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ค าน า 

 รายงานผลการด าเนินงานฉบบัน้ี เป็นสรุปผลการด าเนินงานการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัตามกรอบ 
GRI Version 4 ส าหรับขอ้มลู ณ ส้ินปี 2557 ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นเศรษฐกิจ , ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ ดา้นสงัคม ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

 บริษทัฯ ด าเนินงานตามกรอบ GRI – G 4 จ  านวน 5 ขอ้ จากกรอบขอ้ก าหนดทั้งส้ิน 5 ขอ้ 

2. ด้านส่ิงแวดล้อม  

 บริษทัฯ ด าเนินงานตามกรอบ GRI – G 4 จ  านวน 9 ขอ้ จากกรอบขอ้ก าหนดทั้งส้ิน 13 ขอ้ 

3. ด้านสังคม 

 บริษทัฯ ด าเนินงานตามกรอบ GRI – G 4 จ  านวน 12 ขอ้ จากกรอบขอ้ก าหนดทั้งส้ิน 14 ขอ้ 

 สรุป บริษทัฯ ไดด้  าเนินงานการพฒันาอยา่งยนื ตามกรอบ  GRI – G 4 ครบทั้ง 3 ดา้น จ  านวนทั้งส้ิน 26 ขอ้ 
จากกรอบการด าเนินงานทั้งส้ิน 34 ขอ้ 

 

ในนามคณะกรรมการบริหารดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม 

บริษทั ศนูยบ์ริการเหลก็สยาม จ ากดั(มหาชน) 

  

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 สรุปการด าเนินงานตามกรอบ GRI                          หน้า 

ผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 5 ข้อ 

1. ขอ้มลูดา้นเศรษฐกิจโดยรวมขององคก์ร (G4-EC1)                                                                                1 

2. อตัราเงินสมทบท่ีองคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน (G4-EC3)                                 1 

3. ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บจากรัฐบาลและหน่วยงานทอ้งถ่ิน(G4-EC4)              2 

4. ร้อยละของผูส่้งมอบ(Supplier/Service/Outsource) ในทอ้งถ่ิน (G4-EC9)                                             2 

5. ร้อยละของผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการข้ึนไปท่ีมาจากคนในทอ้งถ่ิน (G4-EC6)                                    2 

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 13 ข้อ 

1. ขอ้มลูการใชว้ตัถุดิบหลกั (G4-EN1)       3 

2. ปริมาณการใชพ้ลงังาน (G4-EN3)                                                                                                            3 

    2.1 ปริมาณการใชพ้ลงังานฟอสซิล 

    2.2 ปริมาณการใชพ้ลงังานหมุนเวียน 

3. ปริมาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (G4-EN3)                                                                                                  4 

4. ปริมาณการใชพ้ลงังานน ้ าจ  าแนกตามแหล่งน ้ า (G4-EN8)                                                                       4 

5. ร้อยละของน ้ าน ากลบัมาใชใ้หม่ (G4-EN10)       4 

6. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก       5 

    6.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1:G4-EN15) 

    6.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1:G4-EN16) 

7. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้มอ่ืน ๆ (G4-EN17)       5 

8. ปริมาณการปล่อยสารท าลายโอโซน (G4-EN20)       5 

9.ปริมาณการปล่อย  NOx  ,  SOx  (G4-EN21)       6 

    9.1  ปริมาณการปล่อย  NOx 

    9.2  ปริมาณการปล่อย  SOx 

 



 
 

สารบัญ  (ต่อ) 

 สรุปการด าเนินงานตามกรอบ GRI                          หน้า 

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 13 ข้อ (ต่อ) 

10.ปริมาณน ้ าท้ิงท่ีระบายออกนอกโรงงาน  (G4-EN22)       6 

11.ปริมาณของเสีย (G4-EN23)       6 

    11.1  ปริมาณของเสียอนัตราย 

    11.2  ปริมาณของเสียไม่อนัตราย  

12.จ านวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี/น ้ามนั/น ้าท้ิง/ของเสีย ท่ีมีนยัส าคญั (G4-EN24)\       7 

