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วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งสู่การดำ เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
ด้วยความเข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

กับทั้งร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
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	 ในปี	 2558	 ที่ผ่านมา	 แม้เศรษฐกิจภายในประเทศ	 ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ประกอบกับเศรษฐกิจโลกมี
การชะลอตัวในหลายๆ	ประเทศ		 ทำ	ให้กำ	ลังซื้อ	การส่งออก	และการลงทุนลดลง	มีผลทำ	ให้การขยายตัวในอุตสาหกรรม
ต่างๆ	ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์	อุตสาหกรรมก่อสร้าง	และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	
ทำ	ให้ยอดขายและกำ	ไรสุทธิลดลง	เมื่อเทียบกับปี	2557	ก็ตาม	
	 บริษัทฯ	 ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำ	เนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
สิ่งแวดล้อม	 อย่างมีคุณธรรม	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณ	 ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำ	กับให้การดำ	เนิน
กิจกรรมต่างๆ	เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใสและยุติธรรม	รวมทั้งคำ	นึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง	สังคม	
และสิ่งแวดล้อม	ทั้งในระดับสังคมไกล	 และใกล้	 บริษัทจึงได้มีการกำ	หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ชัดเจน	 ซึ่ง
นโยบายดังกล่าว	ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และนำ	เสนอให้คณะกรรมการของ
บริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นประจำ	ทุกปี	 และเพื่อให้การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 (CSR)	 เป็นไปอย่างยั่งยืน	

นอกจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับ
ผิดชอบต่อสังคม	 ISO	 26000:2010	 และCSR-DIW	 ที่บริษัท
ได้นำามาใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการขับ
เคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ดี	
(good	 intention)	 ไปสู่การกระทำ	ที่ดี	 (good	 actions)	 โดย
มุ่งเน้นการปฏิบัติ	 (practices)	 ตามข้อแนะนำ		 (guidance)	
มากกว่าการจัดทำ	และแสดงเอกสาร	 (paper)	 ให้ได้ตามข้อ
กำ	หนด	(requirements)	แล้ว
	 บริษัทยังเล็งเห็นว่า	 กระบวนการตัดสินใจในการ
บริหารธุรกิจท่ีจะยั่งยืนได้ต้องอาศัยหลักความรู้	 คุณธรรม	
เหตุผล	ความพอประมาณ	และการดูแลเรื่องความเสี่ยง	หรือ
การมีภูมิคุ้มกัน	 ซึ่งเป็นหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง	 บริษัทจึงได้นำ	มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคอุตสาหกรรม	 (มอก.	9999	 เล่ม	 1-2556)	 มาปรับใช้
อย่างบูรณาการในสถานประกอบการ	 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 มีความ
มั่นคง	 เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข	 พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก	 รวมท้ัง
ความไม่แน่นอน

สารจากผู้บริหาร

(นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล)
(กรรมการผู้อำ	นวยการ)
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	 ก่อตั้งเมื่อวันที่	30	กันยายน	2528	เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำ	หน่ายชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นโดยร่วมทุนระหว่าง	
บริษัท	สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	จำ	กัด	(มหาชน)	กับผู้ร่วมทุนจากประเทศญี่ปุ่น	คือบริษัท	โอกายา	จำ	กัด,	บริษัท	
มิตซูบิชิ	คอร์ปอเรชั่น	จำ	กัด	และบริษัท	โตโยต้าทูโช	คอร์ปอเรชั่น	จำ	กัด

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
	 ผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัทฯ	สามารถแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ดังต่อไปนี้

บริษัท	ศูนย์บริการเหล็กสยาม	จำ	กัด	(มหาชน)

 เหล็กแผ่น	(Cutting	Sheet)	ได้แก่	การนำ	เหล็ก
ม้วนที่มีขนาดความกว้างตามที่ต้องการมาตัดเพ่ือให้ได้
เหล็กแผ่นตามขนาด	 หน้ากว้างและความยาวที่ลูกค้า
ต้องการ

เหล็กแผ่น	(Cutting	Sheet) เหล็กม้วนเล็ก	(Slitting	Coil)

1.	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม

	 ได้แก่	การนำ	เหล็กม้วนมาตัดจำ	หน่ายและการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า	
โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี	2	ลักษณะ	คือ	เหล็กแผ่น	(Cutting	Sheet)	และเหล็กม้วน	(Slitting	Coil)

 เหล็กม้วน	(Slitting	Coil)	ได้แก่การนำ	เหล็กม้วน
ใหญ่	 (Mother		Coil)	 ตามชนิดที่ลูกค้าระบุมาตัดตาม	
ขนาดหน้ากว้างของเหล็กและม้วนกลับเพื่อที่จะจำ	หน่าย
เป็นเหล็กม้วนเล็กตามความกว้างท่ีต้องการ	 โดยลูกค้า
ที่สั่งซื้อเหล็กม้วนนี้จะต้องไปตัดหรือขึ้นรูปเพื่อผลิตชิ้น
งานต่อไป

	 เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต	ที่ทำ	รายได้ให้แก่บริษัท	
แบ่งเป็น	2	กรณี	ดังต่อไปนี้
	 1.1		การตัดเหล็กจำ	หน่าย	บริษัทฯ	จะเป็นผู้นำ	เข้าหรือซื้อเหล็กในประเทศมาตัดหรือแปรรูปตามขนาดที่ต้องการ
และจำ	หน่ายเป็นชิ้นส่วนเหล็กขั้นต้นให้แก่ลูกค้า	
	 1.2	การบริการรับจ้างตัดเหล็ก	บริษัทมีการให้บริการรับจ้างตัดเหล็กของลูกค้า	โดยที่ลูกค้าจะเป็นผู้สั่งซื้อเหล็ก
เอง	และนำ	มาให้บริษัทตัดหรือแปรรูปเป็นชิ้นส่วนโลหะเหล็กตามต้องการ	โดยบริษัทจะคิดเฉพาะรายได้จากการให้บริการ
ตัดเหล็ก

องค์กรของเรา
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minishearingline

shearingline

slittingline

minislittingline

squareshear

เทคโนโลยีในการผลิต

	 บริษัทสามารถจัดสรรเหล็กทุกขนาดและทุกประเภทโดยใช้เครื่องจักรอันทันสมัย	 และมีประสิทธิภาพสูง	 ซึ่ง
แปรรูปได้ทั้งเหล็กแผ่นและเหล็กม้วนที่มีความหนา	ตั้งแต่	0.25-12	มิลลิเมตร	และความกว้างได้ถึง	2,000	มิลลิเมตร	
โดยไม่จำ	กัดความยาว	

2.	ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง

	 ประกอบด้วยชิ้นส่วน
เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้าง	 ซึ่งบริษัทฯ	 เป็น
ผู้นำ	เข้าเหล็กเคลือบ	 เพื่อนำ	
มาผลิตพร้อมทั้งให้บริการติด
ตั้งด้วยการนำามารีดลอนขึ้น
รูป	โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย
และสามารถผลิตได้ความยาว
ตามที่ต้องการและผลิตภัณฑ์
ท่ีได้จะมีรูปแบบตามลักษณะ
การใช้งาน	ได้แก่	 เหล็กแผ่นท่ี
ใช้ทำ	หลังคา	ผนัง	ฝ้าเพดาน	
บานเกร็ด	ช่องลม	
และแผ่นปูพื้น	เป็นต้น	โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง	ได้แก่	เหล็กเคลือบผิวขึ้นรูป	(Corrugated	Coated	Sheet)	
นั้นมีความสวยงาม	แข็งแรง	ทนทาน	น้ำ	หนักเบาและสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว
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	 ได้ แก่การขึ้ นรูปชิ้ นส่ วน เหล็ก ใน
ลักษณะสำาเร็จรูปหรือกึ่งสำาเร็จรูป	 ซึ่งจะ
ได้ ช้ินส่วนเหล็กที่จะนำาไปใช้ ในการผลิตใน
อุตสาหกรรมต่างๆ	 นอกจากนี้ยังมีการ
แปรรูปท่อเหล็ก	(Steel	Pipe)	เพื่อจำ	หน่ายให้
แก่ลูกค้าตามขนาดที่ต้องการ	
	 บริษัทฯ	 มี	 Blanking	 Line	 และ	
Forming	Line	โดยมีเครื่อง	Press	และเครื่อง	
Bender	ไว้สำ	หรับขึ้นรูปเหล็กแผ่นให้ในกรณีที่
ลูกค้าต้องการความสะดวกในการใช้งาน	

	 อุตสาหกรรมก่อสร้าง	 			:		 ใช้เหล็กในการทำ	หลังคา	โครงหลังคา	แผ่นปูพื้น	ผนัง	ฝ้า			
																																		เพดาน	วงกบ	ราวลูกฟูก	คาน	เสาไฟฟ้า	และสะพานเป็นต้น
	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 			:	 ใช้เหล็กในส่วนประกอบการผลิตรถยนต์	รถตู้	รถบรรทุก	
	 	 	 	 	 รถจักรยานยนต์	รถจักรยาน	เรือ	ล้อเลื่อน	อากาศยาน	รถไฟ	
	 	 	 	 	 และรถราง	เป็นต้น
	 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	:	 ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบในการผลิตเครื่องกำ	เนิดไฟฟ้า
	 และอิเล็กทรอนิกส์		 	 เครื่องซักผ้า	เครื่องปิ้งขนมปัง	เครื่องบันทึกเสียงและภาพ
	 	 	 	 	 เครื่องทำ	น้ำ	อุ่น	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องรับโทรทัศน์
	 	 	 	 	 เครื่องคอมพิวเตอร์	ตู้เย็น	เครื่องเสียง	หม้อหุงข้าว	
	 	 	 	 	 เครื่องคำ	นวณ	เครื่องครัว	เตาแก๊ส	เตาอบ	และพัดลมเป็นต้น
 
	 อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์							:	 ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำ	นักงาน	   
	 	 	 	 	 สถาบันการศึกษา	สถาบันการเงิน	และห้างสรรพสินค้า	ได้แก่			 	
	 	 	 	 	 โต๊ะ	เก้าอี้	ฉากกั้น	ตู้นิรภัย	และตู้ชนิดต่าง	ๆ	ชั้นวางของ	และเวที		
	 	 	 	 	 สำ	เร็จรูป	เป็นต้น
	 อุตสาหกรรมอื่นๆ									:	 ใช้เหล็กเป็นชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมทุกประเภทตามที่
										 	 	 	 ลูกค้าต้องการ

3.	ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปโลหะ	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ซึ่งสามารถผลิตชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ	 โดยการปั๊มช้ินส่วนในลักษณะสำ	เร็จรูปหรือกึ่งสำ	เร็จรูป	 เช่น	 ชิ้นส่วน
ยานยนต์	ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	แกนกลางเหล็กม้วนและหีบห่อเหล็กม้วน	เป็นต้น

	 	 	 ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนเหล็กของบริษัทฯ	ที่ผลิตตามความต้องการของลูกค้า	(Job	Order)	
สามารถนำ	ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ	เช่น
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ประเภทอุตสาหกรรมลกูคา้ 2557 2558
ยานยนต์ 42% 44%	
การก่อสร้าง 26% 21%	
เครื่องใช้ไฟฟ้า
และ	อีเลคทรอนิคส์ 16% 18%	

เฟอร์นิเจอร์ 1% 1%
อื่นๆ 15% 16%

ยานยนต์	44%

การก่อสร้าง	21%เครื่องใช้ไฟฟ้า
และอีเลคทรอนิคส์	18%

เฟอร์นิเจอร์	1%

อื่นๆ		16%
ประเภทอุตสาหกรรมลูกค้า	ปี	2558

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรม
 1.การตัดเหล็กจำ หน่าย
 2.การรับจ้างตัดเหล็ก

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วน  

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำ กัด (มหาชน)
Siam Steel Service Center 
Public Company Limited

โครงสร้างผลิตภัณฑ์
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โครงสร้างรายได้

2556f 2557 2558
รายการ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ

ชิ้นส่วนเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรม
	1.การตัดเหล็กเพื่อจำ	หน่าย
	2.บริการรับจ้างตัดเหล็ก

3,889.10
363.20

61.39
5.73

3,506.54
350.25

63.55
6.34

3,209.33
354.06

67.07
7.40

ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง 1,848.00 29.17 1,406.06 25.48 983.01 20.54
ผลิตภัณฑ์ปั้มขึ้นรูปโลหะ 160.82 2.54 189.59 3.44 165.16 3.45
ค่าขนส่ง 66.23 1.04 58.39 1.06 65.54 1.37
ค่าเช่ารับ 7.90 0.13 7.15 0.13 8.28 0.17
รวมมูลค่าการจำ	หน่ายทั้งหมด 6,335.25 100.00 5,517.98 100.00 4,785.38 100.00

หน่วย	:	ล้านบาท

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำ กัด (มหาชน)
Siam Steel Service Center 
Public Company Limited

บริษัท โอกายา แอนด์ คอมปานี จำ กัด 
(ประเทศญี่ปุ่น)

ตัวแทนจำ หน่ายเหล็ก เครื่องจักรกล
บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำ กัด

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนวัสดุก่อสร้าง

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย
90
%

29.75%

10%
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ข้อมูลจากงบการเงิน 2556 2557 2558
รายได้จากการขายและบริการ 6,261,124 5,452,434 4,711,558
รายได้รวม 6,335,248 5,517,979 4,785,378
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 5,292,305 4,775,103 4,181,461
กำ	ไรขั้นต้น 1,042,943 742,876 603,917
กำ	ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 14,099 6,215 4,870
กำ	ไรสุทธิ 494,488 324,797 197,908

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 4,546,952 4,142,717 3,859,151
หนี้สินรวม 2,095,988 1,613,519 1,296,214
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,450,964 2,529,198 2,562,937
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ	ระแล้ว 640,000 640,000 640,000
มูลค่าที่ตราไว้	(บาท/หุ้น) 10.00 10.00 10.00

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง		(เท่า) 1.56 1.77 2.04
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว		(เท่า) 0.80 0.87 1.01
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด		(เท่า) 0.37 0.66 0.40
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า		(เท่า) 3.96 4.06 4.01
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย		(วัน) 90 88 90
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ		(เท่า) 3.42 3.34 3.26
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย		(วัน) 105 108 110
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้		(เท่า) 4.03 5.23 6.62
ระยะเวลาชำ	ระหนี้		(วัน) 89 69 54
Cash	Cycle		(วัน) 106 127 146
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ	ไร
อัตรากำ	ไรขั้นต้น		(%) 16.46 13.46 12.62
อัตรากำ	ไรสุทธิ		(%) 7.81 5.89 4.14
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		(%) 21.30 13.04 7.77
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการดำ	เนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์		(%) 10.51 7.48 4.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร		(%) 45.09 31.78 21.93
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์		(เท่า) 1.35 1.27 1.20

หน่วย	:	พันบาท

ข้อมูลทางการเงิน
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ROOFING
SIDING
FLOORING
CELING
GUARD RAIL
OTHER PRODUCTS



12 รายงานความยั่งยื่นประจำ ปี 2558

โรงงานแห่งที่ 1  
 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 
 ตำ บลบางหญ้าแพรก อำ เภอพระประแดง  
 จังหวัดสมุทรปราการ 10130
   โทรศัพท์  0 2385-9251-2, 0 2385-9254-6, 
      0 2385-9258-66, 0 2754-5845-9, 
  0 2754-5865-7, 0 2754-5986-8
    โทรสาร  0 2385-9241, 0 2385-9253,   

  0 2754-5747, 0 2754-5748

โรงงานแห่งที่ 2  
 51/11 หมู่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำ บล 
 บางหญ้าแพรก อำ เภอพระประแดง จังหวัด 
 สมุทรปราการ 10130
   โทรศัพท์  0 2394-7841-9, 0 2755-9694-8   
    โทรสาร  0 2385-9243, 0 2385-9274, 
  0 2755-9904-5

โรงงานแห่งที่ 3  
 60/6 หมู่ 3 ตำ บลมาบยางพร อำ เภอ 
 ปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
   โทรศัพท์  (038) 891-175-8, 891-751-4 

   โทรสาร  (038) 891-179

โรงงานแห่งที่ 4
Adress :   Phuc Dien industrial Zone
    cam giang district
    hai duong province
    socialist republic of vietnam

   tel : 0320-363-0051
   fax : 0320-363-0167

ที่ตั้งบริษัท
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1	ตุลาคม	2528 -	เริ่มดำ	เนินธุรกิจ	โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ปี 2533 -	ขยายการดำ	เนินงาน	โดยเปิดโรงงานแห่งที่	2	จังหวัดสมุทรปราการ
ปี	2537 -	ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	320	ล้านบาท

ปี 2538
-	ขยายการดำ	เนินงาน	โดยเปิดโรงงานแห่งที่	3	จังหวัดระยอง	และได้รับสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการ																				
					ส่งเสริมการลงทุน

ปี	2539
-	ได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนำ	หุ้นเข้าซื้อขายภายใต้ซื้อ
						“SSSC”

ปี	2546

-	กำ	หนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล	โดยกำ	หนดหน้าที่ขององค์กรให้ชัดเจน	นั่นคือ	“หน้าที่
					ขององค์กร	คือทำ	ให้พนักงานมีความสุข	สนุกกับการทำ	งาน”	นั่นคือ	เน้นการ	เข้าใจ	เข้าถึง	และเข้า				
					พัฒนาแก้ไขในปัญหาต่างๆในทุกๆเรื่องที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็นจนทำ	ให้
					พนักงานได้ทำ	งานอย่างมีความสุขแล้ว	จัดตั้งชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	–	SSSC	ขึ้นในองค์กร	โดยมี
					การดำ	เนินกิจกรรมต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ในการดูแลพนักงาน	ครอบครัวชุมชน	และสังคมรอบข้าง	
					โดยเน้นความมีส่วนร่วมของพนักงาน	ซึงปัจจุบันพนักงานทั้งหมดของบริษัทเป็นสมาชิก	TO	BE

ปี	2549
-		เพิ่มทุนจาก	320	ล้านบาท	เป็น	480	ล้านบาท	และบริษัทเข้าร่วมทุนกับบริษัท	โอกายา	แอนด์	คอม
					ปานี	จำ	กัด	ก่อตั้ง	นามบริษัท	สยามสตีลเวียดนาม	จำ	กัด	(ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม	เวียดนาม)	
					เพื่อผลิตและจำ	หน่าย	ผนัง	ฝ้า	เพดาล	แผ่นปูพื้น	พร้อมติดตั้ง

ปี 2552 -	เพิ่มทุนจาก	480	ล้านบาท	เป็น	640	ล้านบาท

ปี 2553
-	นำ	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมาณ	มีเหตุมีผล	และมี
					ภูมิคุ้มกัน	รวมทั้งมีการใช้ความรู้	ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่ดำ	เนินการ

ปี 2555
-	นำ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	ISO	26000:2010	มาใช้เป็น
						กรอบหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม

ปี	2556 -	ปรับปรุงและประกาศนโยบายด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม	(CSR)

ปี	2557

-	ประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.9999)	และจัดทำ	แผนแม่บท	
			ในการดำ	เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ	
						สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม	ให้มีความมั่นคง	เติบโยได้อย่างยั่งยืน
-	รายงานผลการดำ	เนินงานเพื่อความยั่งยืน	ตาม	มอก.999
-	จัดทำ	รายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบของ	Global	Reporting	Initiatives	(GRI-G4)

ปี 2558
-	จัดทำ	รายงานแห่งความยั่งยืน	ตามกรอบของ	Global	Reporting	Initiatives	(GRI-G4)
-	จัดทำ	รายงานความยั่งยืน	ฉบับที่	1	ตามแนวทางการรายงาน	GRI	version	4

การเปลี่ยนแปลงที่สำ	คัญ
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ขอบเขตการให้บริการ

ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ประเทศเวียนนาม



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำ กัด (มหาชน) 15

ลำ	ดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำ	นวนหุ้นที่ถือ(หุ้น) ร้อยละ	%
1 บริษัท	โอกายา	แอนด์	คอมปานี	จำ	กัด	(ประเทศญี่ปุ่น) 19,040,000 29.75
2 บริษัท	สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	จำ	กัด	(มหาชน) 14,565,600 22.76
3 กลุ่มคุณานันทกุล

3.1 นายสุรพล	คุณานันทกุล 1,223,040 1.91
3.2 นายวันชัย	คุณานันทกุล 864,640 1.35
3.3 นางอุไร	คุณานันทกุล 809,640 1.26
3.4 นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล 613,760 0.96
3.5 นางอรชร	คุณานันทกุล 604,800 0.95
3.6 นายอนันตชัย	คุณานันทกุล 328,520 0.51
3.7 นายเอกสิทธิ์	คุณานัชนทกุล 328,520 0.51
3.8 นายพิสิทธิ์	คุณานันทกุล 328,520 0.51
3.9 นางสาวกัลยา	คุณานันทกุล 328,520 0.51

รวมกลุ่มคุณานันทกุล 5,429,960 8.47
4 บริษัท	เมทัล	วัน	คอร์ปอเรชั่น 2,240,000 3.50
5 บริษัท	โตโยต้า	ทูโช	คอร์ปอเรชั่น	จำ	กัด 2,240,000 3.50
6 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำ	กัด 2,038,037 3.19
7 นายปีเตอร์	อีริค	เดนนิส 1,413,000 2.21
8 นายวิจิตร	รัตนศิริวิไล 1,184,766 1.85
9 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ศรีมิตร	จำ	กัด	(มหาชน) 836,400 1.31
10 นายฮาร์รินเดอร์	ปาลซิงห์	นาริงค์ 729,500 1.14

หากมีข้อสงสัย	แนะนำ		หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่
คุณ	หิรัณย์	โกมลหิรัณย์	(น.บ.,น.บ.ท.)

เลขานุการบริษัท	
รองผู้จัดการอาวุโส	ฝ่ายกฎหมาย

บริษัท	ศูนย์บริการเหล็กสยาม	จำ	กัด	(มหาชน)	
เลขที่	51/3	หมู่	2	ถนนปู่เจ้าสมิงพราย	ตำ	บลบางหญ้าแพรก	อำ	เภอพระประแดง	

จังหวัดสมุทรปราการ	10130	
โทรศัพท์	0-2754-5848-49

โทรศัพท์	0-2394-2897	(สายตรง)
มือถือ	08-1552-0924

โทรสาร		0-2385-9241	,	0-2754-5748
E-mail	:	hiran@ssscth.com	,	hiranyalaw@gmail.com

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
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ชื่อบริษัท ลักษณะความ
สัมพันธ์

ขาย
สินค้า

	ซื้อ
วัตถุดิบ 

ค่าใช้จ่าย	
อื่นๆ

บริษัท	โอกายา	แอนด์	คอมปานี	จำ	กัด ถือหุ้นใน	SSSC	29.75% - 1,550,431 2,092

บริษัท	สยามโกชิแมนูแฟคเชอริ่ง	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน 415 - -

บริษัท	สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน - - 2,278

บริษัท	พานาโซนิค	อีโค	โซลูชั่นส์	สตีล	(ประเทศไทย)	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน 16,855 - -

บริษัท	สยามนิปปอนสตีลไพพ์	จำ	กัด	 กรรมการร่วมกัน 23,699 46 4,172

บริษัท	สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	จำ	กัด	(มหาชน)	 ถือหุ้นใน	SSSC	22.76% 370 - 124

บริษัท	ช.	สยามสุริยะ	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน 990 1,270,537 -

บริษัท	ยูเนียนออโตพาร์ทสมานูแฟคเชอริ่ง	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน 80,069 - -

บริษัท	โอกายา	(ประเทศไทย)	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน 2,562 115,049 755

บริษัท	ยูนิตี้	เซอร์วิส	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน 5,692

บริษัท	สยามสตีล	โอซี	จำ	กัด กรรมการร่วมกัน 130 - -

บริษัท	สยาม	เอ็มทีเค	จำ	กัด ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 198 - -

บริษัท	นิปปอนสตีลแอนด์ซูมิคินลอจิสติคส์	(ไทยแลนด์)	จำ	กัด

Subsidiary	of	Siam
Nippon	Steel	&	
Sumikin	Logistics

14 - 30,395

รวม 125,302 2,936,063 45,508

บริษัทที่เกี่ยวข้อง



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำ กัด (มหาชน) 17

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

ผู้อำ นวยการ
President 

รองผู้อำ นวยการ
Vice President

รองผู้อำ นวยการ
Vice President

คณะกรรมการกำ กับดูแลกิจการ 
Corporate Governance Committee 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Internal Audit 

กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส 
ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์เหล็ก 
Director / Senior General 

Manager Metal 
Construction Products Dept. 

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส 
ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน

Senior General Manager 
Administrative, 

Accounting & Financial Dept. 

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส 
ฝ่ายการผลิต 

Senior General Manager 
Production Dept.

ประธานกรรมการ
Chairman

คณะกรรมการสรรหาและกำ หนดค่าตอบแทน 
Nominating and Compensation Committee

คณะกรรมการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Committee of Environmental and Social 
Responsibility.

