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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงทั้งในด้าน
การขยายกำลังการผลิตและการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการสิ่งทอคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภค ด้วยนโยบายคุณภาพของบริษัท
“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยการ
พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ด้วยระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”
ทำให้บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิต และเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ
แบบครบวงจรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ 

ไม่ว่าจะเป็นเคหะสิ่งทอ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้ดีเสมอมา
การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกัน
และกัน การดำเนินธุรกิจนอกจากเป้าหมายการดำเนินงาน คือ ผลกำไรแล้ว
ยังต้องคำนึงถึงการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผล
กระทบต่อสังคม และผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง
เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ผู้บริโภค
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน
ในการดำเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแล
กิ จ การที่ ดี การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
พนักงาน เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตร
ทางธุรกิจทีใ่ ห้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน เพือ่ เชือ่ มโยง
ความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ สร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ในการ
ดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศและสังคมโดยรวม
อย่างยั่งยืนสืบไป

(นายสุชัย ณรงคนานุกูล)
กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท เท็กซ์ ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
เป็ น ผู้ น ำด้ า นการผลิ ต และจั ด จำหน่ า ยสิ่ ง ทอ ซึ่ ง เป็ น วั ต ถุ ดิ บ สำหรั บ ชุ ด ชั้ น ในสตรี ที่ มี คุ ณ ภาพ อาทิ เ ช่ น 

ผ้าเพาเวอร์เนท ผ้ายืดชนิดต่างๆ ตะขอเสื้อชั้นใน ผ้าลูกไม้ปัก ผ้าไม่ทอ แถบยางยืด และขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผลิต
ชุดกีฬา ต่อมาได้แตกธุรกิจไปสู่การผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องสำหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ
บริ ษั ท ฯ เติ บ โตอย่ า งมั่ น คงทั้ ง ในด้ า นการขยายกำลั ง การผลิ ต และการเพิ่ ม สายผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการสิ่งทอคุณภาพสูงให้กับลูกค้า เราไม่หยุดยั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต โดยมีการขยาย
สายผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายประเภท ดังนี้

สิ่งทอทั่วไป (Conventional Textile)

กลุ่มสินค้าวัสดุสำหรับเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดชั้นใน ชุดกีฬา ชิ้นงานพิมพ์ งานปักเพื่อการตกแต่ง ฯลฯ

เคหะสิ่งทอ (Home Textile)

กลุ่มสินค้าสิ่งทอเพื่อการใช้สอยภายในบ้านเรือน เช่น หมอนหนุน หมอนข้าง ผ้าห่ม ผ้ารองกันเปื้อนสำหรับ
เครื่องนอน ฯลฯ

สิ่งทอเทคนิค หรือ สิ่งทออุตสาหกรรม (Technical Textile/Industrial Textile)
-

กลุ่มสินค้าวัสดุที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ : ผ้าบุหลังคา พรมปูพื้น อุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์และห้องผู้โดยสาร ฯลฯ
อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ : แผ่นกรองอากาศ
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ : หน้ากากอนามัย เข็มขัดพยุงหลัง ฯลฯ

โดยการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า อาทิเช่น

ทั้ ง นี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รอง Oeko-Tex
Standard 100 โดยสถาบันวิจัยด้านสิ่งทออิสระในประเทศออสเตรียและ
เยอรมันนี (The Austrian Textile Research Institute and The German
Hohenstein Research Institute) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ กำหนดเพื่ อ การทดสอบ
สารตกค้ า งในผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ โ ภคมั่ น ใจว่ า
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ไม่มีอันตรายจากสารเคมีตกค้างหรือ
ปลดปล่อยออกมา ซึ่งความปลอดภัยนี้จะเน้นในเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคเป็นหลัก
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ที่ตั้งของบริษัท เท็กซ์ ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-294-0071-3 โทรสาร : 0-294-0150
บริษัทในกลุ่มและฐานการผลิต : สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ สวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อบริษัท
ประเภทธุรกิจ
			
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) ประเภทการปัก ถัก ทอ จากด้ายทุกชนิด
		
ผ้าไม่ทอ และย้อมผ้า ค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับ
		
เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ
		
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ
		
อุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนรับจ้างผลิต
บริษัท แวลู แอ๊ดเด็ด เท็กซ์ไทล์ จำกัด รับจ้างพิมพ์ผ้า, ปักผ้า
บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด
ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศใน
		
ห้องเครื่องรถยนต์และห้องผู้โดยสาร
บริษัท ที.ยู.ซี.อีลาสติค จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผ้ายืดและทอแถบยางยืด
บริษัท เพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี่ จำกัด
ผลิตผ้าลูกไม้ปัก		
บริษัท เพรสทีจพลัส จำกัด
ธุรกิจฟอกย้อมและตกแต่งผ้า

ที่ตั้งโรงงาน
(สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์)
อำเภอศรีราชา

อำเภอศรีราชา
อำเภอศรีราชา
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอกบินทร์บุรี
อำเภอกบินทร์บุรี

* ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.tpcorp.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) ประจำปี 2557 ของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
เป็นรายงานฉบับแรกที่จัดทำแยกออกมาจากรายงานประจำปี โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์
เนื้อหาในรายงานครอบคลุมข้อมูลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) 

และการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่แยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการและ
เกิดขึ้นภายหลัง (CSR-after-process) รอบการรายงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) สำหรับในปี
ถัดไป ให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากที่สุด พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆ ไป
สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ผู้ประสานงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม E-mail : csr@tpcorp.co.th
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ตารางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ในการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้จัดทำและดำเนินการโดยการรับฟังความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้
กลุม่ ผู้
มีสว่ นได้เสีย
วิธกี ารมีสว่ นร่วม
ความคาดหวัง
การดำเนินงาน
1. ผูถ้ อื หุน้ • การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจำปี
• ผลตอบแทนการลงทุน 	
• เงินปันผล
			
• การจัดทำรายงานประจำปี		 และความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ
• นโยบายการกำกับดูแล
			
• การร้องเรียนผ่านช่องทาง 	
• มีการกำกับดูแลกิจการทีด่ 		
ี
กิจการทีด่ ี
				 การรับเรือ่ ง เช่น เว็บไซต์,
				 โทรศัพท์ เป็นต้น
2. คูค่ า้
• การประชุม
• การจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ ป็นธรรม
• ทำการค้าโดยคำนึงถึง
			
• การเยีย่ มเยียนพบปะคูค่ า้ 		 และโปร่งใส		 ผลประโยชน์รว่ มกัน
			
• ติดต่อสือ่ สารผ่านช่องทาง
• เปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้า/		 สัมพันธภาพทีด่ แี ละมีความ
				 การรับเรือ่ ง เช่น เว็บไซต์, 		 บริการ โดยเท่าเทียมกัน		 ซือ่ สัตย์
				 โทรศัพท์ เป็นต้น
• ปฏิบตั ติ ามสัญญา
• มีความเสมอภาค และ
						 และข้อตกลงต่างๆ		 เป็นธรรม โดยเปิดโอกาส
								 ให้นำเสนอสินค้า/บริการ
								 ทีเ่ ท่าเทียมกัน
							
