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สารจากกรรมการผู้จัดการ

 ตลอดระยะเวลาเกือบ40 ปี บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงทั้งในด้าน

การขยายกำลังการผลิตและการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการสิ่งทอคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภค ด้วยนโยบายคุณภาพของบริษัท

“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ	 เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยการ

พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์	 ด้วยระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง”

ทำให้บริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิต และเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ

แบบครบวงจรในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ

ไม่ว่าจะเป็นเคหะสิ่งทออุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ

และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคได้ดีเสมอมา

 การอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกัน

และกันการดำเนินธุรกิจนอกจากเป้าหมายการดำเนินงานคือผลกำไรแล้ว

ยังต้องคำนึงถึงการดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กรที่อาจส่งผล

กระทบต่อสังคม และผู้เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่ง

เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเช่นผู้ถือหุ้นพนักงานคู่ค้าลูกค้าผู้บริโภค

ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจ

 บริษัทฯ ยึดมั่นและดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์ สุจริต

โปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผิดชอบและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ทกุฝา่ยตามนโยบายการกำกบัดแูลกจิการทีด่ี จรยิธรรมธรุกจิ และจรรยาบรรณ

พนกังาน เปน็แนวทางในการปฏบิตัิ รวมถงึการสง่เสรมิและสนบัสนนุพนัธมติร

ทางธรุกจิทีใ่หค้วามสำคญัตอ่ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในทกุดา้นเพือ่เชือ่มโยง

ความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน

 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณในความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความร่วมมือสร้างคุณค่าเพิ่มในการ

ดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประเทศและสังคมโดยรวม

อย่างยั่งยืนสืบไป







 (นายสุชัยณรงคนานุกูล)

 กรรมการผู้จัดการ
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	 ทั้ งนี้	 ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับการรับรอง	Oeko-Tex	
Standard	100	 โดยสถาบันวิจัยด้านสิ่งทออิสระในประเทศออสเตรียและ
เยอรมันนี	(The	Austrian	Textile	Research	Institute	and	The	German	
Hohenstein	 Research	 Institute)	 ซึ่งเป็นข้อกำหนดเพื่อการทดสอบ		
สารตกค้างในผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	 เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า	
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ใช้ไม่มีอันตรายจากสารเคมีตกค้างหรือ
ปลดปล่อยออกมา	 ซึ่งความปลอดภัยนี้จะเน้นในเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ		
ของผู้บริโภคเป็นหลัก	

 บริษัทเท็กซ์ ไทล์เพรสทีจจำกัด(มหาชน)

 เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสิ่งทอ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่มีคุณภาพ อาทิเช่น

ผ้าเพาเวอร์เนท ผ้ายืดชนิดต่างๆ ตะขอเสื้อชั้นใน ผ้าลูกไม้ปัก ผ้าไม่ทอ แถบยางยืด และขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มผลิต

ชุดกีฬา ต่อมาได้แตกธุรกิจไปสู่การผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ

 บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงทั้งในด้านการขยายกำลังการผลิตและการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง

ความต้องการสิ่งทอคุณภาพสูงให้กับลูกค้า เราไม่หยุดยั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิต โดยมีการขยาย

สายผลิตภัณฑ์ให้มีหลากหลายประเภทดังนี้


สิ่งทอทั่วไป	(Conventional	Textile)	
 กลุ่มสินค้าวัสดุสำหรับเครื่องแต่งกายเช่นชุดชั้นในชุดกีฬาชิ้นงานพิมพ์งานปักเพื่อการตกแต่งฯลฯ


เคหะสิ่งทอ	(Home	Textile)	
 กลุ่มสินค้าสิ่งทอเพื่อการใช้สอยภายในบ้านเรือนเช่นหมอนหนุนหมอนข้างผ้าห่มผ้ารองกันเปื้อนสำหรับ

เครื่องนอนฯลฯ


สิ่งทอเทคนิค	หรือ	สิ่งทออุตสาหกรรม	(Technical	Textile/Industrial	Textile)	
 กลุ่มสินค้าวัสดุที่ใช้เพื่อประโยชน์ทางอุตสาหกรรมเช่น

 - อุตสาหกรรมยานยนต์:ผ้าบุหลังคาพรมปูพื้นอุปกรณ์กรองอากาศในห้องเครื่องรถยนต์และห้องผู้โดยสารฯลฯ

 - อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ:แผ่นกรองอากาศ

- อุตสาหกรรมทางการแพทย์:หน้ากากอนามัยเข็มขัดพยุงหลังฯลฯ


โดยการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า	อาทิเช่น	
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 ที่ตั้งของบริษัทเท็กซ์ ไทล์เพรสทีจจำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่	:เลขที่704/1-9ถนนพระราม3แขวงบางโพงพางเขตยานนาวากรุงเทพฯ10120

โทรศัพท์:0-294-0071-3โทรสาร:0-294-0150

บริษัทในกลุ่มและฐานการผลิต: สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ สวนอุตสาหกรรม

เครือสหพัฒน์อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี



	
ชื่อบริษัท	 ประเภทธุรกิจ

	 ที่ตั้งโรงงาน	

   (สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์)

บริษัทเท็กซ์ไทล์เพรสทีจจำกัด(มหาชน) ประเภทการปักถักทอจากด้ายทุกชนิด อำเภอศรีราชา

  ผ้าไม่ทอและย้อมผ้าค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับ

  เสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบ

  สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ

  อุตสาหกรรมอื่นๆตลอดจนรับจ้างผลิต

บริษัทแวลูแอ๊ดเด็ดเท็กซ์ไทล์จำกัด รับจ้างพิมพ์ผ้า,ปักผ้า อำเภอศรีราชา

บริษัททีพีซีนิคจำกัด ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์กรองอากาศใน อำเภอศรีราชา

  ห้องเครื่องรถยนต์และห้องผู้โดยสาร

บริษัทที.ยู.ซี.อีลาสติคจำกัด ผลิตและจำหน่ายผ้ายืดและทอแถบยางยืด อำเภอกบินทร์บุรี

บริษัทเพรสทีจเอ็มบรอยเดอรี่จำกัด ผลิตผ้าลูกไม้ปัก  อำเภอกบินทร์บุรี

บริษัทเพรสทีจพลัสจำกัด ธุรกิจฟอกย้อมและตกแต่งผ้า อำเภอกบินทร์บุรี

*ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับบริษัทฯสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯwww.tpcorp.co.th



 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน

 รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม(CSRReport)ประจำปี2557ของบริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน)

เป็นรายงานฉบับแรกที่จัดทำแยกออกมาจากรายงานประจำปี โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ(IntegratedCSRReportingFramework)ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์

เนื้อหาในรายงานครอบคลุมข้อมูลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process)

และการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่แยกต่างหากจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการและ

เกิดขึ้นภายหลัง(CSR-after-process)รอบการรายงานตั้งแต่วันที่1มกราคม2557ถึงวันที่31ธันวาคม2557

 ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSRReport) สำหรับในปี

ถัดไป ให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากที่สุด พร้อมทั้งสามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานความรับผิดชอบ

ต่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นในรอบปีต่อๆไป

 สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.tpcorp.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ผู้ประสานงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมE-mail:csr@tpcorp.co.th
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ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน
ชุมชน
สังคม

หน่วยงาน
ราชการและ
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

 ตารางการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย


 ในการดำเนินงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้จัดทำและดำเนินการโดยการรับฟังความ

ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆดังนี้
 กลุม่ผู	้
	มสีว่นไดเ้สยี	 วธิกีารมสีว่นรว่ม	 ความคาดหวงั	 การดำเนนิงาน	
1.ผูถ้อืหุน้ •การประชมุผูถ้อืหุน้ประจำปี •ผลตอบแทนการลงทนุ •เงนิปนัผล
  •การจดัทำรายงานประจำปี  และความยัง่ยนืของบรษิทัฯ •นโยบายการกำกบัดแูล
  •การรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทาง •มกีารกำกบัดแูลกจิการทีด่ี  กจิการทีด่ี
   การรบัเรือ่งเชน่เวบ็ไซต,์
   โทรศพัท์เปน็ตน้
2.คูค่า้ •การประชมุ •การจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ปน็ธรรม •ทำการคา้โดยคำนงึถงึ
  •การเยีย่มเยยีนพบปะคูค่า้  และโปรง่ใส  ผลประโยชนร์ว่มกนั
  •ตดิตอ่สือ่สารผา่นชอ่งทาง •เปดิโอกาสใหน้ำเสนอสนิคา้/  สมัพนัธภาพทีด่แีละมคีวาม
   การรบัเรือ่งเชน่เวบ็ไซต,์  บรกิารโดยเทา่เทยีมกนั  ซือ่สตัย์
   โทรศพัท์เปน็ตน้ •ปฏบิตัติามสญัญา •มคีวามเสมอภาคและ
     และขอ้ตกลงตา่งๆ  เปน็ธรรมโดยเปดิโอกาส
       ใหน้ำเสนอสนิคา้/บรกิาร
       ทีเ่ทา่เทยีมกนั
      •ปฏบิตัติามสญัญา
       และขอ้ตกลงตา่งๆ
3.ลกูคา้ •แบบประเมนิความพงึพอใจ •ผลติภณัฑม์คีณุภาพ •การพฒันาคณุภาพสนิคา้
  •การเยีย่มเยยีนพบปะลกูคา้  สง่มอบตรงเวลา  และบรกิาร
  •ชอ่งทางการสือ่สารรอ้งเรยีน •ความสามารถในการตอบสนอง •การพฒันาสนิคา้ใหม่
   ผา่นทางเวบ็ไซต,์โทรศพัท์  ความพงึพอใจ
   เปน็ตน้ 
4.พนกังาน •คณะกรรมการสวสัดกิาร •คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร •เขา้รว่มโครงการสำรวจคา่จา้ง
  •การสือ่สารภายในองคก์ร  ทีเ่ปน็ธรรม  สวสัดกิารประจำปีเพือ่การ
  •กจิกรรมประจำปีและอืน่ๆ •สภาพแวดลอ้มในสถานที่  พจิารณาปรบัปรงุใหเ้หมาะสม
     ทำงานดีปลอดภยั  และเปน็ธรรม
      •จดักจิกรรม5ส
5.ชมุชน •เขา้รว่มกจิกรรมตา่งๆของชมุชน •การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม •รว่มกบัชมุชนเพือ่พฒันา
 และสงัคม •การรบัขอ้รอ้งเรยีนพดูคยุกบั •ปฏบิตัติามกฎหมาย  สภาพแวดลอ้ม
   ผูน้ำชมุชนผา่นชอ่งทางการ   •ปฏบิตัติามกฎหมาย
   สือ่สารตา่งๆ
6.หนว่ยงาน •เขา้รว่มในกจิกรรมและ •ปฏบิตัติามกฎหมาย •ปฏบิตัติามกฎหมาย
 ราชการ  โครงการของหนว่ยงานราชการ   •เขา้ชีแ้จงขอ้มลูกบัหนว่ยงาน
 และองคก์ร •การจดัสง่รายงานใหก้บั    ราชการทีก่ำกบัดแูลอยา่งถกูตอ้ง
 ทีเ่กีย่วขอ้ง  หนว่ยงานราชการ

4



 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

 ทั้งนี้ได้ประกาศไว้เป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2556โดยบริษัท เท็กซ์ไทล์

เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในกลุ่มได้นำนโยบายข้างต้น มาใช้ควบคู่กับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทฯwww.tpcorp.co.th


 การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม


 บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน(BusinessChain) โดยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตามมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการคัดเลือก

คู่ค้าผู้รับเหมาที่ประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งนี้บริษัทเท็กซ์ไทล์เพรสทีจจำกัด(มหาชน)

และบริษัทในกลุ่ม ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและหลักการกำกับ

ดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี

ที่ผ่านมาไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อองค์กรจากผู้มีส่วนได้เสีย


 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น มีการกำหนดหลักปฏิบัติตนของผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในระเบียบ

ข้อบังคับในการทำงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน

ในการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ทั้งนี้ยังได้กำหนดห้ามมิให้มีการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด

เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการตอบรับการประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่7 มีนาคม2557 บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตระหนักถึง

ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดย

ไม่เรียกร้องให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบริษัทฯ

 ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์

ทางธุรกิจของบริษัทฯแต่อย่างใด
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นวัตกรรมใหม	่:ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ

ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าโดยคำนึงถึง

สิ่งแวดล้อมด้วยการนำผ้าไม่ทอ(NonWoven)ที่ใช้ในอุตสาหกรรมชุดชั้นใน

มาพัฒนาเป็นแผ่นกรองอากาศที่เรียกว่าAirFilter สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

ยานยนต์ซึ่งได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี

 แผ่นกรองอากาศ(AirFilter) มีคุณลักษณะเป็นแผ่นกรองอากาศที่ไม่หนาเกินไป ทำให้ลูกค้าสามารถนำไปขึ้นรูป

ได้ง่าย มีประสิทธิภาพในการกรองอากาศสูง ช่วยลดการปล่อยมลพิษเข้าสู่บรรยกาศ และลดการใช้พลังงานอันเนื่องจาก

การใช้รถยนต์

 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อคู่ค้า


 ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การประเมินและคัดเลือกคู่ค้า มีการตรวจสอบและติดตาม

ผลการดำเนินงานผ่านระบบApprovedVenderListตามมาตรฐานสากลISO9001:2008รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญา

ข้อตกลงบนพื้นฐานข้อเปรียบเทียบด้านคุณภาพ บริการ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยในการประเมินและคัดเลือก มีการ

สรุปผลการประเมินคู่ค้าทุก6เดือน

 บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้า และบริการอย่างเท่าเทียมกัน

ดำเนินการอย่างโปร่งใส เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ

ได้เป็นอย่างดี


 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า


 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า และส่งมอบสินค้าตามกำหนด

โดยการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ด้วยกระบวนการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีช่องทาง

ในการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าและบริการ

 ตลอดทั้งได้มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ จากการสำรวจในปี2557

บริษัทฯได้รับการประเมินจากลูกค้าอยู่ในเกณฑ์ดีโดยจะทำการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม


การเคารพสิทธิมนุษยชน	
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลผลิตและการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจ ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานและ

ผู้มีส่วนได้เสีย ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ไม่จำกัดความแตกต่างทางด้าน

ความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง ความพิการ ผู้ป่วยหรือเป็นโรค รวมถึงเคารพและยอมรับความแตกต่าง

ทางความคิดสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมชนชั้นและไม่ใช้แรงงานเด็ก


แนวทางในการปฏิบัต	ิ
1.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

  ด้านการวางแผนดำเนินการบริหารงานของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการหรือบริหารงานอย่างระมัดระวัง

ตระหนักถึงการส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงานสังคมและชุมชนรอบข้าง

• บริษัทฯ มีหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อไม่ให้สร้างปัญหาที่อาจมีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิของทุกกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย

• บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ละเว้นการร่วมกระทำผิดจากการดำเนินการซึ่ง

ส่งผลกระทบให้ชุมชนรอบข้างต้องละถิ่นฐานบ้านเกิดและที่ดินทำกิน


2.	 กลไกการคุ้มครองเยียวยา	

  บริษัทฯ มีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่เป็นการละเมิดต่อ

สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

• จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและร้องทุกข์ไว้อย่างเหมาะสม ให้กับผู้ที่ถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่าง

ไม่เป็นธรรม

• มีการเจรจาไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติอย่างมีเหตุมีผลและเป็นกระบวนการแก้ไขข้อร้องทุกข์

• มีการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน หรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป


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 การไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกกีดกันสร้างอคติหรือลำเอียงในการจ้างงาน

1.2 การไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่เกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์อันเกิดจากการเกณฑ์แรงงานโดยวิธีขู่ เข็ญ

ว่าจะลงโทษซึ่งทำให้บุคคลผู้นั้นขาดความสมัครใจที่จะทำงาน

1.3 การไม่ใช้แรงงานเด็กกำหนดให้ต้องจบการศึกษาภาคบังคับและอายุไม่น้อยกว่า15ปี


2. ให้ความคุ้มครองทางสังคมการคุ้มครองสภาพการทำงานของลูกจ้าง

2.1 การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆตามเวลาทำงาน

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	
 แรงงานคือผู้ เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัทฯ เนื่องจากการดำเนินการของบริษัทฯ

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	
1.	 การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน	

• กำหนดอัตราค่าจ้างอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากคุณวุฒิและประสบการณ์

• มีการขึ้นค่าจ้างและจ่ายเงินอุดหนุนประจำปีตามผลประกอบการ

• บริษัทฯ ได้มีการจัดจ้างงานโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีความเสมอภาคทางโอกาส และไม่นำความแตกต่าง

