
บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั (มหาชน) 1



2 รายงานความยั่งยืน่ประจ�าปี 2560



บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั (มหาชน) 3

สารบญั หน้า

วสิยัทศัน์และพนัธกจิขององคก์ร                                                                             1

พนัธกจิรว่มหรอืคา่นิยมของพนกังาน sssc 2

สารจากกรรมการผูอ้�านวยการ                             3

เกยีวกบัรายงานฉบบัน้ี 4

ประเดน็สาระส�าคญัในรายงาน 5

ขอ้มลูทัว่ไปขององคก์ร 9

โครงสรา้งผลติภณัฑ ์ 13

สว่นแบง่ทางการตลาด และ โครงสรา้งรายได้ 14

การพฒันาการทีส่�าคญั 16

โครงสรา้งการถอืหุน้ 17

ขอ้มลูทางการเงนิ 18

โครงสรา้งการจดัการ 21

นโยบายการพฒันาองคก์รเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 23

แนวทางการบรหิารงานเพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื 24

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 25

เป้าหมาย และ ตวัขีว้ดัในการด�าเนินการดา้นความยัง่ยนืขององคก์ร 29

การพฒันาองคก์ร สูเ่ป้าหมาย SDGs 31

กลยทุธใ์นการด�าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย 34

ผลการด�าเนินงานดา้นเศรษฐกจิ

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี 36

กระบวนการตรวจตดิตาม (Process of monitoring) 37

การต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 40

การบรหิารจดัการความเสีย่ง 43

นโยบายการบรหิารความเสีย่งประจ�าปี 44

แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง 47

การบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 59



4 รายงานความยั่งยืน่ประจ�าปี 2560

สารบญั (ต่อ) หน้า

นโยบายดา้นคณุภาพ 61

ความพงึพอใจของลกูคา้ 63

สรปุ ผลการด�าเนินงาน ดา้นเศรษฐกจิ ตามกรอบ GRI - G4 64

ผลการด�าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

การจดัการและการด�าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 66

การใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนืและมปีระสทิธภิาพ 68

การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 71

นโยบายดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน 72

สรปุผลการด�าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม ตามกรอบ GRI – G 4 75

ผลการด�าเนินงานดา้นสงัคม

ผูม้เีสยีไดเ้สยี 80

กลยทุธก์ารมสีว่นรว่มกบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 82

กระบวนการสง่เสรมิการสรา้งและพฒันานวตักรรมทางธรุกจิและสงัคม 84

นวตักรรมทางธรุกจิ 85

นวตักรรมในการดแูลพนกังาน 86

การดแูลพนกังาน 90

การเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 91

ปัจจยัความส�าเรจ็ / ผลทีไ่ดจ้ากการดแูลพนกังานผา่นนวตักรรม 93

การพฒันาศกัยภาพพนกังาน 96

การด�าเนินงานดา้นสขุภาวะและความปลอดภยัในสภาพแวดลอ้มการท�างาน 98

สรปุผลการด�าเนินงานดา้นความปลอดภยั 101

การมสีว่นรว่มกบัชมุชน  102

สรปุ ผลการด�าเนินงาน ดา้นสงัคมตามกรอบ GRI – G 4 107

รางวลัแหง่ความภมูใิจ 110

สรปุผลด�าเนินงาน GRI-G4 112



บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั (มหาชน) 1

วสิยัทศัน์ขององคก์ร

 “มุง่สูก่ารด�าเนินธรุกจิอยา่งมธีรรมาภบิาล ดว้ยเขา้ใจ 

เขา้ถงึ และเขา้รว่มพฒันา เพือ่สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ 

ปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คูค่า้และพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

มคีวามรบัผดิชอบต่อเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม สงัคม และความ

ปลอดภยั กบัทัง้รว่มต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ”

พนัธกจิ
ต่อพนกังาน               : สรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัในการท�างาน และจติส�านึก 

        ดา้นบรกิารใหก้บัลกูคา้ภายใน - ภายนอก

ต่อลกูคา้/คูค่า้/ผูถ้อืหุน้  :  สรา้งความเป็นเลศิดา้นบรกิาร

       เพือ่สรา้งความพงึพอใจอยา่งมธีรรมาภบิาล

ต่อชมุชน/สงัคม          :    เอือ้เฟ้ือต่อสงัคมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

คา่นิยมทีพ่งึประสงคข์ององคก์ร
 มวีฒันธรรมองคก์รของบรษิทัคอืการท�างานเป็นทมีและมจีติอาสาซึง่เป็นคา่นิยม

ส�าหรบั ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนยดึถอืและน�าไปปฏบิตัซิึง่ท�าเกดิปณธิานของ

องคก์รทีว่า่ดว้ย

“พนกังานมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน”
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พนัธกจิรว่ม หรอืคา่นิยม 

ของพนกังาน SSSC

SAFETY FIRST

SATISFACTION

SOCIAL CARE

CONTINUAL IMPROVEMENT

S

S

S

C

ความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง

ค�านึงถงึความพงึพอใจ  

หว่งใยใสใ่จสงัคม

ระดมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

        เพือ่เป้าหมายการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื คณะกรรมการบรษิทัฯก�าหนดใหม้กีารพจิารณาทบทวนวสิยั

ทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทัฯ อยา่งน้อย ทกุ  5 ปี เพือ่ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุระดบัมี

จดุมุง่หมายการด�าเนินงานตามสทิธแิละหน้าทีค่วามรบัผดิชอบด�าเนินไปในทศิทางเดยีวกนั 

**โดยคณะกรรมการบรษิทัทบทวนครัง้ลา่สดุเมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2559

การตดิตามผลการด�าเนินการเพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื
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(นายสรุศกัดิ ์คณุานนัทกุล)

กรรมการผูอ้�านวยการ

 ในปี 2560 เศรษฐกจิโลกยงัคงขยายตวั แต่ยงั

คงมคีวามผนัผวนจากความไม่แน่นอนทางการเมอืงใน

ยุโรป และนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรฐัอเมริกา 

แมว้า่อตัราการจา้งงานของสหภาพยโุรปจะเพิม่ขึน้ แต่

อตัราการวา่งงานยงัคงอยูใ่นระดบัสงู 

 ส�าหรบัประเทศไทยปี 2560 ในสองไตรมาส

แรก ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศขยายตวัลดลงเมื่อ

เทยีบกบัปี 2559  โดยปัจจยัทีท่�าใหก้ารขยายตวัลดลง

มาจากการลงทุนของภาคเอกชนที่ลดลงต่อเน่ือง ทัง้

ด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง การใช้จ่ายเพื่อการ

อุปโภคบรโิภคของครวัเรอืนทีช่ะลอตวั จากระดบัราคา

สนิคา้โดยรวมทีม่แีนวโน้มปรบัตวัเพิม่ขึน้ และการใช้

จ่ายเพื่อสนิคา้คงทนลดลงโดยเฉพาะประเภทยานยนต์

และเครือ่งเรอืน ในชว่งครึง่ปีหลงัความเชือ่มัน่ผูบ้รโิภค

ทยอยปรบัตวัดขีึน้ สาเหตุมาจากผูบ้รโิภคมคีวามหวงั

วา่เศรษฐกจิไทยในอนาคตจะปรบัตวัดขีึน้ การลงทนุ

ของภาครฐัทีจ่ะเกดิขึน้และความสนใจของต่างชาตทิีจ่ะ

ลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor: EEC)

นอกจากนัน้ในปี 2560 ประเทศไทยมกีารใชเ้หลก็ลดลง เมือ่เทยีบกบัปี 2559 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิในประเทศที่

ยงัคงทรงตวั ประกอบกบัปรมิาณสนิคา้คงคลงัยงัคงมอียู่ อุตสาหกรรมต่อเน่ืองซึ่งเป็นผูใ้ชเ้หลก็ทีส่�าคญั เช่น 

อุตสาหกรรมก่อสรา้งชะลอตวั อุตสาหกรรมยานยนต ์และอุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ามปีรมิาณการผลติทีล่ดลง

แต่ถงึอยา่งใดกต็ามคณะกรรมการบรษิทั ยนืยนัเจตนารมณ์ในการด�าเนินธรุกจิโดยค�านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ

บรรษทัภบิาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึง่ถอืเป็นรากฐานส�าคญัในการเสรมิสรา้งศกัยภาพให้

ธรุกจิมคีวามเขม้แขง็และเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวใหแ้ก่ผูล้งทนุ โดยบรูณ

าการกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ ์ และเป้าหมายขององคก์ร เพือ่สง่เสรมิระบบบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ

โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ ใหค้วามส�าคญักบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุภาคสว่น เขา้ใจ เขา้

ถงึ และรว่มพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ มกีารปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ คูค่า้อยา่งเป็นธรรม ใหก้าร

ดแูลพนกังานเสมอืนเป็นบุคคลในครอบครวัใหม้คีวามสขุสนุกกบัการท�างานและใหค้วามเสมอภาคและเป็นธรรม ซึง่

ท�าใหบ้รษิทัสามารถด�าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และพนกังานมคีวามสขุ ตลอดจนเพิม่มลูคา่และสง่

เสรมิการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษิทัฯ

พนัธกจิรว่ม หรอืคา่นิยม 

ของพนกังาน SSSC
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เกีย่วกบัรายงานฉบบัน้ี

 รายงานฉบบัน้ีจดัท�าขึน้เพือ่แสดงผลการด�าเนินงานของบรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั(มหาชน) 

โดยยดึหลกัหลกัการบรหิารกจิการทีด่ ีมคีวามรบัผดิชอบในการจดัการอยา่งโปรง่ใส เทา่เทยีม เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ   

สามารถตรวจสอบได ้อนัน�าไปสูก่ารสรา้งความเจรญิกา้วหน้าในเชงิธรุกจิทีค่�านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทั

ภบิาล (Environmental, Social, Governance: ESG) และนอกจากน้ีบรษิทัฯยงัไดน้�ามาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม

แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เลม่ 1-2556)  มาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานซึง่ถอืเป็น

รากฐานส�าคญัในการเสรมิสร้างศกัยภาพให้ธุรกิจมคีวามเข้มแขง็และเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืสร้างผล

ตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวใหแ้ก่ผูล้งทนุ

 สว่นขอบเขตรายงานฉบบัน้ีไดแ้สดงผลการด�า เนินงานในรอบปีระหวา่งวนัที ่1 มกราคม ถงึ 31ธนัวาคม 2560 

โดยอา้งองิแนวทางในการรายงาน ใหม้คีวามสอดคลอ้งตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiatives Guideline 

version 4.0 (GRI G4) และกรอบในการด�าเนินงานตาม “เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื” (Sustainable Development 

Goals - SDGs) 

 ทัง้น้ี เน้ือหาและสาระส�าคญัของรายงานปี 2560 น้ี มุง่เน้นการด�าเนินงานตามกลยทุธ ์ เพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์

และพนัธกจิขององคก์ร ดว้ยการน�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชอ้ยา่งบรูณาการเพือ่ความพอประมาณ

มเีหตุมผีล และมภีมูคิุม้กนั รวมทัง้ด�าเนินธรุกจิโดยใชค้วามรู ้ควบคูก่ารมคีณุธรรม ซึง่ถอืไดว้า่เป็นปัจจยัส�าคญั

ในการน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ในการด�าเนินธรุกจิใหเ้จรญิกา้วหน้าอยา่งสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และ พนกังานมคีวามสขุ 

พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ความไม่แน่นอน เพื่อก่อเกดิผลประโยชน์

สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ ลกูคา้ คูค่า้ เจา้หน้ี พนกังาน ตลอดจนสาธารณชน
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ประเดน็สาระส�าคญัในรายงาน 

 1. บรรษทัภบิาล / การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

 2. จรรยาบรรณธรุกจิ และการต่อตา้นการทจุรติ

 3. การบรหิารความเสีย่งและภาวะวกิฤติ

 4. การบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้

 5. การบรหิารจดัการหว่งโซ่อุปทาน

 6. การด�าเนินงานดา้นภาษี

 7. นวตักรรมทางธรุกจิและสงัคม

 12. การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสงัคม

 13. การปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็น ธรรมและสทิธมินุษยชน

 14. การพฒันาศกัยภาพพนกังาน

 15. การดแูลพนกังาน

 16. สขุภาวะและความปลอดภยัใน สภาพแวดลอ้มการท�างาน

 17. การมสีว่นรว่มกบัชมุชน

 18. การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยี

 8. การเปิดเผยขอ้มลูดา้น สิง่แวดลอ้ม

 9. การจดัการสิง่แวดลอ้ม

 10. การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ

 11. ความหลากหลายทางชวีภาพ

เป้าหมาย และ การด�าเนินงาน

 The Sustainable Development (SD)

เศรษฐกจิ - BUSINESS / ECONOMY

สงัคม - SOCIETY

สิง่แวดลอ้ม - ENVIRONMENT
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 บรษิทัฯ ไดส้านเสวนากบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุๆ กลุม่ เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ รวมทัง้ไดพ้จิารณาขอ้มลูภายใน

(เป้าหมายองคก์ร) และน�ามาวเิคราะห ์หาความส�าคญัหรอืความคาดหวงัและความตอ้งการทีอ่าจเกดิผลกระทบต่อ

ตวัองคก์รเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัสงัคมไกล และใกล ้อนัน�าไปสูก่ารก�าหนดประเดน็ลงตาราง 

Materiality Matrix

ประเดน็สาระส�าคญัในรายงาน

1 2 3 4

4

3

2

1

ความเสีย่ง

สงู สงูมาก

ต�่า ปานกลาง
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ต่อ
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สน
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ต่อ
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ูม้สี

ว่น
ได

เ้ส
ยี

ระดบั
น้อย 
1

มาก 
4

ผลกระทบ
ต่อองคก์รในดา้นสงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

            คณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่

แวดลอ้มเพือ่การพฒันา ไดม้มีตเิป็นเอกฉนัทใ์นการประชมุ เมือ่วนัที ่12/5/2560 ให้

ขบัเคลือ่นการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
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สถานทีต่ ัง้

 บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัในกลุม่สยามสตลี  (Siam Steel Group) ก่อตัง้

ขึน้โดยการรว่มทนุระหวา่งไทยและญีปุ่่ น เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2528 โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ด�าเนินกจิการแปรรปู

และผลติชิน้สว่นโลหะเพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ อาท ิอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ยานยนต ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ 

อเิลก็ทรอนิกส ์เฟอรนิ์เจอร ์และอืน่ๆ โดยบรษิทัฯ มสี�านกังานตัง้อยูท่ี่

51/3 หมู ่2 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต�าบลบางหญา้แพรก 

อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130

โทรศพัท ์0 2385-9251-2, 0 2385-9254-6, 0 2385-9258-66,

0 2754-5845-9, 0 2754-5865-7, 02 -754 -986-8

โทรสาร  0 2385-9241, 0 2385-9253

51/11 หมู ่3 ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต�าบลบางหญา้แพรก 

อ�าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130

โทรศพัท ์ 0 2394-7841-9, 0 2755-9694-8

โทรสาร  0 2385-9243, 0 2385-9274, 0 2755-9904-5

60/6 หมู ่3 ต�าบลมาบยางพร อ�าเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง 21140

โทรศพัท ์(038) 891-175-8, 891-751-4

โทรสาร (038) 891-179

ส�านกังานใหญ่ และ โรงงานแหง่ที ่1

โรงงานแหง่ที ่2

โรงงานแหง่ที ่3
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เลขทะเบยีนบรษิทั    0107537002052  

ทนุจดทะเบยีน    639,999,880 บาท 

แบง่ออกเป็น หุน้สามญั    639,999,880 หุน้   มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

ทนุช�าระแลว้     639,997,880 บาท

ชนิดและจ�านวนของหุน้ทีจ่�าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ

หุน้สามญั     639,997,880 หุน้   มลูคา่หุน้ละ 1 บาท

นิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป

ชือ่บรษิทั บรษิทั สยามสตลีเวยีดนาม จ�ากดั
ประเภทธุรกจิ 

 1. งานผลติหลงัคาเหลก็ ผนงั ฝ้า เพดาน แผน่ปพูืน้ และอุปกรณ์ตดิตัง้

 2. งานปัม๊ งานขึน้รปู งานพบัชิน้สว่นโลหะ เพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ ก่อสรา้ง เฟอรนิ์เจอร ์ยานยนต ์

เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์

 3. งานแปรรปูเหลก็มว้น และเหลก็แผน่

ทีต่ ัง้ เขตอุตสาหกรรมฟุเดยีน ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม
มลูคา่การลงทนุ 630,000 เหรยีญสหรฐั หรอืประมาณ 25,200,000 บาท รอ้ยละการลงทนุ 90
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ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

 เหลก็แผน่ (Cutting Sheet) ไดแ้ก่ การน�าเหลก็

มว้นทีม่ขีนาดความกวา้งตามทีต่อ้งการมาตดัเพือ่ใหไ้ด้

เหลก็แผ่นตามขนาด หน้ากวา้งและความยาวทีลู่กคา้

ตอ้งการ

 เหลก็มว้น (Slitting Coil) ไดแ้ก่การน�าเหลก็

มว้นใหญ่(Mother  Coil)ตามชนิดทีล่กูคา้ระบุมาตดัตาม 

ขนาดหน้ากวา้งของเหลก็และมว้นกลบัเพือ่ทีจ่ะ

จ�าหน่ายเป็นเหลก็มว้นเลก็ตามความกวา้งทีต่อ้งการ 

โดยลกูคา้ทีส่ ัง่ซือ้เหลก็มว้นน้ีจะตอ้งไปตดัหรอืขึน้รปู

เพือ่ผลติชิน้งานต่อไป

เหลก็แผน่ (Cutting Sheet) เหลก็มว้นเลก็ (Slitting Coil)

 ผลติภณัฑแ์ละบรกิารหลกัของบรษิทัฯ สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี

1. ผลติภณัฑช์ิน้สว่นเหลก็ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม
 ไดแ้ก่ การน�าเหลก็มว้นมาตดัจ�าหน่ายและการใหบ้รกิารรบัจา้งตดัเหลก็ของลกูคา้ โดยผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ะม ี

2 ลกัษณะ คอื เหลก็แผน่ (Cutting Sheet) และเหลก็มว้น (Slitting Coil)

 บรษิทัสามารถจดัสรรเหลก็ทุกขนาดและทุกประเภทโดยใชเ้ครือ่งจกัรอนัทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ

สงู ซึง่แปรรปูไดท้ัง้เหลก็แผน่และเหลก็มว้นทีม่คีวามหนา ตัง้แต่ 0.25-12 มลิลเิมตร และความกวา้งไดถ้งึ 

2,000 มลิลเิมตร โดยไมจ่�ากดัความยาว 

เหลก็ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการผลติ ทีท่�ารายไดใ้หแ้ก่บรษิทั แบง่เป็น 2 กรณ ีดงัต่อไปน้ี

 1.1  การตดัเหลก็จ�าหน่ายบรษิทัฯ จะเป็นผูน้�าเขา้หรอืซือ้เหลก็ในประเทศมาตดัหรอืแปรรปูตามขนาด

ทีต่อ้งการและจ�าหน่ายเป็นชิน้สว่นเหลก็ขัน้ตน้ใหแ้ก่ลกูคา้ 

 1.2 การบรกิารรบัจา้งตดัเหลก็ บรษิทัมกีารใหบ้รกิารรบัจา้งตดัเหลก็ของลกูคา้ โดยทีล่กูคา้จะเป็นผูส้ ัง่

ซือ้เหลก็เอง และน�ามาใหบ้รษิทัตดัหรอืแปรรปูเป็นชิน้สว่นโลหะเหลก็ตามตอ้งการ โดยบรษิทัจะคดิเฉพาะราย

ไดจ้ากการใหบ้รกิารตดัเหลก็
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 ได้แก่การขึ้นรูปชิ้นส่วนเหล็กใน

ลกัษณะส�าเรจ็รูปหรอืกึ่งส�าเรจ็รูป ซึ่งจะได้

ชิ้นส่วนเหล็กที่จะน� าไปใช้ในการผลิตใน

อุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากน้ียังมีการ

แปรรปูทอ่เหลก็ (Steel Pipe) เพือ่จ�าหน่าย

ใหแ้ก่ลกูคา้ตามขนาดทีต่อ้งการ 

 บรษิทัฯ ม ี Blanking Line และ 

Forming Line โดยมเีครือ่ง Press และเครือ่ง 

Bender ไวส้�าหรบัขึน้รปูเหลก็แผน่ใหใ้นกรณี

ทีล่กูคา้ตอ้งการความสะดวกในการใชง้าน 

3. ผลติภณัฑปั์ม๊ขึน้รปูโลหะ และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ

ซึง่สามารถผลติชิน้งานไดห้ลากหลายรปูแบบ โดยการปัม๊ชิน้สว่นในลกัษณะส�าเรจ็รปูหรอืกึง่ส�าเรจ็รปู เชน่ ชิน้สว่น

ยานยนต ์ชิน้สว่นเครือ่งใชไ้ฟฟ้า แกนกลางเหลก็มว้นและหบีหอ่เหลก็มว้น เป็นตน้

2. ผลติภณัฑช์ิน้สว่นวสัดกุ่อสรา้ง

 ประกอบดว้ยชิ้นส่วน

เหลก็ทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมการ

ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ เป็น

ผูน้�าเขา้เหลก็เคลอืบ เพือ่น�า

มาผลติพรอ้มทัง้ใหบ้รกิารตดิ

ตัง้ด้วยการน�ามารีดลอนขึ้น

รปู โดยใชเ้ครือ่งจกัรทีท่นั

สมัยและสามารถผลิต ได้

ความยาวตามที่ต้องการและ

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีรูปแบบ

ตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ 

เหลก็แผน่ทีใ่ชท้�าหลงัคา ผนงั 

ฝ้าเพดาน บานเกรด็ ชอ่งลม 
และแผน่ปพูืน้ เป็นตน้ โดยผลติภณัฑช์ิน้สว่นวสัดกุ่อสรา้ง ไดแ้ก่ เหลก็เคลอืบผวิขึน้รปู (Corrugated Coated Sheet) 

นัน้มคีวามสวยงาม แขง็แรง ทนทาน น�้าหนกัเบาและสามารถตดิตัง้ไดร้วดเรว็



บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั (มหาชน) 13

โครงสรา้งผลติภณัฑ์

บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั (มหาชน)

Siam Steel Service Center Public Company Limited

ผลติภณัฑช์ิน้สว่นทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรม

1.การตดัเหลก็จ�าหน่าย

2.การรบัจา้งตดัเหลก็

ผลติภณัฑช์ิน้สว่นวสัดกุ่อสรา้ง
1.ผลติภณัฑปั์ม๊ขึน้รปูชิน้สว่น

2.ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ

 ผลติภณัฑช์ิน้นสว่นเหลก็ของบรษิทัฯ ทีผ่ลติตามความตอ้งการของลกูคา้(Job Order) สามารถน�าไปใชเ้ป็น

วตัถุดบิในการผลติของอุตสาหกรรมต่อเน่ืองต่างๆ เชน่

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง : ใชเ้หลก็ในการทา

หลงัคา โครงหลงัคา แผน่ ปพูืน้ ผนงั ฝ้า

เพดาน วงกบ ราวลกูฟูก คาน เสาไฟฟ้า 

และสะพาน เป็นตน้

ใชเ้หลก็ในสว่นประกอบการผลติรถยนต ์รถตู ้รถบรรทกุ รถจกัรยานยนต ์

รถจกัรยาน เรอื ลอ้เลือ่น อากาศยาน รถไฟ และรถราง เป็นตน้

อุตสาหกรรมเครือ่งใชไ้ฟฟ้า : ใชเ้หลก็เป็นสว่นประกอบในการผลติเครือ่งก�าเนิด

ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ เครือ่งซก ั ผา้ เครือ่งป้ิงขนมปัง เครือ่งบนั ทกึเสยีงและ

ภาพ เครือ่งท�าน�้าอุน่ เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งรบัโทรทศัน์ เครือ่งคอมพวิเตอร ์

ตูเ้ยน็ เครือ่งเสยีง หมอ้หงุขา้ว เครือ่งค�านวณ เครือ่งครวั เตาแก๊ส เตาอบ และพดัลม

เป็นตน้

   อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์: 

ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ

ของ เฟอร์ นิ เ จ อ ร์ที่ ใ ช้ ใ น

ส�านักงานสถาบนัการศกึษา 

สถาบันการ เ งินและห้า ง

อุตสาหกรรมอืน่ๆ :

ใชเ้หลก็ เป็นชิน้สว่นในอุตสาหกรรมทกุประเภทตามทีล่กูคา้ตอ้งการ

สรรพสนิคา้ ไดแ้ก่โต๊ะ เกา้อี ้ ฉากกัน้ ตูนี้รภย ั และตูช้นิดต่างๆ ชัน้วาง

ของ และเวทสีาเรจ็รปู เป็นตน้

อุตสาหกรรมยานยนต ์:
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2560 2559 2558

รายการ รายได้ รอ้ยละ รายได้ รอ้ยละ รายได้ รอ้ยละ
ชิน้สว่นเหลก็ทีใ่ชใ้น
อุตสาหกรรม
 1.การตดัเหลก็เพือ่จ�าหน่าย
 2.บรกิารรบัจา้งตดัเหลก็

3,155.35
320.41

66.10
6.71

3,008.03
333.93

66.07
7.34

3,209.33
354.06

67.18
7.41

ชิน้สว่นวสัดกุ่อสรา้ง 1,064.13 22.29 967.12 21.24 983.01 20.58

ผลติภณัฑปั์ม้ขึน้รปูโลหะ 167.38 3.52 175.45 3.85 165.16 3.46

คา่ขนสง่ 66.01 1.38 68.25 1.50 65.54 1.37

รวมมลูคา่การจ�าหน่ายทัง้หมด 4,773.28 100.00 4,552.78 100.00 4,777.10 100.00

หน่วย : ลา้นบาท

โครงสรา้งรายได้

ประเภทอุตสาหกรรมลกูคา้ 2560 2559

ยานยนต์ 46% 45%

การก่อสรา้ง 22% 21%

เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

และ อเีลคทรอนิคส์
15% 16%

เฟอรนิ์เจอร์ 1% 1%

อืน่ๆ 16% 17%

รวม 100% 100%

ยานยนต ์46%

การก่อสรา้ง 22%
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า

และอเีลคทรอนิคส ์15%

เฟอรนิ์เจอร ์1%

อืน่ๆ  16%
ประเภทอุตสาหกรรมลกูคา้ ปี 2560

ปี
ผลติภนัฑช์ิน้สว่นเหลก็ และอืน่ๆ ผลติภณัฑช์ิน้สว่นวสัดกุ่อสรา้ง

สว่นแบง่ทางการตลาด

(รอ้ยละ)

มลูคา่ตลามรวม

(ลา้นบาท)

สว่นแบง่ทางการตลาด

(รอ้ยละ)

มลูคา่ตลามรวม

(ลา้นบาท)

2560 5 80,000 19 5,000

2559 5 70,000 18 5,400

2558 5 85.000 20 7,000

สว่นแบง่ทางการตลาด

หมายเหตุ : การก่อสรา้งประกอบดว้ยผลติภณัฑ ์ชิน้สว่น วสัดกุ่อสรา้ง และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีใ่ชเ้ป็นสว่นประกอบอาคาร และงานทีเ่กยีวกบัการก่อสรา้ง
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ตลาด/พืน้ทีใ่นการใหบ้รกิาร