• ปฏิบตั ติ ามสัญญา
								 และข้อตกลงต่างๆ
3. ลูกค้า • แบบประเมินความพึงพอใจ
• ผลิตภัณฑ์มคี ณุ ภาพ
• การพัฒนาคุณภาพสินค้า
			
• การเยีย่ มเยียนพบปะลูกค้า		 ส่งมอบตรงเวลา		 และบริการ
			
• ช่องทางการสือ่ สาร ร้องเรียน 	 • ความสามารถในการตอบสนอง • การพัฒนาสินค้าใหม่
				 ผ่านทางเว็บไซต์, โทรศัพท์ 		 ความพึงพอใจ
				 เป็นต้น
4. พนักงาน • คณะกรรมการสวัสดิการ
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
• เข้าร่วมโครงการสำรวจค่าจ้าง
			
• การสือ่ สารภายในองค์กร		 ทีเ่ ป็นธรรม		 สวัสดิการประจำปี เพือ่ การ
			
• กิจกรรมประจำปี และอืน่ ๆ
• สภาพแวดล้อมในสถานที		
่
พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม
						 ทำงานดี ปลอดภัย		 และเป็นธรรม
							
• จัดกิจกรรม 5 ส
5. ชุมชน 	 • เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน • การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
• ร่วมกับชุมชนเพือ่ พัฒนา
		 และสังคม • การรับข้อร้องเรียน พูดคุยกับ • ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย		 สภาพแวดล้อม
				 ผูน้ ำชุมชน ผ่านช่องทางการ			
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
				 สือ่ สารต่างๆ
6. หน่วยงาน • เข้าร่วมในกิจกรรมและ
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
		 ราชการ		 โครงการของหน่วยงานราชการ			
• เข้าชีแ้ จงข้อมูลกับหน่วยงาน
		 และองค์กร • การจัดส่งรายงานให้กบั 				 ราชการทีก่ ำกับดูแลอย่างถูกต้อง
		 ทีเ่ กีย่ วข้อง		 หน่วยงานราชการ
ผู้ถือหุ้น
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คู่ค้า

ลูกค้า

พนักงาน

ชุมชน
สังคม

หน่วยงาน
ราชการและ
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

นโยบายภาพรวม “ความรับผิดชอบต่อสังคม”
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายบริหารการจัดการระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพในระดับสากล
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่น
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนต่อต้านคอร์รัปชั่น คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ
ที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบ ต่อสังคมและชุมชนเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชั่นและมีการดำเนินงาน
ที่โปร่งใส
ทั้งนี้ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 โดย บริษัท เท็กซ์ไทล์
เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มได้นำนโยบายข้างต้น มาใช้ควบคู่กับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.tpcorp.co.th

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) โดยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตามมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการคัดเลือก
คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและหลักการกำกับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี
ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียน ที่มีผลกระทบต่อองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสีย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น มีการกำหนดหลักปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในระเบียบ
ข้อบังคับในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน
ในการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ทั้งนี้ยังได้กำหนดห้ามมิให้มีการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการตอบรับการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตระหนักถึง
ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดย
ไม่เรียกร้อง ให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบริษัทฯ
ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อคู่ค้า
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า มีการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดำเนินงานผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา
ข้อตกลงบนพื้นฐานข้อเปรียบเทียบด้านคุณภาพ บริการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยในการประเมินและคัดเลือก มีการ
สรุปผลการประเมินคู่ค้าทุก 6 เดือน
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้า และบริการอย่างเท่าเทียมกัน
ดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ
ได้เป็นอย่างดี

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าตามกำหนด
โดยการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ด้วยกระบวนการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการ
ตลอดทั้งได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ จากการสำรวจในปี 2557
บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยจะทำการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมใหม่ : ด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารอย่ า ง

ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น บริ ษั ท ฯ 

ได้ทำการศึกษาค้นคว้า เทคโนโลยีใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยคำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำผ้าไม่ทอ (Non Woven) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน
มาพัฒนาเป็นแผ่นกรองอากาศที่เรียกว่า Air Filter สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

แผ่นกรองอากาศ (Air Filter) มีคุณลักษณะเป็นแผ่นกรองอากาศที่ไม่หนาเกินไป ทำให้ลูกค้าสามารถนำไปขึ้นรูป
ได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูง ช่วยลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่บรรยกาศ และลดการใช้พลังงานอันเนื่องจาก
การใช้รถยนต์
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การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลผลิตและการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานและ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่จำกัดความแตกต่างทางด้าน
ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่าง
ทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ชนชั้น และไม่ใช้แรงงานเด็ก

แนวทางในการปฏิบัติ
1.

การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.

กลไกการคุ้มครองเยียวยา

			 ด้านการวางแผนดำเนินการบริหารงานของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือบริหารงานอย่างระมัดระวัง
ตระหนักถึงการส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน สังคมและชุมชนรอบข้าง
• บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของทุกกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย
• บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ละเว้นการร่วมกระทำผิดจากการดำเนินการซึ่ง
ส่งผลกระทบให้ชุมชนรอบข้างต้องละถิ่นฐานบ้านเกิดและที่ดินทำกิน
			 บริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นการละเมิดต่อ
สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
• จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกข์ไว้อย่างเหมาะสม ให้กับผู้ที่ถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่าง
ไม่เป็นธรรม
• มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติ อย่างมีเหตุมีผลและเป็นกระบวนการแก้ไขข้อร้องทุกข์
• มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน หรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน แรงงานเป็นผู้เกี่ยวข้องและเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ในการบริหารบุคคลอย่างเป็นระบบอันส่งผลถึงสภาพในการทำงาน การพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของพนักงานให้มีความรับผิดชอบและมีคุณภาพ การปฏิบัติต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม การเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
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ขอบเขตของการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

1. เคารพสิทธิในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
1.1 การไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก กีดกัน สร้างอคติ หรือลำเอียงในการจ้างงาน
1.2 การไม่ ใ ช้ แ รงงานบั ง คั บ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ รั บ ผลประโยชน์ อั น เกิ ด จากการเกณฑ์ แ รงงานโดยวิ ธี ขู่ เ ข็ ญ
ว่าจะลงโทษ ซึ่งทำให้บุคคลผู้นั้นขาดความสมัครใจที่จะทำงาน
1.3 การไม่ใช้แรงงานเด็ก กำหนดให้ต้องจบการศึกษาภาคบังคับ และอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี
2. ให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง
2.1 การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ตามเวลาทำงาน
2.2 การหยุดพักผ่อนวันหยุด
2.3 การลงโทษทางวินัย
2.4 การให้ออกจากงาน
2.5 การคุ้มครองแรงงานหญิงตั้งแต่ตั้งครรภ์ไปจนถึงคลอดบุตร
2.6 การจัดสวัสดิการต่างๆ
3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
3.1 การส่งเสริมและรักษามาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3.2 การป้องกันไม่ให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงานตลอดจนปลอดจากความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ

หลักการและเหตุผลที่ควรปฏิบัติ

แรงงานคื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ เป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยตรงของบริ ษั ท ฯ เนื่ อ งจากการดำเนิ น การของบริ ษั ท ฯ 