ด้านเชื้อชาติสัญชาติสีผิว เพศศาสนาภูมิหลังของบุคคลและความคิดเห็นทางการเมืองอายุหรือความ

ทุพพลภาพมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน รวมถึงขจัดปัจจัยอื่นๆ ที่อาจนำไปสู่

การเลือกปฏิบัติ

• บริษัทฯไม่เลือกการปฏิบัติต่อการจ้างงานกลุ่มแรงงานคนพิการ

• บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพโดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการ

เรียนรู้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อความก้าวหน้าในการทำงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

• บริษัทฯ มีวิธีการดำเนินการประเมินผลงานการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตามนโยบายว่าด้วยการส่งเสริม

การจ้างงานรวมถึงส่งเสริมโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่

• บริษัทฯ ไม่ปลด หรือเลิกจ้างพนักงานอัน

เป็นการตัดสินใจของผู้ แทนฝ่ายบริหาร

แต่ เพียงฝ่ายเดียว หรือการตัดสินใจนั้น

อยู่บนฐานของการเลือกปฏิบัติ

• ให้รางวัล สำหรับพนักงานที่ทำงานครบรอบ

การทำงาน10ปี,20ปีและ30ปี

• มีสวัสดิการเช่นประกันสังคม,กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ, สหกรณ์ออมทรัพย์ , เบี้ยขยัน,

ชุดฟอร์ม

• มีการสับเปลี่ยนหน้าที่เพื่อความเหมาะสมให้

แก่พนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์

• ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้ายจากการทำงาน

• บริษัทฯมีการจัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ

• จัดสรรการทำงานตามลักษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น2 ประเภท ได้แก่ พนักงานที่ทำงานในเวลาปกติ

(DayTime)และพนักงานที่ทำงานกะ(Shift)

 จำนวนพนักงานทั้งหมด	

 ณวันที่31ธันวาคม2557

  รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,615 คน

  รายเดือน จำนวน 823 คน

  รายวัน จำนวน 792 คน

	 โดยแบ่งเป็นพนักงาน	

  ชาย จำนวน 719 คน

  หญิง จำนวน 896 คน
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อบรมด้านการพัฒนาทักษะการทำงาน	 อาทิเช่น	

หลักสูตร

• ความรู้พื้นฐานสิ่งทอ

• BasicColorScience&DataColorTools

• ความตระหนักด้านคุณภาพ

 กิจกรรมเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงาน

อบรมด้านความรู้ทั่ วไปและการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	อาทิเช่น	หลักสูตร	

• ความรู้เกี่ยวกับCSRที่ถูกต้อง

• ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

• การวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อม

สู่การเกษียณอายุการทำงาน
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อบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน	อาทิเช่น	

• การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ

• การใช้รถโฟล์คลิฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย

• คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

• กิจกรรมCCCF


 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการสนับสนุนในการ

จัดส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมภายนอกจาก

สถาบันที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

อาทิ ด้านการตลาดและนวัตกรรมสิ่งทอ การผลิตแบบ

ลีนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ การอนุรักษ์พลังงาน

การบริหารงานบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นต้น

 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ เพื่อความสามัคคี

บริษัทฯสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสุขภาพ

และสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยการส่งพนักงาน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในเครือสหพัฒน์

 กิจกรรมสร้างความสุขให้กับพนักงานประจำปี2557
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	 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน	 พี่ช่วยน้อง ในกรณีที่

เพื่อนพนักงานประสพภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยหรือ

อุทกภัย นอกจากความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสำหรับ

พนักงานแล้ว ทางบริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้เพื่อน

พนักงานได้ทราบ เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ก่อให้เกิดความสามัคคี ความผูกพันสร้างขวัญและกำลังใจ

ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป

 กิจกรรมน้ำใจสู่สังคมพนักงานให้ความสนใจ

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ให้กับมูลนิธิเด็กกำพร้า

ผ่านกิจกรรมของทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริม

ให้พนักงานมีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อแบ่งปันต่อสังคม

 กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย

โดยบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม การทำบุญตักบาตร ในวันขึ้นปีใหม่ และ

วันสงกรานต์จัดให้มีการสรงน้ำพระเป็นประจำทุกปี
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2.	 การไม่บังคับใช้แรงงาน	

• บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ

ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพชีวิตระหว่างการใช้ชีวิตการทำงาน

และชีวิตส่วนตัว

• บริษัทฯให้พนักงานทำงานล่วงเวลาด้วยความยินยอมและสมัครใจ

• บริษัทฯ มีการจ้างงานแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานหรือแรงงานข้ามชาติ โดยไม่ยึดเอกสารประจำตัวหรือหนังสือ

เดินทางของแรงงานเหล่านี้ไว้เพื่อให้คนงานอยู่กับบริษัทฯจนครบระยะสัญญาจ้าง


3.	 การไม่ใช้แรงงานเด็ก	

  บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติธุรกิจอย่างเคร่งครัด ชัดเจน ให้คำมั่นที่จะไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กรวม

ถึงไม่ให้พนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีเด็กหรือการแสวงหาประโยชน์อื่นๆโดยเด็ดขาด


4.	 เสรีภาพในการร่วมเจรจาต่อรอง	

• บริษัทฯให้ข้อมูลแก่พนักงานเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานและสภาพที่แท้จริงของบริษัทฯรวมถึงแจ้งข้อมูล

ที่สมเหตุสมผลภายในระยะเวลาที่สมควรโดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทฯ

• บริษัทฯ สนับสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การทำงาน

• บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็น

โดยปราศจากการแทรกแซงการได้รับข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของ

พนักงาน


5.	 ความคุ้มครองทางสังคมของบริษัทฯ	

• จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ตามศักยภาพหรือตามข้อตกลงร่วมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

• กำหนดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและศาสนาในพื้นที่

ที่สถานประกอบการหรือบริษัทฯตั้งอยู่


6.	 สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน	

• ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของสถานประกอบการ โดยวางระบบบริหารจัดการ

การปฏิบัติงานและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

• บริษัทฯ ให้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ของสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยฯ

• คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม จัดให้มีการประชุมทุกเดือน เพื่อหา

มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมถึงจัดให้มี

ระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัย

จากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบัติภัยและโรคภัย รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ

ข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจ และทำตาม

ระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง
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จำนวนคณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	

	 เขตงาน	 จำนวนพนักงาน	 จำนวนคณะกรรมการ	 จำนวนคณะกรรมการ	

	 	 	 	 ตามกฎหมายกำหนด	

 กรุงเทพฯ 159 7 7

 ศรีราชา 710 25 11

 กบินทร์บุรี 746 23 11



จำนวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ	

	 เขตงาน	 จป.บริหาร	 จป.หัวหน้างาน	 จป.วิชาชีพ	 รวม	

 กรุงเทพ 1 3 1 5

 ศรีราชา 17 32 3 52

 กบินทร์บุรี 3 50 3 56



อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	
 บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน โดยได้จัดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้กับ

พนักงานเช่น


] พนักงานที่ทำงานกับสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน เพื่อความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงานดังนี้

1.แว่นตานิรภัย2.หน้ากากกันแก๊ส3.ผ้ากันเปื้อนPVC4.ถุงมือไนไตรด์5.รองเท้าบูธSafety
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1	

6	

2	 5	

7	

4	

3	

กิจกรรม	5ส	
 บริษัทฯ ได้มีประกาศเป็นนโยบายการดำเนิน กิจกรรม5ส ไว้เมื่อ ปี2555 เพื่อให้ทุกหน่วยงานและทุกเขต

งานดำเนินกิจกรรม 5ส และถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ซึ่งมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกพื้นที่

ของบริษัทฯ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน พนักงานปฏิบัติงาน

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ตามนโยบายกิจกรรม5สดังนี้

1. การทำกิจกรรม5ส ถือว่าเป็นงานประจำที่พนักงานทุกคนทุกระดับจะต้องรับผิดชอบ และต้องปฏิบัติให้เกิดผล

บรรลุตามเป้าหมาย

2. การดำเนินกิจกรรม5สจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องจริงจังและเป็นนิสัย

3. การทำกิจกรรม5ส ให้สำเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ถือว่าพนักงานทุกคน

