การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั คํานึ งถึงความเท่าเทียมกันตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ตาม
กฎหมายและข้อกําหนดที(เกี(ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชนและการจ้างงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี,
1. บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื(อฝึ กทักษะและเพิ(มพูนศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานได้รับ
การเรี ยนรู ้อย่างทัว( ถึงและสมํ(าเสมอ
2. บริ ษทั ให้ความเสมอภาคและความเท่ าเที ยมกันในการให้โอกาสรั บฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกคนตามพื,นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
3. บริ ษทั ได้จดั การสภาพการทํางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ บริ หารธุ รกิ จในแนวทางที( คาํ นึ งถึ ง
สิ( งแวดล้อม และจัดสถานที(ทาํ งานซึ( งปราศจากวัตถุอนั ตรายต่อความปลอดภัยและสุ ขภาพ หรื อหากมี จะทําการ
ควบคุมวัตถุอนั ตรายดังกล่าวให้อยูใ่ นเกณฑ์ที(ยอมรับได้
4. บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนด กฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครัด ทั,งในเรื( องการจ้างแรงงานเด็ก การจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเป็ นต้น
5. บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของลูกค้าอย่างเคร่ งครัดในด้านการปฏิบตั ิต่อการจ้างแรงงาน สวัสดิการ สุ ขภาพ
ความปลอดภัยของพนักงาน
จํานวนพนักงานทังสิ นในปี 9 จัดเป็ นดังนี
จํานวนพนักงานโดยรวม A,CAD คน (พนักงานบริ ษทั A,FGH คน, พนักงานรับเหมาช่วง IIJ คน)
ประเภทการจ้าง
รายเดือน
A,AJD คน
รายวัน
GGL คน
- เพศ
ชาย
A,AFD คน
หญิง
GNL คน
- สัญชาติ
ไทย
1,766 คน (รวมคนพิการ AF คน)
พม่า
AL คน
กัมพูชา
A36 คน
- ชัว( โมงการทํางานของพนักงาน
H ชัว( โมงต่อวัน
การให้ ความคุ้มครองทางสั งคม การคุ้มครองสภาพการทํางานของลูกจ้ าง
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับความคุม้ ครองทางสังคมและการคุม้ ครองสภาพการทํางานของลูกจ้างเป็ นสําคัญ โดย
กําหนดให้ตอ้ งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่ งครัด ดําเนิ นการบริ หารค่าตอบแทนและจัดหาสวัสดิการแก่
พนักงานด้วยความเหมาะสมและเป็ นธรรม และปรับเปลี(ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั
เพื(อตอบแทนและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความเต็มใจ
สวัสดิการสํ าหรับพนักงาน
คุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ของพนักงานเป็ นสิ( งสําคัญที( บริ ษทั ตระหนักถึง จึ งได้จดั สวัสดิ การต่างๆ ให้กบั
พนักงานอย่างเหมาะสมที( เทียบเท่ากันทั,งพนักงานรายวันและพนักงานประจํา และปฏิบตั ิต่อแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายรวมทั,งจัดสวัสดิการที(เหมาะสมดังนี,

*. เบียขยัน เบียมาทํางาน ค่ าทํางานกะ
บริ ษทั จัดให้มีเบี,ยขยัน เบี,ยมาทํางาน ค่าทํางานกะ สําหรับพนักงานปฏิบตั ิงาน เพื(อจูงใจและเป็ นกําลังใจให้กบั
พนักงานโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที(ชดั เจน
. เบียความร้ อน เบียทํางานในพืนที.สารเคมี
บริ ษทั จัดให้มีเบี,ยความร้อน เบี,ยทํางานในพื,นที(สารเคมี สําหรับพนักงานปฏิบตั ิงาน เพื(อจูงใจและเป็ นกําลังใจ
ให้กบั พนักงาน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที(ชดั เจน
/. โครงการประกันสุ ขภาพกลุ่ม
บริ ษทั จัดทําประกันสุ ขภาพกลุ่ม เนื(องจากสุ ขภาพของพนักงานเป็ นสิ( งสําคัญต่อการปฏิบตั ิงานและเพื(อให้
พนักงานเกิดความมัน( ใจในการทํางาน
1. กองทุนประกันสั งคม
