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ควำมรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

Corporate Social  Responsibility:  CSR 

 ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมาบริษทั ไดด้ าเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบ  โปร่งใส และเป็นธรรม กบัผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั  บริษทัมุ่งปฏิบติัตนใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  เพื่อใหภ้ารกิจด าเนินไป

อยา่งมีประสิทธิผลตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้  จึงก าหนดแนวทางบริหารจดัการดว้ยความรับผดิชอบต่อ

สังคมดงัน้ี 

1.กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

 บริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการบริหารงานภายใตห้ลกัจริยธรรมธุรกิจ และการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี  ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการเสริมสร้างใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และ

ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั  การบริหารจดัการไดด้ าเนินการก ากบัดูแลต่อตา้น

ไม่ใหมี้การคอร์รัปชัน่  การสั่งซ้ือสินคา้จากคู่คา้หลกั มีการด าเนินการคดัเลือกคู่คา้ และแสดงความมุ่งมัน่

ร่วมกนัในการด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดมาตรฐาน  มรท. 8001-2553  การจดัซ้ือ

วตัถุดิบทางการเกษตรกบัเกษตรกรท่ีร่วมพนัธะสัญญากบัทางบริษทั  มีการประกนัราคาล่วงหนา้ เพื่อให้

เกษตรกรมัน่ใจในการปลูกพืชผลส่งเขา้โรงงาน  เป็นตน้     ประกาศ เร่ือง จริยธรรมธุรกิจและการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี     

 

2.กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทั  ใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีมาโดยตลอด และถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายในการด าเนินธุรกิจ   

ซ่ึงบริษทัก าหนดไวใ้นจริยธรรมทางธุรกิจ หวัขอ้  การจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   เพื่อให้

กรรมการ  ผูบ้ริหาร  และพนกังานทุกคนยดึถือปฏิบติัตาม   และต่อมาทางส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  ( ก.ล.ต. )  ไดมี้หนงัสือเชิญชวนใหบ้ริษทัเขา้เป็นแนวร่วมในการต่อตา้น

การทุจริตคอร์รัปชัน่  ดงันั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี 4/2556  เม่ือวนัท่ี  11  พฤศจิกายน  
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2556  ท่ีผา่นมา    คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบใหบ้ริษทัประกาศแสดงเจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วม

ปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่    

 

3.กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทั ไดใ้หค้วามส าคญักบัพนกังานทุกระดบั โดยจดัใหพ้นกังานทุกระดบัไดมี้โอกาสใน

การศึกษา  อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยจดัใหพ้นกังานทุกระดบัไดอ้บรมเพื่อพฒันาความรู้ น าไปปรับใช้

ทั้งกบัการท างานและในชีวติประจ าวนั ส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัตามวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เช่น  การแต่งกาย

ดว้ยชุดพื้นเมืองในเทศกาลปีใหม่ เมืองของทางภาคเหนือท่ีบริษทัด าเนินธุรกิจอยู ่  การร่วมงานเทศกาลต่างๆ

ของชุมชน ตลอดจนมีอิสระในการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆทางสังคมอนัไม่ขดัต่อหลกักฎหมาย และระเบียบ

บริษทั ใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อการร่วมพฒันาและปรับปรุงบริษทั ผา่น

หลายช่องทาง  ทั้งรูปแบบตูแ้สดงความคิดเห็น  การประชุมยอ่ยของแต่ละหน่วยงานในบริษทั  เพื่อเป็น

ช่องทางส่ือสารระหวา่งพนกังานทุกระดบั  กิจกรรมภายในบริษทัรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพนัธ์

ระหวา่งเพื่อนพนกังานทุกระดบั  ตลอดจนบริษทัไดป้ระกาศนโยบายดา้นแรงงาน และความมุ่งมัน่ร่วมกบัคู่

ธุรกิจในการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

 

4.กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

 บริษทั ถือวา่พนกังานทุกคนของบริษทัเป็นทรัพยากรอนัมีคุณค่าท่ีสุด ความเจริญกา้วหนา้ของ

บริษทัเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนกังานทุกคน   บริษทัจึงไดก้  าหนดนโยบายดา้นความรับผดิชอบต่อ

สังคมและแรงงาน  โดยมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการใหพ้นกังานทุกคนของบริษทั  ไดรั้บการเคารพสิทธิ และไดรั้บ

ความคุม้ครองตามกฎหมายแรงงาน  เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดดา้นมาตรฐานความรับผดิชอบต่อสังคม

และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   รวมถึงแนวทางท่ีเก่ียวกบัการท างานตามค าแนะน าของลูกคา้ 

 บริษทั  ใหค้วามส าคญัในการดูแลพนกังานของบริษทัทุกคน   โดยได้ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงาน

