
 

การปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัคาํนึงถึงความเท่าเทียมกนัตามหลกัสิทธิมนุษยชน และมีการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ตาม

กฎหมายและขอ้กาํหนดที(เกี(ยวขอ้งกบัสิทธิมนุษยชนและการจา้งงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบติัต่อพนกังาน ดงันี,  
1. บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาพนกังานเพื(อฝึกทกัษะและเพิ(มพูนศกัยภาพ และใหโ้อกาสแก่พนกังานไดรั้บ

การเรียนรู้อยา่งทั(วถึงและสมํ(าเสมอ 
2.  บริษทัให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

พนกังานทุกคนตามพื,นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
3. บริษทัไดจ้ดัการสภาพการทาํงานให้มีความปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ บริหารธุรกิจในแนวทางที(คาํนึงถึง

สิ(งแวดลอ้ม และจดัสถานที(ทาํงานซึ(งปราศจากวตัถุอนัตรายต่อความปลอดภยัและสุขภาพ หรือหากมี จะทาํการ
ควบคุมวตัถุอนัตรายดงักล่าวใหอ้ยูใ่นเกณฑที์(ยอมรับได ้

4. บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั,งในเรื(องการจา้งแรงงานเด็ก การจา้งแรงงาน
ต่างดา้วเป็นตน้ 

5. บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของลูกคา้อยา่งเคร่งครัดในดา้นการปฏิบติัต่อการจา้งแรงงาน สวสัดิการ สุขภาพ
ความปลอดภยัของพนกังาน 

จาํนวนพนักงานทั�งสิ�นในปี ���9  จดัเป็นดงันี� 
จาํนวนพนกังานโดยรวม  A,CAD  คน (พนกังานบริษทั A,FGH คน, พนกังานรับเหมาช่วง IIJ คน) 
ประเภทการจา้ง 
 รายเดือน     A,AJD  คน 
 รายวนั         GGL  คน 
-  เพศ 
 ชาย      A,AFD  คน 
 หญิง         GNL  คน 
-  สญัชาติ 
 ไทย      1,766  คน (รวมคนพิการ AF คน) 
 พม่า           AL  คน 
 กมัพูชา        A36  คน 
-  ชั(วโมงการทาํงานของพนกังาน                    H  ชั(วโมงต่อวนั 

การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการทํางานของลูกจ้าง 
บริษทัให้ความสาํคญักบัความคุม้ครองทางสังคมและการคุม้ครองสภาพการทาํงานของลูกจา้งเป็นสาํคญั โดย

กาํหนดใหต้อ้งมีการปฏิบติัตามกฎหมายดา้นแรงงานอย่างเคร่งครัด ดาํเนินการบริหารค่าตอบแทนและจดัหาสวสัดิการแก่
พนกังานดว้ยความเหมาะสมและเป็นธรรม และปรับเปลี(ยนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
เพื(อตอบแทนและสนบัสนุนใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยความเตม็ใจ  
สวสัดกิารสําหรับพนักงาน 

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนกังานเป็นสิ(งสําคญัที(บริษทัตระหนกัถึง จึงไดจ้ดัสวสัดิการต่างๆ ให้กบั
พนกังานอย่างเหมาะสมที(เทียบเท่ากนัทั,งพนกังานรายวนัและพนกังานประจาํ และปฏิบติัต่อแรงงานต่างดา้วอย่างถูกตอ้ง
ตามกฎหมายรวมทั,งจดัสวสัดิการที(เหมาะสมดงันี,  



 

*.   เบี�ยขยนั เบี�ยมาทํางาน ค่าทํางานกะ 
บริษทัจดัใหมี้เบี,ยขยนั เบี,ยมาทาํงาน ค่าทาํงานกะ สาํหรับพนกังานปฏิบติังาน เพื(อจูงใจและเป็นกาํลงัใจใหก้บั       

พนกังานโดยมีระเบียบและหลกัเกณฑที์(ชดัเจน 
�.   เบี�ยความร้อน เบี�ยทํางานในพื�นที.สารเคม ี

บริษทัจดัใหมี้เบี,ยความร้อน เบี,ยทาํงานในพื,นที(สารเคมี สาํหรับพนกังานปฏิบติังาน เพื(อจูงใจและเป็นกาํลงัใจ 
   ใหก้บัพนกังาน โดยมีระเบียบและหลกัเกณฑที์(ชดัเจน 

/.  โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม 
บริษทัจดัทาํประกนัสุขภาพกลุ่ม เนื(องจากสุขภาพของพนกังานเป็นสิ(งสาํคญัต่อการปฏิบติังานและเพื(อให้

พนกังานเกิดความมั(นใจในการทาํงาน 
1.  กองทุนประกันสังคม 

บริษทัดาํเนินงานจดัทาํกองทุนประกนัสงัคมสาํหรับพนกังานเพื(อไดรั้บความสะดวกและมั(นใจกบัหลกัประกนั 
   สุขภาพ 

�.  กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 
บริษทัและพนกังานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั,งกองทุนสาํรองเลี,ยงชีพขึ,นตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเลี,ยงชีพ 