โครงสร้างองค์กร
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

	 	 ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยมต่อเนื่อง	2	ปี	(Best	Coporate	Social	Responsibility	Awards)		จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประจำ	ปี	2554	และปี	2555	และรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นต่อเนื่อง	3	ปี	ประจำ	ปี	2554-2556		
และรางวัล		Thailand	Sustainability	Investment		ในปี		2558
	 	 ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม	 (CSR-DIW)	 จากกระทรวงอุตสาหกรรม		
ต่อเนื่อง	3	ปี		ประจำ	ปี		2556	-	2558
	 	 ได้รับประทานถ้วยรางวัลเกียรติยศต้นแบบระดับทองและถ้วยรางวัลเกียรติยศต้นแบบระดับเงินจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา		
ในการประกวดมหกรรมชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางประจำ	ปี	2554	และ	2558	และรางวัลเกียรติยศ
ดีเด่นระดับประเทศ	ในปี	2553	และรางวัลเกียรติยศชมเชยระดับประเทศ	ประจำ	ปี		2551-2552
	 	 ได้รับประทานรางวัล	 “เทียนส่องใจ”	 เนื่องในวันเอดส์โลก	 จาก	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุจัดโดย
สภากาชาดไทย
	 	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด		ประจำ	ปี		2553		ของสำ	นักงาน	ปปส.กระทรวงยุติธรรม
	 	 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	 13	 ปี	 ติดต่อกัน	 (2546-2558)จากกระทรวงแรงงาน
	 	 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน	10	ปี	ติดต่อกัน		(2549	-	2558)		
จากกระทรวงแรงงาน
	 	 ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ	 ASO-T	 ระดับทอง	 จากกระทรวงแรงงาน	 และ	
กระทรวงสาธารณสุข
	 	 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	 จากสำ	นักงาน	 ปปส.	 กระทรวง
ยุติธรรม	และกระทรวงแรงงาน
	 	 ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย	มรท.	8001-2546	จากกระทรวงแรงงาน
	 	 ได้รับการรับรองเป็นโรงงานสีขาว	และได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
	 	 ได้รับรางวัลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น	 ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม	 และโครงการนำ	ร่องการลดต้นทุนพลังงานด้วย	
โลจิสติคส์	จากกระทรวงพลังงาน
	 	 ได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ	3	จากกระทรวงอุตสาหกรรม
	 	 ได้รับการรับบรองมาตรฐานสถานที่ทำ	งานน่าอยู่	น่าทำ	งาน	ระดับดีมาก	จากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุขและโล่เงินสถานประกอบ
การปลอดโรค	ปลอดภัย	ใจกายเป็นสุข	ระดับประเทศ	จากกระทรวงสาธารณสุข
	 	 ได้เป็นองค์กรต้นแบบที่มีมาตรฐานดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย	100%	จากบริษัท	กลาง	และตำ	รวจภูธร	ภาค	1
	 	 ได้รับโล่เกียรติยศมุมนมแม่ต้นแบบในสถานประกอบการ		จากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข		และกระทรวงแรงงาน
	 	 ได้รับใบรับรอง	ESG	100	Company		จากสถาบันไทยพัฒน์
	 	 ได้รับรางวัล		Investors’	Choice	Award	คะแนน	AGM	100%	4	ปีซ้อน	(ปี	2554-2557)	จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
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เศรษฐกิจ
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	 รายงานฉบับนี้จัดทำ	ขึ้นเพื่อแสดงผลการดำ	เนินงานของ		บริษัท	ศูนย์บริการเหล็กสยาม	 จำ	กัด	(มหาชน)	
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน	 อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
โดยในปี		2557		ที่ผ่านมาบริษัทฯ		ได้จัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน		เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.9999	เล่ม	1-2556)	
	 ส่วนขอบเขตรายงานฉบับนี้ได้แสดงผลการดำ	เนินงานในรอบปีระหว่างวันที่		1		มกราคม		ถึง		31		ธันวาคม	
2558โดยอ้างอิงแนวทางในการรายงาน	ให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดของ	Global	Reporting	Initiatives	Guideline	
version	4.0	(GRI	G4)	
	 ทั้งนี้	เนื้อหาและสาระสำ	คัญของรายงานปี	2558	นี้	มุ่งเน้นการดำ	เนินงานตามกลยุทธ์	เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจขององค์กร	ด้วยการนำ	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมาณ	
มีเหตุมีผล	 และมีภูมิคุ้มกัน	 รวมทั้งดำ	เนินธุรกิจโดยใช้ความรู้	 ควบคู่การมีคุณธรรม	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำ	คัญใน
การนำ	มาซึ่งความสำ	เร็จในการดำ	เนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	และ	พนักงานมีความสุข	รวม
ทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	ตลอดจนสาธารณชน	
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ผลกระทบต่อองคใ์นดา้นสังคม เศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม
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ตารางจัดระดับความเสี่ยง	(Risk	Map)

ประเด็นสาระสำ	คัญในรายงาน	:
	 บริษัทฯ	ได้สานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ	กลุ่ม	เพื่อรับฟังความคิดเห็น	รวมทั้งได้พิจารณาข้อมูลภายใน
(เป้าหมายองค์กร)	 และนำ	มาวิเคราะห์	 หาความสำ	คัญหรือความคาดหวังและความต้องการที่อาจเกิดผลกระทบต่อตัว
องค์กรเอง	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ทั้งในระดับสังคมไกล	 และใกล้	 อันนำ	ไปสู่การกำ	หนดประเด็นลงตาราง	Materiality	
Matrix	คือ
	 1.	แกนนอน	:	เป็นประเด็นที่สำ	คัญต่อองค์กร	
	 2.แกนตั้ง				:	เป็นประเด็นที่สำ	คัญต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อการตัดสินใจใดๆ	กับองค์กร

ดังตารางและภาพแสดง	ต่อไปนี้

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม
1.	การกำ	กับดูแลกิจการที่ดี	 
2.	การบริหารความเสี่ยงและภาวะ		
วิกฤติ
3.	จรรยาบรรณธุรกิจ	และการต่อ
ต้านการทุจริต	
4.	การบริหารจัดการความ
สัมพันธ์กับลูกค้า
5.	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
6.	การดำ	เนินงานด้านภาษี
7.	นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

8.	การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม
9.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรมและสิทธิมนุษยชน
10.	การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
11.	การดูแลพนักงาน
12.	สุขภาวะและความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการทำ	งาน
13.	การมีส่วนร่วมกับชุมชน
14.	การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

15.	การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่ง
แวดล้อม
16.	การจัดการสิ่งแวดล้อม
17.	การใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
18.	ความหลากหลายทางชีวภาพ
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หลักการดำ	เนินงาน
ด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐาน	มอก.9999
และ	หลัก	ISO	26000
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การดำ	เนินงานเพื่อความยั่งยืน

	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน	และ
พนักงานมีความสุข	 บริษัทฯได้นำ	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อความพอประมาณ	
มีเหตุมีผล	 และมีภูมิคุ้มกันรวมทั้งดำ	เนินธุรกิจโดยใช้ความรู้	 ควบคู่การมีคุณธรรม	 โดยนำ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 (หรือ	มอก.	9999	 เล่ม	1-2556)	มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ	 ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำ	คัญในการนำ	มาซึ่งความสำ	เร็จในการดำ	เนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมดุล	 มั่นคง	
ยั่งยืน	และพนักงานมีความสุข	รวมทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	ตลอด
จนสาธารณชน	 โดยกำ	หนดให้นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 เป็นนโยบายเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมดังนี้

	 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ด้วย
การสร้างจิตสำ	นึก	 ให้มีความรู้	 ควบคู่	 คุณธรรม	
เพื่อให้บุคลากรมีความพอเพียง	 รอบรู้	 รอบคอบ	
ระมัดระวัง	 มีความซื่อสัตย์สุจริต	 ขยันอดทน	
สามัคคี	และแบ่งปัน
	 2.เคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม	 เป็นธรรม	 รวมท้ังสิทธิ
ตามกฎหมาย
	 3.พัฒนาการบริหารแบบองค์รวม	 และเชิง
ระบบในการนำ	องค์กร	 การวางแผน	 การปฏิบัติ	
การติดตามเฝ้าระวัง	 และการปรับปรุง	 รวมถึง
ระบบสารสนเทศ	 ให้มีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 4.ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึง
ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ	
รวมทั้งดิน	น้ำ		ป่า	และความหลากหลายทางชีวภาพ
ในการจรรโลงจิตใจ	การดำ	รงชีวิตและการพึ่งพากัน
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	 ทั้งนี้กรอบการดำ	เนินงานตามมาตรฐานฯแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	
(มอก.9999	 เล่ม	1-2556)	ที่บริษัทฯ	นำ	มาเป็นแนวทางการบูรณาการเป็นไปตามกรอบการดำ	เนินงานดังภาพรวมนี้

	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	 ยังคงมีความมุ่งมั่นในการดำ	เนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 เศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อย่างมีคุณธรรม	จริยธรรม	และจรรยาบรรณ	ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำ	กับให้การ
ดำ	เนินกิจกรรมต่างๆ	เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์	สุจริต	โปร่งใสและยุติธรรม	รวมทั้งคำ	นึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งในระดับสังคมไกล	และใกล้	บริษัทจึงได้กำ	หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

	 1.บริษัทฯ	 จะดำ	เนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมา			
ภิบาล	จริยธรรม	จรรยาบรรณ	และการกำ	กับกิจการ
ที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 เศรษฐกิจ	
สังคม	 และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมด้วยความ
ซื่อสัตย์	 สุจริต	 โปร่งใส	 ยุติธรรม	 และเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน
	 2.บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนา	 ปรับปรุงการ
บริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำ	งาน	 การจัดการ
สิ่งแวดล้อม	 การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ	งานอย่างต่อเนื่องโดยการ
ทำ	งานภายใต้	ระบบมาตรฐาน	MS-QWL	1,	ISO		14001,	
OHSAS		18001,		มาตรฐานคุณภาพ		ISO		9001,		
ISO/TS		16949	 และการอนุรักษ์พลังงาน	

รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดอ่ืนๆ	 หรือ
แนวปฏิบัติสากลท่ีเก่ียวข้อง	 พร้อมนำาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการประยุกต์ใช้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร	 เพื่อนำ	ไปสู่การดำ	เนินธุรกิจท่ีประสบ
ความสำ	เร็จอย่างยั่งยืน
	 3.บริษัทฯ	 ให้การส่งเสริมและสนับสนุนท้ังด้าน
ทรัพยากรบุคคล	 งบประมาณ	 เวลาในการทำ	งานการ
ฝึกอบรม	 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ	 เพื่อนำ	มาพัฒนา
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ	ด้าน	อย่างมี
ประสิทธิภาพ
	 4.บริษัทฯ	 จัดให้มีการทบทวนและประเมินผล	
เป้าหมาย	 และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	กำ	หนดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์	พันธกิจ	และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ	
อย่างน้อยทุกๆ	5ปี	เพื่อกำ	หนดเป้าหมายและทิศทางในการดำ	เนินงานของบริษัทให้ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับมีจุด
มุ่งหมายการดำ	เนินงานตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบดำ	เนินไปในทิศทางเดียวกัน	 ซึ่งในปี	 2558	 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทครั้งที่	 5/2558	 เมื่อวันที่	 12	 พฤศจิกายน	 2558	 ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขวิสัยทัศน์			
พันธกิจ	 และเป้าหมายระยะยาว	 เพื่อเป็นกรอบในการดำ	เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้บรรลุเป้า
หมายในการดำ	เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับการนำ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม			(มอก.9999	เล่ม	1-2556)		นั่นคือ

วิสัยทัศน์ของบริษัท	
	 “มุ่งสู่การดำ	เนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล	ด้วยเข้าใจ	เข้าถึง	และเข้าร่วมพัฒนา	
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้าและพนักงานอย่างเป็นธรรม	
มีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม	และความปลอดภัย	กับทั้งร่วมต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ”

พันธกิจ
	 ต่อพนักงาน		สร้างความปลอดภัยในการทำ	งาน	และมุ่งพัฒนาทักษะการดำ	รงชีวิต
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
	 ต่อลูกค้า/คู่ค้า/ผู้ถือหุ้น	ดำ	เนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ	โดยมีธรรมาภิบาล
การบริหาร
	 ต่อชุมชน/สังคม		เอื้อเฟื้อต่อสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะยาว
	 “สร้างความพึงพอใจ	เอาใจใส่คุณภาพ	มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยคำ	นึกถึงสิ่ง
แวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล”	
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คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ยังมีความมุ่งม่ันในการดำ	เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซ่ึงมีผลในการพัฒนาระบบ
มาตรฐานต่างๆ	ได้อย่างยั่งยืนดังนั้น	บริษัทฯ	จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	และคณะทำ	งานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 (CSR)	 ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ	 ในองค์กรร่วมประสานการทำ	งานให้บรรลุสำ	เร็จตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ที่กำ	หนดไว้	โดยคณะทำ	งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย	7	คณะ	คือ	
	 		1.คณะทำ	งานด้านการกำ	กับดูแลองค์กร
	 		2.คณะทำ	งานด้านสิทธิมนุษยชน
	 		3.คณะทำ	งานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน  
	 		4.คณะทำ	งานด้านสิ่งแวดล้อม
	 		5.คณะทำ	งานด้านการดำ	เนินงานอย่างเป็นธรรม 
	 		6.คณะทำ	งานด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค
	 		7.คณะทำ	งานด้านการมีส่วนร่วม	และพัฒนาชุมชน

	 เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ	ในการพัฒนาการดำ	เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำ	นึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาลมากยิ่งขึ้น	และเพื่อ
ให้การพัฒนาไปอย่างสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	และมีความสุข	สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	และพันธกิจขององค์กรตามที่กล่าว
ไว้ข้างต้นเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2559	ที่ผ่านมาคณะกรรมการของบริษัทฯ	ได้พิจารณาทบทวน	และมีมติแต่งตั้ง	
คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ชุดใหม่พร้อมกำ	หนดบทบาทหน้าที่ไว้ชัดเจน	ตามราย
ละเอียดดังนี้	คือ

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(คณะกรรมการ	CSR)	
คณะกรรมการ	CSR	จำ	นวน	7	คน	ประกอบด้วย
	 1.	รศ.ดร.สุจริต		คูณธนกุลวงศ์		 ประธานคณะกรรมการ	CSR	/	กรรมการอิสระ	/
	 	 	 	 	 	 กรรมการตรวจสอบ	/	ประธานกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่า  
	 	 	 	 	 	 ตอบแทน	และ	กรรมการบริหารความสี่ยง	
	 2.	ดร.	ดำ	ริ		สุโขธนัง			 	 กรรมการ	CSR	/	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการกำ	กับดูแลกิจการ	
	 	 	 	 	 	 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 3.	นายโตชิอากิ		ไซโต้	 	 	 กรรมการ	CSR	/	กรรมการรองผู้อำ	นวยการ	
	 4.	นายบุญชัย			เชียรเจริญธนกิจ	 กรรมการ	CSR	/	ผจก.ทั่วไปอาวุโส	ฝ่ายบริหารบัญชี	และการเงิน
	 5.	นายเนาวรัตน์		ชนะมูล	 	 กรรมการ	CSR	/	ผจก.ทั่วไปอาวุโส	ฝ่ายผลิต
	 6.	นายสุรศักดิ์		จตุรภัทรไพบูลย์	 กรรมการ	CSR	/	ผจก.ทั่วไป	ฝ่ายการตลาด
	 7.	นายโซอิจิ		ซูซูกิ	 	 	 กรรมการ	CSR	/	ผจก.ทั่วไปอาวุโส	ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง	 	
	 	 	 	 	 	 ผลิตภัณฑ์เหล็ก
เลขานุการคณะกรรมการ	และ	หัวหน้าคณะทำ	งาน	CSR
	 นายหิรัณย์	 โกมลหิรัณย์	 	 เลขานุการบริษัท



28 รายงานความยั่งยื่นประจำ ปี 2558

โค
รง
สร
้าง
กา
รด
ำ	เน

ินง
าน
	C
SR
	ข
อง
บร
ิษัท
เป
็นด
ังน
ี้

 

     
     

     
     

     
  

  
 

 
 

 

 

ด้าน
การ

ก ากั
บด

ูแล
 

 

1. น
ายบุ

ญช
ยั  
เชีย

รเจ
ริญ

ธน
กิจ

 
2. น

ายเ
นา
วรั
ตน

์  ช
นะ

มูล
 

3. น
ายสุ

รศ
กัดิ์

  จ
ตุร
ภทั

รไ
พบู

ลย
์ 

4. น
ายไ

พโ
รจ
น์  

คูอ
มร

พฒั
นะ

  
5. น

ายหิ
รัณ

ย ์ 
โก
มล

หิรั
ณย

 ์

คณ
ะก
รรม

การ
บริ

ษัท
 

คณ
ะก
รรม

การ
ด้าน

คว
าม
รับ

ผดิ
ชอ

บต่
อสั

งค
มแ

ละ
สิ่ง
แว
ดล้

อม
 

1. ร
ศ.ด

ร.สุ
จริ
ต  
คูณ

ธน
กุล

วงศ
 ์

     
  2.

 ดร
.ด า

ริ  สุ
โข

ธน
งั   

     
     

     
     

     
     

     
     

3. น
ายโ

ตชิ
อากิ

 ไซ
โต

 ้
     

  4.
 นา

ยบุ
ญช

ยั  เ
ชีย

รเจ
ริญ

ธน
กิจ

     
     

     
     

     
 5. 

นา
ยเน

าวรั
ตน

์  ช
นะ

มลู
 

     
  6.

 นา
ยสุ

รศ
กัดิ์

  จตุ
รภ

ทัร
ไพ

บูล
ย ์  

     
     

     
     

 7. 
นา

ยโ
ซอิ

จิ  
ซูซู

กิ 
  

 
 

 
 

  

 

หัว
หน้

าคณ
ะท

 างา
น 

นา
ยหิ

รัณ
ย ์ 
โก
มล

หิรั
ณย

 ์

ด้าน
สิท

ธิม
นุษ

ยช
น 

 

1. น
ายส

มพ
งษ

 ์ เส
ถีย
รล
คัน

า   
     

     
     

     
    

2. น
างส

าวอ
ญัช

ลี  
โป

รย
าน
นัท

กลุ
  

    3
. น

างส
าวน

าต
ยา 

 หา
ญว

ิวฒั
นกิ

จ  
   

    4
. น

างจุ
รีรัต

น์  
ไก
รสี

ห์ 
 

    5
. น

างส
าวน

วล
จนั

ทร์
   เนื้

อนุ่
ม 

 ด้า
นก

ารป
ฏิบั

ติด้
าน
แรง

งาน
 

 

   1
. น

ายเ
นา
วรั
ตน

์  ช
นะ

มูล
 

 
   2

. น
างส

าวว
ิสุท

ธินี
  จ
นัท

โรก
ร 

   3
. น

างย
พุา

  ม
โน

นิติ
ธร
รม

     
     

     
     

   4
. น

างส
าวนิ

ตย
า  ศิ

ริว
ฒัน

์ 
   5

. น
างป

ระ
ไพ

  พ
ิสุร

าช
 

   6
. น

ายเ
อก

ชยั
  อ
ารม

ยส์ุ
ข  
     

    
 

   7
. น

ายส
ันติ

ภา
พ  

แส
นจ

นัท
ร์ 

   8
. น

ายส
วสั

ดิ์  
บุญ

กร
ะจ
าย 

   9
. น

ายส
ดา
ย ุ 
ชีว

ินว
ิภา
ส 

 

ด้าน
สิ่ง
แว
ดล้

อม
 

 
1. น

ายป
ระ
มว

ล  
ข าสุ

วร
รณ

     
    

2. น
ายว

ิเชีย
ร  เ

พง็
แจ่
ม  

     
     

    
3. น

ายบุ
ระ
  เก

สร
นว

ล   
   

   
   

   
   

4.น
างส

าวนิ
ลุบ

ล  
อุ่ม

นอ้
ย  
     

   
5. น

ายเ
อก

ชยั
  อ
ารม

ยส์ุ
ข  

     
    

6. น
ายนิ

วฒั
น์  

จิต
รพ

ราห
มณี

     
7. น

ายธี
ระ
ภทั

ร  สิ
นท

ชา
ติ 

 

ด้าน
การ

ปฏ
ิบัติ

ด้าน
การ

ด าเ
นิน

งาน
อย่
างเ

ป็น
ธร
รม

 
 1. น

ายหิ
รัณ

ย ์ 
โก
มล

หิรั
ณย

 ์
2. น

างส
าวจิ

นต
นา
  ช
ยัส

 าเร็
จ 

3. น
ายไ

พโ
รจ
น์  

คูอ
มร

พฒั
นะ

  
4. น

างม
ณี 
 จริ

ยรั
กษ

ว์ร
กลุ

 
5. น

ายส
งวน

ศกั
ดิ์  
วร
วฒุิ

  
6. น

างภ
สัน

นัท
 ์ ญ

าติ
พร

หม
 

7. น
ายท

วีว
ธุ  
ขนุ

วงษ
 ์

 

ด้าน
การ

ปฏิ
บัติ

ด้าน
ผ ู้บ

ริโภ
ค 

 
 1. น

ายสุ
รศ
กัดิ์

  จ
ตุร
ภทั

รไ
พบู

ลย
 ์

2. น
ายพี

ระ
พล

  เพิ่
มท

วี 
3. น

ายวิ
ทย

า ต
ั ้งงา

มจิ
ตต

 ์
4. น

างจิ
ราภ

รณ
์  บุ

ตร
ศรี

 
5. น

างส
มพ

ร  พ
รห

มแ
สง

 
6. น

างส
าวม

ยรุี
  พ

ลาน
นท

์ 
7. น

างนิ
ตย

า  พ
ฒัน

ชล
าลยั

  
8. น

างส
าวว

นิด
า  ข

วญั
เจริ

ญ 

ด้าน
การ

มีส่
วน

ร่วม
 แล

ะ 
การ

พัฒ
นา
ชุม

ชน
 

 

1. น
ายบุ

ญช
ยั  
เชีย

รเจ
ริญ

ธน
กิจ
     

   
2. น

ายส
มพ

งษ
 ์ เส

ถีย
รล
คัน

า  
3. น

างส
าววิ

สุท
ธินี

  จ
นัท

โรก
ร   

    
4. น

างปิ
ยาภ

รณ
์  เช

าวลิ
ต 

5. น
างส

าวนิ
ตย

า  ศิ
ริว
ฒัน

์ 
6. น

างส
าวผ

กาพ
รรณ

  พ
ิมพ

ด์ี 
7. น

างจุ
รีรัต

น์  
ไก
ร์สี

ห์ 
 8. 

นา
ยสุ

ระ
  จ
นัทิ

มา
ธร

 
 9. 

นา
งส

าวว
ชัรี
  จ
นัท

ะว
งค

 ์

เลข
านุ
การ

 กา
รจั
ดท

 าระ
บบ

เอก
สาร

 
ด้าน

คว
ามรั

บผ
ิดช

อบ
ต่อ

สัง
คม

แล
ะสิ่

งแว
ดล้

อม
 

1. น
างส

มพ
ร  พ

รห
มแ

สง
     

     
 2.

 นา
งส

าวน
วล
จนั

ทร์
   เนื้

อนุ่
ม 

3. น
ายท

วีว
ธุ  
ขนุ

วงษ
 ์    

     
     

  4
. น

ายส
ดา
ย ุ ชี

วิน
วิภ

าส
 

5. น
ายธี

ระ
ภทั

ร สิ
นท

ชา
ติ  

     
    6

. น
างส

าวว
ชัรี
  จ
นัท

ะว
งค

 ์ 
7. น

างส
าวว

นิด
า  ข

วญั
เจริ

ญ 
 

 

โคร
งส
ร้าง

คณ
ะก
รรม

การ
แล
ะค

ณะ
ท า
งาน

ด้าน
คว

าม
รับ

ผิด
ชอ

บข
องบ

ริษ
ัทต่

อสั
งค
มแ

ละ
สิ่ง
แวด

ล้อ
ม 



บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำ กัด (มหาชน) 29

    กำ	หนดด้วยตัวอักษรย่อ	4	ตัวของบริษัท	(SSSC)	ซึ่งถือเป็นพันธกิจร่วมของพนักงาน	SSSC	
โดยสามารถแสดงความหมายได้	ดังต่อไปนี ้
  ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง	 S	 SAFETY	FIRST

	 	 คำ	นึงถึงความพึงพอใจ   S	 SATISFACTION

	 	 ห่วงใยใส่ใจสังคม		 	 	 S	 SOCIAL	CARE

	 	 ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 	 C	 CONTINUAL	IMPROVEMENT

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน
	 คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทได้กำ	หนดกลยุทธ์	
การดำ	เนินงานงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ		(An		Integrated		Corporate		Social		Responsibility
Strategy)	 ขึ้นโดยมีแผนแม่บทที่จัดทำ	ขึ้น		เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเป็นทางออกสำ	หรับการดำ	เนินการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น	 ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน	 3		ด้าน	 ได้แก่		ด้าน
เศรษฐกิจ	ด้านสังคม	 และด้านสิ่งแวดล้อม	ภายใต้แผนงานที่ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.9999	เล่ม	1-2556)	ตามกรอบระยะเวลา	3	ปี	(2557-2559)	ดังแสดงในแผนผัง
การดำ	เนินงาน

ปี การดำ	เนินงาน เป้าหมาย

2557	
สำ	รวจและทบทวนบริบท
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ทั้งภายนอกและภายใน

					-	กำ	หนดมาตรฐานสำ	คัญด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมสำ	หรับการพัฒนาบริษัทที่
เหมาะสม

2558
การพัฒนาคุณภาพ
กับความรับผิดชอบต่อสังคม

					-	กำ	หนดกรอบแนวทางความรับผิด
ชอบต่อสังคมสามารถกำ	หนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
					-	มีแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการทั้งใน					
ระยะสั้นและระยะยาว

2559
การบูรณาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

					-	มีการบูรณาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	 เข้าไปทุกหน่วยงาน

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
(Sustainability	Commitment)



30 รายงานความยั่งยื่นประจำ ปี 2558

เป้าหมาย	และแผนงานดำ	เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 เพื่อความเจริญเติบโตอย่างสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	และมีความสุข	ยั่งยืน	รวมทั้งสามารถพัฒนาด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมได้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากขึ้น	 ในปี	 2558	 ยังคงยึดหลักในการดำ	เนินงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามกรอบการดำ	เนินงานที่กำ	หนดดังนี้

	 1.	การดำ	เนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	มุ่งเน้นการดำ	เนินความรับผิดชอบต่อ
สังคมในกระบวนการธุรกิจ	CSR-in-process	นั่นคือ	การดำ	เนินกิจกรรมเพื่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้
เสีย	และสิ่งแวดล้อมขององค์กร	อาทิ	การดูแลสวัสดิการพนักงาน,	การผลิตที่ไม่ทำ	ลายสิ่งแวดล้อม,	ความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้า	

	 ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่สำ	คัญของบริษัทคือ	“พนักงาน”	ดังนั้น	บริษัทจึงยังได้สร้างความเข้าใจ	และปลุกจิตสำ	นึก
ด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นในองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่กำ	หนดไว้ว่า	
 
 “หน้าที่ขององค์กร	 คือ	 ทำ	ให้พนักงานมีความสุข	 สนุกกับการทำ	งาน”	 นั่นคือ	 เน้นการ	 เข้าใจ	 เข้าถึง	 และ
เข้าพัฒนาแก้ไข		ในปัญหาต่างๆในทุกๆเรื่องที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็นจนทำ	ให้พนักงานได้
ทำ	งานอย่างมีความสุขแล้ว	ผลที่ตามมาจะทำ	ให้การดำ	เนินนโยบายด้านต่างๆ	รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในมิติอื่นๆ	จะสามารถบรรลุผลสำ	เร็จได้	และเป็นปัจจัยสำ	คัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร
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	 2.เพ่ือให้การดำ	เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปตามทิศทาง	 หรือแนวทางในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง	 บริษัทได้ดำ	เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท	 ภายใต้กรอบการทำ	งานของระบบมาตรฐาน
คุณภาพ		ISO	9001,	ISO/TS	16949	มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	มาตรฐานความปลอดภัย	
OHSAS	18001,	มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำ	งาน	MS-QWL	1:2008,	มาตรฐานแรงงานไทย	(มรท.8001-2546)	และ
มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน	ISO	50001	จนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ		ISO	9001,	ISO/TS	16949	
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	มาตรฐานความปลอดภัย	OHSAS	18001,	มาตรฐานคุณภาพชีวิตการ
ทำ	งาน	 MS-QWL	 1:2008	 อย่างต่อเนื่อง	 ส่วนมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน	 ISO	 50001	 อยู่ระหว่างขอการ
รับรองในปี	2559	

	 3.บริษัทฯ	 ยังได้นำ	หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มาปรับใช้อย่างบูรณาการ	 เพื่อความพอประมาณ	 มีเหตุ
มีผล	 และมีภูมิคุ้มกัน	 รวมทั้งมีการใช้ความรู้	 ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่ดำ	เนินการ	 เพื่อให้การดำ	เนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม	CSR	ของบริษัทฯ	บรรลุเป้าหมาย	และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล	กับทั้งยัง
นำ	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	ISO	26000:2010	มาใช้เป็นกรอบ	หรือเครื่อง
มือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ดี	 (good	 intention)	 ไปสู่การกระทำ	ที่ดี	 (good	
actions)	โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ	(practices)	ตามข้อแนะนำ		(guidance)	มากกว่าการจัดทำ	และแสดงเอกสาร(paper)ให้
ได้ตามข้อกำ	หนด	(requirements)

	 ทั้งนี้	 แนวทางในการดำ	เนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดต่อสังคม	ตามมาตรฐาน	 ISO	 26000:	 2010	 ที่บริษัทฯ		
ได้นำ	มาเป็นกรอบในการดำ	เนินงาน	ตั้งแต่ปี	 2555	 เป็นต้นมาจนถึงปี	 2558	ยังคงยึดหลักการสำ	คัญ	7	ประการที่
บริษัทยึดถือปฏิบัติ	คือ

 1.ความรับผิดชอบ	(Accountability)		
	 2.ความโปร่งใส	(Transparency)		
	 3.การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม	(Ethical	behavior)	
	 4.การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	(Respect	for	stakeholder	interests)	
	 5.การเคารพต่อหลักนิติธรรม	(Respect	for	rule	of	law)	
	 6.การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล	(Respect	for	international	norm	of	behavior)	
	 7.การความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน	(Respect	of	human	right)	
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	 บริษัทฯ	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	(สรอ.)	เมื่อวันที่	12	มิถุนายน	2557	เพื่อ
เข้าร่วม	“โครงการส่งเสริมการนำ	มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.	9999	เล่ม	1-2556)	
ไปใช้ในสถานประกอบการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”	 ซึ่งเป็นโครงการที่ดำ	เนินการโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	
(สรอ.)	ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม	และสำ	นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	(สมอ)	ส่งผลทำ	ให้บุคลากรใน
บริษัทฯ	 ได้รับความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 จนสามารถนำ	แนวทางปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาองค์กรได้อย่างสมดุล	 มั่นคง	 ยั่งยืน	 และมีความสุข	 ตลอดจนมีขั้น
ตอนการพัฒนาที่ชัดเจนตามหลักการและแนวทางองค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 และแนวทาง
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมทั่วทั้งองค์กร	ตาม	มอก.	9999	เล่ม	1-2556
 