บริ ษทั ดําเนินงานจัดทํากองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานเพื(อได้รับความสะดวกและมัน( ใจกับหลักประกัน
สุ ขภาพ
. กองทุนสํ ารองเลียงชีพ
บริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั,งกองทุนสํารองเลี,ยงชี พขึ,นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี,ยงชี พ
พ.ศ. DFIL โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ I-G ของเงิ นเดื อน กองทุ น
สํารองเลี,ยงชีพนี, บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ในปรเทศไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื(อพนักงานนั,น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั
3. เงินช่ วยเหลือกรณีต่างๆ
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณี ต่างๆ เพื(อเป็ นขวัญและกําลังใจให้กบั พนักงาน เช่น เงิน
ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที(เสี ยชีวิต เงินช่วยเหลือกรณี บุตรคนแรก ของเยี(ยมไข้พนักงาน
6. ข้ าวฟรี-ร้ านอาหารราคาประหยัด
บริ ษทั จัดบริ การข้าวสวยให้พนักงานตักรับประทานฟรี และจัดให้มีร้านอาหารสําหรับจําหน่ายอาหารราคา
ประหยัด เพื(อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าอาหารสําหรับพนักงาน
9. ชุดเครื. องแบบพนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีเครื( องแบบพนักงานสําหรับพนักงานทุกระดับ ปี ละ D ชุด เพื(อช่วยเรื( องค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีก
ทั,งเพื(อความเป็ นระเบียบและเป็ นเอกลักษณ์ของบริ ษทั
:. คลินิกสุ ขภาพ
บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที(ดี และถูกสุ ขลักษณะ จึงจัดให้มีคลินิกสุ ขภาพสัปดาห์ละ A ครั,ง โดยมี
แพทย์มาประจําที(คลินิกสุ ขภาพ
*;. รถ รับ-ส่ งพนักงาน
บริ ษทั มี นโยบายให้พนักงานเดิ นทางมาทํางานโดยสวัสดิ ภาพและปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน โดยจัดรถ
รับส่ ง AL เส้นทาง ให้พนักงานสําหรับเดินทางมาทํางานและส่ งพนักงานกลับถึงที(พกั โดยสวัสดิภาพ โดยมีระเบียบและ
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
**. วันหยุดพักผ่ อนประจําปี และหยุดพักผ่ อนเพิม. พิเศษตามอายุการทํางาน
บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจําปี เพื(อพักผ่อนหรื อปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัวตามกฎหมาย อีกทั,ง
บริ ษทั จัดให้มีวนั หยุดพักผ่อนประจําปี เพิ(มพิเศษ L-J วันต่อปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน

* . เงินรางวัลอายุงาน
บริ ษทั มีนโยบายให้เงิ นรางวัลอายุงาน เพื(อเป็ นขวัญและกําลังใจ สําหรับพนักงานที( ปฏิ บตั ิ งานร่ วมกับบริ ษทั
ครบ AL ปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
*/. เงินรางวัลสํ าหรับพนักงานที.เสี ยสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิม. ผลผลิต
บริ ษทั มีนโยบายให้เงิ นรางวัลสําหรับพนักงานที( เสี ยสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิ จกรรมเพิ(ม
ผลผลิ ต เพื( อ ให้อ งค์กรผลิ ตสิ นค้า ที( มีประสิ ทธิ ภาพ คุ ณภาพ ปลอดภัย ได้แ ก่ คณะทํา งาน Fส, คณะทํา งาน Lean&
Kaizen, คณะทํา งานความปลอดภัย และอาชี ว อนามัย , คณะทํา งานอนุ รั กษ์พ ลังงาน, คณะกรรมการสวัส ดิ การ,
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฎิบตั ิอย่างชัดเจน
*1. ของขวัญ ของเยีย. มไข้
บริ ษทั มีนโยบายให้มีสวัสดิ การสําหรับพนักงาน ที(เจ็บป่ วย คลอดบุตร สมรส โดยจัดสรรของขวัญเยี(ยมไข้
ของขวัญสมรส ของขวัญบุตรแรกเกิด ตามเงื(อนไขของบริ ษทั ที(กาํ หนด
* . เงินกู้เพื.อที.อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีที(อยูอ่ าศัย โดยทํา MOU ให้พนักงานสามารถกูเ้ งินเพื(อที(อยู่อาศัยได้ D ธนาคาร
ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อัตราดอกเบี,ย ตามเงื(อนไขธนาคาร/บริ ษทั กําหนด)
13. สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ กุลธรเคอร์ บี
บริ ษทั เปิ ดช่องทางให้กบั พนักงานเพื(อการออมเงิน ซึ( งจัดตั,งสหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บ, ี เพื(อให้พนักงาน
เป็ นสมาชิก (อัตราดอกเบี,ยร้อยละ N.F ต่อไป คํานวณแบบลดต้นลดดอก , มีเงินปั นผลให้กบั สมาชิก)
การฝึ กอบรมและพัฒ นาศักยภาพของพนักงาน
ศัก ยภาพของพนัก งานเป็ นหั ว ใจสํ า คัญ ในการพัฒ นาธุ ร กิ จ บริ ษัท จึ ง ให้ ค วามสํ า คัญ ในการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถให้เท่าทันกับการเปลี(ยนแปลงในปั จจุบนั เช่น การเปลี(ยนแปลงเศรษฐกิจ สิ( งแวดล้อม และการแข่งขัน ตลอด
ระยะเวลาที( ผ่านมาบริ ษทั มีการจัดทําแผนงานฝึ กอบรมประจําปี ให้กบั พนักงานโดยพิจารณาจัดทําแผนการฝึ กอบรมจาก
ข้อกําหนดมาตรฐานสากล ข้อกําหนดของกฎหมาย และหลักสู ตรจากความต้องการของพนักงาน เพื(อนํามาพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถในการทํางานให้เหมาะสมกับตําแหน่งของงานในแต่ละระดับ โดยส่ วนงานทรัพยากรมนุ ษย์มีหน้าที(
วิเคราะห์ความจําเป็ นและความต้องการในการฝึ กอบรม โดยแบ่งการฝึ กอบรมออกเป็ นหมวดที(สาํ คัญ ดังนี,
1. พัฒ นาความรู้ และทักษะ
- การสร้างจิตสํานึก
- การบริ หารจัดการ
- ความรู ้ทกั ษะเฉพาะงาน
2. การเพิม. ผลผลิต
- บริ หารการผลิต
3. ข้ อมูลที.สําคัญขององค์ กร
- เป้าหมายแผนธุรกิจของบริ ษทั
- การปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
4. ข้ อมูลที.มกี ารเปลีย. นแปลง ได้แก่ การเปลี(ยนแปลงระเบียบปฏิบตั ิ การเปลี(ยนแปลงระบบวิธีการทํางาน เทคโนโลยี
การปรับปรุ งเครื( องมือ/อุปกรณ์ในการทํางาน การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การปรับโครงสร้ างการบริ หาร การ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่ การเปลี(ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกี(ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม

สํ าหรับในปี 9 บริษทั มีการดําเนินการฝึ กอบรมของพนักงาน ดังนี
- การอบรมภายใน
(In-house)
จํานวน 47 หลักสู ตร
- การอบรมภายนอก
(Public)
จํานวน 80 หลักสู ตร
- ระดับพนักงานปฏิบตั ิการ
จํานวน 66 หลักสู ตร
- ระดับหัวหน้างาน
จํานวน 102 หลักสู ตร
- ระดับผูบ้ ริ หาร
จํานวน 62 หลักสู ตร
สําหรับในปี 2559 บริ ษทั มีการดําเนินการฝึ กอบรมรายหลักสู ตรตามหมวดที(กาํ หนดไว้ดงั ต่อไปนี,
1. หมวดสร้ างจิตสํ านึก
o
การตรวจประเมิน 5ส
o
มาตรฐาน 5ส
o
Basic Kaizen
o
การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิคการใช้พลังงานอย่างประหยัด
o
การดับเพลิงขั,นต้น (ตามกฎหมาย)
o
ความปลอดภัยในการทํางานเกี(ยวกับไฟฟ้า สําหรับลูกจ้างที(ปฏิบตั ิงานเกี(ยวกับไฟฟ้า
o
การปฐมพยาบาลเบื,องต้น
o
การสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน
o
การสร้างจิตสํานึกด้านสิ( งแวดล้อม
o
การใช้และจัดเก็บวัตถุอนั ตราย
o
การขับขี(รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
o
ความรู ้ความเข้าใจเกี(ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
o
ความปลอดภัยในการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์และการป้องกันตาบอด
o
การฝึ กซ้อมดับเพลิง อพยพหนี ไฟ
o
การกําจัดสิ( งปฏิกลู หรื อวัสดุที(ไม่ใช้แล้ว
o
สุ ขภาพกับฝ่ าเท้า (Foot health)
o
คูปองอาชีพเสริ ม (ทํายาหม่องนํ,า, การบูร, พิมเสนนํ,า)
o
คูปองอาชีพเสริ ม (นํ,ายาล้างจาน + เจลล้างมือ)