ไทย และแสดงเจตจ านงปฏิบติัตามมาตรฐานดงักล่าวของทางราชการเร่ือยมา ตั้งแต่ปี  2551 จนถึงปัจจุบนั   
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ตลอดจนแสดงความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดมาตรฐาน  มรท. 8001-2553  ร่วมกบัผู ้

ส่งมอบ และผูรั้บจา้งช่วงท่ีท างานร่วมกบับริษทั 

 กำรจ้ำงงำน  บริษทั ยดึหลกัปฏิบติัในการจา้งงานท่ีช้ีบ่งถึงการไม่เลือกเพศ  เช้ือชาติ  ศาสนา  

ตลอดจนไม่จา้งแรงงานเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่  18  ปีบริบูรณ์เขา้ท างาน 

สุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำน  บริษทัไดว้างแนวทางปฏิบติัในการดูแลสุขภาพ และ

ความปลอดภยัของพนกังานไวห้ลายแนวทาง  เช่น  การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั  ท าการส ารวจ

ความปลอดภยัทั้งในแง่อาคาร สถานท่ี  เคร่ืองจกัร  อุปกรณ์ท่ีไม่ปลอดภยั และพฤติกรรมการท างานท่ีไม่

ปลอดภยั  เพื่อน าขอ้มูลมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงใหเ้กิดความปลอดภยั  ตลอดจนเนน้ใหห้วัหนา้งานของ

แต่ละส่วนงานดูแลความปลอดภยัของพนกังานตลอดช่วงการท างาน  การอบรม  ประชุม  และน าขอ้มูลจาก

การประชุมของคณะกรรมการ ไปประชุมต่อเน่ืองใหพ้นกังานทั้งองคก์ร ไดรั้บทราบและปฏิบติัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งโดยทัว่กนั การจดังานใหเ้หมาะสมกบัพนกังาน ในแง่ของสถิติการเกิดอุบติัเหตุพบวา่มีแนวโนม้

ลดลง 

 การติดตามดูแลดา้นสุขภาพของพนกังาน   บริษทัไดจ้ดัให้มีหอ้งพยาบาล และมีพยาบาลประจ า เพื่อ

อ านวยความสะดวกเบ้ืองตน้ในการดูแลการเจบ็ป่วยของพนกังาน  การตรวจวดัไขเ้บ้ืองตน้ เพื่อประเมิน

สภาพร่างกายและจดังานใหเ้หมาะสม  การท าหนงัสือแสดงความตกลงระหวา่งสถานประกอบการกบั

สถานพยาบาลท่ีอยูใ่กลโ้รงงาน เพื่อส่งลูกจา้งเขา้รับการรักษากรณีฉุกเฉินตลอด  24 ชัว่โมง  แทนการจดัให้

มีแพทยเ์พื่อตรวจรักษาในสถานท่ีท างาน  การส ารองรถส าหรับส่งตวัผูป่้วยฉุกเฉินตลอด  24  ชัว่โมง  การ

ไม่จดัพนกังานหญิงท่ีตั้งครรภท์  างานล่วงเวลาหรือท างานช่วงกลางคืน   ตลอดจนการจดังานพิเศษท่ี

เหมาะสมใหก้บัพนกังานท่ีตั้งครรภ ์   โดยพนกังานทั้งหมดบริษทัไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุก

ปี  เพื่อติดตาม  ตรวจเช็คความผดิปกติต่างๆ  หากพบก็จะติดตามต่อเน่ืองเก่ียวกบัการดูแลรักษา และ/หรือ

การจดังานใหม่ท่ีเหมาะสมมากกวา่  เพื่อป้องกนัหรือลดอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนต่อเน่ืองต่อไป  ตลอดจนการ

ท าโครงการต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนกังานร่วมกบัสถานพยาบาล และหน่วยงานท่ีดูแลดา้น

สุขภาพใกลโ้รงงาน  เช่น  โครงการชีวิตตอ้งไร้พุง, โครงการผูป้ระกนัตน Cm รักการออกก าลงักาย, การ

ส่งเสริมสุขภาพการป้องกนัโรคกระดูกและกลา้มเน้ือ, การปรับปรุงพฤติกรรมและการจดัการความเครียด, 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ท างานอยา่งไรใหมี้ความสุข และการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั เป็นตน้  
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 กำรพฒันำและส่งเสริมพนักงำน  บริษทัไดจ้ดัใหมี้การอบรมปฐมนิเทศพนกังานใหม่ทุกคนให้

รับทราบกฎระเบียบภาพรวมทั้งหมด ไดแ้ก่ กฎระเบียบบริษทั การใชสิ้ทธิกองทุนประกนัสังคม และกองทุน

เงินทดแทน การท างานตามระบบคุณภาพของบริษทั  การท างานใหป้ลอดภยั  เป็นตน้  และเม่ือพนกังานเขา้

ท างานท่ีต าแหน่งงานใดๆก็ตาม หวัหนา้งานจะมีการสอนงานแบบใหป้ฏิบติัจริง (On The Job 