มอก.9999	-	แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
	 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 (มอก.	 9999)	 ที่บริษัทฯ		
ได้นำ	มาประยุกต์ใช้ทั้งภายใน	และภายนอก	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	อย่างต่อเนื่องในปี	2557-2558	มีดังนี้
ยุทธศาสตร์	3	ห่วง	2	เงื่อนไข	4	หลักการ
 ห่วงที่	1	ความพอประมาณ	หมายถึง	ความพอดีต่อความจำ	เป็น	และเหมาะสมกับฐานะของตนเองสังคม	และสิ่ง
แวดล้อม	รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น	ไม่มากเกินไป	ไม่น้อยเกินไป	จนเกิดความทุกข์แก่ตนเอง	
 ห่วงที่	 2	 ความมีเหตุมีผล	 หมายถึง	 การตัดสินใจดำ	เนินการอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ	 หลักกฎหมาย	
และวัฒนธรรมที่ดีงาม	 โดยคำ	นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่	 และดาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบรู้จักเลือก
นำ	สิ่งที่ดี	และเหมาะสมมาประยุกต์ใช้	รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้ส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล	
 ห่วงที่	3.	การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	หมาถึง	การเตรียมตัวให้พร้อมทั้งบุคลากรและองค์กร	เพื่อรองรับผลกระทบ	
และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านสังคม	เทคโนโลยี	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	การเมือง	และกฎระเบียบทั้งในและต่าง
ประเทศ	รวมทั้งความไม่แน่นอน	โดยคำ	นึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง	ๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้น	ในอนาคตทั้งใกล้และ
ไกลเพื่อให้สามารถปรับตัว	แสวงหาโอกาส	และรับมือได้อย่างทันท่วงที	รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขัน	
  เงื่อนไขที่	1	ด้านความรู ้
	 1.1	มีการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร	
	 1.2	มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร
มีทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกตามความจำ	เป็นและเหมาะสม	
	 1.3	มีการฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		(On	the	job		training)	และส่งเสริม
ให้มีการนำ	ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง	 รวมทั้งนำ	ความรู้ที่มีอยู่ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย	
	 1.4	มีการส่งเสริม	และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการดำ	เนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร	เช่น	
กิจกรรมด้านการบริหาร		กิจกรรมเพื่อสังคม	เป็นต้น
	 1.5	 ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำ	งานการดำ	เนินกิจกรรมต่างๆ		
การแก้ปัญหาและการพัฒนาองค์กรหรือเรื่องอื่นๆ	อย่างอิสระ
	 1.6	พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสังคม
	 1.7	สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมพอเพียง
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 เงื่อนไขที่	2	ด้านหลักคุณธรรม	
	 	 1.	ความซื่อสัตย์	
	 	 2.	ความอดทน	
	 	 3,	การแบ่งปัน
 หลักการของ	มอก.	9999	ที่บริษัทฯ	ได้เพื่อนำ	ไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและองค์กร	อันก่อ
ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล	ประกอบด้วย
 หลักการที่	1	การมีส่วนร่วมของบุคลากร	(involvement	of	people)
	 บริษัทได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร	 ภายใต้
หลักการที่ว่า	 บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสำ	คัญขององค์กร	 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรจะทำ	ให้สามารถใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่
 หลักการที่	2	การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(respect	of	stakeholder	interests)
	 บริษัทยอมรับและเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์	 สิทธิตามกฎหมาย	 รวมทั้งตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
 หลักการที่	3	การบริหารแบบองค์รวม	(holistic	management)
	 บริษัทได้คิด/พิจารณาเรื่องต่างๆ	 อย่างเป็นระบบครบวงจรทั้งในเรื่องการนำ	องค์กรการวางแผน	 การมุ่งเน้น
ลูกค้า	บุคลากร	สารสนเทศ	กระบวนการ	และผลลัพธ์ทางธุรกิจ	รวมทั้งควรคำ	นึงถึงประโยชน์ขององค์กรและประโยชน์
ส่วนรวม	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	 ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอนาคตให้เป็นไปในทิศทางที่องค์กร
ต้องการ
 หลักการที่	4	การบริหารเชิงระบบ	(system	approach	to	management)
	 บริษัทได้ชี้บ่ง	 ทำ	ความเข้าใจและบริหารจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	 ทั้งในด้านปัจจัยนำ	เข้า	
กระบวนการ	ผลลัพธ์	ข้อมูลป้อนกลับ	(Feedback)	และสภาพแวดล้อม	โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน	
การจัดองค์กร	 การกำ	กับดูแล	 และการควบคุม	 ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร

	 ในปี	 2558	 ยังคงอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้มีการนำ	หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำ	วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ครอบครัว	 เพื่อส่งความสุขอย่างยั่งยืนก่อให้
เกิดความสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	และมีความสุข	ส่งผลทำ	ให้บุคลากรในบริษัทฯ	ได้รับความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	 จนสามารถนำ	แนวทางปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
องค์กรได้อย่างสมดุล	 มั่นคง	 ยั่งยืน	 และมีความสุข	 ตลอดจนมีขั้นตอนการพัฒนาที่ชัดเจนตามหลักการและแนวทาง
องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	และแนวทางการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
ทั่วทั้งองค์กร	ตาม	มอก.	9999	เล่ม	1-2556	โดยเมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2558	ที่ผ่านมาบริษัทฯ	ได้รับมอบโล่
เกียรติคุณจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอเพื่อแสดงว่า	บริษัทฯ	เป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่เข้าร่วมโครงการส่ง
เสริมการนำ	มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.	9999	เล่ม	1-2556)	ไปใช้ในสถานประกอบ
การเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำ	คัญในการนำ	มาซึ่งความสำ	เร็จในการดำ	เนินธุรกิจให้เจริญ
ก้าวหน้าอย่างสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	และ	มีความสุข	รวมทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
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การกำ	กับดูแลกิจการที่ดี
	 	 ภายใต้นวัตกรรม	“เข้าใจ	เข้าถึง	อย่างเท่าเทียม”	เน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม	โปร่งใส	ตรวจ
สอบได้	และคำ	นึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
	 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำ	คัญของการกำ	กับดูแลกิจการท่ีดี	 ที่จะทำ	ให้บริษัทฯ	 เติบโตอย่าง
ยั่งยืน	รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	ลูกค้า	คู่ค้า	เจ้าหนี้	พนักงาน	
ตลอดจนสาธารณชน	 จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการกำ	กับดูแลกิจการ	 ทำ	หน้าที่กำ	กับดูแลการดำ	เนินงาน
ของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำ	กับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของหลักการกำ	กับดูแลกิจการท่ีดีตาม
แนวทางของ	The	Organization	 for	Economic	Co-Operation	and	Development	 (OECD)	ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีการบูรณาการกับวิสัยทัศน์	พันธกิจ	กลยุทธ์	และเป้าหมายขององค์กร	ควบคู่ไป
กับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายนั้นมั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้มีระบบการบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่	 มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส	 เท่า
เทียม	 เป็นธรรม	มีประสิทธิภาพ	 สามารถตรวจสอบได้	อันนำ	ไปสู่	การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่คำ	นึง
ถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	(Environmental,	Social,	Governance:	ESG)	ซึ่งถือเป็นรากฐานสำ	คัญในการ
เสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่
ผู้ลงทุน	
	 นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำ	นโยบายกำ	กับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ	 และ	 ข้อพึง
ปฏิบัติในการทำ	งาน	และมีการทบทวน	และแก้ไขปรับปรุง	 เป็นประจำ	ทุกปี	หรือตามความเหมาะสม	ทั้งนี้เพื่อให้มีความ
เป็นปัจจุบัน	เหมาะสมกับภาวการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่	ตลท.	หรือหน่วยงาน
กำ	กับดูแลต่างๆ	ได้กำ	หนดขึ้นเพิ่มเติม	ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำ	กับดูแลกิจการ	(Corporate	Governance	:	CG)	
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

	 ทั้งนี้	คณะกรรมการกำ	กับดูแลกิจการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2558	อนุมัติให้ปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ที่บริษัทให้ความสำ	คัญ	ประกอบด้วย

 1.ความรับผิดชอบของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 2.การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	 3.การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
	 4.การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล	
	 5.การรักษาความลับ	การเก็บข้อมูล	และการใช้ข้อมูลภายใน
	 6.การจัดซื้อ	จัดหา	และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
	 7.ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
	 8.การปฏิบัติต่อพนักงาน
	 9.การสนับสนุนภาคการเมือง
	 10.การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบ	
	 11.การรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด
	 12.การป้องกัน	และปราบปรามการฟอกเงิน
	 13.ความปลอดภัย	สุขอนามัย	และการสิ่งแวดล้อม
	 14.ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ที่	www.ssscth.com
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กระบวนการติดตามและจัดการให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
	 การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนั้น	 คณะกรรมการบริษัท	 กำ	หนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ	 ทำ	ความเข้าใจ	 และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่
กำ	หนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ	และ	ข้อพึงปฏิบัติในการทำ	งาน	อย่างเคร่งครัด	และไม่พึงปรารถนาให้มีการกระทำ	ใดๆ	
ที่ผิดกฎหมาย	ขัดกับหลักจริยธรรมเกิดขึ้น	หากกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานผู้ใดกระทำ	ผิดจริยธรรมที่กำ	หนดไว้	
บริษัทฯ	จะพิจารณาดำ	เนินการตามวินัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
	 ท้ังนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้วางแผนและจัดตารางเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนทุกขั้นตอนทุกกิจกรรม	 และเข้าตรวจประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย	 ซึ่งรวมถึงจรรยา
บรรณธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการทำ	งานพร้อมเสนอแนะการดำ	เนินงานตามกฎหมาย	 ในรายงาน	 KPI	 ของฝ่าย
กฎหมายที่ต้องรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบเป็นประจำ	
	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริษัท	 ยังส่งเสริมให้เผยแพร่วัฒนธรรมในการกำ	กับดูแลกิจการที่ดี	 และจรรยา
บรรณธุรกิจ	และ	ข้อพึงปฏิบัติในการทำ	งาน	 ให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับในองค์กร	และมีผลในทางปฏิบัติภายใต้หลักการ
กำ	กับดูแลกิจการที่ดีและการดำ	เนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม	โดยให้จัดทำ	คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	และ	ข้อพึงปฏิบัติ
ในการทำ	งาน	และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	เช่น	E-mail	อินทราเน็ตของกลุ่มบริษัทฯ	เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตลอดจน
จัดอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องการกำ	กับดูแลกิจการให้กับพนักงานเข้าใหม่	 เพื่อให้ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนรับทราบ	
ทำ	ความเข้าใจ	และยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	โปร่งใส	ซื่อสัตย์	ระมัดระวังและมีจริยธรรม	
ทั้งต่อตนเอง	องค์กร	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	รวมท้ังส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อเสริมสร้างความรู้	
ความเข้าใจ	 จิตสำ	นึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 ระมัดระวัง	 และซื่อสัตย์สุจริตภายใต้นโยบายการกำ	กับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	และ	ข้อพึงปฏิบัติในการทำ	งาน

คณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่าตอบแทน	 กำ	หนดหลักเกณฑ์และ
นโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อย	โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำ	นวน	โครงสร้าง	
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ	 กำ	หนดคุณสมบัติของกรรมการ	 ซึ่งการคัดเลือกนั้นบริษัทให้ความสำ	คัญกับ
บุคคลที่มีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ	(Board	Diversity)	มีประวัติการทำ	งานที่ดี	
และมีภาวะผู้นำ		วิสัยทัศน์กว้างไกล	รวมทั้งมีคุณธรรม	จริยธรรม	ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร	สามารถอุทิศเวลา
ให้ได้อย่างเพียงพอ	 อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ	เนินกิจการของบริษัทฯโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

นโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ	
	 คณะกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่บริษัทฯ	 กฎหมาย	 และหน่วยงานกำ	กับดูแลประกาศกำ	หนด	 เพื่อเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำ	หนด
ออกจากตำ	แหน่งตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ	 โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในด้านต่างๆ	
เช่น	 ด้านบัญชีการเงิน	 ด้านการบริหารจัดการ	 ด้านกลยุทธ์	 ด้านกฎหมาย	 ด้านการลงทุน	 รวมถึงบุคคลที่มีทักษะ	
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดรับกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยต้องมีคุณสมบัติเฉพาะบุคคลที่มีภาวะผู้นำ		 กล้า
แสดงความคิดเห็น	ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล	มีคุณธรรมและจริยธรรม	มีประวัติการทำ	งานที่ไม่ด่างพร้อย	เพื่อให้
โครงสร้างของคณะกรรมการมีความหลากหลายและแข็งแกร่ง	 สามารถนำ	พาบริษัทฯ	 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำ	กับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
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กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท	
	 ในการสรรหาหรือคัดเลือกกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่าตอบแทน	จะดำ	เนินการดังนี้
	 1)	พิจารณาความเหมาะสมของจำ	นวน	 องค์ประกอบและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัท	เทียบกับลักษณะและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ	โดยจัดทำ		Board	Skill	Matrix	เพื่อกำ	หนดคุณสมบัติกรรมการ
ที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติหรือทักษะที่จำ	เป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท	โดยให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการดำ	เนินธุรกิจของบริษัทฯ	
	 2)	พิจารณาคัดเลือกจากทั้งผู้บริหารภายใน	 และบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ	 รวมถึง
รายชื่อบุคคลจากฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำ	เนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD	Chartered	
Director)	รวมถึงการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ	ปี	ซึ่งบริษัทฯ	มี
การแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ	ตลท.	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
	 3)	คณะกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่าตอบแทน	 ดำ	เนินการทาบทาม	 สัมภาษณ์	 และหารือกับบุคคลที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำ	หนดไว้	 เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวยินดีที่จะเข้ารับตำ	แหน่งกรรมการบริษัทหากได้
รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	
	 4)	คณะกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่าตอบแทนเสนอบุคคลที่ผ่านเกณฑ์การสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท	
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรือให้ความเห็นชอบก่อนนำ	เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นรายบุคคล	
	 5)	ดำ	เนินการแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	

โครงสร้างคณะกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ	มีจำ	นวน	12	ท่าน	ประกอบด้วย
	 -	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร										 	 	 3	 ท่าน
	 -	กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 	 2	 ท่าน
	 -	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร							 	 	 3	 ท่าน
	 -	กรรมการอิสระ	(เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย)		 4	 ท่าน	
	 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำ	นวยการ	เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ	หนด
นโยบายการกำ	กับดูแล	และการบริหารงานประจำ		โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

คณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำ	กับดูแลกิจการของบริษัท	และ	พิจารณา
กล่ันกรองการดำ	เนินงานที่สำ	คัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ	 เพื่อนำ	เสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยโครงสร้างของคณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	มี	5	คณะ	ดังต่อไปนี้
	 1.	คณะกรรมการตรวจสอบ						
	 2.	คณะกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่าตอบแทน
	 3.	คณะกรรมการกำ	กับดูแลกิจการ
	 4.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 5.	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(คณะกรรมการ	CSR)	
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ผลการประเมินการกำ	กับดูแลกิจการที่ดี
	 จากการดำ	เนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำ	กับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ส่งผลให้ในปี	2558	ได้ผล
การประเมินรวมทั้งผลการสำ	รวจในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำ	กับดูแลกิจการที่ดี	ดังนี้

ผลการประเมิน	โดย	IO0	(คะแนนเต็ม	100)

ปี คะแนน เกณฑ์
2557 86	% อยู่ในระดับดีมาก
2558 89	% อยู่ในระดับดีมาก

เป้าหมายในปี	2559	อยู่ในระดับดีเลิศ

	 ผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ	ปี	
(Annual	 General	 Meeting	:	AGM)	 ที่สำ	นักงาน	 ก.ล.ต.	 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 และสมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทยเป็นผู้จัด	โดยบริษัทฯ	ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ	คะแนนเต็ม	100	คือ	อยู่
ในระดับ	“ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”		5	ปี	ติดต่อกัน	(ปี	2554–2558)

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทน 
	 สำ	หรับคณะกรรมการบริษัท	คณะอนุกรรมการๆ	และผู้บริหารระดับสูง
	 ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายผลตอบแทน	 และผลประโยชน์อื่นๆ	 สำ	หรับคณะกรรมการบริษัท	 คณะอนุกรรมการ
ต่างๆ	 และผู้บริหารระดับสูง	 คณะกรรมการสรรหาและกำ	หนดค่าตอบแทน	 ได้พิจารณากำ	หนดค่าตอบแทน	 ตาม
แนวทางดังต่อไปนี้

 1.	ค่าตอบแทนกรรมการ	
	 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	 ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของ	 คณะกรรมการและการ
ทำ	งานของกรรมการ	โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น	
	 ให้คณะกรรมการสรรหาฯ	 พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน	 แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน	 ผลประโย
ชน์อื่นๆ	 	 และจำ	นวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ	 สำ	หรับคณะกรรมการบริษัท	 คณะอนุกรรมการต่างๆ	 และผู้
บริหารระดับสูง	 ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 สอดคล้องกับผลการดำ	เนินงานของบริษัท	 และภาวะตลาดอยู่
เสมอ	และนำ	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่ออนุมัติ
	 ในการพิจารณาค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปีนั้น	
คณะกรรมการสรรหาฯ	 จะต้องคำ	นึงให้สอดคล้องกับ	 หน้าที่ความรับผิดชอบ	 ความตั้งใจของกรรมการ	 ประเภทและ
ขนาดธุรกิจของบริษัท	 ตลาด	 และคู่แข่งขัน	 โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่	 ความ
รับผิดชอบ	ผลงาน	และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษา	กรรมการที่มีคุณภาพไว้		

  2.	ประเภทค่าตอบแทน	ประกอบด้วย	2	ส่วน 
	 2.1	 ค่าเบี้ยประชุม	 เพื่อสะท้อนการทำ	งานของกรรมการ	 และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้า
ประชุมอย่างสม่ำ	เสมอ
	 2.2	ค่าตอบแทนประจำ	เดือน	เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	

 3.	วิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
	 3.1	 ค่าเบี้ยประชุม	 ให้จ่ายกับกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน	 รวมทั้งกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการอิสระ	 และ
คณะอนุกรรมการต่าง	ๆ	ที่ไม่ได้รับเงินเดือน	จะได้รับเบี้ยประชุม	ต่อครั้งที่มาประชุม
	 3.2	 ค่าตอบแทนประจำ	เดือน	 ให้จ่ายเป็นประจำ	เดือนสำ	หรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร	และกรรมการ
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ในปี	2558	บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและโบนัส	ดังนี้

บุคคล รูปแบบของผลตอบแทน จำ	นวนเงิน	(ล้านบาท)
ผู้บริหาร	7	ท่าน เงินเดือน	และโบนัส 22.95

	 2)	ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพ	โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	6	ของเงินเดือน	โดยในปี	2558	
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพสำ	หรับผู้บริหารจำ	นวน	2	ราย	เป็นจำ	นวนเงิน	234,624	บาท

	 3)	สิทธิประโยชน์	หรือค่าตอบแทนอื่นๆ		นอกจากที่กล่าวข้างต้น	
	 -ไม่มี-	

การบริหารค่าตอบแทน
	 สำ	หรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้
  1)	ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน
	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม	ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน	กรรม
ตรวจสอบ	และคณะอนุกรรมการ	ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ	25,000.-	บาท	ต่อการประชุม	1	ครั้ง	โดยมีรายละเอียด	
ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
กำ	กับ

ดูแลกิจการ

กรรมการ
สรรหา	

และกำ	หนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

รวม

1. นายวันชัย			 คุณานันทกุล - - - - - -
2. นายสุรศักดิ์			 คุณานันทกุล - - - - - -
3. นายโตชิอากิ		 ไซโต้ 150,000 - - - 50,000 200,000
4. นายสุรพล			 คุณานันทกุล - - - - - -
5. นายโซอิจิ ซูซูกิ - - - - - -
6. นายฮิโรยูกิ			 อิโนงูจิ 150,000 - - - - 150,000
7. นางนภาพร			 หุณฑนะเสวี 150,000 - - - - 150,000
8. นายสิทธิชัย			 คุณานันทกุล 150,000 - - - - 150,000
9. นายพงษ์ศักดิ์			 อังสุพันธุ์ 150,000 100,000 50,000 75,000 50,000 425,000
10. นายวิชิต		 วุฒิสมบัติ 150,000 100,000 50,000 75,000 50,000 425,000
11. รศ.ดร.	

สุจริต			
คูณธนกุล
วงศ์

150,000 100,000 - 75,000 50,000 375,000

12. ดร.	ดำ	ริ			 สุโขธนัง 150,000 100,000 50,000 - 50,000 375,000
รวม 1,200,000 400,000 150,000 225,000 250,000 2,225,000

หมายเหต	ุค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ	ตามมาตรา	90	ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน	จำ	กัด	พ.ศ.	2535	
(โดยไม่รวมเงินเดือน	 และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดำ	รงตำ	แหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯด้วย)	 และการเป็นกรรมการบริษัทย่อยไม่ได้รับ
ค่าตอบแทน	
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ACTIVE
CITIZEN

	 ภายใต้	นวัตกรรม	“ความเป็นธรรมนำ	ธุรกิจ”		บริษัทมุ่งเน้นการแข่งขันการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม	
เคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น	รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ	นั่นคือ

	 1)	 บริษัทดำ	เนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี	 เป็น
ธรรม	ไม่ใส่ร้ายป้ายสี	ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูล
อย่างสมเหตุสมผล	
	 2)	 บริษัทให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่ง
ทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค	ความร่วม
มือระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่แข่งจะต้องมิใช่เป็นไปเพื่อ
การผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด	
การลดคุณภาพของสินค้าและบริการ	 และการกำ	หนด
ราคาสินค้าและบริการ	 อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้
บริโภคโดยภาพรวม	 บุคลากรของบริษัทต้องระมัดระวัง
ในการติดต่อกับคู่แข่ง	 และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี	
ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือ
ของคู่แข่ง
	 3 ) 	 บริ ษัทปฏิ บั ติ ต่ อคู่ แ ข่ งทางการค้ า ให้
สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยว
กับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
	 4)	 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการ
ดำาเนินการใดๆ	 เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับ
ทางการค้าของคู่แข่งขันโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
	 5)	 ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	หรือไม่เหมาะสม
	 6)	 ไม่พยายามทำาลายชื่อ เ สียงของคู่ แข่ ง
ทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย	 โดยปราศจาก
ซึ่งมูลความจริง

	 7)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	ต้องกระทำ	
การใดๆ	 โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 โดย
ปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว	ครอบครัว	
หรือบุคคลผู้ ใกล้ชิดใดๆ	 รวมทั้งไม่พึงกระทำาการใน
ลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท	 ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการได้รับผลประโยชน์
ในรูปแบบของการได้รับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ต่าง
ตอบแทน
	 8)	 กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 มีหน้า
ที่และความรับผิดชอบในการปกป้อง	 และดูแลรักษา
ทรัพย์สิน	 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท	 มีความ
เคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้ง
มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้
สื่อโทรคมนาคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและถูกต้อง
ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 9)	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
	 	 		และการต่อต้านการทุจริต
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 บริษัทฯ	ได้มีการกำ	หนดนโยบาย	และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	การคอร์รัปชั่นและห้ามจ่าย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำ	งาน	ซึ่งผ่าน
การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ	ทั้งนี้เพราะคณะ
กรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชั่นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ	สังคม	และ
ความมั่นคงของประเทศ			

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้ลงนามเข้าร่วมโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 2556	 และต่อมาบริษัทฯได้
กำ	หนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัท			
ไม่ว่าคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนทุก
ระดับทุกส่วนงาน	 ได้ดำ	เนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน	 ซึ่งมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน
ประกอบด้วย
	 1.	 	นโยบายการต่อต้านการทุจริต	คอร์รัปชั่น
	 2.		นโยบายว่าด้วยการรับ	การให้	เงินสนับสนุน	
ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด
	 3.	 นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
	 4.			นโยบายว่าด้วยการแจ้งแบะแสการกระทำ		
ความผิด	หรือข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ
	 รายละเอียดของมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นได้
เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท	

http://www.ssscth.com/whistleblowing.html

ภาพการรับมอบประกาศนียบัตร	“Certificate	of	Membership”

	 บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น	 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำ	หนดแนวปฏิบัติท่ี
ดีให้บุคลากรของบริษัทฯยึดถือปฏิบัติ	 เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย	 มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
และมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร	 มีระบบบริหารจัดการ	
กระบวนการตรวจสอบ	 และมาตรการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่นในทุกกระบวนการ	ทั้งนี้	บริษัทฯได้ทำ	การ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน	
โดยใช้แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต	 โดยให้ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ	 อีกทั้งมีแผนทบทวนและ
แก้ไขเพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของ
สำ	นักงาน	ก.ล.ต.	ด้วย
	 โดยเมื่อวันท่ี	 10	 กรกฎาคม	 2558	 คณะ
กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริตได้รับรอง	 (Certified	 Company)	 ให้
บริษัทฯ	 เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต	แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้าน
การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น	

ในปี	2558	ไม่พบรายงานหรือการกระทำ	
ผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง

กับบริษัทแต่อย่างใด
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				ส่งเสริมการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ไปยังลูกค้า	คู่ค้า	ผู้รับจ้างช่วง

การรณรงค์และสร้างจิตสำ	นึกในองค์กร
					หลังจากท่ีผ่านการรับรองเป็น	Certified	Company	
แล้ว	 บริษัทมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการสร้าง
จิตสำ	นึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำ	กับดูแลกิจการ
ที่ดีผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ในทุกหน่วยงานท่ี
มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง	 สามารถประเมินความ
เสี่ยง	 ผลกระทบความเสี่ยงทั้งในปัจจุบันและอนาคต	
กำ	หนดการควบคุมหรือมาตรการในการจัดการความ
เสี่ยง	 ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้น	 โดยมีการ
ประกาศย้ำ	เตือนและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นกับพนักงานบริษัททุกๆ	 3	 เดือน	 รวม
ท้ังพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น	 ความคาดหวังของบริษัท	
และรู้ถึงบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้

การผลักดันให้คู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจร่วมต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	 ในปี	 2558	 บริษัทได้ขยายการสนับสนุนและส่ง
เสริมการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันไป
ยังลูกค้า	คู่ค้า	ผู้รับจ้างช่วงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
โดยร่วมกันจัดทำาบันทึกข้อตกลงในการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่นกับลูกค้า	 คู่ค้า	 และผู้รับจ้างช่วง	 ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	 รวมทั้งได้จัดทำ	จรรยาบรรณ
ธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการทำ	งาน	 เพื่อให้การดำ	เนิน
ธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	
มีจริยธรรม	 มีความโปร่งใส	 ร่วมต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น	 เพื่อให้ดำ	เนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน	 เนื้อหา
ในจรรยาบรรณธุรกิจได้กล่าวถึงจริยธรรมทางธุรกิจ	
แรงงานและสิทธิมนุษยชน	 อาชีวอนามัย	 และความ
ปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 กฎหมายและข้อกำ	หนดที่เป็นคู่
ค้าหลัก	 จะต้องลงนามรับทราบการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณดังกล่าว	 รวมทั้งดำาเนินการผลักดันให้คู่ค้าใน
ห่วงโซ่ธุรกิจดำ	เนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ	 รวมทั้งอบรม
ให้ความรู้แก่เจ้าของผู้ประกอบการรถบรรทุกจำานวน	
6	 รายที่นำ	รถบรรทุกเข้ามารับจ้างบริษัทฯ	 บรรทุก
ขนส่งสินค้าจำ	นวน	 151	 คันวิ่งรับ-ส่งสินค้าของบริษัท
ร่วม	200	 เที่ยวต่อวัน	มีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปช่ัน	 และตกลงร่วมกันที่จะต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่นทุกแบบอย่างต่อเนื่อง	 และเมื่อวันที่	 30	
พฤศจิกายน	 2558	 ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกข้อ
ตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น	 ร่วมกับเทศบาลเมืองปู่จ้าสมิงพราย	
ผู้ประกอบการ	สโมสรโรตารี	และกรรมการชุมชน
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	 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน	แจ้งเบาะแสในการกระทำ	ความผิด	โดยแจ้งข้อร้องเรียนไปที่	
นายบุญชัย	เชียรเจริญธนกิจ	

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส	ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน	
e-mail:	boonchai@ssscth.com		

และ
นายหิรัณย์	โกมลหิรัณย์	

เลขานุการบริษัท/รองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมายและความรับผิดชอบต่อสังคม		
e-mail:	hiran@ssscth.com	

หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท	
ทั้งนี้	บริษัทได้มีกระบวนการดำ	เนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน	และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน	ซึ่งได้เปิดเผยไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัท	“http://www.ssscth.com/whistleblowing.html”

	 ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน	และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน
(พนักงาน	/	ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท)

ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน
&

เลขานุการบริษัท

กรรมการออิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	
กรรมการกำ	กับดูแลกิจการ	
รับแจ้งโดยผ่านอีเมล์ที่แจ้งไว้

ส่งเรื่องให้กรรมการผู้อำ	นวยการ
รับเรื่องไปดำ	เนินการ

แจ้งประธานกรรมการ	และ	/	หรือ	
คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบในการ

ประชุมครั้งถัดไป

กระบวนการแจ้งเบาะแส	ข้อร้องเรียน	และข้อเสนอแนะ
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร	/	แหล่งที่มาของการแจ้งเบาะแส
-	เว็บไซต์ของบริษัท
-	คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	และข้อพึงปฏิบัติในการทำ	งาน
-	แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำ	ปี	(แบบ	56-1)
-	รางงานประจำ	ปี	(แบบ	56-2)

1.	จดหมาย
2.	E-Mail
3.	เว็บไซต์บริษัท

วิธีการแจ้ง	:	

กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจ
สอบ	/	กรรมการกำ	กับดูแลกิจการ
นำ	ข้อร้องเรียนหารือร่วมกัน

E-Mail	 :	boonchai@ssscth.com
	 	hiran@ssscth.com
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	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ	คัญของการบริหารความเสี่ยง	 เนื่องจากเห็นว่าการบริหารความ
เสี่ยงถือเป็นรากฐานสำ	คัญของการบริหารธุรกิจ	 โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการระบุความเส่ียง	
การประเมินความเสี่ยง	ตลอดจนการควบคุมดูแลและทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำ	ถือเป็นการบริหารเชิงรุกที่บริษัทต้อง
ทำ		และนำ	มาปฏิบัติ	
	 เพื่อให้การบริหารความเส่ียงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และผู้บริหารระดับสูง
ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าร่วมเป็น	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อทำ	หน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	 การพิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง	 การประเมิน	 ความเสี่ยงทางธุรกิจของ
บริษัท	 รวมทั้งการกำ	หนดมาตรการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง	 และการติดตามผลอย่างสม่ำ	เสมอ	 เพื่อลด	 หรือ
รองรับผลกระทบจากความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	 เพื่อให้การ
ดำ	เนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร	 ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม	 จึงกำ	หนดให้หน่วยงานของบริษัทดำ	เนินการ	ดังนี้
	 1)	 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
มาตรฐานเดียวกันตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท	 เพื่อปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ
การดำ	เนินงานตามปกติ
	 2)	บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
	 3)	นำ	เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงานและการสื่อข้อความ
	 4)	ติดตามและประมวลผลพร้อมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส

การบริหารจัดการความเสี่ยง
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องค์ประกอบสำ	คัญในการบริหารความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	 ยึดการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง
ของ	 COSO	 (The	 Committee	of	 Sponsoring	 Organization	
of	 the	 Treadway	 Commission)	 ประกอบด้วยองค์ประกอบ	
8	 ประการ	 และประเภทความเส่ียง	 4	 ระดับต่างๆ	 ซ่ึง
ครอบคลุมแนวทางการกำ	หนดนโยบายการบริหารงาน	 การ
ดำ	เนินงานและการบริหารความเสี่ยง	ดังนี้

4	ปรเภทความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์
ด้านการดำ	เนินงาน

ด้านการเงิน
ด้านกฎระเบียบ	ข้อบังคับ

หน่วยงานระดับต่างๆ

8	องค์ประกอบ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

การกำ	หนดวัตถุประสงค์

การระบุความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง

กิจกรรมควบคุม

สารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตามประเมินผล

ระดับหน่วยงาน

ระดับธุรกิจ

ระดับฝ่าย

ระดับองค์กร
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กรอบ	และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

	
กรอบงาน	และกระบวนการบริหารความเสี่ยง	(ตามมาตรฐาน	มอก.	31000-2555	(ISO	31000:2009)	
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	 ปัจจุบันบริษัท	ได้มีการบริหาร/จัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ	โดยการใช้การกำ	กับดูแลที่ดี	(Good	Corporate	
Governance	:	GCG	)	มาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ระบบการควบคุมภายใน	ระบบประเมินผลการดำ	เนิน
งาน,	ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน	(Key	Performance	Indicators	:	KPIs)	การดำ	เนินงานตามนโยบายด้านคุณภาพ,		
สิ่งแวดล้อม,	ความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการทำ	งานตามมาตรฐานต่าง	ๆ	อาทิ	มาตรฐาน	ISO	9001,	ISO/TS	
16949,	ISO	14001,	OHSAS	18001,		MS-QWL	เป็นต้น	ซึ่งในทางปฏิบัติที่ผ่านมา	บริษัท	สามารถดำ	เนินการบริหาร
ความเสี่ยงในการดำ	เนินงานได้ดีอยู่แล้ว

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทในปัจจุบัน

การจัดระดับความเสี่ยง

	 นการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำ	หนดแผนภูมิความเสี่ยง	(Risk	Profile)	ที่ได้จากการพิจารณาจัดระดับ
ความสำ	คัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	(Likelihood)	และผลกระทบที่เกิดขึ้น	(Impact)	และขอบเขต
ของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้	(Risk	Appetite	Boundary)
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ระดับความเสี่ยง	=	(โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ)		X		(ผลกระทบของเหตุการณ์ต่างๆ)
	 	 							ระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น	4	ระดับสามารถแสดงเป็น	Risk	Profile	มีเกณฑ์การจัดแบ่งดังนี้

ระดับความเสี่ยงโดยรวม ระดับคะแนน ความหมาย
ต่ำ	
(Low)

1-2
(สีเขียว)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	โดยไม่ต้องมีการควบคุมความเสี่ยง	ไม่ต้อง
มีการจัดการเพิ่มเติม

ปานกลาง
(Medium)

3-6
(สีเหลือง)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	โดยต้องมีการควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ความ
เสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ยอมรับไม่ได้

สูง
(High)

7-12
(สีส้ม)

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้	โดยต้องมีการจัดการความเสี่ยง
เพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป

สูงมาก
(Extreme)

13-25
(สีแดง)

ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้	จำ	เป็นต้องเร่งจัดการความ
เสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที

ตารางจัดระดับความเสี่ยง	(Risk	Map)

(2) (3) (4) (5)

5

4

3

2

1

(6) (9) (12) (15)

(2) (4) (6) (8) (10)

(10) (15) (20) (25)

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

(5)

(3)

(1)

โอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบ

1 2 3 4 5

(4) (8) (12) (16) (20)
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ตารางจัดระดับความเสี่ยง	(Risk	Map)
	 การกำ	หนดแผนจัดการความเสี่ยงจะมีการนำ	
เสนอแผนจัดการความเสี่ยงที่จะดำ	เนินการต่อที่ประชุม
คณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา	 และขออนุมัติการจัดสรร
ทรัพยากรที่จำ	เป็นต้องใช้ดำ	เนินการ	 (ถ้ามี)	 โดยในการ
คัดเลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ที่สุดจะคำ	นึงถึงความเสี่ยงที่ทนรับได้		
(Risk		Tolerance)	กับต้นทุนที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับประโย
ชน์ที่จะได้รับ	 รวมถึงข้อกฎหมายและข้อกำ	หนดอื่นๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

การติดตามผลและทบทวน	(Monitoring	and	
Review)
	 หน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะประสานงาน
ให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบความเสี่ยงรายงานสถานะ
ความเสี่ยง	 รวมถึงกระบวนการความเสี่ยงให้ที่ประชุม
ผู้บริหาร	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะ
กรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อ
ทราบ/พิจารณาต่อไป
	 ฝ่ ายจั ดการควรวิ เ ครา ะห์ /ติ ดตามการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงการเปล่ียนแปลงในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	 ซึ่ง
อาจส่งผลให้ต้องมีการทบทวนจัดการความเสี่ยงและ
การจัดลำ	ดับความสำ	คัญ	 รวมถึงอาจนำ	ไปใช้ในการ
ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

พิจารณาปัจจัยเสี่ยง	และการจัดการความ
เสี่ยงขององค์กร
	 นอกจากกรอบงาน	 และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง	ตามแนวทางมาตรฐาน	มอก.	31000-2555	
(ISO	31000:2009)	ที่กล่าวข้างต้นแล้ว	คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงยังได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารนำ	หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.9999	เล่ม	1	–	2556)	
มาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยง	 โดยการเตรียมตัวให้
พร้อมท้ังบุคลากรและองค์กร	 เพื่อรองรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมด้านสังคม	 เทคโนโลยี	

ติดตามดูแลการดำ	เนินมาตรการป้องกันและ
บริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรรมการบริหารความเสี่ยงมีการ
ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 โดย
จัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือ
รับทราบผลการบริหารความเสี่ยง	 รวมทั้งได้มีการ
ทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำ	เสมอว่า	มีความ
เสี่ยงด้านอื่นใดเพ่ิมขึ้น	 หรือเปลี่ยนแปลงไป	 และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
เพิ่มเติมเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างแท้จริง

เศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อม	 การเมืองและกฎระเบียบ	 ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	 รวมท้ังความไม่แน่นอน	 โดย
คำ	นึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ	 ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล	 เพื่อให้สามารถปรับตัว	
แสวงหาโอกาส	และรับมือได้อย่างทันท่วงที
	 ทำาแผนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ใน
การดำ	เนินธุรกิจของบริษัท	 ซ่ึงครอบคลุมความเสี่ยง
ทางกลยุทธ์	 การดำ	เนินงานทางการเงิน	 การทุจริต
คอร์รัปชั่น	และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ	กับ
ทั้งจัดทำ	เป็นแผนผังความเสี่ยง	 (Risk	 Map)	 เพื่อให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความ
เสี่ยงนั้น	 รวมถึงประเมินประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 เพ่ือจัดลำ	ดับความเสี่ยงที่เหลือ
อยู่	(Residual	Risk)	ในภาพรวมของบริษัทฯ
	 มอบหมายให้ฝ่ายงานต่างๆ	 ประเมินปัจจัย
ความเสี่ยงที่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้และจัดทำ	แผนงาน	
เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นเพิ่มเติม(Risk	Treatment	Plan)	
เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่างๆ	 จะได้รับการบริหาร
จัดการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ	
ให้ความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	
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สรุป	Risk	Map	ของบริษัท

Tota l	Risk	Level Sco re

Low

Medium

High

Extreme

Risk	Map	Of	SSSC
Matrix	(ระดับ )

Impact	(ความรุนแรง /ผลกระทบ )

1 2 3 4 5

4

7 25

32

14 36 13

1

Likelihood
(โอกาสที่จะเกิด )

3 13 9

12 22

3 13 8 5 47

Unacceptable	level	and	next	We	must	manage	the	risk	into	the	acceptable	level

Risk	Level	is	unacceptable	and	need	to	manage	the	risk	and	accelerate	into	acceptable	level

Amount	(Cases )

19

151

28

0

Meaning

Acceptable	risk	without	risk	control	and	no	additional	management

Acceptable	risk	without	risk	control	and	Prevented	to	move	into	unacceptable	level

To ta l	Risk	Level Sco re

Low

Medium

High

Extreme

Risk	Map	Of	SSSC
Matrix	(ระดับ )

Impact	(ความรุนแรง /ผลกระทบ )

1 2 3 4 5

Likelihood
(โอกาสที่จะเกิด )

5 3 1

3 23 41 1

4 4 1

47

2 6 34 9 1

1 3 14 7 5

Unacceptable	level	and	next	We	must	manage	the	risk	into	the	acceptable	level 4

Risk	Level	is	unacceptable	and	need	to	manage	the	risk	and	accelerate	into	acceptable	level 0

Meaning Amount	(Cases )

Acceptable	risk	without	risk	control	and	no	additional	management 23

Acceptable	risk	without	risk	control	and	Prevented	to	move	into	unacceptable	level 173

Risk	Map	13-08-2558

Risk	Map	27-02-2558
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Risk	Map	Of	SSSC

Low

Medium

High

Extreme

ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น

Tota l	Risk	Level Sco re

Low

Medium

High

Extreme

Unacceptable	level	and	next	We	must	manage	the	risk	into	the	acceptable	level 4

Risk	Level	is	unacceptable	and	need	to	manage	the	risk	and	accelerate	into	acceptable	level 0

Meaning Amount	(Cases )

Acceptable	risk	without	risk	control	and	no	additional	management 1

Acceptable	risk	without	risk	control	and	Prevented	to	move	into	unacceptable	level 6

1 1

2 1 2

4 3
Likelihood
(โอกาสที่จะเกิด )

5

3

Risk	Map	Of	Corruption
Impact	(ความรุนแรง /ผลกระทบ )

1 2 3 4 5

13-08-255827-02-2558
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ	 จึงได้ผูกพันตนเอง
ต่อการจัดตั้งระบบคุณภาพซึ่งอ้างอิงตามข้อกำ	หนดในระบบมาตรฐานคุณภาพ	 ISO	 9001:2008	 และระบบมาตรฐาน
การจัดการคุณภาพสำ	หรับอุตสาหกรรมรถยนต์ISO/TS	 16949:2009	 ฉบับปัจจุบันขึ้นในบริษัท	 โดยกำ	หนดนโยบาย
คุณภาพ	ดังนี้	 “สร้างความพึงพอใจ	เอาใจใส่คุณภาพ	มุ่งม่ันพัฒนาองค์กร”	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งถึง
การสร้างคุณภาพและความพึงพอใจ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 ซึ่งเป็นปัจจัยสำ	คัญต่อการดำ	เนินธุรกิจ	
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทฯ	จึงได้กำ	หนดแนวนโยบายดังนี้

	 ให้ความสำ	คัญสูงสุดในด้าน
คุณภาพเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจของลูกค้า
	 -	 ต้องทำาความเข้าใจอย่างชัดเจนกับความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อจัดหาสินค้าและบริการท่ีมี
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
	 -	 มุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นถึงประสิทธิภาพสูงสุด
ของกระบวนการผลิต	 ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
ส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วนตรงต่อเวลา
	 - 	จั ด ทำ า ค ง ไ ว้ 	 แ ล ะ ดำ า เ นิ น ก า รอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพต่อระบบการบริหารงานคุณภาพซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมาตรฐาน
ของระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:2008	และ	ISO/TS	
16949:2009
	 -	 ดำ	เนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

	 -	 บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่	และสม่ำ	เสมอ
	 -	 บริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการ
รักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของ
บริษัท	 และระมัดระวังมิให้มีการนำ	ความลับดังกล่าวไปใช้
โดยมิชอบ

การประเมินความพึงพอใจลูกค้า

84.35 86.07	
86.68	

88.29	
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2012 2013 2014 2015

QUALITY
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SERVICE

PRICE

SSSC	AVERAGE

PE
RC
EN
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GE

ปี 2555 2556 2557 2558
QUALITY 90.91 92.09 92.95 93.66
DELIVERY 83.07 84.37 86.39 88.47
SERVICE 86.52 86.52 88.10 90.25
PRICE 76.91 77.06 79.26 80.77
SSSC	AVERAGE 84.35 85.01 86.68 88.29

	2555	 	2556	 	2557	 2558

หน่วย	:	ร้อยละ
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สิ่งแวดล้อม
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การดำ	เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

	 ภายใต้นวัตกรรมด้านการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อม	 ที่กำาหนดด้วยตัวอักษรย่อชื่อของบ
ริษัทฯ	 4	 ตัว	 (“SSSC”)	 ซึ่งสามารถแสดงได้		
ดังนี้

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

	 บริษัทฯ	 เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน	 ฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชน	 บริษัทฯ	 จึงมีความมุ่ง
มั่นที่จะพัฒนา	 และปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม	 (ISO14001)	 อย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนให้ความร่วม
มือด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่าง	ๆ	เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน	ปลุกจิตสำ	นึกในการรักษ์ป่า	รักษ์โลก	สร้างโลก
สีเขียว	พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม	ภายใต้ในการดำ	เนินงานตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำ	หนดไว้	นั่นคือ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
	 1.		ดำ	เนินการป้องกัน	และควบคุมมลภาวะต่าง	ๆ 	ของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้	รวมถึงปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ	และข้อกำ	หนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
	 2.		มุ่งเน้น	 และส่งเสริมให้พนักงานทุกคน	 มีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะ	 และมีจิตสำ	นึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม
	 3.		พัฒนาและปรับปรุงการผลิตสินค้า	โดยคำ	นึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิต
	 4.		บริษัทฯ	 จะดำ	เนินการประเมินผล	 และทบทวนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์	และเป้าหมายที่วางไว้
	 ตามที่ทางบริษัทฯ	ได้นำ	มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.9999	เล่ม1-2556)	มา
ปรับใช้ในการดำ	เนินการทุกกิจกรรม	เพื่อความสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	และมีความสุข	ตอลดปี	2558	บริษัทฯ	ได้ได้ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรดังนี้
	 1.		ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าโดยคำ	นึงถึงการได้มาของทรัพยากรและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบการใช้ประโยชน์และการจัดการของเสียและคำ	นึง	ถึงผลกระทบที่จะเกิดกับคนรุ่นต่อๆ	ไป
	 2.		รู้และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำ	เนินงานขององค์กรและแสวงหาความรู้ตลอดจน
แนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ	ในการลดและขจัดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น
	 3.		มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการผลิตที่ไม่มีการจัดการหรือ
การป้องกันมลภาวะ
	 4.	ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพศึกษาพลังงานทดแทนเพื่อนำ	มาประยุกต์ใช้ในการดำ	เนิน
ธุรกิจขององค์กร
	 5.		กำ	หนดแนวทางในการจัดการน้ำ	อย่างเป็นระบบครอบคลุมถึงการจัดการ	 การกักเก็บ	 การควบคุม	 การ
บำ	บัด	และการระบายโดยไม่ทำ	ลายแหล่งน้ำ	ธรรมชาติและคำ	นึงถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่ดำ	เนินธุรกิจ
	 6.		มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์	 พัฒนาและฟื้นฟูดิน	 น้ำ	และป่าอันเป็นรากฐานของการดำ	รงชีวิตของชุมชนและ
สังคม
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
	 ในปี	2558	บริษัทฯได้จัดทำ		“โครงการ	Steel	Pallet	ทดแทน	Pallet	ไม้”โดยสนับสนุนและชักชวนให้ลูกค้า
ปรับเปลี่ยนการใช้	Pallet	เหล็ก	แทนการใช้	Pallet	ไม้	ซึ่งบริษัทสามารถทำ	ข้อตกลงกับลูกค้าในการใช้	Steel	Pallet	
ทดแทน	Pallet	ไม้	ได้ร้อยละ	60	ของการใช้	Pallet	ทั้งหมด	ส่งผลทำ	ให้บริษัทฯ	สามารถลดการใช้ทรัพยากรไม้ได้
อย่างต่อเนื่อง

แผนงาน	:	โครงการ	Steel	pallet	ทดแทน	pallet	ไม้

ชื่อแผนงาน Steel	pallet	ทดแทน	pallet	ไม้

วัตถุประสงค์
พนักงานฝ่ายการตลาดสามารถทำ	ข้อตกลงกับลูกค้า	ในการใช้	pallet	เหล็ก		
แทน	pallet	ไม้

ตัวชี้วัด เปอร์เซ็นต์การใช้	pallet	เหล็ก
เป้าหมาย ใช้	palle	เหล็ก	t	เป็นร้อยละ	60	ของการใช้	pallet	ทั้งหมด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ลดการใช้ทรัพยากรไม้

Steel	PalletWood	Pallet
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3R
Naill	1.67%

New	wood	33.96%

Plastic	0.87%

paper	1.02%

Steel	Bending	22.66%
2nd	wood	21.94%

Laminated	Paper	
77.77%

Skid	Maker	6.48%

PET	Banding	3.63%

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 บริษัทกำ	หนดให้มีข้อชี้บ่ง	ตรวจวัด	เก็บบันทึก	และรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า	น้ำ	มัน	และทรัพยากร
อื่น	ๆ	ที่มีนัยสำ	คัญ	เพื่อทำ	รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่คณะกรรมการและคณะทำ	งานด้านสิ่ง
แวดล้อม	สำ	หรับการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

	 กำ	หนดให้มีการตรวจวัดบันทึกประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่สำาคัญ	 และรายงานผลการลดมลพิษ
และปริมาณของเสียแก่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมของ
บริษัท
	 การจัดการน้ำ	เสีย	 โดยติดตั้งระบบบำ	บัดน้ำ	เสีย	
และควบคุมการตรวจวัดน้ำ	ใช้ก่อนปล่อยออกนอก
โรงงานทั้งๆที่โรงงานไม่ได้มีการใช้น้ำ	ในกระบวนการผลิต
แต่อย่างใด

	 ควบคุมมลภาวะทางอากาศ	โดยการติดตั้งระบบ
กำ	จัดฝุ่น	 และควบคุมตรวจวัดก่อนปล่อยฝุ่นออกโรง
งาน	รวมทั้งสร้างบ่อล้างล้อรถ	ก่อนเข้าโรงงาน

	 จัดให้มีการขออนุญาตนำ	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่
ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน	ให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
กำ	หนด
	 พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยการควบคุมผู้รับจ้างช่วง
ขนส่งสินค้า	 ด้วยวิธีการตรวจสภาพรถขนส่งสินค้าและ
ตรวจอุปกรณ์ขนส่งสินค้าเป็นประจำ	อย่างน้อยวันละ	
1	 ครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามแบบตรวจสภาพรถขนส่ง
ประจำาวัน	 และแบบตรวจอุปกรณ์ขนส่งสินค้าประจำา
วันที่บริษัทกำาหนด	 รวมทั้งกำาหนดให้มีการซุ่มตรวจ
สภาพร่างกายพนักงานขับรถขนส่งเป็นประจำ	ก่อนขับรถ
ขนส่งสินค้า	 เพื่อตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ใน
ร่างกาย 

การตรวจแอลกอฮอล์พนักงานขับรถขนส่งเป็นประจำ	

	 	 ระบบกำ	จัด
ฝุ่นก่อนปล่อย
ออกภายนอก
โรงงาน

		บ่อล้างล้อรถ	ก่อนเข้าโรงงาน

			ระบบบำ	บัดน้ำ	เสีย	ก่อนปล่อยออกภายนอกโรงงาน

			“ไม่เพียงแค่เป็น
ธุรกิจที่ดี	
			แต่สิ่งแว้ดล้อม
ต้องดีด้วย”
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	 และจากการที่รถบรรทุกที่ใช้บรรทุกสินค้าเพ่ือส่งมอบให้ลูกค้า	 บริษัทฯใช้ผู้รับจ้างช่วง	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
รายย่อยไม่มีระบบการจัดการที่ดี	 โดยในปี	 2558	มีรถบรรทุกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่เข้ามาร่วมวิ่งขนส่งสินค้าของ
บริษัท	151	คัน	ที่ใช้วิ่งรับ-ส่งสินค้า	200	เที่ยวต่อวัน	
	 ดังนั้นในปี	 2558	 บริษัทฯ	 ยังคงจึงต้องจัดทำ	“โครงการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุก” 
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำ	งานอย่างมีระบบ	รวมไปถึงเป็นการพัฒนาพนักงานขับรถ	 ให้มีคุณภาพ
และจิตสำ	นึกผ่านมาตรการต่างๆในโครงการ	ดังนี้

	 1.การตรวจสอบความพร้อมของพนักงาน	
โดยการอบรมพนักงานใหม่ระเบียบก่อนเข้าทำางาน
การอบรมหน้างานและทดลองงานการตรวจวัดความ
พร้อมของพนักงานก่อนรับงาน	 การตรวจสารเสพย์
ติด	

	 2.การตรวจความพร้อมของรถส่งสินค้า	 โดย
การลงทะเบียนรถบรรทุกใหม่	 ก่อนนำ	เข้ารับส่งสินค้า	
การตรวจสอบสภาพรถประจำ	วัน,	การบำ	รุงรักษาตาม
ระยะเวลา	 หรือระยะทาง,	 การสุ่มตรวจสอบโดยคณะ
ทำ	งานจากส่วนกลางของบริษัท
	 3.การตรวจสภาพเส้นทางส่งสินค้า
	 4 . การตรวจสภาพสิ นค้ าก่ อนส่ ง 	 ด้ วย
มาตรฐานอุปกรณ์การจับยึดสินค้า	 มาตรฐานการจัด
วางสินค้าบนรถบรรทุก	และ	มาตรฐานการวางแผนจัด
ส่ง/ปริมาณน้ำ	หนัก	ที่บริษัทกำ	หนด
	 เป้าหมายการดำาเนินโครงการ	 ผู้รับจ้างช่วง
รถบรรทุกได้รับการอบรมจิตสำ	นึกด้านความปลอดภัย	
100%	ผลที่ได้รับทำ	ให้ผู้รับจ้างช่วงรถบรรทุกมีจิตสำ	นึก
ด้านความปลอดภัย	ไม่เกิดอุบัติเหตุ	หรือรถบรรทุกที่เข้า
ร่วมโครงการไม่ไปสร้างมลพิษทางสังคม	และสิ่งแวดล้อม
แต่อย่างใด
 ผลการดำ	เนินการพบว่า	 อุบัติเหตุลดลงอย่าง
ต่อเนื่องโดยปี	 2558	 เกิดอุบัติเหตุเพียง	 11	 ครั้งลดลง
จากปี	2557	ที่เกิด	15	ครั้ง

		การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน

		การตรวจวัดสารเสพย์ติด

		การอบรมพนักงานขับรถบรรทุก
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	 -	ดำ	เนินกิจกรรม	คาราวานปลูกป่า	ต้านยาเสพติด	ลดโลกร้อน	อย่างต่อเนื่องทุกปี	
	 -	จัดทำ	โครงการถังดักไขมันพร้อมถังกรองน้ำ		ตามโครงการพระราชดำ	ริร่วมกับ	อบต.ทรงคนอง	เพื่อแจก
จ่ายให้กับพนักงาน	ชาวบ้านในชุมชน	ร้านอาหาร	วัด	เป็นต้น	โดยแผนงานที่เกิดขึ้นคือ

แผนงาน:		โครงการ	มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำ	

ชื่อแผนงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์น้ำ		

	วัตถุประสงค์
1.		ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำ	นึกในการอนุรักษ์น้ำ	
2.	ให้พนักงานสาธิตการทำ	ถังดักไขมันแบบง่ายๆ	และมอบให้ชุมชน

	ตัวชี้วัด
1.		ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการอบรม
2.	จำ	นวนชุมชน

	เป้าหมาย
1.		ร้อยละ	50	ของพนักงานทั้งหมดได้รับการอบรมจิตสำ	นึกการอนุรักษ์น้ำ	
2.	พนักงานสามารถสาธิตการทำ	ถังดักไขมันแบบ	ง่ายๆ	เพื่อมอบให้ชุมชน	
	 		ไม่น้อยกว่า	2	แห่ง/ปี	

	ผลที่คาดว่าจะได้รับ น้ำ	ทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำ	บัดจากถังดักไขมันแบบง่ายๆ	มีคุณภาพดีขึ้น

	 -	 ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี	มีความปลอดภัยในการทำ	งานอย่างต่อเนื่อง	จนทำ	ให้บริษัทได้รับสถาน
ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน	10	ปีติดต่อกัน	(2549-2558)	
และได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO	14001	และ	OHSAS	18001	อย่างต่อเนื่อง
	 -	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง

การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
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	 บริษัทฯ	มีการดำ	เนินการและป้องกันกับของเสีย	หรือเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต	เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก	และสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน	ดังนี้

ของเสียที่เกิดขึ้น การจัดการ

เศษเหล็กเหลือจากการตัด
ขายให้กับผู้ได้รับอนุญาต	นำ	กลับไปผลิต	
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น

เศษไม้จากการทำ	ลัง	(ลังไม้รองเหล็ก)
ขายให้กับผู้ได้รับอนุญาต	นำ	กลับไปผลิต	
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น

น้ำ	มันเครื่องและน้ำ	มันไฮโดรลิกที่หมดอายุการใช้งาน
ขายให้กับผู้ได้รับอนุญาต	นำ	กลับไปผลิต	
เป็นผลิตภัณฑ์อื่น

ขยะปนเปื้อนน้ำ	มันและสารเคมี ส่งผู้ได้รับอนุญาต	นำ	ไปกำ	จัด
เศษฝุ่นจากการทำ	ลังไม้ ใช้เครื่องดูดมากักเก็บไว้	นำ	ไปใช้ซับน้ำ	มัน

	 นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้ตระหนักถึงความสำ	คัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 ฉะนั้นเพื่อ
ให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการด้าน
พลังงานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่ต่อไป
	 บริษัทฯ	 จึงได้กำ	หนดนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำ	เนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน	
ดังนี้

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

	 1.	 ดำ	เนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม	 โดยกำ	หนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วน
หนึ่งของการดำ	เนินงานของบริษัทฯ	และให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำ	หนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 ดำ	เนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ	
เทคโนโลยีที่ใช้	และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี	รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 บริษัทฯจะกำ	หนดแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี	 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
	 4.	 บริษัทฯ	 ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	
ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำ	หนด
	 5.	 บริษัทฯ	จะให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนที่จำ	เป็น	ทั้งทรัพยากรด้านบุคลากร	ด้านงบประมาณ	
เวลาในการทำ	งาน	 การฝึกอบรม	 และการมีส่วนร่วมในการนำ	เสนอข้อคิดเห็น	 เพื่อพัฒนางานด้านพลังงานให้เป็นไป
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
	 6.	 นโยบาย	 เป้าหมาย	 และแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 ผู้บริหารและคณะทำ	งานด้านการจัดการ
พลังงาน	จะทำ	การทบทวนทุก	ๆ	1	ปี
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สรุปผลการดำ	เนินงานในปี	2558	ที่ผ่านมา
บริษัทฯ	ได้ดำ	เนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ	ดังนี้

แผนผังการผลิต	และบริการ	(Process	Flow	Chart)

INPUT

รถบรรทุก
เชื้อเพลิง
เครน
ไฟฟ้า

Mother	Coil

เครน
Mother	Coil

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า
Mother	Coil
เครื่องจักร
น้ำ	มันกันสนิม

ลม

ไฟฟ้า
กระดาษห่อเหล็ก

พาเลทไม้/พาเลทเหล็ก
น้ำ	มันกันสนิม

สายรัดเหล็ก/พลาสติก
ลม

เครน
ไฟฟ้า	
สินค้า

รถโฟลคริฟท์
เชื้อเพลิง

รถบรรทุก
เชื้อเพลิง

PROCESS

รับเหล็ก

น้ำ	มันหยดจากรถ
ฝุ่นล้อรถ	

ควันจากรถบรรทุก
เสียง

ปลอกเหล็ก

น้ำ	มันหยดจากรถ
ฝุ่นล้อรถ	

ควันจากรถบรรทุก
เสียง

ตัดเหล็ก	Cutting/Slitting

เศษน้ำ	มันเครื่อง
Scrap

ผลิตภัณฑ์เหล็ก	
เสียงดัง
Oil	Mist

ผ้าเช็ดเครื่องจักร

Storage

เศษไม้
Oil	Mist

เศษกระดาษ
แกนม้วนกระดาษ

Delivery

เหล็กล้ม	
การใช้น้ำ	มันเชื้อเพลิง
น้ำ	มันหยดจากรถ
ฝุ่นติดล้อรถ

ควันจากท่อไอเสียรถ

Packing

ควันจากท่อไอเสียรถ
ฝุ่นติดล้อรถ

น้ำ	มันรถหยดรั่วไหล	

OUTPUT
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วัตถุดิบ

ข้อมูลปริมาตร	หรือน้ำ	หนักของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