ให้ความร่วมมือเป็นผู้มีเกียรติควรแก่การยกย่องชมเชย


] พนักงานที่ทำงานห้องหน้ากากอนามัย

 กำหนดให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย

 ส่วนบุคคลทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน

ดังนี้

1. หมวกผ้า

2. ที่อุดหู

3. เสื้อกาวน์


] อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอื่นๆ

1. อุปกรณ์ป้องกันดวงตา

2. อุปกรณ์ป้องกันมือ

3. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

4. หน้ากากหนีไฟ

5. อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา

6. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ

7. อุปกรณ์ช่วยพยุงหลัง
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 และเพื่อให้กิจกรรม 5ส ดำเนินการประสบผลสำเร็จลุล่วงและเกิดผลประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ ได้จัดตั้ง

คณะกรรมการกิจกรรม5สขึ้นซึ่งประกอบด้วย

1. ประธานกรรมการกิจกรรม5ส

2. กรรมการประชาสัมพันธ์และจัดนวัตกรรม

3. กรรมการวิชาการ,ฝึกอบรม,ประสานงาน

4. กรรมการตรวจประเมินและพัฒนา

5. เลขานุการ


การดำเนินงาน	
1. กำหนดแผนการดำเนินโครงการกิจกรรม

2. จัดตั้งคณะกรรมการกิจกรรมและจัดประชุมคณะกรรมเดือนละ1ครั้ง

3. จัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์

4. ตรวจประเมินเดือนละ1ครั้งเสนอแนะต่อหน่วยงานและผู้บริหารพร้อมประกาศผลคะแนน

5. พัฒนากิจกรรมโดยจัดทำสื่อให้ความรู้5สกับพนักงาน




	[	จัดฝึกอบรมและจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงาน





















[	ตรวจประเมินและประกาศผลคะแนน
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1.	 ด้านการบริหารจัดการพลังงาน	

•	 ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแทนน้ำมันเตา	กับเครื่อง	Steam	Boiler	

 บริษัทฯ ได้มีโครงการลดการใช้พลังงาน โดยใช้เครื่อง

กำเนิดไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล ทดแทนเชื้อเพลิงน้ำมันเตา

ทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก อีกทั้ง

ยังช่วยลดมลภาวะทางอากาศจากการใช้น้ำมันเตา


 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในองค์กรนอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม

•	 ใช้หลอด	T5	แทน	T8

 บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนจากการใช้หลอดT8ขนาด50Wมาเป็นหลอดT5

ขนาด 24W ซึ่งให้ความสว่างสูงเท่ากับหลอด T8 และประหยัดกว่า

นอกจากนี้ยังมีความสว่างคงที่ตลอดอายุการใช้งาน ซึ่งมีอายุการใช้งาน

ยาวนานถึง20,000ชั่วโมง

2.	 ด้านการบริหารจัดการน้ำ	

• บริษัทฯ ได้มีการดูแลการปล่อยน้ำเสีย โดยจัดทำบ่อพักเพื่อ

บำบัดน้ำเสีย และทำการตรวจวัดคุณภาพของน้ำให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน เป็นประจำทุก3 เดือน พร้อมทั้งรายงานต่อหน่วย

ราชการที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รวมถึงอุปกรณ์ในระบบท่อส่ง ตามกำหนด เพื่อป้องกันการ

สูญเสียของน้ำจากการรั่วไหลหรือชำรุดของอุปกรณ์ นอกจากนี้

มีการส่งเสริมในเรื่องการใช้น้ำด้านอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด

3.	 ด้านการบริหารจัดการอากาศ	

• บริษัทฯ ทำการตรวจสอบระบบเผาไหม้ของเชื้อเพลิง

ตามกำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพของอากาศที่ปล่อย

จากปล่องให้อยู่ ในมาตรฐานที่กำหนด โดยกรม

โรงงานอุตสาหกรรม มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ทุก6 เดือน จากบริษัทที่ได้รับการรับรอง ได้ทำการ

ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง โดยทำการตรวจวัด

ในดัชนีต่างๆ ซึ่งในการตรวจวัดคุณภาพจากปล่อง

จะเป็นไปตามวิธีมาตรฐานการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพ

อากาศจากปล่อง ขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจาก

สหรัฐอเมริกา(US.EnvironmentalProtectionAgency)
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	1.	 การจัดการขยะทั่วไป

 บรษิทัฯ ไดม้กีารกำหนดใหท้ำการคดัแยกขยะ

แต่ละประเภทเช่นเศษอาหารถุงพลาสติก

ขวดพลาสติก หรือของเสียอื่นๆ ที่ไม่ได้

เกิดจากกระบวนการผลิต และปลูกจิตสำนึก

ให้พนักงานรู้จักทิ้งขยะลงในถังขยะที่แยก

ประเภทไว้

2.	 การจัดการขยะ	Recycle		

		 (ขยะจากกระบวนการผลิต)

 เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็น

ประโยชน์ โดยวิธีการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือ

กลับมาใช้ใหม่ ไม่กระทบต่อคุณภาพของ

สินค้าได้แก่เศษผ้าแกนกระดาษแกนด้าย

และกล่องกระดาษเป็นต้น

	3.	 การจัดการขยะอันตราย

 ขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้แก่

เศษวัสดุทุกชนิดที่ปนเปื้อนสารเคมีหรือน้ำมันเช่น

เศษผ้าปนเปื้อนน้ำมัน ภาชนะบรรจุสารเคมี

รวมถึงสารเคมีที่ เสื่อมคุณภาพหมดอายุการ

ใช้งาน ของเสียระหว่างน้ำกับน้ำมันหรือน้ำมันเก่า

ที่ใช้งานแล้ว โดยว่าจ้างบริษัทที่ได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายเป็นผู้นำไปกำจัดโดยถือตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ.2548

	ใช้เศษผ้าห่อแทนพลาสติก	 แกนด้ายและแกนกระดาษ	-	ใช้ใหม่	 กล่องกระดาษ-ใช้ซ้ำ	

4.	 ด้านการบริหารจัดการของเสีย	

• ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีการ

กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการอย่างชัดเจน โดยเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบเพื่อให้เกิดการ

ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เพื่อลดปริมาณ

ของเสียที่ต้องกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้เครื่องมือ 3R ได้แก่ Reduce-ใช้น้อยลง, Reuse-ใช้ซ้ำ

และRecycle-นำกลับมาใช้ใหม่


 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยผ่านการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งการ

จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บอย่างถูกต้อง ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

และนำกลับมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยมีการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม จัดแยกประเภท

ขยะออกเป็น3ประเภทได้แก่

สัดส่วนปริมาณขยะในบริษัท	

7%	

ขยะอันตราย	

ขยะทั่วไป	

ขยะ	Recycle	

38%	

55%	
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• ด้านการติดต่อสื่อสารบริษัทฯได้มีการจัดประชุม

ผ่านระบบที่เรียกว่า VideoConference ซึ่ง

สามารถประชุมพร้อมกันได้ทั้งสำนักงานใหญ่

และสาขาต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทาง ซึ่งการประชุม

แบบนี้ จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และ

ประหยัดพลังงาน


5.	 ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

• บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการดำเนินโครงการVirtualization

สำหรับบริหารจัดการเครื่องServer เพื่อประโยชน์ในการ

ช่วยลดต้นทุน ค่าดูแลรักษาเครื่อง รวมทั้งประหยัด

พลังงาน (ค่าไฟฟ้า) และช่วยเพิ่มพื้นที่ในการปฏิบัติงาน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด



• ด้านวัสดุ บริษัทฯ ได้มีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง

การใช้ทรัพยากร เช่นกระดาษ โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว

มาใช้อีก และการใช้เอกสารในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค

เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษในองค์กร
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 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม


 บริษัทฯ ให้ความสำคัญทางด้านการสานสัมพันธ์ต่อชุมชนและสังคมโดยรอบพื้นที่โรงงาน เพื่อร่วมพัฒนาและ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในชุมชนให้มีความสุขโดยผ่านกิจกรรมดังนี้

ตัดหญ้ารอบพื้นที่ชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความ

ร่วมมือและส่งตัวแทนพนักงานเพื่อช่วยในการ

พัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมของชุมชนให้

น่าอยู่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย



ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ในปี2557 ได้ร่วม

กิจกรรมปลูกต้นไม้กับชุมชน ในการปลูกป่า

ณอ่างเก็บน้ำอ่างศิลาต.นนทรีอ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี และจัดโครงการปลูกป่าชายเลน

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกฯ บริเวณ

สถานพักตากอากาศบางปูจ.สมุทรปราการ
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สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการ บริษัทฯ ให้การ

สนับสนุนการจัดงาน“วันคนพิการ”เป็นประจำทุกปี

ซึ่งจัดโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการช่วยสร้างโอกาสที่ดี