13.ค่าใชจ่้ายและการลงทุนในการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม (G4-EN31)       7 

    13.1 ค่าจ  ากดั และบ าบดัของเสีย 

    13.2  ค่าการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

1. ขอ้มลูจ านวนพนกังาน (G4-LA10)       8 

2. ขอ้มลูพนกังานท่ีจะเกษียณ และอตัราการลาออก (G4-LA1)       9 

    2.1  ร้อยละของพนกังานท่ีจะเกษียณอาย ุ

    2.2  อตัราการลาออก  

3. อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากคลอด (G4-LA3)       9 

4. การมีส่วนร่วมดา้น OH&S (G4-LA5)      10 

    4.1 จ านวนพนกังานท่ีเป็นคณะกรรมการสวสัดิการ   

    4.2 อตัราพนกังานท่ีอยูใ่น คปอ.  

5. การมีส่วนร่วมดา้น OH&S ของพนกังาน (G4-LA6)      10 

    5.1 อตัราการบาดเจ็บจากการท างาน   

    5.2 อตัราการเกิดโรคจากการท างาน  

    5.3 อตัราการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นหยดุงาน 

 



 
 

สารบัญ  (ต่อ) 

 สรุปการด าเนินงานตามกรอบ GRI                      หน้า 

ผลการด าเนินงานด้านสังคม (ต่อ) 

5. การมีส่วนร่วมดา้น OH&S ของพนกังาน (G4-LA6) (ต่อ)      10 

  5.4 อตัราการลาหยดุงาน   

  5.5 จ านวนผูเ้สียชีวิตจากากรท างาน  

6. ชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (G4-LA9)      11 

7. ร้อยละของพนกังานท่ีไดรั้บการประเมินผลการด าเนินงานและการวางแผน                                           11 

   การเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน (G4-LA11) 

8. อตัราส่วนค่าตอบแทนของพนกังานหญิงและชาย (G4-LA13)      11 

9. ร้อยละของผูส่้งมอบ ผูรั้บเหมา และหุน้ส่วนธุรกิจท่ีมีความส าคญัท่ีผา่การคดักรอง    11 

    เร่ืองสิทธิมนุษยชน (G4-HR1,HR10) 

10. ร้อยละของกระบวนการด าเนินงานท่ีมีการประเมินผลกระทบดา้นสิทธิมนุษยชน (G4-HR9)  12 

11. ร้อยละของพนกังานท่ีผา่นการฝึกอบรมนโยบาย และแนวการปฏิบติัต่อตา้นคอรัปชัน่   12 

      ในองคก์ร (G4-SO4) 

12. จ านวนขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัผลกระทบทางสงัคมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและการด าเนิน   12 

     การแกไ้ขอยา่งเป็นทางการ(G4-SO11)  

13. ผลส ารวจความพึงพอใจของลกูคา้ (G4-PR5)      13 

14. มลูค่าของค่าปรับท่ีเกิดจากการปฏิบติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบักฎหมาย (G4-PR9)    13 

o ความไม่ปลอดภยัของสินคา้หรือบริการ (PR2) 

o ขอ้มลู-ฉลากผลิตภณัฑ ์(PR4) 

o การส่ือสาร-ประชาสมัพนัธ ์(PR7) 

โครงการการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในปี พ.ศ. 2557            14-15 

โครงการการพฒันาท่ีย ัง่ยืนก่อนปี พ.ศ. 2557                                                                                   16-18  

 

 



 
 

 ด้านเศรษฐกจิ 5 ข้อ 
1. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์กร (G4-EC1) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

1 1.1 ยอดขายสทุธ ิหรอื รายไดส้ทุธ ิ(ลา้นบาท)  5,551.50 6,369.09 6,665.77 

 1.2 ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท)  324.80 494.49 464.54 

 1.3 เงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้ (ลา้นบาท)  166.40 230.40 166.40 