o
คูปองอาชีพเสริ ม (พิมเสนนํ,า+การทําริ บบิ,นไว้อาลัย)
o
คุณธรรม จริ ยธรรม กับการทํางาน
o
ไคเซ็นสํานักงานภาคลงมือทํา
2. หมวดการบริหารจัดการ
o
Visual Control
o
ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน
o
ความรู ้เกี(ยวกับเอกสารในระบบการจัดการ
o
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย (คปอ)
o
โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื(อความมัง( คัง( และยัง( ยืน
o
บุคลากรสิ( งแวดล้อม กลไกลสําคัญสู่ การพัฒนาอย่างยัง( ยืน

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
ความรู ้และสิ ทธิ ประโยชน์สาํ หรับพนักงานที(จะเกษียณอายุ
โครงการส่ งเสริ มการดําเนินธุรกิจที(เป็ นมิตรกับเด็ก
การจัดทํา Training skill matrix
ความสําคัญของความปลอดภัยสําหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม
โครงการพัฒนนาความเข็มแข็งให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ
จูนคลื(นรับเจนวาย การปรับตัวขององค์กรในภาวะหลากหลายเจเนอเรชัน(
Thailand Quality Prize 2016
Thailand Kaizen Award 2016 (รอบชิงชนะเลิศ)
Thailand Kaizen Award 2016 (นําเสนอผลงาน kaizen)
การบริ หารจัดการพลังงานสะอาดที(ยง(ั ยืน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน
การใช้ระบบฐานข้อมูลสนันสนุน "การระงับเหตุ"
แนวทางการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในหน่วยงาน
การอบรม กฎระเบียบ ข้อบังคับการทํางาน
4 ขั,นตอน การเป็ นสุ ดยอดหัวหน้างาน
เพิ(มพลังทีมงาน ด้วยทักษะการโค้ช (Coaching & Mentoring)
สมรรถนะแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์ไทยในยุค AEC
นําเสนอให้ทรงพลังและหวังผล
มาตรการยกเว้นภาษีสาํ หรับค่าใช้จ่ายการวิจยั และพัฒนาฯ
งาน CSR "โลกแห่งสัปปายะ"
การสร้างความสุ ขหลากไสตล์ในองค์กรต้นแบบและภาคีเครื อข่าย
วิทยากรนมแม่ (มือโปร) รุ่ น2 (การส่ งเสริ มการเลี,ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบการ)
เปิ ดมุมมอง ร่ วมสร้างสรรค์พลังแห่งการให้ (Team Leaning)
นมแม่เดอะซี รีย ์ ศูนย์เรี ยนรู ้สร้างงานดีซีวี ด้วยสุ ขด้วยนมแม่
แนวโน้วการปรับอัตราค่จา้ งประจําปี ฯ
ISO9001:2015 &ISO14001:2015 Integrate Management system
โครงการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
โครงการตรวจประเมินความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม (และเขตเศรษฐกิจพอเพียง)
เผยแพร่ ผลการดําเนินงานการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
การพัฒนาผูน้ าํ ด้านการบริ หารผลงานในองค์กร
โครงการสํารวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 59/60
โครงการพัฒนาผูน้ าํ ด้านการบริ หารผลงานในองค์กร
การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเพี(อการพัฒนาอย่างยัง( ยืน
Driving company success through corporate governance culture

เทคนิคการปรับปรุ งงานอย่างเหนือชั,น มุ่งสู่ องค์กรนวัตกรรม
o
มาตรฐานประสิ ทธิ ภาพพลังงาน ผลิตภัณฑ์เครื( องปรับอากาศ
o
Makino Thailand new technology center
o
ISO9001:2015 & ISO14001:2015 Integrate management system
3. หมวดความรู้ ทักษะเฉพาะงาน
o
การตีความข้อกําหนด ISO 9001 : 2015
o
การเป็ น DCC อย่างมืออาชีพ
o
ผูป้ ฏิบตั ิงานปั, นจัน( (เครน)
o
การสอบสวนอุบตั ิเหตุดว้ ยเทคนิค SCAT
o
การอบรม 2 ครู (การเป็ นครู ฝึกในสถานประกอบการ)
o
การสัมภาษณ์เพื(อคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน
o
ความรู ้เกี(ยวกับการค้าระหว่างประเทศ โดย ธ.กรุ งเทพ (ภายใน)
o
การตรวจสอบ PP Order
o
ABAP Programing Basic
o
ABAP Programing & Basic admin.