Training) ใหก้บัพนกังานทุกคนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทุกคนของบริษทั เขา้ใจและสามารถปฏิบติัใน

ทุกต าแหน่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และในระหวา่งการท างานทุกปี บริษทัไดจ้ดัแผนการอบรมเพื่อพฒันาความรู้

ใหก้บัพนกังานทุกระดบัตามความเหมาะสม   โดยใชห้ลกัการ Training Needs และอบรมตาม

แผนพฒันาบุคคลกรของแผนกบุคคล รวมทั้งหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจดัร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ โดยจดัอบรมทั้ง

รูปแบบภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนการส่งบุคลากรไปร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มความรู้

น ามาปรับใชก้บัองคก์ร   
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 สิทธิและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน  บริษทัใหค้วามส าคญักบัพนกังานในดา้นการรับขอ้มูล

ข่าวสาร และการร่วมแสดงความคิดเห็น  โดยก าหนดรูปแบบไวห้ลากหลายแนวทาง ไดแ้ก่  การประชุมยอ่ย

รายแผนกเพื่อแจง้แนวทางการท างาน  ปัญหา  และแนวทางการแกไ้ข  ตลอดจนการรับทราบขอ้มูลการ

ท างานจากพนกังาน   การประชุมใหญ่ของพนกังานทั้งหมดจะท าเป็นระยะๆ เพื่อแจง้ข่าวสารภาพรวม

ตลอดจนรับทราบขอ้มูลจากพนกังานทุกแผนก  การติดตั้งตูแ้สดงความคิดเห็น เพื่อรับความคิดเห็นต่างๆ  

โดยจะน าความคิดเห็นเสนอเพื่อทราบ และพิจารณาในท่ีประชุมประจ าเดือนของบริษทัทุกเดือน  ตลอดจน

การติดตั้งบอร์ดประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของบริษทัและนิทรรศการความรู้ทัว่ไป  ทั้งท่ีบอร์ดส่วนกลางและ

บอร์ดประจ าแผนก  ระบบเสียงตามสาย  อินเตอร์เน็ต และระบบไฟลแ์ชร์  รวมถึงการแต่งตั้งพนกังาน

ตวัแทนฝ่ายลูกจา้ง เพื่อเป็นอีกช่องทางในการประสานงานรับทราบข่าวสาร  ปัญหาต่างๆจากพนกังาน เพื่อ

น าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาต่อไป 
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สวสัดิกำร บริษทัใหค้วามส าคญักบัชีวติส่วนตวัและครอบครัวของพนกังาน   โดยการท างานบริษทั

ไดใ้หสิ้ทธิประโยชน์ทุกอยา่งตามกฎหมาย ไดแ้ก่  การจ่ายค่าจา้งเงินเดือนขั้นต ่าตามกฎหมาย  มีการประกาศ

ก าหนดการจ่ายค่าจา้งท่ีชดัเจนทุกเดือนโดยจ่ายผา่นทางธนาคาร     ตลอดจนการดูแลสวสัดิการของพนกังาน

ตามหลกัสิทธิประกนัสังคม  เช่น  สิทธิประโยชน์กรณีประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย   กรณีทุพพลภาพ  กรณี

คลอดบุตร  กรณีสงเคราะห์บุตร  กรณีชราภาพ  เป็นตน้  นอกเหนือจากน้ีบริษทัยงัไดดู้แลโดยจดัสวสัดิการ

เพิ่มเติม  เพื่อแบ่งเบาภาระและอ านวยความสะดวกกบัการท างานของพนกังาน  เช่น  สวสัดิการเคร่ืองแต่ง

กายและอุปกรณ์เคร่ืองใชป้ระจ าวนัท่ีจ  าเป็น  การประกนัชีวติกลุ่ม   สวสัดิการขา้วสวยฟรีใหพ้นกังานได้

ทานเตม็อ่ิม  ตลอดจนการช่วยเหลืออ่ืนๆ เท่าท่ีจ  าเป็นท่ีเกิดจากเหตุภยัธรรมชาติ  เป็นตน้    

กจิกรรมเสริมสร้ำงควำมสัมพนัธ์ภำยในองค์กร  ในแต่ละปีบริษทัไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ  เพื่อเป็นการ

สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี  เน่ืองจากบริษทัมีโรงงานผลิตอยู ่  2  โรงงานท่ีเชียงใหม่ และส านกังานใหญ่ท่ี

กรุงเทพฯ  ลกัษณะกิจกรรมก็จะมีทั้งกิจกรรมภายในของแต่ละโรงงานเอง และกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์

ร่วมระหวา่งโรงงาน  รวมทั้งส านกังานใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ  เช่น 

 กิจกรรมกีฬาภายในและกีฬาฮาเฮ  การด าเนินกิจกรรมเนน้ใหพ้นกังานไดส้นุกผอ่นคลายจากการ