 1.4 ผลตอบแทนแกพ่นกังาน (ลา้นบาท)  473.87 483.24 458.39 

 1.5 ดอกเบีย้และคา่ใชจ้่ายทางการเงนิใหแ้กผู่ใ้หกู้ย้มืเงนิ  

(ลา้นบาท)  

40.51 64.63 79.35 

 1.6 ภาษทีีจ่่ายใหร้ฐับาลและหน่วยงานทอ้งถิน่ (ลา้นบาท) 23.71 126.39 142.24 

 1.7 คา่ใชจ้่ายในการด าเนินโครงการเพื่อการสรา้งความมี

สว่นรว่มของชมุชนและสงัคม (บาท)   

500,000 500,000 500,000 

  

2. อัตราเงนิสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนักงาน (G4-EC3) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

2 อตัราเงนิสบทบทีอ่งคก์รจ่ายเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีใหแ้ก่

พนกังาน (รอ้ยละของฐานเงนิเดอืน) 

 
  

 อายุงาน ไมเ่กนิ 6 ปี (รอ้ยละ) 4 4 4 

 อายุงาน 6-9 ปี (รอ้ยละ) 5 5 5 

 อายยุงานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ (รอ้ยละ) 6 6 6 

 

หน้า | 1 



 
 

 

3. ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น ๆ ที่ได้รับจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น(G4-EC4) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

3 ผลรวมสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละอื่นๆ ทีไ่ดร้บัจากรฐับาล

และหน่วยงานทอ้งถิน่ (ลา้นบาท) 
0.0135 0 0.0135 

 

 

4. ร้อยละของผู้ส่งมอบ(Supplier/Service/Outsource) ในท้องถิ่น (G4-EC9)  

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

4 รอ้ยละของผูส้ง่มอบ (Supplier /Service/Outsource) ใน

ทอ้งถิน่ (รศัม ี5 กโิลเมตร หรอืภายในจงัหวดั) 
85.71 85.71 85.71 

 

 

5. ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จดัการขึน้ไปที่มาจากคนในท้องถิ่น (G4-EC6) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

5 รอ้ยละของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปทีม่าจากคนใน

ทอ้งถิน่ (รศัม ี5 กโิลเมตร หรอืภายในจงัหวดั) 
52 52 - 
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 ด้านส่ิงแวดล้อม 13 ข้อ 

 

1. ข้อมูลการใช้วตัถุดิบหลัก (G4-EN1) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

1 วตัถุดบิหลกั     

  1.1 เหลก็ (ตนั)  358,346 408,117 412,818 

 

 

2. ปริมาณการใช้พลังงาน (G4-EN3) 

    2.1 ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล 

    2.2 ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวยีน 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

2 2.1 ปรมิาณการใชพ้ลงังานฟอสซลิ (MJ)    

    -  น ้ามนัดเีซล  (MJ)  - - - 

    -  น ้ามนัเบนซนิ (MJ)  - - - 

2.2 ปรมิาณการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน   (MJ) - - - 

    -  xxx (MJ)    
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3. ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า (G4-EN3) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (kWh)     

-  ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า (kWh)    5,230,258 2,689,000 2,698,000 

 

 

4. ปริมาณการใช้พลังงานน ้าจ าแนกตามแหล่งน ้า (G4-EN8) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

4 ปรมิาณการใชน้ ้าจ าแนกตามความแหล่งน ้า (m3)     

 -  น ้าประปา (m3) 132,214.69 181,107 191,968.4 

 

 

5. ร้อยละของน ้าน ากลับมาใช้ใหม่ (G4-EN10) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

5 รอ้ยละของการน าน ้ากลบัมาใชใ้หม ่ 40 ลบ./วนั 35 ลบ/วนั - 
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6. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

    6.1 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1:G4-EN15) 

    6.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope1:G4-EN16) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

6 6.1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง : Scope 1 (ton 

CO2e)  ไดแ้ก ่การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (LPG ดเีซล) 
- - - 