เพื่อคนพิการ และในการจัดงานครั้งที่48 ประจำปี

2557 บริษัทฯ ได้บริจาคสิ่งของสนับสนุนการจัดงาน

รวมเป็นมูลค่า251,770บาท

กิจกรรมเพื่อเด็ก	 และเยาวชน เยาวชนเป็นก้าวสำคัญ

ของสังคมและประเทศชาติ ในการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา

ที่ยั่งยืน บริษัทฯ เล็งเห็นว่าการให้ความสำคัญกับเยาวชน

จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ

ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมเยาวชนผ่านกิจกรรมต่างๆ

เป็นประจำทุกปีเช่นกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี,บริจาคเงิน

และสิ่งของช่วยเหลือเด็กกำพร้าเป็นต้น

ร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด บริษัทฯ ให้การ

สนับสนุนและส่งเสริมด้านการต่อต้านยาเสพติด

โดยการเข้าร่วมและจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน

อาทิเช่น พิธีมอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติด และ

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
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MessagefromManagingDirector


 Asthroughoutalmost40years,thecompanyhasbeen
growing stably in termsofbothexpandingmanufacturing
capacityandincreasingproductlinestomeetthedemandof
highqualitytextileforconsumers.Withthecompany’squality
policyof“Wearecommittedtoqualityproductforcustomer’s
satisfactionbydevelopingand improvingproductwith the
company’squalitypolicy”,thecompanyisabletobecomean
expertinmanufacturingandacompleterawmaterialdistributor
intextileindustrythatisabletogeneratemorebusinesstoother
industrieswhether it ishometextile,automotive industry,air
conditioning industry,andmedical industry,etc.,whichhas
beenabletomeetconsumers’demand.
 Livingtogether inthesocietyrequires interdependence
andsymbiosis. Inbusinessoperation,apart fromoperational
target, i.e.profit,wemustconsider internalandexternal
activitiesthatmightimpactsocietyandpersonrelatingtothe
organization,eitherdirectlyorindirectly,whichareagroupofall
interestedparties suchasshareholders,employees,business
partners,consumers,communities,societies,andenvironment,
whichareconsideredtobeveryimportanttosustainabilityof
businessoperation.
 Thecompanyadherestoandoperatesonthebasisof
goodcorporategovernance,efficientmanagement, integrity,
honesty,transparency,fairness,responsibility,andconsideration
of the rightsofall interestedpartiesaccording togood
corporategovernancepolicy,businessethics,andemployee’s
codeofconductsasgoodpractice,aswellaspromotingand
supportingbusinessalliesthatfocusonsocial responsibility in
everyaspect inorder to link social responsibility throughout
supplychain.
 Iwould like to take thisopportunity to thank for the
cooperationofallinterestedpartiesandrelevantunitsinadding
value in thebusinessoperation for thebest interestof the
countryandsustainablesocietyatlarge.








 (Mr.SuchaiNarongkananukul)
 ManagingDirector
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 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.	

 TextilePrestigePublicCompanyLimited

 TPCORPisaleaderinmanufacturinganddistributionoftextile,whichisrawmaterialforquality

woman’sunderwearsuchaspowernetfabric,varioustypesofelasticfabric,underwear’shook,lace

fabric,nonwovenfabric,andelasticband.Andthecompanyhasexpandedcustomerbasefor

sportswearmanufacturinggroup.Later, thecompanyhascreatedspinoff inmanufacturingraw

materialforautomotiveindustry,aswellastextilerelatingtovariousindustries.

 Thecompanyhasbeengrowingstablyintermsofbothexpandingmanufacturingcapacityand

increasingproductlinestomeetthedemandofhighqualitytextileforcustomers.Weneverstop

developingmanufacturingcapacitywiththeexpansionofproductlinesasfollows;


Conventional	Textile	
 Materialsforapparelsuchasunderwear,sportswear,print,laceworkfordecoration,etc.


Home	Textile	
 Textileproductsforhouseholdusesuchascushion,bolster,blanket,bedprotector,etc.



Technical	Textile/Industrial	Textile	
 Materialsforindustrialusesuchas;

- Automotiveindustry:roofliner,carpet,airfilterfortheengineandpassengercabin,etc.

- Airconditioningindustry:airfilter

- Medicalindustry:facemask,backsupportbelt,etc.


Manufacturing	and	Distributing	under	trademarks	such	as;		
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	 Location	of	Textile	Prestige	Public	Company	Limited	


Head Office :704/1-9Rama3Road,Bangpongpang,Yannawa,Bangkok10120
Tel:0-2294-0071Fax:0-2294-0150

Group Company and Production Base : SAHAGroup Industrial Estate, Sriracha-Chonburi,
andSAHAGroupIndustrialEstate,Kabinburi-Prachinburi.



 Company’s Name  Type of Business
  Factory’s Location  

   (SAHAGroupIndustrialEstate)

TextilePrestigePublicCompany Embroidered,knitted,wovenfromall Sriracha

Limited kindsofthread,nonwovenfabricand

 dyedfabric,tradesequipmentrelating

 toreadymadeclothes,manufacturesand

 distributesrawmaterialforautomotive

 industryandotherindustries,aswellas

 manufacturestoorders. 

ValueAddedTextileCo.,Ltd. Printsandembroidersfabrictoorders Sriracha

TPCNICCo.,Ltd. Manufacturesanddistributesairfilter Sriracha

 equipmentforengineandpassenger

 cabin

T.U.C.ElasticCo.,Ltd. Manufacturesanddistributeselastic Kabinburi

 fabricandweaveselasticband

PrestigeEmbroideryCo.,Ltd. Manufactureslacefabric Kabinburi

PrestigePlusCo.,Ltd. Fabricdyinganddecoratingbusiness Kabinburi

*Informationandotherdetailsrelatingtothecompanyisavailableatthecompany’swebsite:www.tpcorp.co.th



	 Information	Relating	to	the	Report	


 CSRReport for2014ofTextilePrestigePublicCompanyLimited isthefirst reportprepared

seperatelyfromtheAnnualReport,which is referredaccordingtothe IntegratedCSRReporting

Frameworkpreparedby Thaipat Institute.Contentof the reportcoversCSR-in-processand

CSR-after-processinformationfromJanuary1,2014toDecember31,2014.

 Thecompanyhasatargetofdeveloping theCSRReport for thenextyear thatcovers

informationascompleteaspossible,aswellasbeingabletoimproveanddevelopgoodCSRprocess

inthefollowingyears.

 This report isavailablefordownloadatwww.tpcorp.co.thorsend inanyquery formore

informationatE-mail:csr@tpcorp.co.th
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 TableofInterestedPartiesParticipation


 Intheoperation,thecompanyfocusesoninterestedparties,whichthecompanyhasorganized

ahearingforvariousgroupsofinterestedpartiesasfollows;

	 Group	of		 	
	 Interested	 Participation	Method	 Expectation	 Operation	
	 Parties	
1.Shareholders •AnnualShareholdersMeeting•Returnofinvestmentand •Dividend
  •AnnualReportPreparation  sustainabilityofthecompany •Goodcorporategovernance
  •Complaintthroughchannels •Goodcorporategovernance  policy
   suchaswebsite,telephone,
   etc. 
2.Business •Meeting •Fairandtransparent •Tradewithconsiderationof
 Partners •PartnerVisit  procurement  mutualbenefit,creategood
  •Communicationthrough •Equalopportunitytopresent  relationshipandintegrity
   channelssuchaswebsite,  product/service •Equalityandfairnessby
   telephone,etc. •Complywithagreements  allowingequalopportunity
     andterms  topresentproduct/service
      •Complywithagreements
       andterms
3.Customers •SatisfactionSurvey •Qualityproduct •Productandservicequality
  •CustomerVisit  Ontimedelivery  development
  •Communicationand •Abilitytomeetsatisfaction •Newproductdevelopment
   complaintthroughchannel
   suchaswebsite,telephone,
   etc.
4.Employees •WelfareCommittee •Fairremunerationandwelfare •Participateinannualwage
  •Internalcommunication •Goodandsafeworking  andwelfaresurveytoconsider
  •Annualactivitiesandothers  environment  improvementtofairand
       appropriateamount.
      •5Sactivities
5.Communities•Participateinvariousactivities •EnvironmentConservation •Developenvironment
 andSocieties inthecommunity •Complywiththelaw  togetherwiththecommunity
  •Listentocomplaint,discuss   •Complywiththelaw
   withcommunity’sleader
   throughvariouscommunication
   channels
6.Government •Participateinactivityand •Complywiththelaw •Complywiththelaw
 Authorityand projectofgovernmentauthority   •Providecorrectinformation
 related •Sendreporttogovernment    toregulatinggovernment
 organization authority    authority