	 วัตถุดิบหลักในการดำ	เนินธุรกิจของบริษัทคือ	เหล็ก	ซึ่งทางบริษัทมีการนำ	เข้าจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
ซึ่งปริมาณการใช้งานจะเปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลังตามภาพ

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
เหล็ก 408,117 358,346 363,870

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 2,689,000 2,472,000 2,426,001

พลังงานไฟฟ้า

	 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า	ซึ่งบริษัทฯ	ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักและทางบริษัทมีการรณรงค์การอนุรักษ์
พลังงานในโรงงาน	โดยผลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นการเปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลัง

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558

ร้อยละของการนำ	น้ำ	กลับมาใช้ใหม่	
35	ลบ.ม./วัน	

(95%)
	40	ลบ.ม./วัน

(100%)
40	ลบ.ม./วัน

(100%)

ร้อยละของน้ำ	นำ	กลับมาใช้ใหม่	โดยน้ำ	ที่นำ	กลับมาใช้ใหม่จะนำ	กลับมาใช้ใหม่

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
น้ำ	ประปา 181,107 132,214 171,680

พลังงานน้ำ	
ปริมาณการใช้พลังงานน้ำ	จำ	แนกตามแหล่งน้ำ			โดยเป็นการเปรียบเทียบ	3	ปีย้อนหลัง

หน่วย	:	ตัน

หน่วย	:	kWh

หน่วย	:	m3
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มลพิษและของเสียจากสถานประกอบการ
	 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ทางบริษัทมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเป็นการปล่อยทางอ้อม	เป็น
หลักโดยมาจาก	การใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือนของบริษัท		

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง

ได้แก่	การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล	(LPG	ดีเซล) - - -

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า
(การใช้ไฟฟ้าไม่รวมโซล่าร์เซลล์)

1,508,529 1,386,792 1,360,987

	 ปริมาณน้ำ	ทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน		โดยน้ำ	ที่ปล่อยออกนอกโรงงานทางบริษัทได้ทำ	การบำ	บัดน้ำ	เสียก่อน
ที่จะปล่อยลงสู่คลองสาธารณะต่อไป

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ปริมาณน้ำ	ทิ้งที่ระบาย
ออกนอกโรงงาน		

9,717 9,364 9,929

	 ส่วนของปริมาณของเสียซึ่งบริษัทมีทั้งของเสียอันตราย	และ	ของเสียไม่อันตราย	โดยทางบริษัทได้มีการขอ
ดำ	เนินกิจการกำ	จัดกากกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม	โดยแบ่งในแต่ละปี	

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ปริมาณของเสีย		 119 291 203
		-	ของเสียอันตราย	 113 217 126
		-	ของเสียไม่อันตราย 6 73 77

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	และทางอ้อม
หน่วย	:	KgCO

2
e		

หน่วย	:	m3

หน่วย	:	ตัน

จำ	นวนครั้งการรั่วไหลของสารเคมี/น้ำ	มัน/น้ำ	ทิ้ง/ของเสีย	ที่มีนัยสำ	คัญ

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
จำ	นวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคมี/น้ำ	มัน/น้ำ	ทิ้ง/ของเสีย	
ที่มีนัยสำ	คัญ	(เหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	
และทรัพยากรธรรมชาติ)

0 0 0

	 ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	โดยบริษัทฯมีงบประมาณในแต่ละปี	ในการกำ	จัดและบำ	บัด
ของเสีย	โดยมีเปรียบเทียบ	3	ปี	

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
			1	ค่ากำ	จัด	และบำ	บัดของเสีย	 42,000 600,000 600,000
			2	ค่าการจัดทำ	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม		
					(รวมค่าวิจัยศึกษาพัฒนา)

0 0 0

หน่วย	:	บาท

หน่วย	:	ครั้ง
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สังคม
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การเคารพสิทธิมนุษยชน	และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บริษัทฯ	 ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน	 และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	 อันเป็นปัจจัยในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต	 ดังนั้นเน้นการให้ความเป็นธรรม	ความเสมอภาคกับพนักงาน	 และการให้โอกาสในการ
เรียนรู้	รวมทั้งได้กำ	หนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้	คือ
	 -			ร่วมสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ตลอดสายโซ่อุปทาน	 เช่น	 ไม่สนับสนุนการบังคับใช้
แรงงาน	ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก	ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน	เป็นต้น
	 -	จัดให้มีระบบการทำ	งานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำ	งานอย่างเหมาะสม
	 -	จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม	ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
	 -	จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิภาพ	ตามความจำ	เป็นและเหมาะสม		สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา	คุณภาพชีวิต
การทำ	งาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน	 เพื่อการดำ	รงชีวิต
อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี	 โดยไม่คำ	นึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ	สีผิว	 เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความเชื่อทางการเมือง	
หรือความเชื่อในทางอื่นใด	ชาติหรือพื้นเพทางสังคม	ทรัพย์สิน	กำ	เนิด	หรือสถานะ	
	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	 เคารพกฎหมาย	 วัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมประเพณี	 และหลักสิทธิมนุษยชนสากลใน
ทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำ	เนินธุรกิจ	 โดยไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตาม	 รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

	 แรงงานเด็ก
	 บริษัทฯ	 จะ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ท่ีผิด
กฎหมายแรงงานที่ถูกบังคับหรือแรงงานทาส	 หรือ
แรงงานท่ีถูกบังคับให้ทำางานเกินเวลาไม่มีจ้างบุคคลที่
มีอายุต่ำ	กว่า	 18ปี	 และบุคคลที่มีอายุน้อยจะไม่ถูกจ้าง
เป็นอันขาด	 ยกเว้นแต่ในกรณีที่จ้างเหล่านั้นเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อายุ	ชั่วโมงการทำ	งานการจ่ายค่าตอบแทนสุขภาพ	และ
ความปลอดภัย

	 รวมทั้งบริษัทฯ	 ไม่ใช้แรงงานบังคับ	 ไม่เลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน	 ไม่มีการกีดกัน	 หรือไม่ให้สิทธิ
พิเศษ	 หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด	 เนื่องจากความ
แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ	สัญชาติ	ศาสนา	เพศ	อายุ
สถาบันการศึกษา	รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นว่าการ
เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล	 อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะ
การเพิ่มคุณค่า	 และทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัย
สำ	คัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิต
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	 นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้าน
สิทธิมนุษยชน
	 (1)	 บริษัทฯ	 ใช้หลักธรรมภิบาล	 จริยธรรม	
จรรยาบรรณ	 ในการบริหารจัดการด้านการจ้างงาน	
รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของบุคลากร	 การ
ไม่ใช้แรงงานเด็ก	 รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดทาง
เพศหรือการข่มเหง	ไม่ใช้แรงงานบังคับ	และต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
	 (2)	 บริษัทฯ	 ยอมรับความแตกต่างทางสังคม		
สิ่งแวดล้อม		กฎหมาย					วัฒนธรรมในบริษัทและระหว่าง
บริษัทฯ	 ยอมรับขีดจำ	กัดในเรื่องความสามารถในการ
สื่อสารทางภาษา	 ประสบการณ์	 การฝึกอบรมการ
ศึกษาความพิการ	หรืออื่น	ๆ	
	 (3)	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มา
ติดต่อกับบริษัทฯ	 ตลอดสายโซ่อุปทานในการที่จะได้รับ
การรับรองและคุ้มครองในสิทธิที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
	 (4)	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบข้อ
บังคับด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการจ้างงานใน
ทุกส่วนงานที่บริษัทฯดำ	เนินธุรกิจ

	 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพ
กฎหมาย	และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
	 เพื่อให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น	 และข้อบังคับ	 ระเบียบ
คำ	สั่งต่าง	 ๆ	 ของบริษัทอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการของบริษัท	 คณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการกำ	กับดูแลกิจการจึงได้กำ	หนดจรรยาบรรณ
เพื่อเป็นแนวทางให้ดำ	เนินการดังนี้
	 (1)	 บริษัทฯ	มีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน
และให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี	 และสิทธิส่วนบุคคล
ของกรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 เปิดโอกาสการ
ว่าจ้างงานอย่างเสมอภาค	 และไม่ยินยอมให้มีการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน	 การกีดกันแรงงาน	 หรือไม่ใช้
แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก	 การล่วงละเมิดหรือการ
ข่มขู่คุกคาม	อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ	
เชื้อชาติ	ชนชั้น	เพศ	อายุ	ศาสนา	หลักความเชื่อ	และ
สถานภาพทางสังคม	

	 (2)	 ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับ
การสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรม	 เพื่อพัฒนาความ
รู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความ
จำ	เป็นของตำ	แหน่งงานแต่ละระดับ	
	 (3)	 บุคลากรของบริษัทต้องทำาความเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่		และความรับผิดชอบของ
ตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	หาก
ไม่แน่ใจให้ขอคำ	ปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย	 ห้ามปฏิบัติไป
ตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำ	แนะนำ		
	 (4)	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	จะต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 โดย
คำ	นึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท	 ถึงแม้จะมี
ช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับ	ระเบียบ	
และคำ	สั่งของบริษัทก็ตาม
	 (5)	กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานพึงปฏิบัติ
ต่อบุคคลอย่างสุภาพ	 โดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ	
แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ	 เช้ือชาติ	 ชนชั้น	
เพศ	อายุ	ศาสนา	หลักความเชื่อ	สถานภาพทางสังคม
	 (6)	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 พึง
เคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามของไทย	 และของประเทศต่างๆ	 ที่มีการติดต่อ
ดำ	เนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วย	 และดำ	เนินกิจกรรมใน
วิธีทางที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
นั้นๆ	 เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง
ไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม	 ประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
	 (7)	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 ต้อง
เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน	 โดย
ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล	 รวมทั้งเคารพในเกียรติและ
ศักดิ์ศรี	ไม่แบ่งแยกการศึกษา	ยศ		เชื้อชาติ	สัญชาติ	
ศาสนา	และเพศ
	 (7)	 บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
สากลอย่างเคร่งครัด	 ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิ
มนุษยชนสากลแก่พนักงานเพ่ือนำ	ไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง
ในการดำ	เนินงาน	 และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล
	 (8)	 เมื่อพบเหตุผิดปกติใดที่อาจส่งผลต่อความ
ปลอดภัยในที่ทำางาน	 ผู้บริหารและพนักงานพึงแจ้ง
รายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำ	เนินการแก้ไขโดย
ทันที
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การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

	 บริษั ทฯจ ะปฏิ บั ติ ต่ อพนั ก งานด้ วยความ
ยุติธรรมและซื่อสัตย์ไม่ว่าพนักงานจะปฏิบัติงานอยู่ที่ใด	
พนักงานทั้งหมดจะถูกตกลงจ้างงานภายใต้ข้อกำ	หนด
และเงื่อนไขการจ้างงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย	 หรือ
ธรรมเนียมปฏิบัติและจะได้รับการฝึกอบรมทักษะทำ	งาน
ที่เหมาะสม

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัย

	 บริษัทฯ	 จะไม่ใช้หรือยอมรับการลงโทษทาง
ร่างกาย	 การบังคับข่มเหงทางร่างกายและจิตใจ	 หรือ
การละเมิดทางวาจา	บริษัทฯ	มีขั้นตอนทางวินัย	สำ	หรับ
การดำาเนินการกับพนักงานที่มีพฤติกรรมต่ำากว่า
มาตรฐานที่กำ	หนดไว้

กฎหมายและแนวทางปฏิบัติ

	 บริษัทฯยึดมั่น ท่ีจะปรับปรุงและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง	 และไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย	
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติแต่ ยังพยายามปฏิบัติ ให้ ได้
มากกว่าที่กฎหมายระบุไว้และจะดูแลให้เกิดการปฏิบัติจริง

สิทธิในการเข้าถึง
	 บริษัทฯจะดำ	เนินการในทุกทางที่เหมาะสมเพ่ือ
ให้มั่นใจว่าพนักงาน	 ลูกค้าและผู้มาเย่ียมท่ีเป็นผู้พิการ
หรือบุคคลทุพพลภาพสามารถเข้าถึงอาคารและสถาน
ที่ในการดำ	เนินกิจการได้บริษัทจะดำ	เนินการ	 ตามที่เห็น
สมควรเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าและพนักงานสามารถเข้า
ถึง	 และจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่พร้อมสำ	หรับ
ลูกค้าและพนักงานในรูปแบบต่างๆตามความต้องการ
ของพนักงานและผู้มาเยี่ยมทั้งหมดจะเข้าถึงห้องน้ำ	และสิ่ง
อำ	นวยความสะดวกได้ตามความเหมาะสม

เวลาการทำ	งาน
	 ชั่วโมงการทำางานจะถูกจำากัดไม่ให้มากเกินไป
และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมรวมถึง
มาตรฐานระดับประเทศจะจ่ายค่าจ้างอยา่งยตุิธรรมตาม
สภาพตลาดและข้อกำ	หนดภายในประเทศ	โดยอย่างน้อย
ที่สุดจะจ่ายค่างจ้างตามค่าแรงขั้นต่ำ	

การฝึกอบรมพนักงาน

	 บริษัทฯจะให้คำ	แนะนำ	และการฝึกอบรมที่จำ	เป็น
แก่พนักงานเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายนี้จะถูกนำาไปปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 เป็น
นายจ้างที่พิจารณาทุกด้านอย่างรอบครอบ
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“SSSC	ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในการดำ	เนินธุรกิจ
โดยเคารพและสนับสนุนสิทธิเด็ก”

	 บริษัท	ตระหนักถึงการดำ	เนินธุรกิจที่เคารพ	
และสนับสนุนสิทธิเด็ก	ทั้งในสถานประกอบการ	การ
ตลาด	รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม	จึงได้เข้าร่วม
โครงการการดำ	เนินธุรกิจโดยเคารพและสนับสนุนสิทธิ
เด็ก	ที่สถาบันไทยพัฒน์	ร่วมมือกับองค์การทุนเพื่อเด็ก
แห่งสหประชาชาติ	(UNICEF)	จัดขึ้นโดยใช้หลักการของ	
Children’s	Rights	And	Business	Principles	(CRBP)	
10	หลักการ

ความรับผิดชอบของพนักงาน

	 พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบส่วนบุคคล
ในการนำ	นโยบายไปปฏิบัติในการทำ	งานประจำ	วันและ
พนักงานทุกคนต้องให้การสนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ	
เสมอ	บริษัทฯ	จะดำ	เนินการอย่างจริงจังและไม่มีการ
ผ่อนผันใดๆ	สำ	หรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ภายใต้	นโยบายที่ว่า	“หน้าที่ขององค์กร	คือ	ทำ	ให้พนักงานมีความสุข	สนุกกับการทำ	งาน”	
	 บริษัทถือว่า	 “พนักงาน”	ทุกคนคือ	ทรัพยากรบุคคลอันมีคุณค่ายิ่ง	นั่นคือแม้เครื่องจักรดีทันสมัย	วัตถุดิบมี
คุณภาพ	หากพนักงานไม่ดี	ทำ	งานโดยไม่มีความสุขแล้ว	ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำ	เนินธุรกิจของบริษัท	ทำ	ให้สินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะด้อยคุณภาพ
		 ดังนั้นบุคลากรทุกระดับจึงเป็นหัวใจสำ	คัญขององค์กร	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่า
เทียมกัน	คำ	นึงถึงสิทธิพื้นฐาน	สิทธิในการทำ	งาน	และให้อิสระในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน	หรือกิจกรรม
ต่าง	ๆ	คำ	นึงถึงการจ้างงาน	ความสัมพันธ์การจ้างงาน	สภาพการทำ	งาน	สุขภาพ	และความปลอดภัยในการทำ	งาน	
โดยบริษัทเน้นการให้ความเป็นธรรม	 ความเสมอภาคกับพนักงาน	 ซึ่งรวมถึงการให้โอกาสในการเรียนรู้	 การพัฒนา
และการเติบโตในตำ	แหน่งหน้าที่การงาน	 ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทมีสุขภาวะที่ดีทั้ง	 4	 มิติ	 อันได้แก่	
ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	จิตวิญญาณ	และจัดทำ	โครงการ	“ทุกข์ใจใส่โหล	เปิดโหลโต้ปัญหา”	เพื่อให้พนักงานได้มีช่อง
ทางดับทุกข์ต่าง	ๆ	
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การจ้างงาน
	 ผู้บริหารของบริษัทให้ความสำ	คัญต่อการสรรหาพนักงานมากพอๆ	 กับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน	
โดยให้ความสำ	คัญต่อการคัดเลือกคนดีมากกว่าคนเก่ง	ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่ยังไม่มีความรู้	ความ
สามารถในระดับที่เรียกว่า	“คนเก่ง”	ก็สามารถพัฒนา	ภายหลังได้	แต่การสร้างคนให้เป็นคนดีต้องใช้เวลานาน	
	 วิธีการสรรหาของบริษัทใช้วิธีการหลายรูปแบบด้วยกัน	เช่น	การประกาศรับสมัครทางสื่อต่างๆ	การคัดเลือก
นักศึกษาที่จบใหม่จากมหาวิทยาลัย	การเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน	และการรับสมัครใน	Internet	เป็นต้น	ซึ่งทำ	ให้ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลมีโอกาสที่จะคัดเลือกพนักงานได้มาก

ข้อมูลพนักงานในปี	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558

จำ	นวนพนักงานจำ	แนกประเภทการจ้าง
พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน รวม

281 244 525

จำ	นวนการจ้างพนักงานคนพิการ
ชาย หญิง รวม
4 1 5

จำ	นวนพนักงานจำ	แนกตามเพศ
ชาย หญิง รวม
415 110 525

ข้อมูลมูลการจ้างพนักงานคนพิการ

สรุปอัตราการเกษียณอายุ	และการลาออก

อัตราของจำ	นวนพนักงานที่กลับมาทำ	งานหลังคลอดบุตร

อัตราการกลับมาทำ	งานหลังคลอดบุตร
ปี 2555 ปี	2556 ปี	2557 ปี 2558
100% 100% 100% 100%

ผลการดำ	เนินงาน
ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ	 2556 2557 2558
	 	 ใน	5	ปี	(ช่วงอายุ	55-60	ปี) 1.52 2.60 2.01
	 	 ใน	10	ปี		(ช่วงอายุ	50-60	ปี) 12.60 15.30 12.92

ร้องละของอัตราการลาออก
อัตราการลาออก	(	Turn	Over	Rate) 1.65 1.59 1.52

หน่วย	:	ร้อยละ
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นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
	 เพื่อให้พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ	 สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการ
ทำ	งาน	 อันจะส่งผลให้บริษัทฯ	 เกิดการพัฒนาอย่างต่อ
เนื่อง	 จึงได้กำ	หนดนโยบายการและแนวทางปฏิบัติต่อ
พนักงานดังนี้
	 จัดให้มีการจ้างงานที่ยุติธรรม	 โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 ข้อบังคับต่างๆ	 เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน	
(เช่น	การจ้างงาน	การเลิกจ้าง)	สวัสดิภาพของพนักงาน	
และ	ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
	 เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่	 และดูแลผลประโยชน์ตอบแทนให้ทุกคน
อย่างเป็นธรรม	 เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ
สอดคล้องกับความสามารถของพนักงาน
	 ทำาการประเมินผลงานและความก้าวหน้าของ
พนักงานอย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือนำาผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมา	 วางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ทำ	งานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์	 (Vision)	
แผนที่ทางกลยุทธ์	(Strategy	Map)	ตัวชี้วัด	
(Key		Performance		Indicators		:		KPIs)			วัตถุประสงค์			
(Objective)		เป้าหมาย	 (Target)	 และแผนปฏิบัติงาน		
(Action	Plan)	ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทวางไว้	ทั้งนี้	
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท	 และผลตอบแทนที่
พนักงานจะได้
	 ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ	 อย่างเป็นธรรม
และความเหมาะสม	 ตามคุณวุฒิ	 ความรู้	 ความ
สามารถ	 ประสบการณ์	 ตำ	แหน่งงาน	 ความรับผิด
ชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน	 โดยจะ
พิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำ	เนินธุรกิจหรือผล
ประกอบการของบริษัทฯ	 สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคม	
	 การแต่งตั้ง	โยกย้าย	รวมถึงให้รางวัลและลงโทษ
พนักงานกระทำ	ด้วยความสุจริตใจ	 และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรู้	 ความสามารถ	 ความเหมาะสม	 และเป็น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ	

	 จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	
ที่เหมาะสม	 ให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นท่ี
อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	 และเป็นไปตามที่
กฎหมายกำ	หนด	อาทิ	ค่ารักษาพยาบาล	เบี้ยขยันราย
เดือน/รายปี	ชุดฟอร์มพนักงาน	รถรับส่ง	เงินช่วยเหลือ
พนักงานด้านต่างๆ	เป็นต้น
	 สนับสนุนและให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อ
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำ	เสมอ	 เพื่อความ
ก้าวหน้าในอาชีพการงานของพนักงาน	
	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ	งานเพื่อ
สุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนักงำ	นอยู่เสมอ
	 จั ด ให้ มี อุ ปกรณ์อำ านวยความสะดวกแล ะ
สวัสดิการที่เหมาะสมสำ	หรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ	
	 ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น
และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพ่ึงพำา
ตนเองอย่างยั่งยืน	 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง	
	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน	และเคารพ
สิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน	 ในอันที่จะเสนอแนะ
หรือกำาหนดแนวทางการทำางาน	 และ/หรือข้อตกลง
ต่างๆ	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย	 และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีในการทำ	งานร่วมกัน	ตลอดจนมีช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียนการกระทำ	ความผิด	 แนวทางการ
ไต่สวนหาข้อเท็จจริง	และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส	
	 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ พ นั ก ง า น ปฏิ บั ติ ง า น ภ า ย ใ ต้
วัฒนธรรม	 และค่านิยมที่ดีร่วมกัน	 ตลอดจนมีความ
สามัคคีภายในองค์กร	
	 บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระ
ทำ	ใดๆ	ที่ไม่เป็นธรรม	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ในหน้าที่การงานของพนักงาน
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กองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพ

	 -เพื่อสร้างความม่ันคงในการทำ	งานให้กับพนักงาน	 บริษัทฯ	 จึงจัดให้มีกองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพโดยให้พนักงาน
สะสมเงินและบริษัทฯนำ	เงินสมทบเข้ากองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพให้พนักงานตามสัดส่วน	 ทั้งนี้	 ตามระเบียบกองทุน	 บริษัท
และพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนนี้เป็นร้อยละ	4-6	(ตามอายุงาน)	ของเงินเดือนพนักงาน	โดยพนักงานจะได้รับ
เงินสมทบของบริษัทฯ	เมื่อลาออกจาก	บริษัทฯ	ภายหลังจากที่ทำ	งานครบ	1	ปีขึ้นไป	ตามอัตราเงินสมทบที่กำ	หนดไว้		
ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี	2558	และ	2557	มีจำ	นวน	9.36	ล้านบาท	และ	9.38	
ล้านบาทตามลำ	ดับ
	 ส่วนการตอบแทนที่บริษัทฯจ่ายให้แก่พนักงานรายเดือนและพนักงานรายวันทั้งหมดในรูปของเงินเดือน	 ค่าแรง	
และผลประโยชน์อื่น	ๆ	ของพนักงานในปี	2558	และ	2557	เป็นจำ	นวนเงินรวม	438.44		ล้านบาท	และ	454.07	ล้าน
บาทตามลำ	ดับ

สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

	 เพื่อความเจริญเติบโตอย่างสมดุล	มั่นคง	ยั่งยืน	
และมีความสุข	ยั่งยืน	รวมทั้งสามารถพัฒนาด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ
มากขึ้น	 ในปี	2558	ยังคงยึดหลักในการดำ	เนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามกรอบการ
ดำ	เนินงานที่กำ	หนดดังนี้
	 การดำาเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมของบริษัท	 มุ่งเน้นการดำ	เนินความรับผิด
ชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ	CSR-in-process	นั่น
คือ	 การดำ	เนินกิจกรรมเพื่อสังคม	 และสิ่งแวดล้อมที่มี

กราฟเปรียบเทียบผู้ส่วนได้เสีย

ผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 และสิ่งแวดล้อมขององค์กร	 อาทิ	
การดูแลสวัสดิการพนักงาน,	 การผลิตที่ไม่ทำ	ลายส่ิง
แวดล้อม,	ความรับผิดชอบต่อลูกค้า	
	 ทั้งนี้ผลจากการสานเสวนาของคณะทำ	งาน	CSR	
คณะกรรมการสวัสดิการของพนักงาน	 สหภาพแรงงาน
ของบริษัท	 และตัวแทนจากทุกภาคส่วนของพนักงาน
ในองค์	 ผลการจัดอันดับความสำ	คัญและการร่วมกัน
วิเคราะห์พบว่า	 ผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญของบริษัทคือ	
“พนักงาน”	

	 จากที่คณะกรรมการ	CSR	ของทางบริษัทฯ	 ได้
ร่วมกันวิเคราะห์และจัดอันดับความสำ	คัญของผู้มีส่วน
ได้เสีย
	 ปรากฎว่าผลการจัดอันดับความสำาคัญและ
การร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผ็มีส่วนได้เสียหลัก	 ที่มีความ
สำ	คัญที่สุดไก้แก่

“พนักงาน”
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	 ดังนั้น	 บริษัทจึงยังได้สร้างความเข้าใจ	 และ
ปลุกจิตสำานึกด้านความความรับผิดชอบต่อสังคม
ขึ้นในองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลที่กำ	หนดไว้ว่า	 “หน้าที่ขององค์กร	 คือ	
ทำ	ให้พนักงานมีความสุข	 สนุกกับการทำ	งาน”	 นั่นคือ	
เน้นการ	 เข้าใจ	 เข้าถึง	 และเข้าพัฒนาแก้ไข	 ในปัญหา
ต่างๆในทุกๆเรื่องท่ีพนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูก
ต้องตรงประเด็นจนทำ	ให้พนักงานได้ทำ	งานอย่างมีความ
สุขแล้ว	 กับทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัท
มีสุขภาวะที่ดีทั้ง	 4	มิติ	 อันได้แก่	 ร่างกาย	 อารมณ์	
สังคม	 จิตวิญญาณ	 ผ่านนโยบายระบบบริหารจัดการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำ	งาน	นั่นคือ
	 ดำาเนินการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพชีวิตการทำางานตามข้อกำาหนดและแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม	และต่อเนื่องสม่ำ	เสมอ
	 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรใน
องค์กร	 โดยให้การอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม
	 มุ่งเน้นให้บุคลากรทำ	งานร่วมกันอย่างมีความ
สุข	มีความสามัคคี	และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
	 เสริมสร้างขวัญและกำาลังใจให้กับบุคลากรทุก
ระดับ
	 ให้มีการวิเคราะห์ ส่ิงคุกคามที่มีผลต่อการ
ทำ	งานในมิติต่างๆ	 เพื่อทำ	การแก้ไขและ/หรือป้องกันสิ่ง
คุกคามนั้น	ๆ
	 พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าต่อองค์กร
	 ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
อย่างต่อเนื่อง
	 จนบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิตการทำ	งาน	 MS-QWL	 จากสถาบันเสริมสร้างขีดค
วามสามารถมนุษย์	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
และสำ	นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องผลที่ตามมาจะทำาให้การดำาเนินนโยบาย
ด้านต่างๆ	 รวมท้ังนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในมิติอื่นๆ	 จะสามารถบรรลุผลสำาเร็จได้	 และ
เป็นปัจจัยสำ	คัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนใน
องค์กร

