน ้ายงุลายโดยแจกทรายอะเบทและโรยทรายอะเบท 
ก าจดัแหล่งน ้าขงั เพ่ือป้องกนัไข้เลือดออก ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีอนามยั และคนในชุมชน 
  

เป็นโครงการสนบัสนุนดา้นสุขภาพคนในชุมชน เป็นการป้องกนัและควบคุมโรค

ไขเ้ลอืดออก บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัของสุขภาพประชาชน  จงึไดจ้ดัท าโครงการรณรงค์

ควบคุมและป้องกนัโรคไขเ้ลอืดออกขึน้  โดยใหพ้นกังานรว่มกบัเจา้หน้าทีอ่นามยั และคนในชุมชน เพื่อ

แจกและโรยทรายอะเบท  รวมทัง้แจกเอกสารความรูเ้รื่องโรคไขเ้ลอืดออกใหก้บัประชาชน  ในเขตพืน้ที่

ชุมชนวโรชา ชุมชนมะลวิลัย ์ชุมชนแสงตะวนั เป็นตน้ เพื่อก าจดัยงุลาย  ซึง่เป็นพาหนะน าโรค

ไขเ้ลอืดออกและเพื่อเป็นการป้องกนัการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  และเสรมิสรา้งศกัยภาพของชุมชน  

ใหเ้ขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 61 - 

โครงการร่วมกนัเป็นจิตอาสารวบรวมกล่องนม  เพ่ือจดัสร้างหลงัคาเขียว เพ่ือเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) 
ยามยาก 
  
 เป็นโครงการทีช่่วยส่งเสรมิการมสี่วนรว่มระหว่างบรษิทัฯ โรงเรยีน และชุมชน เพื่อปลกูจติ
ส านกัใหพ้นกังาน นกัเรยีน คนในชุมชน รูจ้กัคดัแยกขยะ และรูจ้กัคุณค่าของขยะ มจีติส านึกรกั
สิง่แวดลอ้ม เป็นการช่วยลดปรมิาณขยะในบรษิทัฯ โรงเรยีน และชุมชน จากกจิกรรมคดัแยกขยะ มกีาร
ด าเนินการโดยการเกบ็รวบรวมกล่องนมใหบ้รษิทัไฟเบอรพ์ฒัน์ จ ากดั และมลูนิธเิพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยาม
ยาก น าขยะกล่องนมไปแปรรปูเป็นหลงัคาเขยีวสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได ้ซึง่บรษิทัฯ มี
แผนขยายผลไปยงัโรงเรยีน และชุมชนรอบ ๆ บรษิทั 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 62 - 

 
 โครงการด้านส่ิงแวดล้อม 
 บรษิทัฯ ด าเนินการ ดงันี้ 
                 ส่งเสรมิ สนับสนุน และท าใหชุ้มชนมสี่วนรว่มในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 และระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพในทอ้งถิน่ 
                 ลดของเสยีสู่ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม 
 
 
โครงการซี.บี.แทค สร้างบ้าน ป ูปลา ปลูกป่าชายเลน ในเขตพื้นท่ีบ้านสองคลอง จงัหวดั
ฉะเชิงเทรา   
 

เป็นโครงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิเน่ืองจากปา่ชายเลนเป็นแหล่งอาหารทีส่ าคญัของสตัว์
น ้าเศรษฐกจินานาชนิด นอกจากน้ียงัช่วยป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของดนิชายฝ ัง่ ช่วยรกัษาความ
สมดุลของระบบนิเวศชายฝ ัง่และบรเิวณใกลเ้คยีง เป็นการป้องกนัภยัจากคลื่นลม ในฤดมูรสุม เป็นแหล่ง
ศกึษาธรรมชาตแิละแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจ เพื่อใหชุ้มชนไดต้ระหนกัและเกดิจติส านึกต่อการอนุรกัษ์ปา่
ชายเลนในทอ้งถิน่ และรูส้กึหวงแหนกบัป่าชายเลนทีชุ่มชนไดป้ลกูขึน้มาเอง  
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 63 - 

โครงการเสริมสร้างความรู้ เร่ือง การคดัแยกขยะ ให้กบันักเรียน 
 

เป็นโครงการสง่เสรมิดา้นสิง่แวดลอ้มรว่มกบัโรงเรยีนชุมชนบางบ่อวทิยาคม ลดของเสยีสู่ชุมชน
และสิง่แวดลอ้ม มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการขยะไดถู้กวธิ ีส่งเสรมิใหเ้ยาวชนรูจ้กัการคดัแยกขยะ และ
รูจ้กัคุณค่า 
ของขยะ และยงัเป็นการส่งเสรมิใหท้างโรงเรยีนมรีายได้จากการคดัแยกขยะเพื่อจ าหน่าย  และยงัเป็น
การสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 64 - 

3.6 ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั GRI-G4 ผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิ 
รายได้สทุธิ  

 

   ในปี พ.ศ.2559 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ เพิม่ขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2558                           

จ านวน   229,646,634.72   ลา้นบาท 

ค่าจ้างและค่าตอบแทน 

 

ในปี พ.ศ.2559 บรษิทัฯ จ่ายค่าจา้งและค่าตอบแทนพนักงาน เพิม่ขึน้จาก ปี พ.ศ. 2558                            

จ านวน  51,583,036.25  ลา้นบาท 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 65 - 

ภาษีท่ีจ่ายให้แก่รฐับาลและหน่วยงานราชการท้องถ่ิน 

 

          ในปี พ.ศ.2559 บรษิทัฯ จา่ยภาษแีก่หน่วยงานราชการ ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558                            

จ านวน 643,000  บาท 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ือพฒันาและสนับสนุนด้านสงัคมและชุมชน 

 

          ในปี พ.ศ.2559 บรษิทัฯ สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาสงัคมและชุมชน รวม 259,947 บาท 

เพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 120,947  บาท 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 66 - 

ร้อยละของผูส่้งมอบในท้องถ่ิน 

 

          ตัง้แต่ปี พ.ศ.2557-2559 มอีตัราผูส้่งมอบทอ้งถิน่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรษิทัฯ มี

นโยบายสนบัสนุนสนิคา้และบรกิาร โดยพจิารณาจากผูส้่งมอบทอ้งถิน่เป็นอนัดบัแรก 

     ร้อยละของผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึ้นไปท่ีมาจากคนในท้องถ่ิน 

 

 ในปี พ.ศ. 2557-2559 มพีนกังานระดบัผูบ้รหิาร ต าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป จ านวน 12 คน 

คงเดมิ เนื่องจากไม่มกีารปรบัเปลีย่นหรอืลาออก  คดิเป็นรอ้ยละ...75..ของจ านวนผูบ้รหิารทัง้หมด 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 67 - 

 ผลการด าเนินงานดา้นสงัคม 
จ านวนพนักงาน 

 

           ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557-2559 มจี านวนพนกังานเพิม่ขึน้และลดลงตามสภาวะทางเศรษฐกจิ และในปี      

พ.ศ.2560 (ม.ค-ม.ีค) พบว่า มพีนกังานจ านวน 1550 คน แบ่งเป็นเพศชาย 535  คน และ เพศหญงิ 

1015 คน 

อตัราการลาออกอตัราการกลบัมาท างานหลงัจากการลาคลอด 

 

           ในช่วงปี พ.ศ.2557-2560 (ม.ค-ม.ีค) มอีตัราการลาออกลดลง และพนกังานทีใ่ชส้ทิธลิา

คลอดทัง้หมดกลบัมาท างานตามปกตหิลงัจากการลา 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 68 - 

อตัราการลาหยดุงานของพนักงาน 
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อตัราการเกดิอบุตัเิหตุถงึขัน้หยดุงานของพนกังานมแีนวโน้มลดลง เนื่องจากบรษิทัตระหนกัถงึความปลอดภยั

จงึมกีจิกรรมทีส่ง่เสรมิการป้องกนัอบุตัเิหตุ ดงันี้ การประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัประจ าทกุเดอืน , การ

ออกจดหมายเวยีนทกุหน่วยงานถงึการท าเงือ่นไขขอ้ตกลงกบัพนกังานทีท่ างานในพืน้ทีเ่สีย่งอนัตราย และ