ระยอง 

ชลบุร ี

ฉะเชงิเทรา 

ปราจนีบุร ี

สมทุรสาคร 

ปทมุธานี 

นครนายก 

สระบุร ี 

สงิหบ์ุร ี

นครราชสมีา เป็นตน้

ตลาดภายในประเทศ 

ตลาดภายนอกประเทศ

เวยีดนาม ลาวกมัพชูา
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1 ตุลาคม 2528 - เริม่ด�าเนินธรุกจิ โดยไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

ปี 2533 - ขยายการด�าเนินงาน โดยเปิดโรงงานแหง่ที ่2 จงัหวดัสมทุรปราการ

ปี 2537 - ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน และเพิม่ทนุจดทะเบยีนเป็น 320 ลา้นบาท

ปี 2538
- ขยายการด�าเนินงาน โดยเปิดโรงงานแหง่ที ่3 จงัหวดัระยอง และไดร้บัสทิธปิระโยชน์

  จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ

ปี 2539
- ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยน�าหุน้เขา้ซือ้ขายภาย  

  ใตซ้ือ้ “SSSC”

ปี 2546

- ก�าหนดนโยบายการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล โดยก�าหนดหน้าทีข่ององคก์รใหช้ดัเจน นัน่คอื    

  “หน้าทีข่ององคก์ร คอืท�าใหพ้นกังานมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน” นัน่คอื เน้นการ เขา้ใจ เขา้ถงึ    

  และเขา้พฒันาแกไ้ขในปัญหาต่างๆในทกุๆเรือ่งทีพ่นกังานไดร้บัความเดอืดรอ้นไดถ้กูตอ้งตรง 

  ประเดน็ จนท�าใหพ้นกังานไดท้�างานอยา่งมคีวามสขุแลว้ จดัตัง้ชมรม TO BE NUMBER ONE 

  – SSSC ขึน้ใน องคก์ร โดยมกีารด�าเนินกจิกรรมต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง ในการดแูลพนกังาน  

  ครอบครวัชมุชน และสงัคมรอบขา้งโดยเน้นความมสีว่นรว่มของพนกังาน ซงึปัจจบุนัพนกังาน 

  ทัง้หมดของบรษิทัเป็นสมาชกิ TO BE

ปี 2549

-  เพิม่ทนุจาก 320 ลา้นบาท เป็น 480 ลา้นบาท และบรษิทัเขา้รว่มทนุกบับรษิทั โอกายา แอนด ์ 

  คอมปานี จ�ากดั ก่อตัง้ นามบรษิทั สยามสตลีเวยีดนาม จ�ากดั (ประเทศสาธารณรฐัสงัคมนิยม  

  เวยีดนาม) เพือ่ผลติและจ�าหน่าย ผนงั ฝ้า เพดาล แผน่ปพูืน้ พรอ้มตดิตัง้

ปี 2552 - เพิม่ทนุจาก 480 ลา้นบาท เป็น 640 ลา้นบาท

ปี 2553
- น�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชอ้ยา่งบรูณาการเพือ่ความพอประมาณ มเีหตุมผีล 

  และมภีมูคิุม้กนั รวมทัง้มกีารใชค้วามรู ้ควบคูก่ารมคีณุธรรมในทกุกจิกรรมทีด่�าเนินการ

ปี 2555
- น�ามาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม ISO 26000:2010 

  มาใชเ้ป็นกรอบหรอืเครือ่งมอืในการสนบัสนุนการขบัเคลือ่นความรบัผดิชอบต่อสงัคม

ปี 2556 - ปรบัปรงุและประกาศนโยบายดา้นความรบัผดิชอบขององคก์รต่อสงัคม (CSR)

ปี 2557

- ประกาศนโยบายเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999) และจดัท�าแผนแมบ่ท 

  ในการด�าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีส่มดลุทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ 

    สงัคม สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม ใหม้คีวามมัน่คง เตบิโยไดอ้ยา่งยัง่ยนื

- รายงานผลการด�าเนินงานเพือ่ความยัง่ยนื ตาม มอก.999

- จดัท�ารายงานแหง่ความยัง่ยนืตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI-G4)

ปี 2558
- จดัท�ารายงานแหง่ความยัง่ยนื ตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI-G4)

- จดัท�ารายงานความยัง่ยนื ฉบบัที ่1 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4

ปี 2559
- จดัท�ารายงานแหง่ความยัง่ยนื ตามกรอบของ Global Reporting Initiatives (GRI-G4)

- จดัท�ารายงานความยัง่ยนื ฉบบัที ่2 ตามแนวทางการรายงาน GRI version 4

ปี 2560 - มมีตอินุมตักิารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ของบรษิทัจากราคาหุน้ละ 10 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท

การพฒันาการทีส่�าคญั
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ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ดงักลา่วมผีลใหจ้�านวนหุน้ของบรษิทัเพิม่ขึน้จากเดมิ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี

รายการ
ก่อน

การเปลีย่นแปลง

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้

หลงั
การเปลีย่นแปลง

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้

มลูคา่หุน้ทีต่ราไว้ หุน้ละ 10 บาท หุน้ละ 1 บาท

จ�านวนหุน้สามญัของบรษิทั

      หุน้สามญัจดทะเบยีน 63,999,988 หุน้ 639,999,880 หุน้

      หุน้สามญัทีอ่อก และช�าระแลว้ 63,999,788 หุน้ 639,997,880 หุน้

จ�านวนทนุของบรษิทั

      ทนุจดทะเบยีน 639,999,880 บาท 639,999,880 บาท

      ทนุทีอ่อก และช�าระแลว้ 639,997,880 บาท 639,997,880 บาท

วนัทีม่ผีล 29 พฤษภาคม 2560

ล�าดบั รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ�านวนหุน้ทีถ่อื(หุน้) รอ้ยละ %

1 บรษิทั โอกายา แอนด ์คอมปานี จ�ากดั (ประเทศญีปุ่่ น) 190,400,000 29.75

2 บรษิทั สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) 145,656,000 22.76

3 กลุม่คณุานนัทกุล

3.1 นายสรุพล คณุานนัทกุล 12,230,400 1.91

3.2 นายวนัชยั คณุานนัทกุล 8,646,400 1.35

3.3 นายสทิธชิยั คณุานนัทกุล 6,137,600 0.96

3.4 นางอรชร คณุานนัทกุล 6,048,000 0.95

3.5 นางอุไร คณุานนัทกุล 4,811,2,00 0.75

3.6 นายอนนัตชยั คณุานนัทกุล 3,285,200 0.51

รวมกลุม่คณุานนัทกุล 41,158,800 6.43

4 บรษิทั เมทลั วนั คอรป์อเรชัน่ 22,400,000 3.50

5 บรษิทั โตโยตา้ ทโูช คอรป์อเรชัน่ จ�ากดั 22,400,000 3.50

6 นายวจิติร  รตันศริวิไิล 11,847,660 1.85

7 นายปีเตอรอ์รีคิ เดนนิส 11,630,000 1.82

8 นายสชุาต ิ จรยิกชกร 11,334,900 1.77

9 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ�ากดั 10,753,430 1.68

10 บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ศรมีติร จ�ากดั (มหาชน) 8,364,000 1.31

โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ขอ้มลู ณ วนัทที ่31 ธนัวาคม 2560

การพฒันาการทีส่�าคญั
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ขอ้มลูจากงบการเงนิ 2560 2559 2558
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,707,270 4,484,537 4,711,558

รายไดร้วม 4,773,276 4,552,786 4,785,378

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 4,182,706 3,875,017 4,181,461

ก�าไรขัน้ตน้ 590,570 677,769 603,917

ก�าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 7,264 9,792 4,870

ก�าไรสทุธิ 199,581 277,697 197,908

ฐานะการเงนิ
สนิทรพัยร์วม 3,840,233 3,639,332 3,859,151

หน้ีสนิรวม 1,039,661 896,734 1,296,214

สว่นของผูถ้อืหุน้ 2,800,572 2,742,598 2,562,937

ทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�าระแลว้ 640,000 640,000 640,000

มลูคา่ทีต่ราไว ้(บาท/หุน้) 1.00 10.00 10.00

อตัราสว่นทางการเงนิ
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  (เทา่) 2.67 2.84 2.04

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็  (เทา่) 1.47 1.45 1.01

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด  (เทา่) 0.15 0.44 0.40

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้  (เทา่) 3.81 3.99 4.01

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  (วนั) 94 90 90

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  (เทา่) 3.75 3.35 3.26

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  (วนั) 96 107 110

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี  (เทา่) 9.36 7.73 6.62

ระยะเวลาช�าระหน้ี  (วนั) 38 47 54

Cash Cycle  (วนั) 152 150 146

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหาก�าไร
อตัราก�าไรขัน้ตน้  (%) 12.37 15.11 12.62

อตัราก�าไรสทุธ ิ (%) 4.17 6.06 4.14

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  (%) 7.23 10.47 7.77

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพการด�าเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 5.36 7.41 4.95

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร  (%) 24.36 28.86 21.93

อตัราการหมนุเวยีนของสนิทรพัย ์ (เทา่) 1.28 1.22 1.20

หน่วย : พนับาท

ขอ้มลูทางการเงนิ
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ชือ่บรษิทั
ลกัษณะความ

สมัพนัธ์
ขาย

สนิคา้
 ซือ้วตัถุดบิ 

คา่ใชจ้า่ย 
อืน่ๆ

บรษิทั โอกายา แอนด ์คอมปานี จ�ากดั ถอืหุน้ใน SSSC 29.75% 20,547 1,179,450 1,982

บรษิทั สยามโกชแิมนูแฟคเชอริง่ จ�ากดั กรรมการรว่มกนั 5,167 - -

บรษิทั สยามเอน็ไวรอนเมนทอลเทคโนโลย ีจ�ากดั กรรมการรว่มกนั - - 2,779

บรษิทั สยามสตลีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ�ากดั (มหาชน) ถอืหุน้ใน SSSC 22.76% 594 - 81

บรษิทั ช. สยามสรุยิะ จ�ากดั กรรมการรว่มกนั 932 1,442,383 -

บรษิทั ยเูนียนออโตพารท์สมานูแฟคเชอริง่ จ�ากดั กรรมการรว่มกนั 117,515 - -

บรษิทั โอกายา (ประเทศไทย) จ�ากดั กรรมการรว่มกนั 3,680 243,548 6,745

บรษิทั ยนิูตี ้เซอรว์สิ จ�ากดั กรรมการรว่มกนั - - 5,693

บรษิทั นิปปอนสตลีแอนดซ์มูคินิลอจสิตคิส ์(ไทยแลนด)์ 

จ�ากดั

บรษิทัยอ่ยของ

สยามนิปปอนสตลีแอนด์

ซมูคินิลอจสิตคิส์
5 - 21,342

บรษิทั นิปปอนสตลีแอนดซ์มูคินิไพพ ์(ประเทศไทย) 

จ�ากดั
กรรมการรว่มกนั 18,663 - 3,261

บรษิทั สยาม เอม็ทเีค จ�ากดั กรรมการรว่มกนั 75 - -

รวม 167,178 2,865,381 41,883

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
หน่วย : พนับาท
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คณะกรรมการบรษิทั
Board of Directors

ผูอ้�านวยการ
President 

รองผูอ้�านวยการ
Vice President

รองผูอ้�านวยการ
Vice President

คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 
Corporate Governance Committee 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ 
Audit Committee 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
Internal Audit 

กรรมการ / ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝ่ายสนิคา้วสัดกุ่อสรา้ง

ผลติภณัฑเ์หลก็ 
Director / 

Senior General Manager Metal 
Construction Products Dept. 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝ่ายบรหิารบญัชแีละการเงนิ
Senior General Manager 

Administrative, 
Accounting & Financial Dept. 

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 
ฝ่ายการผลติ 

Senior General Manager 
Production Dept.

ประธานกรรมการ
Chairman

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 
Nominating and Compensation Committee

คณะกรรมการ
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม
Committee of Environmental and Social 

Responsibility.

โครงสรา้งองคก์ร
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นโยบายการพฒันาองคก์ร

เพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม

 บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาองคก์ร เพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ไปกบัการดแูลใสใ่จต่อผูม้สีว่น

ไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม อยา่งมคีณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมธีรรมาภบิาล

เป็นเครือ่งก�ากบัใหก้ารด�าเนินกจิกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ โปรง่ใสและยตุธิรรม รวมทัง้

ค�านึงถงึผลกระทบต่อตวัองคก์รเอง สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในระดบัสงัคมไกลและใกล ้จงึไดก้�าหนดนโยบาย

น้ี เพือ่เป็นแนวทางในการ ด�าเนินงาน ดว้ยความรบัผดิชอบต่อผลกระทบในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากการ

ประกอบกจิการขององคก์ร ดงัน้ี

 1. บรษิทัฯ จะด�าเนินธรุกจิ ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ การก�ากบักจิการทีด่ ี

ควบคูไ่ปกบัการดแูลใสใ่จต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มอยา่งมคีณุธรรม ดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติ โปรง่ใส ยตุธิรรม และเคารพต่อสทิธมินุษยชน

 2. บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันา ปรบัปรงุการบรหิารจดัการคณุภาพชวีติการท�างาน การจดัการสิง่

แวดลอ้มการจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานอยา่งต่อเน่ือง โดยการ

ท�างานภายใตร้ะบบมาตรฐาน  MS-QWL, ISO 14001, BS OHSAS 18001, มาตรฐานระบบบรหิารคณุภาพ 

ISO 9001, IATF 16949 และการอนุรกัษพ์ลงังาน ISO 50001 รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้ก�าหนด

อืน่ๆ หรอืแนวปฏบิตัสิากลทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มน�ามาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

ภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 มาบรูณาการประยกุตใ์ชท้ัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพือ่น�าไปสูก่ารด�าเนิน

ธรุกจิทีป่ระสบความส�าเรจ็ และเป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development Goal – SDGs)

 3. สง่เสรมิแนวทางในการบรูณาการ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้าหมายองคก์ร รวมถงึแนวทางการ