พ.ศ. DFIL โดยบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ I-G ของเงินเดือน กองทุน
สาํรองเลี,ยงชีพนี,  บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยใ์นปรเทศไทย และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื(อพนกังานนั,น 
ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทั 

3.  เงนิช่วยเหลือกรณีต่าง  ๆ
บริษทัจดัใหมี้สวสัดิการเงินช่วยเหลือพนกังานในกรณีต่างๆ เพื(อเป็นขวญัและกาํลงัใจใหก้บัพนกังาน เช่น เงิน

ช่วยเหลือพนกังานและครอบครัวพนกังานที(เสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีบุตรคนแรก ของเยี(ยมไขพ้นกังาน 
6.  ข้าวฟรี-ร้านอาหารราคาประหยดั 

บริษทัจดับริการขา้วสวยใหพ้นกังานตกัรับประทานฟรี และจดัใหมี้ร้านอาหารสาํหรับจาํหน่ายอาหารราคา
ประหยดั เพื(อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าอาหารสาํหรับพนกังาน 

9.  ชุดเครื.องแบบพนักงาน 
บริษทัจดัใหมี้เครื(องแบบพนกังานสาํหรับพนกังานทุกระดบั ปีละ D ชุด เพื(อช่วยเรื(องค่าใชจ่้ายของพนกังาน อีก

ทั,งเพื(อความเป็นระเบียบและเป็นเอกลกัษณ์ของบริษทั 
:.  คลินิกสุขภาพ 

บริษทัสนบัสนุนใหพ้นกังานมีสุขภาพที(ดี  และถูกสุขลกัษณะ  จึงจดัใหมี้คลินิกสุขภาพสปัดาห์ละ A ครั, ง  โดยมี
แพทยม์าประจาํที(คลินิกสุขภาพ 

*;. รถ รับ-ส่งพนักงาน 
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานเดินทางมาทาํงานโดยสวสัดิภาพและปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยจดัรถ

รับส่ง AL เสน้ทาง ใหพ้นกังานสาํหรับเดินทางมาทาํงานและส่งพนกังานกลบัถึงที(พกัโดยสวสัดิภาพ โดยมีระเบียบและ
หลกัเกณฑก์ารปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

**.  วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปีและหยุดพกัผ่อนเพิ.มพเิศษตามอายุการทํางาน 
บริษทั มีนโยบายใหพ้นกังานลาหยดุพกัผอ่นประจาํปี เพื(อพกัผ่อนหรือปฏิบติัภารกิจส่วนตวัตามกฎหมาย อีกทั,ง

บริษทัจดัใหมี้วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปีเพิ(มพิเศษ L-J วนัต่อปี โดยมีระเบียบและหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัอยา่งชดัเจน 



 

*�.  เงนิรางวลัอายุงาน 
บริษทั มีนโยบายให้เงินรางวลัอายุงาน เพื(อเป็นขวญัและกาํลงัใจ สําหรับพนกังานที(ปฏิบติังานร่วมกบับริษทั

ครบ AL ปี โดยมีระเบียบและหลกัเกณฑก์ารปฏิบติัอยา่งชดัเจน 
*/.  เงนิรางวลัสําหรับพนักงานที.เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ.มผลผลิต 

บริษทั มีนโยบายให้เงินรางวลัสําหรับพนกังานที(เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนบัสนุนกิจกรรมเพิ(ม
ผลผลิต เพื(อให้องค์กรผลิตสินคา้ที(มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภยั ไดแ้ก่ คณะทาํงาน Fส, คณะทาํงาน Lean& 
Kaizen, คณะทาํงานความปลอดภัยและอาชีวอนามยั, คณะทาํงานอนุรักษ์พลงังาน, คณะกรรมการสวสัดิการ, 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยมีระเบียบและหลกัเกณฑก์ารปฎิบติัอยา่งชดัเจน 

*1.  ของขวญั  ของเยี.ยมไข้ 
บริษทั มีนโยบายใหมี้สวสัดิการสําหรับพนกังาน  ที(เจ็บป่วย  คลอดบุตร  สมรส  โดยจดัสรรของขวญัเยี(ยมไข ้ 

ของขวญัสมรส  ของขวญับุตรแรกเกิด  ตามเงื(อนไขของบริษทัที(กาํหนด 
*�.  เงนิกู้เพื.อที.อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

บริษทั ส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้ที(อยูอ่าศยั  โดยทาํ MOU ใหพ้นกังานสามารถกูเ้งินเพื(อที(อยู่อาศยัได ้ D ธนาคาร 
ไดแ้ก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อตัราดอกเบี,ย ตามเงื(อนไขธนาคาร/บริษทักาํหนด) 

13. สหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี�  
บริษทัเปิดช่องทางใหก้บัพนกังานเพื(อการออมเงิน  ซึ( งจดัตั,งสหกรณ์ออมทรัพย ์กลุธรเคอร์บี,  เพื(อใหพ้นกังาน