กจิกรรมการคน้หาอนัตรายทีท่กุคนมสีว่นรว่ม(CCCF) การคน้หาจุดเสีย่ง อยา่งต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
วตัถุดิบหลกั 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 69 - 

 

ปริมาณการใช้พลงังานฟอสซิล 
 

 

          ปริมาณการใชพ้ลงังาน ( น ้ ามนัดีเซล) มีการเพ่ิมปริมาณการใชข้ึ้นเลก็นอ้ยในแต่ละปี เน่ืองจากทางบริษทัฯ เพ่ิม

จ านวนรถท่ีใชใ้นการขนส่ง แตบ่ริษทัฯ อยูร่ะหวา่งหาโครงการเพ่ือน ามาพฒันาและลดการใชพ้ลงังาน 

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kWh) 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 70 - 

 

          บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายการอนุรกัษ์พลงังาน สง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคนทุกระดบัไดเ้รยีนรูแ้ละ
ตระหนกัในการอนุรกัษ์พลงังาน รวมทัง้จดัใหม้โีครงการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพในโรงงาน

ทัง้อตุสาหกรรมขนาดกลาง 

ปริมาณการใช้น ้าจ าแนกตามแหล่งน ้า  

 

          บรษิทัฯ ใชน้ ้าประปาเป็นแหล่งน ้าหลกั ทัง้ในกระบวนการผลติ และในส านกังาน ซึง่พบว่า มี

แนวโน้มการใชน้ ้าประปาเพิม่ขึน้ 

ของเสียอนัตราย 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 71 - 

 

          ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557-2560 ( ม.ค-ม.ีค) ปรมิาณของเสยีอนัตรายลดลงอยา่งต่อเนื่อง โดยของเสยี

อนัตรายทีเ่กดิจากการผลติ เช่น เศษชิน้ส่วนไฟเบอรเ์ป้ือนส ีเศษผา้เป้ือน Solvent    เป็นตน้ 

ของเสียไม่อนัตราย  

 

         ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557-2560 ( ม.ค-ม.ีค) ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตรายมแีนวโน้มลดลง โดยของเสยีไม่

อนัตรายทีเ่กดิจากการผลติ เช่น เศษพลาสตกิ PE ,PU และ Felt ตดิ Rubber   เป็นตน้ 
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3.6 ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดั GRI-G4  

ด้านเศรษฐกิจ 
 

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

*G4-EC1 รายไดจ้ากการขาย 
และบรกิาร 
 

ลา้นบาท 1,550.344 1770 441 

ก าไรส าหรบัปี ลา้นบาท 337.500 452.256 189.758 
เงนิปนัผลจ่ายใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้ 
บรษิทั ……(โปรดระบุ)…………  
 

ลา้นบาท 1.5 1.5 1.5 

ค่าจา้งและค่าตอบแทนแก่พนกังาน 
 

ลา้นบาท 342.443 394.026 66.384 

ดอกเบีย้และค่าใชจ้่าย 
ทางการเงนิใหแ้ก่ผูกู้ย้มื 
 

ลา้นบาท 21.268 20.259 4.925 

ภาษทีีจ่่ายใหแ้ก่รฐับาล  ลา้นบาท 1.171 0.528 - 
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GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

และหน่วยงานราชการทอ้งถิน่ 
เช่น ภาษเีงนิไดน้ติบิุคคล 
ภาษบี ารุงทอ้งถิน่ 
ภาษโีรงเรยีน  หรอือื่นๆ  
โปรดระบ ุ
 
ค่าใชจ้่ายในด าเนินโครงการ  
เพื่อพฒันาและสนบัสนุน 
ดา้นสงัคม  
และชุมชน 
 
 
 
 
 

ลา้นบาท 0.139 0.259 0.177 

*G4-EC3 อตัราเงนิสมทบทีอ่งคก์รจ่าย 
เขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี  
ใหแ้ก่พนกังาน  
(รอ้ยละของฐานเงนิเดอืน) 
 
 

หมายเหตุ* กรณีไมม่กีองทุนส ารองเลี้ยงชพี ระบุ  ( - ) 

- อายงุาน ไม่เกนิ 6 ปี รอ้ยละ 5 5 5 
- อายุงาน 6-9 ปี รอ้ยละ 5 5 5 

 - อายุงาน 10 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 5 5 5 
*G4-EC4 สทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละอื่นๆ 

 ทีไ่ดร้บัจากรฐับาลและหน่วยงานทอ้งถิน่  

จากการสง่เสรมิการลงทุนและพฒันา  

 

ลา้นบาท 2.572 0.528 - 

G4-EC9 รอ้ยละของผูส้ง่มอบในทอ้งถิน่ 
(Supplier /Service/Outsource)  

รอ้ยละ 12 12 12 
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GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

(รศัม ี5 กโิลเมตร หรอืภายในจงัหวดั) 
 
 

G4-EC6 รอ้ยละของผูบ้รหิารตัง้แต่ 
ระดบัผูจ้ดัการขึน้ 
ไปทีม่าจากคนในทอ้งถิน่  
(รศัม ี5 กโิลเมตร หรอืภายในจงัหวดั) 
 
 

รอ้ยละ 12 12 12 

 
 

 

 

ด้านสงัคม  

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

G4-LA10 จ านวนพนกังานรวม   คน 1390 1482 1550 

- พนกังานประจ า  คน 1390 1482 1550 

- พนกังานชัว่คราว  คน - - - 

 จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ  คน 1396 1482 1550 

- ชาย  คน 468 483 535 

- หญงิ  คน 928 999 1015 

 จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน  คน 1390 1482 1550 

- ระดบัปฏบิตักิาร  คน 1308 1400 1468 

- ระดบับงัคบับญัชาและสายวชิาชพี  คน 65 65 65 

- ระดบัผูจ้ดัการ  คน 17 17 17 

G4-LA1 รอ้ยละของพนกังานทีจ่ะเกษยีณอาย ุ     

- ใน 5 ปี   (ช่วงอาย ุ55-60 ปี) รอ้ยละ 0.79 0.72 0.83 

- ใน 10 ปี  (ช่วงอาย ุ50-60 ปี) รอ้ยละ 2.44 2.30 1.97 
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GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

 อตัราการลาออก (Turn Over Rate) รอ้ยละ 48.20 34.5 38.45 

G4-LA3 อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากการลาคลอด  รอ้ยละ 93.93 97.00 99.00 

G4-LA5 จ านวนพนกังานทีเ่ป็นคณะกรรมการสวสัดกิาร  คน 7 7 7 

 จ านวนพนกังานทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการ 

ความปลอดภยัฯ 

    

 - ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หน้าที ่
ความปลอดภยัฯ (คน) 

คน 15 15 15 

 - ตวัแทนลกูจา้ง  คน 14 14 14 

G4-LA6 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน (IR) รายต่อชัว่โมง

การท างาน 
0.000005 0.000004 0.000001 

 อตัราการเกดิโรคจากการท างาน (ORD) รายต่อชัว่โมง

การท างาน 
0 0 0 

 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยดุงาน (LDR)  รายต่อชัว่โมง

การท างาน 
0.000003 0.000003 0.000001 

 อตัราการลาหยดุงานทีเ่กดิจากการเจบ็ปว่ย 

จากการท างาน (AR) 

รายตอ่ชัว่โมง
การท างาน 

0 0 0 

 จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการท างาน  คน 1 0 0 

G4-LA9 ชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมตอ่คนต่อปี  ชัว่โมงตอ่คน

ต่อปี 

>12 >12 >12 

G4-LA11 รอ้ยละของพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการ

ด าเนินงานและการวางแผนการเจรญิเตบิโตในหน้าที่

การงาน  

รอ้ยละ 100 100 100 

G4-LA13 อตัราคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิและชาย - 1.763:1 2.497:1 2.544:1 

G4-HR1 
G4-HR10 

รอ้ยละของผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมา และหุน้สว่นทาง

ธุรกจิทีม่คีวามส าคญัทีผ่า่นการคดักรองเรือ่งสทิธิ

มนุษยชน  

รอ้ยละ 100 100 100 

G4-HR9 รอ้ยละของกระบวนการด าเนินงานทีม่กีาร

ประเมนิผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน  

รอ้ยละ 100 100 100 

G4-SO4 รอ้ยละของพนกังานทีผ่า่นการฝึกอบรมนโยบาย 

และแนวปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

รอ้ยละ 100 100 100 

G4-SO11 จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคม ครัง้ 0 0 0 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 76 - 