6.2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มผา่นการใชไ้ฟฟ้า : 

Scope 2 (ton CO2e)  การใชไ้ฟฟ้าไมร่วมโซล่ารเ์ซลล์ 
3,035,144 1,508,529 1,513,578 

 

7. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (G4-EN17) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

7 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอื่นๆ (ton CO2e) : 

Scope 3 เชน่ การใชว้ตัถุดบิ การซื้อน ้าใช ้การเดนิทาง

ของพนกังาน เป็นตน้ 

- - - 

 

8. ปริมาณการปล่อยสารท าลายโอโซน (G4-EN20) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

8 ปรมิาณการปล่อยสารท าลายโอโซน (ton CFC-11e)  - - - 

  8.1 การใชส้าร HCFC22 (ton) - - - 

  8.2 ปรมิาณการท าลายโอโซน (ton CFC-11e) - - - 
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9.ปริมาณการปล่อย  NOx  ,  SOx  (G4-EN21) 
    9.1  ปริมาณการปล่อย  NOx 

    9.2  ปริมาณการปล่อย  SOx 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

9 9.1 ปรมิาณการปล่อย NOx (ton)  - - - 

9.2 ปรมิาณการปล่อย SOx (ton)  - - - 

 

10.ปริมาณน ้าทิง้ที่ระบายออกนอกโรงงาน  (G4-EN22) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

10 ปรมิาณน ้าทิ้งทีร่ะบายออกนอกโงงาน (m3)   9,364 9,717 0 

 

11.ปริมาณของเสีย (G4-EN23) 

    11.1  ปริมาณของเสียอันตราย 

    11.2  ปริมาณของเสียไม่อันตราย  

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

11 ปรมิาณของเสยี   217.48 119.22 30.05 

 11.1 ของเสยีอนัตราย (ton)  114.16 112.86 24.64 

 11.2 ของเสยีไมอ่นัตราย (ton) 73.32 6.36 5.87 
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12.จ านวนคร้ังการร่ัวไหลของสารเคมี/น ้ามัน/น ้าทิง้/ของเสีย ที่มีนัยส าคญั (G4-EN24) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

12 จ านวนครัง้ของการร ัว่ไหลของสารเคม/ีน ้ามนั/น ้าทิ้ง/ของ

เสยี ทีม่นียัส าคญั (เหตุทีก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ชมุชน และทรพัยากรธรรมชาต)ิ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

13.ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องส่ิงแวดล้อม (G4-EN31) 

    13.1 ค่าจ ากัด และบ าบัดของเสีย 

    13.2  ค่าการจดัท าระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม  

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

13 คา่ใชจ้่ายและการลงทุนในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม  (บาท)    

 13.1 คา่ก าจดั และบ าบดัของเสยี   600,000 42,000 108,000  

 13.2 คา่การจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  (รวมคา่

วจิยัศกึษาพฒันา) 
0 0 0 
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 ด้านสังคม 16 ข้อ 

1. ข้อมูลจ านวนพนักงาน (G4-LA10) 

 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

1 1.1 จ านวนพนกังานรวม (คน)     

     - พนกังานประจ า  613 607 608 

     -  พนกังานชัว่คราว  0 0 0 

1.2 จ านวนพนกังานจ าแนกตามเพศ (คน)    

 - ชาย  495 490 494 

 - หญงิ  118 117 114 

1.3 จ านวนพนกังานจ าแนกตามระดบัพนกังาน  (คน)    

 - ระดบัปฏบิตักิาร  413 402 405 

 - ระดบับงัคบับญัชาและสายวชิาชพี  171 176 177 

 - ระดบัผูจ้ดัการ  29 29 26 

 

 

 

 

 

หน้า | 8 

 



 
 

2. ข้อมูลพนักงานที่จะเกษียณ และอัตราการลาออก (G4-LA1) 