เป็นสมาชิก  (อตัราดอกเบี,ยร้อยละ N.F ต่อไป คาํนวณแบบลดตน้ลดดอก , มีเงินปันผลใหก้บัสมาชิก) 
การฝึกอบรมและพฒันาศักยภาพของพนักงาน 
 ศักยภาพของพนักงานเป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสําคัญในการพัฒนาความรู้
ความสามารถใหเ้ท่าทนักบัการเปลี(ยนแปลงในปัจจุบนั เช่น การเปลี(ยนแปลงเศรษฐกิจ สิ(งแวดลอ้ม และการแข่งขนั ตลอด
ระยะเวลาที(ผ่านมาบริษทัมีการจดัทาํแผนงานฝึกอบรมประจาํปีให้กบัพนกังานโดยพิจารณาจดัทาํแผนการฝึกอบรมจาก
ขอ้กาํหนดมาตรฐานสากล ขอ้กาํหนดของกฎหมาย และหลกัสูตรจากความตอ้งการของพนกังาน เพื(อนาํมาพฒันาทกัษะ 
ความรู้ความสามารถในการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัตาํแหน่งของงานในแต่ละระดบั โดยส่วนงานทรัพยากรมนุษยมี์หนา้ที(
วิเคราะห์ความจาํเป็นและความตอ้งการในการฝึกอบรม โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นหมวดที(สาํคญั ดงันี,  

1.   พฒันาความรู้และทักษะ 
- การสร้างจิตสาํนึก 
- การบริหารจดัการ 
- ความรู้ทกัษะเฉพาะงาน 

2.   การเพิ.มผลผลิต 
- บริหารการผลิต 

3.   ข้อมูลที.สําคัญขององค์กร 
- เป้าหมายแผนธุรกิจของบริษทั 
- การปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 

4.   ข้อมูลที.มกีารเปลี.ยนแปลง ไดแ้ก่ การเปลี(ยนแปลงระเบียบปฏิบติั การเปลี(ยนแปลงระบบวิธีการทาํงาน เทคโนโลยี 
การปรับปรุงเครื(องมือ/อุปกรณ์ในการทาํงาน การนาํเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การปรับโครงสร้างการบริหาร การ
ประกาศใชก้ฎหมายใหม่ การเปลี(ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกี(ยวกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม 



 

สําหรับในปี ���9 บริษทัมกีารดาํเนินการฝึกอบรมของพนักงาน ดงันี� 

- การอบรมภายใน       (In-house)   จาํนวน  47  หลกัสูตร 
- การอบรมภายนอก     (Public)       จาํนวน  80  หลกัสูตร 
- ระดบัพนกังานปฏิบติัการ    จาํนวน  66  หลกัสูตร 
- ระดบัหวัหนา้งาน      จาํนวน  102  หลกัสูตร 
- ระดบัผูบ้ริหาร      จาํนวน  62  หลกัสูตร 

สาํหรับในปี 2559 บริษทัมีการดาํเนินการฝึกอบรมรายหลกัสูตรตามหมวดที(กาํหนดไวด้งัต่อไปนี,  
1. หมวดสร้างจติสํานึก 

o การตรวจประเมิน 5ส  
o มาตรฐาน 5ส  
o Basic Kaizen   
o การสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษพ์ลงังานและเทคนิคการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั  
o การดบัเพลิงขั,นตน้ (ตามกฎหมาย)   
o ความปลอดภยัในการทาํงานเกี(ยวกบัไฟฟ้า สาํหรับลูกจา้งที(ปฏิบติังานเกี(ยวกบัไฟฟ้า  
o การปฐมพยาบาลเบื,องตน้  
o การสร้างจิตสาํนึกความปลอดภยัในการทาํงาน  
o การสร้างจิตสาํนึกดา้นสิ(งแวดลอ้ม  
o การใชแ้ละจดัเกบ็วตัถุอนัตราย   
o การขบัขี(รถโฟร์คลิฟทอ์ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั  
o ความรู้ความเขา้ใจเกี(ยวกบัโครงการอนุรักษก์ารไดย้ิน  
o ความปลอดภยัในการทาํงานหนา้จอคอมพิวเตอร์และการป้องกนัตาบอด  
o การฝึกซอ้มดบัเพลิง อพยพหนีไฟ  
o การกาํจดัสิ(งปฏิกลู หรือวสัดุที(ไม่ใชแ้ลว้  
o สุขภาพกบัฝ่าเทา้ (Foot health)  
o คูปองอาชีพเสริม (ทาํยาหม่องนํ,า, การบูร, พิมเสนนํ,า)  
o คูปองอาชีพเสริม (นํ,ายาลา้งจาน + เจลลา้งมือ)  
o คูปองอาชีพเสริม (พิมเสนนํ,า+การทาํริบบิ,นไวอ้าลยั)  
o คุณธรรม จริยธรรม กบัการทาํงาน  
o ไคเซ็นสาํนกังานภาคลงมือทาํ    