o
Programing ABAP Report
o
ABAP training programming user dialog with classical screens
o
SAP System Administration
o
Chiller ระบบ Magnetic bearing
o
Sampling for Internal Auditors
o
วิชาชีพตรวจสอบภายในและการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
o
กฎหมายที(เกี(ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
o
ผูส้ อนความปลอดภัยในการทํางานเกี(ยวกับไฟฟ้าฯ
o
การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี(ยวกับข้อเสนอแนะ SCCPs2
o
การจัดทําหน้าที(งาน (Job functions : JF)
o
ทบทวนการจัดทําหน้าที(งาน (Job functions : JF)-Workshop
o
ครู ฝึกในสถานประกอบการ
o
การใช้โปรแกรม Excel ในงาน HR (MS Excel แบบมืออาชีพ)
o
การใช้งานระบบ Recruitment center
o
โปรแกรมสําเร็ จรู ป MINI TAB เพื(อใช้ในการวิจยั
o
ISO/IEC 17025:Requirement (Version 2005)
o
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
o
ISO/IEC 17025:Internal Audit
o
การเสริ มสร้างห้องปฏิบตั ิการทดสอบ SMEs
o
เรี ยนรู ้การใช้งาน CAE ขั,นประยุกต์
o
Budget for planning and profitability
o

BI Workshop (Data Zen/BI)
o
SQL Server workshop
o
ระบบความปลอดภัยของ Force point
o
Technology business forum
o
Make IT every where
o
Are you keeping up with the digital
o
Boost up you workload performance by IBM storage
o
Empower your business
o
Total productive management (TPM)
o
MP3-The future is now
o
ประกาศนียบัตรวิชาชีพผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(CPIAT)
o
สัมมนาใหญ่ประจําปี 2558 ของ สตท.
o
Creative problem-solving for Auditors
o
ที(ปรึ กษาด้านแรงงานสัมพันธ์
o
การใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ( HCFCs )
o
เทคนิคการจัดทําข้อเสนอโครงการวิจยั ฯ ตามมาตรการยกเว้นภาษี 300%
o
โครงการศึกษาทบทวนเครื( องปรับอากาศและตูเ้ ย็นฯ
o
การจัดทํางบการเงินรวมและการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
o
การส่ งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์
o
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกับการเตรี ยมพร้อมของนักบัญชียคุ ใหม่
o
เทคนิคการจัดทําและขจัดข้อผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการนําส่ งงบฯ
o
ระบบการจัดเก็บสิ นค้าอัตโนมัติ &การบริ หารคลังสิ นค้าฯ
4. หมวดบริหารการผลิต
o
Kaizen Advance
o
Smart people smart work (PFKM)
o
Productivity facilitator knowledge management
o
วิธีการเก็บข้อมูลเพื(อแก้ปัญหา
o
การเพิ(มผลิตภาพ
o
เทคนิคการเป็ นนักส่ งเสริ มการเพิ(มผลิตภาพสําหรับหัวหน้างาน
o
Mini TPM : สําหรับอุตสาหกรรมชิ,นส่ วนรถยนต์
o
Kaizen Workshop กับโจทย์ตวั อย่างจริ ง 100 ข้อ
o
Statistical Process Control (SPC workshop for supervisor)
o
เทคนิคการปรับปรุ งงานอย่างเหนือชั,นมุ่งสู่ องค์กรนวัตกรรม
o
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื(อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในระบบหม้อไอนํ,า
o
พื,นฐานการประยุกต์ใช้ระบบ Automation ในโรงงานเพื(อใช้เป็ น Smart Factory
o
การประยุกต์หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เพื(อควบคุมคุณภาพ
o

o
o

อบรมด้าน Automation ของสถาบันไทยเยอรมัน
TPM insructor

การประเมินผลพนักงาน
บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ที(สอดคล้องกับแผนงานของบริ ษทั ที(ช่วยสนับสนุนการ
บริ หารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ( งผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนักงาน จุดเด่น
จุดด้อย พฤติกรรมของพนักงานรวมทั,งแนวทางการพัฒนาทักษะให้กบั พนักงานต่อไป โดยบริ ษทั มีหลักเกณฑ์การประเมิน
ปี ละ D ครั, งทุ กๆ N เดื อน ตามระยะเวลาเข้ามาปฏิ บตั ิ งานหรื อรอบปี ของพนักงาน เพื(อให้โอกาสพนักงานปรับปรุ งและ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที(
ขอบเขตให้ ความคุ้มครองสุ ขภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั จึ งกําหนดนโยบายอาชี วอนามัยความปลอดภัยและสิ( งแวดล้อมเพื(อให้บุคลากรทุกคนและทุกระดับ
ขององค์กรปฏิบตั ิและไว้ดงั นี,
1. ดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นไปตามกฏหมายและข้อกําหนดอื( น ๆ ที( องค์กรเห็ นชอบซึ( งเกี( ยวข้องกับลักษณะ
ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ( งแวดล้อม
2. ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นกระบวนการและมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ ซึ( งจะทําให้บริ ษทั สามารถ