	 หลักการของ	 มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.	9999)	ที่บริษัทฯ	ได้นำ	
มาปรับใช้อย่างบูรณาการ	 เพ่ือนำ	ไปสู่การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของบุคลากรและองค์กร	 อันก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุล	ประกอบด้วย
 การมีส่วนร่วมของบุคลากร	
	 (involvement	of	people)
	 บริษัทได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร	
ภายใต้หลักการท่ีว่า	 บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสำ	คัญ
ขององค์กร	 และการมีส่วนร่วมของบุคลากรจะทำาให้
สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างเต็มที่
	 การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
	 (respect	of	stakeholder	interests’)
	 บริษัทยอมรับและเอาใจใส่ในเรื่องผลประโยชน์	
สิทธิตามกฎหมาย	 รวมทั้งตอบสนองต่อข้อกังวลของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
	 การบริหารแบบองค์รวม	
	 (holistic	management)
	 บริษัทได้คิด/พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	 อย่างเป็น
ระบบครบวงจรทั้งในเรื่องการนำาองค์กรการวางแผน	
การมุ่งเน้นลูกค้า	 บุคลากร	 สารสนเทศ	 กระบวนการ	
และผลลัพธ์ทางธุรกิจ	รวมทั้งควรคำ	นึงถึงประโยชน์ของ
องค์กรและประโยชน์ส่วนรวม	 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว	
ซ่ึงจะช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในอนาคตให้
เป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ
	 การบริหารเชิงระบบ	
	 (system	approach	to	management)
	 บริษัทได้ชี้บ่ง	 ทำ	ความเข้าใจและบริหารจัดการ
กระบวนการท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ	 ทั้งในด้านปัจจัย
นำ	เข้า	กระบวนการ	ผลลัพธ์	ข้อมูลป้อนกลับ	
(Feedback)	 และสภาพแวดล้อมโดยพิจารณาให้ครอบค
ลุมตั้งแต่การวางแผน	 การจัดองค์กร	 การกำ	กับดูแล	
และการควบคุม	 ซ่ึงจะช่วยให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
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อนึ่ง	บริษัทได้จัดให้มีการดูแลพนักงานผ่านนวัตกรรม	4	ด้าน	ประกอบด้วย
	 -	นวัตกรรม		“ทุกข์ใจใส่โหล	–	เปิดโหลโต้ปัญหา”
	 -	นวัตกรรม			“ทนาย	TO	BE”
	 -	นวัตกรรม			“ทำ	ดีใส่กระปุก”
	 -	นวัตกรรม			“ผ้าป่ารอยยิ้มอิ่มสุข”
นวัตกรรม	“ทุกข์ใจใส่โหล	–	เปิดโหลโต้ปัญหา”
	 เป็นนวัตกรรมในการปรับทุกข์	 และสร้างสุข	
ช่วยค้นหาปัญหา	ทำ	ให้ทราบถึงความ
ต้องการของพนักงาน	พนักงานจะเขียนบอกปัญหา	 ข้อ
ทุกข์ใจ	 ข้อสงสัยหย่อนลงโหล	 ซึ่งคณะทำ	งานร่วมทั้งผู้
บริหารระดับสูงจะร่วมเปิดโหลโต้ปัญหาเขียนตอบให้คำ	
ปรึกษาให้ความกระจ่าง	ซึ่งทำ	ให้พนักงานไม่รู้สึกโดดเด่ียว	
หรือคิดไปเองเม่ือมีปัญหา	 พนักงานจะรับรู้ว่ายังมีคนที่
สามารถช่วยเหลือ	และเอาใจใส่เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ
	 โหลนี้จะเป็นช่องทางให้พนักงานได้ระบายความ
ทุกข์	 หรือปัญหาในใจได้ตลอดเวลา	 และเมื่อพนักงานได้
รับรู้การเติมเต็มความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่	 เขาก็
พร้อมที่จะแบ่งปันความรักมาดูแลเอาใจใส่ผู้คนรอบข้าง	
และไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด
	 คำ	ถามในโหล	 หรือประเด็นปัญหาของพนักงาน	
ทำ	ให้ทราบว่าสิ่งที่พนักงานให้ความสำ	คัญหรือสนใจคือ
เรื่องใด	 จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่างๆ	มากมาย
อย่างต่อเนื่อง

			นวัตกรรมทุกข์ใจใส่โหล	
เปิดโหลโต้ปัญหา

นวัตกรรมโครงการทนาย	TO	BE	
	 เป็นนวัตกรรมในการปรับทุกข์และสร้างสุข	
เนื่องจากปัญหาบางเรื่องต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้
คำ	ปรึกษาช่วยเหลือในเรื่องกฎหมาย	 จึงเป็นที่มาของ	
“ทนายทูบี”
	 ทนายทูบี ได้ปฏิบัติการ ให้ความช่วย เหลือ
พนักงาน	 และบุคคลในครอบครัวพนักงาน	 ที่มีปัญหา
ทุกข์ร้อนใจ	 อันมีสาเหตุมาจากปัญหาการเงิน	 ปัญหา
สังคม	 เกิดเป็นคดีความต่างๆ	 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ		
เต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่	 โดยช่วยเหลือดำ	เนินการ
ติดตามให้พนักงานได้รับการช่วยเหลือจนกระบวนการ
ถึงท่ีสุด	 ทำ	ให้ปัญหาของพนักงานได้คลี่คลายไป	 หมด
กังวล	 และรู้สึกอบอุ่นใจว่าที่ทำางานเป็นบ้านหลังที่	 2	
ตนเองสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความ
สุข	ทำ	ให้มีกำ	ลังทำ	งานกล้าเผชิญอุปสรรคต่างๆ	

นวัตกรรมโทรงการทนาย	To	be
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นวัตกรรมโครงการ	“ทำ	ดีใส่กระปุก”
	 เพื่อส่งเสริมความดีงามให้งอกเงยแพร่หลาย
ต่อๆไป	 โดยมีพนักงานบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์
ทำ	ดีนั้นให้ผู้อื่นทราบ
	 การแบ่ ง ปันประสบการณ์การทำาความดี
เล็กน้อยอาจเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายชีวิตได้เริ่ม
ทำ	ความดีอันยิ่งใหญ่	 การทำ	ความดีย่อมสุขใจทั้งผู้ให้
และผู้รับโดยเริ่มที่ตัวเอง	ครอบครัว	คนรอบข้าง	ชุมชน	
สังคม

นวัตกรรม	ผ้าป่ารอยยิ้ม	อิ่มสุข

นวัตกรรมโครงการ	“ผ้าป่ารอยยิ้ม	อิ่มสุข”
	 เพื่อนพนักงานช่วยกันเขียนแบ่งกันขำา	 ทุก
เรื่องขำ	ขันมีมูลค่า	 5	 บาท	 จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อนำ	เงิน
ไปทำ	บุญ	 ขำ	ขันที่เขียนมาจะรวบรวมเข้าเล่ม	 มอบให้
เครือข่ายชมรมและหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 โรงเรียน/วัด
พระบาทน้ำ	พุ		เป็นต้น
	 ร่วมกิจกรรม	 “ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม	วัดพระบาท
น้ำ	พุ”
	 ร่วมกิจกรรม	 “ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม	 สถาน
สงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง”
	 “ร่วมถวายผ้าป่ารอยยิ้มฯ	 และจตุปัจจัยท่ี
วัดจากแดง”	ฯลฯ	

ผลที่ได้จากการดูแลพนักงานผ่านนวัตกรรม
	 พนักงานเกิดความภูมิใจในองค์กร	 โดยเห็นว่าองค์กรไม่ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว	หรือคิดไปเองเมื่อมีปัญหา	พนักงาน
จะรับรู้ว่ายังมีบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจในทุกๆ	 เรื่องแม้เป็นปัญหาเรื่องครอบครัวที่อยู่
ต่างจังหวัด	 (เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นคนจากต่างจังหวัดเข้ามาทำ	งาน)		ทำ	ให้พนักงานได้ทำ	งานอย่างมีความ
สุข	 สนุกกับการทำ	งาน	 สมดังปณิธานด้านแรงงานสัมพันธ์	 หรือสอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
กำ	หนดไว้ว่า	“หน้าที่ขององค์กร	คือ	ทำ	ให้พนักงานมีความสุข	สนุกกับการทำ	งาน”

นวัตกรรม	ทำ	ดีใส่กระปุก

เมื่อพนักงานทำ	งานอย่างมีความสุข	อัตราการลาออกก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำ	เนินงาน
ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ	 2556 2557 2558
	 	 ใน	5	ปี	(ช่วงอายุ	55-60	ปี) 1.52 2.60 2.01
	 	 ใน	10	ปี		(ช่วงอายุ	50-60	ปี) 12.60 15.30 12.92

ร้องละของอัตราการลาออก
อัตราการลาออก	(	Turn	Over	Rate) 1.65 1.59 1.52

หน่วย	:	ร้อยละ

ตารางสรุปอัตราการเกษียณอายุ	และการลาออก
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	 ผลที่ตามมาทำ	ให้การดำ	เนินนโยบายต่าง	ๆ	อาทิ	นโยบายในด้านคุณภาพของสินค้า,	ด้านความปลอดภัย,	
ด้านสิ่งแวดล้อม	ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิติการทำ	งาน	ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาการ
ล่วงเกินทางเพศในสถานประกอบการ	ด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ	ด้านการ
ดำ	เนินกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย	(CCCF)	รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่นๆ	สามารถ
บรรลุผลสำ	เร็จได้	และเป็นปัจจัยสำ	คัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
	 รวมทั้งมีการแต่งตั้งแกนนำ	ส่งเสริมสุขภาพ	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม	5	ส.	คณะทำ	งานด้าน
กิจกรรม	KAIZEN		จัดการเรียนการสอน	“กศน.	ระดับวิชาชีพให้กับพนักงาน”ในบริษัท	โดย	กศน.	ที่บริษัทจัดตั้งขึ้นได้
รับการยอมรับเป็นต้นแบบ	(Best	Practice)	ของจังหวัดสมุทรปราการ

นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.9999)
บริษัทฯ	ได้น้อมนำ	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในองค์กร	โดยมีการบริหารจัดการและดำ	เนินงาน	
ที่คำ	นึงถึงความพอประมาณ	มีเหตุผล	และมีภูมิคุ้มกัน	รวมทั้งมีความรู้และคุณธรรม	เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรม	ให้มีความมั่นคง	เติบโตได้อย่างยั่งยืน	ก่อให้เกิดความสุข	พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง	และความไม่แน่นอนจากสภาพแวดล้อม	ทั้งภายในและภายนอก	โดยบริษัทฯ	มีการดำ	เนินงานตาม
แนวทางดังนี้
	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร	ด้วยการสร้างจิตสำ	นึก	ให้มีความรู้	ควบคู่	คุณธรรม	เพื่อให้บุคลากรมี
ความพอเพียง	รอบรู้	รอบคอบ	ระมัดระวัง	มีความ	 ซื่อสัตย์สุจริต	ขยัน	อดทน	สามัคคี	และแบ่งปัน
	 เคารพเอาใจใส่ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม	เป็นธรรม	รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย
	 พัฒนาการบริหารแบบองค์รวม	และเชิงระบบในการนำ	องค์กร	การวางแผน	การปฏิบัติ	การติดตามเฝ้า
ระวัง	และการปรับปรุง	รวมถึงระบบสารสนเทศ	ให้มีผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ	รวมทั้งดิน	น้ำ		ป่า	
และความหลากหลายทางชีวภาพในการจรรโลงจิตใจ	การดำ	รงชีวิตและการพึ่งพากัน

	 ทั้งนี้กรอบการดำ	เนินงานตามมาตรฐานฯแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม	
(มอก.	9999	เล่ม	1-2556)	ที่บริษัทฯ	นำ	มาเป็นแนวทางการบูรณาการเป็นไปตามกรอบการดำ	เนินงานดังภาพรวมนี้
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สวัสดิการ
	 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ	 ยังจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำ	หนด	
พนักงานทุกคนทุกระดับจะได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก	เพศ	เชื้อชาติ	อายุ	และศาสนา	โดยสวัสดิการที่ได้
รับ	ได้แก่	
	 -	สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลปีละ	10,000	บาท	(รวมสิทธิ์ทำ	ฟันได้ในวงเงิน	1,400.-บาท)
	 -	ประกันอุบัติเหตุให้พนักงานทุกปี	(กรณีเสียชีวิต	 150,000.-	บาท	รักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ	
15,000.-	บาท/ครั้ง)	
	 -	รถรับส่งพนักงาน	เครื่องแบบพนักงาน	เงินกรณีช่วยเหลือเสียชีวิตรวมถึงบุคคลในครอบครัว	งานบวช	
งานแต่ง	ของขวัญแรกเกิดบุตรพนักงาน	
	 -	เบี้ยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ	งาน	นั่นคือ	ทำ	งานไม่ลา	ไม่สาย	ได้เบี้ยขยันรายเดือนๆ	ละ	400.-บาท	
ครบปีได้เบี้ยขยันรายปีอีกส่วนหนึ่ง	
	 -	ของขวัญวันเกิดให้แก่พนักงานทุกคนเป็นสลากออมสิน	500.-บาทต่อคน
	 -	การจัดตั้งกองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพ	และ	การให้ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน	เป็นต้น	
และจากการที่บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมระหว่างพนักงานกับบริษัท	 รวมทั้ง
สนับสนุนให้พนักงานทำ	งานอย่างปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด	 และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำ	งาน
ของพนักงานและครอบครัว	จนทำ	ให้บริษัทฯ	ได้รับการรับรองและได้รับรางวัลประเภทต่าง	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	ดังนี้
	 -	รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน	13	ปีติดต่อกัน												 ปี	2546-2558
	 -	รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยฯระดับประเทศ	10	ปีติดต่อกัน								 	ปี	2549-2558
	 -	ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศรักษาต้นแบบระดับทอง	และต้นแบบระดับเงิน	จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา	ในการประกวดมหกรรมชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ประเภทประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลางประจำ	
ปี	2558	และ	2554	ตามลำ	ดับ
	 -	ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากการที่บริษัทมีผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด	จากสำ	นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปรามปราบยาเสพติด	กระทรวงยุติธรรม
	 -	 ได้รับมอบโล่เกียรติคุณที่แสดงว่า	 บริษัทฯเป็นผู้ประกอบการกลุ่มแรกที่นำ	มาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงภาคอุตสาหกรรม	(มอก.9999	เล่ม	1-2556)	มาปรับใช้ในองค์กร	ตามโครงการส่งเสริมการนำ	มาตรฐานแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมไปใช้ในสถานประกอบการ	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
	 บริษัทฯ	 ถือหลักการที่ว่า	 “บุคลากรทุกระดับ
เป็นหัวใจสำ	คัญขององค์กร	และการมีส่วนร่วมอย่างเต็ม
ที่ของบุคลากรจะทำ	ให้สามารถใช้ความรู้	ความสามารถ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร”
	 เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลลากรมีความรู้ความสามารถ
เพียงพอสำ	หรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต	
บริษัทฯ	 จึงกำ	หนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไว้	
ดังนี้
	 -	 บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรอัน
มีคุณค่าอย่างย่ิงดังนั้นจึงส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาส
ฝึกอบรมหาความรู้	 เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง	
พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 -	 บริษัทส่งเสริมการทำ	งานโดยคำ	นึงถึงความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน
	 -	 บริษัทมีโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม	
โดยไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ	ที่ทางราชการกำ	หนด	และมี
การเทียบเคียงกับสถานประกอบการในประเภทเดียวกัน
	 -	 บริษัทดูแลพนักงานอย่างมีระบบ	 และเป็น
ธรรม	 เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน	 ภายในนโยบาย
ที่ว่า	 “หน้าท่ีขององค์กร	 คือทำ	ให้พนักงานมีความสุข	
สนุกกับการทำ	งาน”		
	 จากนโยบายดังกล่าว	 บริษัทฯ	 จึงได้พัฒนา
บุคคลากรอย่างต่อเนื่อง	 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กรให้แก่พนักงาน	 เพื่อเป็นการ
เพิ่มความรู้	 ความสามารถ	 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งาน	และการเพิ่มผลผลิต
	 เพื่อรักษาความเป็นผู้นำาด้านธุรกิจและเติบโต
อย่างย่ังยืน	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำ	คัญกับการพัฒนา
บุคลากรที่มีคุณค่ายิ่งขององค์กรโดยบริษัทฯ	 มีการ
ดำ	เนินงานในด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง	 และครอบคลุมพนักงานในทุกกลุ่มเป้า
หมายและให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้าน
บุคลากรอย่างเพียงพอในปี	 2558	 ที่ผ่านมาบริษัทฯ	มี
หลักสูตรอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรมีพนักงาน
เข้าร่วมอบรมจำ	นวน	592	คน	มีการอบรมเฉลี่ยคนละ	
10.10	ชั่วโมงต่อคน	ทั้งนี้	เพื่อวางรากฐานในการพัฒนา
องค์กร	เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็น	

2556 2557 2558

10.11

10.43

10.10

เปรยีเทยีบชัวโมงอบรมเฉลี่ย	คน/ปี

“คนเก่ง”	มีความรู้	ความสามารถ	และเป็น	“คนดี” 
มีทัศนะคติและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด	โดยบริษัทได้กำ	หนดโปรแกรม
ในการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	 รวมถึงพนักงาน
ในระดับต่าง	ๆ	ไว้อย่างชัดเจน
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	 นอกจากการฝึกอบรมความรู้ ให้แก่พนักงานแล้ว	 บริษัทได้นำาไคเซ็น	 (KAIZEN)	 มาบริหารการจัด
การอย่างมีประสิทธิผล	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวความคิดสร้างสรรค์ต่า
งๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่าย	 แผนก	 หรือกลุ่มงาน	 ขององค์กร	 เพื่อสามารถนำ	มาแก้ไขและปรับปรุงสิ่งบกพร่องให้มี

	 ข้อมูลการจ่ายรางวัลสำาหรับ		
ผู้ที่เสนอแนะไคเซ็น	ปี	2558

	 จำ	นวนเรื่องที่มีผู้เสนอแนะไคเซ็น					
ปี 2558
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สุขภาวะ	และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำ	งาน

ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง		 S	 SAFETY	FIRST
คำ	นึงถึงความพึงพอใจ		 	 	 S	 SATISFACTION
ห่วงใยใส่ใจสังคม		 	 	 	 S	 SOCIAL	CARE
ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง		 	 C	 CONTINUAL	IMPROVEMENT

	 ภายใต้พันธกิจร่วมของพนักงาน	SSSC	ที่กำ	หนดด้วยตัวอักษรย่อ	4	ตัวของบริษัท	(SSSC)	ซึ่งสามารถแสดง
ความหมายได้	ดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	
											และสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน

	 เพื่อให้การบริหาร	 และการจัดการด้านปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน	 เป็นไปอย่าง
ประสิทธิภาพ	 ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ	 การประสบอันตราย	 การเจ็บป่วย	 หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำ	คาญ	
อันเนื่องจากการทำ	งาน	หรือความไม่ปลอดภัยในการทำ	งาน	รวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน	บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะ
กรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน	ซึ่งมีผู้แทนจากนายจ้าง	พนักงานระดับบังคับ
บัญชาและระดับปฏิบัติการ	เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวโดยมีหน้าที่ดังนี้
	 -	 วางมาตรการควบคุม	กำ	กับ	ดูแล	และการบริหารจัดการด้านปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
ในการทำ	งานให้แก่พนักงาน	 ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำ	ลังสำ	คัญของบริษัท	 ให้มีชีวิตการทำ	งานที่ดี	 มีความ
ปลอดภัยในการทำ	งาน	
	 -	 สำ	รวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำ	งาน	 และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้น
อย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	รวมทั้ง
	 -	 เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ	งานของพนักงานรวมถึงผู้รับเหมา	 และ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงาน	หรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการให้แก่บริษัท
	 -	 รวบรวมจัดทำ	ข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำ	งาน	 และมาตรฐานด้านความปลอดภัยใน
การทำ	งานของสถานประกอบกิจการ	
	 -	 ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ	งานให้แก่ผู้บริหาร	และบุคลากรทุกระดับ
	 -	 วางแผนให้มีการดำ	เนินการภายใต้กรอบการทำ	งานตาม	มาตรฐานความปลอดภัยโฮ-สาส	(OHSAS)	
18001:	2007	และ	นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน	ที่กำ	หดไว้	นั่นคือ

ป้ายแสดงสถิติความปลอดภัย
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นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน
	 -	 มุ่ ง ม่ันพัฒนาระบบการจัดการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน	
เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำ	งาน	 ให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสี่ยงอันตรายของสถานประกอบการ	และผู้ปฏิบัติ
งานในนามสถานประกอบการ

	 -	 กิจกรรม	 CCCF	 เพื่อรณรงค์ด้านความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน	 โดยเปิดโอกาสให้แสดง
ความคิดเห็น	 ค้นหาอันตราย	 และประเมินอันตรายจาก
งานและสถานที่ทำ	งาน
	 -	 บริษัทฯ	 จัดทำ	กิจกรรม	 5		ส.	 โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ	 5		ส.	 พร้อมกำ	หนดนโยบาย	
มาตรฐาน	และแผนการดำ	เนินกิจกรรม	5		ส.	ไว้ชัดเจน	
โดยกำ	หนดให้ทุกหน่วยงานทำ	กิจกรรม	 5		ส.	 ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการทำ	งานประจำ		 ทั้งนี้เพื่อเฝ้าระวัง	หรือ
ค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นอันตราย
	 -	 จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ของเครื่องจักร	 อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
	 -	บริษัท	ฯ	มีการจัดสื่อสารด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในหลายช่องทาง	เช่น	Morning	Talk	
ตอนเช้า	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความ
ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุให้กับพนักงาน
	 -	 สำารวจเพื่อปรับปรุงจำานวน	 25	 พื้นที่	
(เครื่องจักรและพื้นที่ทำ	งาน)	 ให้เกิดความสะดวกต่อการ
ทำ	งานและความปลอดภัย
	 -	 อบรมปรับปรุงขั้นตอนการทำางานให้เกิด
ความปลอดภัย
	 -	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
งานของพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัทได้
กำ	หนดไว้หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษทางวินัย
	 -	 บริษัทฯ	 มีการสอบสวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกครั้ง	เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์นั้นๆ	และ
เข้าไปดำ	เนินการควบคุมให้ตรงจุดป้องกันการเกิดซ้ำ	
	 -	 จัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องการขับขี่
ปลอดภัย	สวมหมวกนิรภัย	 ให้กับพนักงานจนได้รับการ
รับรองเป็นองค์กรต้นแบบท่ีมีมาตรฐานดีเด่นด้านการ
สวมหมวกนิรภัย	100	%	จากบริษัทกลาง	ตำ	รวจภูธร	
ภาค	1
	 -	 บริษัทฯ	 มีการทบทวนการจัดการโดยผู้
บริการระดับสูง	 เพื่อให้มั่นใจในระบบบริการการจัดการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีความเหมาะสม	 พอ
เพียง	และมีประสิทธิผล

	 -	 การดำาเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางานถือเป็น
หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน	 โดยมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของสถานประกอบการ
	 -	 มีการประเมินและปรับปรุงป้องกันความเสี่ยง
ให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อป้องกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดขึ้นในการ
ทำ	งาน	รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
	 -	 รณรงค์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุข
อนามัยที่ดีให้กับพนักงาน
	 -	 ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ
และเหมาะสม	 เพื่อเสริมสร้างจิตสำ	นึกการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กำ	หนดในด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งาน
	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนด้านความ
ปลอดภัยในการทำ	งาน	อาทิ
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 การฝึกอบรมเพื่อสร้าง	 จิตสำานึก	
ด้านความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย

	 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ได้
รับความรู้	 ความปลอดภัย	 ปราศจากอุบัติและโรคจาก
การทำ	งาน	ปี	2558	บริษัทจัดให้มีการอบรมด้านความ
อนามัยและอาชีวอนามัย	8	หลักสูตร	ดังนี้
	 1.	 การจัดการความเสี่ยงสำ	หรับ	 10	 ลักษณะ
งานเสี่ยง
	 2.	 อบรมเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นและการ
อพยพหนีไฟ
	 3.อนุรักษ์การได้ยิน
	 4.	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย	ระดับบริหาร
	 5.	 ความปลอดภัยในการทำ	งานเกี่ยวกับไฟฟ้า
	 6.	 การตรวจสอบใช้ลวดสลิงและอุปกรณ์ช่วย
ยกแบบมืออาชีพ
	 7.	 SAFETY	BASIC	ASSESOR	(SBA)
	 8.	 นักบริหารความปลอดภัยในการทำ	งานขั้น
สูง	รุ่นที่	1

 การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้าย
จากการทำ	งาน

	 บริษัท	 ฯ	 ให้ความสำ	คัญต่อการดูและพนักงาน
ให้มีสุขภาพที่ดี	โดยทางบริษัทฯ	จัดให้มีการตรวจสุขภาพ
พนักงานปีละ	1	ครั้ง	เพื่อให้พนักงานมีอาชีวอนามัยที่ดีใน
การปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้การลดความเสี่ยงต่อโรคและ
ความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำ	งาน	 ก็
เป็นนโยบายหลักในการดูแลพนักงาน	 จึงมีการกำ	หนด
มาตรการการดูแลที่เหมาะสมครอบคลุมกับสภาพการ
ทำ	งานของพนักงาน

 แผนป้องกันอัคคีภัย

	 1.	 จัดมีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม	 และนำ	ออก
มาใช้งานได้สะดวกมีสัญลักษณ์ชัดเจน	เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว	เมื่อเวลาจำ	เป็น
	 2.	 จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนตามจุด
ต่างๆ
	 3.	 จัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออก
ฉุกเฉินนำ	ทางกรณีเกิดเหตุ
	 4.	 มีการตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รับ
เหตุอย่างสม่ำ	เสมอ
	 5.	 จัดให้มีทีมงานเฝ้าระวังอัคคีภัยตลอดเวลา
ทำ	งาน
	 6.	 จัดให้มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นอย่าง
น้อยปีละ	1	ครั้ง
	 7.	 จัดให้มีการซ้อมรับเหตุ	 การปฐมพยาบาล	
การอพยพหนีไฟเป็นประจำ	ทุกปี
	 บริษัทฯ	 ได้นำ	ผลการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ในทุกๆ	 ปี	 มาเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาที่สำาคัญที่
มุ่งมั่นที่จะลดการเกิดมุ่งมั่นที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุให้
เป็นศูนย์	 (Zero	 Accdent)	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
การทำ	งานของพนักงาน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทฯ	 ใส่ใจและให้
ความสำ	คัญเสมอ

	 	 	 อบรมการการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ

	 	 อ บ ร ม เ รื่ อ ง ใ ห้ ค ว า ม รู้
เ กี่ ย ว กั บ วัณ โ รคแล ะ โ รค เ อดส์
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รางวัลและการรับรอง
	 ผลจากการดำ	เนินงานตามกรอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งานอย่างต่อ
เนื่องทำ	ให้บริษัทได้รางวัล	และการรับรอง	ดังนี้
	 -	รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ	งานระดับประเทศ	10	ปีต่อเนื่อง
ตั้งแต่	2549	–	2558
	 -	ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโฮ-สาส	(OHSAS)	18001:	2007
	 -		ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ทำ	งานน่าอยู่	น่าทำ	งาน	ระดับดีมาก	จากกรมอนามัย	กระทรวง
สาธารณสุข	
	 -	โล่เงินสถานประกอบการปลอดโลก	ปลอดภัย	ใจกายเป็นสุข	ระดับประเทศจากกระทรวงสาธารณสุข
	 -	ได้เป็นองค์กรต้นแบบที่มีมาตรฐานดีเด่นด้านการสวมหมวกนิรภัย	100	%	จากบริษัทกลาง	ตำ	รวจภูธร	
ภาค	1

นโยบายสถานที่ทำ	งานน่าอยู่น่าทำ	งาน	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข
	 เพื่อให้เป็นสถานประกอบการที่น่าอยู่	น่าทำ	งาน	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	บุคคลในองค์กรปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สถานที่ทำ	งานน่าอยู่	 น่าทำ	งาน	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะทำ	งาน	และกำ	หนดนโยบายสถานที่ทำ	งานน่าอยู่	น่าทำ	งาน	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจเป็นสุข	ดังนี้ไ
	 1.	ดำ	เนินการและพัฒนาการจัดการให้องค์กร	เป็นสถานที่ทำ	งานน่าอยู่	น่าทำ	งาน	ปลอดโรค	ปลอดภัย	กายใจ
เป็นสุข	โดยมีแนวปฏิบัติป้องกันมิให้บุคคลได้รับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง	จากสารเคมี	จุลชีวันเป็นพิษ	ความร้อน	ความ
เย็น	ความสั่นสะเทือน	ความกดดันบรรยากาศ	แสง	 เสียง	หรือสภาพแวดล้อมอื่น	ที่อาจเป็นอันตายและมีการบันทึก
เฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาของสาธารณสุขในพื้นที่	มีการประเมินสุขภาวะทั้ง	4	ด้าน	ได้แก่		กาย	ใจ	อารมณ์	สังคม	จิต
วิญญาณ
	 2.	สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับในองค์กร	โดยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง
	 3.	มุ่งเน้นให้บุคลากรทำ	งานร่วมกันอย่างมีความสุข	มีความสามัคคี	เอื้อเฟื้อเผื่นแผ่ต่อกัน
	 4.เสริมสร้างขวัญและกำ	ลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร
	 5.	ดูแลบุคลากร	โดยนำ	หลักปรับทุกข์	สร้างสุข	แก้ปัญหา	พัฒนาอีคิว
	 6.	มีการวิเคราะห์สิ่งคุกคามที่มีผลต่อการทำ	งานในมิติต่างๆ	เพื่อทำ	การแก้ไขและหรือป้องกันสิ่งคุกคามนั้น
	 7.	มีการจัดทำ	แผนงาน	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	และปฏิบัติตามแผนงาน
	 8.	ให้มีการประเมินผลการดำ	เนินงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง
สรุปผลการดำ	เนินงาน
	 ผลที่ได้จากการดำ	เนินงานตามนโยบายดังกล่าวทำ	ให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ทำ	งานน่าอยู่	
น่าทำ	งาน	ระดับดีมาก	จากกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	
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สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	จากการทำ	งาน	
	 	 	 	 		ปี	2555-2558