    2.1  ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ 

    2.2  อัตราการลาออก  

 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

2 2.1 รอ้ยละของพนกังานทีจ่ะเกษยีณอายุ     

 ใน 5 ปี (ชว่งอายุ 55-60 ปี) 2.60 1.15 1.15 

 ใน 10 ปี  (ชว่งอายุ 50-60 ปี) 15.30 9.55 9.54 

2.2 อตัราการลาออก ( Turn Over Rate) 1.59 1.65 1.11 

 

 

3. อัตราการกลับมาท างานหลังจากคลอด (G4-LA3) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

3 อตัราการกลบัมาท างานหลงัจากการลาคลอด 100 100 100 
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4. การมีส่วนร่วมด้าน OH&S (G4-LA5) 

    4.1 จ านวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวสัดิการ   

    4.2 อัตราพนักงานที่อยู่ใน คปอ.  

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

4 4.1 จ านวนพนกังานทีเ่ป็นคณะกรรมการสวสัดกิาร  (คน) 5 5 5 

4.2 จ านวนพนกังานทีอ่ยู่ในคณะกรรมการความปลอดภยัฯ    

 - ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัฯ (คน) 2 2 1 

 - ตวัแทนลูกจา้ง (คน) 10 10 10 

           5. การมีส่วนร่วมด้าน OH&S ของพนักงาน (G4-LA6) 

    5.1 อัตราการบาดเจบ็จากการท างาน   

    5.2 อัตราการเกิดโรคจากการท างาน  

    5.3 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุถึงข้ันหยุดงาน 

     5.4 อัตราการลาหยุดงาน   

   5.5 จ านวนผู้เสียชีวติจากากรท างาน  

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

5 

 

5.1 อตัราการบาดเจบ็จากการท างาน 6.14 1.82 8.26 

5.2 อตัราการเกดิโรคจากการท างาน  0.16 12.96 20.89 

5.3 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึข ัน้หยุดงาน  1.23 32.76 62.29 

5.4 อตัราการลาหยุดงาน  4.5 2.3 2.1 

5.5  จ านวนผูเ้สยีชวีติจากการท างาน   0 0 0 
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6. ช่ัวโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (G4-LA9) 

 

7. ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงานและการวางแผน 

   การเจริญเตบิโตในหน้าที่การงาน (G4-LA11) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

7 
รอ้ยละของพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการด าเนินงาน

และการวางแผนการเจรญิเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน 100 100 100 

 

8. อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย (G4-LA13) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

8 อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิและชาย - - - 

 

9. ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความส าคญัที่ผ่าการคดักรอง 

    เร่ืองสิทธิมนุษยชน (G4-HR1,HR10) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

9 
รอ้ยละของผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมา และหุน้สว่นทางธุรกจิทีม่ ี

ความส าคญัทีผ่า่นการคดักรองเรือ่งสทิธมินุษยชน 
- - - 
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ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

6 ชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี  10.43 10.11 - 

 ชัว่โมงการฝึกอบรมต่อปี (ชัว่โมง) 6,399  6,139   



 
 

 10. ร้อยละของกระบวนการด าเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน  

                     (G4-HR9) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

10 
รอ้ยละของกระบวนการด าเนินงานทีม่กีารประเมนิผลกระทบ

ดา้นสทิธมินุษยชน 
100 100 100 

 

11. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย และแนวการปฏิบัตต่ิอต้านคอรัปช่ัน 

      ในองค์กร (G4-SO4) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

11 
รอ้ยละของพนกังานทีผ่า่นการฝึกอบรมนโยบาย และแนว

ปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ในองคก์ร 
100 100 100 

 

12. จ านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการด าเนิน 

     การแก้ไขอย่างเป็นทางการ (G4-SO11) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

12 
จ านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคมอย่างเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรและการด าเนินการแกไ้ขอย่างเป็นทางการ 
0 0 0 
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13. ผลส ารวจความพงึพอใจของลูกค้า (G4-PR5) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