2. หมวดการบริหารจดัการ 

o Visual Control  
o ทฤษฎีลมอดัและการประหยดัพลงังาน  
o ความรู้เกี(ยวกบัเอกสารในระบบการจดัการ 
o คณะกรรมการดา้นความปลอดภยั (คปอ)  
o โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื(อความมั(งคั(งและยั(งยืน  
o บุคลากรสิ(งแวดลอ้ม กลไกลสาํคญัสู่การพฒันาอยา่งย ั(งยืน  



 

o การประชุมวิชาการและนาํเสนอผลงานทางนวตักรรมการจดัการอุตสาหกรรม  
o ความรู้และสิทธิประโยชนส์าํหรับพนกังานที(จะเกษียณอาย ุ  
o โครงการส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจที(เป็นมิตรกบัเด็ก  
o การจดัทาํ Training skill matrix  
o ความสาํคญัของความปลอดภยัสาํหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม  
o โครงการพฒันนาความเขม็แขง็ใหแ้ก่คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ  
o จูนคลื(นรับเจนวาย การปรับตวัขององคก์รในภาวะหลากหลายเจเนอเรชั(น  
o Thailand Quality Prize 2016  
o Thailand Kaizen Award 2016 (รอบชิงชนะเลิศ)  
o Thailand Kaizen Award 2016 (นาํเสนอผลงาน kaizen)  
o การบริหารจดัการพลงังานสะอาดที(ย ั(งยืน  
o โครงการพฒันาบุคลากรดา้นอนุรักษพ์ลงังาน  
o การใชร้ะบบฐานขอ้มูลสนนัสนุน "การระงบัเหตุ"  
o แนวทางการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  
o การใชแ้ละการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ในหน่วยงาน  
o การอบรม กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัการทาํงาน   
o 4 ขั,นตอน การเป็นสุดยอดหวัหนา้งาน  
o เพิ(มพลงัทีมงาน ดว้ยทกัษะการโคช้ (Coaching & Mentoring)  
o สมรรถนะแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ไทยในยคุ AEC  
o นาํเสนอใหท้รงพลงัและหวงัผล  
o มาตรการยกเวน้ภาษีสาํหรับค่าใชจ่้ายการวิจยัและพฒันาฯ  
o งาน CSR "โลกแห่งสปัปายะ"  
o การสร้างความสุขหลากไสตลใ์นองคก์รตน้แบบและภาคีเครือข่าย  
o วิทยากรนมแม่ (มือโปร) รุ่น2 (การส่งเสริมการเลี,ยงลูกดว้ยนมแม่ในสถานประกอบการ) 
o เปิดมุมมอง ร่วมสร้างสรรคพ์ลงัแห่งการให ้(Team Leaning)  
o นมแม่เดอะซีรีย ์ศูนยเ์รียนรู้สร้างงานดีซีวี ดว้ยสุขดว้ยนมแม่  
o แนวโนว้การปรับอตัราค่จา้งประจาํปีฯ  
o ISO9001:2015 &ISO14001:2015 Integrate Management system  
o โครงการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานในภาคอุตสาหกรรม  
o โครงการตรวจประเมินความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม (และเขตเศรษฐกิจพอเพียง) 
o เผยแพร่ผลการดาํเนินงานการพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  
o การพฒันาผูน้าํดา้นการบริหารผลงานในองคก์ร  
o โครงการสาํรวจอตัราค่าจา้งและสวสัดิการ ปี59/60  
o โครงการพฒันาผูน้าํดา้นการบริหารผลงานในองคก์ร  
o การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพี(อการพฒันาอยา่งย ั(งยืน  
o Driving company success through corporate governance culture  



 

o เทคนิคการปรับปรุงงานอยา่งเหนือชั,น มุ่งสู่องคก์รนวตักรรม  
o มาตรฐานประสิทธิภาพพลงังาน ผลิตภณัฑเ์ครื(องปรับอากาศ  
o Makino Thailand new technology center  
o ISO9001:2015 & ISO14001:2015 Integrate management system  

3. หมวดความรู้ทักษะเฉพาะงาน 

o การตีความขอ้กาํหนด ISO 9001 : 2015  
o การเป็น  DCC  อยา่งมืออาชีพ  
o ผูป้ฏิบติังานปั, นจั(น (เครน)  
o การสอบสวนอุบติัเหตุดว้ยเทคนิค SCAT  
o การอบรม 2 ครู (การเป็นครูฝึกในสถานประกอบการ)  
o การสมัภาษณ์เพื(อคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน  
o ความรู้เกี(ยวกบัการคา้ระหวา่งประเทศ โดย ธ.กรุงเทพ (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(ยวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม  
o ผูส้อนความปลอดภยัในการทาํงานเกี(ยวกบัไฟฟ้าฯ  
o การประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี(ยวกบัขอ้เสนอแนะ SCCPs2  
o การจดัทาํหนา้ที(งาน (Job functions : JF)  
o ทบทวนการจดัทาํหนา้ที(งาน (Job functions : JF)-Workshop  
o ครูฝึกในสถานประกอบการ  
o การใชโ้ปรแกรม Excel ในงาน HR (MS Excel แบบมืออาชีพ)  
o การใชง้านระบบ Recruitment center  
o โปรแกรมสาํเร็จรูป MINI TAB เพื(อใชใ้นการวิจยั   
o ISO/IEC 17025:Requirement (Version 2005)  
o การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวดั  
o ISO/IEC 17025:Internal Audit 
o การเสริมสร้างหอ้งปฏิบติัการทดสอบ SMEs  
o เรียนรู้การใชง้าน CAE ขั,นประยกุต ์  
o Budget for planning and profitability  