ท างาน  ตลอดจนไดเ้ล่นกีฬาเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนพนกังานต่างแผนก   รูปแบบกีฬา

จะเป็นท่ีเล่นง่าย  สนุก  ทุกคนสามารถเล่นได ้  เช่น  กีฬาหมากรุก  กีฬาเปตอง  เกมสนุกๆเพื่อการ

ผอ่นคลาย  เป็นตน้ 



บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั มหำชน 

10 

ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 2556 

 

 

 

 กิจกรรมม๋วนใจป๋ีใหม่เมือง  การด าเนินกิจกรรมจะท าในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองของทางภาคเหนือ

ซ่ึงบริษทั  ตั้งโรงงานผลิตอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่  คือ  ช่วงเทศกาลสงกรานต ์   ประชาชนทาง

ภาคเหนือถือวนัสงกรานตเ์ป็นวนัปีใหม่มีความส าคญัถือเป็นวนัดีวนัเร่ิมตน้ใหม่  เพื่อเป็นการ

บ ารุงรักษาซ่ึงธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามกิจกรรมท่ีท าก็จะสอดรับกบัเทศกาลดงักล่าว  คือ  การ

ท าบุญตกับาตรในตอนเชา้   ร่วมท าความสะอาดโรงงานโดยกิจกรรม  Big  Cleaning Day  

รับประทานอาหารเท่ียงร่วมกนั  กิจกรรมรดน ้าด าหวั เพื่อแสดงความเคารพและขอพรกบัผูบ้ริหาร

และพนกังานผูอ้าวุโสในโรงงาน  กิจกรรมสนุกสนาน  ร่ืนเริงต่างๆ  เป็นตน้ 
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 กิจกรรม Cm ลัน่-ลาๆๆ  เป็นกิจกรรมจิตอาสาส าหรับพนกังานท่ีช่ืนชอบการร้องเพลง  ลกัษณะ

กิจกรรมจะมีการจดัใหพ้นกังานท่ีชอบการร้องเพลงไดร้้องเพลงใหเ้พื่อนพนกังานฟัง  ช่วงพกัเท่ียง

ทานขา้วท่ีโรงอาหารของโรงงาน  เดือนละหน่ึงคร้ัง 

 

 กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภยัและอนุรักษพ์ลงังาน  เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อส่งเสริมให้

พนกังานตระหนกัในเร่ืองความปลอดภยั  ทั้งในการท างานท่ีโรงงานและในชีวติประจ าวนั  

ตลอดจนกิจกรรมดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน   เช่น  การใหค้วามรู้ดา้นการดบัเพลิงขั้นตน้  การ

เคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็  การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าประหยดัพลงังานหรือสลากประหยดัไฟเบอร์ 5  การ

ประกวดค าขวญัและบอร์ดดา้นความปลอดภยั  การรณรงคข์บัข่ีปลอดภยัและเมาไม่ขบั  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท เชียงใหมโ่ฟรเซน่ฟดูส์ จ ำกดั มหำชน 

13 

ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมกีฬาสัมพนัธ์  Cm 1&2  เน่ืองจากบริษทัมีโรงงานผลิตอยู ่  2  แห่งทั้งสองตั้งอยูใ่นเขต  

ในอ าเภอสันทราย  จงัหวดัเชียงใหม่  บุคลากรแยกกนัท างานในแต่ละโรงงาน  และบริษทัยงัมี

ส านกังานใหญ่ฝ่ายขายและการตลาดอยูท่ี่กรุงเทพฯ   กิจกรรมเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งพนกังานใหไ้ดรู้้จกักนัทั้งหมด  จึงไดจ้ดักีฬาสัมพนัธ์ข้ึนเป็นประจ าทุกปี  ลกัษณะกิจกรรม

จะเนน้กีฬาและหรือเกมท่ีเนน้สนุกสนาน  เช่ือมความสามคัคี  เป็นทีมงาน  ตลอดจนกิจกรรมแสดง

และแนะน าเพื่อนพนกังานใหม่  เป็นตน้ 
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5.ควำมรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 คุณค่ำของสินค้ำต่อสังคม   บริษทัไดด้ าเนินกิจกรรมการตลาด เพื่อส่งเสริมการเขา้ถึงสินคา้ของ

ลูกคา้  โดยมีจ านวนสินคา้อาหารแช่เยอืกแขง็หลายชนิดและรูปแบบการผลิตท่ีมีขนาดบรรจุท่ีหลากหลาย  

ตั้งแต่ขนาดเล็กท่ีสามารถบริโภคไดส้ะดวกคนเดียวและขนาดใหญ่ข้ึนเหมาะส าหรับครอบครัว  ตลอดจน

การบรรจุแบบ  Bulk Pack ส าหรับขายเขา้โรงงานอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 

กำรดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค  บริษทัใหค้วามส าคญัอยา่งมากในการตรวจสอบ  ดูแลคุณภาพของ