13 ผลการส ารวจความพงึพอใจของลูกคา้  (หน่วย: รอ้ยละ) 86.68 85.01 84.35 

 13.1 Quality/คณุภาพ 92.95 92.09 90.91 

 13.2 Delivery/ขนสง่ 86.39 84.37 83.07 

 13.3 Service/บรกิาร 88.10 86.52 86.52 

 13.4 Price/ราคา 79.26 77.06 76.91 

 

14. มูลค่าของค่าปรับที่เกิดจากการปฏิบัตทิี่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย (G4-PR9) 

o ความไม่ปลอดภยัของสินค้าหรือบริการ (PR2) 

o ข้อมูล-ฉลากผลิตภณัฑ์ (PR4) 

o การส่ือสาร-ประชาสัมพนัธ์ (PR7) 

ท่ี ผลการด าเนินงาน 2557 2556 2555 

14 
มลูคา่ของคา่ปรบัทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้งกบั

กฎหมาย (บาท) 
0 0 0 
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โครงการด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืนปี 2557 

 ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

การมีส่วนร่วม (คน) 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 

ในชัน้ต่อไป พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย 

ลดลมรัว่ในระบบและ

เครือ่งจกัร 

ลดการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้า 40,000 kw-hr/ปี 

คดิเป็นมลูคา่ 160,000 

บาท  

100,000 พนกังานใน

โรงงาน 

- ท าการตรวจเชค็และแกไ้ขต าแหน่งลม

รัว่ในโรงงานโดยการเปลีย่นท่อ Pitting 

Connector ท าใหล้ดลมรัว่และลด Load 

ของ air cpmpresser ลงประมาณ 

36,000 kw-hr/ปี 

ท าการตรวจเชค็ลมรัว่ใน

ต าแหน่งอื่นทีม่ลีมร ัว่ 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภท การมีส่วนร่วม (คน) 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 

ในชัน้ต่อไป พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย 

เปลีย่นหลอดฟลอูอร์เรสเซนต์ 

36w เป็นหลอด LED 18w 

ลดการใช้

พลงังานไฟฟ้า 

51,030 KW-HR/

ปี คิดเป็นมลูค่า 

204,120 บาท 

300,000 ภายใน

องค์กร 

ทัง้องค์กร  ได้ติดตัง้หลอด LED ในส่วนของส านกังาน

ไปครบ 100% จ านวน 525 หลอดและผล

การทดสอบพลงังานไฟฟ้าโดยทาง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์สามารถลดการ

ใช้พลงังานได้ใกล้เคียงเป้าหมายคือ 

50,000kw-hr/ปี โดยประมาณ 

เก็บข้อมลูอายกุารใช้งาน

ของหลอด LED และ

ตรวจเช็คประสทิธิภาพ

การสอ่งสว่างของหลอด 

LED 
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 ด้านสงัคม 

โครงการ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 

ประเภท การมีส่วนร่วม (คน) 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน 

ในชัน้ต่อไป พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย 

สง่เสรมิการตรวจสขุภาพ

ใหก้บัชมุชนบรเิวณใกลส้ถาน

ประกอบกจิการ 

เพื่อใหช้มุชนทีอ่ยู่

ใกลเ้คยีงมสีขุภาพที่

แขง็แรง  

26,000 การพฒันาคณุภาพ

ชวีติ 

9 คน ชมุชน 4 คน ตรวจสขุภาพของผูส้งูอายุ

ในชมุชนใกลส้ถาน

ประกอบกจิการและให้

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

หลกัการโภชนาการ 

จะด าเนินการตรวจ

สขุภาพของผูส้งูอายุใน

ชมุชนอกีคร ัง้ในเดอืน

มถิุนายน 2557 

ตรวจสขุภาพประจ าปีใหก้บั

พนกังานบรษิทั 

เพื่อใหพ้นกังานมี

สขุภาพทีด่ขี ึน้ 

ปราศจากโรคภยั 

237,000 พฒันาคณุภาพ

ชวีติพนกังาน 

ทัง้องคก์ร - ไดด้ าเนินการตรวจสขุภาพ

พนกังานทุกคนไปในเดอืน

พฤศจกิายน 2556 ทีผ่า่น

มา 

จะมกีารตรวจสขุภาพ

พนกังานประจ าปีอกีคร ัง้

ในชว่งเดอืนพฤศจกิายน 

2557 
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 โครงการการพฒันาที่ยั่งยืนก่อนปี พ.ศ. 2557 