Shareholders
Business
Partners Customers Employees

Communities
andSocieties

Government
Authorityand
related

organization
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 OverallPolicy“SocialResponsibility”

 TextilePrestigePublicCompanyLimitedhasapolicyofmanagingvarioussystemstoensure
internationalcapability,whichwouldleadtosustainableorganizationdevelopment,andparticipated
inexpressingsocialandenvironmentresponsibilitywiththecommitmenttomanufacturequalityproducts
thataresafeforconsumers,andtaking intoaccountenvironmental impactwithmanufacturing
processthathasminimalenvironmentalimpact,aswellasemphasizesenvironmentofsurrounding
communitiesbasedonbusinessoperationthathastransparency,fairness,morality,respecttowards
humanrights,anti-corruption,takingintoaccounttheinterestofinterestedpartiesbystrictlyadhering
tothelawandregulation,includingsupportingandpromotingbusinessalliesthatfocusonresponsibility
towardssocietyandcommunity,respecthumanrights,anti-corruption,andoperatewithtransparency.
 CSRPolicyhasbeenannounced sinceDecember1,2013,where TextilePrestigePublic
CompanyLimitedandaffiliatedcompanieshaveimplementedinparallelwithpolicyandprincipleof
corporategovernance,businessethics,andcodeofconductsforcompany’sdirectors,executives,
andemployees,andhasbeenpublishedonthecompany’swebsite;www.tpcorp.co.th


 FairBusinessOperation

 Thecompanypromotesfreeandfaircompetitionandavoidsanyoperationthatmightcause
conflictofinterestandintellectualpropertyinfringement,isagainstallkindsofcorruption,including
promotessocialresponsibilityinallstepsofbusinesschainbyimprovinganddevelopingprocesses
accordingtoeffectiveenvironmentandenergymanagementstandardinordertoreduceenvironmental
impactthroughoutbusinesschain,aswellasselectionofpartnerandcontractorthatoperatesbusiness
withsocialandenvironmentresponsibility.
 Thecompanyoperatesbusinesswithfairnesstoall interestedparties.TextilePrestigePublic
CompanyLimitedandaffiliatedcompaniesconsiderthat it isanobligationthatthecompany’s
directors,executives,andemployeesshallstrictlycomplywiththelaw,rule,regulation,aswellaspolicy
andprincipleofcorporategovernance,businessethics,andcodeofconducts,whichlastyear,there
wasnocomplaintthataffectstheorganizationfromtheinterestparties.


 Anti-Corruption

 Thecompanyoperatesbusinesswithtransparencyadheringtointegritybyprovidinganti-corruption
method,establishingbestpracticeforexecutivesandemployeesrelatingtoanti-corruptioninthe
operational regulation forexecutivesandemployees toperformtheirdutieswith integrity,not
exploitingtheirpowerfortheirownorother’sinterestillegally.Thecompanyalsoestablishedarule
prohibitingpersonallyacceptingpaymentoranyotherbenefitsfromcustomersorrelatedpersons.
 Thecompanyreceivedacceptancefromtheannouncementoftheintentiontoparticipatein
“PrivateSectorCollectiveActionCoalitionagainstCorruptionPolicy”onMarch7.2014.Thecompany
promotedthecompany’sexecutivesandemployeestorealizetheimportanceofanti-corruptionand
compliancewiththelawandrelevantregulationwithoutdemanding,giving,oracceptingbribefor
personalorcompany’sinterest.
 Lastyear,therewasnocomplaintrelatingtocorruption,briberyforthecompany’sbusiness
benefits.
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Innovation:Withcommitmenttodevelopproductandservice
continuously tomeet increasing customer’s demand, the

companyhasstudiedandresearchedfornewtechnologyto

addvalueofourproductby taking theenvironment into

accountbyusingnonwovenused inunderwear industry to

develop intoair filter forautomotive industry,whichhasbeen

receivedgoodresponsefromcustomer.

 PartnerResponsibilityOperation

 Forprocurementsystems,thecompanyhaspartnerassessmentandselectioncriteria,verification
andmonitoringperformancethroughApprovedVenderListaccordingtoISO9001:2008international
standard,aswellascompliancewithagreementsandtermsbasedoncomparisonofquality,service,
priceandvariousconditions,whichintheassessmentandselection,partnerassessmentissummarized
every6months.
 Thecompanytreatspartnerswithequalityandfairnessandgivethemopportunitytopresent
productandserviceequallyandtransparencyinordertoacquirereliableandcompetentpartnerto
meetthecompany’sdemand.


 CustomerResponsibilityOperation

 Thecompanyiscommittedinmanufacturingqualityproductthatmeetscustomer’sdemand
anddeliversproductontimebydevelopingandimprovingproductaccordingtostandardwith
effectivemanufacturing process, aswell as having channel to receive complaints and
recommendationsinordertoimproveproductandservice.
 Thecompanyalsopreparedcustomersatisfactionquestionnaire relatingwithproductand
service.Basedon2014survey,customerassessedthecompanyasgood,whichthecompanywill
continuewithdevelopmentandimprovement.

 Airfilterhasacharacteristicofbeingairfilterthatisnottoothick,whichenablescustomertoput

it intoanyshapeeasilywithhighairfilteringefficiency,reducespollutionintheatmosphereand

reducesenergyconsumptionduetocarusage.
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	 Respect	for	Human	Rights	and	Treat	all	Employees	Fairly	


Respecting for human rights  
 Thecompanyemphasizesonrespectingforhumanrights,whichisconsideredasfoundation

ofdevelopinghumanresourceand importantessenceofdevelopingproductandsustainability

creatingvalueforthebusiness,nodiscriminationforallemployeesandinterestedparties,equality,

nobreachingbasicrights,nolimitationofdifferentinopinion,gender,nationality,religion,political

belief,disability, sickness,aswellas respectingandacceptingdifferentopinion, socialbelief,

environment,culture,class,andnochildlabor.


Guidelines in Practice 
1. Risk Management  
  Ourmanagementplanning,thecompanyhasoperatedandmanagedprudentlyand

realizesimpactofbreachingtherightsofemployee,society,andsurroundingcommunity.

• Thecompanyhascorporategovernanceinordertoavoidcreatingproblemthatmight

leadtoviolationoftherightsofeverygroupofinterestedparties.

• Thecompanyhascompliedwiththe lawtobefair, ignoretheco-perpetratorofthe

operation,whichresultedinthesurroundingcommunitiestoabandontheirhomeandland.


2. Remedy protection mechanism  
  Thecompanyhassolutionforproblemfromtheimpactofthecompany’soperationthat

violateshumanrights.

• Providesappropriatechannelforcomplaintforvictimofviolationorunfairtreatment.

• Negotiatesforthesettlementofdisputesreasonablyandhavingaprocessforsolvingthe

complaint.

• Promotesandprovidesopportunityforemployeesorcommunitytoparticipateinproving

usefulcommenttothecompanyfortheinterestofsolvingproblem.


Fair Labor Treatment  
 Thecompanyregardsemployeesasvaluableresourcethatwillleadthecompanytostableand

sustainablegrowth.Laborisdirectrelatedpersonandinterestedpartyofthecompany,whichthe

companyhasapolicyandsystematicpracticeforpersonnelmanagementthatresultsinworking

condition,skilldevelopment,employee’sknowledgetoensureresponsibilityandquality, fair labor

treatment,respectandcompliancewiththelaw.
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Scope	of	Fair	Labor	Treatment		
1. Respectfortherighttoworkonhumanrights.AccordingtothedeclarationonFundamental

PrinciplesandRightsatworkofInternationalLaborOrganization.

1.1 Non-discrimination,Prejudiceorbiasinemploymentcreation.

1.2 Noforcedlabor,notinvolvingorbenefitingfromrecruitinglaborusingthreat,whichthe

laborworksinvoluntarily.