สินคา้เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ลูกคา้  โดยเร่ิมจากการคดัเลือกพื้นท่ีปลูกท่ีเหมาะสม  สุ่มตรวจสอบสาร

ตกคา้งในดินและน ้า  ดูแลการปลูกพืชตามหลกัการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและเหมาะสม (GAP) ในระบบ 

Contract Farming โดยบริษทัมีเกษตรกรในเครือข่ายอยูห่ลายพนัราย การสุ่มตรวจสอบสารเคมี

ตกคา้งของวตัถุดิบก่อนน าส่งโรงงาน ตลอดจนการดูแลตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตเพื่อให้

มัน่ใจวา่สินคา้ของบริษทัปลอดภยัต่อการบริโภค 

ดา้นขอ้มูลสินคา้  ท่ีถุงและหรือกล่องบรรจุสินคา้จะระบุชนิดของผลิตภณัฑ ์  ขนาดบรรจุ  วนั

หมดอายแุละหรือวนัท่ีผลิต  วธีิการใชผ้ลิตภณัฑ ์  วธีิการเก็บรักษาผลิตภณัฑ ์  ผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้  (ส าหรับ

สินคา้ท่ีส่งขายต่างประเทศซ่ึงเป็นสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีผลิตจะระบุเป็นภาษาต่างประเทศ ท่ีมีความหมายตรงกบั

ภาษาไทยท่ีก าหนดไวข้า้งตน้)   ตลอดจนมีการระบุรหสัส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบักรณีท่ีพบวา่สินคา้มี

ปัญหาจนถึงขั้นตอ้งเรียกคืนสินคา้ 

เพื่อเป็นการยนืยนัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ  บริษทัไดน้ าระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลมาใช้

ในการบริหารการผลิตและการท างานเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

 GAP. ( Good  Agricultural Practice )  ส าหรับควบคุม ดูแล  การผลิต

สินคา้ขั้นตน้ท่ีแปลงของเกษตรกร  ตั้งแต่ปี 2551  ถึงปัจจุบนั 

 GMP. (Good  Manufacturing Practice )  เป็นหลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ีดี

ส าหรับการผลิตอาหาร  ตั้งแต่ปี  2547  ถึงปัจจุบนั 
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 HACCP. ( Hazard  Analysis and  Critical  Control  Point )  

ระบบวเิคราะห์อนัตรายและจุดวกิฤตท่ีตอ้งควบคุมในการผลิตอาหาร  ตั้งแต่ปี  2547  ถึง

ปัจจุบนั 

 ISO  9001  ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ  ช่วงปี  2548 – 2551 

 BRC ( The  British Retail Consortium )  เป็นระบบมาตรฐานการผลิต

ของสมาคมผูป้ระกอบธุรกิจคา้ปลีกของประเทศองักฤษ  ช่วงปี  2548 – 2549 

 ISO  22000  ระบบบริหารความปลอดภยัของอาหาร  ตั้งแต่ปี  2552  ถึงปัจจุบนั 

 มรท. 8001-2546  ระบบมาตรฐานแรงงานไทย  ตั้งแต่ปี  2551  ถึงปัจจุบนั 

 และปัจจุบนับริษทั  ก าลงัอยูร่ะหวา่งด าเนินการน าระบบ  FSSC 22000  เขา้มาใช้

เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สินคา้ท่ีผลิตมีความปลอดภยัท่ีสุด 

 

6.กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 

 กำรป้องกนัมลภำวะ  เพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัการจดัการกระบวนการผลิต และการป้องกนั

มลภาวะ บริษทัไดใ้หค้วามส าคญัและถือเป็นวาระท่ีตอ้งดูแลเร่งด่วนเพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบใดใดกบั

สภาพแวดลอ้มและชุมชน  โดยน ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตไดน้ าเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสียทั้งหมด ทางโรงงาน

จึงไดพ้ฒันาปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงานใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัน ้าเสียจากกระบวนการผลิต   โดย

ท าเป็นระบบผสมผสานระหวา่ง  AS ( Activated  sludge )  และระบบ  ABR ( Anaerobic  

Buffet Reactor )  จากการพฒันาระบบดงักล่าวพบวา่เกิดประโยชน์หลายส่วนทั้งกบัโรงงานและ

ส่ิงแวดลอ้ม  ไดแ้ก่   
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ประโยชน์กบัโรงงำน 

 การบ าบดัน ้าเสียของโรงงานดีข้ึนอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานน ้ าเสีย   