ปฏบิตั ิเพือ่สรา้งความยัง่ยนืในการด�าเนินธรุกจิ

 4. สรา้งกลยทุธ ์แนวทางปฏบิตั ิและผลลพัธท์ีส่ามารถตอบสนองความทา้ทายองคก์รไดอ้ยา่งมี

ประสทิธผิล และประสทิธภิาพ

 5. สง่เสรมิการวเิคราะหห์าสาเหตุ แรงผลกัดนั ความเสีย่งและโอกาสทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น าไปสูค่วาม

ยัง่ยนื

 6. บรษิทัฯ จดัใหม้กีารทบทวนและประเมนิผล เป้าหมาย และแผนงานการพฒันาธรุกจิอยา่งwยัง่ยนื

ไปกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้
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 บรษิทัฯ  ไดก้�าหนดนวตักรรมเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารงาน  เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาองคก์ร ที่

เตบิโต อยา่งสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และพนกังานมคีวามสขุ โดยครอบคลุมทัง้  7 ดา้น ดงัต่อไปน้ี

 1.   ดา้นการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีนวตักรรม “เขา้ใจ เขา้ถงึ อยา่งเทา่เทยีม” เน้นการเปิดเผยขอ้มลู

อยา่งเทา่เทยีม โปรง่ใส ตรวจสอบได ้และค�านึงถงึสทิธแิละความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ทกุราย 

 2.   ดา้นการประกอบธรุกจิดว้ยความเป็นธรรม และการต่อตา้นการทจุรติ นวตักรรม “ความเป็นธรรม

น�าธรุกจิ” โดยเน้นการแขง่ขนัการคา้อยา่งเสรแีละเป็นธรรม เคารพในทรพัยส์นิของผูอ้ืน่ รวมทัง้สง่เสรมิความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมในหว่งโซ่ธรุกจิ 

 3.   ดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม บรษิทัฯ ตระหนกัถงึการ

เคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัใน การสรา้งมลูคา่เพิม่และเพิม่

ผลผลติ โดยก าหนดเป็นนวตักรรมภายใตน้โยบายทีว่า่  “หน้าทีข่ององคก์ร  คอื  ท�าให ้พนกังานมคีวามสขุ 

สนุกกบัการท�างาน”

 4.   ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค นวตักรรม “ความพงึพอใจมาเป็นอนัดบัหน่ึง” ตามนโยบาย

คณุภาพทีว่า่ “สรา้งความพงึพอใจ  เอาใจใสค่ณุภาพ มุง่มัน่พฒันาองคก์ร”

 5.   ดา้นการรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม นวตักรรม “เราจะเตบิโตพรอ้มกบัชมุชนและสงัคม” เป็นการ

เน้นการเตบิโตของบรษิทัควบคูก่บัชมุชน และสงัคม

 6.  ดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม นวตักรรมดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ก�าหนดดว้ยตวัอกัษรยอ่ 4 

ตวัของบรษิทัไว ้ดงัน้ี 

  S. Stop Global Warming

  S. Save Green Save Earth

  S. Save Green World

  C. Corporate Social Responsibilities

 7. ดา้นการจดัท�ารายงานดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม การคน้หา เพือ่การพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความ

สมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และมคีวามสขุ ระหวา่งมลูคา่ และ คณุคา่ต่อชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบั

ความเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร และรวบรวมสิง่ต่างๆ ที ่บรษิทัไดท้�าภายใตโ้ครงการ CSR มา

ประมวลผลเพือ่เผยแพรผ่า่นชอ่งทางต่างๆ

แนวทางการบรหิารงานเพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื
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“SEP for SDGs”

Sufficiency Economy Philosophy for sustainable Development Goals

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่บรรลุเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื

 บรษิทัเลง็เหน็วา่การจะพฒันาใหอ้งคก์รเป็นธุรกจิทีย่ ัง่ยนืได ้ นอกจากการบรหิารจดัการดว้ยความรบัผดิชอบ 

โปรง่ใส เป็นธรรมกบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝ่าย โดยการน�าหลกัธรรมาภบิาล (Good Governance) บรรษทัภบิาล 

(Corporate Governance) และความรบัผดิชอบขององคก์รธรุกจิต่อสงัคม (Corporate SocialResponsibility:CSR) มา

ใชแ้ลว้ กระบวนการตดัสนิใจในการบรหิารธุรกจิทีจ่ะยัง่ยนืไดต้อ้งอาศยัหลกัความรู ้ คุณธรรม เหตุผล ความพอ

ประมาณ และการดแูลเรือ่งความเสีย่ง หรอืการมภีมูคิุม้กนั ซึง่เป็นหลกัคดิตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ดงันัน้จงึเหน็ไดว้า่สิง่ทีเ่ป็นกรอบทีค่รอบกระบวนการตดัสนิใจทัง้หมดของการบรหิารธรุกจิ กค็อืปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ดงันัน้ตัง้แต่ปี 2553 เป็นตน้มาบรษิทัไดน้�าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มาปรบัใชอ้ย่างบู

รณาการเพือ่ความพอประมาณ มเีหตุมผีล และมภีมูคิุม้กนั รวมทัง้มกีารใชค้วามรู ้ควบคูก่ารมคีณุธรรมในทกุกจิกรรม 

ทีด่�าเนินการ เพือ่ใหก้ารด�าเนินกจิกรรมเพือ่สงัคมของบรษิทับรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และประสทิธผิล และ เพือ่เป็นการสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง สรา้ง

จติส�านึกและสง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามมธัยสัถ ์มคีวามอดทน มคีวามเพยีร มวีนิยั สามารถพึง่พาตนเอง ไมเ่บยีดเบยีน

ผูอ้ื่น มนี�้าใจ มกีารแบ่งปัน ซื่อสตัยส์ุจรติ และส่งเสรมิใหเ้กดิความสมดุลระหว่างคุณภาพชวีติในการท�างานของ

บุคลากรและครอบครวั และการเตรยีมความพรอ้มส�าหรบัใชช้วีติหลงัเกษยีณ

 ในปี 2557 บรษิทัฯ จงึไดน้�ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 เลม่ 1-2556 ซึง่ 

เป็นมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมทีก่�าหนดหลกัการและแนวทางเกีย่วกบัองคป์ระกอบของปรชัญาเศรษฐกจิพอ

เพยีงและการบูรณาการระบบการ จดัการขององคก์รและปัจเจกบุคคลใหม้กีารบรหิารจดัการและการด�าเนินงาน ที่

ค�านึงถงึความพอประมาณ มเีหตุผล และมภีมูคิุม้กนั รวมทัง้มคีวามรูแ้ละคณุธรรม เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาทีส่มดลุทัง้ใน

ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ วฒันธรรม มคีวามมัน่คง เตบิโตไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมคีวามสขุ พรอ้มรบัการ

เปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้ความไมแ่น่นอน มาเป็นกรอบในการด�าเนินงาน โดย

บรษิทัฯ ไดม้กีารด�าเนินงานตามแนวทาง 4 หลกัการดงัน้ี
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การมสีว่นรว่มบุคลากร
( involvement of people )

การเคารพต่อผลประโยชน์ผูม้สีว่นไดเ้สยี
( respect for stakeholder interests )

การบรหิารเชงิระบบ
( system approach to management )

การบรหิารแบบองคร์วม
( holistic m

anagem
ent )

4 หลกัการ

1.สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของบุคลากร ดว้ย

การสรา้งจติส�านึก ใหม้คีวามรู ้ควบคู่

คณุธรรม เพือ่ใหบุ้คลากร มคีวามพอเพยีง 

รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั มคีวามซื่อสตัย์

สจุรติ ขยนั อดทน สามคัค ีและแบง่ปัน

2. เคารพเอาใจใสต่่อผล

ประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี

อยา่งเหมาะสมเป็นธรรม รวม

ทัง้สทิธติามกฎหมาย

3. พฒันาการบรหิารแบบองคร์วม และเชงิ

ระบบในการน�าองคก์ร การวางแผน การ

ปฏบิตั ิการตดิตามเฝ้าระวงั และการ

ปรบัปรงุ รวมถงึระบบสารสนเทศ ใหม้ี

ผลลพัธท์างธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล

 4. สง่เสรมิใหบุ้คลากรเรยีนรูแ้ละ

เขา้ใจถงึประโยชน์ของ

ทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ รวม

ทัง้ดนิ น�้า ป่า และความหลากหลายทาง

ชวีภาพ ในการจรรโลงจติใจ การด�ารง

ชวีติและการพึง่พากนั
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 ทัง้น้ีกรอบการด�าเนินงาน

ตามมาตรฐานฯแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก. 

9999 เลม่ 1-2556) ทีบ่รษิทัฯ น�า

มาเป็นแนวทางการบรูณาการเป็น

ไปตามกรอบการด�าเนินงานตัง้ตัง้

ปี 2557 ต่อเน่ืองจนถงึปี 2560 

เป็นดงัภาพรวมน้ี

 บรษิทัฯไดม้กีารพฒันาการด�าเนินงานตามแผนงานทีว่างไวต้่อเน่ืองจนถงึปี 2559 สง่ผลท�าใหบุ้คลากรใน

บรษิทัฯ ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม จนสามารถน�าแนวทาง

ปฏบิตั ิตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และมคีวามสขุ ตลอด

จนมขี ัน้ตอนการพฒันาทีช่ดัเจนตามหลกัการและแนวทางองคป์ระกอบของเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม 

และแนวทางการบรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการบรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีงภาค

อุตสาหกรรมทัว่ทัง้องคก์รตาม มอก. 9999 เลม่ 1-2556

 บรษิทัไดร้บัโลแ่ละเกยีรตบิตัรจากกระทรวงอุตสาหกรรม รว่มกบัสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

และส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ) เพือ่แสดงวา่บรษิทัไดน้�ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิ พอเพยีง

ภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 เลม่ 1-2556 ไปปฏบิตัใินสถานประกอบการ 
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 การทบทวนตดิตามผลการด�าเนินการเพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื
 คณะกรรมการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมฯ ไดต้ดิตามและทบทวนผลการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมตามกรอบการด�าเนินงาน และการน�าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยกุตใ์ช ้เพือ่รายงานใหค้ณะ

กรรมการบรษิทัรบัทราบ และพจิาณาอนุมตัสิ�าหรบัแผนงานหรอืกลยทุธก์ารด�าเนินงานเป็นประจ�าทกุๆ ปี

 กลยทุธด์า้นความรบัผดิ

ชอบต่อสงัคมเพือ่ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมโดยความเหน็ชอบของคณะ

กรรมการบรษิทัไดก้�าหนดกลยทุธ ์การ

ด�าเนินงานงานดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมแบบบรูณาการ (An Integrated 

Corporate Social Responsibility 

Strategy) ขึน้โดยมแีผนแมบ่ททีจ่ดัท�าขึน้  

เพือ่แกไ้ขปัญหาหรอืเป็นทางออกส�าหรบั

การด�าเนินการดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมของบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ

ประสทิธผิลและทศิทางทีช่ดัเจนยิง่ขึน้  ซึง่

มุง่เน้นผลลพัธใ์น  3  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

เศรษฐกจิ ดา้นสงัคม และดา้นสิง่แวดลอ้ม

 ภายใตแ้ผนงานทีไ่ดม้กีารปรบัใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.

9999 เลม่ 1-2556) ตามกรอบระยะเวลา 3 ปี (2560-2562) ดงัแสดงในแผนผงัการด�าเนินงาน

ปี การด�าเนินงาน เป้าหมาย

2560 การบรูณาการความรบัผดิชอบต่อสงัคม - มกีารบรูณาการความรบัผดิชอบต่อสงัคม       

  เขา้ไปทกุหน่วยงาน

2561 ส�ารวจและทบทวนบรบิท ดา้นความรบัผดิชอบต่อ

สงัคมทัง้ภายนอกและภายใน

- ก�าหนดมาตรฐานส�าคญัดา้นความรบัผดิชอบต่อ

  สงัคมส�าหรบัการพฒันาบรษิทัทีเ่หมาะสม

2562 การพฒันา ปรบัปรงุคณุภาพ กบัความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมและขยายผลการมสีว่นรว่มตลอดหว่งโซ่

- ก�าหนดกรอบแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม

  สามารถก�าหนดแนวทางการพฒันาคณุภาพและ  

  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

- มแีนวปฏบิตัแิละแผนปฏบิตักิารทัง้ใน ระยะสัน้

  และระยะยาว
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 ในปี 2560 ไดม้กีารด�าเนินงานตามแผนงานดงักลา่วเป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ดว้างไว ้นัน่คอื ได้

จดักจิกรรมปลุกจติส�านึก ท�าความเขา้ใจให ้พนกังานทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิาร หวัหน้างาน จนถงึ

พนกังานทัว่ไป ใหเ้ขา้ในแนวทางในการด�าเนินงานและทศิทางของการด�าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคมตามแผนงานทีว่างไวข้า้งตน้ ไดม้กีารบรูณาการความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

เขา้ไปทุกหน่วยงานโดยก�าหนดใหเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท�างานจนท�าใหพ้นักงานในองคก์รเขา้ใจดวี่า

ทกุๆ กจิกรรมทีไ่ดด้�าเนินงานจะตอ้งค�านึกถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม นอกจากนัน้ยงั

ได้มกีารพจิารณาทบทวนคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างานรวมทัง้อบรม และ

ตดิตามการปฏบิตังิานตามคูม่อืจรรยาบรรณฯ นัน้ซึง่รวมถงึพนกังานใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง 

ในปี 2560 ทีผ่า่นมาไมพ่บการฝ่าฝืนจรรยาบรรณและแนวทางในการปฏบิตังิานนัน้แต่อยา่งใด 

 กลยทุธใ์นการด�าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย ในปี 2560 ต่อเน่ืองในปี 2561 น้ีบรษิทัยงัคงให้

ความส�าคญัต่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยบรูณาการตาม มาตรฐานสากล และน�าพาหลกัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีง ตามมาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง ภาคอุตสาหกรรม มอก. 9999 เลม่ 1-2556 