 

o BI  Workshop (Data Zen/BI)  
o SQL  Server  workshop 
o ระบบความปลอดภยัของ 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 ประกาศนียบตัรวิชาชีพผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(CPIAT)  
o สมัมนาใหญ่ประจาํปี 2558 ของ สตท.  
o Creative problem-solving  for Auditors  
o ที(ปรึกษาดา้นแรงงานสัมพนัธ์  
o การใชส้ารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ( HCFCs )  
o เทคนิคการจดัทาํขอ้เสนอโครงการวิจยัฯ ตามมาตรการยกเวน้ภาษี 300%  
o โครงการศึกษาทบทวนเครื(องปรับอากาศและตูเ้ยน็ฯ  
o การจดัทาํงบการเงินรวมและการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์  
o การส่งงบการเงินใหต้ลาดหลกัทรัพย ์  
o มาตรฐานการรายงานทางการเงินกบัการเตรียมพร้อมของนกับญัชียคุใหม่  
o เทคนิคการจดัทาํและขจดัขอ้ผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการนาํส่งงบฯ  
o ระบบการจดัเกบ็สินคา้อตัโนมติั &การบริหารคลงัสินคา้ฯ  

4. หมวดบริหารการผลิต 
o Kaizen Advance  
o Smart people smart work (PFKM)  
o Productivity facilitator knowledge management  
o วิธีการเกบ็ขอ้มูลเพื(อแกปั้ญหา   
o การเพิ(มผลิตภาพ   
o เทคนิคการเป็นนกัส่งเสริมการเพิ(มผลิตภาพสาํหรับหวัหนา้งาน  
o Mini TPM : สาํหรับอุตสาหกรรมชิ,นส่วนรถยนต ์
o Kaizen Workshop กบัโจทยต์วัอยา่งจริง 100 ขอ้  
o Statistical Process Control (SPC workshop for supervisor)  
o เทคนิคการปรับปรุงงานอยา่งเหนือชั,นมุ่งสู่องคก์รนวตักรรม  
o โครงการพฒันาบุคลากรเพื(อปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในระบบหมอ้ไอนํ,า  
o พื,นฐานการประยกุตใ์ชร้ะบบ Automation ในโรงงานเพื(อใชเ้ป็น Smart Factory  
o การประยกุตหุ่์นยนตอุ์ตสาหกรรม เพื(อควบคุมคุณภาพ  



 

o อบรมดา้น Automation ของสถาบนัไทยเยอรมนั  
o TPM  insructor  
 

การประเมนิผลพนักงาน 

บริษทัมีการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน ที(สอดคลอ้งกบัแผนงานของบริษทั ที(ช่วยสนบัสนุนการ
บริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสิทธิภาพ ซึ( งผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนกังาน จุดเด่น 
จุดดอ้ย พฤติกรรมของพนกังานรวมทั,งแนวทางการพฒันาทกัษะใหก้บัพนกังานต่อไป โดยบริษทัมีหลกัเกณฑก์ารประเมิน
ปีละ D ครั, งทุกๆ N เดือน ตามระยะเวลาเขา้มาปฏิบติังานหรือรอบปีของพนักงาน เพื(อให้โอกาสพนกังานปรับปรุงและ
พฒันาศกัยภาพของตวัเองอยา่งเตม็ที( 
ขอบเขตให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย 

บริษทัจึงกาํหนดนโยบายอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสิ(งแวดลอ้มเพื(อให้บุคลากรทุกคนและทุกระดบั
ขององคก์รปฏิบติัและไวด้งันี,   

1. ดาํเนินธุรกิจของบริษทัเป็นไปตามกฏหมายและขอ้กาํหนดอื(น ๆ ที(องค์กรเห็นชอบซึ( งเกี(ยวขอ้งกบัลกัษณะ
ปัญหาดา้นอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสิ(งแวดลอ้ม 

2. ดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ  ซึ( งจะทาํใหบ้ริษทัสามารถ
บริหารงานตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ปัจจุบนัและอนาคตตลอดจนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื(อ
นาํมาใช้เป็นขอ้มูลในการกาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายที(สามารถวดัผลได ้ รวมทั,งมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนื(อง 

3. บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการปรับปรุงและป้องกนัการบาดเจบ็, การเจบ็ป่วยตลาดจนสุขอนามยัของพนกังาน และ
บุคลากรที(เกี(ยวขอ้งอยา่งต่อเนื(อง 