 น ้าเสียหลงับ าบดับางส่วนน ากลบัมาใชต่้อภายในโรงงาน  ลดการใชน้ ้าภาพรวมลงได ้

 ได ้  Biogas  จากระบบดงักล่าวมาเป็นเช้ือเพลิงใชใ้นการป่ันไฟใชใ้นโรงงานบางส่วน  

ถือเป็นการอนุรักษพ์ลงังานไดส่้วนหน่ึง 

 ลดการปล่อยก๊าซมีเทนซ่ึงถือเป็นก๊าซเรือนกระจก ท่ีเกิดจากระบบบ าบดัน ้าเสียออกสู่

บรรยากาศ 

ประโยชน์กบัชุมชน 

 ไม่มีมลภาวะน ้าเสียจากโรงงานไปท าใหชุ้มชนเดือดร้อน 

 คลองเล็กๆ หลงัโรงงานมีปลาใหชุ้มชนหาจบัไดโ้ดยปกติ 

ในดา้นของการควบคุม  ดูแลระบบโรงงานไดจ้ดับุคลากรดูแลโดยตรงทุกวนั  มีการเก็บตวัอยา่งน ้า

ตรวจสอบเบ้ืองตน้โดยห้องปฏิบติัการของบริษทัเอง  ซ่ึงถือเป็นการดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหม้ัน่ใจ

วา่ระบบมีการบ าบดัน ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดก่อนปล่อยออกคลองสาธารณะ  ตลอดจนมี

การสุ่มเก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อส่งวเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการภายนอก  เพื่อเป็นการติดตามทวนสอบ

ประสิทธิภาพการบ าบดัอีกทางดว้ย 

ในดา้นของเศษสินคา้จากการผลิต ซ่ึงเป็นเศษผลิตภณัฑท์างการเกษตร  บริษทัไดจ้  าหน่ายใหก้บั

กลุ่มเกษตรกรเพื่อน าไปใชเ้ป็นอาหารสัตวแ์ละท าปุ๋ยหมกั  จึงถือวา่ไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ยืนและน ำกลบัมำใช้ใหม่  โรงงานไดเ้นน้ท่ีการจดัการการใชน้ ้าเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  จึงยดึมัน่ในแนวปฏิบติัดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มตามแนวคิด  Reuse/Recycle 

มาปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการบริหารการใชน้ ้าในกระบวนการผลิตน าน ้าสะอาดท่ีปล่อยจาก

กระบวนการผลิตมาหมุนเวยีนใชง้านล าเลียงขยะออกจากสายการผลิต  ก่อนท่ีจะกรองแยกเศษและปล่อยน ้า

เสียเขา้ระบบบ าบดัต่อไป  แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดท่ีเนน้ใชน้ ้าใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดก่อนน ากลบัคืนเขา้ระบบ

บ าบดั และน ้าเสียท่ีผา่นการบ าบดัแลว้บางส่วนจะถูกน ากลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ังในกิจกรรมนอกโรงงาน  เช่น  

งานลา้งถนน  ลา้งอุปกรณ์ล าเลียงขยะ  ตลอดจนการรดสนามหญา้  ตน้ไม ้ เป็นตน้  ในดา้นการจดัการใชน้ ้า

ในกระบวนการผลิตโรงงานไดเ้นน้สร้างจิตส านึกการใชน้ ้าอยา่งถูกตอ้งใหก้บัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถือวา่

เป็นการบริหารจดัการใชท้รัพยากรใหเ้กิดความคุม้ค่าให้มากท่ีสุด   ถือเป็นการลดการใชน้ ้าและเกิด

ประโยชน์ทางออ้มคือช่วยลดปริมาณน ้าเสียท่ีตอ้งบ าบดัไดด้ว้ย   
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พลงังำนและกำรควบคุมกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก   บริษทั ไดใ้หค้วามส าคญักบักิจกรรมการใช้

พลงังาน  ในแต่ละปีบริษทัมีการใชพ้ลงังานทั้งความร้อนและไฟฟ้าคอ้นขา้งสูง  โดยไดแ้ต่งตั้งคณะท างาน

ดา้นพลงังาน  จากตวัแทนท่ีเก่ียวขอ้งหลายแผนกท าหนา้ท่ี  ดูแล  ตรวจตรา  ควบคุม  การใชพ้ลงังานของ

โรงงานทั้งดา้นการใชน้ ้า  การใชน้ ้ามนัเตาท่ีเป็นดา้นพลงังานความร้อน  และพลงังานไฟฟ้า  โดย

คณะกรรมการ จะก าหนดเป้าหมายการท างานและมีการประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน  มีการอบรม

เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังานให้กบัพนกังาน  ตลอดจนการเฝ้าระวงัตรวจตราการใชพ้ลงังานท่ี

อาจก่อให้เกิดความไม่คุม้ค่า  โดยก าหนดทีมงานท าหนา้ท่ีสุ่มเดินส ารวจการท างานของทุกแผนก  เพื่อ

ตรวจเช็คการใชง้านพลงังานและจะน าขอ้มูลเขา้มาเสนอในท่ีประชุมทุกเดือน  เพื่อใหที้มงานไดร่้วม