ไม่อาจดำเนินไปได้หากไร้ซึ่งกำลังแรงงานที่จะขับเคลื่อนการผลิต แม้ว่าการที่บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่แรงงาน
ตามผลงานที่ทำจะถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทน แต่เมื่อคำนึงว่าความสัมพันธ์ในการจ้างงานระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างนั้นไม่เท่าเทียมกัน แรงงานซึ่งมีความเปราะบางเป็นพื้นฐานและมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิดสิทธิ 

จึงสมควรได้รับความคุ้มครองในหลายด้าน
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน รวมถึงสิทธิที่จะอยู่ในสภาพการทำงานที่ดีและยุติธรรม ทางบริษัทฯ 

จึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐาน การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน 

การส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงานและมาตรฐานการครองชีพ
ของแรงงาน ย่อมเป็นการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ดียิ่งของบริษัทฯ ช่วยเสริมสร้างกิจการให้เกิดความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย
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แนวทางในการปฏิบัติ

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

จำนวนพนักงาน (คน)

• กำหนดอัตราค่าจ้างอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์
• มีการขึ้นค่าจ้างและจ่ายเงินอุดหนุนประจำปี ตามผลประกอบการ
• บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคทางโอกาส และไม่นำความแตกต่าง
ด้านเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ภูมิหลังของบุคคลและความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความ
ทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน รวมถึงขจัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่
การเลือกปฏิบัติ
• บริษัทฯ ไม่เลือกการปฏิบัติต่อการจ้างงานกลุ่มแรงงานคนพิการ
• บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ
เรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
• บริษัทฯ มีวิธีการดำเนินการประเมินผลงานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายว่าด้วยการส่งเสริม
การจ้างงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่
• บริษัทฯ ไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอัน
แสดงจำนวนพนักงานทำงานครบรอบการทำงาน 
เป็ น การตั ด สิ น ใจของผู้ แ ทนฝ่ า ยบริ ห าร
10 ปี, 20 ปี, 30 ปี ณ สิ้นปี 2557
30
แต่ เ พี ย งฝ่ า ยเดี ย ว หรื อ การตั ด สิ น ใจนั้ น
25
อยู่บนฐานของการเลือกปฏิบัติ
24
20
• ให้รางวัล สำหรับพนักงานที่ทำงานครบรอบ
15
17
การทำงาน 10 ปี, 20 ปี และ 30 ปี
15
10
• มีสวัสดิการ เช่น ประกันสังคม, กองทุนสำรอง
5
เลี้ ย งชี พ , สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ , เบี้ ย ขยั น , 

0
10 ปี
30 ปี
20 ปี
ชุดฟอร์ม
จำนวนรอบการทำงาน
• มีการสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความเหมาะสมให้
แก่พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์
• ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทำงาน
• บริษัทฯ มีการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ
• จัดสรรการทำงานตามลักษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ พนักงานที่ทำงานในเวลาปกติ 

(Day Time) และพนักงานที่ทำงานกะ (Shift)
จำนวนพนักงานทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
แสดงจำนวนพนักงาน-ตามประเภท ณ 31 ธ.ค. 2557 
500
		 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,615 คน
468
400
		 รายเดือน จำนวน 823 คน
428
364
300
355
		 รายวัน จำนวน 792 คน
ชาย
200
โดยแบ่งเป็นพนักงาน
หญิง
100
		 ชาย
จำนวน 719 คน
0
รายเดือน
รายวัน
		 หญิง
จำนวน 896 คน
จำนวนพนักงาน (คน)

1.

ประเภทพนักงาน
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กิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน
อบรมด้ า นความรู้ ทั่ ว ไปและการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต อาทิเช่น หลักสูตร
• ความรู้เกี่ยวกับ CSR ที่ถูกต้อง
• ทำงานอย่างไรให้มีความสุข
• การวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อม
สู่การเกษียณอายุการทำงาน

อบรมด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน อาทิเช่น
หลักสูตร
• ความรู้พื้นฐานสิ่งทอ
• Basic Color Science & Data Color Tools
• ความตระหนักด้านคุณภาพ
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อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน อาทิเช่น
• การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ
• การใช้รถโฟล์คลิฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย
• คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
• กิจกรรม CCCF

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนในการ
จัดส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อาทิ ด้านการตลาดและนวัตกรรมสิ่งทอ การผลิตแบบ
ลีนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ การอนุรักษ์พลังงาน 

การบริหารงานบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นต้น

กิจกรรมสร้างความสุขให้กับพนักงาน ประจำปี 2557
กิ จ กรรมเพื่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ ความสามั ค คี
บริษัทฯ สนับสนุน ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ
และสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยการส่งพนักงาน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเครือสหพัฒน์
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กิ จ กรรมเพื่ อ นช่ ว ยเพื่ อ น พี่ ช่ ว ยน้ อ ง ในกรณีที่
เพื่อนพนักงานประสพภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย หรือ
อุทกภัย นอกจากความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสำหรับ
พนั ก งานแล้ ว ทางบริ ษั ท ฯ ได้ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ พื่ อ น
พนักงานได้ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ก่อให้เกิดความสามัคคี ความผูกพันสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป

กิจกรรมน้ำใจสู่สังคม พนักงานให้ความสนใจ
ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า 

ผ่ า นกิ จ กรรมของทางบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม
ให้พนักงานมีจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อสังคม

กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย
โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม การทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ และ
วันสงกรานต์จัดให้มีการสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี
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2.

การไม่บังคับใช้แรงงาน

• บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ 

ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพชีวิต ระหว่างการใช้ชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัว
• บริษัทฯ ให้พนักงานทำงานล่วงเวลา ด้วยความยินยอมและสมัครใจ
• บริษัทฯ มีการจ้างงานแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานหรือแรงงานข้ามชาติ โดยไม่ยึดเอกสารประจำตัวหรือหนังสือ
เดินทางของแรงงานเหล่านี้ไว้ เพื่อให้คนงานอยู่กับบริษัทฯ จนครบระยะสัญญาจ้าง

3.

การไม่ใช้แรงงานเด็ก

4.

เสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง

			 บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติธุรกิจอย่างเคร่งครัด ชัดเจน ให้คำมั่นที่จะไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กรวม
ถึงไม่ให้พนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็กหรือการแสวงหาประโยชน์อื่นๆ โดยเด็ดขาด

5.

6.