 ด้านเศรษฐกิจ  
 

ล าดบัท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. สอนการตดิตัง้ระบบแสงสวา่ง 3,000.00 

 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 
 

ล าดบัท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. SSSC. ปลกูป่าเพ่ือแม ่ณ สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2551  40,000 

2. 
โครงการแนวร่วมดแูลคคูลอง ณ โรงเรียนสามคัคีบ ารุง วนัท่ี 31 

กรกฎาคม 2552  
12,610 

3. คาราวานปลกูป่า ต้านยาเสพติด เท่ียวสวนศรีฯ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2552 45,000 

4. ปลกูป่า ณ สวนศรีนครเขื่อนขนัธ์ วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 66,497 

5. 
มอบเมลด็พนัธุ์ผกัและดินอินทรีย์ให้กบั โรงเรียนฉตัรทิพย์เทพ วนัท่ี 4 

กนัยายน  2556 
3,700 
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 ด้านสงัคม  

ล าดบัท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. 
มอบเสือ้เกราะ 5 ชดุ ถงุมือ และหน้ากากอนามยั จ านวน 300 ชดุ ให้กบั

สถานีภธูรส าโรงใต้ จงัหวดัสมทุรปราการเมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2555 
20,000 

2. 
ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเปตองของ ศนูย์ฟืน้ฟอูาชีพคนพิการ 

พระประแดง วนัท่ี 7 มกราคม 2556 
15,000 

3. 

กิจกรรมร่วมกบัยวุเกษตร โรงเรียนฉตัรทิพย์เทพวิทยา “ปลกูผกัสวนครัว

เสริมอาหารกลางวนั ในโครงการ SSSC น าพาเศรษฐกิจพอเพียง วนัท่ี 8 

สิงหาคม 2556  

4,100 

4. 
รณรงค์โครงการสวมหมวกนิรภยั 100% ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือร่วมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน ณ วนัท่ี 24 

ธนัวาคม 2556 

10,000 

5. 
SSSC รณรงค์โครงการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตทุางถนนในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ร่วมกบัสภ.ส าโรงใต้และบริษัทเอกชนอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมสร้าง

วฒันธรรมความปลอดภยัทางถนน เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2557  

10,000 

6. 
สมทบทนุสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี วนัท่ี 31 

มีนาคม 2557 
100,000 

7. 
อนรุักษ์วฒันธรรมประเพณีไทยจดัพิธีรดน า้ขอพรจากผู้ใหญ่ วนัท่ี 10 

เมษายน 2557  
28,252 

8. 
ฟืน้ฟโูบราณสถาน วดัทุ่งทะเลหญ้า ต าบลโพนทอง อ าเภอบ้านหมี่ 

จงัหวดัลพบรีุ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 
215,000 

9. มอบเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดตัง้จ านวน 2 ชดุ ให้กบัสถาบนัราชประชาสมาสยั  

วนัที่ 25 มิถนุายน 2557  
57,994 
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ล าดบัท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

10. 
บริจาคหลงัคา LUCKY Roof : ALUZING STEEL SHEET ท่ีส านกังาน

ตรวจคนเข้าเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 
37,225 

11. 
สนบัสนนุแหลง่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “โครงการอาหารกลางวนัเพ่ือ

น้อง” ได้แก่ โครงการเลีย้งปลาดกุ โครงการเลีย้งไก่ไข ่และโครงการปลกู

ผกั โรงเรียนฉตัรทิพย์เทพวิทยา ณ วนัท่ี 25 มิถนุายน 2557 

5,000 
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