1.3 Nochildlabor,setcriteriaofeducationandmustbeatleast15yearsold.


2. Providesocialsecurityandworkingstatustoemployee

2.1 Paymentandremunerationinvariousformsbasedonworkinghours

2.2 Holidays

2.3 Disciplinaryactions

2.4 Dismissal

2.5 Protectionofwomenfrompregnancytochildbirth

2.6 Variouswelfares


3. Healthcareandsafetyatwork

3.1 Promotionandmaintaininggoodlivingstandardoflaborbothphysicallyandmentally

3.2 Preventingactionthatmightleadtounsafeworkingenvironment,andnohealthrisk


Principle	and	Reason	to	Practice		
 Employeesisthedirectrelatedpersonorinterestedpartyofthecompanyasthecompany’s

operationrequireslabortodrivemanufacturing.Althoughthecompanypaysremunerationbased

onperformance,which isconsideredaspartofcompensation,whenconsideringemployment

relationshipbetweenemployerandemployees,itisunequal.Labor,whichisfragileinnatureand

exposedtoviolationoftheirrights,shouldbeprotectedinvariousaspects.Internationaldeclaration

onhumanrights,andinternationalrulesoneconomic,social,andculturalrightsprovideprotection

forfundamentalrightsoflabor,aswellasrightstogoodandfairworkingenvironment.Therefore,

thecompanyhasanobligationtotreat laborwith respect to fundamental rights,notviolating

humanrightsoflabor,promotingopportunityandworkprogress,aswellasdevelopmentemployees

competencyand livingstandardof labor,which ispracticeaccordingtogoodmoralityofthe

companythathelpscreatingstablebusinessandsustainablegrowth.
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No.	of	employees	by	type	as	of	Dec.	31,	2014	

Type	of	employees	

No
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468

355

Monthly	 Daily	

364
428

male	
female	

Guidelines	in	Practice	
1.	 Nondiscrimination	in	Employment		

• Setfairwagebyconsideringqualificationandexperience

• Increasewageandpayannualsubsidybasedonperformance

• Thecompanyemployswithoutdiscrimination,equalopportunity,anddoesnotuse

difference innationality, race,skincolor,gender, religion,backgroundofpersonand

politicalcomment,age,ordisabilityasfactorsforconsiderationandemploymentdecision,

aswellasgettingridofotherfactorsthatmightleadtodiscrimination

• Thecompanydoesnotdiscriminateinemployingdisabledlabor

• Thecompanyhasapolicy fordevelopingemployees totraintheir skillsand increase

competencybyprovidingopportunity foremployeesto learnandtobepromotedfor

careeradvancementinappropriateoccasion

• Thecompanyhasamethodforsystematicperformanceevaluationaccordingtopolicyof

employmentpromotion,aswellas

promotingopportunityandcareer

advancement

• Thecompanydoes notdismiss or

terminateemployment solelybased

onmanagement’s representative’s

decision,orbasedondiscrimination

• Rewardemployeesafter10years,20

years,and30yearsofservice

• Providewelfaresuchassocialsecurity,

provident fund,savingscooperative,

attendancebonus,uniform

• Rotatedutytosuitpregnantemployees

• Arrangeanannualhealthcheckuptopreventtheriskofdiseasefromworking.

• Thecompanypreparesregulartrainingplanforstaffsdevelopment

• Allocateworkbasedonwork’scharacteristic,which isdivided into2types;DayTime

staffandShiftstaff

	 Total	Number	of	Employees	
 AsofDecember31,2014

  Total 1,615 persons

  Monthly 823 persons

  Daily 792 persons

	 Divided	into	
  Male 719 persons

  Female 896 persons
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Training	in	skill	development	such	as		
• BasicTextileKnowledge
• BasicColorScience&DataColorTools
• QualityAwareness

 ActivitiesforSkillTrainingandIncreasingCompetencyofEmployee

Training	 in	general	knowledge	and	

life	quality	development	such	as		
• ProperCSRKnowledge
• HowtobeHappyatWork?
• FinancialPlanningforRetirement
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 IndulgeactivitiestoEmployeesin2014

Training	in	work	safety	such	as		
• BasicFireFightingandFireEvacuationDrill
• ProperForkliftOperationandSafety
• WorkSafetyCouncil
• FirstAid
• CCCFActivity

 Furthermore,thecompanyalsosupports

employeestoreceiveexternal trainingfrom

reputable institutionwith expertise such

asmarketingand textile innovation, LEAN

manufacturing for textile industry, energy

conservation,personnelmanagement,and

informationtechnology,etc.

	 Health	and	Unity	Activity;Thecompany
supports and promotes employees to

payattentiononhealthandunity inthe

organizationby sendingemployees to

takepart in sportscompetitionamongst

SAHAGroup.
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	 Friends	Help	Friends	and	Brothers	Help	Brothers	
Activity;Incaseofcolleagueexperiencesvarious
dangerswhetheritisfireorflood,apartfromreceiving

help fromemployeeswelfare, thecompany also

makesannouncementtoallcolleaguesinorderto

provideassistance,which leads tounity, ties,

moraletoliveancontinuetheirlives.

	 Generosity	for	Society	Activity;Employees
donatedmoneyand items toorphanage

foundationthroughcompany’sactivity,which

promotegenerosityamongstemployeesand

encourage employees to sharewith the

society.

	 Activity	that	promotes	Thai	culture	and	Thai	tradition;	The
companyorganizedmakingameritonNewYear’sDay,and

splashingwateronSongkranDayeveryyear.
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2.	 No	forced	labor		
• Thecompanysupportsandrespectshumanrightsprotectionanddoesnotgetinvolved

withviolationofanyrights,doesnotsupportforcedlabor,aswellasencouragesemployees

tohavebalancebetweenlifeatworkandpersonallife.
• Thecompanyallowsemployeestoworkovertimeonvoluntarilybasis
• Thecompanyemploysmigratingorforeignlaborwithoutkeepingidentificationdocument

orpassportoftheselaborstoensurethatlaborsstaywiththecompanyuntilemployment

agreementexpires.


3.	 No	child	labor	
  Thecompanyhasstrictandclearbusinesspractice,andthecompanypledgesnottosupport

childlabor,aswellasnotallowingemployeestobeinvolvedinprostitutionorotherexploitation.


4.	 Freedom	to	Negotiate		
• Thecompanyprovidesinformationtoemployeestobeawareofperformanceandactual

statusofthecompany,aswellasprovidesreasonableinformationwithinreasonableperiod,

especiallywhentheremustbechangewithinthecompany.
• Thecompanyencouragesdiscussion/cooperationbetweenemployerandemployees

inordertocreateworkinglifequalitydevelopment.
• Thecompanyrespectsemployee’srightstocomment,whichcoversfreedomtocomment

withoutany interferenceto informationacquisition,aswellasarrangescommunication

channeltoreceiveemployee’scomment.


5.	 Company’s	Social	Protection		
• Provides fairemploymentconditions foremployeesandallowsemployees to receive

appropriateremunerationaccordingtocompetencyoraccordingtothetermsbetween

employerandemployees.
• Setworkingenvironmentthatisconsistentwithlocaltraditionandreligionintheareathat

officeorthecompanyislocated.


6.	 Health	and	Work	Safety		
• Complywithoccupationalhealthandsafetypolicyoftheofficebylayingdownoperational

managementsystemandusingpersonalsafetyequipment.
• ThecompanyestablishesOccupationalHealth,Safety,andEnvironmentCommitteeattheoffice

tocreatecooperatingmechanismbetweenemployerandemployeesinsafetymanagement.
• OccupationalHealth,Safety,andEnvironmentCommitteeorganizesmonthlymeetingto

findmeasureforcontrollingtheriskinoccupationhealthandsafety,aswellasarrangesasystem

thatpreventpollutionthatmightoccurduringtheoperation,arrangescleanworkplacefor

safetyandtobefreefromanyhazardthatmightoccurduetoaccidentand disease,

includingcommunicationandprovidesemployeeswithknowledgerelatingtooperational

safetyrequirementstoensurethatemployeesunderstandandcomplywiththerules.
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Number	of	Member	in	Occupational	Health,	Safety,	and	Environment	Committee	

	 Zone	 Number	of	 Number	of		 Number	of	

	 	 Employees	 Committee	Members	 Committee	Members		

	 	 	 	 Required	by	the	Law	

 Bangkok 159 7 7

 Sriracha 710 25 11

 Kabinburi 746 23 11



Number	of	Operational	Safety	Staffs	in	Various	Levels	

	 Zone		 Executive		 Supervisor		 Professional	 Total	

 Bangkok 1 3 1 5

 Sriracha 17 32 3 52

 Kabinburi 3 50 3 56


Safety	Equipment		
 Thecompanyrealizessafetyofemployeesbyprovidingsafetyequipmentforemployeessuchas



] EmployeesworkingwithchemicalsmustwearpersonalsafetyEquipmenteverytimebefore

operationforoperationalsafetyasfollows;

1.Safetyglasses2.Gasmask3.PVCapron4.Nitrilegloves5.Safetyboots

1.	Safety	glasses	

3.	PVC	apron	

2.	Gas	mask	

4.	Nitrile	gloves	

5.	Safety	boots	
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1	
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5S	Activity		
 Thecompanyhasannounced5sActivityPolicyin2012forallunitsandregionstoperform5S

activities,whichisconsideredaspartoftheirwork.Thispolicyhasatargetandobjectiveforallareas

in thecompanytobeclean,orderly,andattractive,becomingagoodplacetoworkwhere

employeesoperateinsafeandhealthyenvironmentaccordingto5SActivityPolicyasfollows;

1. 5Sactivity isconsideredasroutineforallemployeesatevery level,whichtargetmustbe

achieved.