• บริษัทฯ ให้ข้อมูลแก่พนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมถึงแจ้งข้อมูล
ที่สมเหตุสมผลภายในระยะเวลาที่สมควร โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทฯ
• บริษัทฯ สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การทำงาน
• บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็น
โดยปราศจากการแทรกแซงการได้รับข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
พนักงาน

ความคุ้มครองทางสังคมของบริษัทฯ

• จั ด ให้ มี เ งื่ อ นไขการจ้ า งงานที่ เ ป็ น ธรรมสำหรั บ พนั ก งานและให้ พ นั ก งานได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสม
ตามศักยภาพ หรือตามข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
• กำหนดสภาพแวดล้ อ มในการทำงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ท้ อ งถิ่ น และศาสนาในพื้ น ที่ 

ที่สถานประกอบการหรือบริษัทฯ ตั้งอยู่

สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

• ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ โดยวางระบบบริหารจัดการ
การปฏิบัติงาน และการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
• บริษัทฯ ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยฯ
• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม จัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อหา
มาตรการเพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ในการทำงาน รวมถึ ง จั ด ให้ มี
ระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัย
จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ
ข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจ และทำตาม
ระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง
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จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เขตงาน

จำนวนพนักงาน

จำนวนคณะกรรมการ

กรุงเทพฯ
ศรีราชา
กบินทร์บุรี

159
710
746

7
25
23

จำนวนคณะกรรมการ
ตามกฎหมายกำหนด
7
11
11

จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ
เขตงาน
กรุงเทพ
ศรีราชา
กบินทร์บุรี

จป.บริหาร
1
17
3

จป.หัวหน้างาน
3
32
50

จป.วิชาชีพ
1
3
3

รวม
5
52
56

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

บริ ษั ท ฯ คำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของพนั ก งาน โดยได้ จั ด อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในการทำงานให้ กั บ
พนักงาน เช่น
]
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พนักงานที่ทำงานกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. แว่นตานิรภัย    2. หน้ากากกันแก๊ส    3. ผ้ากันเปื้อน PVC    4. ถุงมือไนไตรด์    5. รองเท้าบูธ Safety

]

		
		

]

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่นๆ
1. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา
1
2. อุปกรณ์ป้องกันมือ
3. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
4. หน้ากากหนีไฟ
5. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา 2
6. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
7. อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง
3

พนักงานที่ทำงานห้องหน้ากากอนามัย
กำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่ ว นบุ ค คลทุ ก ครั้ ง ก่ อ นการปฏิ บั ติ ง าน
ดังนี้
1. หมวกผ้า
2. ที่อุดหู
3. เสื้อกาวน์

4

5
6

7

กิจกรรม 5ส

บริษัทฯ ได้มีประกาศเป็นนโยบายการดำเนิน กิจกรรม 5ส ไว้เมื่อ ปี 2555 เพื่อให้ทุกหน่วยงานและทุกเขต
งานดำเนิ น กิ จ กรรม 5ส และถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการทำงาน ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ทุ ก พื้ น ที่
ของบริษัทฯ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน พนักงานปฏิบัติงาน
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ ตามนโยบายกิจกรรม 5ส ดังนี้
1. การทำกิจกรรม 5ส ถือว่าเป็นงานประจำที่พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องรับผิดชอบ และต้องปฏิบัติให้เกิดผล
บรรลุตามเป้าหมาย
2. การดำเนินกิจกรรม 5ส จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และเป็นนิสัย
3. การทำกิจกรรม 5ส ให้สำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถือว่าพนักงานทุกคน
ให้ความร่วมมือ เป็นผู้มีเกียรติควรแก่การยกย่องชมเชย
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และเพื่ อ ให้ กิ จ กรรม 5ส ดำเนิ น การประสบผลสำเร็ จ ลุ ล่ ว งและเกิ ด ผลประโยชน์ สู ง สุ ด บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกิจกรรม 5ส ขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการกิจกรรม 5ส
2. กรรมการประชาสัมพันธ์และจัดนวัตกรรม
3. กรรมการวิชาการ,ฝึกอบรม,ประสานงาน
4. กรรมการตรวจประเมินและพัฒนา
5. เลขานุการ

การดำเนินงาน
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1.
2.
3.
4.
5.

กำหนดแผนการดำเนินโครงการกิจกรรม
จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรม และจัดประชุมคณะกรรมเดือนละ 1 ครั้ง
จัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
ตรวจประเมินเดือนละ 1 ครั้ง เสนอแนะต่อหน่วยงานและผู้บริหาร พร้อมประกาศผลคะแนน
พัฒนากิจกรรมโดยจัดทำสื่อให้ความรู้ 5ส กับพนักงาน

[

จัดฝึกอบรม และจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงาน

[

ตรวจประเมิน และประกาศผลคะแนน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในองค์กร นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

1. ด้านการบริหารจัดการพลังงาน
•

ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนน้ำมันเตา กับเครื่อง Steam Boiler
บริ ษั ท ฯ ได้ มี โ ครงการลดการใช้ พ ลั ง งาน โดยใช้ เ ครื่ อ ง
กำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล ทดแทนเชื้อเพลิงน้ำมันเตา
ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก อีกทั้ง
ยังช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากการใช้น้ำมันเตา
ใช้หลอด T5 แทน T8
		 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนจากการใช้หลอด T8 ขนาด 50 W มาเป็นหลอด T5
ขนาด 24 W ซึ่ ง ให้ ค วามสว่ า งสู ง เท่ า กั บ หลอด T8 และประหยั ด กว่ า
นอกจากนี้ยังมีความสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งมีอายุการใช้งาน
ยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง

•

2. ด้านการบริหารจัดการน้ำ
•

บริษัทฯ ได้มีการดูแลการปล่อยน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อพักเพื่อ
บำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพของน้ำให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นประจำทุก 3 เดือน พร้อมทั้งรายงานต่อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 

รวมถึงอุปกรณ์ในระบบท่อส่ง ตามกำหนด เพื่อป้องกันการ
สูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์ นอกจากนี้
มีการส่งเสริมในเรื่องการใช้น้ำด้านอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด

3. ด้านการบริหารจัดการอากาศ
•

บริษัทฯ ทำการตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ตามกำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อย
จากปล่ อ งให้ อ ยู่ ใ นมาตรฐานที่ ก ำหนด โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ทุก 6 เดือน จากบริษัทที่ได้รับการรับรอง ได้ทำการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โดยทำการตรวจวัด
ในดัชนีต่างๆ ซึ่งในการตรวจวัดคุณภาพจากปล่อง
จะเป็นไปตามวิธีมาตรฐานการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพ
อากาศจากปล่อง ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจาก
สหรัฐอเมริกา (US. Environmental Protection Agency)
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4. ด้านการบริหารจัดการของเสีย
•

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีการ
กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบเพื่อให้เกิดการ
ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เพื่อลดปริมาณ
ของเสียที่ต้องกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้เครื่องมือ 3R ได้แก่ Reduce-ใช้น้อยลง, Reuse-ใช้ซ้ำ 

และ Recycle-นำกลับมาใช้ใหม่
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยผ่านการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการ
จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บอย่างถูกต้อง ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

และนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม จัดแยกประเภท
ขยะออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การจัดการขยะทั่วไป
2. การจัดการขยะ Recycle 
		 บริษทั ฯ ได้มกี ารกำหนดให้ทำการคัดแยกขยะ
(ขยะจากกระบวนการผลิต)
แต่ละประเภท เช่น เศษอาหาร ถุงพลาสติก 		 เพื่ อ การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และเป็ น
ขวดพลาสติก หรือของเสียอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้
ประโยชน์ โดยวิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือ
เกิดจากกระบวนการผลิต และปลูกจิตสำนึก
กลับมาใช้ใหม่ ไม่กระทบต่อคุณภาพของ
ให้พนักงานรู้จักทิ้งขยะลงในถังขยะที่แยก
สินค้า ได้แก่ เศษผ้า แกนกระดาษ แกนด้าย
ประเภทไว้
และกล่องกระดาษ เป็นต้น