บริ หารงานตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าปั จจุบนั และอนาคตตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื(อ
นํามาใช้เป็ นข้อมู ลในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที( สามารถวัด ผลได้ รวมทั,งมี การทบทวนและ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื(อง
3. บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการปรับปรุ งและป้องกันการบาดเจ็บ, การเจ็บป่ วยตลาดจนสุ ขอนามัยของพนักงาน และ
บุคลากรที(เกี(ยวข้องอย่างต่อเนื(อง
4. คํานึงถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วตั ถุดิบให้มีผลกระทบต่อสิ( งแวดล้อมน้อยที(สุด ลดความสู ญ
เปล่าทรั พยากรที( ใช้ในกระบวนการ อนุ รักษ์แหล่งทรั พยากรธรรมชาติ และสิ( งแวดล้อมอย่างต่ อเนื( อง รวมทั,ง
ป้องกัน ควบคุมมลภาวะ และจัดการของเสี ยที(เกิดจากการดําเนินการของกระบวนการ
5. บริ ษทั จัดให้มีการทบทวนเพื(อการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเหมาะสมตามกรอบเวลา และเมื(อมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
ในระบบการจัดการบริ หารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชี วอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการ
สิ( งแวดล้อม
6. อบรมปลูกจิตสํานึกบุคลากรภายในและภายนอกที(เกี(ยวข้องภายใต้การควบคุมของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ( งแวดล้อมอย่างต่อเนื(อง
7. เผยแพร่ นโยบายอาชี วอนามัยความปลอดภัยและสิ( งแวดล้อมให้บุคคลผูเ้ กี( ยวข้องกับบริ ษทั เพื(อนํานโยบายไป
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ตลอดจนเพร้อมเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนทัว( ไปที(สนใจ
บริ ษทั ดําเนิ นการให้สถานที( ทาํ งานมีความปลอดภัยและถูกหลักอาชี วอนามัย เพื(อลดปั ญหาอุบตั ิ เหตุและ
ปั ญ หาสุ ข ภาพสํา หรั บ การทํา งานของพนักงาน โดยมี แ นวทางการดํา เนิ นงานด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สิ( งแวดล้อม ดังนี,
1. บริ ษทั ต้องดู แลรั กษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ

D. บริ ษทั จัดให้มีการจัดทําระเบียบปฏิบตั ิ การวางแผนดําเนิ นการ และการฝึ กอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและ
ได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารที( เ พี ย งพอในเรื( อ งความปลอดภัย ในการทํา งาน เพื( อ ป้ อ งกัน อันตรายอัน อาจเกิ ด จาก
เครื( องจักร วิธีการทํางาน หรื อโรคภัยต่างๆ
I. บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในเรื( องความปลอดภัย อาชี วอนามัย อย่างเคร่ งครัดและจะนํา
มาตรฐานการจัดการเกี(ยวกับความปลอดภัยที(ได้รับการยอมรับมาบังคับใช้ในกรณี ที(ไม่มีกฎหมายและข้อบังคับ
ใช้อยู่
J. บริ ษทั จะพยายามป้องกันอุบตั ิเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยเนื( องจากงานอาชี พด้วยความร่ วมมืออย่างจริ งจังของ
พนักงานทุกคน รวมทั,งจะจํากัดและจัดการความเสี( ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดําเนินงานทางธุรกิจ
F. ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที( กาํ หนดหรื อเผยแพร่ แนวทางในการป้ องกันและควบคุ มไม่ให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุและปั ญหา
สุ ขอนามัยจากการทํางานให้กบั พนักงานและผูเ้ กี(ยวข้อง รวมทั,งจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพพนักงานตามความเสี( ยง
ของพนักงาน
นอกจากนี,บริ ษทั ได้ดาํ เนินกิจกรรมตามมาตรฐาน ISO 14001 ทางด้านสิ( งแวดล้อม ด้วยการจัดทํานโยบาย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยมีวตั ถุประสงค์
A. เพื(อป้ องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ อันจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่ความสามารถในการบริ หารงานให้เป็ นไป
ตามความต้องการและคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
D. เพื(อป้องกันการบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยเนื(องจากการทํางานของพนักงานทุกคน
I. เพื(อป้องกันมิให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินของบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานได้จดั ตั,งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานมา
จากการเลือกตั,งสมาชิกในองค์กร ซึ( งถือว่าเป็ นตัวแทนของพนักงานจากทุกหน่วยงาน ในการปฏิบตั ิงานเพื(อความปลอดภัย
ของพนักงานทุกคน โดยมีบทบาทหน้าที( ดังนี,
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั,งความปลอดภัยนอกการทํางานเพื( อ