มาเป็นแนวทางในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื พรอ้มทัง้ก�าหนดเป้าหมาย คอื ความสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนืและมี

ความสขุ

 บรษิทัไดมุ้่งมัน่พฒันาการด�าเนินการ ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมฯ มุ่งสู่ความยัง่ยนืของ

องคก์ร อยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหม้องเหน็เป้าหมายและก�าหนดเสน้ทางเพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ผา่นการ

ประเมนิ ตามแนวทางขององคก์ร CERES ซึง่เป็นผูข้บัเคลือ่นใหเ้กดิเครอืขา่ยการด�าเนินธรุกจิอยา่ง

ยัง่ยนืในปี 2559 ต่อเน่ืองในปี 2560 บรษิทัฯ จงึไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาองคก์รเพือ่การเตบิโตอยา่ง

ยัง่ยนื (Roadmap for Organizational Sustainability Growth) กบักระทรวงอุตสาหกรรมรว่มกบัสถาบนั

เพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิเพือ่ใหท้ราบถงึประเดน็ส�าคญัดา้นความยัง่ยนื และแนวทางทีย่กระดบับรษิทั เพือ่

กา้วสูค่วามยัง่ยนืในอนาคต กบัทัง้คณะท�างานจะไดเ้รยีนรูเ้ครือ่งมอื เพือ่น�าไปสูห่นทางทีย่ ัง่ยนื และ

สามารถวางแนวทางของบรษิทัสูค่วามยัง่ยนื 

 ทัง้น้ีกรอบการพฒันาทีไ่ดใ้หค้วามส�าคญัถงึการสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัองคก์รใน 4 ดา้นคอื 

(1) การก�ากบัดแูลกจิการ (G0VERNANCE), 

(2) การสรา้งความผกูผนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี (STAKEHOLDER EAGAGEMENT), 

(3) การเปิดเผยขอ้มลู (DISCLOSURE), 

(4) สมรรถนะการด�าเนินการ (PERFORMANCE)

 ผลการประเมนิองคก์รดา้นความยัง่ยนื (Sustainability Assessment) ปี 2559 / 2560

(ตามแนวทางขององคก์ร CERES ซึง่เป็นผูข้บัเคลือ่นใหเ้กดิเครอืขา่ยการด�าเนินธรุกจิอยา่งยัง่ยนื)

เป้าหมาย และ ตวัชีว้ดัในการด�าเนินการ 

ดา้นความยัง่ยนืขององคก์ร
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การประเมนิองคก์รดา้นความยัง่ยนื (Sustainability Assessment)

บรษิทัศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั(มหาชน)

1

2

3

4

5
G1 G2 G3 G4 G5 S1 S2 S3 S4 S5 D1 D2 D3 D4 D5 P1 P2 P3 P4 P5

Target

Tier

การประเมนิดา้น
ผลประเมนิ

ระดบัพฒันาองคก์ร
Tier

1 มคีวามโดดเดน่ในกระบวนการและผลลพัธด์า้นความยัง่ยนื (Wow!)

- การก�ากบัดแูลกจิการ  (1)

- การเปิดเผยขอ้มลู   (3)
2

มผีลลพัธข์องกระบวนทีช่ดัเจน และมกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพ

และประสทิธผิลของกระบวนอยา่งต่อเน่ือง 

- การสรา้งความผกูผนักบัผูม้ ี 

  สว่นไดเ้สยี (2)

- สมรรถนะการด�าเนินการ (4)
3

มแีนวทางและกระบวนการทีช่ดัเจนในการน�าแนวคดิดา้นความยัง่ยนื

ไปปฏบิตั ิเริม่เหน็ผลลพัธข์องกระบวนการ 

4 อยูใ่นขัน้เริม่ตน้ทีจ่ะน�าแนวคดิดา้นความยัง่ยนืไปประยกุตใ์ช้
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ชว่ง กจิกรรม วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และ ตวัชีว้ดั

1

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารแนวทาง

การประเมนิและพฒันาการบรหิาร

องคก์รสูค่วามยัง่ยนื

เพือ่ท�าความเขา้ใจในรายละเอยีด

ของกรอบและแนวทางเพือ่มุง่สู่

ความยัง่ยนืทัง้ 4 ดา้น และฝึก

ปฏบิตัปิระเมนิองคก์ร

คะแนนประเมนิ

และ

ระดบัการพฒันา

สิง่ทีต่อ้งด�าเนินการ  บรษิทัตอ้งประเมนิตนเอง เพือ่น�าผลการประเมนิมาใช้

2

การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารการ

วเิคราะห ์ประเมนิผลการประเมนิ

ตนเองของแต่ละองคก์ร และก�าหนด

แนวทางในการปรบัปรงุ

เพือ่น�าผลจากการประเมนิตนเองมา

วางเสน้ทาง และแผนการปรบัปรงุ

เพือ่มุง่สูค่วามยัง่ยนื

คะแนนประเมนิ

และ

ระดบัการพฒันา

สิง่ทีอ่งคก์รตอ้งด�าเนินการ  บรษิทัจดัท�าแผนปรบัปรงุ เพือ่มุง่สูค่วามยัง่ยนื

3
การตดิตามและแนะน�าแผนการ

ปรบัปรงุองคก์ร ณ สถานประกอบการ

เพือ่ตดิตาม และแนะน�าองคก์รใน

การพฒันาองคก์รสูค่วามยัง่ยนื

คะแนนประเมนิ

และ

ระดบัการพฒันา

แผนงานการด�าเนินกจิกรรม เพือ่การพฒันาองคก์ร สูค่วามยัง่ยนื ปี 2560 – 2565

การพฒันาองคก์ร....... เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs)
 ในปี 2560 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณารบัเอา SDGs มาเป็นปัจจยัน�าเขา้ เพือ่ทบทวน

กระบวนการด�าเนินงานขององคก์ร ในการทีจ่ะขจดัหรอืลดผลกระทบเชงิลบทัง้ทางสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จาก

การด�าเนินกจิการ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นการจดักระบวนการทางธรุกจิ (Business process) ใหม ่ใหส้นองต่อ SDGs กบัทัง้

ไดจ้ดัท�าดชันีเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืระดบัองคก์ร ส�าหรบัเป็นแนวทางและโอกาสการด�าเนินงานในทศิทางที่

สอดคลอ้งกบเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืดงัน้ี



32 รายงานความยั่งยืน่ประจ�าปี 2560
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34 รายงานความยั่งยืน่ประจ�าปี 2560

กลยทุธใ์นการด�าเนินงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย

หวัขอ้ ดา้น ประเดน็สาระส�าคญั กลยทุธ์ วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดั ผูม้สีว่นไดเ้สยี

3 เศรษฐกจิ
การบรหิารความเสีย่ง

และภาวะวกิฤติ
หาแหลง่ผูผ้ลติรายใหม่

เพือ่ป้องกนัการ

ขาดแคลนวตัถุดบิ
จ�านวนผูผ้ลติรายใหม่ ผูถ้อืหุน้ ภาครฐั

13 สงัคม

การปฏบิตัติ่อแรงงาน

อยา่งเป็นธรรมและสทิธิ

มนุษยชน

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยั

เพือ่ดแูลพนกังานใหม้ี

ความปลอดภยั
จ�านวนอุบตัเิหตุ 

พนกังาน 

ชมุชนภาครฐั

15 สงัคม การดแูลพนกังาน
สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยั

เพือ่เป็นตน้แบบดา้นงาน

ความปลอดภยั
จ�านวนองคค์วามรู้

พนกังาน 

ชมุชนภาครฐั

16 สงัคม

สขุภาวะและความ

ปลอดภยัสภาพแวดลอ้ม

ในการท�างาน

สรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยั

เพือ่เป็นศนูยก์ารเรยีนรู้

ดา้นความปลอดภยั

จ�านวนของหน่วยงานที่

เขา้มาศกึษาดงูาน

พนกังาน 

ชมุชนภาครฐั

1
เศรษฐกจิ

บรรษทัภบิาล / 

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

เขา้ใจ เขา้ถงึ อยา่งเทา่

เทยีม

ความโปรง่ใสในการ

ด�าเนินธรุกจิ

ผา่นเกณฑป์ระเมนิ

ระดบัดเีลศิ

ผูถ้อืหุน้ 

พนกังาน 

ภาครฐั

7
เศรษฐกจิ

นวตักรรมเพือ่ธรุกจิและ

สงัคม

ความเป็นเลศิดา้น

บรกิารTruck safety

เพือ่สรา้งความเป็นเลศิ

ดา้นบรกิารต่อลกูคา้

ภายใน ภายนอก

คะแนนการประเมนิ

จากผูม้สีว่นไดเ้สยี

ลกูคา้ 

คูค่า้ ชมุชน

14
สงัคม

การพฒันาศกัยภาพ

พนกังาน

พฒันาบุคลากรเก่าใหม้ี

ศกัยภาพ

พฒันาบุคลากรดา้น

ภาษา

ปรบัปรงุวธิกีารท�างานให้

สะดวกมปีระสทิธภิาพ 

อยา่งต่อเน่ืองเพือ่

ประสทิธภิาพการสือ่สาร

กบัชาวต่างชาติ

จ�านวน Kaizen ใน

พืน้ที ่เกณฑค์ะแนน 

Toeic 

พนกังาน

5
เศรษฐกจิ

การบรหิารจดัการหว่งโซ่

อุปทาน

ขยายสูก่ลุม่เครอืขา่ย

ลกูคา้เดมิ

เพือ่รกัษาลกูคา้เดมิและ

เพิม่ยอดขาย

เป้าการขายแผน 5ปี 

(พ.ศ. 2565)
ลุกคา้ ผูส้ง่มอบ

9
สิง่แวดลอ้ม การจดัการสิง่แวดลอ้ม

สรา้งระบบ SOC , 

RoSHและ CFO

การจดัการสิง่แวดลอ้ม

ทีม่าจากการใชง้านสนิคา้

Implement ระบบ

ภายในปี 2560

ลกูคา้

ชมุชน

10
สิง่แวดลอ้ม

การใชท้รพัยากรอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

สรา้งระบบ SOC , 

RoSHและ CFO

การใชท้รพัยากรอยา่งมี

ประสทิธภิาพ

Implement ระบบ

ภายในปี 2560
ลกูคา้

ชมุชน
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เศรษ
ฐกจิ
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 คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัของหลกัการบรหิารและการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยยดึถอื

ตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่เีป็นขอ้พงึปฏบิตัติามแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพื่อท�าให้

บรษิทัฯเตบิโตอยา่งยัง่ยนื รวมทัง้เสรมิสรา้งความเชือ่มัน่แก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย ซึง่รวมถงึผูถ้อืหุน้  ผูล้งทนุ ลกูคา้ 

คูค่า้ เจา้หน้ี พนกังาน ตลอดจนสาธารณชนทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่น�าไปสูก่ารสรา้งคณุคา่ใหก้จิการไดเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนื 

 และเพือ่ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่ายนัน้มัน่ใจวา่บรษิทัฯ ไดม้หีลกัการบรหิารกจิการทีด่ ี มคีวามรบัผดิชอบในการ

จดัการอยา่งโปรง่ใส เทา่เทยีม เป็นธรรม มปีระสทิธภิาพ  สามารถตรวจสอบได ้อนัน�าไปสูก่ารสรา้งความเจรญิกา้วหน้า

ในเชงิธรุกจิทีค่�านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล (Environmental, Social, Governance:ESG) ซึง่ถอืเป็น

รากฐานส�าคญัในการเสรมิสร้างศกัยภาพให้ธุรกจิมคีวามเขม้แขง็และเตบิโตได้อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื สร้างผล

ตอบแทนทีด่ใีนระยะยาวใหแ้ก่ผูล้งทนุ เมือ่วนัที ่ 11 สงิหาคม 2560 ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณา และ

ทบทวนแลว้จงึไดม้มีตใิหน้�าหลกัปฏบิตัใินหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (Corporate 

Governance Code for listed companies 2017 : CG Code ) ฉบบัใหม ่ทีอ่อกโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ มาปรบัใช ้ (Apply) ตามทีเ่หมาะสมกบับรบิทธรุกจิของบรษิทั โดยมอบหมายใหค้ณะ

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาทบทวนตามความเหมาะสมของการน�า CG Code ไปปรบัใช ้และ

น�าเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการพจิารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมวีตัถุประสงคเ์ป้าหมายเพือ่ใหค้ณะกรรมการ

ของบรษิทัไดพ้จิาณาและทบทวนการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัใหน้�าไปสูผ่ล (governance outcome) ดงัต่อไปน้ี

 1. สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดยค�านึงถงึผลกระทบในระยะยาว

(Competitiveness and performance with long-term perspective)

 2. ประกอบธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(Ethical and responsible business)

 3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม

(Good corporate citizenship)

 4. สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง 

(Corporate resilience)

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
 ภายใตน้วตักรรม “เขา้ใจ เขา้ถงึ อยา่งเทา่เทยีม”
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กระบวนการตรวจตดิตาม (Process of monitoring)
 การตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามนัน้ คณะกรรมการบรษิทั ก�าหนดใหเ้ป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนทีจ่ะตอ้งรบัทราบ ท�าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัติามที่

ก�าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธรุกจิ และ ขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน อยา่งเครง่ครดั (Code of Conduct) และไมพ่งึปรารถนา

ใหม้กีารกระท�าใดๆ ทีผ่ดิกฎหมาย ขดักบัหลกัจรยิธรรมเกดิขึน้ 

 ในปี 2560 บรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ (Corporate Compliance 

Policy) ขึน้ โดยถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิโดยตรงของกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนของบรษิทัฯ ตลอดจนบุคคล

อืน่ๆ ทีร่บัท�างานในนามของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบาย ดงัต่อไปน้ี

 1. ปฏบิตัติามกฎหมายการป้องกนัการผกูขาด (Antitrust Law) และกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ (Competition 