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการด าเนินการแกไ้ข

อยา่งเป็นทางการ 

G4-PR5 ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้   รอ้ยละ 98.0 98.0 92.08 

 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

G4-EN1 วตัถุดบิหลกั      

1. ฉนวนกนัความรอ้น PE (เมตร) ชิน้ 805,000 813,050 199,307 

2. ฉนวนกนัความรอ้น PU (เมตร) ชิน้ 150,000 165,000 26,950 

G4-EN3 ปรมิาณการใชพ้ลงังานฟอสซลิ      

1. น ้ามนัดเีซล (เผาไหมอ้ยูก่บัที)่  MJ - - - 

2. น ้ามนัดเีซล (ทีม่กีารเคลือ่นที)่ MJ 3,525,301.04 4,764,658.535 1,434,867.325 

3. LPG (เผาไหมอ้ยูก่บัที)่ MJ - - - 

4. LPG (ทีม่กีารเคลือ่นที)่ MJ - - - 

5. ก๊าซธรรมชาต ิ MJ - - - 

6. สารชวีมวล MJ - - - 

7. น ้ามนัเตา MJ - - - 

G4-EN3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า  kWh 3,496,062 3,708,494 896,382 

1. ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจาก
ภายนอก   

kWh 3,496,062 3,708,494 896,382 

2. ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจากโซล่า
เซลล ์

kWh - - - 

G4-EN8 ปรมิาณการใชน้ ้าจ าแนกตามแหลง่

น ้า 
m3 

   

1. น ้าประปา m3 32,737 36,675 7,879 

2. น ้าบาดาล   m3 - - - 

3. น ้าหลงัผา่นการบ าบดัทีน่ า m3 - - - 
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GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

กลบัมาใชใ้หม่  
G4-EN10 รอ้ยละของการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม่ รอ้ยละ - - - 

G4-EN15 การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทางตรง : 

Scope 1 (ton CO2e)* 
ton CO2e    

 1. น ้ามนัดเีซล (เผาไหมอ้ยูก่บัที)่ x 
2.708 /1,000  

ton CO2e - - - 

 2. น ้ามนัดเีซล (ทีม่กีารเคลือ่นที)่ x 
2.7446 / 1,000 

ton CO2e 334.90 345.91 104.22 

 3. LPG (เผาไหมอ้ยูก่บัที)่ x 3.11 
/1,000 

ton CO2e - - - 

 4. LPG (ทีม่กีารเคลือ่นที)่ x 
3.1899 / 1,000 

ton CO2e - - - 

 5. ก๊าซธรรมชาต ิx 0.0573 / 
1,000 

ton CO2e - - - 

 6. สารชวีมวล x 0.6930 / 1,000 ton CO2e - - - 

 7. น ้ามนัเตา x 2.4777 /1,000 ton CO2e - - - 

G4-EN16 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม

ผ่านการใชไ้ฟฟ้า : Scope 2*   

ค านวณจาก 

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจากภายนอก 

x 0,6093 / 1,000   

 

ton CO2e 2,411 2,259 546 

G4-EN17 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม

อื่นๆ (ton CO2e) : Scope 3 เชน่ 

การใชว้ตัถุดบิ การซือ้น ้าใช ้การ

เดนิทางของพนกังาน เป็นตน้ 

 

ton CO2e - - - 

G4-EN18 ปรมิาณการปล่อยสารท าลาย

โอโซน (ton CFC-11e)  

 

    

 1. การใชส้าร HCFC22  ton 0.25 0.1790 0.015 
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GRI ข้อมูลการด าเนินงาน หน่วย 
ปี 

2558 2559 2560 
(ม.ค.-มี.ค.) 

 2. ปรมิาณการท าลายโอโซน  ton CFC-

11e 

0.0137   

G4-EN21 1. ปรมิาณการปลอ่ย NOx   ton - - - 

 2. ปรมิาณการปลอ่ย SOx   ton - - -- 

G4-EN22 ปรมิาณน ้าทิง้ทีร่ะบายออกนอก

โรงงาน  

 

m3 32,737 36,675 7,879 

G4-EN23 ปรมิาณของเสยี  ton    

 1. ของเสยีอนัตราย   ton 80.533 69.689 13.650 

 2. ของเสยีไมอ่นัตราย  ton 476.648 309.614 137.196 

G4-EN24 จ านวนครัง้ของการรัว่ไหลของสารเคม/ี

น ้ามนั/น ้าทิง้/ของเสยี  

ทีม่นียัส าคญั (เหตุทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ชมุชน และทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

ครัง้ 0 0 0 

G4-EN31 คา่ใชจ้า่ยและการลงทุนในการ

ปกป้องสิง่แวดลอ้ม  
ลา้นบาท    

 1. คา่ก าจดั และบ าบดัของเสยี  ลา้นบาท 2.33 1.91 0.61 

 2. คา่การจดัท าระบบการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม  
(รวมคา่วจิยัศกึษาพฒันา) 

ลา้นบาท 0.88 0.94 0.28 

 

การบนัทกึขอ้มลู 

 ขอ้ ( *G4-EC1 - EC3) สามารถรายงานผลเป็นกลุม่บรษิทั (Corporate) ได ้แต่ขอ้อื่นๆ ตอ้งบนัทกึขอ้มลูของแต่ละโรงงาน 
  การรายงาน ใหล้งขอ้มลูปี พ.ศ. 2558-2560 (ม.ค. - ม.ีค. 60) ใหค้รบถว้น 
 กรณมีขีอ้มลูบา้ง แต่ยงัไมส่ามารถรายงานผลขอ้นัน้ไดค้รบทกุปี หรอืบรษิทัมกีารด าเนินการแต่ไมม่ขีอ้มลูผลการด าเนินการ   

ใหร้ะบุ ( - ) 
 กรณีระบ ุ 0 (เลขศนูย)์ หมายความว่า บรษิทัมกีารด าเนินการและผลการด าเนินการไดผ้ลเป็น 0 (เลขศนูย)์  

ใหร้ะบุ ( 0 ) 
 
* อา้งองิ Emission Factor (Update มถินุายน 2559): http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/admin/uploadfiles/emission/ts_822ebb1ed5.pdf 
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3.7 การด าเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนได้เสีย  
การชีบ้ง่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 
บรษิทัฯ มกีารชีบ้่งผูม้สี่วนไดเ้สยีทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัเกดิจากกจิกรรม ผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ

องคก์รทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้จดัท ารายชื่อผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นเอกสาร และท าการทบทวน
ระยะเวลา เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีนัน้มคีวามเหมาะสมและเกีย่วขอ้งกบัองคก์ร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

ประกนัภยั 

 

สถาบนั 

การเงิน 

ผูบ้ริโภค 

ลูกคา้ 

ชุมชน 

พนกังาน 

ผูถื้อหุน้ 

บริษทั ซี.บี.แทค 

(ประเทศไทย) 

จ ากดั 
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จากการวเิคราะห ์พบว่า ผูม้สี่วนไดเ้สยีขององคก์ร มดีงันี้   

1. ผูถ้อืหุน้ 6.  ผูจ้ดัหาวตัถุดบิ 
2. พนกังาน 7.  NGOs 
3. ชุมชน 8.  ภาครฐั 
4. ผูบ้รโิภค / ลกูคา้ 
5. ผูจ้ดัจ าหน่าย 

9.  สถาบนัการเงนิ 
10. ประกนัภยั 

 การจดัล าดบัความส าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
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ผูถ้อืหุน้  (1.48 , 2.81)   

            
               
   ภาครฐั (1.85,2.26 ) 
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ชุมชน (2.30 , 2.19) 
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ผูจ้ดั 

จ าหน่าย 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 81 - 

 

2                    1 
ลูกคา้  (1.37 , 1.90)   

 

2 
   
ผูจ้ดัหาวตัถุดบิ        

(2.07 , 1.41)   

 

 

          
NGO (3.81 , 1.11) 

             

 

 1      

  1 2 3 4  

    

  Stakeholder ไดร้บัผลประโยชน์จากการด าเนินงานขององคก์ร  

จากการจดัล าดบัความส าคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย พบวา่ พนกังาน เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินการของ
องคก์รสูง จะตอ้งด าเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด  
 แผนและผลการด าเนินงานกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 