วเิคราะห์และวางมาตรการการใชง้านท่ีเหมาะสมมากยิง่ข้ึนต่อไป   จากการด าเนินกิจกรรมอยา่งเขม้แขง็ของ

ทีมงานก็พบวา่  โรงงานมีการใชพ้ลงังานต่อหน่วยการผลิตลดลงเป็นล าดบั  ซ่ึงถือวา่เป็นการลดตน้ทุนการ

ผลิตตลอดจนทางออ้มเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใชพ้ลงังานลงไดด้ว้ย   และเพื่อ

เป็นการติดตามดูแล  ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซ่ึงถือเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มในโลกปัจจุบนั    

บริษทั อยูร่ะหวา่งด าเนินโครงการต่อเน่ืองโดยการประเมิน  Carbon Foot Print เพื่อเป็นการติดตาม

ประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภณัฑ ์  ตลอดจนติดตามวางแผนการลดในอนาคตต่อไป 
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7.กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม   

  กำรส่งเสริมศักยภำพของเยำวชนและชุมชน  บริษทัตระหนกัวา่เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันา

เยาวชนใหมี้ความรู้และพฒันาศกัยภาพใหเ้ขม้แขง็   เพิ่มเติมการเรียนรู้ประสบการณ์เสริมจากการศึกษาใน

สถานศึกษา  เพื่อเป็นก าลงัอนัส าคญัท่ีจะพฒันาประเทศชาติในอนาคต   จึงมีโครงการเปิดโอกาสให้

นกัศึกษาไดศึ้กษาดูงานในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยในแต่ละปีก็จะมีนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาใกลเ้คียง

โรงงาน  ตลอดจนองคก์รท่ีสนใจเขา้มาศึกษาดูงานเป็นระยะๆ  เพื่อน าความรู้ตลอดจนแนวทางการท างานท่ี

ไดรั้บไปปรับใชก้บัการท างานหลงัจบการศึกษาต่อไป 

 

 พนักงำนกบัชุมชนและส่ิงแวดล้อม    จากช่วงเร่ิมแรกท่ีบริษทัก่อตั้งและสร้างโรงงานตั้งแต่ปี  2532  

ซ่ึงช่วงเร่ิมแรกของการก่อตั้งโรงงานอยูห่่างไกลชุมชน   การด าเนินงานเร่ือยมาถึงปัจจุบนัชุมชนไดข้ยายตวั

จนใกลชิ้ดกบัโรงงานแทบทุกดา้น  บริษทัจึงไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการท า

ประโยชน์กบัชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอ้มเสมอมา  โดยไดท้  ากิจกรรมต่างๆ  เช่น 

 กิจกรรมวนัเด็ก  โดยบริษทัไดส้นบัสนุนงบประมาณและผลิตภณัฑ ์  และไดรั้บความร่วมมือร่วมใจ

ของเพื่อนพนกังานในการสนบัสนุนเงิน และของรางวลัสบทบเพิ่มเติมอีกบางส่วน  และไดเ้สียสละ

ช่วงเวลาเยน็หลงัเลิกงานออกไปร่วมท ากิจกรรมวนัเด็กกบัชุมชนรอบโรงงานเป็นประจ าทุกปี 
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 กิจกรรมงานบุญตามเทศกาล  บริษทัไดจ้ดัใหพ้นกังานไดมี้โอกาสไดร่้วมท าบุญเพื่อให้จิตใจแจ่มใส   

ในหลายๆโอกาส  เช่น  การร่วมแห่เทียนถวายวดัในเทศกาลเขา้พรรษา   การจดัใหมี้การตดับาตรใน

วนัส าคญัทางศาสนาตอนเชา้ท่ีโรงงาน  เน่ืองจากพนกังานบางส่วนมีบา้นอยูไ่กลจากโรงงานตอ้งรีบ

ออกจากบา้นมาท างานโอกาสท าบุญท่ีบา้นอาจมีนอ้ย   เป็นการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้

พนกังานไดร่้วมแบ่งปันท าบุญ   ตลอดจนบริษทัยงัไดจ้ดักิจกรรมท าบุญทอดผา้ป่าสามคัคี  เพื่อหา

เงินทุนสนบัสนุนวดัท่ียงัขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการท านุบ ารุงวดั โดยไดเ้ชิญชวนกลุ่มผูร้วบรวม

ผลผลิตทางการเกษตรเขา้โรงงาน  คู่คา้ตลอดจนประชาชนทัว่ไปร่วมท าบุญ  ในปี  2551  ไดท้อด
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ถวายท่ีวดัหนองแสะ  ต าบลแม่แฝกใหม่  อ าเภอ สันทราย   และในปี  2553  ไดท้อดถวายท่ีวดัสันป่า

สักหลวง  ต าบล หนองจ๊อม  อ าเภอ สันทราย 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมบริจาคโลหิตกบัเหล่ากาชาด  จงัหวดัเชียงใหม่   ในทุกๆ ปีๆละ 1-2  คร้ัง บริษทั ไดร่้วมกบั