Law) และสนบัสนุนการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่สรแีละเป็นธรรม ไมเ่ลอืกปฏบิตัหิรอืเอาเปรยีบผูอ้ืน่

 2. ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption) การใหห้รอืรบั

สนิบน (Anti-Bribery) กบัเจา้หน้าทีห่น่วยงานของรฐัและเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานภาคเอกชนทัง้ภายในประเทศและต่าง

ประเทศ

 3. ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงนิ

แก่การก่อการรา้ย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ; AML/CFT)

 4. ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยเรือ่งแรงงาน สทิธมินุษยชน ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์รวมถงึเคารพในเสรภีาพและ

ความเสมอภาคของบุคคลทีไ่ดร้บัการรบัรองคุม้ครอง

 5. ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยทรพัยส์นิทางปัญญา เคารพและไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของบุคคลอื่น สง่

เสรมิการสรา้งสรรคผ์ลงานทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจนคุม้ครอง ดแูลรกัษาทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัฯ มใิห้

ถกูละเมดิโดยบุคคลอืน่

 6. ไมอ่าศยัการด�าเนินคดเีชงิยทุธศาสตรเ์พือ่ระงบัการมสีว่นรว่มของสาธารณชน ทีไ่ดแ้สดงความคดิเหน็หรอื

กระท�าการใดๆ ในประเดน็อนัเป็นการปกป้องประโยชน์สาธารณะ (Anti-Strategic Litigation Against Public Participation 

; Anti-SLAPP)

 7. ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในทกุประเทศทีม่กีารด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ 

 8. ปฏบิตัติามนโยบายดา้นต่างๆ ของบรษิทั มาตรฐาน จรรยาบรรณธรุกจิ และ ขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างานอยา่ง

เครง่ครดั (Code of Conduct) รวมถงึการด�าเนินการทีถ่กูตอ้งเหมาะสมส�าหรบัธุรกจิของบรษิทัฯ แมว้า่นโยบายฯ จะมไิด้

กลา่วครอบคลุมถงึกรณดีงักลา่วไวด้ว้ยกต็าม

 นโยบายฯ ดงักลา่วน้ี ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตอ้งประพฤตตินเพือ่เป็นแบบอยา่งทีด่แีละพนกังานทกุระดบัของบ

รษิทัฯ ตอ้งเขา้ใจและปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั หากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานผูใ้ดกระท�าผดินโยบาย และ 

จรยิธรรมทีก่�าหนดไว ้บรษิทัฯ จะพจิารณาด�าเนินการตามวนิยัและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

 ดงันัน้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทกุคนมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั ต่างๆ ดงักลา่ว

ขา้งตน้ รวมทัง้จรรยาบรรณธรุกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม บรษิทัฯไดด้�าเนินการจดั

กจิกรรม และฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง แต่ทัง้น้ีก่อนด�าเนินการจดัฝึกอบรม และใหพ้นกังานไดจ้ดั

ท�าแบบทดสอบเกีย่วกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รวมทัง้จรรยาบรรณธรุกจิฯ ดงักลา่ว และน�าผลทีไ่ดม้าประเมนิระดบั

ความรู ้ และความเขา้ใจของพนกังานมาปรบัปรงุการสือ่สาร และการอบรมใหพ้นกังานมคีวามเขา้ใจอยา่งทัว่ถงึ และ

ตระหนักในหน้าที่ของตน ซึ่งผลแบบทดสอบดงักล่าวถอืเป็นส่วนหน่ึงของตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของ

พนกังาน
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สรปุ 

 ผลการตรวจตดิตามในปี 2560 ทีผ่า่นมา ไมพ่บการฝ่าฝืน หรอืการไมป่ฏบิตัติามนโยบายและ/หรอืจรรยาบรรณธรุกจิ

และขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน (Code of Conduct) รวมทัง้ ไมป่ฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีต่อยา่งใด  เวน้แต่

เรือ่งทีจ่ะกลา่วต่อไปน้ีเทา่นัน้ นัน่คอื

หน่วยงานตรวจตดิตาม (Compliance Unit)
 กระบวนการตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิและการต่อตา้นการทุจรติ รวมทัง้การประเมนิความ

สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในทกุๆ ดา้นอาท ิดา้นสิง่แวดลอ้ม พลงังาน ความปลอดภยัอาชวีอนามยั สขุภาพและ

สภาพการจา้ง ทัง้น้ีหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการตรวจตดิตาม (Compliance Unit) คอื ฝ่ายกฎหมาย ซึง่จะเป็นผูร้บัผดิชอบใน

การตรวจตดิตาม ตรวจวดัและประเมนิความสอดคลอ้งกบักฎหมาย เพือ่ใหแ้น่ใจวา่กฎหมาย และกฎระเบยีบขอ้ก�าหนดต่าง ๆ 

รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการการด�าเนินการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ได้รบัการปฏบิตัิอย่างครบถ้วนและ

สอดคลอ้งตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ ขอ้ก�าหนดนัน้และมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบก�าหนดของหน่วย

งานตรวจตดิตาม ไดก้�าหนดไวด้งัน้ี

 1. รวบรวม จดัท�า และปรบัปรงุ Compliance Checklist กฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบยีบราชการ สญัญาการรว่มมอื

ทางธรุกจิ เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้ง

 2. จดัท�าแผนการตรวจประเมนิความสอดคลอ้งของกฎหมาย และกฎระเบยีบขอ้ก�าหนดต่างๆ รวมทัง้จรรยาบรรณ

ธรุกจิ (Code of Conduct) และมาตรการการด�าเนินการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ประจ�าปี ภายใน 15 มกราคม ของทกุปี

 3. ตรวจ ตดิตามและประเมนิผลวเิคราะหห์น่วยงานต่างๆ ใหป้ฏบิตัติามทีก่�าหนดไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น

 4. ประเมนิความเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีจ่ะมผีลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบั

แนวทางการปฏบิตังิานของบรษิทั พรอ้มทัง้หาแนวทางเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบ

 5. ปฏบิตังิานร่วมกบัฝ่ายทีร่บัผดิชอบกบัผลกระทบเพือ่หาแนวทาง มาตรการป้องกนั พรอ้มน�าเสนอขอ้มลูใหก้บั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

 6. ตดิตาม และทบทวนแกไ้ขขอ้มลูดา้นกฎหมาย และขอ้ก�าหนดดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่งขอ้งกบัการชีบ้ง่อนัตราย การ

ประเมนิความเสีย่ง การประเมนิประเดน็ปัญหาดา้นต่าง ๆ ของบรษิทั 

 7. สรุปผลการประเมนิความสอดคล้องดงักล่าวเขา้ที่ประชุมฝ่ายบรหิารเป็นประจ�าทุกๆ ไตรมาสเพื่อทราบและ

พจิารณาน�าเสนอต่อคณะกรรมการของบรษิทัต่อไป

ขอ้ทีย่งัไมป่ฏบิตัิ เหตุผล

     1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระคณะกรรมการควร

ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ มากกวา่กึง่หน่ึงถา้ประธานกรรมการ

บรษิทัไมเ่ป็นกรรมการอสิระ

     ประธานกรรมการไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูอ้�านวยการ 

เพือ่เป็นการแบง่แยกหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูล 

และการบรหิารงานประจ�า โดยมกีารแบง่แยกบทบาทหน้าทีอ่ยา่ง

ชดัเจน เพือ่สรา้งดลุยภาพระหวา่งบรหิาร และการก�ากบัดแูล

กจิการทีด่ี

     2. คณะกรรมการควรก�าหนดใหก้รรมการอสิระมวีาระการด�ารง

ต�าแหน่งต่อเน่ืองไมเ่กนิ 9 ปี นบัจาก แต่งตัง้ใหด้�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอสิระครัง้แรก

     3. คณะกรรมการควรก�าหนดจ�านวนวาระทีด่�ารง ต�าแหน่ง

ตดิต่อกนัไดน้านทีส่ดุของกรรมการและ กรรมการชดุยอ่ย

     คณะกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งของกรรมการอสิระ กรรมการ 

และกรรมการชดุยอ่ยไมม่กีารก�าหนดวาระ เน่ืองจากบรษิทัเชือ่มัน่

วา่กรรมการบรษิทัเป็นผูม้คีวามรู ้และความสามารถ ประสบการณ์

ของกรรมการจากการด�ารงต�าแหน่งเป็นเวลานานจะชว่ยให้

กรรมการเขา้ใจการด�าเนินธรุกจิของบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งดี

สว่นทีย่งัไมไ่ดป้ฏบิตั ิบรษิทัจะน�าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ไดแ้ก่
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ผลการเสรมิสรา้งวฒันธรรมดา้นบรรษทัภบิาลในองคก์ร 

 ผลจากการพฒันาปรบัปรงุการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีอยา่งต่อเน่ือง ภายใตแ้นวปฏบิตัหิลกัความ รบัผดิชอบต่อ

สงัคม ท�าใหเ้พิม่คณุคา่ ใหแ้ก่บรษิทั โดยไดร้บัการประเมนิดขีึน้ตามล�าดบั 

 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิคณุภาพการประชมุ

ผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

ปี 2553 ดเียีย่ม

ปี 2554 ถงึ 2560 ดเีลศิ

(คะแนนเตม็ 100 คะแนน 7 ปี ต่อเน่ือง)

 บรษิทัไดร้บัเกยีรตบิตัร “Certificate of 

ESG100 Company” ปี 2558 - 2560 ในฐานะ ทีเ่ป็น

บรษิทัทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 บรษิทัจด

ทะเบยีนทีม่คีวามโดนเดน่ในการด�าเนินธรุกจิอยา่ง

ยัง่ยนื (ESG100) ในดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธร

รมาภบิาล

 ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ของบรษิทั อยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” จากโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูล

กจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย ที ่กลต. รว่มกบั ตลท. และสมาคม สง่

เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย เป็นผูจ้ดั
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ภาพการรบัมอบประกาศนียบตัร “Certificate of Membership”

เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน (ตัง้แต่ปี 2556-2561) 

 ส�าหรบัการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ คอืตลอดปี 2556 ต่อเน่ืองปี 2560 บรษิทัฯไดม้กีารก�ากบัดแูลและ

รณรงคส์ือ่สารและฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทกุคน ทกุระดบัในองคก์รไมว่า่กรรมการ ผูบ้รหิารทกุระดบั และ

พนกังานทกุคนไดเ้ขา้ใจในแนวทางปฏบิตัทิีก่�าหนดไวใ้นนโยบายและคูม่อืจรรยาบรรณ และขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน

ดงักลา่วน้ี 

  อกีทัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งยงัไดม้กีารประเมนิความเสีย่งของการด�าเนินธรุกจิในเรือ่งการ

ทจุรติหรอืคอรร์ปัชัน่ (Risk Management of Corruption) ไวเ้ชน่กนั โดยพจิารณาถงึปัจจยัเสีย่ง ผลกระทบ โอกาส

เกดิ  ความรนุแรง  ระดบัความเสีย่ง พรอ้มก�าหนดมาตรการควบคมุและผูร้บัผดิชอบ  เพือ่คอยเฝ้าระวงั ทัง้น้ีมหีน่วย

งานตรวจตดิตาม (Compliance Unit) ทีร่บัผดิชอบโดยฝ่ายกฎหมายเป็นผูต้รวจตดิตาม และประเมนิความสอดคลอ้ง

กบักฎหมาย และมาตรการดงักลา่ว 

ในปี 2560 ทีผ่า่นมาไมพ่บการรายงานหรอืการกระท�าผดิเกีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ แต่อยา่งใด 

บรษิทัฯ ไดผ้า่นการรบัรองวา่ 

มกีระบวนการในการต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ทีด่ ี

และไดเ้ป็นสมาชกิของ 

“แนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ” 
อยา่งสมบรณ์ู 

เมือ่วนัพธุที ่29 กรกฎาคม 2558
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บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชีอ่งทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน แจง้เบาะแสในการกระท�าความผดิ โดยแจง้ขอ้รอ้งเรยีนไปที่

         นายบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ  

ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส ฝ่ายบรหิารบญัชแีละการเงนิ e-mail: boonchai@ssscth.com  

           นายหริณัย ์โกมลหริณัย ์ 

เลขานุการบรษิทั/รองผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายกฎหมายและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  e-mail: hiran@ssscth.com  

หรอืสง่ทางไปรษณยีม์าทีฝ่่ายกฎหมายของบรษิทั 

ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีระบวนการด�าเนินการเมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน และมมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ซึง่ไดเ้ปิดเผยไวใ้น 

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

ชอ่งทางการแจง้ขอ้รอ้งเรยีนดา้นคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม 

การแจง้เบาะแสการกระท�าความผดิ รวมทัง้มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน

ผูร้อ้งเรยีน

(พนกังาน / ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั)

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบรหิารบญัชแีละ
การเงนิ

&
เลขานุการบรษิทั

กรรมการออสิระ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการ 

รบัแจง้โดยผา่นอเีมลท์ีแ่จง้ไว้

สง่เรือ่งใหก้รรมการผูอ้�านวยการ

รบัเรือ่งไปด�าเนินการ

แจง้ประธานกรรมการ และ / หรอื 

คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบในการ

ประชมุครัง้ถดัไป

กระบวนการแจง้เบาะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ
ชอ่งทางการรบัรูข้า่วสาร / แหลง่ทีม่าของการแจง้เบาะแส

- เวบ็ไซตข์องบรษิทั

- คูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน

- แบบแสดงรายงานขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1)

- รางงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

1. จดหมาย
2. E-Mail
3. เวบ็ไซตบ์รษิทั

วธิกีารแจง้ : 

กรรมการอสิระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการก�ากบั

ดแูลกจิการน�าขอ้รอ้งเรยีน

หารอืรว่มกนั

E-Mail : boonchai@ssscth.com

 hiran@ssscth.com

รา
ยง

าน

กล
บัภ

าย
ใจ

 1
5 

วนั

แจ
ง้ก

ลบั
ให

ผู้ร้
อ้ง

เร
ยีน

ทร
าบ

ภ
าย

ใน
 1

5 
วนั

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 
บรษิทัฯ ก�าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

• ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้จะไม่ปลอดภยั แต่หากมกีารเปิดเผยตนเองกจ็ะท�าให้

บรษิทัฯสามารถรายงานความคบืหน้าและชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิใหท้ราบ 

• ผูร้บัขอ้รอ้งเรยีนจะเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นความลบั/ค�านึงถงึความปลอดภยั โดยไดก้�าหนดมาตรการคุม้ครองพนักงานทีร่อ้ง

เรยีน และ/หรอื ผูท้ีใ่หข้อ้มลู และ/หรอื ความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้มลู โดยจะไดร้บัความคุม้ครองจากการปฏบิตัทิีไ่มเ่ป็นธรรม เชน่ 

การเปลีย่นต�าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานทีท่�างาน สัง่พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏบิตังิาน เลกิจา้ง อนัเน่ืองมาจากสาเหตุแหง่การแจง้

ขอ้รอ้งเรยีน 

• บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะไมล่ดต�าแหน่ง ลงโทษ หรอืใหผ้ลทางลบต่อพนกังานทีป่ฏเิสธการคอรร์ปัชัน่ แมว้า่การกระท�านัน้จะท�าให้

บรษิทัสญูเสยีโอกาส ทางธรุกจิซึง่ไดม้กีารประชาสมัพนัธ ์และรณรงคผ์า่นกจิกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหพ้นกังานรบัทราบ
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การรณรงคแ์ละสรา้งจติส�านึกในองคก์ร
     หลงัจากทีผ่า่นการรบัรองเป็น Certified Company 

แลว้ บรษิทัมกีารรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองในการสรา้งจติส�านึก

และส่งเสริมวฒันธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านการ

ประชุมเชิงปฏิบตัิการ ในทุกหน่วยงานที่มคีวามเสี่ยงสูง

อย่างต่อเน่ือง สามารถประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ

ความเสีย่งทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ก�าหนดการควบคมุหรอื

มาตรการในการจดัการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยง

ใหม่ๆทีอ่าจเกดิขึน้ โดยมกีารประกาศย�้าเตอืนและจดัใหม้ี

การอบรมให้ความรู้ด้านการทุจรติคอร์รปัชัน่กบัพนักงาน

บรษิทัทกุๆ 3 เดอืน รวมทัง้พนกังานใหมเ่พือ่ใหพ้นกังานมี

ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ความคาด

หวงัของบรษิทั และรูถ้งึบทลงโทษหากพนักงานไม่ปฏบิตัิ

ตามมาตรการน้ี

การผลกัดนัใหคู้ค่า้ในหว่งโซ่ธรุกจิรว่มต่อ

ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่
 ในปี 2558 บรษิทัไดข้ยายการสนบัสนุนและสง่

เสรมิการปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไป

ยงัลูกค้า คู่ค้า ผู้รบัจ้างช่วงทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยรว่มกนัจดัท�าบนัทกึขอ้ตกลงในการต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชัน่กบัลกูคา้ คูค่า้ และผูร้บัจา้งชว่ง ทัง้

ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ได้จดัท�าจรรยา

บรรณธรุกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน เพือ่ใหก้าร

ด�าเนินธุรกจิอยูบ่นพืน้ฐานของความถูกตอ้ง ซื่อสตัย ์

สจุรติ มจีรยิธรรม มคีวามโปรง่ใส รว่มต่อตา้น

การทจุรติคอรร์ปัชัน่ เพือ่ใหด้�าเนินธรุกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

เน้ือหาในจรรยาบรรณธุรกจิได้กล่าวถงึจรยิธรรมทาง

ธรุกจิ แรงงานและสทิธมินุษยชน อาชวีอนามยั และ

ความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม กฎหมายและขอ้ก�าหนดที่

เป็นคู่ค้าหลกั จะต้องลงนามรบัทราบการปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณดงักล่าว รวมทัง้ด�าเนินการผลกัดนัใหคู้่

ค้าในห่วงโซ่ธุรกจิด�าเนินนโยบายและแนวปฏบิตัทิี่จะ

ไม่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ รวม

ทัง้อบรมใหค้วามรูแ้ก่เจา้ของผูป้ระกอบการรถบรรทุก

จ�านวน 6 รายทีน่�ารถบรรทุกเขา้มารบัจา้งบรษิทัฯ 

บรรทกุขนสง่สนิคา้จ�านวน 151 คนัวิง่รบั-สง่สนิคา้ของ

บรษิทัร่วม 200 เทีย่วต่อวนั มคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบั

มาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และตกลงร่วมกนัทีจ่ะต่อ

ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ทกุแบบอยา่งต่อเน่ือง
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การบรหิารจดัการความเสีย่ง

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง เน่ืองจากเหน็วา่การบรหิารความเสีย่ง

ถอืเป็นรากฐานส�าคญัของการบรหิารธรุกจิ โดยกระบวนการบรหิารความเสีย่งไมว่า่จะเป็นการระบุความเสีย่ง การ

ประเมนิความเสีย่ง ตลอดจนการควบคมุดแูลและทบทวนความเสีย่งเป็นประจ�าถอืเป็นการบรหิารเชงิรกุทีบ่รษิทัตอ้งท�า 

และน�ามาปฏบิตั ิ

 เพื่อให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มกีารจดัตัง้คณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ ี

ความเชีย่วชาญในแต่ละดา้นเขา้รว่มเป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ท�าหน้าทีด่แูลและทบทวนการบรหิารความ

เสีย่งโดยรวมของบรษิทั ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม และยอมรบัได ้ ซึง่ไดจ้ดัท�าเป็นแผนผงัความเสีย่ง (Risk Map) ที่

ครอบคลุมในเรือ่งดงัต่อไปน้ีไวแ้ลว้ คอื

1. ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk)

2. ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial Risk) โดยแบง่เป็นความเสีย่งใหญ่ๆ 2 ดา้น คอื

 - ความเสีย่งจากความผนัผวนของปัจจยัทางการตลาด ( Market Risk)

 - ความเสีย่งจากการทีคู่ส่ญัญาไมป่ฏบิตัติามภาระผกูพนั ( Credit Risk)

3. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk)

4. ความเสีย่งจากการไมป่ฏบิตัติามกฎ / ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Risk)

5. ความเสีย่งดา้นการทจุรติ/คอรร์ปัชัน่ทัง้องคก์ร

6. ความเสีย่งจากการหยดุชะงดัของธรุกจิ (Business Interruption Risk)

7. ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม ( Environment Risk)

8. ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหม ่(Emerging Risk)

 อกีทัง้ไดม้กีารประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนินงานของบรษิทัอยา่งมนียัส�าคญั ทีเ่ป็นปัจจยั

ความเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอกของบรษิทัอยา่งสม�่าเสมอ ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีารวเิคราะหถ์งึปัจจยัทีจ่ะท�าใหค้วาม

เสีย่งเกดิขึน้วา่เป็นปัจจยัทีส่ามารถควบคมุได ้ หรอืไมส่ามารถควบคมุได ้ เพือ่หามาตรการในการทีจ่ะป้องกนัหรอืลด

ความเสีย่ง และตดิตามสถานการณ์ทีเ่ป็นสาเหตุของปัจจยัความเสีย่ง เพือ่ประเมนิสถานการณ์และแนวโน้มของผลกระ

ทบต่อบรษิทั รวมทัง้มกีารตดิตามการด�าเนินการตามแผนการบรหิารความเสีย่ง หรอืแผนปฏบิตักิารเป็นประจ�าและ

รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ
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4 ปรเภทความเสีย่ง

ดา้นกลยทุธ์
ดา้นการด�าเนินงาน

ดา้นการเงนิ

ดา้นกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั

หน่วยงานระดบัต่างๆ

8 องคป์ระกอบ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร

การก�าหนดวตัถุประสงค์

การระบุความเสีย่ง

การประเมนิความเสีย่ง

การตอบสนองความเสีย่ง

กจิกรรมควบคมุ

สารสนเทศและการสือ่สาร

การตดิตามประเมนิผล

ระดบัหน่วยงาน

ระดบัธรุกจิ

ระดบัฝ่าย

ระดบัองคก์ร

 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารประกาศนโยบายการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร เพื่อใหก้ารด�าเนิน

งานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นการสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์ร ตลอดจนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม จงึ

ก�าหนดใหห้น่วยงานของบรษิทัด�าเนินการ ดงัน้ี

 1) จดัให้มกีารบรหิารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง ภายใต้กระบวนการบรหิารความเสี่ยงที่เป็น

มาตรฐานเดยีวกนัตามคู่มอืการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เพื่อปลูกฝังใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นส่วนหน่ึงของการ

ด�าเนินงานตามปกติ

 2) บรหิารความเสีย่งภายในหน่วยงานทีร่บัผดิชอบใหอ้ยูใ่นระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได้

 3) น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พือ่ใหเ้กดิความรวดเรว็ในการประมวลผลการรายงานและการสือ่ขอ้ความ

 4) ตดิตามและประมวลผลพรอ้มทบทวนแผนบรหิารความเสีย่งอยา่งน้อยทกุไตรมาส

 อน่ึง เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ มกีารด�าเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามวตัถุประสงคท์ี่

ก�าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลทัว่ทัง้องค์กร ตลอดจนเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งสอดคล้องกบัขอ้

ก�าหนดตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO 

ทีท่างบรษิทัน�ามาเป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึไดจ้ดัท�าคูม่อืบรหิารความเสีย่ง

ของบรษิทั เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์รและระดบักลุม่งานต่อไป

นโยบายการบรหิารความเสีย่ง
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นโยบายการบรหิารความเสีย่งและเพือ่เพิม่โอกาสของการบรรลุวตัถุประสงค ์ สง่เสรมิการบรหิารเชงิรกุ และตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการชีบ้ง่และ

แกไ้ขความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร รวมทัง้การก�าหนดแนวทางการควบคมุเพือ่ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่

ยอมรบัไดด้ยีิง่ขึน้บรษิทัฯไดน้�ามาตรฐานมอก.31000–2555 (ISO31000:2009) หลกัการและแนวทางการบรหิารความ

เสีย่ง มาประยกุตใ์ช ้เป็นกรอบงานและกระบวนการบรหิารความเสีย่งต่อไป

กรอบและกระบวนการบรหิารความเสีย่ง

กรอบงาน และกระบวนการบรหิารความเสีย่ง (ตามมาตรฐาน มอก. 31000-2555 (ISO 31000:2009)

 วตัถุประสงค ์ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ และคา่เป้าหมายของแผนบรหิารความเสีย่ง

และแผนการควบคมุภายในประจ�าปี 2560
 ในปี 2560 ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดก้�าหนดมาตรฐานในการหาบรบิท ผูม้สี่วนไดเ้สยี และความเสีย่งของ

กระบวนการเพื่อหามาตรการในการปรบัปรุงแกใ้หม้ปีระสทิธผิลขึน้ โดยใชก้บักระบวนการทุกกระบวนการภายใน

องคก์รภายใตร้ะบบการจดัการมาตรฐานบรหิารคณุภาพ 

 อบรมใหค้วามรูแ้ก่ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั เพือ่ใหเ้ขา้ใจในมาตรฐานดงักลา่ว และใหก้�าหนดใหท้กุ

ฝ่ายจดัท�าไดด้�าเนินการแผนการด�าเนินการความเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการด�าเนินงานหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีท่�าให้

การด�าเนินงานของฝ่ายไมบ่รรลุเป้าหมาย ตามตวัชีว้ดั KPIs ทีก่�าหนดไว ้ทีท่กุฝ่ายตอ้งรายงานใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงู

ทราบทกุๆ ไตรมาส 

 และเพือ่ใหก้ารด�าเนินงานบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน ประจ�าปี 2560 เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่�าหนดไว ้จงึไดก้�าหนดวตัถุประสงค ์ตวัชีว้ดั ความส�าเรจ็ และคา่เป้าหมายของแผนการ

บรหิารความเสีย่งและแผนการควบคมุภายใน ประจ�าปี 2560 มดีงัน้ี
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วตัถุประสงค์ ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ คา่เป้าหมาย

แผนบรหิารความเสีย่ง

1. เพือ่ใหผ้ลการด�าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไป

ตามเป้าประสงคแ์ละเป้าหมายตามยทุธศาสตรท์ี่

วางไว้

รอ้ยละของตวัชีว้ดัทีบ่รรลุเป้าหมาย

ตามแผนปฏบิตักิาร
รอ้ยละ 100

2. เพือ่ใหม้รีะบบในการตดิตามตรวจสอบผลการ

ด�าเนินการบรหิารความเสีย่งและเฝ้าระวงัความ

เสีย่งใหมท่ีอ่าจเกดิขึน้

ระดบัความส�าเรจ็ของการบรหิารความ

เสีย่ง
ระดบั 5

3. เพือ่ใหเ้กดิการรบัรู ้ตระหนกั และเขา้ใจถงึ

ความเสีย่งดา้นต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ และสามารถหา

วธิกีารจดัการกบัความเสีย่งเพือ่ป้องกนัหรอืลด

ความเสีย่งใหอ้ยูร่ะดบัทีย่อมรบัได้

รอ้ยละของความเสีย่งทีม่รีะดบัความ

เสีย่งลดลง
รอ้ยละ 100

แผนการควบคมุภายใน

1. เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจวา่การด�าเนินงานจะ

บรรลุผลส�าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว้
รอ้ยละของงานทีม่กีารด�าเนินงานตาม

การควบคมุทีก่�าหนด
รอ้ยละ 100
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แนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นการด�าเนินงานภายในองคก์ร

 บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งดา้นการด�าเนินงานตลอดปี 2559 ทีผ่า่นมาดงัน้ี

 ไดม้กีารแบง่แยกหน้าทีข่องคณะกรรมการและฝ่ายบรหิารอยา่งชดัเจน มกีารจดัท�าแผนผงัอ�านาจด�าเนินการ