 

ชือ่โครงการ โครงการห้องแอโรบิคเพ่ือพนักงาน (โครงการลดพงุลดโรค) 
วตัถุประสงค ์ 1.เพือ่ใหพ้นกังานมสีขุภาพทีด่มีากขึน้ 

2.พนกังานมคีณุภาพชวีติทีด่มีากขึน้ 
3.พนกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานสงูขึน้ 

เป้าหมาย 
(Output) 

1.มหีอ้งทีใ่ชส้ าหรบักจิกรรมเตน้แอโรบคิ จ านวน 1 หอ้ง (จากเดมิไมเ่คยม)ี 
2.พนกังานพงึพอใจต่อโครงการลดพงุลดโรค 80% ขึน้ไป 

หน่วยทีใ่ชว้ดั
เป้าหมาย 

1.จ านวนหอ้งทีใ่ชใ้นกจิกรรมเตน้แอโรบคิ  
2.รอ้ยละของความพงึพอใจของ
พนกังาน 

คา่ทีว่ดัได้
ในปจัจุบนั 

จ านวนหอ้งทีใ่ชส้ าหรบักจิกรรมเตน้แอโร
บคิ 1 หอ้ง 
 รอ้ยละของความพงึพอใจของพนกังาน 
(ไมม่)ี 

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Outcome) 

1.พนกังานมทีีส่ าหรบัใชใ้นกจิกรรมเตน้แอโรบคิ 
2.พนกังานพงึพอใจ ลดภาวะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิโรคอว้นลงพงุได ้มคีณุภาพชวีติทีด่มีากขึน้ มี
ความสขุ  

ผลกระทบ
ของโครงการ  
(Impact) 

1.มหีอ้งส าหรบักจิกรรมเตน้แอโรบคิ ใหพ้นกังานไดอ้อกก าลงักาย ท าใหเ้กดิสขุภาพทีด่ขี ึน้ 
2.สง่เสรมิใหพ้นกังานรกัการออกก าลงักาย  

ระยะเวลา พฤศจกิายน 2559 – มกราคม 2560 งบประมาณ 250,000 บาท 
คณะท างาน 1.คณุสมพงษ์ จนัทรส์ว่าง  

2.คณุสนุนัท ์ จนัทรส์ว่าง 
ผูจ้ดัท าโครงการ  

       ....................................... 
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3.คณุวาสนา เขยีวทอง 
4.คณุไพรวลัย ์ศริวิาร 
5.คณุอรณุี วรีะกงัวาลกลุ 
6.คณุรสชรนิทร ์ ทองมาก 
7.คณุวลัลภ  บุญตา 
8.คณุกฤษดา มาสมบรูณ์ 
9.คณุพมินภทัร ์วรศิศราวจัน์ 
10.คณุคมคาย แสนศร ี

( นายวลัลภ  บุญตา ) 
ประธานสวสัดกิาร 

   
        ..................................... 

( นายสมพงษ์ จนัทรส์ว่าง ) 
ผูจ้ดัการหน่วยงานซ่อมบ ารงุ 

ผูอ้นุมตัโิครงการ  
 

................................................ 
( นายเชาวชาต ิเจยีมเจรญิวฒุ ิ) 
กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 

 

แผนการด าเนินงาน  

ท่ี 
ผู้มีส่วนได้

เสีย  
(ท่ีเก่ียวข้อง) 

วิธีการ 

เดือน 

ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ พฤศจกิายน 
2559 

ธนัวาคม
2559 

มกราคม 
2560 

1 ผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการ 
CSR 

แต่งตัง้
คณะกรรมการ 

   คณุกฤษดา - 

2 คณะท างาน ประชมุแบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบ 

   ผูร้บัเหมา 
คณุสมพงษ์ 
คณุสนุนัท ์

- 

3 คณะท างาน 
คณะกรรมกา
รสวสัดกิาร 
ซ่อมบ ารงุ 

ส ารวจพืน้ทีแ่ละ
ความเป็นไปไดใ้น
การกอ่สรา้ง 

   ผูร้บัเหมา 
คณุสมพงษ์ 
คณุสนุนัท ์

- 

4 คณะท างาน 
ซ่อมบ ารงุ 

ออกแบบหอ้ง
ส าหรบั เพือ่จดัท า
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

   ผูร้บัเหมา 
คณุสมพงษ์ 
คณุสนุนัท ์

- 

5 ผูบ้รหิาร ขออนุมตัิ    คณุสมพงษ์  - 
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ท่ี 
ผู้มีส่วนได้

เสีย  
(ท่ีเก่ียวข้อง) 

วิธีการ 

เดือน 

ผู้รบัผิดชอบ งบประมาณ พฤศจกิายน 
2559 

ธนัวาคม
2559 

มกราคม 
2560 

คณะท างาน งบประมาณ คณุสนุนัท ์      
คณุกฤษดา 

6 ฝา่ยจดัซือ้ 
ฝา่ยซ่อม
บ ารงุ 
คณะท างาน 

จดัซือ้วสัดุ และ
จดัเตรยีมวสัดุทีม่อียู่
แลว้ 

   คณุดวงจนัทร ์ 85,000 

7 ผูร้บัเหมา ด าเนินด าเนินการ
ทบุอาคารทีเ่ป็น
อาคารเกา่ 

   ผูร้บัเหมา 
คณุสมพงษ์ 
คณุสนุนัท ์

115,000 

8 ผูร้บัเหมา 
ฝา่ยซ่อมบ ารุง 

ด าเนินการกอ่สรา้ง,
ปรบัปรงุพืน้ที ่

   คณุสมพงษ์ 
คณุสนุนัท ์

45,000 

9 คณะท างาน 
ฝา่ยซ่อม
บ ารงุ 

ด าเนินการจดัหา
เครื่องเสยีง  

   คณุสนุนัท ์ 5,000 

10 คณะท างาน 
พนกังาน 

ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัขอ้
ปฎบิตัใินการใชห้อ้ง
แอโรบคิทีถู่กตอ้ง 

   คณุรสชรนิทร ์ - 

11 คณะท างาน 
พนกังาน 

ส ารวจความพงึ
พอใจของพนกังาน 

   คณุคมคาย - 

12 คณะท างาน ประมวลผลสมัฤทธิ ์
ของโครงการ 

   คณุกฤษดา - 

13 คณะท างาน รายงานผูบ้รหิาร    คณุกฤษดา 
คณุรสชรนิทร ์
คณุวลัลภ 

- 

 
 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 1-2 : การแต่งตัง้คณะกรรมการ และประชุมแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

 ผลด าเนินการ แผน 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 84 - 

ผล : เมือ่วนัที ่ 18 พฤศจกิายน 2559 ไดด้ าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการ พรอ้มทัง้ประชุมแบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบ สรปุผลการสานเสวนา 
 
 

 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 3 : ส ารวจพืน้ทีแ่ละความเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้ง  
ผล : คณะกรรมการ,คณะกรรมการสวสัดิการและหน่วยงานซ่อมบ ารุง ร่วมส ารวจพื้นท่ีและความเป็นไปได้
ในการก่อสร้าง  โดยใชพ้ื้นท่ีบริเวณตึก 109/123 (เป็นตึกท่ีไดด้ าเนินการซ้ือใหม่) 
 

 
 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 4 : ออกแบบพืน้ทีส่ าหรบัจดัท างบประมาณในการด าเนินการ 
ผล : คณะกรรมการเขยีนใบแจง้ขอซ่อม สรา้ง ขอตดิตัง้ ใหห้น่วยงานซ่อมบ ารงุ เพื่อด าเนินการตามแผน 
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ขัน้ตอนท่ี 5-6 : ขออนุมตังิบประมาณและจดัซือ้วสัดุ  
ผล : ด าเนินการสัง่ซือ้วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อใชใ้นโครงการ        
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ขัน้ตอนท่ี 7-8 : ด าเนินการทุบตกึรา้ง (ตกึ 122 , 123) และด าเนินการก่อสรา้ง ปรบัปรงุพืน้ที ่
ผล : ผูร้บัเหมาด าเนินการทุบตกึรา้ง (ตกึ 122 , 123)  และด าเนินการก่อสรา้งตามแบบ 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW)(CSR-DIW Continuous Report)  

ประจ าปี พ.ศ. 2560  

 

บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 87 - 

 
 