รายละเอียด 2556 2557 2558
อัตราการบาดเจ็บจากการทำ	งาน	(I.F.R)	ครั้ง/ล้านชั่วโมง 1.96 0 0
อัตราการเกิดโรคจากการทำ	งาน 12.96 0.16 7.6
อัตราการการเกิดอุบติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน	(I.S.R)	วัน/ล้านชั่วโมง 35.23 0 0
อัตราการลาหยุดงาน 3.83 3.94 4.57
จำ	นวนผู้เสียชีวิตจากาการทำ	งาน 0 0 0
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การมีส่วนร่วมกับชุมชน
	 ภายใต้นวัตกรรม	“เราจะเติบโตพร้อมกับชุมชนและสังคม”	เป็นการเน้นการเติบโตของบริษัทควบคู่กับชุมชน
และสังคมโดยเริ่มจากการให้พนักงานคิดดีทำ	ดีผ่านโครงการ	“ทำ	ดีใส่กระปุก”	เมื่อพนักงานทำ	ดีจะเกิดความสุข	ซึ่งจะส่ง
ต่อไปยังครอบครัว	ชุมชน	และสังคมให้มีความสุข	
	 อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน	โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำ	งาน
และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของบริษัทลูกค้า/คู่ค้า	
	 การดูแลให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้าง	และสถานที่ของส่วนราชการต่างๆ	เพื่อให้สามารถให้บริการ
ประชาชนในบรรยากาศที่ดี	กับทั้งการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักการออม	โดยลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย	ลดการเสพสิ่งที่
เป็นอบายมุข	และให้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	และส่งผ่านไปยังครอบครัว	ชุมชน	และสังคมต่อไป
	 และเพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทได้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในปี	2558	บริษัท
ยังคงยึดหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำ	ริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้	คือ	เข้าใจ	เข้าถึง	
พัฒนา	เป็นบันได	3	ขั้นสู่ความสำ	เร็จ
 การเข้าใจ	คือ	การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน	ด้วยการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย	เพื่อศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน	และค้นหารากของปัญหา	
 การเข้าถึง	เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม	โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับ
ชุมชน	ร่วมกันวิเคราะห์	ปัญหาและความต้องการของชุมชน	และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวน	การพัฒนามากที่สุด
 การพัฒนา	เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	สร้างทีมพี่เลี้ยง	โดยตั้งคณะทำ	งานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชนแต่ละชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับคณะทำ	งานของบริษัท	ในการออกแบบ
หลักสูตรและเมนูการพัฒนา	การศึกษาดูงาน	แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และฝึกปฏิบัติของชุมชน	รวมทั้งการให้ทีมพี่เลี้ยงให้
คำ	แนะนำ	ในชุมชนและติดตามสนับสนุนประเมินผล	บันไดทั้ง	3	ขั้นนี้	มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและ
นำ	ไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด
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ผลกระทบจากการดำ	เนินธุรกิจของบริษัทต่อชุมชนและสังคม

	 จากการสำ	รวจและการสานเสวนาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจากชุมชนและทุก
ภาคส่วน	ไม่พบปัญหาที่ธุรกิจของบริษัทไปสร้างผลกระทบ	และก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน	และสังคม	ทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด

ผลจากการสานเสวนา

	 ตามที่องค์กรได้มีการสานเสวนากับชุมชนท้องถิ่นหาความต้องการของชุมชน	เพื่อองค์กรจะได้มีส่วนร่วมการ
พัฒนาชุมชน	ซึ่งผลการเสวนามีการนำ	ไปใช้ประโยชน์	ดังนี้
	 -	กำ	กับ	ดูแลกิจการ	ไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชน	เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน	เช่น	จัดทำ	กิจกรรมจิตอาสาเพื่อ
พัฒนา	ชุมชน	เป็นต้น
	 -	ทำ	แผนโครงการ	SSSC	นำ		5ส	สร้างสุขและอยู่อย่างพอเพียง		
	 -	ติดตาม	และ	ประเมินผลโครงการร่วมกับชุมชนในการดูแลสุขภาพ	และ	ลานกีฬาสำ	หรับผู้สูงอายุ
	 -	การจ้างงานแรงงานในท้องถิ่น
	 -	การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
	 -	มีโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน	เช่น	โครงการถังดักไขมันให้กับโรงเรียนสามัคคีบำ	รุงและโรงเรียน
วัดสวนส้ม
	 แต่ถึงอย่างใดก็ตามบริษัทฯ	ก็ได้นำ	ผลการสำ	รวจหรือผลจากการสานเสวนานั้นมาจัดทำ	โครงการเพื่อช่วย
ดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	ได้เข้าไปจัดทำ	โครงการ		และกิจกรรมดังนี้
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วัตถุประสงค์	
1.	เพื่อให้พระสงฆ์และผู้นำ	ชุมชนมีความรู้ด้าน	5ส
2.	เพื่อให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้การทำ		5ส	ให้กับคนใน
ชุมชน
3.	เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการทำ	บัญชีครัวเรือนให้กับ
คนในชุมชน
4.	เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางการฝึกอาชีพเสริมให้กับ
คนในชุมชน
เป้าหมาย(Output) 
1.	มีการอบรมความรู้	5ส	ให้กับพระสงฆ์และผู้นำ	ชุมชน	
อย่างน้อย	1	ครั้ง/ปี
2.	มีการจัดกิจกรรม	5ส	ที่วัดและมีการกำ	หนดให้วัด
เป็นแหล่งเรียนรู้	อย่างน้อย	1	ครั้ง/ปี
3.	มีการจัดอบรมบัญชีครัวเรือนให้กับคนในชุมชนโดยมี
วัดเป็นศูนย์กลาง	อย่างน้อย	1	ครั้ง/ปี
4.	มีการจัดอบรมการฝึกอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน
โดยวัดเป็นศูนย์กลาง	อย่างน้อย	1	ครั้ง/ปี

ผลลัพธ์ของโครงการ(Outcome)	
1.	พระสงฆ์และผู้นำ	ชุมชนสามารถเข้าใจหลักการ	5ส	
และบัญชีครัวเรือน
2.	วัดเป็นแหล่งเรียนรู้	5ส	และเป็นศูนย์กลางการทำ	
บัญชีครัวเรือนและฝึกอาชีพเสริม
ผลกระทบของโครงการ		(Impact) 
1.	พระสงฆ์และคนในชุมชนมีความรู้	5ส	เพื่อการดูแล
สภาพแวดล้อมในวัดและชุมชน
2.	พระสงฆ์และคนในชุมชนมีความรู้การทำ	บัญชีครัว
เรือนและฝึกอาชีพเสริม

โครงการ	 SSSC	นำ		5ส	สร้างสุขและอยู่อย่างพอเพียง		
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	 บริษัทฯ	 ได้ติดตามและให้การสนับสนุนฟ้ืนฟูโบราณสถานที่ประสบภัยน้ำ	ท่วมในปี	 2554	 วัดทุ่งทะเลหญ้า	
อ.บ้านหมี่	จ.ลพบุรี	ที่บริษัทเข้าไปให้การช่วยเหลือดูแล	ด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
	 ทั้งนี้การปรับภูมิทัศน์ดังกล่าวได้นำ	แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มาปรับใช้ด้วยการอบรม
แนะนำ	ให้ชาวบ้านเข้าใจ	 เข้าถึง	และเข้าร่วมพัฒนา		ด้วยการประชุมปรึกษาหารือวางแผนระดมชุมชนอาสาในท้องถิ่น	
มารับร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์แทนการใช้เงินว่าจ้าง

    ภาพ	ก่อน	จากฟึ้นฟูบูรณะปฎิสังขรณ์

	 ผลที่ได้ทำ	ให้มีคนในชุมชน	7	หมู่บ้าน	2	โรงเรียน	ที่ตั้งอยู่ใน	ต.โพนทอง	อ.บ้านหมี่	จ.ลพบุรีรอบบริเวณ
โบราณสถานเข้ามาร่วมกับทางบริษัทฯจำ	นวนกว่า	200	คน	ทำ	ได้งานปรับภูมิทัศน์	ของโบราณสถานสำ	เร็จได้
อย่างรวดเร็วกว่าที่ได้ทำ	หมดไว้	

อาสาสมัครชาวบ้านเดินทางมาร่วมกับทีมงานเพื่อช่วยปรับภูมิทัศน์	โบราณสถาน

ภาพถ่ายร่วมกันของอาสาสมัครชาวบ้านที่มาร่วมในการปรับถูมิทัศน์

ภาพ	หลัง	จากฟึ้นฟูบูรณะปฎิสังขรณ์

โครงการฟื้นฟูโบราณสถานที่ประสบอุทกภัย
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 สนับสนุน	 ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นอาสา
สมัครบริการชุมชน	
 ในช่วงเทศกาลสำ	คัญต่างๆทุกๆปี	 มีวันหยุดติดต่อ
กันหลายวัน	 ทำ	ให้มีประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับ
ภูมิลำ	เนาเป็นจำ	นวนมาก	 ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ	 ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สิน
ของประชาชนเป็นจำ	นวนมาก	 บริษัทฯได้ให้ความสำ	คัญและ
เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำ	โครงการป้องกันและ	 ลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงทุกเทศกาลสำ	คัญในทุกปี	 โดยการ
ร่วมจัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วม	 สภ.สำาโรงใต้	 เพ่ือ
สร้างความตระหนักและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน	 เพ่ิม
ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลโดย
เคร่งครัด

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการสงกรานต์	กับ	สภ.สำ	โรงใต้

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศการปีใหม่	กับ	สภ.สำ	โรงใต้
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			ร่วมทองผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนพัฒนาห้องสมุด	
รร.วิสุทธิกษัตรี

มอบทุนการศึกษาให้แก่	บุตรพนังงานทุกปี

ปรับปรุงซ่อมแซม	และมอบอุปกรณ์การเรียน	ณ	โรงเรียนวัดใหมาต้านทาน	จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม

 
 การพัฒนาชุมชนและสังคมให้ยังยืน	 จะต้องให้
ความสำ	คัญกับกลุ่มวัยเด็ก	ระดับเชาว์ปัญญา	เพื่อให้ได้
รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน	 บริษัทฯจึง
ได้ดำ	เนินการในการมอบทุนการศึกษา	 ในรูปแบบต่างๆ	
อาทิเช่น	 มอบทุนการศึกษา	 สมทบทุนพัฒนาห้องสมุด	
ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนทีชำ	รุดทรุดโทรม	 เพื่อเป็นขับ
เคล่ือนชุมชนและสังคมให้ยังยืนโดยเริ่มจากการศึกษา
ของ	เด็กๆในชุมชน

ส่ ง เ ส ริ ม	
ส นั บ ส นุ น
ก า ร ศึ ก ษ า	
แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม
ใ น กิ จ ก ร ร ม
เ พื่ อ พั ฒ น า
คุณภาพการ
ศึกษาของคน
ทุกระดับในท้อง
ถิ่น
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 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น 
	 การส่งเสริมให้วัฒนธรรมมีบทบาทสำ	คัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศเป็นเรื่องที่มีความจำ	เป็นเพราะ
จะทำ	ให้การพัฒนายืนอยู่บนรากฐานของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม	 ซึ่งจะนำ	ไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว	โดยจะต้องมีการดำ	เนินงานในลักษณะที่เป็นองค์รวม	คือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน	 รวมท้ังสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำ	นุบำ	รุงวัฒนธรรมอันดีงามทั้งใน
ระดับชาติและระดับท้องถิ่น	 มีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างขวาง	 และรู้จักเลือกสรรไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง
และสังคม

ร่ ว ม อ นุ รั ก ษ์
ป ร ะ เ พ ณี ท้ อ ง
ถิ่ น แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม
วัฒนธรรมงาน
ก่อพระเจดีย์ทราย	
ณ	 วัดแหล่ม	
อ . พ ร ะ ป ร ะ แ ด ง		
จ.สมุทรปราการ

							สืบสานวัฒนธรรมไทยในเทศกาลวัน
สงกรานต์	สรงน้ำ	พระ	-	รดน้ำ	ดำ	หัวผู้ใหญ่

				ร่วมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีพื้นบ้านชุมชนชาวมอญ
(ประเพณีไหว้เจ้าพ่อหนุ่มในวันสงกรานต์ของชุมชนชาวมอญ)	
อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ
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การพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี

 ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี	 ที่สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
	 บริษัทฯ	มอบถังบำ	บัดไขมันที่ทำ	จากวัสดุเหลือ
ใช้พร้อมทั้ง	อธิบายถึงการทำ	งานของถังดักไขมัน	วิธี
การทำ	ถังดักไขมันจากวัสดุเหลือใช้อย่างง่ายเพื่อนไป
การเพิ่มการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กๆที่สนใจ

 สนับสนุน	ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
ต้นทุนต่ำ	ที่สามารถทำ	ซ้ำ	ได้ง่าย 

	 โครงการมอบวัสดุรีไซเคิลให้นักเรียนโรงเรียนวัด
ท้องคุ้ง	 ใช้ในการประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียน	 เพ่ือช่วยลง
ปริมาณขยะและลดต้นทุนในการทำ	สื่อการเรียนต่างๆ

	 บริษัทสนับสนุนปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า	 เพ่ือนำ	ไปเป็น
สมุดอักษรเบรลล์	 สำ	หรับผู้พิการทางสายตาเป็นประจำ	
ทุกปี	 เพื่อเป็นหนึ่งของการมีส่วนรวมในการส่งเสริมผู้
ดอยโอกาศได้มีสิทธ์ิได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน

	 นำ า เ ส น อ ขั้ น ต อ น
ก า ร ทำ า ขั ด ไ ข มั น จ า ก วั ส ดุ เ ห ลื อ ใ ช้
กั บ 	 ค รู 	 อ า จ า ร ย์ 	 แ ล ะ นั ก เ รี ย น

 นักเรียนจาก
โรง เ รียนวัดสวนส้ม ให้
ความสนใจในขั้นตอนการ
ทำ	เป็นอย่างมาก
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สุขภาพ สนับสนุน	 ส่งเสริมการให้ความรู้กับชุมชน	
เก่ียวกับโรคอันตรายและภัยคุกคามต่อสุขภาพ	
และวิธีการป้องกัน	 ดังเช่น	 โรคเอดส์	 โรคมะเร็ง	
โรคหัวใจ	โรคไข้มาเลเรีย	โรควัณโรค	 และโรคอ้วน
	 บริษัทฯ	 เห็นความสำ	คัญของสุขภาพประชาชน
ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงเป็นสำาคัญจึงได้มีการจัดทำา	
โครงการเสริมสร้างสุขภาพ	 ให้แก่ชุมชน	 และผู้สูงอายุ	
โดยมีการดำ	เนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ	ทุกปี	ได้แก่
	 มีการส่งทีมแพทย์	-	พยาบาลเพ่ือตรวจสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนทั่วไป	และผู้สูงอายุ
	 สนับสนุนเครื่องออกการลังกายให้กับชุมชน
ท้องคุ้งสามัคคีเพื่อให้คนในชุมชนได้มีทีออกกำ	ลังกายเพื่อ
สุขภาพ
	 มีการให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพและวิธีออกกำ	ลัง
กายที่ถูกวิธี
	 มีการให้ความรู้ในเรื่องโรคร้ายแรงต่างๆ	 แก่
บุคคลในชุมชนเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายแรง
ต่างๆ	

การส่งเสริมสร้างรายได้

 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 หลีกเลี่ยงหรือลดการดำ	เนินการที่
ทำ	ให้ชุมชนต้องพึ่งพากิจกรรมการบริจาค
จากองค์กร	โครงการเพราะเห็ด	ชุมชนท้อง
ทุ้งสามัคค ี

	 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย,	เลี้ยงไก่ไข่

	 โครงการปลูกผักสวน
ครัว	 เพื่อนำ	มาเป็นอาหารกลาง
วันให้กับนักเรียน	 โรงเรียนฉัตร
ทิพย์เทพ

	 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กุ้งเหยียด	
และสนับสนุนเห็ดนางฟ้าในชุมชนสาขา	
อ.พระสมุทรเจดีย์
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	 -	ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา	สมทบทุนพัฒนาห้องสมุด	โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี	เมื่อวันที่	5	
กุมภาพันธ์	2558	
	 -	บริษัทฯ	ร่วมกับสภ.สำ	โรงใต้และหน่วยงานราชการต่างๆ	จัดกิจกรรมรณรงค์ทำ	ความสะอาด	
และปรับปรุงภูมิทัศน์	ณ	วัดมหาวงษ์	ต.สำ	โรงกลาง	อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการ	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2558	
	 -	ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน	ร่วมกับสถานีตำ	รวจภูธรสำ	โรงใต้	ณ	
วัดมหาวงษ์	ต.สำ	โรงใต้	จ.สมุทรปราการเมื่อวันที่	4	เมษายน	2558	
	 -	รณรงค์โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ร่วมกับสถานีตำ	รวจภูธร
สำ	โรงใต้	และบริษัทเอกชนอื่นๆ		เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	
	 -	จัดสานเสวนา	“ความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR	-	DIW)	ในการพัฒนาชุมชน	ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง”	เมื่อวันที่	10	เมษายน	2558	
	 -	บริษัทฯ	ร่วมกับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี	จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลกมีบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำ	งาน	และเล่นเกมชิงรางวัลมากมาย	เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	2558	
	 -	ร่วมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น	และส่งเสริมงานก่อพระเจดีย์ทราย	ณ	วัดแหลม	ต.บางหญ้าแพรก	
อ.พระประแดง	จ.สมุทรปราการเมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2558	
	 -	จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยสู่เยาวชน	ภายใต้โครงการสถานประกอบการ
ปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	โรงเรียนวัดท้องคุ้ง	
เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2558	
	 -	บริษัทฯ	และชุมชนร่วมกิจกรรมทาสีกำ	แพง	และปรับภูมิทัศน์	วัดแหลมในโครงการ	
SSSC.	รวมพลัง	5ส	สร้างสุข		เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558	
	 -	ร่วมกิจกรรม	Big	cleaning	Day	ในโครงการ	SSSC.รวมพลัง	5ส	สร้างสุข	เมื่อวันที่	22	กรกฎาคม	2558	
	 -	ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน	ณ	โรงเรียนวัดสำ	โรงเหนือ	
เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2558	
	 -	ร่วมพิธีส่งมอบโบราณสถาน	ณ	วัดทุ่งทะเลหญ้า	จ.ลพบุรี	เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	2558	
	 -	ร่วมใจสืบสานประเพณี	แห่เทียนพรรษา	ณ	วัดแหลม	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	2558	
	 -	รณรงค์โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	2559	ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน		เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2558

กิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชน	และสังคม
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ผู้มีส่วนได้เสีย

	 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนประกอบสำ	คัญในกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท	และทำ	ให้มั่นใจ
ว่าบริษัทฯ	ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่และที่กำ	ลังเกิดขึ้นในการดำ	เนินธุรกิจหรือตลาดต่างๆที่บริษัทเข้าไป
ดำ	เนินงานทั้งยังช่วยให้บริษัทจัดลำ	ดับความสำ	คัญง่ายมากขึ้นและช่วยพัฒนานโยบายต่างๆ
	 ในปี	2558	ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการสานเสวนาภายในองค์กรเพื่อการทบทวนทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง	
พร้อมทำ	การประเมินผลประโยชน์	และผลกระทบ	เพื่อจัดลำ	ดับความสำ	คัญของผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	
ห่วงโซ่คุณค่า	และธรรมชาติ	สังคม	และสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบด้วย	ผู้ถือ
หุ้น	พนักงาน	ลูกค้า/คู่ค้า/คู่แข่ง	ผู้จัดส่ง	ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ/ซัพพลายเออร์	ผู้รับเหมาช่วง	ชุมชน	สังคม	เจ้าหนี้	ผู้
บริโภค	และหน่วยงานภาครัฐ	

 

ธรรมชาติ สังคม และสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

ห่วงโซ่ค ุณค ่า 

ห่วงโซ่อุปทาน 

ภาครัฐ ค ู่แข่ง NGOs ผู้ถือหุ้น ชุมชน 

ธนาคาร ประกันภัย 

ผู้ส่งมอบช่วง 

ผู้รับเหมาช่วง 

ผู้จัดเตรียม 
วัตถุดิบ 

ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 

ผู้ขายช่วง 

พนักงาน 

ผู้ส่งมอวัตถุดิบ 
สิ้นเปลือง 

 

ผู้จัดส่ง 
ลูกค ้า/ 
ผู้ว่าจ้าง 

 

ลูกค ้า/ 
เจ้าของงาน 

 

ผู้บริโภค 

ผู้บริการ 
ก าจัดของเสีย 

 

ผู้บริการ 
ก าจัดของเสีย 

 

การชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย/	การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
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ผลจัดลำ	ดับผู้มีส่วนได้เสีย	และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

	 คณะกรรมการ	CSR	และตัวแทนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางบริษัทฯ	ได้ร่วมกันวิเคราะห์และจัดอันดับ
ความสำ	คัญของผู้มีส่วนได้เสียปรากฏว่าผลการจัดอันดับความสำ	คัญและการร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้มีส่วนได้เสีย
หลัก	 ที่มีความสำ	คัญที่สุดไก้แก่	“พนักงาน”

กราฟเปรียบเทียบผู้ส่วนได้เสีย

กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ
และความคาดหวัง

แนวทาง
การมีส่วนร่วม

ผู้ถือหุ้น

•	การเจริญเติบโตและความมั่นคงของ
องค์กร
•	การจ่ายค่าเงินปันผล
•	การบริหารงานที่โปร่งใสปราศจาก
คอรัปชั่น	และสามารถตรวจสอบได้

•	การประชุมผู้ถือหุ้นประจำ	ปี	(ทุกปี)
•	การสื่อสารทางโทรศัพท์,เว็บไซต์,						
E-mail,fax

พนักงาน

•	การเจริญเติบโตและความมั่นคงของ
องค์กร
•	การมีสวัสดิการที่ดี
•	การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
•	การเติบโตและความมั่นคงในการทำ	งาน
•	ความปลอดภัยในการทำ	งาน
•	การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและเปิด
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น

•	การประชุมแถวตอนเช้า	(Morning	Talk)
•	สำ	รวจความคิดเห็น
•	ผู้บริหารพบพนักงานปีละ	1	ครั้ง
•	การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
•	กล่องรับความคิดเห็น	(ทุกข์ใจใส่โหล)

ตารางความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
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กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ความต้องการ
และความคาดหวัง

แนวทาง
การมีส่วนร่วม

ชุมชน

•	การดำ	เนินงานของสถานประกอบกิจการ
ให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและการ
ดำ	รงชีวิต
•	การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน	และการมี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

•	การตรวจเยี่ยมชุมชน
•	การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ลูกค้า

•	สินค้ามีคุณภาพและราคาไม่แพง
•	สินค้ามีปัญหาซึ่งไม่ได้เกิดจากความผิด
ของลูกค้าสามารถเคลมได้ทันที
•	การให้การบริการหลังการขาย

•	การออกไปพบลูกค้า	ณ	ทีทำ	การของ
ลูกค้า
•	การสื่อสารทางโทรศัพท์,เว็บไซต์,						
E-mail,fax

จัดส่ง

•	การมีงานให้ทำ	อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำ	เสมอ
•	การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
•	ความปลอดภัยในการทำ	งาน

•	จัดให้มีการประชุมผู้ขนส่งอย่างน้อยเดือน
ละ	1	ครั้ง

ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
•	การซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำ	เสมอ
•	การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญา

•	การสื่อสารทางโทรศัพท์,เว็บไซต์,						
E-mail,fax

ผู้รับเหมาช่วง

•	การจ่ายค่าจ้างอย่างเป็นธรรม
•	การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตาม
สัญญา
•	การมีงานให้ทำ	อย่างต่อเนื่องและ
สม่ำ	เสมอ
•	ความปลอดภัยในการทำ	งาน

•	การประชุมแถวตอนเช้า	(Morning	Talk)
•	สำ	รวจความคิดเห็น
•	ผู้บริหารพบพนักงานปีละ	1	ครั้ง
•	การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
•	กล่องรับความคิดเห็น	(ทุกข์ใจใส่โหล)

ภาครัฐ

•	การปฏิบัติตามกฎหมาย	หรือดีกว่า
กฎหมาย
•	ระบบการจัดการความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมที่ดีของโรงงาน
•	ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว	และสนับสนุนโครงการของหน่วย
งานราชการ
•	ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืชน

•	การพบปะ	ชี้แจง	พูดคุยและเข้าร่วม
โครงการของหน่วยงานภาครัฐ
•	การประชุม	สัมมนาและการอบรม	
(ตามโอกาส)
•	การดำ	เนินงานตามกิจกรรมของภาครัฐ	
อย่างสม่ำ	เสมอ

ตารางความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
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	 บริษัทได้กำ	หนดนโยบาย	 เป้าหมาย	 และแผนการดำ	เนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างรอบ
ด้าน	 เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน	ด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง	
โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า	สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมรวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยทั้งทางร่างการและจิตใจของพนักงานทุกคน	 ซึ่งเน้นการทำ	งานอย่าง
ปลอดภัยเป็น	 Zero	 Accident	พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความสุข	 และรู้สึกสนุกกับการทำ	งาน	 และส่งมอบสินค้าที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
	 เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคน	 ทุกระดับ	 ทุกส่วนงานได้
ดำ	เนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	 คณะกรรมการจึงได้กำ	หนดจรรยาบรรณธุรกิจ	 และข้อพึงปฏิบัติในการ
ทำ	งาน	 (Code	 of	 Conduct)	 เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัทเป็นแนวทางยึดปฏิบัติในการดำ	เนินงานอย่างถูกต้องตาม
หลักจริยธรรม	เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคเป็นธรรม	และตรวจสอบ	ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง	
ๆ	ที่บริษัทให้ความสำ	คัญ

	 1.			ความรับผิดชอบของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 2.		การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	 3.		การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
	 4.		การเคารพกฎหมาย	และหลักสิทธิมนุษยชนสากล	
	 5.		การรักษาความลับ	การเก็บข้อมูล	และการใช้ข้อมูลภายใน
	 6.		การจัดซื้อ	จัดหา	และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
	 7.		ความรับผิดชอบต่อชุมชน	และสังคมโดยรวม
	 8.		การปฏิบัติต่อพนักงาน
	 9.		การสนับสนุนภาคการเมือง
	 10.			การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบ	
	 11.			การรับ	การให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด
	 12.		การป้องกัน	และปราบปรามการฟอกเงิน
	 13.		ความปลอดภัย	สุขอนามัย	และการสิ่งแวดล้อม
	 14.		ทรัพย์สินทางปัญญา	และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	 บริษัทให้ความสำ	คัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย	 โดยมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าจะได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย	 และข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม	 โดยมี
แนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม	 ด้วยความโปร่งใส	 ไม่กระทำ	การใดๆ	 ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 พร้อมกำ	หนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิด	
และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย	 อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่
เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 และร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

กรอบการทำ	งานกับผู้มีส่วนได้เสีย
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แผนและผลการดำ	เนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ชื่อโครงการ SSSC		สุขใจ		ลดรายจ่าย		เสริมรายได้		ในครัวเรือน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พนักงานรู้และเข้าใจการทำ	บัญชีครัวเรือน
2.เพื่อให้พนักงานสามารถประกอบอาชีพเสริม
3.เพื่อให้พนักงานสามารถนำ	สินค้ามาขายเพื่อเสริมรายได้

เป้าหมาย(Output)
1.จัดอบรมการทำ	บัญชีครัวเรือนอย่างน้อย	2	ครั้ง/ปี
2.จัดอบรมการฝึกอาชีพอย่างน้อย	2	ครั้ง/ปี
3.จัดกิจกรรมเปิดท้ายขายของอย่างน้อย	1	ครั้ง/เดือน

ผลลัพธ์ของ
โครงการ(Outcome)

1.พนักงานมีการทำ	บัญชีครัวเรือนเพื่อรับรู้ค่าใช่จ่าย
2.พนักงานมีอาชีพเสริมและมีการเปิดท้ายขายของเพื่อเพิ่มรายได้

ผลกระทบของโครงการ		
(Impact)

พนักงานสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายและมีรายได้เพิม่จากอาชีพเสริม
และการเปิดท้ายขายของทำ	ให้พนักงานดำ	รงชีวิตได้อย่างพอเพียงและเป็นสุข

โครงการ	ด้านได้สุขภาพ
โครงการ	SSSC	ห่วงใย	ใส่ใจสุขภาพ
	 •	เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจที่สามารถรับษาพยาบาลในสถานพยาบาลนอก
เหนือโรงพยาบาลคู่สัญญา	25	แห่ง	
	 •	เพื่มวงเงินค่าทำ	ฟันเพื่อให้พนักงานได้ดูแลสุขภาพฟันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โครงการ	ด้านความปลอดภัย
โครงการ	SSSC	มุ่งมั่นทำ	งานปลอดภัย	ลดอุบัติเหตุ
	 •	เพื่อให้พนักงานตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำ	งาน	เพื่อลดอุบัติเหตุ
	 •	สำ	รวจและปรับปรุงเครื่องจักร,	 พื่นที่ทำ	งานให้เกิดความปลอดภัย	เพื่อลดอุบัติเหตุ
	 •	อบรมวิธีการปรับปรุงขั้นตอนในการทำ	งานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 ให้เกิดความปลอดภัยเพื่อลด
อุบัติเหตุ