ใช้เศษผ้าห่อแทนพลาสติก

แกนด้ายและแกนกระดาษ - ใช้ใหม่

กล่องกระดาษ-ใช้ซ้ำ

3. การจัดการขยะอันตราย
		 ขยะอั น ตรายที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต ได้ แ ก่ 
 สัดส่วนปริมาณขยะในบริษัท
เศษวัสดุทุกชนิดที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำมัน เช่น
7%
เศษผ้ า ปนเปื้ อ นน้ ำ มั น ภาชนะบรรจุ ส ารเคมี 

38%
รวมถึ ง สารเคมี ที่ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพหมดอายุ ก าร
55%
ใช้งาน ของเสียระหว่างน้ำกับน้ำมันหรือน้ำมันเก่า
ที่ ใ ช้ ง านแล้ ว โดยว่ า จ้ า งบริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ตามกฎหมายเป็นผู้นำไปกำจัด โดยถือตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
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ขยะอันตราย
ขยะทั่วไป
ขยะ Recycle

5. ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
•

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการดำเนินโครงการ Virtualization
สำหรับบริหารจัดการเครื่อง Server เพื่อประโยชน์ในการ
ช่ ว ยลดต้ น ทุ น ค่ า ดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ ง รวมทั้ ง ประหยั ด
พลังงาน (ค่าไฟฟ้า) และช่วยเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

•

/$

$0/

&

7%0
'&3&

•

ด้านการติดต่อสื่อสาร บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุม
ผ่ า นระบบที่ เ รี ย กว่ า Video Conference ซึ่ ง
สามารถประชุ ม พร้ อ มกั น ได้ ทั้ ง สำนั ก งานใหญ่ 

และสาขาต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่งการประชุม
แบบนี้ จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และ
ประหยัดพลังงาน

ด้านวัสดุ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษ โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว
มาใช้อีก และการใช้เอกสารในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร
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การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความสำคัญทางด้านการสานสัมพันธ์ต่อชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อร่วมพัฒนาและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สร้างชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในชุมชนให้มีความสุข โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้

ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ในปี 2557 ได้ร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้กับชุมชน ในการปลูกป่า
ณ อ่างเก็บน้ำอ่างศิลา ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี และจัดโครงการปลูกป่าชายเลน
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ บริเวณ
สถานพักตากอากาศ บางปู จ.สมุทรปราการ

ตัดหญ้ารอบพื้นที่ชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความ
ร่วมมือและส่งตัวแทนพนักงานเพื่อช่วยในการ
พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนให้
น่าอยู่ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
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ร่ ว มกิ จ กรรมต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด บริ ษั ท ฯ ให้ ก าร
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ด้ า นการต่ อ ต้ า นยาเสพติ ด 

โดยการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
อาทิเช่น พิธีมอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติด และ
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

กิ จ กรรมเพื่ อ เด็ ก และเยาวชน เยาวชนเป็ น ก้ า วสำคั ญ
ของสังคมและประเทศชาติ ในการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้ความสำคัญกับเยาวชน 

จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ 

ได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม เยาวชนผ่ า นกิ จ กรรมต่ า งๆ 

เป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรมงานวันเด็กประจำปี, บริจาคเงิน
และสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้า เป็นต้น

สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ บริษัทฯ ให้การ
สนับสนุนการจัดงาน “วันคนพิการ” เป็นประจำทุกปี
ซึ่ ง จั ด โดยสภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการช่วยสร้างโอกาสที่ดี
เพื่อคนพิการ และในการจัดงานครั้งที่ 48 ประจำปี
2557 บริษัทฯ ได้บริจาคสิ่งของสนับสนุนการจัดงาน
รวมเป็นมูลค่า 251,770 บาท
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Message from Managing Director
As throughout almost 40 years, the company has been
growing stably in terms of both expanding manufacturing
capacity and increasing product lines to meet the demand of
high quality textile for consumers. With the company’s quality
policy of “We are committed to quality product for customer’s
satisfaction by developing and improving product with the
company’s quality policy”, the company is able to become an
expert in manufacturing and a complete raw material distributor
in textile industry that is able to generate more business to other
industries whether it is home textile, automotive industry, air
conditioning industry, and medical industry, etc., which has
been able to meet consumers’ demand.
Living together in the society requires interdependence
and symbiosis. In business operation, apart from operational
target, i.e. profit, we must consider internal and external
activities that might impact society and person relating to the
organization, either directly or indirectly, which are a group of all
interested parties such as shareholders, employees, business
partners, consumers, communities, societies, and environment,
which are considered to be very important to sustainability of
business operation.
The company adheres to and operates on the basis of
good corporate governance, efficient management, integrity,
honesty, transparency, fairness, responsibility, and consideration
of the rights of all interested parties according to good
corporate governance policy, business ethics, and employee’s
code of conducts as good practice, as well as promoting and
supporting business allies that focus on social responsibility in
every aspect in order to link social responsibility throughout
supply chain.
I would like to take this opportunity to thank for the
cooperation of all interested parties and relevant units in adding
value in the business operation for the best interest of the
country and sustainable society at large.

(Mr. Suchai Narongkananukul)
Managing Director
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Textile Prestige Public Company Limited
TPCORP is a leader in manufacturing and distribution of textile, which is raw material for quality
woman’s underwear such as power net fabric, various types of elastic fabric, underwear’s hook, lace
fabric, nonwoven fabric, and elastic band. And the company has expanded customer base for
sportswear manufacturing group. Later, the company has created spinoff in manufacturing raw
material for automotive industry, as well as textile relating to various industries.
The company has been growing stably in terms of both expanding manufacturing capacity and
increasing product lines to meet the demand of high quality textile for customers. We never stop
developing manufacturing capacity with the expansion of product lines as follows;  

Conventional Textile

Materials for apparel such as underwear, sportswear, print, lace work for decoration, etc.

Home Textile

Textile products for household use such as cushion, bolster, blanket, bed protector, etc.

Technical Textile/Industrial Textile
-

Materials for industrial use such as;
Automotive industry: roof liner, carpet, air filter for the engine and passenger cabin, etc.
Air conditioning industry: air filter
Medical industry: face mask, back support belt, etc.

Manufacturing and Distributing under trademarks such as; 

The company’s products are certified with Oeko-Tex
Standard 100 by The Austrian Textile Research Institute and The
German Hohenstein Research Institute, which is the requirement
for residue in textile product test in order for consumers to be
confident that their products, textiles, and apparels do not have
or release any hazardous chemical residue. This safety is mainly
focused on consumer’s health.
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Location of Textile Prestige Public Company Limited
Head Office : 704/1-9 Rama3 Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: 0-2294-0071 Fax: 0-2294-0150
Group Company and Production Base : SAHA Group Industrial Estate, Sriracha-Chonburi, 

and SAHA Group Industrial Estate, Kabinburi-Prachinburi.
Company’s Name

Type of Business

Factory’s Location

			
(SAHA Group Industrial Estate)
Sriracha
Textile Prestige Public Company 	 Embroidered, knitted, woven from all
Limited 	
kinds of thread, nonwoven fabric and
		
dyed fabric, trades equipment relating
		
to readymade clothes, manufactures and
		
distributes raw material for automotive
		
industry and other industries, as well as
		
manufactures to orders.
Value Added Textile Co., Ltd. 	 Prints and embroiders fabric to orders
Sriracha
TPCNIC Co., Ltd. 	
Manufactures and distributes air filter 	
Sriracha
		
equipment for engine and passenger
		
cabin
T.U.C. Elastic Co., Ltd. 	
Manufactures and distributes elastic 	
Kabinburi
		
fabric and weaves elastic band
Prestige Embroidery Co., Ltd. 	 Manufactures lace fabric
Kabinburi
Prestige Plus Co., Ltd. 	
Fabric dying and decorating business 	
Kabinburi
* Information and other details relating to the company is available at the company’s website: www.tpcorp.co.th