ขัน้ตอนท่ี 9  : ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการออกก าลงักายทีถู่กวธิ ีและขอ้ปฏบิตัใินการใชห้อ้งแอโรบคิ 
ผล : คณะกรรมการสวสัดกิารและหวัหน้างาน อบรมให้ความรู ้ประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบัมาตรฐาน กฏ
ระเบยีบการใชบ้รกิารหอ้งส าหรบัเตน้แอโรบคิ 

 

 
ขัน้ตอนท่ี 10  : ส ารวจความพงึพอใจของพนกังาน 
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ผล  :ส ารวจความพงึพอใจของพนกังานทีใ่ช้หอ้งส าหรบัเต้นแอโรบคิ พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจใน
การใชบ้รกิารต่อหอ้งส าหรบัเตน้แอโรบคิ ในระดบัมาก   

 
 

                                                  จ านวนพนกังาน 

 
 

พนกังานทีม่คีวามพงึพอใจจ านวน  221 คน คดิเป็น 
ระดบัความพงึพอใจรอ้ยละ 92.08 ของพนกังานทีส่ ารวจ 

*** กราฟสรปุความพงึพอใจจากการส ารวจความคดิเหน็ของพนกังาน จ านวจ 240 คน *** 
ขัน้ตอนท่ี 11-12 : ตดิตามผลและสรปุผลโครงการ น าเสนอผูบ้รหิาร  

ผล : มจี านวนพนกังานมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง และพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารหอ้งส าหรบัเตน้แอโรบคิ 
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ผลการด าเนินงานเทียบกบัเป้าหมาย  

เป้าหมายท่ี 1 : มหีอ้งส าหรบัใชใ้นกจิกรรมเตน้แอโรบคิ ท าใหพ้นกังานมสีถานทีใ่นการออก
ก าลงักายเพิม่ขึน้ 

ผลการด าเนินงาน : คณะท างานไดจ้ดัสรา้งหอ้งส าหรบัเตน้แอโรบคิ และอปุกรณ์ พรอ้มใหบ้รกิาร 

 

เป้าหมายท่ี 2 : พนกังานพงึพอใจต่อหอ้งทีใ่ชส้ าหรบัเต้นแอโรบคิเพื่อพนกังาน 80% ขึน้ไป 
 ผลการด าเนินงาน : คณะท างานไดจ้ดัท าแบบส ารวจความพงึพอใจใหก้บัพนกังานทุกคน ซึง่ 

ผลจากการส ารวจพบว่าพนักงานมคีวามพงึพอใจต่อหอ้งแอโรบคิเพื่อพนกังาน 92.08% มากกว่า
เป้าหมายรอ้ยละ 12.08 
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 สรปุคุณลกัษณะของแผนงานผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 

หวัขอ้คุณลกัษณะ  รายละเอยีด  

1.เป็นแผนงานทีน่ าไปปฏบิตัทิีด่กีว่ามาตรฐาน
ขัน้ต ่าตามกฎหมาย 

สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีขุอนามยัทีด่ ี มคีวามสขุสง่เสรมิให้
ประสทิธภิาพในการท างานสงูขึน้ มคีวามรกัและภกัดตี่อ
องคก์รมากขึน้ 

2.เพิม่ผลประโยชน์หรอืลดผลกระทบ 
จากการสานเสวนาใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยี  

แผนงานโครงการหอ้งแอโรบคิเพือ่พนกังาน เป็นโครงการ
ทีเ่พิม่ผลประโยชน์ของพนกังาน ท าใหพ้นกังานมสีถานที่
ออกก าลงักายเพิม่ขึน้ 

3. การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี  มพีนกังานหลายหน่วยงาน จ านวน  50 คน เขา้รว่ม
กจิกรรม 

4. ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนื  

มสีถานทีอ่อกก าลงักายเพิม่ขึน้ ท าใหพ้นกังานมทีางเลอืก
ในการออกก าลงักาย มสีขุภาพทีด่ขี ึน้ 
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3.8 การด าเนินงานร่วมกบัชมุชน ปี พ.ศ. 2560 

  ขอ้มลูชุมชน  

 

 

 

ช่ือชุมชน/หมูบ้าน : ชุมชนหมูบ่า้นทบัทอง                                                                        

ท่ีตัง้ : ถ.เทพารกัษ์ กม. 26 หมู่ 2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570                   

จ านวนประชากร :     500 ครวัเรอืน                                                                                                              

อาชีพหลกั : รบัจา้ง , คา้ขาย                                                                                         

รายได้เฉล่ียต่อครวัเรือน : 15,000 บาท/เดอืน                                                                       

ช่ือหวัหน้าชุมชน/หมู่บ้าน : นายพนธกร สื่อตบุตร 

ผูป้ระสานงานหลกัของชุมชน/หมู่บ้าน : นางสาวอรสา วงละคร                                                  

เบอรโ์ทรศพัท/์โทรสาร : 085-006-1740                                        
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ผลการสานเสวนารว่มกบัชุมชน  

หวัขอ้หลกั 
(แนวค าถาม) 

ตอ้งการใหโ้รงงาน
ด าเนินการอะไร 

หากไมด่ าเนินการจะส่งผลกระทบอะไร ขอ้เสนอแนะ/แนวทาง
ในการด าเนินงาน 
(ท าอย่างไร) 

ต่อโรงงาน ต่อชุมชน 

5.1 การก ากบัดแูลองคก์ร:  
 ความโปร่งใสของการบรหิาร

จดัการ  
 การใชท้รพัยากรมนุษย ์/

การเงนิ /การใชว้ตัถุดบิอย่าง
เหมาะสม  

 มกีารสือ่สาร 2 ทางกบัผูม้สี่วน
ไดเ้สยี  

 มกีารตดิตามการด าเนินงาน
ขององคก์รเป็นระยะๆ 

 
 
 
 
- 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 

5.2 สทิธมินุษยชน: 
 มคีวามตระหนกัดา้นสทิธิ

มนุษยชน  
 มแีผนรบัมอืกบัสถานะ การทีม่ ี

ความเสีย่งในการละเมดิสทิธฯิ 
 การยอมรบัและเคารพต่อ

สทิธฯิของผูม้สี่วนไดเ้สยีใดๆ 
ทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจาก
องคก์ร 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

5.3 การปฏบิตัดิา้นแรงงาน: 
 ใหก้ารดแูลพนกังานตาม

กฎหมายหรอืมากกว่า  
ทัง้ดา้นการปกป้องทางสงัคม  
สุขภาพ อาชวีอนามยั  
ความปลอดภยัในการท างาน  

 ใหโ้อกาสในการพฒันา
บุคลากรอย่างเท่าเทยีม 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 

5.4 สิง่แวดลอ้ม: 
 การจดัการมลพษิทีเ่กดิจาก

กระบวนการผลติ  
 การใชท้รพัยากรการผลติอย่าง

มปีระสทิธภิาพ  
 พจิารณาลดปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิ

ภาวะโลกรอ้นจากการ
ด าเนินงานขององคก์ร  

 ใหค้วามส าคญักบัระบบนิเวศ/
แหล่งทีอ่ยู่อาศยัตามธรรมชาต ิ

 
 

ใหม้กีารควบคุมมลภาวะ 
ของเสยีไมใ่หส้่งผลกระทบ
ต่อชุมชน 

 
 
ถูกชุมชนรอ้งเรยีน 

 
 

ไดร้บัผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
สิง่แวดลอ้มเสือ่ม
โทรม 

 

 
 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 

14001 
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หวัขอ้หลกั 
(แนวค าถาม) 

ตอ้งการใหโ้รงงาน
ด าเนินการอะไร 

หากไมด่ าเนินการจะส่งผลกระทบอะไร ขอ้เสนอแนะ/แนวทาง
ในการด าเนินงาน 
(ท าอย่างไร) 

ต่อโรงงาน ต่อชุมชน 

5.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม: 
 การต่อตา้นการคอรปัชัน่ทัง้ใน         

และนอกองคก์ร  
 การมสี่วนรว่มทางการเมอืง

อย่างมคีวามรบัผดิชอบ  
 การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  
 เคารพต่อสทิธิใ์นทรพัยส์นิ 

และ/หรอื ทรพัยส์นิทางปญัญา
ของผูเ้กีย่วขอ้ง 

 
 

