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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CRS)
บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันในการดําเนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกํากับให้การดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม รวมท้ังคํานึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้ังในระดับสังคมไกล และใกล้ จึงได้มีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
ชัดเจน ซ่ึงนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และนําเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี 
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงมีผลในการพัฒนา
ระบบมาตรฐานต่าง ๆ ขององค์กร จึงได้กําหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบ
กิจการขององค์กร ดังน้ี

1. บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และ การกํากับ
กิจการท่ีดีควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี

 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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กิจการท่ีดีควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณธรรม ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 
โดยการทํางานภายใต้ ระบบมาตรฐาน MS-QWL 1:2008, ISO 14001: 2004,  OHSAS  
1800:2007, มาตรฐานคุณภาพสินค้าISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 และการอนุรักษ์
พลังงาน รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดอ่ืน ๆหรือแนวปฏิบัติสากลท่ีเก่ียวข้อง พร้อมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ประยุกต์ใช้ท้ังภายใน และ ภายนอกองค์กร เพ่ือนําไปสู่
การดําเนินธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน

3. บริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุน ท้ังด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการ
ทํางานการฝึกอบรม รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะ เพ่ือนํามาพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนและประเมินผล เป้าหมาย และ แผนงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ท้ังน้ีให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
( มร.โตชิกาอิ ไซโต้ )

กรรมการรองผู้อํานวยการ



คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ือให้การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้แต่งต้ัง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมอบหมายให้กรรมการ
รองผู้อํานวยการ/กรรมการผู้มีอํานาจ เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมตัวแทนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกรรมการและคณะทํางาน เพ่ือร่วมประสานการทํางานให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ซ่ึงคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 7 คณะคือ

1. คณะทํางานด้านการกํากับดูแลองค์กร 
2. คณะทํางานด้านสิทธิมนุษยชน
3. คณะทํางนด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
4. คณะทํางานด้านสิ่งแวดล้อม
5. คณะทํางานด้านการปฏิบัติด้านการดําเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. คณะทํางานด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค 
7. คณะทํางานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการรและคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษัทประกาศแต่งต้ังนั้นมีการกําหนด
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบไว้ชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือให้การทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นโดยประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน
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เป้าหมาย และแผนงานดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพ่ือความสมดุล ม่ันคง ย่ังยืน และมีความสุข บริษัทฯ ได้ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม

กรอบการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ต้ังแต่ปี 2546 เป็นต้นมาดังนี้
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กรอบการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตั้งแต่ปี 2546 – เป็นต้นมา
เพ่ือความเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนรวมท้ังสามารถพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีแบบแผน 

และเป็นระบบมากข้ึน การดําเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จึงมุ่งเน้นการดําเนิน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ CSR-in-process นั่นคือ การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร อาทิ การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตท่ีไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ดังนั้น การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามทิศทางหรือแนวทางใน
การพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในข้ันแรกทางบริษัทจึงได้ดําเนินการภายใต้กรอบการทํางานของระบบ
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949  มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานความ
ปลอดภัย OHSAS 18001, มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางาน MS-QWL 1:2008, มาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001-2546) และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 
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อีกท้ังบริษัทยังได้สร้างความเข้าใจและปลุกจิตสํานึกด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึนในองค์กร ให้
สอดคล้องกับนโยบายการบรหิารงานทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไว้ว่า “หน้าท่ีขององค์กร คือ ทําให้พนักงานมี
ความสุข สนุกกับการทํางาน” นั่นคือ เน้นการ เข้าใจ เข้าถึง และเข้าพัฒนาแก้ไข ในปัญหาต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่อง
ท่ีพนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็น จนทําให้พนักงานได้ทํางานอย่างมีความสุขแล้ว ผลท่ีตามมา
จะทําให้การดําเนินนโยบายด้านต่างๆ รวมท้ังนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอ่ืนๆ จะสามารถบรรลุผล
สําเร็จได้ และเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนในองค์กร

ปี 2553 – ปี 2554
การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) นอกจากกรอบการทํางานของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, 

ISO/TS 16949 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 มาตรฐานความปลอดภัยOHSAS 18001, มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตการทํางาน MS-QWL มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) และมาตรฐานระบบการจัด
การพลังงาน ISO 50001 แล้ว  บริษัทฯ ยังได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่างบูรณาการ เพ่ือ
ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และ มีภูมิคุ้มกัน รวมท้ังมีการใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม CSR ของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กับท้ังได้ทําการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลโดยยึดแนวปฏิบัติตามเข็มทิศธุรกิจเพ่ือสังคม ซ่ึงแบ่งได้เป็น 8 หัวข้อคือ

1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
2. การประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม
7. นวัตกรรม และการเผยพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
8. การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผลจากการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการทํางาน

ดังกล่าว ทําให้ในปี 2554 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเย่ียม (Best 
Corporate Social Responsibility Awards) และ ดีเด่น จากงาน SET Awards 2011

ปี 2555 – 2556
เพ่ือให้การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นไปอย่างย่ังยืนในปี 2555 บริษัทฯ ได้นํา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 มาใช้เป็นกรอบหรือ
เครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาท่ีดี (good intention) ไปสู่การกระทํา
ท่ีดี (good actions) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ (practices) ตามข้อแนะนํา (guidance) มากกว่าการจัดทําและแสดง
เอกสาร(paper)ให้ได้ตามข้อกําหนด (requirements)
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บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 
26000 : 2010 กับสํานักงานมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันไทยพัฒน์

แนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือความรับผิดต่อสังคม ตามมาตรฐาน ISO 26000: 2010 ท่ีบริษัทฯ 
ได้นํามาเป็นกรอบในการดําเนินงาน ต้ังแต่ปี 2555 เป็นต้นมา มีหลักการสําคัญ 7 ประการท่ียึดถือปฏิบัติ คือ

1. ความรับผิดชอบ (Accountability) สําหรับการดําเนินงานใดๆก็ตามของบริษัทต้องสามารถ
ตรวจสอบได้จากภายนอก

2. ความโปร่งใส (Transparency) บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่างๆให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ท่ี
เก่ียวข้องได้รับทราบอย่างชัดแจ้ง

3. การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical behavior) บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรม โดยคํานึงถึงความซ่ือสัตย์ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for stakeholder interests) บริษัท
ตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมของ
องค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ก็ตามท่ีจะส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for rule of law) องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับ
หลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for international norm of 
behavior) รวมถึงสนธิสัญญาสากล คําสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติ และข้อชี้นําต่างๆ ซ่ึงได้รับการรับรองจากองค์กร
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behavior) รวมถึงสนธิสัญญาสากล คําสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติ และข้อชี้นําต่างๆ ซ่ึงได้รับการรับรองจากองค์กร
สากลท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรนั้นๆ

7. การความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน(Respect of human right) องค์กรควรดําเนินนโยบายและ
ดําเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชน
 

นอกจากหลักการสําคัญ 7 ประการข้างต้นนี้ บริษัทฯ ยังได้กําหนดแนวทางในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถพัฒนา
ตนเองไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีองค์กรปฏิบัติ
นั้นจะต้องเข้าข่าย 7 หัวข้อหลัก (7 core subjects) ดังนี้
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1.  การกํากับดูแลองค์การ (Organizational Governance)
2.  สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3.  การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)
4.  ส่ิงแวดล้อม (The Environment)
5.  การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practices)
6.  ประเด็นด้านผู้บริโภค(Consumer Issues)
7.  การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

สําหรับ 7 หัวข้อหลักนี้จะครอบคุลมผลกระทบ 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ในปี 
2556 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม 
(Flagship Project) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังนี้เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้
พนักงานในบริษัทได้เข้าใจในมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department Of Industrial Works : 
CSR-DIW) ดียิ่งข้ึน เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000 อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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 ผลจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW ทําให้บริษัทสามารถชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือวิเคราะห์
ผู้ท่ีได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดําเนินงานของบริษัท รวมท้ังวิเคราะห์หารูปแบบการดําเนินงานร่วมกับผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้เกิดแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีเป็นประโยชน์ และลดผลกระทบท่ีไม่ดีจากการดําเนินการและการ
ตัดสินใจ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีบริษัทนํามาประยุกต์ใช้ นั่นคือ เข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วม
พัฒนา จนทําให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2 ปี ต่อเนื่อง ( ปี 2556 และ 2557)  และยัง
ได้รับรอง มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และได้รับการรับรองว่าเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการ
ติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

 บริษัทได้สร้างความเข้าใจและปลุกจิตสํานึกด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึนในองค์กร ให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไว้ว่า “หน้าท่ีขององค์กร คือ ทําให้พนักงานมีความสุข สนุก
กับการทํางาน” นั่นคือ เน้นการ เข้าใจ เข้าถึง และเข้าพัฒนาแก้ไข ในปัญหาต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่องท่ีพนักงาน
ได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็น จนทําให้พนักงานได้ทํางานอย่างมีความสุขแล้ว ผลท่ีตามมาจะทําให้
การดําเนินนโยบายด้านต่างๆ รวมท้ังนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอ่ืนๆ จะสามารถบรรลุผลสําเร็จได้ 
และเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนในองค์กร
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��-A�  14  �A� <=>�0?� 20  �-
��-A�    4  �A�
<=>�0?� 21  �-
��-A�    5  �A� <=>�0?� 22  �-
��-A�  26  �A�   
<=>�0?� 23  �-
��-A�  11  �A� <=>�0?� 24  �-
��-A�    8  �A�
<=>�0?� 25  �-
��-A�    9  �A�

<=>�0?�0?� 22 �-
��-A���ก0?��A� (26 �A�)
 <=>�0?�0?� 17, 18 �-
��-A��L��0?��A� (3 �A�) 
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1. �&ก��	
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2. �&�&�$���?-���������#"�)���1@�"@���	�;��;� 1 ��%�/�+
3. �&ก��	
������@�
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:���ก��
(Outcome)

1. 1@�"@���	�;��;��&�*��ก��$)<�$�� "�)���# ��&��& ��ก���#<��C��
2. 1@�"@���"����G�@$������ 	;�;&� ���S��ก� �
���"�ก��� "*�1�	
���������&����"�)

15

�-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� �-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� ((���8����8�))

(Outcome)
1�ก����)��
:���ก��  
(Impact)

1@�"@�����	�;��;��&�����0���	#$���@�� (&ก����กก����ก���&�/�*	
��ก �ก���&�/�*	
��ก �ก������#<�$���@�
�ก
:�;��ก�� �����	
�"�)���$)<�$��"*�1�	
���������ก �����"�) ����*�
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�9������� �9��������� 3�W
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การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้
บริษัทเล็งเห็นว่าการจะพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจท่ียั่งยืนได้ นอกจากการบริหารจัดการด้วยความ

รับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยการนําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility:CSR) มาใช้แล้ว กระบวนการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจท่ีจะย่ังยืนได้ต้องอาศัยหลักความรู้ 
คุณธรรม เหตุผล ความพอประมาณ และการดูแลเรื่องความเสี่ยง หรือการมีภูมิคุ้มกัน ซ่ึงเป็นหลักคิดตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งท่ีเป็นกรอบท่ีครอบกระบวนการตัดสินใจท้ังหมดของการบริหารธุรกิจ ก็คือปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการ เพ่ือความ
พอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมท้ังมีการใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม CSR ของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล      
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 1���+� ��ก&�ก�� �2�� ISO 26000 �
� CSR-DIW ��#*����������$	=�ก��*��ก�����$��������������
��*>����* ��������
�� *��������?�����$���ก�&ก���$�'#������ (CSR) )�����!
�ก	���B�$C��2ก�&��$������
	����ก D�����+������
�����ก $�'#�ก������������ ��$�'#���
���#��'�  

!
�ก	���B�$C��2ก�&��$���� ��#*�����E?�������	����ก D�����+����� �
�����ก $�'#�ก������������
��#��'� ����� ��$�'#��&�F(�	G&&�*�� �������+ 
1.  ��
ก����<��-N��O (�6�P��2�ก�-<���<�;����P�L)

1.1  ���$���ก�&ก���$�'#��������������#���&�
������������
1.2  ����>�ก�����$���ก�&ก���$�'#�����������$	=�J�+�$	=� ��$	=���**  ����K  J���>
��ก?	��
�J�+�  

)��?�� $������  !�'�?��!���>
���$�L�
1.3  &������*	����"$�'#����$���ก�&ก���$�'#�����������$!�����  �'�?��$ก�����������F��#&���*>����*

?��?����������!�'�?��$*���$*��� �$���
�>N��'#�
1.4  ���������ก������	��!����
�����"����N����
1.5  ���$����ก��>
� �
�*��!��������J��������!�������$!�����ก�*���� ���ก�� 
��

2.  ��
ก�����?��;A:�  (ก�-�Q.�
;.;��:2L�?�����ก?���RL��������?��;A�?:�)
2.1  >N�F'�!���

 -  ��ก���*��	G�>
	��)���D�����$	=�%����
���#��$���
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 -  ��ก���*��	G�>
	��)���D�����$	=�%����
���#��$���
-  ������)	�������ก��*��!��&��ก���
������F ��&��*?��
-  �!�ก�����*������ก��&��ก�&ก���$�'#��������#$	=�	��)���D ��������
����Dก�

2.2  >N�*��!���
����ก���
-  	P�*� � ��>N�*��!���
����ก���$��'��*���
�����*����
-  ��ก�����$������"������ J��>N�*��!���
����ก���
-  ��ก�����$�����!�*��
�ก������Dก�  ���������ก�������N���"����N����
- �!�ก�����$����ก��*��!��ก��$�������*���
J�����ก��� $��� ก�����  ก��&�����*�B������$�'��  

ก������>����ก��$���
-  �!�ก�����$��������ก�Q��
� ������ก���ก�>N�*��!��/���ก���
- ���$�����!�>N�*��!���
����ก���������������ก�����$���ก�&ก���$�'#�����������&���&�� $	=�

�N	%���  �
���ก��	��������������'�ก������ก����*
-  ���*�����!�ก��&�����ก�&ก���$�'#������$	=�?	�������*��*  ����������  ��$! ���>
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2.3  ลูกค้า
-  ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว  เช่น  มีน้ําใจมีมิตรไมตรีท่ีดีต่อกัน
-  มีการกําหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
-  สินค้า/บริการและการบริหารจัดการได้มาตรฐานระดับประเทศ  หรือระดับสากล
-  มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
-  มีการบริหารจัดการความสมัพันธ์กับลูกค้าท้ังก่อนและหลังการขาย  เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้า/

บริการสูงสุด
-  มีการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

2.4  คู่ค้า
-  ปฏิบัติต่อคู่ค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว  เช่น ให้ความร่วมมือ  ให้โอกาส  ให้การสนับสนุน ฯลฯ
-  สนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ  เพ่ือให้มีการพัฒนาตลาดร่วมกัน
-  มีการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

2.5  คู่แข่งขัน
-  การแข่งขันต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
-  ดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้ 

2.6  ชุมชน  
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2.6  ชุมชน  
- กํากับ ดูแลกิจการ ไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชนเพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน เช่น จัดทํากิจกรรมจิตอาสา

เพ่ือพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
2.7  สังคม 

-  สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษาการส่งเสริมอาชีพ  การช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

2.8  สิ่งแวดล้อม 
-  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือความย่ังยืน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการท่ีเก่ียวข้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น ให้

ความรู้แก่พนักงานและคนในชุมชน  จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาหรือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น
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3.  หลักภูมิคุ้มกัน  (มีความสามารถในการแข่งขัน) 

3.1  การช่วยเหลือชุมชน/สังคมต้องมุ่งเน้นให้คนในชุมชน/สังคมช่วยเหลือตนเอง  หรือพ่ึงตนเองได้ อย่าง
ย่ังยืน 

3.2  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  เพ่ือผนึกกําลังทํางานเพ่ือส่วนรวม 

3.3  มีการจัดต้ัง ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารกิจกรรมเพ่ือสังคมโดยตรง เพ่ือความต่อเนื่องของกิจกรรมนั้น ๆ 

3.4  ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของบุคลากรในองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ิน/ปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์  (Creative Economy) เพ่ือสร้างความแตกต่างหรือจุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

3.5  มีระบบการติดตามและประเมินผลจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ 

3.6  มีการส่งเสริมให้เห็นความสําคัญของการสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 3.7  ส่งเสริมการวางรากฐานทางการตลาดให้เข้มแข็ง โดยทําการขยายตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจาก
ระดับท้องถ่ินสู่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับสากล เพ่ือกระจายความเสี่ยงด้านการตลาด 

3.8  ให้ความรู้ด้านการจดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบและการประดิษฐ์ ฯลฯ  
เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยท้ังภายในและภายนอกประเทศ
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เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยท้ังภายในและภายนอกประเทศ

4  หลักความรู้ 
4.1  มีการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร 
4.2  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร มีท้ังการถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกตามความจําเป็นและเหมาะสม 
4.3  มีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (On the job  training)  และ

ส่งเสริมให้มีการนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  รวมท้ังนําความรู้ท่ีมีอยู่ไปเผยแพร่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืนด้วย 

4.4  มีการส่งเสริม  และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการดําเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร เช่น  กิจกรรมด้านการบริหาร  กิจกรรมเพ่ือสังคม  เป็นต้น 

4.5  ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทํางานการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ  การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กร  หรือเรื่องอ่ืน  ๆ  อย่างอิสระ 

4.6  พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสังคม 
4.7  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมพอเพียง
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5.��
ก�AOS--� 
5.1  ความซ่ือสัตย์ 

-  ดําเนินธุรกิจ  และกิจกรรมเพ่ือสังคมด้วยความซ่ือสัตย์  เช่น  มีการทําบัญชีท่ีโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
-  เชิดชูคนดี  เพ่ือให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรในองค์กรและสังคม 
-  ปลูกจิตสํานึกให้พนักงาน/บุคคลท่ัวไปทําความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน 

5.2  ความอดทน 
-  ส่งเสริมให้พนักงานทํางานด้วยความขยันหม่ันเพียร  มีความอดทน  และอาจมีการให้เบ้ียขยัน  โบนัส  

สวัสดิการและรางวัลตามความเหมาะสม 
- สนับสนุนกิจกรรมการทําความดีของพนักงาน/บุคคลท่ัวไป  เช่น จัดทําโครงการกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ 

 5.3  การแบ่งปัน 
-  ส่งเสริมให้พนักงาน/บุคคลท่ัวไปมีความรัก  ความผูกพัน  ความกตัญญู  ต่อตนเอง  ครอบครัว  เพ่ือน

พนักงาน  องค์กร  ชุมชน  สังคม  และ ประเทศชาติ 
-  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีสร้างความรัก  ความสามัคคี  เพ่ือทดแทนคุณแผ่นดิน

ผลจากการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการทํางานดังกล่าว 
ทําให้ บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเย่ียม (Best Corporate Social
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ทําให้ บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเย่ียม (Best Corporate Social
Responsibility Awards) และ ดีเด่น จากงาน SET Awards ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสาร
การเงินธนาคารเป็นผู้จัด 2 ปี ติดต่อกัน (2554 – 2555)

การทบทวน ติดตามผลการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้ติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ตามกรอบการดําเนินงาน และการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และพิจาณาอนุมัติสําหรับแผนงานหรือกลยุทธ์การดําเนินงานเป็นประจําทุก ๆ ปี 
และคณะกรรมการของบริษัทจะสรุปผลการดําเนินงานให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

ปัญหาสําคัญท่ีพบ คือ การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
พนักงานยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอ จึงไม่สามารถนําปรัชญานี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง 
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ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้าง
จิตสํานึกและส่งเสริมให้บุคลากรมีความมัธยัสถ์ มีความอดทน มีความเพียร มีวินัย สามารถพ่ึงพาตนเอง ไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน มีน้ําใจ มีการแบ่งปัน ซ่ือสัตย์สุจริต และส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานของบุคลากรและครอบครัว และการเตรียมความพร้อมสําหรับใช้ชีวิตหลังเกษียณ บริษัทฯ จึงได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 เพ่ือเข้าร่วม “โครงการ
ส่งเสริมการนํามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) ไปใช้ใน
สถานประกอบการเพ่ือการเติบโตอย่างย่ังยืน” ซ่ึงเป็นโครงการท่ีดําเนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
(สรอ.) ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) 
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มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) เป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีกําหนดหลักการและแนวทางเก่ียวกับองค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
การบูรณาการระบบการจัดการขององค์กรและปัจเจกบุคคลให้มีการบริหารจัดการและการดําเนินงานให้เกิดการ
พัฒนาท่ีสมดุลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคง เติบโตได้อย่างย่ังยืนและมีความสุข พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังความไม่แน่นอน
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กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือความย่ังยืน
คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดกล

ยุทธ์การดําเนินงานงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ (An Integrated Corporate Social
Responsibility Strategy) ข้ึน โดยมีแผนแม่บทท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเป็นทางออก สําหรับการ
ดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทิศทางท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน ซ่ึง
มุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานท่ีได้มีการปรับให้
สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 9999 เล่ม 1-2556) ตามกรอบ
ระยะเวลา 3 ปี (2557-2559) ดังแสดงในแผนผังการดําเนินงาน
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การดําเนินงานตามกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือความย่ังยืน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การนํามาตรฐาน มอก.9999 ไปใช้ในสถานประกอบการ บริษัทฯได้แต่งต้ัง
คณะทํางานส่งเสริมการนํามาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เล่ม1-2556) ไป
ใช้ในสถานประกอบการ ซ่ึงมีกรรมการรองผู้อํานวยการ ผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็น
คณะทํางานเพ่ือร่วมประสานการทํางาน
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1. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (involvement of people)

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

องค์กร ภายใต้หลักการท่ีว่า บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสําคัญขององค์กร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรจะทําให้

สามารถใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มท่ี

2. การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (respect for stakeholder interests)

บริษัทฯ ยอมรับและเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์ สิทธิตามกฎหมาย รวมท้ังตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

3. การบริหารแบบองค์รวม (holistic management)

บริษัทฯ ได้คิด/พิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ท้ังในเรื่องการนําองค์กร การวางแผน การ

มุ่งเน้นลูกค้า บุคลากร สารสนเทศ กระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ รวมท้ังควรคํานึงถึงประโยชน์ขององค์กร

และประโยชน์ส่วนรวม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในอนาคตให้เป็นไป
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และประโยชน์ส่วนรวม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงจะช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ท่ีชัดเจนในอนาคตให้เป็นไป

ในทิศทางท่ีองค์กรต้องการ

4. การบริหารเชิงระบบ (system approach to management)

บริษัทฯ ได้ชี้บ่ง ทําความเข้าใจและบริหารจัดการกระบวนการท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ ท้ังในด้านปัจจัย

นําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และสภาพแวดล้อม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมต้ังแต่

การวางแผน การจัดองค์กร การกํากับดูแล และการควบคุม ซ่ึงจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
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เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลท่ัวท้ังองค์กร  กรรมการรองผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้

ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

การวางแผน บริษัทได้มีการประเมินขีดความสามารถของตนเองท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความ

พร้อมของปัจจัยนําเข้าในด้านต่างๆ ท้ังในด้านบุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี งบประมาณ เพ่ือนํามากําหนดกล

ยุทธ์ท่ีสนับสนุนหลักการของมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี

สามารถวัดผลได้ในทุกระดับขององค์กรรวมถึงระดับบุคคล นอกจากนี้ ยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 

รวมท้ังการสื่อสารกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบายและความเสี่ยงข้างต้นให้บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจและ

สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล

การนําไปปฏิบัติ บริษัทได้มีการควบคุมการดําเนินการด้านต่างๆ ท้ังในด้านบุคลากร เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายท่ีกําหนดไว้ รวมท้ังควรมีการกําหนดช่องทาง/วิธีการ

ในการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรเก่ียวกับการดําเนินการ ประสิทธิผล และผลลัพธ์ของการนําไปปฏิบัติ

การติดตามเฝ้าระวัง การวัดผลและการทบทวน  บริษัทได้เฝ้าระวังการดําเนินงานขององค์กรว่า การ
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การติดตามเฝ้าระวัง การวัดผลและการทบทวน  บริษัทได้เฝ้าระวังการดําเนินงานขององค์กรว่า การ

ดําเนินงานขององค์กรมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายท่ีกําหนดไว้ และสอดคล้องกับ

มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และนโยบายท่ีกําหนดไว้ยังมี

ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ รวมท้ังพิจารณากําหนดแนวทางการป้องกัน แก้ไข ใน

กรณีท่ีผลการดําเนินงานขององค์กรมีแนวโน้มท่ีจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้

การปรับปรุง บริษัทมีการปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการดําเนินงานตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียงอย่างเป็นข้ันตอนและต่อเนื่อง ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย
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การทบทวน บริบทภายใน และภายนอก 

การทบทวนบริบทภายใน

1) คุณค่าตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Proposition through value chain)

    กระบวนการ/ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

การดําเนินธุรกิจบริษัทฯ  มุ่งการมีส่วนร่วมของทุกส่วนงาน  ในวงจรธุรกิจ ทําให้เกิดความร่วมมือกัน

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Supplies
Purchasing

SSSC
Production Admin Marketing

 Truck Company
Delivery
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ข้ันตอนการสั่งชื้อมุ่งเน้นการจัดชื้อ จัดจ้างท่ีกําหนดเง่ือนไขท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม       

ซ่ึงเป็นการจัดชื้อ จัดจ้าง ในรูปแบบ Green purchasing ระบบแสงสว่างในสํานักงาน ใช้หลอด LED แทนการใช้

หลอดฟลูออร์เรสเซนต์ เครื่องปรับอากาศ เบอร์ 5 และเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้านการใช้แรงงานเด็ก และแรงงาน

ต่างด้าว โดยการประเมิน คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วง

Responsible to Customer Social Environment   
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� กระบวนการผลิต จะควบคุมกระบวนการด้วยใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานโดยการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพ
สูง เช่น ระบบ Inverter VSD หลอดไฟฟ้าประหยัดไฟฟ้าได้รับรางวัลประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานแบบมี
ส่วนร่วม มีระบบ ได้รับการรับรองมาตาฐานการบําบัดน้ําเสีย การประเมิน Aspect         การทบทวนการใช้
ทรัพยากรไม้ ในการทํา Pallet โดยเปลี่ยนเป็น Steel Pallet การนํากระดาษห่อเหล็กมา ปรับใช้เป็นกระดาษรอบ
รับ มีระบบ OHSAS 18001 การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงในทุกกิจกรรม ท้ังการปฏิบัติงานและ
สภาพแวดล้อมได้รับรางวัลความปลอดภัย ได้รับรางวัลความปลอดภัยดีเด่นแห่งชาติ 9 ปีติดต่อกัน
� กระบวนการส่งมอบมุ่งเน้นกระบวนการและผู้เก่ียวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า ชุมชน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยในกระบวนการการส่งมอบสินค้าบริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกโดยการอบรม
การขับข่ีปลอดภัย การตรวจสารเสพติด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ตรวจความดัน ตรวจอุณหภูมิร่างกาย           การ
ตรวจสภาพรถบรรทุกด้านความปลอดภัยและด้านมลภาวะ เพ่ือป้องกันอันตรายท่ีจะส่งผลต่อลูกค้า ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ซ่ึงผลการดําเนินงานสถิติอุบัติเหตุรถบรรทุกในปี 2557 เป็นศูนย์ครั้ง

2.) การบริหารการจัดซ้ือ ผลิต ส่งมอบและกิจกรรมหลังการขาย (Operation)
บริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการบริหารงานจัดซ้ือ 

การตลาดกระบวนการวางแผน/ผลิต กระบวนการส่งมอบสินค้า การบริการหลังการขาย การประเมินความพึง
พอใจ ดังรายละเอียดดังนี้

3.) การบริหารการมีส่วนร่วมของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
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3.) การบริหารการมีส่วนร่วมของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ลูกค้า
บริษัทฯ การมีส่วนร่วมของลูกค้า บริษัทฯได้ดําเนินการโดยเข้าไปพบพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงเพ่ือทํา

ความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าสําหรับการจัดหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ท่ีมีคุณภาพและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้ารวมท้ังมีการรับทราบข้อมูลและร้องเรียน(ถ้ามี) เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันดังต่อไปนี้

-    กําหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
-    ให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
-    บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าท้ังก่อนและหลังการขาย เพ่ือให้ลูกค้าพึงพอใจกับสินค้า/

บริการสูงสุด
คู่ค้า
-    ในการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าบริษัทฯได้มีกระบวนการท่ีชัดเจนโปร่งใส่โดยดําเนินการตามระเบียบและ

วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจ้าง ท่ีกําหนดไว้ชัดเจนและเปิดเผยให้บุคลากรรับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
รวมท้ังสื่อสารให้กับ คู่ค้าได้รับทราบอย่างซ่ือสัตย์สุจริตและเท่าเทียมกัน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันใน
ระหว่างคู่ค้าตามควรแก่กรณี โดยพ้ืนฐานความยุติธรรมและการรักษาความลับของคู่ค้าเป็นสําคัญ

-    เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจ เพ่ือให้มีการพัฒนาตลาดร่วมกัน
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คู่แข่งขัน
-    การแข่งขันต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
-    ดําเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้
จัดส่ง
- มีการคัดเลือกผู้จัดส่งสินค้าโดยมีมาตรการการตรวจสอบท่ีเข้มงวด แต่มีความเป็นธรรมมีมาตรการ

สร้างความเสมอภาคในการจ่ายงาน มีการอบรมให้ความรู้การขับข่ีปลอดภัย ให้กับพนักงาน ท่ีขับรถบรรทุก มี
มาตรการตรวจสอบสารเสพติดและการตรวจสอบแอลกฮอลล์ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุระหว่างขนส่ง

ผลท่ีได้
- ผู้ประกอบมีรายได้มีความม่ันคง บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
- องค์กรมีผู้ขับรถท่ีมีศักยภาพและมีจิตสํานึกในการทํางานลดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า
ผู้รับเหมาช่วง
- มีการคัดเลือกผู้รับเหมาช่วงตามศักยภาพของงาน
- มีการพัฒนาให้ความรู้ผู้รับเหมาช่วง
- มีการตรวจสารเสพติดผู้รับเหมาช่วง
ผลประโยชน์ท่ีได้ร่วมกัน
- มีผู้รับเหมามีศักยภาพในการทํางานให้กับองค์กร
ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ, ผู้ส่งมอบวัสดุส้ินเปลือง
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ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ, ผู้ส่งมอบวัสดุส้ินเปลือง
- มีการประชุมร่วมกับผู้ส่งมอบเพ่ือพัฒนาศักยภาพร่วมกัน
- มีการประเมินผู้ส่งมอบด้านเวลาการส่งมอบ
ชุมชน

องค์กรได้มีการสานเสวนากับชุมชนท้องถ่ินหาความต้องการของชุมชน เพ่ือองค์กรจะได้มีส่วนร่วม
การพัฒนาชุมชน ซ่ึงผลการเสวนามีการนําไปใช้ประโยชน์ ดังนี้

- กํากับ ดูแลกิจการ ไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชน เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกัน เช่น จัดทํากิจกรรมจิตอาสา
เพ่ือพัฒนา ชุมชน เป็นต้น

- ทําแผนโตรงการร่วมกับชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- ทําแผนโครงการลานกีฬาสําหรับผู้สูงอายุ
- การจ้างงานแรงงานในท้องถ่ิน
- การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน
- มีแผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกันโดยการปลูกป่าชายเลน
- มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน เช่น โครงการถังดักไขมันให้กับโรงเรียนสามัคคีบํารุงและ

โรงเรียนวัดสวนส้ม

�-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� �-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� ((���8����8�))



สังคม
- สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น
-   มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสมํ่าเสมอ
-   มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้
-   ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร
ผู้บริหารและพนักงาน
-   ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัว
-   มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน
-   มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสูงสุด
-   ให้การส่งเสริมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น การออม การจัดทําบัญชีครัวเรือน 

การวางแผนทางการเงิน
-   ให้การส่งเสริมด้านกีฬา และสันทนาการแก่ผู้บริหารและพนักงาน
-   ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างจริงจัง เป็น

รูปธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ
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รูปธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ
-   สนับสนุนให้การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุมีผล

ผู้มีส่วนได้เสีย/ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนประกอบสําคัญในกลยุทธ์ความย่ังยืนของบริษัท และทําให้

ม่ันใจว่า บริษัทฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสท่ีมีอยู่และท่ีกําลังเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจหรือตลาดต่างๆท่ี
บริษัทเข้าไปดําเนินงานท้ังยังช่วยให้บริษัทจัดลําดับความสําคัญง่ายมากข้ึนและช่วยพัฒนานโยบายต่าง ๆ

ในปี 2557 ท่ีผ่านมาบริษัทได้มีการสานเสวนาภายในองค์กรเพ่ือการทบทวนทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง พร้อมทําการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ เพ่ือจัดลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงผู้มีส่วน
ได้เสียของบริษัทประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า/คู่ค้า/คู่แข่ง ผู้จัดส่ง ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ/ซัพพลายเออร์ 
ผู้รับเหมาช่วง ชุมชน สังคม เจ้าหนี้ ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ 
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บริษัทได้กําหนดเป้าหมายและแผนการดําเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพ่ือก้าว
ไปสู่องค์กรท่ีพัฒนาอย่างย่ังยืน ด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นท่ีเก่ียวข้อง โดยมุ่ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยท้ังทางร่างการและจิตใจของพนักงานทุกคน ซ่ึงเน้นการทํางาน
อย่างปลอดภัยเป็น Zero Accident พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกสนุกกับการทํางาน และส่งมอบ
สินค้าท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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4.) การบริหารนวัตกรรม
บริษัทมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง

ต่อเนื่องและท่ีสําคัญบริษัทฯ ยังได้ใช้กิจกรรมต่างๆ และการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้พนักงานเกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ ทําให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ซ่ึงนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นท้ังนวัตกรรมเพ่ือการดูแลพนักงาน 
เช่น นวัตกรรมทุกข์ใจใส่โหล, นวัตกรรมทนายทูบี, นวัตกรรมทําดีใส่กระปุก, นวัตกรรมผ้าป่ารอบย้ิมอ่ิมสุข ทําให้
องค์กรทราบถึงสุขภาวะของพนักงานท้ัง 4 ด้าน คือ สุขภาวะทางกาย, สุขภาวะทางอารมณ์, สุขภาวะทางสังคม, 
สุขภาวะทางจิตวิญญาณ

5.) บุคลากร
ผู้บริหารของบริษัทให้ความสําคัญต่อการสรรหาพนักงานมากพอ ๆ กับการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน โดยให้ความสําคัญต่อการคัดเลือกคนดี มากกว่าคนเก่ง ซ่ึงผู้บริหารเชื่อว่าพนักงานท่ีรับเข้ามาใหม่ยัง
ไม่มีความรู้ ความสามารถในระดับท่ีเรียกว่า “คนเก่ง” ก็สามารถพัฒนา ภายหลังได้ แต่การสร้างคนให้เป็นคนดี
ต้องใช้เวลานาน 

วิธีการสรรหาของบริษัท ใช้วิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การประกาศรับสมัครทางสื่อต่าง ๆ การ
คัดเลือกนักศึกษาท่ีจบใหม่จากมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน และการรับสมัครใน Internet เป็นต้น 
ซ่ึงทําให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีโอกาสท่ีจะคัดเลือกพนักงานได้มาก 

6.) วัฒนธรรม
 บริษัทฯได้กําหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนโยบาย
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 บริษัทฯได้กําหนดนโยบายต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน อาทิ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนโยบาย
ด้านบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ นโยบายระบบบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางาน แลนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานพร้อมกําหนดบทบาทหน้าท่ีและ
แนวปฏิบัติให้กับพนักงานเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ รวมท้ังมีการทบทวน ติดตามในการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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การทบทวนบริบทภายนอก

บริษัทฯได้ทบทวนบริบทภายนอก โดยได้พิจารณาจากประเด็นท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและความไม่

แน่นอน ท่ีจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของบริษัท ซ่ึงมีแรงขับเคลื่อนด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และการเมือง เป็นตัวกําหนดการทบทวนบริบทดังกล่าว

ผลการทบทวนบริบทภายในภายนอกสามารถสรุปเป็นความท้าทายในอนาคตดังนี้ การขาดแคลน

วัตถุดิบ, การเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นแบบ One Stop Process, การใช้พลังงานทดแทน, ความปลอดภัยใน

การทํางาน ขาดแคลนแรงงาน และได้จัดลําดับผู้มีส่วนได้เสีย 2 กลุ่ม คือ พนักงาน   ท่ีมีความต้องการทักษะการ

ดํารงชีวิตและการออม ชุมชนท่ีต้องการการดูสุขภาพผู้สูงวัย ซ่ึงจากการทบทวนดังกล่าวได้ถูกทํามาเป็นส่วนหนึ่งใน

การกําหนดประเด็นกลยุทธ์ขององค์กร
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วัตถุประสงค์องค์กรและวัตถุประสงค์ระดับปัจเจกบุคคล 

ในปี 2557 ท่ีผ่านมาบริษัทกําหนดวัตถุประสงค์องค์กรไว้ 7 ข้อ

ด้านบุคลากร เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี, ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าวัตถุดิบ, 
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ด้านบุคลากร เพ่ือให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี, ด้านเศรษฐกิจ เพ่ือลดต้นทุนการนําเข้าวัตถุดิบ, 

ด้านสังคมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและเพ่ือให้พนักงานและผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกทํางานด้วยความ