Information Relating to the Report
CSR Report for 2014 of Textile Prestige Public Company Limited is the first report prepared
seperately from the Annual Report, which is referred according to the Integrated CSR Reporting
Framework prepared by Thaipat Institute. Content of the report covers CSR-in-process and 

CSR-after-process information from January 1, 2014 to December 31, 2014.
The company has a target of developing the CSR Report for the next year that covers
information as complete as possible, as well as being able to improve and develop good CSR process
in the following years.
This report is available for download at www.tpcorp.co.th or send in any query for more
information at E-mail: csr@tpcorp.co.th
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Table of Interested Parties Participation
In the operation, the company focuses on interested parties, which the company has organized
a hearing for various groups of interested parties as follows;
Group of
Interested
Participation Method
Expectation
Operation
Parties
1. Shareholders • Annual Shareholders Meeting 	• Return of investment and • Dividend
			
• Annual Report Preparation		 sustainability of the company • Good corporate governance
			
• Complaint through channels 	 • Good corporate governance		 policy
				 such as website, telephone,
				 etc.	 
2. Business 	 • Meeting
• Fair and transparent
• Trade with consideration of
		 Partners 	 • Partner Visit		 procurement		 mutual benefit, create good
			
• Communication through 	 • Equal opportunity to present		 relationship and integrity
				 channels such as website, 		 product/service
• Equality and fairness by
				 telephone, etc.
• Comply with agreements 		 allowing equal opportunity
						 and terms 		 to present product/service
							
• Comply with agreements
								 and terms
3. Customers • Satisfaction Survey 	
• Quality product
• Product and service quality
			
• Customer Visit		 On time delivery		 development
			
• Communication and 	
• Ability to meet satisfaction • New product development
				 complaint through channel
				 such as website, telephone,
				 etc.
4. Employees 	 • Welfare Committee 	
• Fair remuneration and welfare • Participate in annual wage
			
• Internal communication
• Good and safe working		 and welfare survey to consider
			
• Annual activities and others 		 environment		 improvement to fair and
								 appropriate amount.
							
• 5S activities
5. Communities 	• Participate in various activities • Environment Conservation • Develop environment
		 and Societies 		 in the community
• Comply with the law		 together with the community
			
• Listen to complaint , discuss 			
• Comply with the law
				 with community’s leader
				 through various communication
				 channels
6. Government 	 • Participate in activity and • Comply with the law
• Comply with the law
		 Authority and 		 project of government authority			
• Provide correct information
		 related 	 • Send report to government				 to regulating government
		 organization  		 authority				 authority
Shareholders

25

Business
Partners

Customers

Employees

Government
Communities Authority and
and Societies
related
organization

Overall Policy “Social Responsibility”
Textile Prestige Public Company Limited has a policy of managing various systems to ensure
international capability, which would lead to sustainable organization development, and participated
in expressing social and environment responsibility with the commitment to manufacture quality products
that are safe for consumers, and taking into account environmental impact with manufacturing
process that has minimal environmental impact, as well as emphasizes environment of surrounding
communities based on business operation that has transparency, fairness, morality, respect towards
human rights, anti-corruption, taking into account the interest of interested parties by strictly adhering
to the law and regulation, including supporting and promoting business allies that focus on responsibility
towards society and community, respect human rights, anti-corruption, and operate with transparency.
CSR Policy has been announced since December 1, 2013, where Textile Prestige Public
Company Limited and affiliated companies have implemented in parallel with policy and principle of
corporate governance, business ethics, and code of conducts for company’s directors, executives,
and employees, and has been published on the company’s website; www.tpcorp.co.th

Fair Business Operation
The company promotes free and fair competition and avoids any operation that might cause
conflict of interest and intellectual property infringement, is against all kinds of corruption, including
promotes social responsibility in all steps of business chain by improving and developing processes
according to effective environment and energy management standard in order to reduce environmental
impact throughout business chain, as well as selection of partner and contractor that operates business
with social and environment responsibility.
The company operates business with fairness to all interested parties. Textile Prestige Public
Company Limited and affiliated companies consider that it is an obligation that the company’s
directors, executives, and employees shall strictly comply with the law, rule, regulation, as well as policy
and principle of corporate governance, business ethics, and code of conducts, which last year, there
was no complaint that affects the organization from the interest parties.

Anti-Corruption
The company operates business with transparency adhering to integrity by providing anti-corruption
method, establishing best practice for executives and employees relating to anti-corruption in the
operational regulation for executives and employees to perform their duties with integrity, not
exploiting their power for their own or other’s interest il egally. The company also established a rule
prohibiting personally accepting payment or any other benefits from customers or related persons.
The company received acceptance from the announcement of the intention to participate in
“Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Policy” on March 7. 2014. The company
promoted the company’s executives and employees to realize the importance of anti-corruption and
compliance with the law and relevant regulation without demanding, giving, or accepting bribe for
personal or company’s interest.
Last year, there was no complaint relating to corruption, bribery for the company’s business
benefits.
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Partner Responsibility Operation
For procurement systems, the company has partner assessment and selection criteria, verification
and monitoring performance through Approved Vender List according to ISO 9001:2008 international
standard, as well as compliance with agreements and terms based on comparison of quality, service,
price and various conditions, which in the assessment and selection, partner assessment is summarized
every 6 months.
The company treats partners with equality and fairness and give them opportunity to present
product and service equally and transparency in order to acquire reliable and competent partner to
meet the company’s demand.

Customer Responsibility Operation
The company is committed in manufacturing quality product that meets customer’s demand
and delivers product on time by developing and improving product according to standard with
effective manufacturing process, as well as having channel to receive complaints and
recommendations in order to improve product and service.
The company also prepared customer satisfaction questionnaire relating with product and
service. Based on 2014 survey, customer assessed the company as good, which the company wil
continue with development and improvement.
Innovation : With commitment to develop product and service
continuously to meet increasing customer’s demand, the
company has studied and researched for new technology to
add value of our product by taking the environment into
account by using nonwoven used in underwear industry to
develop into air filter for automotive industry, which has been
received good response from customer.

Air filter has a characteristic of being air filter that is not too thick, which enables customer to put
it into any shape easily with high air filtering efficiency, reduces pollution in the atmosphere and
reduces energy consumption due to car usage.
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Respect for Human Rights and Treat all Employees Fairly
Respecting for human rights

The company emphasizes on respecting for human rights, which is considered as foundation 

of developing human resource and important essence of developing product and sustainability
creating value for the business, no discrimination for all employees and interested parties, equality, 

no breaching basic rights, no limitation of different in opinion, gender, nationality, religion, political
belief, disability, sickness, as well as respecting and accepting different opinion, social belief,
environment, culture, class, and no child labor.

Guidelines in Practice
1.

Risk Management

2.