4. คาํนึงถึงการใชพ้ลงังานของผลิตภณัฑ ์การเลือกใชว้ตัถุดิบใหมี้ผลกระทบต่อสิ(งแวดลอ้มนอ้ยที(สุด  ลดความสูญ
เปล่าทรัพยากรที(ใชใ้นกระบวนการ อนุรักษแ์หล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ(งแวดลอ้มอย่างต่อเนื(อง รวมทั,ง
ป้องกนั ควบคุมมลภาวะ  และจดัการของเสียที(เกิดจากการดาํเนินการของกระบวนการ 

5. บริษทัจดัใหมี้การทบทวนเพื(อการปรับปรุงแกไ้ขอย่างเหมาะสมตามกรอบเวลา  และเมื(อมีความจาํเป็นเร่งด่วน
ในระบบการจดัการบริหารคุณภาพ ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการ
สิ(งแวดลอ้ม 

6. อบรมปลูกจิตสาํนึกบุคลากรภายในและภายนอกที(เกี(ยวขอ้งภายใตก้ารควบคุมของบริษทัไดป้ฏิบติัตามระบบการ
จดัการอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสิ(งแวดลอ้มอยา่งต่อเนื(อง 

7. เผยแพร่นโยบายอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสิ(งแวดลอ้มให้บุคคลผูเ้กี(ยวขอ้งกบับริษทัเพื(อนาํนโยบายไป
ปฏิบติัอยา่งจริงจงั  ตลอดจนเพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั(วไปที(สนใจ 

บริษทัดาํเนินการให้สถานที(ทาํงานมีความปลอดภยัและถูกหลกัอาชีวอนามยั เพื(อลดปัญหาอุบติัเหตุและ
ปัญหาสุขภาพสําหรับการทาํงานของพนักงาน โดยมีแนวทางการดําเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สิ(งแวดลอ้ม ดงันี,  

1. บริษทัตอ้งดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยู ่  
เสมอ 



 

D.   บริษทัจดัใหมี้การจดัทาํระเบียบปฏิบติั การวางแผนดาํเนินการ และการฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความเขา้ใจและ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที( เพียงพอในเรื( องความปลอดภัยในการทํางาน เพื(อป้องกันอันตรายอนัอาจเกิดจาก
เครื(องจกัร  วิธีการทาํงาน หรือโรคภยัต่างๆ 

I.   บริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ในเรื(องความปลอดภยั อาชีวอนามยั อย่างเคร่งครัดและจะนาํ
มาตรฐานการจดัการเกี(ยวกบัความปลอดภยัที(ไดรั้บการยอมรับมาบงัคบัใชใ้นกรณีที(ไม่มีกฎหมายและขอ้บงัคบั
ใชอ้ยู ่

J.   บริษทัจะพยายามป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจบ็และเจ็บป่วยเนื(องจากงานอาชีพดว้ยความร่วมมืออย่างจริงจงัของ
พนกังานทุกคน รวมทั,งจะจาํกดัและจดัการความเสี(ยงต่อความปลอดภยัอนัเกิดจากการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

F.   ผูบ้งัคบับญัชามีหนา้ที(กาํหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและควบคุมไม่ให้เกิดอุบติัเหตุและปัญหา
สุขอนามยัจากการทาํงานใหก้บัพนกังานและผูเ้กี(ยวขอ้ง รวมทั,งจดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานตามความเสี(ยง
ของพนกังาน 

นอกจากนี,บริษทัไดด้าํเนินกิจกรรมตามมาตรฐาน ISO 14001 ทางดา้นสิ(งแวดลอ้ม ดว้ยการจดัทาํนโยบาย 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมีวตัถุประสงค ์

A.   เพื(อป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุการณ์ใดๆ อนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ความสามารถในการบริหารงานใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการและคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

D.   เพื(อป้องกนัการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยเนื(องจากการทาํงานของพนกังานทุกคน 
I.   เพื(อป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ทรัพยสิ์นของบริษทั 

ในการดาํเนินงานไดจ้ดัตั,งคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมา
จากการเลือกตั,งสมาชิกในองคก์ร ซึ(งถือวา่เป็นตวัแทนของพนกังานจากทุกหน่วยงาน ในการปฏิบติังานเพื(อความปลอดภยั
ของพนกังานทุกคน โดยมีบทบาทหนา้ที( ดงันี,   

1. พิจารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั,งความปลอดภยันอกการทาํงานเพื(อ
ป้องกนัและลดการเกิดอุบติัเหตุ การประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอนัเนื(องจาก
การทาํงาน หรือความไม่ปลอดภยัในการทาํงานเสนอต่อผูบ้ริหาร 

D.  รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแกไ้ข เพื(อใหถู้กตอ้งตามกฎหมายเกี(ยวกบัความปลอดภยั
ในการทาํงาน และมาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงานต่อผูบ้ริหาร เพื(อความปลอดภยัในการทาํงานของ
พนกังาน ผูรั้บเหมา และบุคคลภายนอกที(เขา้มาปฏิบติังานหรือเขา้มาใชบ้ริการในบริษทั 

I.   ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของบริษทั 
J.   พิจารณาขอ้บงัคบัและคู่มือความปลอดภยัในการทาํงาน รวมทั,งมาตรฐานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของ

บริษทัและเสนอต่อผูบ้ริหาร 
F.   สาํรวจความปลอดภยัในการทาํงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอนัตรายที(เกิดขึ,นในบริษทัอย่างนอ้ยเดือนละ

A  ครั, ง 
N.   พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี(ยวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ

อบรมเกี(ยวกบับทบาทหนา้ที(ความรับผิดชอบในดา้นความปลอดภยัของบุคลากรทุกระดบัเพื(อเสนอความเห็น
ต่อผูบ้ริหาร 

G.   พิจารณาทบทวนกฎหมายขอ้กาํหนด รวมถึงสรุปกฎหมาย แจง้ใหผู้เ้กี(ยวขอ้งรับทราบและนาํไปปฏิบติั 
H.   วางระบบการรายงานสภาพการทาํงานที(ไม่ปลอดภยัเป็นหนา้ที(ของบุคลากรทุกระดบัตอ้งปฏิบติั 



 

C.   ติดตามผลความคืบหนา้โครงการ หรือเสนอแนะดา้นความปลอดภยัฯ ที(เสนอต่อผูบ้ริหาร 
AL.   รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี รวมทั,งระบุปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ในการปฏิบติัหนา้ที(ของ

คณะกรรมการเมื(อปฏิบติัหนา้ที(ครบ A ปี เพื(อเสนอต่อผูบ้ริหาร 
AA.  ประเมินผลการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของบริษทั 
AD.  อื(น ๆ ตามผูแ้ทนนายจา้งมอบหมายสั(งการ 

โดยในปี DFF9 บริษทัจดัให้มีการอบรมหลกัสูตรดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตามโครงการอบรม
ตามนโยบายคุณภาพ เพื(อใหพ้นกังานมีความรู้ ความปลอดภยัปราศจากอุบติัเหตุในการทาํงาน โดยมีรายชื(อหลกัสูตร ดงันี,  

หลักสูตรตามกฎหมาย 

A.  คณะกรรมการความปลอดภยัในการทาํงาน 
D.  ผูป้ฏิบติังานสถานที(ใชก๊้าซธรรมชาติ 
I.  เจา้หนา้ที(ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบัหวัหนา้งาน 
J.  เจา้หนา้ที(ความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบับริหาร 
F.  การขบัขี(รถโฟร์คลิฟทอ์ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั (ปฏิบติั) 
N.  ผูค้วบคุมก๊าซ 
G.  การดบัเพลิงและกูภ้ยัขั,นสูง 
H.  การป้องกนัภยัจากแผ่นดินไหว อคัคีภยัในอาคาร 
C.  ผูค้วบคุมประจาํหมอ้ไอนํ,า 
AL.  ผูบ้งัคบัปั, นจั(น ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัปั, นจั(น ผูย้ึดเกาะวสัดุและผูค้วบคุม  การใชปั้, นจั(น 
AA.  การดบัเพลิงขั,นตน้ 

หลักสูตรความปลอดภยัและสิ.งแวดล้อมทั.วไป 

A.  การสร้างจิตสาํนึกความปลอดภยัในการทาํงาน และการใชง้าน PPE อยา่งถูกวิธี 
D.  ความรู้ความเขา้ใจเกี(ยวกบัโครงการอนุรักษก์ารไดย้ิน 
I.  ความรู้ดา้นการยศาสตร์ กบัผูป้ฏิบติังาน 
J.  การใชแ้ละจดัเกบ็วตัถุอนัตราย-การใชแ้ละการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ในหน่วยงาน 
F.  ความปลอดภยัในการทาํงานหนา้จอคอมพิวเตอร์ การถนอมรักษาดวงตา การบริหารกลา้มเนื,อตาและการป้องกนั

ตาบอด 
6.  KYT เพื(อความปลอดภยัในการทาํงาน และการสร้างจิตสาํนึกดา้นสิ(งแวดลอ้ม 
G.  การปฐมพยาบาลเบื,องตน้และการช่วยฟื, นคืนชีพขั,นพื,นฐาน 

นอกจากการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานแล้ว
คณะกรรมการยงัจดัให้มีกิจกรรมที(จะส่งเสริมและสื(อสารขอ้มูลการดา้นความปลอดภยัให้กบัพนักงานทราบดว้ยการ
ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเรื(องความปลอดภยัรวมทั,งจดักิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยั (SAFTY WEEK) เป็นประจาํทุกปี 
เพื(อใหพ้นกังานรับความรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมรณรงคด์า้นความปลอดภยัในการทาํงาน  

บทบาทหน้าที.ความรับผดิชอบของพนักงานด้านความปลอดภัยในการทํางาน 

เพื(อให้พนักงานทุกคนไดท้ราบถึงบทบาทหนา้ที(ความรับผิดชอบของของตนในฐานะลูกจา้งที(จะตอ้งร่วมมือกบั
บริษทัซึ( งเป็นนายจา้ง ตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. DFFJ และ



 