ปลอดภัย, ด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและลดการใช้ทรัพยากรไม้,  ด้าน

วัฒนธรรม เพ่ือสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ระดับปัจเจกบุคคล เพ่ือให้พนักงานมีการออมเงินและมีเงินฝากสะสม มีความ

ตระหนักด้านสุขภาพ ให้พนักงานฝ่ายการตลาดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพ่ือป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ให้พนักงาน

เสนอโครงการการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือนําวัสดุในองค์กรมาจัดทําอุปกรณ์เพ่ือสร้างประโยชน์ในชุมชน สร้าง

จิตสํานึกผู้รับจ้างช่วงตระหนักถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสํานึกในการรักน้ํา เรียนรู้การทําถังดัก

ไขมันเพ่ือใช้ในครัวเรือนและมอบให้ชุมชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์
หลัก

กลยุทธ์ วัตถุประสงค์องค์กร ตัวช้ีวัด เป้าหมาย

1) การเตรียมความ
พร้อมในการหา
วัตถุดิบใหม่ท้ังใน
ด้านปริมาณและ
คุณภาพ

1) หาผู้ผลิตแหล่ง
ใหม่

1) เพ่ือลดการขาด
แคลนของวัตถุดิบ
2) เพ่ือลดต้นทุนการ
นําเข้าวัตถุดิบ
3) เพ่ิมแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ให้แก่ลูกค้า

• เปอร์เซ็นต์วัตถุดิบ
จากแหล่งใหม่

• เพ่ือลดการขาดแคลน
วัตถุดิบ 10% ต่อปี

2) สร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน

1) ส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน

1) เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน

• จํานวนกิจกรรมท่ีมี
ส่วนร่วม

      กับชุมชน

• มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชน 

    อย่างน้อย 2 แห่ง/ปี

3) ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และระบบนิเวศ

1) มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ 
พัฒนาและฟ้ืนฟู
ดิน น้ํา และป่า
 

1) เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ

• จํานวน NC 
• จํานวน ASPECT ท่ี

มีความเสี่ยงสูงปาน
กลาง

• องค์กรมีการปล่อยบําบัด
น้ําเสียออกสู่สาธารณะ
100%

การกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีนําสู่ความสมดุล ม่ันคง ยังยืนและมีความสุขการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีนําสู่ความสมดุล ม่ันคง ยังยืนและมีความสุข 41

 
4) พัฒนาสนับสนุน
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน

1) ร่วมกิจกรรม
ในท้องถ่ิน

1) เพ่ือสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

• จํานวนกิจกรรมท่ีมี
ส่วนร่วมกับท้องถ่ิน

• มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท้องถ่ิน 100%

5) การจัดการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน

1) การบริหาร
จัดการคุณภาพ
ชีวิตคนทํางาน
 

1) เพ่ือให้พนักงานมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

• เปอร์เซ็นต์
คุณภาพชีวิตท่ีไม่
ดี

• คุณภาพชีวิตโดยรวมของ
พนักงานท่ีไม่ดี น้อยกว่า 
5%

6) Steel pallet 
ทดแทน pallet 
ไม้

1) Steel 
pallet ทดแทน 
pallet ไม้

1) เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรไม้

• เปอร์เซ็นต์การใช้
Steel pallet 

• ใช้ Steel pallet เป็น
ร้อยละ 60 ของการใช้ 
pallet ท้ังหมด

7) องค์กรแห่ง
ความปลอดภัย

1) องค์กรแห่ง
ความปลอดภัย

1) เพ่ือให้พนักงาน
และ ผู้รับจ้างช่วง
ทํางานด้วยความ
ปลอดภัย

• จํานวนการเกิด
อุบัติเหตุ

• การเกิดอุบัติเหตุเป็น
ศูนย์ 
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ข้อกําหนดการนําไปปฏิบัติการบูรณาการ
ปรัชญาฯ ท่ัวท้ังองค์กร

แผนงานระดับปัจเจกบุคคล 
(Action Plan)

5.4.1 บุคลากร
1)  ออมวันน้ี เพือ่ชีวิตที่ดีในวันหน้า

2) 3 อ. มอก.9999 ช่วยได้

5.4.2 เศรษฐกิจ 1)  หาแหล่งวัตถุดิบใหม่

5.4.3 สังคม

1) ส่งเสริมความสมัพันธ์กับชุมชน

2) สร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับจ้างช่วง

 �����!���ก�� �����!���ก��
�  การกําหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ของแผนงานระดับปัจเจกบุคคล
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5.4.3 สังคม 2) สร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับจ้างช่วง

รถบรรทุก

 5.4.4 สิ่งแวดล้อม
1) มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นํ้า

2) Steel pallet ทดแทน pallet ไม้
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$�'#�����ก�������ก��$J����*��ก��J�� ��ก$�'#��J��J�����N
��� 5 *�� &�� �+�ก��>��	Z�$�'#����$���?	���*�B 

J��J����#$J�����&���*���$J��$
�� ��*�!�$��'�J��������
�!������� ���K $��� )��$����/������*���+����  
$	=� ��

-  ����ก�&ก��� ]���>��	Z������+� ������*���+����^
-  ����ก�&ก��� ]���>��	Z������+� �F����$����!D����ก���
�����
�����	�����^
-  ]����F���>��	Z������+�E �
�& �	G&&����#���&�ก���^ E
E 
��ก$!�'�&�ก��� ก��� �
��)�*�� ��� K ��#ก
���?���
����!��J����# 9 ก��ก��ก�*�N�
ก�&ก�� *��������

?��ก��!���)�*�� ��� K $�'#��!����ก���?���������������������J ���กก�*ก�������� ����
- �)�*��ก��	Y��ก���ก�?J	GB!�ก��
���$ก�����$�C���F��	��ก�*ก�� 
- �)�*����ก��&��ก���
��ก�?J	GB!�$���D�
���")�����F��	��ก�*ก��
- �)�*��ก�����$���ก�&ก������!��
�	��$������ ��� (CCCF)
�����+���ก��� �� �+��ก�������$������J�� � �� �+��"�ก���ก�� ��& �� �� 5 � �"�����������

ก�&ก��� KAIZEN  &��ก��$����ก����� ]กC�. ����*��������!�ก�*���ก���^��*����� )�� กC�.��#*�����&�� �+�
J(+�?����*ก�������*$	=�  ���** (Best Practice) J��&��!��������	��ก��
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4.  �L������-
�:.�8��;��:2L�-.X	�
��� ก��� Y����<��<���������
��
������Z  ���)�*����"����#��� ]����������(����&      $���&

�����"�� ������#���������Dก�^ 
- ��กJ�+� ��ก��>
� ������ *���������(�F(���"�� ����	
���� ก��?����*J���N
��#FNก ��� �� �%��� 

)	����� ก�� 
����#$	=�%��� �
�ก��	P�*� ������BB���#$	=�%��� ��>N�*��)� �
�
Nก����'#� K 
- �����+�ก��
�����$��#���!�$!
'�������#���&�กก�����>
� �"�D�
�ก��*��ก��>���ก����ก�** ก��

>
� 
- ���*����ก��*��ก���
�J�+� ��ก��$���ก�'�  
��&���*>����*��ก����ก��J���N
J��>N�*��)��!�

������	
�����
�$	=�����
�* ก�*��+�ก���ก�?J	GB!�$ก�#��ก�*>N�*��)���#��	�����%�>
 
- $�'#����?	�N�ก��>
� ������ �
�ก���!�*��ก����#��������#��'���+����� $C��2ก�& ����� �
� �� �2��

 ��� K &�?����*�����
)����������N� &�กก�������� ��!ก���, ?����*ก��	��$��������(����&&�ก>N�*��)�
��N���$ก"�D��$��#�� 
���� �����+�?����*ก����*����� �2�� ISO 9001, ISO/TS 16949  ��$�'#���� 
��

�-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� �-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� ((���8����8�))



5. �L��ก�-�2V�-
ก/��.��V���L��
��� ก�������ก���N�
��ก����#����
��� ก��!��?�������+ 

S. Stop Global Warming
S. Save Green Save Earth
S. Save Green World
C. Corporate Social Responsibilities

��	\ 2557 *�����E ?���N�
��ก����#����
��� ��������$C��2ก�&��$�������� ��!ก��� 
(��ก.9999 $
�� 1-2556) �����+

(1) ���������ก��������)������(�F(�ก��?����J��������ก��
�ก������!�$ก��	��)���D�N���� �+�� �
ก��&��!��� F���*ก�����	��)���D�
�ก��&��ก��J��$����
�����(� F(�>
ก���*��#&�$ก��ก�*������ ��K ?	