โครงการ	ด้านเศรษฐกิจ
โครงการ	SSSC	สุขใจ	ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
	 •	บริษัทสนุบสนุนให้พนักงานทุกคนเรียนรู้และเข้าใจการทำ	บัญชีครัวเรือน
	 •	อบรมและฝึกอาชีมพนักงานให้สามารถประกอบอาชีพเสริมได้
	 •	อนุญิติให้ผนักงานนำ	สินค้ามาขายเพื่อเสริมรายได้ให้กับพนักงาน
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การบริหารนวัตกรรม
บริษัทฯ	ได้กำ	หนดนวัตกรรมเพื่อนำ	ไปใช้ในการดำ	เนินความรับผิดชอบต่อสังคมใน	7	ด้าน	ดังต่อไปนี้

 1.	ด้านการกำ	กับดูแลกิจการที่ดี
	 นวัตกรรม	“เข้าใจ	เข้าถึง	อย่างเท่าเทียม” เน้น
การเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	
และคำ	นึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุก
ราย 
 2.	ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
	 นวัตกรรม	“ความเป็นธรรมนำ	ธุรกิจ”	โดยเน้น
การแข่งขันการค้าอย่างเสรี	 ไม่ขัดแย้งทางผลประโยชน์	
มีการตรวจสอบและเปิดเผยสาระสำาคัญอย่างครบ
ถ้วน	การเบิกจ่ายเงินจะมีการตรวจสอบและอนุมัติอย่าง
โปร่งใส	และมีการคานอำ	นาจกัน
 3.	ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 นวัตกรรมภายใต้นโยบายที่ว่า	 “หน้าท่ีของ
องค์กร	 คือ	 ทำาให้พนักงานมีความสุข	 สนุกกับการ
ทำ	งาน”	 โดยใช้โครงการ	 TO	 BE	 NUMBER	 ONE	 เป็น
แกนนำ	ในการจัดทำ	กิจกรรม	 อีกทั้งบริษัทได้เน้นการ
ให้ความเป็นธรรม	 ความเสมอภาคกับพนักงาน	 ซึ่ง
รวมถึงการให้โอกาสในการเรียนรู้	 การพัฒนาและการ
เติบโตในตำาแหน่งหน้าที่การงาน	 กับทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ	 มีสุขภาวะที่ดีทั้ง	 4	 มิติ	
อันได้แก่	ร่างกาย	อารมณ์	สังคม	จิตวิญญาณ	และ
จัดทำ	โครงการ	“ทุกข์ใจใส่โหล	เปิดโหลโต้ปัญหา”	เพื่อให้
พนักงานได้มีช่องทางดับทุกข์ต่างๆ	 จนบริษัทได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำ	งาน	MS-QWL	ได้
รับการรับรองมาตรฐาน	มรท.	ได้รับรางวัลเทียนส่องใจ	
เนื่องในวันเอดส์โลก	เป็นต้น

 4.	ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 นวัตกรรม	 “ความพึงพอใจมาเป็นอันดับหนึ่ง” 
ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า	 “สร้างความพึงพอใจ	 เอาใจ
ใส่คุณภาพ	 มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”	 ทุกขั้นตอนการผลิต
สินค้าคำ	นึงถึงคุณภาพ	 และสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานต่างๆ	จนได้รับรางวัลโรงงานน่าอยู่	จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม,	ได้รับการประเมินความพึงพอใจ
จากผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมตลอดมา	 รวมท้ังได้รับ
การรับรองมาตรฐาน	ISO	90001,	ISO/TS	16949	ต่อ
เนื่องมาตลอด

 5.	ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
	 นวัตกรรม	 “เราจะเติบโตพร้อมกับชุมชนและ
สังคม”	 เป็นการเน้นการเติบโตของบริษัทควบคู่กับ
ชุมชนและสังคม	 โดยเริ่มจากการให้พนักงานคิดดี	 ทำ	ดี
ผ่านโครงการ	 “ทำ	ดีใส่กระปุก”	 เมื่อพนักงานทำ	ดีจะเกิด
ความสุข	ซึ่งจะส่งต่อไปยังครอบครัว	ชุมชน	และสังคมให้
มีความสุข	อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือในโครงการ	
1	 โรงงาน	 3	 โรงเรียน	 การดูแลให้ความช่วยเหลือ
ชุมชนรอบข้างและสถานที่ของส่วนราชการต่างๆ	 เพื่อ
ให้สามารถให้บริการประชาชนในบรรยากาศที่ดี	 กับทั้ง
การฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักการออม	 โดยลดการใช้
สินค้าฟุ่มเฟือย	ลดการเสพสิ่งที่เป็นอบายมุข	และให้เรียน
รู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 และส่งผ่านไปยังครอบครัว	
ชุมชน	และสังคมต่อไป
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 6.		ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 นวัตกรรม	 ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	กำ	หนดไว้ดังนี้	

  S.	Stop	Global	Warming
  S.	Save	Green	Save	Earth
  S.	Save	Green	World
  C.	Corporate	Social	Responsibilities
	 •	 บริษัทได้ดำ	เนินกิจกรรม	คาราวานปลูกป่า	ต้านยาเสพติด	ลดโลกร้อน	อย่างต่อเนื่องทุกปี	
	 •	 โครงการถังดักไขมันพร้อมถังกรองน้ำ		 ตามโครงการพระราชดำ	ริ	 ร่วมกับ	 อบต.ทรงคะนอง	 เพ่ือแจก
จ่ายให้กับพนักงาน	ชาวบ้านในชุมชน	ร้านอาหาร	วัด	 เป็นต้น	 ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี	 มีความปลอดภัยในการ
ทำ	งาน	 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ	 ในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยติดต่อกัน	 6	 ปี	 และได้รับการ
รับรองมาตรฐาน	ISO	14001	และ	OHSAS	18001	อย่างต่อเนื่อง

THA, FE1653, RC 0172-B

C E R T I F I C A T E

Management system as per

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that 

applies a management system in line with the above standard for the following scope 

Certificate Registration No. 04 104 001294 Valid until 2016-07-08 
Audit Report No. 2.5-1653/2013 Initial Certification 2004-07-09 

   TUV ASIA PACIFIC LIMITED  
Unit 01-03 26/F Tower 1,
Millennium City 1,        
388 Kwun Tong Road, Kwun Tong,    

Certification Body  Kowloon, Hong Kong    
at TÜV NORD CERT GmbH 2013-07-09 

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is  
subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstrasse 20 45141 Essen www.tuev-nord-cert.com 

SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC
COMPANY LIMITED 
51/3 Moo 2, Poochaosamingprai Road, Bangyaprak, 
Phrapradaeng, Samutprakarn 10130, Thailand 

with the Locations according to the annex 

ISO 14001 : 2004

Manufacturing of Slitting Steel Coils and Cutting Steel Sheets 
Manufacturing of Blanking, Forming and Bending Steel Parts for 
Furniture, Electrical Appliance, Electronics, Construction and 
Automotive Industries 
Manufacturing of Steel Roofing, Siding, Ceiling, Flooring, Steel 
Panel and Accessory Parts

 7.	ด้านการจัดทำ	รายงานด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม
	 	นวัตกรรมค้นหาเพื่อการพัฒนาเป็นการรวบรวมส่ิงต่างๆ	 ที่บริษัทได้ทำ	ภายใต้โครงการ	 CSR	มาประมวลผล	
เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	 เช่น	เว็บไซต์ของบริษัท	 และมีการติดตามผลการปฏิบัติด้าน	CSR	โดยคณะกรรมการ
มีการเสนอแนวคิด	 แนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มที่และต่อเนื่อง
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นวัตกรรม	“ทุกข์ใจใส่โหล		-		เปิดโหลโต้ปัญหา”

นวัตกรรมโครงการทนาย	TO	BE	

	 •	 พนักงานจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อมีปัญหา	 และโหลนี้จะเป็นช่องทางให้พนักงานได้ระบายความทุก	 ทุกข์หรือ
ปัญหาในใจได้ตลอดเวลา	
	 •	พนักงานจะรับรู้ว่า	เมื่อตนมีเรื่องทุกข์ร้อนใจใดๆ	จะมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและเอาใจใส่
	 •	เมื่อพนักงานได้รับรู้การเติมเต็มความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่	เขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรัก	มาดูแลเอาใจ
ใส่ผู้คนรอบข้าง	และไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด
	 คำ	ถามในโหลหรือประเด็นปัญหาของสมาชิก	 ทำ	ให้ทราบว่าสิ่งที่พนักงานให้ความสำ	คัญหรือสนใจคือเร่ืองใด		
จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่างๆ	มากมายอย่างต่อเนื่อง	โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกภายใต้โครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE

	 ทนายความของบริษัทฯ			ให้คำ	ปรึกษาด้านกฎหมายแก่พนักงาน		ทำ	ให้พนักงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยว	และอุ่นใจ

ประเด็นปัญหา ให้คำ	ปรึกษา ได้รับการแก้ไข
การเงิน 32	เรื่อง 32	เรื่อง
ครอบครัว 10	เรื่อง 10	เรื่อง
อื่นๆ 24	เรื่อง 24	เรื่อง
ยอดรวม 66	เรื่อง 66	เรื่อง

สรุปการให้คำ	ปรึกษา	ในปี	2558	มีจำ	นวน	13	เรื่องแบ่งเป็นปัญหาการเงิน	8	เรื่อง	และ	ปัญหาอื่นๆ	5	เรื่อง

13

5

10
8 9 8

13

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

จำานวนเรือ่งทีใ่ห ้คำาปรกึษา

 ในปี	2558	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการดูแลพนักงานผ่านนวัตกรรม	6	ด้าน	
เพิ่มจากปี	2557	อีก	2	ด้าน	ประกอบด้วย
	 			•			นวัตกรรม	“ทุกข์ใจใส่โหล	–	เปิดโหลโต้ปัญหา”
	 			•			นวัตกรรม	“ทนาย	TO	BE”
	 			•			นวัตกรรม	“ทำ	ดีใส่กระปุก”
	 			•		 นวัตกรรม	“ผ้าป่ารอยยิ้มอิ่มสุข”
	 			•	 นวัตกรรม	“SSSC	พี่ซ่อมให้”
	 			•	 นวัตกรรม	“SSSC	HEALTH	CARE”
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นวัตกรรมโครงการ	“ทำ	ดีใส่กระปุก”

	 เพื่อส่งเสริมความดีงามให้งอกเงยแพร่หลายต่อๆ	 ไปโดยมีพนักงานบอกเล่า	และแบ่งปันประสบการณ์ทำ	ดีนั้นให้
ผู้อื่นทราบ
	 การแบ่งปันประสบการณ์การทำ	ความดีเล็กน้อยอาจเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายชีวิตได้เริ่มทำ	ความดีอันยิ่ง
ใหญ่	การทำ	ความดีย่อมสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ	โดยเริ่มที่ตัวเอง		ครอบครัว		คนรอบข้าง	ชุมชน	สังคม

28
64

129
102

127

24 17

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

สรปุจ ำานวน	ความดใีสก่ระปกุ	
ป ี2552-2558

237
139

115

สรปุความดใีสก่ระปกุ
ป ี2552-2558 ม ี491 เรือ่ง

ต่อครอบครัว ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อสังคมทั่วไป
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นวัตกรรมโครงการ	“ผ้าป่ารอยยิ้ม	อิ่มสุข”

	 เพื่อนสมาชิกช่วยกันเขียนแบ่งกันขำ		ทุกเรื่องขำ	ขันมีมูลค่า	5.-	บาท	จะตั้งกองผ้าป่าเพื่อนำ	เงินไปทำ	บุญ	ขำ	ขัน
ที่เขียนมาจะรวบรวมเข้าเล่ม	มอบให้เครือข่ายสมาชิกชมรมและหน่วยงานต่างๆ	เช่น	โรงเรียน/วัดพระบาทน้ำ	พุ		เป็นต้น	
โดยในปี	2558
•		ร่วมกิจกรรม	“ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม	วัดพระบาทน้ำ	พุ”
•		ร่วมกิจกรรม	“ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม	สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง”
•		“ร่วมถวายผ้าป่ารอยยิ้มฯ	และจตุปัจจัยที่วัดจากแดง”	ฯลฯ	
	 ในปี	 2558	 มีจำ	นวน	 265	 เรื่อง	 รวมจำ	นวนขำ	ขันที่พนักงานส่งเข้ามาร่วมจนถึงเดือนธันวาคม	 2558	 มี	
8,007	เรื่อง	โดยไม่ซ้ำ	

นวัตกรรม	“SSSC	พี่ซ่อมให้”

	 เป็นนวัตกรรมในการสร้างสุขให้กับพนักงานที่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครอบครัวชำ	รุด	ซึ่งสามารถนำ	มาให้กับทีม	
SSSC	พี่ซ่อมให้	ตรวจเช็ค	ซ่อมแซม	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าอะไหล่และค่าแรง	เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
พนักงาน	ซึ่งค่าอะไหล่ได้รับการสนับสนุนจากชมรม	TO	BE	NUMBER	ONE	-	SSSC.	ส่วนทีมช่าง	SSSC	พี่ซ่อมให้เป็น
เพื่อนพนักงานที่มีความสามารถด้านซ่อมบำ	รุงและมีจิตอาสา	
	 นอกจากการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับพนักงานแล้ว	ยังขยายการพัฒนาเครือข่ายในการซ่อมจิตใจให้
โดยร่วมกับ	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	ซึ่งเป็นนักเรียนอาชีวะใช้เวลาว่างจากการเรียนมาช่วยสร้างกุฏิพระ	เพื่อ
รองรับพระสงฆ์และฆราวาสที่จะมาปฏิบัติธรรม	เป็นการปิดรอยรั่วไม่ให้พนักงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	ทำ	ให้
พนักงานมีความภาคภูมิใจ	ได้ซ่อมปัญหาของชุมชน	ได้ซ่อมสิ่งของ	ได้ซ่อมจิตใจ	ได้ซ่อมครอบครัว	

สรุปปี	2558	จำ	นวน	18	รายการ
			•	 		พัดลม		7	
			•	 		เตารีด		6		
			•	 		นาฬิกาปลุก	1		
			•	 		กระติกน้ำ	ร้อน		4	

ปี สรุปผลงาน
2557 10	รายการ	
2558 18	รายการ	
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นวัตกรรม	SSSC	HEALTH	CARE	

	 SSSC	HEALTH	CARE	เป็นนวัตกรรมในการสร้างสุขให้กับพนักงานในกรณีที่พนักงานมีอาการเจ็บป่วย	
คณะทำ	งาน	SSSC	HEALTH	CARE	จะเป็นผู้ช่วยแนะนำ	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และจะเป็นผู้พาพนักงานนั้นๆ
ไปพบแพทย์	ณ	สถานพยาบาลที่แพทย์ผู้นั้นทำ	การรักษาอยู่	โดย	SSSC	HRALTH	CARE	จะเป็นผู้นัดแพทย์	จัด
เตรียมรถรับส่งไปยังสถานพยาบาลและมีคณะทำ	งานเป็นผู้พาและประสานกับเจ้าหน้าที่	เพื่ออำ	นวยความสะดวก
แก่พนักงาน	ทำ	ให้พนักงานได้พบแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	และได้รับการตรวจรักษาที่เหมาะสม	โดยพนักงาน
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ผลที่ได้จากการดำ	เนินงานภายใต้นวัตกรรม

	 การดำ	เนินงานภายใต้นวัตกรรมดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีการพัฒนาในด้านต่างๆ	ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	เป้า
หมายที่สำ	คัญ	คือการทำ	ให้	“พนักงานมีความสุข	สนุกกับการทำ	งาน”	ผลที่ได้คือ			

1.	อัตราการลาออกของพนักงานลดลง

2.	ผลประเมินการกำ	กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ปี 2554 2555 2556 2557 2558
บริษัท 81% 88% 91% 86% 89%
ความหมาย ดีมาก ดีมาก ดีเลิศ ดีมาก ดีมาก

 *	ปี	2557	มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การสำ	รวจเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน	ASEAN		CG	Scorecard	จึงอาจไม่
สามารถนำ	คะแนน	ปี	2557		ไปเปรียบเทียบกับปี	2556

28%

10%

3%
16%

9%

9%

16%

3% 3%
3%

สมาชกิทีม่ารบับรกิารแยกตามประเภทการเจบ็ปว่ย
กระดกู

ศัลยกรรม

ศัลยกรรม(ประสาท)

อายุกรรม

ตา

หู	คอ	จมูก

ผิวหนัง

จิตเวช

สูติ-นรีเวช

กายภาพบำาบัด

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
		อัตราการลาออก	(Turn	Over	Rate) 1.58 1.59 1.52

หน่วย	:	ร้อยละ
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3.	คะแนนรายหมวดบริษัท

หมวด 2554 2555 2556 2557 2558
สิทธิของผู้ถือหุ้น 97% 97% 98% 92% 97%
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 88% 85% 95% 98% 96%
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 82% 93% 98% 93% 94%
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 93% 93% 94% 79% 87%
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 53% 74% 76% 81% 83%

	 บริษัทฯ	ก็ได้รับการประเมินผลสำ	รวจการกำ	กับดูแลกิจการที่ดี	ประจำ	ปี	2557	และ	ปี	2558	อยู่ในระดับ	
“ดีมาก”	 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยภาพรวมในปี	 2558	 มากกว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมของบริษัทที่ทำ	การสำ	รวจทั้งหมดใน
ปี	2558	จำ	นวน	588	บริษัท	และหากพิจารณาเปรียบเทียบคะแนนรายหมวด	จะเห็นว่า	คะแนนรายหมวดทุกหมวดมี
คะแนนมากกว่าคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของบริษัทที่ทำ	การสำ	รวจทั้งหมด

รางวัลด้านความยั่งยืนประเภท		Thailand	Sustainability	Investment	2015
	 การดำ	เนินธุรกิจภายใต้การดำ	เนินงานตามนโยบาย	 และนวัตกรรมต่างๆ	 ที่บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องโดยคำ	นึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance:	 ESG)	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินและพิจารณาแล้วเห็นว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ซึ่งจัดทำ	ขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	จึงนับได้ว่าหุ้นของบริษัทเป็น	
“หุ้นยั่งยืน”	 ที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว	ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 จึงมอบรางวัลด้านความยั่งยืนประเภท	
Thailand	Sustainability	Investment	2015	ให้แก่บริษัท
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GRI	4
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ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	ยอดขายสุทธิ	หรือ	รายได้สุทธิ	 6,335.25 5,517.98 4,785.38					
	กำ	ไรสุทธิ	 494.49 324.80 197.91
	เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	 243.00 166.40 102.40
	ผลตอบแทนแก่พนักงาน 483.24 473.87 458.83
	ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงิน	 64.63 40.51 28.76
	ภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น	 125.09 39.59 46.54
	ค่าใช้จ่ายในการดำ	เนินโครงการ
	เพื่อการสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม		

0.5 0.5 0.5

1.	ข้อมูลด้านเศรษฐกิจโดยรวมขององค์กร	(G4-EC1)

2.	อัตราเงินสมทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน	(G4-EC3)

3.	ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่น	ๆ	ที่ได้รับจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น(G4-EC4)

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

5.	ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจากคนในท้องถิ่น	(G4-EC6)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
อัตราเงินสบทบที่องค์กรจ่ายเข้ากองทุนสำ	รองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

	อายุงาน	ไม่เกิน	6	ปี 4 4 4
	อายุงาน	6-9	ปี	 5 5 5
	อายยุงานตั้งแต่	10	ปีขึ้น 6 6 6

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	ผลรวมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ	
	ที่ได้รับจากรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น

2.88 3.22 3.43

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ร้อยละของผู้ส่งมอบ	(Supplier	/Service/Outsource)	
ในท้องถิ่น	(รัศมี	5	กิโลเมตร	หรือภายในจังหวัด)

- - -

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไปที่มาจาก
คนในท้องถิ่น	(รัศมี	5	กิโลเมตร	หรือภายในจังหวัด)

41.31 41.31 48

ด้านเศรษฐกิจ	5	ข้อ

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ร้อยละของฐานเงินเดือน

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	ร้อยละ
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1.	ข้อมูลการใช้วัตถุดิบหลัก	(G4-EN1)

ผลการดำ	เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	13	ข้อ

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
วัตถุดิบหลัก	

	เหล็ก	 408,117 358,346 363,870

2.	ปริมาณการใช้พลังงาน	(G4-EN3)
2.1	ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล
2.2	ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ปริมาณการใช้พลังงานฟอสซิล

	น้ำ	มันดีเซล	 - - -
	น้ำ	มันเบนซิน - - -

ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียน
	- - - -

3.	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า	(G4-EN3)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	 2,689,000 2,472,000 2,426,001

หน่วย	:	ตัน

หน่วย	:	MJ

หน่วย	:	kWh

4.	ปริมาณการใช้พลังงานน้ำ	จำ	แนกตามแหล่งน้ำ		(G4-EN8)

5.	ร้อยละของน้ำ	นำ	กลับมาใช้ใหม่	(G4-EN10)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ปริมาณการใช้น้ำ	จำ	แนกตามความแหล่งน้ำ		(m3)	

	น้ำ	ประปา 181,107 132,214 171,680

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558

	ร้อยละของการนำ	น้ำ	กลับมาใช้ใหม่	
35	ลบ.ม./วัน				

(95%)
	40	ลบ.ม./วัน

(100%)
40	ลบ.ม./วัน			

(100%)

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	m3
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6.	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
6.1	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope1:G4-EN15)
6.2	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	(Scope1:G4-EN16)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง	

ได้แก่	การเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล	(LPG	ดีเซล)
- - -

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า	
การใช้ไฟฟ้าไม่รวมโซล่าร์เซลล์

1,508,529 1,386,792 1,360,987

7.	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น	ๆ	(G4-EN17)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ	

เช่น	การใช้วัตถุดิบ	การซื้อน้ำ	ใช้	การเดินทางของ
พนักงาน	เป็นต้น

- - -

8.	ปริมาณการปล่อยสารทำ	ลายโอโซน	(G4-EN20)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ปริมาณการปล่อยสารทำ	ลายโอโซน	(ton	CFC-11e)	

	การใช้สาร	HCFC22	(ton) - - -
	ปริมาณการทำ	ลายโอโซน	(ton	CFC-11e) - - -

9.1		ปริมาณการปล่อย		NO
x

9.2			ปริมาณการปล่อย		SO
x

9.	ปริมาณการปล่อย		NO
x
	,	SO

x
		(G4-EN21)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	ปริมาณการปล่อย	NO

x	
- - -

	ปริมาณการปล่อย	SO
x

- - -

10.ปริมาณน้ำ	ทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน		(G4-EN22)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	ปริมาณน้ำ	ทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน	 9,717 9,364 9,929

หน่วย	:	KgCO
2
e

หน่วย	:	ton	CO
2
e

หน่วย	:	ton

หน่วย	:	m3
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11.1		ปริมาณของเสียอันตราย
11.2		ปริมาณของเสียไม่อันตราย

11.	ปริมาณของเสีย	(G4-EN23)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ปริมาณของเสีย		 119.25 290.80 202.96
	11.1		ของเสียอันตราย	 112.86 217.48 125.96
	11.2	ของเสียไม่อันตราย 6.39 73.32 77

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
จำ	นวนครั้งของการรั่วไหลของสารเคมี/น้ำ	มัน/น้ำ	
ทิ้ง/ของเสีย	ที่มีนัยสำ	คัญ	(เหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และทรัพยากรธรรมชาติ)

0 0 0

12.จำ	นวนครั้งการรั่วไหลของสารเคมี/น้ำ	มัน/น้ำ	ทิ้ง/ของเสีย	ที่มีนัยสำ	คัญ	(G4-EN24)

หน่วย	:	ton

หน่วย	:	บาท

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม

	ค่ากำ	จัด	และบำ	บัดของเสีย	 42,000 600,000 600,000
	ค่าการจัดทำ	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม		
	(รวมค่าวิจัยศึกษาพัฒนา)

0 0 0

13.1	ค่าจำ	กัด	และบำ	บัดของเสีย
13.2		ค่าการจัดทำ	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

13.	ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	(G4-EN31)
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1.	ข้อมูลจำ	นวนพนักงาน	(G4-LA10)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
จำ	นวนพนักงานรวม	

	พนักงานประจำ		 607 613 525
	พนักงานชั่วคราว	 0 0 0

จำ	นวนพนักงานจำ	แนกตามเพศ
 ชาย 490 495 415
	หญิง 117 118 110

จำ	นวนพนักงานจำ	แนกตามระดับพนักงาน
	ระดับปฏิบัติการ 402 413 406
	ระดับบังคับบัญชาและสายวิชาชีพ 176 171 94
	ระดับผู้จัดการ 29 29 25

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ	

		ใน	5	ปี			(ช่วงอายุ	55-60	ปี) 1.52 2.60 2.01
		ใน	10	ปี			(ช่วงอายุ	50-60	ปี) 12.60 15.30 12.92

ร้อละของอัตราการลาออก
		อัตราการลาออก	(Turn	Over	Rate) 1.65 1.59 1.52

2.1			ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ
2.2		อัตราการลาออก

2.	ข้อมูลพนักงานที่จะเกษียณ	และอัตราการลาออก	(G4-LA1)

3.	อัตราการกลับมาทำ	งานหลังจากคลอด	(G4-LA3)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
อัตราการกลับมาทำ	งานหลังจากการลาคลอด 100 100 100

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	จำ	นวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ 5 5 5

จำ	นวนพนักงานที่อยู่ในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
	ตัวแทนนายจ้าง	และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ	 11 9 9
	ตัวแทนลูกจ้าง	 10 8 8

4.1	จำ	นวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
4.2	อัตราพนักงานที่อยู่ใน	คปอ.

4.	การมีส่วนร่วมด้าน	OH&S	(G4-LA5)

ผลการดำ	เนินงานด้านสังคม	14	ข้อ

หน่วย	:	คน

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	คน
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ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	อัตราการบาดเจ็บจากการทำ	งาน	(I.F.R)	ครั้ง/ล้านชั่วโมง 1.96 0 0
	อัตราการเกิดโรคจากการทำ	งาน 12.96 0.16 7.6
	อัตราการเกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นหยุดงาน	(I.S.R)	วัน/ล้านชั่วโมง 35.23 0 0
	อัตราการลาหยุดงาน	 3.83 3.94 4.57
	จำ	นวนผู้เสียชีวิตจากการทำ	งาน		 0 0 0

5.1	อัตราการบาดเจ็บจากการทำ	งาน		
5.2	อัตราการเกิดโรคจากการทำ	งาน
5.3	อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
5.4	อัตราการลาหยุดงาน		
5.5	จำ	นวนผู้เสียชีวิตจากากรทำ	งาน

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

หน่วย	:	ครั้ง/ปี

หน่วย	:	ชม./คน/ปี

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	ร้อยละ

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี 10.11 10.43 10.10

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำ	เนิน
งานและการวางแผนการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

- - -

6.	ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	(G4-LA9)

7.	ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการดำ	เนินงาน
				และการวางแผนการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน	(G4-LA11)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
	อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย - - -

8.	อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย	(G4-LA13)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ร้อยละของผู้ส่งมอบ	ผู้รับเหมา	และหุ้นส่วนทางธุรกิจ

ที่มีความสำ	คัญที่ผ่านการคัดกรอง
เรื่องสิทธิมนุษยชน

- - -

9.	ร้อยละของผู้ส่งมอบ	ผู้รับเหมา	และหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความสำ	คัญที่ผ่าการคัดกรอง
				เรื่องสิทธิมนุษยชน	(G4-HR1,HR10)

หน่วย	:	บาท
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ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย	
และแนวปฏิบัติการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร

100 100 100

11.	ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย	และแนวการปฏิบัติต่อต้านคอรัปชั่น
				ในองค์กร	(G4-SO4)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ร้อยละของกระบวนการดำ	เนินงานที่มีการประเมินผลก
ระทบด้านสิทธิมนุษยชน

100 100 100

10.	ร้อยละของกระบวนการดำ	เนินงานที่มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	(G4-HR9)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
จำ	นวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและการดำ	เนินการแก้ไขอย่าง
เป็นทางการ

0 0 0

12.	จำ	นวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการดำ	เนิน
				การแก้ไขอย่างเป็นทางการ	(G4-SO11)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
ผลการสำ	รวจความพึงพอใจของลูกค้า 85.01 86.68 88.29

13.	ผลสำ	รวจความพึงพอใจของลูกค้า	(G4-PR5)

ผลการดำ	เนินงาน 2556 2557 2558
มูลค่าของค่าปรับที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง
กับกฎหมาย

0 0 0

14.	มูลค่าของค่าปรับที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	(G4-PR9)
-	ความไม่ปลอดภัยของสินค้าหรือบริการ	(PR2)
-	ข้อมูล	-	ฉลากผลิตภัณฑ์	(PR4)
-	การสื่อสาร-ประชาสัมพันธ์	(PR7)

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	เรื่อง

หน่วย	:	ร้อยละ

หน่วย	:	บาท
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