2. 5Sactivitymustbeperformedconsistently,seriously,andhabitually.

3. Accomplishingthetargetandobjective5Sactivityisconsideredthatallemployeeshavebeen

cooperatingandareworthyofpraise.


] Employeesworkinginsafetymask

roommustwearpersonalsafety

equipmenteverytimebeforework

asfollows

1. Earplug

2. Clothcap

3. Gown

1.Earplug

3.Gowncoat

2.Clothcap

] Otherpersonalsafetyequipment;

1. Eyeprotectionequipment

2. Handprotectionequipment

3. Respiratoryprotection

 equipment

4. Firemask

5. Faceandeyeprotection

 equipment

6. Headprotectionequipment

7. Backsupportequipment
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 And,inorderaccomplish5Sactivityandforthebestinterest,thecompanyhasappointed

5SActivityCommittee,whichconsistsof;

1. 5SActivityChairman

2. PRandInnovationDirector

3. Academic,Training,andCoordinationDirector

4. AssessmentandDevelopmentCommittee

5. Secretary


Operation		
1. Determineplanforprojectsandactivities

2. Establishactivitycommitteeandorganizecommitteemeetingonceamonth

3. Organizeactivityandpublicrelations

4. Performanassessmentonceamonth,giverecommendationtounitandexecutive,aswellas

announcescore

5. Developactivitybycreating5Smediatoeducuteemployees




	[	Organizetrainingandarrangepublicrelationboardtoeducateemployees





















	[	Assessmentandannouncescore
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1.	 Energy	Management	


•	 Use	biofuel	instead	of	fuel	oil	for	Steam	Boiler	
 Thecompanyhasaprojectthatreducesenergy

consumptionbyusing steamboiler thatuses
biofuel insteadof fueloil,whichenables the
companytogreatlyreducecostofproduction,as
wellasreducesairpollutionfromfueloil.

 EnvironmentResponsibilityOperation

 Thecompany realizes the importanceofenvironmentconservationandefficientenergy

consumption,anddeterminesthisasapartoforganization’sprocess.Furthermore,thecompanyalso

implantemployeestobeconsciousaboutenvironmentconservation.

•	 Use	T5	light	bulb	instead	of	T8	light	bulb		
 ThecompanyhaschangedfromusingT8,50WlightbulbtoT5,

24Wlightbulb,whichgivesthesamebrightnessasT8lightbulb,
butcheaper.Furthermore, T5 lightbulbalsogivesconstant
brightnessthroughoutitslifespanofaslongas20,000hours.

2.	 Water	Management	


•	 Thecompanyregulateswastewaterreleasebyhaving
clarifier forwastewater treatment,andmeasures
waterquality toensure that it ispasses standard
criteriaevery3months,aswellas report relevant
governmentauthority.Wastewatertreatmentsystem
aswellaspipingequipmentarealso inspected
accordingtoscheduletopreventwaterlossdueto
leakageordamagedequipment.Furthermorean
efficientusingwaterforconsumptionisalsopromoted

3.	 Air	Management	


•	 Thecompanyinspectsfuelcombustionsystem
accordingtoscheduletocontrolqualityofair
released from the stack to ensure that it
passes standardrequirementdeterminedby
Departmentof IndustrialWorks,whichair
qualityismeasuredevery6monthsbycertified
companywhereairqualityismeasuredfrom
thestackinvariousindicesaccordingtothe
methodof stackair samplingandanalysis
standardofUSEnvironmentProtectionAgency.
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	1.	 Genera l	 Waste	 Management ;

Thecompanydeterminesthateach

typeofwasteshallbeseparatedsuch

asleftover,plasticbag,plasticbottle,

orotherwastesthatdonotcomefrom

production process, and implants

consciousness inemployees touse

differenttypesofwastebinprovided.

2.	 Recycle	 (Waste	 from	Production	

Process);	Forefficientuseofresource

efficiently,certainwastesareused

byrecyclingorreusewhilenotaffect

productqualitysuchasshred,paper

tube,paperspool,andpaperbox,

etc.

	3.	 Hazardous	Waste	Management;	Hazardous

wastefromproductionprocessisallkinds

of scrapscontaminatedchemicals or

oilsuchasClothwithoilcontamination,

chemicalcontainer,aswellasdeteriorated

or expired chemicals,wastemixture

betweenwaterandoilorusedoil.The

companyengagesdulylicensedcompany

to transport thesewaste for disposal

according to theMinistryof Industry’s

Not i f icat ion on Sewage andWaste

Disposal,2005.

	 Use	Cloth	instead		 Reuse	Paper	Spool	and	Paper	Tube	 Recycle	Paper	Box	

	 of	plastic	

4.	 Waste	Management	


•	 Withtherealizationintheimportanceofthemanagementwastefromproductionprocess,

thecompanyhasdeterminedclearmanagementguidelinebystartingfromrawmaterial

management toensure themostefficient rawmaterialconsumption,aswellas raw

materialreusetoreducewastethatmustbelimitedinthefinalstepbyusing3Rtools;

Reduce,Reuse,andRecycle.


 Thecompanyencouragesemployeeparticipationthroughtrainingandpublicrelations,as

wellasarrangesproperstoragelocationforvariousunitstoensureefficientuse,reuse,and

recycleofresource.Industrialwasteismanagedbyseparatingwasteinto3types;

Waste	Proportion	

Hazardous	Waste	

General	Waste	

Recyding	Waste	

7%	

38%	

55%	
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	•	 Communication; The company holds

meetingthroughVideoConference,which

is available toboth headofficeand

factorysitewithouttheneedtotravel.This

typeofmeetingwillreducetravelingtime

andsaveenergy.


5.	 Information	Technology	Management	


•	 Thecompanyemphasizes selectionofmodern

andhighlyefficient technologytosaveenergy

andbyenvironmentalfriendly,whichthecompany

has launchedVirtualizationproject for server

management in order to reduce cost ,

maintenance cost,aswellasenergy(electricity)

consumption.And,italsoincreasesoperationalspace

andmaximizesoperationalefficiency.

•	 Material;Thecompanyhasacampaignthatpromote

awareness for theuseof resourcesuchaspaper

by reusingusedpaper,andusinge-document

toreducepayerconsumptionintheorganization.
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 CommunityandSocialDevelopment


 Thecompanyemphasizesonthe importanceofbuildingrelationwiththecommunityand

societyaroundthefactoriestodevelopandimprovetheenvironment,tocoexisthappily inthe

communitythroughthefollowingactivities;

Cuttinggrassesaround thecommunity;
Thecompanycollaboratedandassigned

stafftohelpdevelopandcareforthe

environmentofthecommunitytomake

itpleasantandwell-organized.



Trees	Planting	Project;In2014,thecompany

joined trees plantingactivitywith the

communityatAngSilaReservoir,Nonsri

Sub-district,KabinburiDistrict,Prachinburi

Province,andorganizedmangroveforest

planting project at Nature Education

CenteratBangpuResort,Samutprakarn.
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Supports	organization	of	Disabled’s	Day	Event;

Thecompanysupports theorganizationof

“Disabled’sDay”eveneveryyear,whichis

organizedbyNational SocialWelfareof

ThailandunderRoyalPatronage.Thishelp

creatinggoodopportunityforthedisabled.

Atthe48thDisabled’sDayEventin2014,the

companydonateditemsworthTHB251,770

tosupporttheevent.

Children	and	Youth	Activity;Youth isan important

stepof the societyandcountry to sustainable

development.Thecompanyrealizes that focusing

onyouth is thebeginningofgooddevelopment.

Thecompanysupportsandpromotesyouththrough

variousactivitiesevery year suchasChildren’s

Dayactivities,money and items donation for

orphans,etc.



Antidrug	Activity; The company supports

andpromotesantidrugpolicybyparticipating

and organizing various activitywith the

communitysuchasdrug-freedhomeflaggiving

ceremonyandantidrugsportscompetition.
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