เหล่ากาชาดจงัหวดั เชียงใหม่  ในการจดักิจกรรมบริจาคโลหิต  ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเพื่อนพนกังานได้

ร่วมท าบุญกุศลเพื่อช่วยชีวติเพื่อมนุษยท่ี์มีความตอ้งการโลหิตดงักล่าว  ในทุกๆคร้ังท่ีมีกิจกรรม

บริจาค  เพื่อนๆพนกังานจะมีความแช่มช่ืนเบิกบาน  มีความสุข  นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมต่อเน่ืองใน
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ลกัษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน  กล่าวคือกรณีท่ีเพื่อนพนกังานหรือครอบครัวเกิดเจบ็ป่วยและมีความ

ตอ้งการโลหิตฉุกเฉิน  สามารถแจง้ท่ีแผนกซ่ึงทางบริษทัก็จะด าเนินการประกาศขอรับบริจาคจาก

เพื่อนพนกังานในการใหค้วามช่วยเหลือต่อเน่ืองต่อไป 

 

 

 

 กิจกรรมวนัแรงงาน   ในทุกๆ ปี  บริษทัฯไดจ้ดักิจกรรมดา้นแรงงานสัมพนัธ์โดยไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรมวนัแรงงานแห่งชาติท่ีจดัโดยส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดั เชียงใหม่  

เพื่อสร้างความสัมพนัธ์  ความรักสามคัคี สนุกสนาน ผอ่นคลายกบักิจกรรมต่างๆของเพื่อนพนกังาน

ในองคก์รตลอดจนไดพ้บปะ  แลกเปล่ียน  แสดงความคิดเห็นกบัเพื่อนๆผูใ้ชแ้รงงานกบัสถาน

ประกอบการอ่ืนๆในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  ในช่วงท่ีผา่นมาพบวา่มีบางคร้ังท่ีเพื่อนพนกังานของบริษทั  ไดรั้บความ

เดือนร้อนจากปัญหาท่ีอาจไม่ไดค้าดคิดเป็นตน้วา่ปัญหาอุทกภยั  ไฟไหม ้   ส่งผลใหก้ารด าเนิน

ชีวติประจ าวนัตอ้งเปล่ียนไป  จากเหตุดงักล่าวทางโรงงานจึงไดก้ าหนดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนข้ึน  

โดยหากมีเพื่อนพนกังาน ไดรั้บความเดือดร้อนทางโรงงานก็จะจดัเพื่อนพนกังานออกใหค้วาม

ช่วยเหลือตามสมควร   
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 กิจกรรมคดัแยกขยะ  ทางบริษทัมีการจดัพื้นท่ีในการเก็บขยะเฉพาะ เพื่อเป็นการแยกชนิดและ

ประเภทของขยะเพื่อสะดวกในการด าเนินการก าจดัต่อเน่ืองตามชนิดของขยะอยา่งถูกตอ้ง  โดยจะ

ท าการคดัแยกขยะท่ี Recycle ได ้  เช่น   ขวดแกว้  , ขวดพลาสติก    ตลอดจนกล่องรับห่วงฝา

อลูมิเนียม  เพื่อรวบรวมน าไปบริจาคใหก้บัหน่วยงานท าขาเทียม  เป็นตน้ 

 

 

8. นวตักรรมเพือ่สร้ำงคุณค่ำร่วมกนัทำงสังคม 

  ปัจจุบนัการประกอบอาชีพทางการเกษตรของไทยเร่ิมประสบปัญหาดา้นแรงงาน   โดย

แรงงานดา้นการเกษตรเร่ิมหายากและส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานผูสู้งอาย ุ  ส่วนแรงงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่

จะท างานภาคอุตสาหกรรมท าเกษตรนอ้ยลง  ส่งผลใหก้ารท าเกษตรประสบปัญหาโดยเฉพาะอยา่งยิง่

งานดา้นการเกษตรท่ีเป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานจ านวนมากๆ   จากปัญหาดงักล่าวไดส่้งผลกระทบกบั

เกษตรกรลูกไร่ของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มงานส่งเสริมการปลูกถัว่แระซ่ึงตอ้งใชแ้รงงานในการ

เก็บเก่ียวมาก บริษทัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัดงักล่าวจึงไดน้ านวตักรรมท่ีเป็นเคร่ืองจกัรกลส าหรับการ
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เก็บเก่ียวถัว่แระ  เขา้มาใชง้านเก็บเก่ียวถัว่ใหก้บัเกษตรกรลูกไร่  ซ่ึงถือเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกนั

ระหวา่งบริษทักบัเกษตรกรลูกไร่  เพื่อใหก้ารท าการเกษตรของเกษตรกรซ่ึงปัจจุบนัมีแรงงานท านอ้ย

สามารถด าเนินการต่อเน่ืองไดโ้ดยปกติ 

 

   