Remedy protection mechanism

			 Our management planning, the company has operated and managed prudently and
realizes impact of breaching the rights of employee, society, and surrounding community.
• The company has corporate governance in order to avoid creating problem that might
lead to violation of the rights of every group of interested parties.
• The company has complied with the law to be fair, ignore the co-perpetrator of the
operation, which resulted in the surrounding communities to abandon their home and land.
			 The company has solution for problem from the impact of the company’s operation that
violates human rights.
• Provides appropriate channel for complaint for victim of violation or unfair treatment.
• Negotiates for the settlement of disputes reasonably and having a process for solving the
complaint.
• Promotes and provides opportunity for employees or community to participate in proving
useful comment to the company for the interest of solving problem.

Fair Labor Treatment

The company regards employees as valuable resource that wil lead the company to stable and
sustainable growth. Labor is direct related person and interested party of the company, which the
company has a policy and systematic practice for personnel management that results in working
condition, skil development, employee’s knowledge to ensure responsibility and quality, fair labor
treatment, respect and compliance with the law.
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Scope of Fair Labor Treatment 

1. Respect for the right to work on human rights. According to the declaration on Fundamental
Principles and Rights at work of International Labor Organization.
1.1 Non-discrimination, Prejudice or bias in employment creation.
1.2 No forced labor, not involving or benefiting from recruiting labor using threat, which the
labor works involuntarily.
1.3 No child labor, set criteria of education and must be at least 15 years old.
2. Provide social security and working status to employee
2.1 Payment and remuneration in various forms based on working hours
2.2 Holidays
2.3 Disciplinary actions
2.4 Dismissal
2.5 Protection of women from pregnancy to child birth
2.6 Various welfares
3. Healthcare and safety at work
3.1 Promotion and maintaining good living standard of labor both physically and mentally
3.2 Preventing action that might lead to unsafe working environment, and no health risk

Principle and Reason to Practice 

Employees is the direct related person or interested party of the company as the company’s
operation requires labor to drive manufacturing. Although the company pays remuneration based 

on performance, which is considered as part of compensation, when considering employment
relationship between employer and employees, it is unequal. Labor, which is fragile in nature and
exposed to violation of their rights, should be protected in various aspects. International declaration 

on human rights, and international rules on economic, social, and cultural rights provide protection 

for fundamental rights of labor, as well as rights to good and fair working environment. Therefore, 

the company has an obligation to treat labor with respect to fundamental rights, not violating 

human rights of labor, promoting opportunity and work progress, as well as development employees
competency and living standard of labor, which is practice according to good morality of the
company that helps creating stable business and sustainable growth.
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Guidelines in Practice

Nondiscrimination in Employment 

No. of employees

• Set fair wage by considering qualification and experience
• Increase wage and pay annual subsidy based on performance
• The company employs without discrimination, equal opportunity, and does not use
difference in nationality, race, skin color, gender, religion, background of person and
political comment, age, or disability as factors for consideration and employment decision,
as well as getting rid of other factors that might lead to discrimination
• The company does not discriminate in employing disabled labor
• The company has a policy for developing employees to train their skills and increase
competency by providing opportunity for employees to learn and to be promoted for
career advancement in appropriate occasion
• The company has a method for systematic performance evaluation according to policy of
employment promotion, as well as
promoting opportunity and career
No. of employees working 10, 20, 30 years
advancement
sa of and of 2014
30
• The company does not dismiss or
25
terminate employment solely based
24
20
on management’s representative’s
15
17
decision, or based on discrimination
15
10
• Reward employees after 10 years, 20
5
years, and 30 years of service
0
• Provide welfare such as social security,
10 year
30 year
20 year
No.
of
years
worki
n
g
provident fund, savings cooperative,
attendance bonus, uniform
• Rotate duty to suit pregnant employees
• Arrange an annual health checkup to prevent the risk of disease from working.
• The company prepares regular training plan for staffs development
• Allocate work based on work’s characteristic, which is divided into 2 types; Day Time 

staff and Shift staff
Total Number of Employees
No. of employees by type as of Dec. 31, 2014
As of December 31, 2014
500
		 Total
1,615 persons
468
400
428
		 Monthly
823 persons
364
300
355
		 Daily
792 persons
male
200
Divided into
female
100
		 Male
719 persons
0
Monthly
Daily
		 Female
896 persons
No. of employees

1.

Type of employees
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Activities for Skill Training and Increasing Competency of Employee
Training in general knowledge and
life quality development such as 
• Proper CSR Knowledge
• How to be Happy at Work?
• Financial Planning for Retirement

Training in skil development such as 

• Basic Textile Knowledge
• Basic Color Science & Data Color Tools
• Quality Awareness
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Training in work safety such as 
•
•
•
•
•

Basic Fire Fighting and Fire Evacuation Dril
Proper Forklift Operation and Safety
Work Safety Council
First Aid
CCCF Activity

Furthermore, the company also supports
employees to receive external training from
reputable institution with expertise such 

as marketing and textile innovation, LEAN
manufacturing for textile industry, energy
conservation, personnel management, and
information technology, etc.

Indulge activities to Employees in 2014
Health and Unity Activity; The company
supports and promotes employees to 

pay attention on health and unity in the
organization by sending employees to 

take part in sports competition amongst
SAHA Group.
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Friends Help Friends and Brothers Help Brothers
Activity; In case of colleague experiences various
dangers whether it is fire or flood, apart from receiving
help from employees welfare, the company also
makes announcement to all colleagues in order to
provide assistance, which leads to unity, ties,
morale to live an continue their lives.

Generosity for Society Activity; Employees
donated money and items to orphanage
foundation through company’s activity, which
promote generosity amongst employees and
encourage employees to share with the
society.

Activity that promotes Thai culture and Thai tradition; The
company organized making a merit on New Year’s Day, and
splashing water on Songkran Day every year.

33

2.

No forced labor 

3.

No child labor

4.

Freedom to Negotiate 

		

• The company supports and respects human rights protection and does not get involved
with violation of any rights, does not support forced labor, as well as encourages employees
to have balance between life at work and personal life.
• The company allows employees to work overtime on voluntarily basis
• The company employs migrating or foreign labor without keeping identification document
or passport of these labors to ensure that labors stay with the company until employment
agreement expires.
The company has strict and clear business practice, and the company pledges not to support
child labor, as well as not allowing employees to be involved in prostitution or other exploitation.

• The company provides information to employees to be aware of performance and actual
status of the company, as well as provides reasonable information within reasonable period,
especial y when there must be change within the company.
• The company encourages discussion/cooperation between employer and employees 

in order to create working life quality development.
• The company respects employee’s rights to comment, which covers freedom to comment
without any interference to information acquisition, as well as arranges communication
channel to receive employee’s comment.

5.

Company’s Social Protection 

6.