5.6 ประเดน็ดา้นผูบ้รโิภค: 
 การใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและ

ครบถว้นเกีย่วกบัผลติภณัฑ์
หรอืบรกิารขององคก์ร  

 การปกป้องสุขภาพและความ
ปลอดภยัจากการใชง้านสนิคา้
หรอืบรกิาร  

 การมสีญัญาหรอืเงือ่นไขทีเ่ป็น
ธรรมในการซื้อขาย หรอืใช้
งานสนิคา้เพือ่วตัถุประสงค์
ต่างๆ  

 การใหค้วามรูแ้ละสรา้งความ
ตระหนกัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้
งานผลติภณัฑแ์ก่ผูบ้รโิภค 

 

 
 
 
 
 
 
         - 

        
 
 
 
 
 
             - 

      
 
 
 
 
 
       - 

       
 
 
 
 
 
         - 

5.7 การมสี่วนรว่มและการพฒันา
ชุมชน: 

 การมสี่วนรว่มในกจิกรรม
ต่างๆ ของชุมชน ทัง้ใกล ้และ
ไกล ในหวัขอ้ต่างๆ เช่น การ
สนบัสนุนการศกึษา 
วฒันธรรม การมสีุขภาพทีด่ ี

 การสรา้งงาน และพฒันา
ทกัษะ  

 การถ่ายทอดเทคโนโลย ี 
 การสรา้งรายได ้ 
การลงทุนดา้นสงัคมต่างๆ 
 

ช่วยแกไ้ขปัญหาลดปริมาณ
ขยะในชุมชน มีรายไดจ้าก
กิจกรรมคดัแยกขยะ เพื่อสร้าง
รายไดใ้หก้บัคนพิการ ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน 
เน่ืองจากมีการจดัการขยะท่ีดี 
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก
โรงงาน มีผลใหชุ้มชนมี
ทศันคติท่ีดีต่อโรงงาน เห็น
ความส าคญัของการดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม และสามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ขาดโอกาสในการสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ ี
ระหว่างโรงงานกบั
ชุมชน 

ในชุมชนมขียะที่
ไมไ่ดค้ดัแยก
เพิม่มากขึน้ ท า
ให้
สภาพแวดลอ้ม
ไมด่ ี

โครงการคดัแยกขยะรี
ไซเคลิเพือ่คนพกิาร  
สรา้งรายไดจ้ากการคดั
แยกขยะใหก้บัคน
พกิาร มผีลใหชุ้มชนมี
สภาพแวล้อ้มทีด่ขี ึน้ 
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 แผนและผลการด าเนินงานการมสี่วนรว่มและการพฒันาชุมชน 
ชื่อโครงการ โครงการ คดัแยกขยะเพื่อหารายไดช้่วยเหลอืคนพกิาร 
วตัถุประสงค ์ หารายไดจ้ากการคดัแยกขยะ  เพื่อช่วยเหลอืคนพกิาร     
เป้าหมาย 
(Output) 

1.มคีนในชุมชนหมู่บา้นทบัทอง  เขา้รว่มกจิกรรมมากกว่า 100 คน ขึน้ไป 
2.คนในชุมชนมรีะดบัความพงึพอใจ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 

หน่วยทีใ่ช้
วดัเป้าหมาย 

1.จ านวนคนในชุมชนทีเ่ขา้
รว่มกจิกรรม 
2.รอ้ยละของความพงึพอใจ
ของพนกังาน 

ค่าทีว่ดัไดใ้นปจัจบุนั ไม่ม ี

ผลลพัธข์อง
โครงการ 
(Outcome) 

1. มคีนในชุมชนเขา้รว่มกจิกรรม มากกว่าจ านวน 100 คน ขึน้ไป 
2.ความพงึพอใจของคนในชุมชน รอ้ยละ 100  
 

ผลกระทบ
ของ
โครงการ  
(Impact) 

ลดปรมิาณขยะในชุมชน มรีายไดจ้ากกจิกรรมคดัแยกขยะ เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัคนพกิาร 
ชุมชนมสีภาพแวดลอ้มทีด่ขี ึน้ เนื่องจากมกีารจดัการขยะทีด่ ีโดยไดร้บัการสนับสนุนจาก
โรงงาน มผีลใหชุ้มชนมทีศันคตทิีด่ต่ีอโรงงาน เหน็ความส าคญัของการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
และสามารถอยู่รว่มกนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

ระยะเวลา มกราคม – มนีาคม 2560 งบประมาณ 3,000  บาท 
คณะท างาน คณะท างานบรษิทั 

คุณอรสา   วงละคร 
คุณรสชรนิทร ์ทองมาก 
คุณกฤษดา มาสมบรูณ์ 
คุณมนั ส ด า  อิ ศ ร า ง กู ร  ณ 
อยธุยา 
คุณสมพงษ์ จนัทรส์ว่าง 
คุณสุนนัท ์จนัทรส์ว่าง 
คุณจนัทรจ์ริา โมใหญ่ 
คณะท างานชุมชน 
หมูบ่า้นทบัทอง 

ผูจ้ดัท าโครงการ   
 
 
................................... 
( นางรสชรนิทร ์ทองมาก ) 
   ผูจ้ดัการแผนกธุรการ 

ผูอ้นุมตัโิครงการ 

................................................ 
( นายเชาวชาต ิเจยีมเจรญิวฒุ ิ) 
กรรมการและผูจ้ดัการทัว่ไป 
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แผนการด าเนินงาน  

ท่ี 
ผูมี้ส่วนได้

เสีย  
(ท่ีเก่ียวข้อง) 

วิธีการ 

เดือน 

ผูร้บัผิดชอบ งบประมาณ มกราคม 
2560 

กุมภาพนัธ ์
2560 

มนีาคม 
2560 

1 ผูบ้รหิาร 
คณะกรรมการ 
CSR 

แต่งตัง้คณะกรรมการ    คุณกฤษดา - 

2 คณะท างาน 
ชุมชน 

ประชุม เพื่อหา
ขอ้สรุปในการจดัท า
โครงการ 

   คุณอรสา 
คุณรสชรนิทร ์
ผูน้ าชุมชน 

- 

3 คณะท างาน 
ชุมชน 
 

ส ารวจพืน้ที ่และ
สถานทีใ่นการจดัวาง
ถงัขยะรไีซเคลิ 

   คุณอรสา 
คุณรสชรนิทร ์
ผูน้ าชุมชน 

- 

4 ผูบ้รหิาร 
คณะท างาน 

ขออนุมตังิบประมาณ    คุณอรสา      
คุณรสชรนิทร ์

- 

5 ฝา่ยจดัซือ้ 
 

จดัซือ้วสัดุ และ
จดัเตรยีมวสัดุทีม่อียู่
แลว้ 

   คุณดวงจนัทร ์ 2,182 บาท 

6 คณะท างาน 
ชุมชน 
 

ด าเนินก่อสรา้ง    คุณสนุนัท ์
คุณรสชรนิท ์
 

1,000 บาท 

7 คณะท างาน 
ชุมชน 
 

สง่มอบถงัขยะและ
อบรมใหค้วามรูแ้ก่
เดก็นกัเรยีนผ่าน
กจิกรรมการเรยีนรู ้

   คุณอรสา 
คุณรสชรนิทร ์
ผูน้ าชุมชน 

 

8 คณะท างาน 
ชุมชน 

ตรวจสอบ และ
ตดิตามผลการ
ด าเนินการตาม
โครงการ 

   คุณอรสา  
คุณรสชรนิทร ์
ผูน้ าชุมชน 

- 

9 ผูบ้รหิาร 
ชุมชน 

ประเมนิ/สรุปผล
โครงการ และน าเสนอ
ต่อผูบ้รหิาร 

   คุณอรสา  
คุณรสชรนิทร ์
ผูน้ าชุมชน 
 

- 

 
  ผลด าเนินการ แผน 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ขัน้ตอนท่ี 1-2 : การแต่งตัง้คณะกรรมการ และประชุม เพื่อหาขอ้สรปุในการจดัท าโครงการ  
ผล : ด าเนินการเมือ่วนัที ่ 28 มกราคม 2560 มกีารประชุมคณะท างานระหว่างบรษิทัฯและผูน้ าชุมชน 
ก าหนดรายละเอยีดโครงการและวางแผนงานโครงการด าเนินการของบประมาณต่อผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
 