กฎหมายว่าดว้ยความปลอดภยัในการทาํงานอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ง จึงกาํหนดบทบาทหนา้ที(รับผิดชอบของพนกังานทุกคน ดา้น
ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ใหย้ึดถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด ดงัต่อไปนี,   

1. พนกังานทุกคน มีหนา้ที(ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
พ.ศ. DFFJ 

2. พนกังานทุกคน มีหนา้ที(ปฏิบติัตามสัญลกัษณ์เตือนอนัตราย และเครื(องหมายเกี(ยวกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ที(บริษทัติดประกาศไวโ้ดยเคร่งครัด 

3. พนักงานทุกคน มีหน้าที( ช่วยดูแลให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมในการทํางานที(ปลอดภัยและถูก
สุขลกัษณะ มิใหไ้ดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามยั  

4. พนกังานทุกคน มีหนา้ที(เขา้รับการฝึกอบรมที(บริษทัจดัขึ,น เพื(อใหส้ามารถบริหารจดัการและดาํเนินการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานไดอ้ยา่งปลอดภยัก่อนเขา้ทาํงาน เปลี(ยนงาน เปลี(ยนสถานที(
ทาํงาน หรือเปลี(ยนแปลงเครื(องจกัรหรืออุปกรณ์ 

5. พนกังานทุกคน ตอ้งปฏิบติังานตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิบติังาน กฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยัในการ
ทาํงาน รวมถึงขอ้แนะนาํสอนงานจากหวัหนา้งาน 

6. พนกังานทุกคน มีหนา้ที(ใหค้วามร่วมมือกบับริษทัในการดาํเนินการและส่งเสริมดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน อาทิเช่น กิจกรรม KYT หรือกิจกรรมปลูกจิตสาํนึกดา้นความปลอดภยั อื(นๆ ที(
บริษทักาํหนดขึ,น 

7. พนักงานทุกคน มีหน้าที(แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการทาํงานหรือการชํารุดเสียหายของของอาคาร สถานที( 
เครื(องมือ เครื(องจกัร หรืออุปกรณ์ ที(ไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเองหรืออาจจะเกิดอนัตรายในการทาํงาน ต่อหวัหนา้
งาน  จป.วิชาชีพ หน่วยงานความปลอดภยั หรือผูบ้ริหาร โดยมิชักชา้ เพื(อดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงให้เกิดความ
ปลอดภยั 

8. พนกังานทุกคนมีหนา้ที(สวมใส่อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภยัส่วนบุคคลที(บริษทัจดัใหต้ามสภาพและลกัษณะของ
งานตลอดระยะเวลาทาํงาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ดงักล่าวใหมี้สภาพพร้อมใชง้านอยู่เสมอ ทั,งนี,หากพบว่าพนกังาน
ไม่สวมใส่อุปกรณ์ฯ ดงักล่าวขณะทาํงาน ให้หัวหน้างาน หรือ จป.วิชาชีพ หรือหน่วยงานความปลอดภยั สั(งให้
พนกังานหยดุปฏิบติังานทนัทีจนกวา่จะสวมใส่อุปกรณ์ฯ พร้อมทั,งมีบทลงโทษตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

9. หากพนกังานจงใจกระทาํการอนัเป็นเหตุให้มีการหยุดการปฏิบติังานหรือหยุดกระบวนการผลิต ซึ( งส่งผลกระทบ
สร้างความเสียหายทั,งต่อตวัพนกังานเองและต่อบริษทั  จะมีบทลงโทษทางวินยัตามขอ้บงัคบัการทาํงานขั,นสูงสุด 

10. พนกังานทุกคนมีหนา้ที( แจง้การประสบอนัตราย บาดเจบ็ เจบ็ป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอนัเนื(องจากการ
ทาํงาน ต่อหวัหนา้งานทนัทีโดยมิชกัชา้ 

การรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน 

ในการปฏิบติังานบริษทัจดัให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Morning Talk) ทุก ๆ วนัก่อนการทาํงาน เพื(อให้
พนกังานในส่วนปฏิบติังานและหวัหนา้งานไดแ้จง้ข่าวสารต่างๆ และแลกเปลี(ยนความคิดเห็นในประเด็นที(เกี(ยวขอ้งกบัการ
ทาํงานและประเด็นอื(นๆ ที(เป็นประโยชน์แก่ตวัพนกังานและการปฏิบติังาน นอกจากนี, พนักงานทุกคนสามารถเขา้ถึง
แหล่งขอ้มูลข่าวสารของบริษทัผา่นช่องทาง Intranet ซึ( งรวบรวมข่าวสารที(เกี(ยวกบัองคก์รและพนกังาน เอกสารแบบฟอร์ม
ที(จาํเป็น เพื(ออาํนวยความสะดวกกบัพนกังาน รวมทั,งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ทั,งส่วนกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี,
พนกังานยงัสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรียนเรื(องต่างๆ โดยนาํส่งในกล่องรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนที(
จดัตั,งไวใ้ห ้ณ แต่ละจุด เพื(อใหพ้นกังานเขียนขอ้เสนอแนะและขอ้ร้องเรียนมายงัผูบ้ริหาร 