ป้องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรื อการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื( องจาก
การทํางาน หรื อความไม่ปลอดภัยในการทํางานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
D. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรื อแนวทางปรับปรุ งแก้ไข เพื(อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี(ยวกับความปลอดภัย
ในการทํางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานต่ อผูบ้ ริ หาร เพื( อความปลอดภัยในการทํางานของ
พนักงาน ผูร้ ับเหมา และบุคคลภายนอกที(เข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ามาใช้บริ การในบริ ษทั
I. ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานของบริ ษทั
J. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั,งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทํางานของ
บริ ษทั และเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
F. สํารวจความปลอดภัยในการทํางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที(เกิดขึ,นในบริ ษทั อย่างน้อยเดือนละ
A ครั,ง
N. พิจารณาโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกี( ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน รวมถึงโครงการหรื อแผนการ
อบรมเกี(ยวกับบทบาทหน้าที(ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับเพื(อเสนอความเห็น
ต่อผูบ้ ริ หาร
G. พิจารณาทบทวนกฎหมายข้อกําหนด รวมถึงสรุ ปกฎหมาย แจ้งให้ผเู ้ กี(ยวข้องรับทราบและนําไปปฏิบตั ิ
H. วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที(ไม่ปลอดภัยเป็ นหน้าที(ของบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบตั ิ

C. ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ หรื อเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ ที(เสนอต่อผูบ้ ริ หาร
AL. รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานประจําปี รวมทั,งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที( ของ
คณะกรรมการเมื(อปฏิบตั ิหน้าที(ครบ A ปี เพื(อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
AA. ประเมินผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในการทํางานของบริ ษทั
AD. อื(น ๆ ตามผูแ้ ทนนายจ้างมอบหมายสัง( การ
โดยในปี DFF9 บริ ษทั จัดให้มีการอบรมหลักสู ตรด้านความปลอดภัยและอาชี วอนามัยตามโครงการอบรม
ตามนโยบายคุณภาพ เพื(อให้พนักงานมีความรู ้ ความปลอดภัยปราศจากอุบตั ิเหตุในการทํางาน โดยมีรายชื(อหลักสู ตร ดังนี,
หลักสู ตรตามกฎหมาย
A. คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
D. ผูป้ ฏิบตั ิงานสถานที(ใช้ก๊าซธรรมชาติ
I. เจ้าหน้าที(ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับหัวหน้างาน
J. เจ้าหน้าที(ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับบริ หาร
F. การขับขี(รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ปฏิบตั ิ)
N. ผูค้ วบคุมก๊าซ
G. การดับเพลิงและกูภ้ ยั ขั,นสู ง
H. การป้องกันภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภยั ในอาคาร
C. ผูค้ วบคุมประจําหม้อไอนํ,า
AL. ผูบ้ งั คับปั,นจัน( ผูใ้ ห้สญ
ั ญาณแก่ผบู ้ งั คับปั, นจัน( ผูย้ ึดเกาะวัสดุและผูค้ วบคุม การใช้ป, ันจัน(
AA. การดับเพลิงขั,นต้น
หลักสู ตรความปลอดภัยและสิ. งแวดล้ อมทั.วไป
A. การสร้างจิตสํานึกความปลอดภัยในการทํางาน และการใช้งาน PPE อย่างถูกวิธี
D. ความรู ้ความเข้าใจเกี(ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
I. ความรู ้ดา้ นการยศาสตร์ กับผูป้ ฏิบตั ิงาน
J. การใช้และจัดเก็บวัตถุอนั ตราย-การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในหน่วยงาน
F. ความปลอดภัยในการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ การถนอมรักษาดวงตา การบริ หารกล้ามเนื,อตาและการป้องกัน
ตาบอด
6. KYT เพื(อความปลอดภัยในการทํางาน และการสร้างจิตสํานึกด้านสิ( งแวดล้อม
G. การปฐมพยาบาลเบื,องต้นและการช่วยฟื, นคืนชีพขั,นพื,นฐาน
นอกจากการอบรมให้ค วามรู ้ ด ้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ในการทํา งานแล้ว
คณะกรรมการยังจัดให้มีกิจกรรมที( จะส่ งเสริ มและสื( อสารข้อมูลการด้านความปลอดภัย ให้กบั พนักงานทราบด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื( องความปลอดภัยรวมทั,งจัดกิ จกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย (SAFTY WEEK) เป็ นประจําทุกปี
เพื(อให้พนักงานรับความรู ้และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมรณรงค์ดา้ นความปลอดภัยในการทํางาน