 
 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 : ส ารวจพืน้ทีแ่ละสถานทีใ่นการจดัวางถงัขยะรไีซเคลิ 

ผล : คณะกรรมการ,คณะกรรมการสวสัดกิารและหน่วยงานซ่อมบ ารงุ รว่มส ารวจพืน้ทีแ่ละความเป็นไป
ไดใ้นการจดัวางถงัขยะรไีซเคลิ 
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ขัน้ตอนท่ี 4 -5 : ขออนุมตังิบประมาณจดัซือ้วสัดุ และจดัเตรยีมวสัดุทีม่อียูแ่ลว้ 
ผล : คณะกรรมการเขยีนใบแจง้ขอซ่อม สรา้ง ขอตดิตัง้ ใหห้น่วยงานซ่อมบ ารงุ เพื่อด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขัน้ตอนท่ี 6-7 : ด าเนินก่อสร้างตะแกรงตามทีไ่ด้ออกแบบไว้พรอ้มส่งมอบถงัขยะและอบรมใหค้วามรู้แก่
ชาวบา้นในชุมชน 
 

 



 

รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ขัน้ตอนท่ี 8-9 : ตรวจสอบ ตดิตามผลการด าเนินงานตามโครงการ ประเมนิ สรปุผลโครงการ และ
น าเสนอต่อผูบ้รหิาร 
 

 
 

เป้าหมายท่ี 1 : มคีนในชุมชนหมูบ่า้นทบัทอง เขา้รว่มกจิกรรมมากกว่า 100 คนขึน้ไป 
ผล : มคีนในชุมชนหมูบ่า้นทบัทอง เขา้รว่มกจิกรรม จ านวน 260 คน เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 
เป้าหมายท่ี 2 : คนในชุมชนมรีะดบัความพงึพอใจ รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
ผล : คนในชุมชนมรีะดบัความพงึพอใจ รอ้ยละ 93 เป็นไปตามหมาย 
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                             คนในชุมชนทีม่คีวามพงึพอใจจ านวน  243 คน คดิเป็น 
ระดบัความพงึพอใจรอ้ยละ  93   ของคนในชุมชนทีส่ ารวจ 

       *** กราฟสรปุความพงึพอใจจากการส ารวจความคดิเหน็ของคนในชุมชน จ านวจ 260 คน *** 
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 สรปุคุณลกัษณะของแผนงานชุมชน 
หวัขอ้คุณลกัษณะ รายละเอยีด 

1.ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะธุรกจิ 
หรอืขดีความสามารถขององคก์ร 

น าตะแกรงมาตัง้ตามจดุต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อใหท้างชุมชน
มทีีท่ิง้ขยะ และสามารถแยกขยะรไีซเคลิมาสรา้งรายได ้เพิม่
รายไดใ้หก้บัชุมชนและคนพกิารในชุมชนได ้

2.การมสี่วนรว่มของพนกังาน มพีนกังานทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชน มสี่วนรว่มในการจดัท า
โครงการและเขา้รว่มกจิกรรม  

3.การมสี่วนรว่มของชุมชน มคีนในชุมชน อาสาช่วยคดัแยกขยะรไีซเคลิ  และคนใน
ชุมชนทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรม  

4.ความสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันา 
อยา่งยัง่ยนื 

ลดปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม และช่วยท าใหส้ภาพแวดลอ้มใน
ชุมชนดขีึน้ และสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ชุมชน 

 
 

 

3.9 รางวลัแห่งความภาคภมิูใจ   

          บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม ยดึมัน่ในจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิ มุง่มัน่ในการท าความด ีรกัษาสิง่แวดลอ้ม และตอบแทนสงัคมใหด้ขีึน้  

 รางวลั CSR-DIW for Beginner  Award ปี 2555  

 รางวลั CSR-DIW Award ปี 2556 
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     รางวลั CSR-DIW Continuous Award ปี 2557 

 รางวลั CSR-DIW Continuous Award ปี 2558 
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บริษัท ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด - 102 - 

 

ภาคผนวก 
 

 ผลการปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 การพิจารณาข้อร้องเรียน 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
 

 

บรษิทั ซี.บี.แทค (ประเทศไทย) จ ากัด. 103  

ผลการปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 

 ผลการปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ผลการปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อมตามท่ีกฎหมายก าหนด เลขทะเบียน : …………-……………… 
เอกสารรบัรองความปลอดภยัระบบไฟฟ้าประจ าปี  
ด าเนินการล่าสุดเมือ่ 29 ตุลาคม 2559 
โดย นายอมร สุ่มข า 
เลขทะเบยีน    สฟก.1904 
 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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เอกสารรบัรองความปลอดภยัในการใช้หม้อไอน ้าประจ าปี ( ไม่เก่ียวข้อง ) 
 ไมม่หีมอ้ไอน ้า                         มหีมอ้ไอน ้า  จ านวน ……-…….. เครือ่ง 
 ขนาดหมอ้ไอน ้า ……-……ตนั/ชัว่โมง จ านวน …-…. เครือ่ง ชนิดเชือ้เพลงิ ……-…… 

ด าเนินการล่าสุดเมือ่ …………-……………… 
 ขนาดหมอ้ไอน ้า ………-……ตนั/ชัว่โมง จ านวน …-…….เครือ่ง ชนิดเชือ้เพลงิ ……-……. 

ด าเนินการล่าสุดเมือ่ ………-……………….. 
โดย ……………-…………………. เลขทะเบยีน  ……-………… 
ผูค้วบคุมหมอ้ไอน ้ามจี านวน  ……-……….คน ไดแ้ก่ 

1. …………-……………. เลขทะเบยีน  ………-…………. 
…………-……………. เลขทะเบยีน   ………-…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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เอกสารรบัรองและตรวจสอบอาคารควบคมุ  
ด าเนินการล่าสุดเมือ่  13 พฤศจกิายน 2558 
โดย นายพรชยั ลกัขณาพนิิจ   ประเภทบุคคลธรรมดา เลขที ่บ.0032/2550 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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เอกสารรบัรองความปลอดภยัในการใช้ปัน้จัน่ ( ไม่เก่ียวข้อง ) 

ขนาด………-………….. ตนั  ความถีใ่นการตรวจ……-………… ปี 

ด าเนินการล่าสุดเมือ่ ……-………….. 

โดย  …………-……………..   

ผูต้รวจสอบเลขที ่  …………-………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการท างาน พารามเิตอรท์ีต่รวจ ไดแ้ก่  

การตรวจวดัความร้อน 
มคีวามถี่ทุก  1 ครัง้/ปี ด าเนินการล่าสุดเมือ่ 12 เมษายน 2560 

โดย บรษิทั ซ.ีท.ีเอน็ไวรอนเมนท ์แอนด ์เคมคีลั จ ากดั  เลขทะเบยีน ว-188                    

ผูร้บัรองรายงาน นายชยัณรงค ์ต่อเอกบณัฑติ เลขทะเบยีน ว-188-ค-4039 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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 การตรวจสขุภาพตามลกัษณะงาน/ตามปัจจยัเส่ียง  
มคีวามถี่ทุก 1 ครัง้/ปี ด าเนินการล่าสุดเมือ่  21-22 กนัยายน 2559 
โดย  แพทยห์ญงิภริญา ใจดเีจรญิ  ว.450  

โรงพยาบาลจฬุารตัน์ 3 อนิเตอรเ์นชัน่เนล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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การด าเนินการเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย 
1) การขออนุญาตวตัถุอนัตรายชนิดที ่3 ………………-…………………………….. 
2) การแจง้ขอ้เทจ็จรงิ  

a. กรณนี าเขา้-ส่งออก (วอ./อก.6) ทุกครัง้ทีม่กีารน าเขา้-ส่งออก  
i. ชื่อวตัถุอนัตราย...............-..................... 
ii. ด าเนินการล่าสุดเมือ่..........-.................. 

b. กรณผีลติ/น าเขา้/ส่งออก/ครอบครอง (วอ./อก.7) ทุกกรกฎาคมและมกราคมของทุกปี 

i. ชื่อวตัถุอนัตราย ACETONE 75% , METHYL ETHYL KETONE50% TOLUENE 
75% , TOLUENE 75% T-15 , TOLUENE 75% NO.81, METHANOL(METHYL 
ALCOHOL) , METHANOL(METHYL ALCOHOL 98%) , METHANOL(METHYL 
ALCOHOL 100%), HALON 1211 , HFC-134a , CFC12 , HCF 22 

ii. ด าเนินการล่าสุดเมือ่ 10 มกราคม 2560 
 
   