Health and Work Safety 

• Provides fair employment conditions for employees and allows employees to receive
appropriate remuneration according to competency or according to the terms between
employer and employees.
• Set working environment that is consistent with local tradition and religion in the area that
office or the company is located.
• Comply with occupational health and safety policy of the office by laying down operational
management system and using personal safety equipment.
• The company establishes Occupational Health, Safety, and Environment Committee at the office
to create cooperating mechanism between employer and employees in safety management.
• Occupational Health, Safety, and Environment Committee organizes monthly meeting to
find measure for controlling the risk in occupation health and safety, as well as arranges a system
that prevent pollution that might occur during the operation, arranges clean workplace for
safety and to be free from any hazard that might occur due to accident and disease,
including communication and provides employees with knowledge relating to operational
safety requirements to ensure that employees understand and comply with the rules.
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Number of Member in Occupational Health, Safety, and Environment Committee
Zone

Number of
Employees

Number of
Committee Members

Bangkok
Sriracha
Kabinburi

159
710
746

7
25
23

Number of
Committee Members 
Required by the Law
7
11
11

Number of Operational Safety Staffs in Various Levels
Zone
Bangkok
Sriracha
Kabinburi

Executive
1
17
3

Supervisor
3
32
50

Professional
1
3
3

Total
5
52
56

Safety Equipment 

The company realizes safety of employees by providing safety equipment for employees such as

]

Employees working with chemicals must wear personal safety Equipment every time before
operation for operational safety as follows;
1. Safety glasses      2. Gas mask      3. PVC apron      4. Nitrile gloves      5. Safety boots
1. Safety glasses

2. Gas mask

4. Nitrile gloves
3. PVC apron

5. Safety boots
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2. Cloth cap

1. Ear plug

Employees  working in safety mask
room must wear personal safety
equipment every time before work
as follows
1. Ear plug
2. Cloth cap
3. Gown

]

3. Gown coat

]

Other personal safety equipment;
1. Eye protection equipment
2. Hand protection equipment
3. Respiratory protection
equipment
4. Fire mask
5. Face and eye protection
equipment
6. Head protection equipment
7. Back support equipment

1

4

2

5

3

6

7

5S Activity 

The company has announced 5s Activity Policy in 2012 for all units and regions to perform 5S
activities, which is considered as part of their work. This policy has a target and objective for all areas
in the company to be clean, orderly, and attractive, becoming a good place to work where
employees operate in safe and healthy environment according to 5S Activity Policy as follows;
1. 5S activity is considered as routine for all employees at every level, which target must be
achieved.
2. 5S activity must be performed consistently, seriously, and habitually.
3. Accomplishing the target and objective 5S activity is considered that all employees have been
cooperating and are worthy of praise.
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And, in order accomplish 5S activity and for the best interest, the company has appointed 

5S Activity Committee, which consists of;
1. 5S Activity Chairman
2. PR and Innovation Director
3. Academic, Training, and Coordination Director
4. Assessment and Development Committee
5. Secretary

Operation 
1.
2.
3.
4.

Determine plan for projects and activities
Establish activity committee and organize committee meeting once a month
Organize activity and public relations
Perform an assessment once a month, give recommendation to unit and executive, as well as
announce score
5. Develop activity by creating 5S media to educute employees
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[

Organize training and arrange public relation board to educate employees

[

Assessment and announce score

Environment Responsibility Operation
The company realizes the importance of environment conservation and efficient energy
consumption, and determines this as a part of organization’s process. Furthermore, the company also
implant employees to be conscious about environment conservation.

1. Energy Management
•

Use biofuel instead of fuel oil for Steam Boiler   
The company has a project that reduces energy
consumption by using steam boiler that uses
biofuel instead of fuel oil, which enables the
company to greatly reduce cost of production, as
well as reduces air pollution from fuel oil.
•
Use T5 light bulb instead of T8 light bulb
		 The company has changed from using T8, 50W light bulb to T5,
24W light bulb, which gives the same brightness as T8 light bulb,
but cheaper. Furthermore, T5 light bulb also gives constant
brightness throughout its lifespan of as long as 20,000 hours.

2. Water Management
•

3. Air Management
•

The company regulates wastewater release by having
clarifier for wastewater treatment, and measures
water quality to ensure that it is passes standard
criteria every 3 months, as well as report relevant
government authority. Wastewater treatment system
as well as piping equipment are also inspected
according to schedule to prevent water loss due to
leakage or damaged equipment. Furthermore an
efficient using water for consumption is also promoted

The company inspects fuel combustion system
according to schedule to control quality of air
released from the stack to ensure that it 

passes standard requirement determined by
Department of Industrial Works, which air
quality is measured every 6 months by certified
company where air quality is measured from
the stack in various indices according to the
method of stack air sampling and analysis
standard of US Environment Protection Agency.
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4. Waste Management
•

With the realization in the importance of the management waste from production process,
the company has determined clear management guideline by starting from raw material
management to ensure the most efficient raw material consumption, as well as raw
material reuse to reduce waste that must be limited in the final step by using 3R tools;
Reduce, Reuse, and Recycle.
The company encourages employee participation through training and public relations, as
well as arranges proper storage location for various units to ensure efficient use, reuse, and
recycle of resource. Industrial waste is managed by separating waste into 3 types;

1. General Waste Management; 
 2. Recycle (Waste from Production
The company determines that each
Process); For efficient use of resource
efficiently, certain wastes are used 

type of waste shall be separated such
as left over, plastic bag, plastic bottle,
by recycling or reuse while not affect
product quality such as shred, paper
or other wastes that do not come from
tube, paper spool, and paper box,
production process, and implants
consciousness in employees to use
etc.
different types of waste bin provided.

Use Cloth instead
of plastic

Reuse Paper Spool and Paper Tube

3. Hazardous Waste Management; Hazardous 

waste from production process is all kinds
of scraps contaminated chemicals or 

oil such as Cloth with oil contamination,
chemical container, as well as deteriorated
or expired chemicals, waste mixture
between water and oil or used oil. The
company engages duly licensed company
to transport these waste for disposal
according to the Ministry of Industry’s
Notification on Sewage and Waste
Disposal, 2005.
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Recycle Paper Box

Waste Proportion
7%
38%
55%

Hazardous Waste
General Waste
Recyding Waste

5. Information Technology Management
•

The company emphasizes selection of modern 

and highly efficient technology to save energy
and by environmental friendly, which the company
has launched Virtualization project for server
management in order to reduce cost,
maintenance cost, as well as energy (electricity)
consumption. And, it also increases operational space
and maximizes operational efficiency.

•

•

Communication; The company holds
meeting through Video Conference, which
is available to both head office and
factory site without the need to travel. This
type of meeting wil reduce traveling time
and save energy.

Material; The company has a campaign that promote
awareness for the use of resource such as paper 

by reusing used paper, and using e-document 

to reduce payer consumption in the organization.
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Community and Social Development
The company emphasizes on the importance of building relation with the community and
society around the factories to develop and improve the environment, to coexist happily in the
community through the following activities;

Trees Planting Project; In 2014, the company
joined trees planting activity with the
community at Ang Sila Reservoir, Nonsri
Sub-district, Kabinburi District, Prachinburi
Province, and organized mangrove forest
planting project at Nature Education
Center at Bangpu Resort, Samutprakarn.

Cutting grasses around the community;
The company collaborated and assigned
staff to help develop and care for the
environment of the community to make 

it pleasant and well-organized.
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Antidrug Activity; The company supports 

and promotes antidrug policy by participating
and organizing various activity with the
community such as drug-freed home flag giving
ceremony and antidrug sports competition.

Children and Youth Activity; Youth is an important
step of the society and country to sustainable
development. The company realizes that focusing 

on youth is the beginning of good development. 

The company supports and promotes youth through
various activities every year such as Children’s 

Day activities, money and items donation for
orphans, etc.

Supports organization of Disabled’s Day Event;
The company supports the organization of
“Disabled’s Day” even every year, which is
organized by National Social Welfare of
Thailand under Royal Patronage. This help
creating good opportunity for the disabled.
At the 48th Disabled’s Day Event in 2014, the
company donated items worth THB 251,770
to support the event.

42