บทบาทหน้ าที.ความรับผิดชอบของพนักงานด้ านความปลอดภัยในการทํางาน
เพื( อให้พนักงานทุ กคนได้ทราบถึ งบทบาทหน้าที( ความรั บผิดชอบของของตนในฐานะลูกจ้างที( จะต้องร่ วมมื อกับ
บริ ษทั ซึ( งเป็ นนายจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. DFFJ และ

กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานอื(นๆ ที( เกี( ยวข้อง จึ งกําหนดบทบาทหน้าที( รับผิดชอบของพนักงานทุกคน ด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ดังต่อไปนี,
1. พนักงานทุกคน มีหน้าที(ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. DFFJ
2. พนักงานทุกคน มีหน้าที(ปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์เตื อนอันตราย และเครื( องหมายเกี(ยวกับความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที(บริ ษทั ติดประกาศไว้โดยเคร่ งครัด
3. พนัก งานทุ ก คน มี หน้า ที( ช่ ว ยดู แ ลให้มี ส ภาพการทํา งานและสภาพแวดล้อ มในการทํา งานที( ป ลอดภัย และถู ก
สุ ขลักษณะ มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย จิตใจ และสุ ขภาพอนามัย
4. พนักงานทุกคน มีหน้าที( เข้ารับการฝึ กอบรมที( บริ ษทั จัดขึ, น เพื(อให้สามารถบริ หารจัดการและดําเนิ นการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าทํางาน เปลี(ยนงาน เปลี(ยนสถานที(
ทํางาน หรื อเปลี(ยนแปลงเครื( องจักรหรื ออุปกรณ์
5. พนักงานทุกคน ต้องปฏิ บตั ิงานตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน กฎระเบี ยบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการ
ทํางาน รวมถึงข้อแนะนําสอนงานจากหัวหน้างาน
6. พนักงานทุกคน มีหน้าที(ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการดําเนิ นการและส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน อาทิ เช่ น กิจกรรม KYT หรื อกิ จกรรมปลูกจิตสํานึ กด้านความปลอดภัย อื(นๆ ที(
บริ ษทั กําหนดขึ,น
7. พนักงานทุ กคน มี หน้า ที( แ จ้งข้อ บกพร่ อ งของสภาพการทํา งานหรื อ การชํา รุ ด เสี ย หายของของอาคาร สถานที(
เครื( องมือ เครื( องจักร หรื ออุปกรณ์ ที(ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเองหรื ออาจจะเกิดอันตรายในการทํางาน ต่อหัวหน้า
งาน จป.วิชาชี พ หน่ วยงานความปลอดภัย หรื อผูบ้ ริ หาร โดยมิชักช้า เพื(อดําเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งให้เกิ ดความ
ปลอดภัย
8. พนักงานทุกคนมีหน้าที(สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที(บริ ษทั จัดให้ตามสภาพและลักษณะของ
งานตลอดระยะเวลาทํางาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั,งนี, หากพบว่าพนักงาน
ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ ฯ ดังกล่าวขณะทํางาน ให้หัวหน้างาน หรื อ จป.วิชาชี พ หรื อหน่ วยงานความปลอดภัย สั(งให้
พนักงานหยุดปฏิบตั ิงานทันทีจนกว่าจะสวมใส่ อุปกรณ์ฯ พร้อมทั,งมีบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
9. หากพนักงานจงใจกระทําการอันเป็ นเหตุให้มีการหยุดการปฏิบตั ิงานหรื อหยุดกระบวนการผลิต ซึ( งส่ งผลกระทบ
สร้างความเสี ยหายทั,งต่อตัวพนักงานเองและต่อบริ ษทั จะมีบทลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทํางานขั,นสู งสุ ด
10. พนักงานทุกคนมีหน้าที( แจ้งการประสบอันตราย บาดเจ็บ เจ็บป่ วย หรื อการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื( องจากการ
ทํางาน ต่อหัวหน้างานทันทีโดยมิชกั ช้า
การรับรู้ ข่าวสารและการเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงาน
ในการปฏิ บตั ิ งานบริ ษทั จัดให้มีการประชุ มกลุ่มย่อย (Morning Talk) ทุ ก ๆ วันก่อนการทํางาน เพื( อให้
พนักงานในส่ วนปฏิบตั ิงานและหัวหน้างานได้แจ้งข่าวสารต่างๆ และแลกเปลี(ยนความคิดเห็นในประเด็นที(เกี(ยวข้องกับการ
ทํางานและประเด็นอื( นๆ ที( เป็ นประโยชน์แก่ ตวั พนักงานและการปฏิ บตั ิ งาน นอกจากนี, พนักงานทุ กคนสามารถเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผ่านช่องทาง Intranet ซึ( งรวบรวมข่าวสารที(เกี(ยวกับองค์กรและพนักงาน เอกสารแบบฟอร์ ม
ที(จาํ เป็ น เพื(ออํานวยความสะดวกกับพนักงาน รวมทั,งบอร์ ดประชาสัมพันธ์ท, งั ส่ วนกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี,
พนักงานยังสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรี ยนเรื( องต่างๆ โดยนําส่ งในกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรี ยนที(
จัดตั,งไว้ให้ ณ แต่ละจุด เพื(อให้พนักงานเขียนข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยนมายังผูบ้ ริ หาร