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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3) บุคลากรเฉพาะ นายกฤษดา มาสมบรูณ์ เลขทะเบยีน บฉ54-0354 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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การตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
1) การตรวจวดัคณุภาพน ้าท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงาน  
 ไม่ระบายน ้าทิง้ออกนอกโรงงาน          ระบายน ้าทิง้ออกนอกโรงงาน 

   ประเภทระบบบ าบดัน ้าเสยี Chemical Treatment 

ปรมิาณน ้าทิง้ (Effluent)  18 ลบ.ม./วนั  

 ไมเ่ขา้ข่ายตอ้งตดิตัง้ BOD และ / หรอื COD Online 
 ม ีBOD และ / หรอื COD Online        ไมม่ ีBOD และ / หรอื COD Online 
พารามเิตอรท์ีต่รวจ pH , Color , Oder , Temperature , Suspended , Solids , TDS , BOD , 
COD , Oil & Greases , TKN , Sulfide 
มคีวามถี่ทุก 2 ครัง้/เดอืน ด าเนินการล่าสุดเมือ่ 3  พฤษภาคม 2560 
โดย บรษิทั เอม็เมก็ซ ์แอส โซซเิอชัน่  จ ากดั   

เลขทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร  ว-244 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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แผนผงักระบวนการบ าบดัน ้าเสียของโรงงาน 
 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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2) การตรวจวดัคณุภาพอากาศท่ีระบายออกนอกโรงงาน (Stack)  
 ไมเ่ขา้ข่ายตอ้งตดิตัง้ CEMs 

การตดิตัง้ CEMs   ม ี     ไมม่ ี     อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

พารามเิตอรท์ีต่รวจ ไดแ้ก่ Particulate  

มคีวามถี่ทุก 1 ครัง้/ปี ด าเนินการล่าสุดเมือ่  28 กนัยายน 2558 

โดย บรษิทั วแีคร ์เอน็ไวรอนเมนท ์เซอรว์สิ จ ากดั   

เลขทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร ว-210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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3) การตรวจวดัเสียงจากการประกอบกิจการโรงงาน (ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง)  
พารามเิตอรท์ีต่รวจ ไดแ้ก่ Sound Level Meter  

มคีวามถี่ทุก  1 ครัง้/ปี ด าเนินการล่าสุดเมือ่ 12 พฤษภาคม 2560 

โดย บรษิทั ซ.ีท.ีเอน็ไวรอนเมนท ์แอนด ์เคมคีลั จ ากดั   

เลขทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร  ว-244 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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4) การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient)  
พารามเิตอรท์ีต่รวจ ไดแ้ก่ Total dust , Respirable dust , Styrene , Acetone 

มคีวามถี่ทุก 2 ครัง้/ปี ด าเนินการล่าสุดเมือ่ 28 กนัยายน 2558 

โดย บรษิทั วแีคร ์เอน็ไวรอนเมนท ์เซอรว์สิ จ ากดั   

เลขทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิาร ว-210 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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การจดัการส่ิงปฏิกลูและวสัดท่ีุไม่ใช้แล้ว  

1) กรณีจดัเกบ็ของเสียเกิน 90 วนั (สก.1) 
มกีารแจง้ สก. 1 เมือ่ 5 มถุินายน 2560 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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2) กรณีมีการน าส่ิงปฏิกลูและวสัดไุม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน (สก.2) 
a. ใบอนุญาตเลขที ่อก.6001-1321 

อนุญาตตัง้แต่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2560  ถงึ 22 มกราคม 2561 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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3) การน าส่ิงปฏิกลูและวสัดไุม่ใช้แล้วออกนอกโรงงาน  
a. ขยะมลูฝอย ด าเนินการโดย อบต.บางเสาธง 
b. ของเสยีไมอ่นัตราย  ด าเนินการโดย บรษิทั จสัมนิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์เซอรว์สิ จ ากดั 
c. ของเสยีอนัตราย (Manifest) ด าเนินการโดย บรษิทั จสัมนิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์เซอรว์สิ 

จ ากดั      

               ล่าสุดเมือ่ 2  มถุินายน  2560  ใบก ากบัการขนส่งของเสยีอนัตรายเลขที ่ 2560-217 

 

     ขยะมลูฝอย ด าเนินการโดย อบต.บางเสาธง 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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ขยะมลูฝอย ด าเนินการโดย อบต.บางเสาธง   (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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ของเสียไม่อนัตราย  ด าเนินการโดย บรษิทั จสัมนิ เอน็ไวรอนเมน้ท ์เซอรว์สิ จ ากดั      

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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งเสียอนัตราย (Manifest) ด าเนินการโดย หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พมิ กรุ๊ป          

ใบก ากบัการขนส่งของเสียอนัตรายเลขท่ี  00064 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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4) การรายงานปริมาณของเสียประจ าปี (สก.3) 
ล่าสดุเม่ือ 28 มกราคม 2559 

กรณโีรงงานอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม รายงานการก าจดัสิง่ปฏกิูลและวสัดุไมใ่ชแ้ลว้ประจ าปีต่อส านกังาน

นิคมอุตสาหกรรม เมือ่ ………………-…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

(ภายใต้ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) 
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การขึ้นทะเบียนบคุลากรด้านส่ิงแวดล้อม 
1) ผูจ้ดัการสิง่แวดลอ้ม ชื่อ …………-……………….. 
2) ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพษิทางน ้า   

ชื่อ ……………-…………………..   เลขทะเบยีน ………-……………….. 
3) ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศ   

ชื่อ ……………-…………………..   เลขทะเบยีน ………-……………….. 
4) ผูค้วบคุมกากอุตสาหกรรม   

ชื่อ ……………-…………………..   เลขทะเบยีน ………-……………….. 
5) ผูป้ฏบิตังิานระบบบ าบดัมลพษิทางน ้า   

ชื่อ …………-……………… 
ชื่อ …………-……………… 
ชื่อ …………-……………… 

6) ผูป้ฏบิตังิานระบบบ าบดัมลพษิทางอากาศ   
ชื่อ …………-……………… 
ชื่อ …………-……………… 
ชื่อ …………-……………… 

7) ผูป้ฏบิตังิานกากอุตสาหกรรม   
ชื่อ …………-……………… 
ชื่อ …………-……………… 

 
การรายงานวิเคราะหม์ลพิษ (รว.) ภายใน 1 กนัยายนของปีท่ีรายงาน หรือ 1 มีนาคม ของปีถดัไป 

รายงานล่าสุดเมือ่ ……………-………………… 

รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (ถา้ม)ี 

ด าเนินการเมือ่ .....................-..................................... 

โดย......................................-.....................................    

รายงานการติดตามมาตรการผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ถา้ม)ี 

มคีวามถี่ทุก.............................-.......................ด าเนินการเมือ่ .....................-..................................... 

โดย......................................-..................................... 

รายงานวิเคราะหค์วามเส่ียงจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการประกอบกิจการ (ถา้ม)ี 
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ด าเนินการล่าสุดเมือ่ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

การพิจารณาข้อร้องเรียน  
การพิจารณาข้อร้องเรียน 

สรปุข้อรอ้งเรียนท่ีเกิดขึน้ 

ปี 
ข้อรอ้งเรียน 

เรือ่งรอ้งเรียน 
สถานะ 

มี ไม่มี ปิดข้อรอ้งเรียน อยู่ระหวา่งด าเนินการ 

ปี 2559      

ปี 2560      
 

แผนและผลการด าเนินงานปรบัปรงุและพฒันาเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อ ข้อรอ้งเรียนของผูมี้ส่วนได้เสีย  

1) ข้อรอ้งเรียนภายในปี 2560 

ในปี 2560 พบว่า ไม่มขีอ้ร้องเรยีน โดยทางบรษิัทได้ท าหนังสอืเพื่อตรวจสอบขอ้ร้องเรยีนไปที่

ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 
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หนังสือตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนจากส านักงานอตุสาหกรรมจงัหวดัสมุทรปราการ 
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หนังสือตรวจสอบขอ้รอ้งเรียนจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
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