(2) �N��
������!�$!L�F(�>
ก���*������#����
���&�กก�����$������J�����Dก��
�����!�
�����N� 
��&�������!�'���%�ก���!��K��ก��
��
�J&��>
ก���*������#����
���$!
����+�

(3) ���������>
� �"�D!�'�ก��*��ก����#$	=��� � ����#����
����
�!
�ก$
�#��ก��>
� ��#?����ก��
&��ก��!�'�ก��	Y��ก���
���

(4) ����
������������	�����%�>
�
�	�����%���C(ก���
���������� $�'#���� ��	����ก D���
��ก�����$���%��ก�&J�����Dก�

(5) ก��!����������ก��&��ก���+�������$	=���**���*�
��F(�ก��&��ก�� ก��ก�ก$กL* ก��
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(5) ก��!����������ก��&��ก���+�������$	=���**���*�
��F(�ก��&��ก�� ก��ก�ก$กL* ก��
��*��� ก��*��*�� �
�ก����*��)��?�����
���!
���+��%����� ��
�����(�F(�	��)���DJ��������
������
��#���$���%��ก�&

(6) ������������ก�������ก�D ������
�,-.�,N��� �+���
�	Z� ���$	=���ก2��J��ก����������� J��
������
������

ก�-�8L0-
<��ก-������
���=�
��	\ 2557 *�����E ?��&����� ])���ก�� Steel Pallet ����� Pallet ?��^  )�����*�����
���ก���

�!�
Nก���	��*$	
�#��ก����� Pallet $!
Lก ���ก����� Pallet ?��  V(#�*����������F���J�� ก
�ก�*
Nก�����ก�����  
Steel Pallet ����� Pallet ?�� ?������
� 60 J��ก����� Pallet ��+�!�� ���>
����!�*�����E �����F
�ก�����
������ก�?��?������� ��$�'#�� 

*�����ก��!���!���J����+*��  ��&��� $กL**���(ก �
�������>
ก������
�����?,,Y� �+����� �
�
������ก��'#� K ��#����������B $�'#����������>
ก�� ��&�����"����#����
����!��ก��"�ก���ก���
�
�"�������������#����
��� ���!��*ก������>����������#����
��� ��?	 

�-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� �-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� ((���8����8�))



ก�-�U��ก
�V�N��:�ก-N0���ก��<./
- ก��!���!���ก�� ��&��� *���(ก	��$�L�	GB!���#����
�����#�����B �
�������>
ก��
��
���

�
�	����"J��$����ก��"�ก���ก����#����
���J��*�����
- ก��&��ก���+��$��� )�� �� �+���***��*���+��$��� �
���*���ก�� ��&����+�����ก���	
�����ก��ก

)����� ��+� K ��#)�����?��?����ก������+����ก��*��ก��>
� � ��������
- ��*����
��������ก�C )��ก�� �� �+���**ก��&��X�Z� �
���*��� ��&���ก���	
���X�Z���ก

)����� �����+������*��
���
���F ก���$J��)�����
- &���!���ก��J����B� �����#�	P�กN
!�'��������#?������
����ก��ก*��$�")����� �!�FNก ��� ����#

กW!���ก��!��
- ������
����$����ก�����>
� �"�D�
�*��ก����#$	=��� � ����#����
��� )��ก����*���>N���*&���

����J���������� ������%�ก�� ��&����FJ�����������
� ��&��	ก�"DJ����������$	=�	��&��������������
� 
1 ���+� ก���$��#�	P�*� ����  ���** ��&����FJ����	��&����� �
��** ��&��	ก�"DJ����������	��&�����
��#*�����ก��!�� �����+�ก��!���!���ก������ ��&�������ก�����ก���J�*�FJ����$	=�	��&�� ก���J�*�F
J���������� $�'#� ��&!����$�� ���
���
ก���
D������ก�� 

�
�&�กก����#�F*����ก��#���*����ก������$�'#������*�!�
Nก��� *�����E���>N���*&������� V(#�$	=�
>N�	��ก�*ก��������� ?������**ก��&��ก����#�� �����+���	\ 2557 *�����E&(� ���&�����])���ก�����������
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>N�	��ก�*ก��������� ?������**ก��&��ก����#�� �����+���	\ 2557 *�����E&(� ���&�����])���ก�����������
	
�����!�ก�*>N���*&��������F*����ก^ $�'#����$�����!�>N�	��ก�*ก�����������������** ���?	F(�$	=�ก��
��������ก���J�*�F �!�����"���
�&� ����(ก>����� �ก�� ���K��)���ก�� �����+

1. ก�� ��&��*���������J�����ก��� )�� ก���*�����ก����!����$*��*ก���$J��������
ก���*��!�������
���
����� ก�� ��&������������J�����ก��� ก�����*��� ก�� ��&���$���D �� 

2. ก�� ��&���������J���F��������� )��ก��
���$*����F*����ก�!�� ก������$J����*���������
ก�� ��&��*����F	��&�����, ก��*�������ก�� ������$�
� !�'��������, ก������ ��&��*)��
�"�������&�ก����ก
��J��*�����

3. ก�� ��&���$���������������
4. ก�� ��&���������ก������ ������ �2����	ก�"Dก��&�*�(�������, �� �2��ก��&�����������*�

�F*����ก �
� �� �2��ก������>�&����� / 	����"�+��!��ก ��#*�����ก��!��
$	Y�!���ก�����$���)���ก�� >N���*&��������F*����ก?����*ก���*��&� ����(ก��������	
���� 100 

% >
��#?����*����!�>N���*&��������F*����ก��&� ����(ก��������	
����  ?��$ก����*� �$! � !�'��F*����ก��#$J��
����)���ก��?��?	������
����������� �
���#����
���� ��������
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ก�-�ก�U��ijk�i2�.��V���L��
- ���$���ก�&ก��� �������	
Nก	Z�  �����$�� �� 
�)
ก���� ����� ��$�'#����ก	\ 
- &�����)���ก��F����ก?J��������F��ก����+��  ��)���ก�����������������ก�* �* . 

�������� $�'#��&ก&����!�ก�*���ก��� ���*���������� ������!�� ��� $	=� �� 
- �N�
���ก����!�����J����#�� ������	
������ก������������� ��$�'#�� &�����!�*�����?����*

�F��	��ก�*ก����$�����������	
����������������
�������
�����ก�������� 9 	\ �� ��ก�� (2549-
2557) �
�?����*ก����*����� �2�� ISO 14001 �
� OHSAS 18001 ����� ��$�'#��

6.  �L��ก�--���<
l��8A�8�V�N�
���
��� ก��� ]�-��N�;.�X;<-L��ก
�8A�8�V�N�
���Z $	=�ก��$���ก��$ �*) J��*�������*�N�ก�*

������
������ )��$��#�&�กก���!����ก�������� ����� >���)���ก�� ]��������ก��	�ก^ $�'#����ก��������&�$ก��
������J V(#�&���� ��?	������*���� ����� �
�������!���������J 

��ก��+�ก���!���������$!
'���)���ก��$�'#������$�'#�� )��&��ก�&ก����"���D����	
������
ก���������
�	Y��ก���ก�?J	GB!���$�� �����F��	��ก�*ก��J��*�����
Nก���/�N���� 

ก���N�
�!���������$!
'��������*J����
��F����#J���������ก�� ���K $�'#��!������F
�!�*��ก��	��������*����ก�C��#�� ก�*��+�ก��X�ก�*���!����ก����N�&�กก����� )��
�ก�����������,�Z�$,-�� 

�ก��$����#���#$	=��*����J �
��!�$�����N�������$C��2ก�&��$���� �
����>���?	������*���� ����� �
�
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�ก��$����#���#$	=��*����J �
��!�$�����N�������$C��2ก�&��$���� �
����>���?	������*���� ����� �
�
����� ��?	

�
�$�'#��!�ก�������������
������J��*�����?��*��
�F(�ก���������#��#��'���������&��� ��	\ 
2557 *�����?���(�!
�กก������� ������������������#���*����$�L&���$&����N�!��?��������������?�� �'� 
�RL��� �RL�\�� <
l�� $	=�*��?� 3 J�+��N��������$�L&

ก�-�RL��� �'� ก��������!�$ก������$J���&��J���N
�'+�2�� ����ก�����$����ก�*>N�������?��$�����#
$ก�#��J�����กXZ�� $�'#�C(ก��J���N
��ก�� �J������� �
����!���กJ��	GB!� 

ก�-�RL�\�� $	=�$�'#��ก���'#�����
������ก������������ )�������'#�������������$J���&�
�������#��&
ก�*����� ����ก����$����!D 	GB!��
����� ���ก��J������� �
��!������������������ก��*�� ก�������
��ก��#���

ก�-<
l�� $	=�$�'#��J��ก��$�����N�$�'#������C�ก�������� ����������#$
�+�� )�� �+��"�����������
������*>����* �������J�������� �
��������#*�����?��$J��?	���������ก�*�"�������J��*����� ��ก��
��ก�**!
�ก�N ��
�$��Nก������� ก��C(ก���N��� �
ก$	
�#��$�����N� �
�X�ก	P�*� �J������� �����+�ก���!�
�����#$
�+���!����������������� �
� �� �����*����	��$���>
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�
�P�0
>� 3 R
>��?> �A��P��2�ก�-<
l����L8A�8��?���������L�R��V�N�6�P��2������
���=���0?��A�
7.  �L��ก�-�
�06�-������L���
���V�N�.��V���L��

��� ก������!�$�'#�ก�������$	=�ก����*�����#� ���K ��#*�����?�������� �)���ก�� CSR 
��	����
>
 $�'#�$>�����>���������� ��� K $��� $�L*?V DJ��*����� �
���ก�� �� ��>
ก��	P�*� ����� CSR 
)���"�ก���ก����ก��$��������� ���	P�*� ������ ��$�'#���
�$	=��N	%��� V(#��"�ก���ก��*�������  
�)�*���!�ก�����*���������$ L���#�
� ��$�'#��

ก.�ก--�ก�--���<
l��8A�8� V�N�
���
- ��*J��J��B���$�Lก�!��ก�*� �J�������ก���� CN��D$�Lก$
Lก)��$�����
������ $�'#������# 10 

�ก���� 2557
- �������*�B	\�!���
����*����J�������
&�*1
�ก	\�!�� ���C�����$J'#��J��%D���	����� $�'#�

�����# 16 �ก���� 2557
- ���*����J�������
���ก����&��!���������� $�'#������# 4 ก������%D 2557
- &��ก�&ก���)���ก�� ]$�'#������$�'#��^ ����ก�*�"����ก���ก������	
��������������� �
�

������
�����ก��������&��!��������	��ก���!�ก�*)�����*�����
Nก���/�N���� $�'#��!������N� ����$J���& 
�
�	
�ก&� ����(ก��ก�������������	
���� V(#�����*	\ 2557 ��#>�����?��$J��&�����)���ก�����ก
������
��+���+� 5  *����� �����+ �'� *����� ก����*$ก� � &��ก��, *����� �� V� $�� >
� �"�D!
�� &��ก��, *����� ก��!��# 
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��+���+� 5  *����� �����+ �'� *����� ก����*$ก� � &��ก��, *����� �� V� $�� >
� �"�D!
�� &��ก��, *����� ก��!��# 
&��ก��, *����� !��D?��*��&��"�D &��ก��, *����� "���DC�
	� (1984) &��ก��

-  �� ���
��!�ก�����*����)��$������#?����*>
ก���*&�ก�+������$�'#�	\ 2554 ��#*�������*$	=�
$&��������ก�*�����*�����&���$*���?������,-.�,N)*��"�F�� ���������$
!B�� �.*���!��# &.
�*��� $�'#�
�����# 22 �[���� 2557

- ����ก�&ก��������ก�D	��$�"�����F�#� �
����$��������%������ก�����$&���D���� " ����!
� 
$�'#������# 1 ��F����� 2557

- ���$����ก�����N��	GBB�����F�#� ���*����>
� �"�Dก���$!���� *�����J
� $�'#������# 2 ��F����� 
2557

- ����ก�&ก���$��� -��#�$�'#���J��  �����*�!��# ���� ��$�� �� " ���!
�� �.9 $�'#������# 15 

��F����� 2557 

- ���*�����!
��$�����N�$C��2ก�&��$������)��$���� ])���ก����!��ก
�����$�'#�����^ ?���ก� 
)���ก��$
�+��	
���ก )���ก��$
�+��?ก?J� �
�)���ก��	
Nก>�ก )��$����1� �����D$������� $�'#������# 25 
��F����� 2557 
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- $J���������,-.�,N	��$�"�J�������%��� ��*
)����� &��!���
�*��� ���������$
!B�� �.*���!��# 
&.
�*��� V(#�$	=������#*�����E ?����*$	=�$&������ก��*N�"�)*�FD?����ก)*��"���������$
!B�� $�'#������# 27 
��F����� 2557

- ����ก�&ก���ก�*J�����ก�� ����& �.���)��� � ��������� ����&����� 	���������'+���# �
�
!���������$�ก�� ����ก�*	
Nก ��?�� &����� 1,000  �� *�� ��?�� &����� 40  ��  ��)���ก��	
Nก ��?�� 1 

��� �� " ���C�����$J'#��J��%D �.���	����� &.�����	��ก�� $�'#������# 9 ก�กW��� 2557 

- $J������ก�&ก���	
Nก	Z����$
� ��)���ก�� ]	
Nก��ก�D��*)����� 	
Nก	Z���*��$
^ " 	�ก�+��
	�����D �.�ก
� &.����� $�'#������# 26 ก�กW��� 2557

- ���*����J�������
�$��'#���'#��!�ก�*��������� )���ก�������������� �
�������'+���#���
�������� $�'#������# 30 ก�กW��� 2557

- ����ก�&ก���ก�*ก����� 
��!��������&�������+�������
������*�����&���$*���?�� ��* 
METAL SHEET ������$�ก	�����D �����	ก�"Dก�Q� �
�?�������*�����$���������$J��������%����>��	Z�
�������$�'#�ก��C(ก�� )��$��������!�� ������  .	
��ก
�� �.*��V��� &.���C�����%�� $�'#������# 18  �
��� 
2557

- �������*����ก�*�����
��$����������	��ก�� ���������ก�P����D ���&�ก���           ��)���ก��
���������������C�ก�����	P�*� �������'������ $�'#������# 20  �
��� 2557
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���������������C�ก�����	P�*� �������'������ $�'#������# 20  �
��� 2557
- �������$�����
������ก�D����%���	��$�"�
��ก���� )����*J��J��B���!��* ������ $�'#����

���?�����*�������
��ก���� " ����������� �
�)��&��!�����+���'#� �
�������?�����*�������
��ก����
)��?��!�ก������&��� " ����!
� �.���	����� $�'#������# 6 �[C&�ก��� 2557

- ���*����&��������$!
Lกก�� ก $�'#�����	
����J��>N����������+����� " ����������� �.���
	����� &.�����	��ก�� $�'#������# 6 �[C&�ก��� 2557

- ��*J��J��B�
����ก��C(ก���� ]���$�Lก^ �!�ก�*������
�)��$����$	=�	��&����ก	\ ��$�'#��
��ก&�ก��+ *�����?�����$�����!����ก���������������ก�&ก�����#$	=�	��)���D ������������
������
����ก )������ก�����$���ก�&ก��� ��� K �����+

- &��ก�&ก���$�����ก �"���D��������N**�!��#)
ก $	=�	��&����ก	\ ���>
�!�&��������ก����N*
*�!��#
�����
�
                   - $	=�>N�������� ��!ก���J��&��!��������	��ก�� ��ก��$>������
��"���D��$!
����
�F��	��ก�*ก�� �
����������ก�*���Dก���$!
�� ���. ��$�Cก�
 ��� K
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- &��ก�&ก�����$!
��$J������� ��#�*�B���$����!�
Nก )���!����ก�����#$J������)���ก����#�!���&&� 
&���$!
�� 3 $�'�� �
����$������$!
����+������$��� $�'#�$	��*�B����������D�!�
Nก )��?����*ก�����*����&�ก
%����������� ��J�	NZ$&����������

- ���$����ก����� �����$C��2ก�&��$����)��$��B%����������� �
�%�����ก��ก�?��        
�!����������ก��������N	�** ��� K �ก����ก���

- ���$����)���ก�����$���ก�*�!ก�"D��������D
- &��ก�&ก��� ]�����$�'#����^  ��$�'#�� 
��	\
- $J������ก�&ก��� ]���*�B�
�,G�%����$�'#���������*��*���$ก��*�����E^
- &�������������F��	��ก�*ก��J��*����� $�'#��!�*��ก�����ก��� ���*�������ก��� �
�

*���
����ก$�'#����$กL*�+�����!�
Nก
- �"���D���$������ ����������������*���� ��$�Lก�
�� ��
- �����ก�D����%���	��$�"�?��&����%����+��J���&�ก>N��!B�/>N�*��!������*�N�������$�Cก�


��ก��� D
- ���*����ก��*��&��)
!�  )��&���!��F��**��&��)
!� J����ก����?�� $J������**��&�� " ��#

���ก��*�����$	=�	��&�� ��$�'#��
- $�'#�$��#�)�ก�����ก��C(ก���!��ก�*� ����ก���*����� &(�?����ก������$!
'��
����*������*

���ก��C(ก���!��ก�*� ����ก���*����� ��$�'#��$	=�	\��# 14
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���ก��C(ก���!��ก�*� ����ก���*����� ��$�'#��$	=�	\��# 14
-  �� ���
��!�ก�����*����)��$������#?����*>
ก���*&�ก�+��������#*�������*$	=�$&������
ก��,-.�,N��)���ก���'�)��$�����!�
Nก!
�� ���������%D�����?���ก� )��$��������N� �$�, 

)��$�������*��V�����ก 
���!��* 	\ 2557 *�������������$���ก�&ก����
� �� �����������'*!�����ก�&ก��� ��� K ��#?��

���$���ก��?	�
�� ����� ��$�'#�� �����+
ก.�ก--��<=���
���
- $J������)���ก�� ]�
ก$	
�#��$�����N���F� CSR^ &��)�� CSR for Thailand ����ก�* �.�.�. $�'#������# 

25 ������ 2557
- $J������ )���ก�����$����C�ก���)����������N�ก�������������#����
����
�������*>����* ��

������������#��'� $�'#������# 26 ������ 2557
- ����ก�&ก����"���D)���ก��	Y��ก��ก��$ก����*� �$! ����F��������$�Cก�
��ก��� D����ก�* 

�.���)��� ��
�*�����$�ก���'#�K $�'#����������%�������	
�������F��$�'#������# 2 $����� 2557
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- ����&��ก�&ก����ก�?J	GB!���$�� ��������� No Place For Drug ��#������
�����)�� $�'#������# 
9 $����� 2557

- ����&��ก�&ก����ก�?J	GB!���$�� ��������� No Place For Drug ��#�����!�N� 2 �����  .���)��
ก
�� �.���	����� &.�����	��ก�� $�'#������# 14 �[���� 2557

- ��*$ก��� �*� ���*������$	=�!������� ���**����ก�����!��ก����� 100% &�ก>N�������ก��
&��!��������	��ก�� $�'#������# 29 �[���� 2557

- $J������ก�&ก���&��*N�����>
���)���ก�� �
� �����*�"�ก���ก�� �� ��	��$���>

)���ก�� TO BE NUMBER ONE ����ก�*�����ก�����%��"��J&��!��������	��ก�� �
�$��'�J������� TO 
BE NUMBER ONE $�'#������# 5 ��F����� 2557

-  $J������ก��	�����$��������ก��ก��&������>�ก�������N������ก���
�	Y��ก����$�� ����ก
���
�������/��������� &��)�������ก����"�ก���ก��	Y��ก���
�	��*	�����$�� �� $�'#������# 11 ��F����� 2557

- $J������ )���ก�����$����ก������� �2��������$C��2ก�&��$�������� ��!ก��� (��ก.9999 
$
����# 1-2556) ?	������F��	��ก�*ก��$�'#�ก��$ �*) �������#��'� $�'#������# 12 ��F����� 2557 

- �������*����$��'#����	)�*��)��
������!�ก��
���&�ก�$!
���!����#��	��&��ก��      $�'#���ก��
������* " ������#���$����	����� $�'#������# 20 ��F����� 2557

- ��*$��'#��	��*��ก�C����� �� �+� $�'#������!��� ��&��ก�� �F�*�����	���������� $�'#������# 

54����-
�:.�8��;���
��� 

- ��*$��'#��	��*��ก�C����� �� �+� $�'#������!��� ��&��ก�� �F�*�����	���������� $�'#������# 
25 ��F����� 2557

- ���*���� METAL SHEET ��ก�������!���$กL*$�ก���$��#�$ ���ก������ก��� ��&�� $J��$�'�� 
&��!��������	��ก�� $�'#������# 30 ��F����� 2557

- ��*J�����*����ก����&��	P�*� �ก��$�'#�������F�*�����	������������ก��	���������ก��
�F�*�����	���������� $�'#������# 18 ก�กW��� 2557

- $J������ก�&ก��� ]��� �� ������D��	��#��!���� � 2557^ ��� ������� ]HAND IN HAND 	P��N	
ก�� ���N� $�'#��������������#��'�^ &��J(+�)�����Dก� �� ������D��	��#� (	��$�C?��) ����ก�*���$��'�J��� �� ���
���D��	��#���+�����2�
�$�ก�� $�'#������# 6 ก������ 2557

- �������$�����
������ก�D����%���	��$�"�
��ก���� )��	�����2Dก����&�ก����� ��?V$��

&��!���� ������?�����*�������
��ก���� $�'#������# 6 �[C&�ก��� 2557

- *��&��$������?��&�กก��&���J��J��ก�
D,ก��ก�C
����>N�	��ก�*ก��	NZ$&��E ���F���$ก��� ��C>N�
*�B��ก�� ����&N%��� 1 $�'#�$	=�������ก���ก�J�����ก�� ����&N%��� 1 $�'#������# 9 %������ 2557

- $J������ก��	���������ก�� ก�����*��ก���
���ก )��&�กก������������*  ��N��        ���������
��%�$	���
���ก)��&�กก�������� " �F�*�����	���������� $�'#������# 15 %������ 2557
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- �"���D)���ก��	Y��ก��ก��$ก����*� �$! ����F��������$�C*�
	\�!�� 2558 ����ก�*!�������
����2�
�$�ก�� $�'#������# 23 %������ 2557 

-  &��ก�&ก�����**��&��	P����$ก�� $�'#�	�����2D$	=��'#�ก��$����ก����� �!�ก�*)��$�������*���N��� 
���$�$�'��	���%��� &��!���	���%��� �
��N
��%��� �*�� 

- &��ก�&ก����"���Dก����**��&��)
!� ��*��$�"��#���ก��J��*����� &�ก���ก����
����ก�����
*������'#�K $�'#���*�!��ก���ก����?�� $	=�	��&����ก 3 $�'������� ��$�'#��

- &��ก�&ก��������&���*�B���*� ���ก������ $�'#�F���$	=�������ก�C
������*����$�L&���-
$&����N�!�� �
�F������������$�'��$ก�����ก��� ��$�'#��&�F(���+�	\ 2557

- $J������$	=��"�ก���ก�������
���>���������F�#�������#���$����	����� )��$J������	�����
ก�*������
�����2 ���F(��F��	��ก�*ก�� ��ก�� �� ��$XY������ �
��ก�?J	GB!���$�� ��

ก�-�:�V<-���L����-2LVก��A���	����ก
- ����$	=������ก���ก��	�����$���	P�*� �ก��ก�����$�������F��	��ก�*ก��	
����?����$��

 �� &��)�������ก���	Y��ก�� �
�*��*��ก�� ����$�� �� �����ก������ก���$���!����$�'#������# 25 $����� 
2557 

- ����$	=������ก�*�����������ก��	Y��ก���
��ก�?J	GB!���$�� �����F��	��ก�*ก�&ก�� 
(���.) �
� TO BE NUMBER ONE $�'#������# 24 ��F����� 2557

- ����$	=������ก���ก���*��ก�����$������ TO BE NUMBER ONE ������� &��)��ก��������

����-
�:.�8��;���
��� 55

- ����$	=������ก���ก���*��ก�����$������ TO BE NUMBER ONE ������� &��)��ก��������
J���>����� $�'#������# 7 ก�กW��� 2557

- ����$	=������ก�*����������������$�'#�� ]��ก.9999 ����� ��!ก���?���N�������#��'�^ $�'#�
�����# 25 �[C&�ก��� 2557

- ����$	=������ก�*�������ก��	�����$�'#���*���*������ก��	Y��ก��	GB!���$�� �����F��
	��ก�*ก�&ก�� �
�ก��ก����N� TO BE NUMBER ONE $�'#������# 26 �[C&�ก��� 2557

- $J������$	=��ก������ก�������"���Dก��	Y��ก���
��ก�?J	GB!���$�� �� ���F��	��ก�*ก��
&�*�����?����*�*��*����� �2��ก��	Y��ก�� �
��ก�?J	GB!���$�� �����F��	��ก�*ก�&ก�� (���.) �
�
��*��*)
�	��ก�C$ก��� ���"��2���$	=�)����� ���** ��)���ก��F��	NZ$&��	
����$�� �� �
���*� �$! �
&�กก��������

- ����$	=������ก�
��"�ก���ก��*��!��J������� ����&)���������� ��$�'#����ก��� 10 	\ ��
ก���������$���ก��	Y��ก���
�	Y��	���	GB!�   ���B�ก����
���$�� �����F��	��ก�*ก�� )����	\ 
2557 ��>N�*��!���
����ก�����#$	=������ก����� ����&)�����ก��� 60 ��$J����*ก���*�� V(#����!�����#��ก��
��������N�
	GB!����B�ก��� ���K ����*����� ������J��ก��	Y��	���	GB!���$�� ��?����ก��

�-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� �-./
0 12��3�-.ก�-���5ก���� �6�ก
� ((���8����8�))



	������������ก�*�F��� ����&���'+���#���ก������ ��&	G��������ก��� >N���*$!���
�
>N�	��ก�*ก��J������#$J������������*�����$	=�	��&������� ��$�'#�� �
����� ��& 100 % ���������	\
� 2 ���+�

-  �����*�"�ก���ก������$&��!�����#����	
������ก����������ก
�� ��
��� $J���N�������
����	
���� $�'#������# 30 ก�กW��� 2557

-  �����*�"�>N�$J��X�ก�*��!
�ก�N � ]ก��	Y��ก���
��ก�?J	GB!���$�� ��$���ก
���%D������# 1^ 
&�ก�����ก����"�ก���ก��	Y��ก���
�	��*	�����$�� �� (�����ก��� 	.	.�.) $J���N���       ����ก��
���$������	Y��ก���
�$XY������	GB!���$�� �����F��	��ก�*ก�� $�'#������# 4 ก������ 2557

-  �����*�"��N���&�กก��������ก���
��������������� $�'#������# 8 %������ 2557
ก�-�
�ก.�ก--��L��V-�����
�<
�S3V�N��
��.ก�-V-����
- ��*���J��J��B$�Lก��ก$ก���!�ก�*��"�����"����'��!�����ก���*����� 
��	\ 2557 &������� 2 

���
- ��*�����
ก�&ก��� 5 �. $�'#������# 31 �ก���� 2557
- ��*��	ก�"Dก�Q��!�ก�*�!�������� $�'#������# 12 ก������%D 2557
-  ��& �� ��$XY������	GB!���$�� �� )�� ��&!����$�� ����	G��������ก���)�� ?���&���!�

���*
���!��� $�'#������# 17 ก������%D 2557
- ��*!���ก�ก������ �
�>��J�!�N�!�ก�*���ก�����)���ก������$!
'����ก����
����*������#

����-
�:.�8��;���
��� 56

- ��*!���ก�ก������ �
�>��J�!�N�!�ก�*���ก�����)���ก������$!
'����ก����
����*������#
?����*>
ก���*&�ก$! �ก��"D$�
��?!��*��J�� $�'#������# 20 ������ 2557

- $J������ก�&ก���)���ก��ก�����$���ก���N�
>N�	Z���**���D���)�� ��$�'+�������ก�
� ��
���
)�����$!
Lก )���F�*�����	���������� $�'#������# 1 $����� 2557

- �����'*�������%���?����$�Cก�
�����ก��� D ]����+����� J���>N��!B� ���J��?��^ $�'#�
�����# 10 $����� 2557

- ��*���ก��C(ก���!�*� �J�����ก���$��'� OKAYA 	��$�C?�� $�'#������# 20�[���� 2557
- ��*�����
 5 �., �����
)���ก��
���*� �$! � 365 ��������� �
������
 Kaizen $�'#������# 30 

�[���� 2557
- &��ก�&ก����"���D��������N**�!��#)
ก $�'#������# 30 �[���� 2557
- &��ก�&ก��������� ]��ก���?������$ก�#��ก�*��$�� ��^ 	\��# 8 $�'#������# 8 ���!��� 2557
- ��*�����
ก�&ก��� Kaizen $�'#������# 13 ���!��� 25557
-  ��&$XY������	GB!���$�� �� )�� ��&!����$�� ����	G��������ก��� $�'#������# 2 ก������ 

2557
- &�������������!����ก�����$�'��$ก��?������ก��F�����ก$�'��
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- &��ก�&ก��� ]����)�$ก�  �����$�� �� 	��&��	\ 2557^ $�'#������# 22-26 ก������ 2557
- �����&���*�B���*� ��������*��*���$ก��*����� 29 	\ $�'#������# 1  �
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