เพือ่ใชเ้ป็นคูม่อืปฏบิตังิานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือ่ใหท้กุฝ่ายทราบถงึอ�านาจด�าเนินการหรอือ�านาจตดัสนิใจใน

เรือ่งต่าง ๆ ในทกุระดบั

 จดัใหม้กีารตดิตามดแูลใหก้ารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนทีว่างไว ้โดยก�าหนดดชันีวดัผลการ

ด�าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เป็น KPI ของพนกังานทกุระดบัทีจ่ะตอ้งจดัท�าแผนบรหิารความ

เสีย่ง และรายงานความคนืหน้าของการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงูในหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

โดยตรงในการบรหิารความเสีย่ง 

 จดัใหม้กีระบวนการท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถตรวจสอบได ้ประชมุรว่มกนัในแต่ละหน่วยงาน เพือ่

ปรกึษาหารอื แลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยอาศยับทเรยีนในอดตีทีผ่า่นมา และการคาดการณ์โอกาสทีจ่ะเกดิในอนาคต เพือ่

หามาตรการป้องกนัความเสีย่งภายในองคก์รไมใ่หม้ ีหรอืใหอ้ยูใ่นระดบัต�่าทีย่อมรบัได ้

 จดัใหม้กีารอบรมการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่พนกังานทกุระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพือ่เพิม่ความรู ้และ

ประสบการณ์ใหแ้ก่พนกังาน ไดต้ระหนกั และมสีว่นรว่มในการบรหิารความเสีย่ง อยา่งมปีระสทิธภิาพ

 จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล มคีวามเป็นอสิระและมกีารตรวจสอบอยา่งสม�่าเสมอ โดยมอบ

หมายใหฝ่้ายกฎหมาย ซึง่เป็นหน่วยงานตรวจตดิตาม (Compliance Unit) เป็นผูต้รวจประเมนิความสอดคลอ้ง และ 

รายงานใหผู้บ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทราบ โดยในปี 2559 ทีผ่า่นมาไมพ่บการฝ่าฝืน

มาตรการทีว่างไวแ้ต่อยา่งใด

 จดัใหม้รีะบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนินงาน และระบบส�ารองขอ้มลู เพือ่

รองรบัเหตุฉุกเฉนิอนัอาจจะเกดิขึน้ ตลอดทัง้มขีอ้ก�าหนดระเบยีบวธิปีฏบิตัอิยา่งชดัเจนในเรือ่งนโยบายการรกัษา

ความปลอดภยัของขอ้มลูและระบบขอ้มลูเพือ่ป้องกนัการสญูหายหรอืรัว่ไหลของขอ้มลู

 จดัใหม้แีผนความต่อเน่ืองทางธรุกจิเพือ่รองรบัต่อภาวะฉุกเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้โดยไมค่าดคดิและสง่ผลกระทบต่อ

การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ

แผนการบรหิารความเสีย่งประจ�าปี

 ฝ่ายบรหิารจากทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดท้�าการประเมนิความเสีย่ง และจดัระดบั ความส�าคญัของความ

เสีย่งพรอ้มทัง้ก�าหนดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ และก�าหนดวธิจีดัการความเสีย่งนัน้ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้หรอืลด

โอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ กลา่วคอื

บรษิทั ไดแ้บง่ระดบัความเสีย่งเป็น 4 ระดบั โดยสามารถแสดงเป็น Risk Profile มเีกณฑก์ารจดัแบง่ดงัน้ี

ความเสีย่งโดยรวม คะแนน ความหมาย

ต�่า

(Low)

1-2

(สเีขยีว)

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยไมต่อ้งมกีารควบคมุความเสีย่ง 

ไมต่อ้งมกีารจดัการเพิม่เตมิ

ปานกลาง

(Medium)

3-6

(สเีหลอืง)

ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยตอ้งมกีารควบคมุเพือ่ป้องกนัไม่

ใหค้วามเสีย่งเคลือ่นยา้ยไปยงัระดบัทีย่อมรบัไมไ่ด้

สงู

(High)

7-12

(สสีม้)

ระดบัความเสีย่งทีไ่มส่ามารถยอมรบัได ้โดยตอ้งมกีารจดัการ

ความเสีย่งเพือ่ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดต้่อไป

สงูมาก

(Extreme)

13-25

(สแีดง)

ระดบัความเสีย่งทีไ่มส่ามารถยอมรบัได ้จ�าเป็นตอ้งเรง่จดัการ

ความเสีย่งเพือ่ใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัไดท้นัที
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สรปุแผนผงัความเสีย่ง (Risk Map) ภาพรวมของบรษิทั

RISK MAP OF SSSC

MATRIX (ระดบั)

IMPACT(ความรนุแรง/ผลกระทบ)

1 2 3 4 5

LIKELIHOOD

(โอกาศทีจ่ะเกดิ)

5 4

4 5

3 8 22

2 22 58 11

1 4 29 11 6 43

จ�านวนความเสีย่งทีย่งัคงมอียูใ่นแต่ละหน่วยงาน

เปรยีบเทยีบ Risk Map ปี 2559 และ 2560
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RISK MAP OF SSSC

CORRUPTION

IMPACT(ความรนุแรง/ผลกระทบ)

1 2 3 4 5

LIKELIHOOD

(โอกาศทีจ่ะเกดิ)

5

4

3

2 1 1

1 1 2 1 6

สรปุ
 ผลการด�าเนินงานของบรษิทัจะเหน็ไดว้า่ ระดบั

ความเสีย่งโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง (Medium: สเีหลอืง) 

นัน่คอืระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยทางบรษิทัไดม้กีาร

ควบคมุเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วามเสีย่งเคลือ่นยา้ยไปยงัระดบั

ทีย่อมรบัไมไ่ด ้

 สว่นความเสีย่งดา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ ตลอดทัง้

ปี 2560 ทีผ่า่นมาไมพ่บการทจุรติคอรร์ปัชัน่ และไมไ่ดร้บั

การรอ้งเรยีนเรือ่งการทจุรติคอรร์ปัชัน่แต่อยา่งใด

RISK MAP OF SSSC

COMPLIANCE RISK

IMPACT(ความรนุแรง/ผลกระทบ)

1 2 3 4 5

LIKELIHOOD

(โอกาศทีจ่ะเกดิ)

5

4

3

2 2

1 4

แผนผงัความเสีย่ง (Risk Map) ดา้นการทจุรติ/คอรร์ปัชัน่ทัง้องคก์ร

แผนผงัความเสีย่ง (Risk Map) ดา้นการทจุรติ/คอรร์ปัชัน่ทัง้องคก์ร
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ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหม ่(Emerging Risk)

 ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหมเ่ป็นความสญูเสยีทีเ่กดิขึน้จากความเสีย่งทีย่งัไมไ่ดป้รากฏขึน้ในปัจจบุนัแต่อาจจะเกดิ

ขึน้ไดใ้นอนาคตเนื่องจากสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป ความเสีย่งประเภทน้ีเป็นความเสีย่งทีเ่กดิขึน้อยา่งชา้ๆ ยากทีจ่ะ

ระบุได ้มคีวามถีข่องการเกดิต�่าแต่เมือ่เกดิขึน้แลว้จะสง่ผลกระทบอยา่งรนุแรง ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหมน้ี่มกัจะถกูระบุ

ขึน้มาจากการคาดการณ์บนพืน้ฐานของการศกึษาจากหลกัฐานทีม่ปีรากฏอยู ่ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหมน้ี่มกัจะเป็นผล

มาจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง กฎหมาย สงัคม เทคโนโลย ีสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ หรอืการเปลีย่นแปลง

ตามธรรมชาต ิในบางครัง้ผลกระทบของความเสีย่งประเภทนี้อาจจะไมส่ามารถระบุไดใ้นปัจจบุนั ตวัอยา่ง เชน่ ปัญหา

ทีเ่กดิขึน้จากนาโนเทคโนโลย ีหรอืการ เปลีย่นแปลงของสภาวะภมูอิากาศ เป็นตน้

แรงขบัเคลือ่น
ประเดน็ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

(ประเดน็ความเสีย่งอนาคตและความไมแ่น่นอน)

ผลกระทบทีม่ตี่ออุตสาหกรรม 

(Effect to Industry)

สงัคม

- ประชากรโลกขยายตวัมากขึน้ (+)

- การยดึครองทีด่นิท�าเหมอืงเหลก็ (-)

  ไมส่ามารถขดุได้

- เกดิการยดึครองทีด่นิรฐั (-)

- ประชากรยดึครองอุตสาหกรรม (+)

- ท�าใหเ้กดิวฒันธรรมใหม ่(N/A)

- ปัญหาอาชญากรรมมากขึน้ (-)

- การอพยพแรงงานต่างดา้ว (-)

- มกีารก่อการรา้ย (-)

- ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ ท�าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน (-)

- การเปลีย่นแปลงวฒันธรรม เชน่การสรา้งวดั (-)

  แบบพมา่ ที ่จ.สมทุรสาคร

  การใชภ้าษาเพิม่ขึน้ (N/A)

- การแต่งงานขา้มเชือ้ชาต ิจะสงูขึน้ (N/A)

  ความขดัแยง้ทางศาสนา

- การยดึครองทีด่นิท�าเหมอืงเหลก็ไมส่ามารถ ขดุได้

  ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ ท�าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน

  มแีรงงานต่างดา้วเขา้มาท�างานในโรงงานเพิม่ขึน้การ

  เกดิอาชญากรรมจะสงู

เทคโนโลยี

- การผลติแบบ One stop process (+)

- เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นองคก์ร เพือ่เพิม่ 

  ศกัยภาพในการผลติ (+)

- มกีารน�าหุน่ยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้ (+)

- มเีครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู (+)

- IOT (Internet of Thing) (N/A)

- Digital Economy (N/A)

- Energy Saving  (+) 

- การใชร้ะบบสารสนเทศแทนพนกังาน

- การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของ เทคโนโลย ี4.0

 - การผลติแบบ One stop process

 - เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นองคก์ร เพือ่เพิม่    

   ศกัยภาพในการผลติ

 - มกีารน�าหุน่ยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้ 

 - มเีครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู

 - Energy Saving
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ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหม ่(Emerging Risk)

แรงขบัเคลือ่น
ประเดน็ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

(ประเดน็ความเสีย่งอนาคตและความไมแ่น่นอน)

ผลกระทบทีม่ตี่ออุตสาหกรรม 

(Effect to Industry)

เศรษฐกจิ

- การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญีปุ่่ น ประเทศไทยไมม่ี

เหลก็เขา้มา (-)

- การลดการใชเ้หลก็จากการเขา้มาของ เทคโนโลยกีารผลติ 

(-)

- ความตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงอนัเน่ืองมาจาก  ภาวะ

เศรษฐกจิโลก (-)

 การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพือ่เพิม่การแขง่ขนัและ

การอยูร่อด 

  ขององคก์ร (+) 

- เศรษฐกจิโลกหดท�าใหก้ารบรโิภคน้อยลง (-)

- โครงสรา้งทางธรุกจิเกดิความผนัผวน (-)

- สกุลเงนิตราหลกัในการคา่โลกเปลีย่นจาก US  เป็นเงนิ

หยวน (-)

- เศรษฐกจิขยายตวัท�าใหม้กีารผลติสนิคา้  เพิม่ขึน้ (+)

- มกีารลงทนุเพิม่ขึน้/ประสทิธภิาพการ  ผลติสงูขึน้ (+)

- เกดิการจา้งงาน (แรงงานต่างดา้ว) (N/A)

โลกจะยอ่เลก็ลงในเรือ่งการตดิต่อสือ่สาร (+) 

ลกูคา้ขยายการผลติดว้ยตวัเอง

- การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญีปุ่่ น 

  ประเทศไทยไมม่เีหลก็เขา้มา

- การลดการใชเ้หลก็จากการเขา้มาของ

   เทคโนโลยกีารผลติ 

- ความตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงอนัเน่ืองมาจาก

   ภาวะเศรษฐกจิโลก 

- การปรบัเปลีย่นผลติภณัฑใ์หม่ๆ  เพือ่เพิม่การ

   แขง่ขนัและการอยูร่อดขององคก์ร 

-  เศรษฐกจิหดตวัท�าใหก้ารบรโิภคน้อยลง

- โครงสรา้งทางธรุกจิเกดิความผนัผวน

- เศรษฐกจิขยายตวัท�าใหม้กีารผลติสนิคา้

   เพิม่ขึน้

- มกีารลงทนุเพิม่ขึน้/ประสทิธภิาพการ

   ผลติสงูขึน้

สิง่แวดลอ้ม

- แกนโลกเปลีย่น สง่ผลใหช้ว่งกลางวนัยาวนานกวา่กลาง

คนื (N/A)

- มรสมุท�าใหเ้ดนิเรอืสนิคา้ไดล้า่ชา้ (-) 

- มคีวามตอ้งการพลงังานและทรพัยากรเพิม่ขึน้ (-)

- สภาพแวดลอ้มเสือ่มโทรมลง เพราะปัญหา  การจดัการ

ขยะ (-)

- มกีารใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ (+)

- ท�าใหอุ้ณหภมูริอ้นขึน้ พลงังานขาดแคลน (-)

- ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ะเพิม่มากขึน้ (N/A)

- น�้าจะทว่มเป็นบรเิวณกวา้ง (-)

- โรคระบาดเก่าจะกลบัมาใหม ่และโรคใหมจ่ะมาพฒันาสาย

พนัธุ ์(-)

มมีรสมุในทะเล เนื่องจากบรรยากาศโลก เปลีย่นไป (N/A)

 สภาวะโลกรอ้นท�าใหอ้าจเกดิปัญหาน�้าทว่มระดบัสงู

 สรา้งระบบ SOC และ RoSH

- แกนโลกเปลีย่น สง่ผลใหช้ว่งกลางวนัยาวนานกวา่

กลางคนื (N/A)

- มรสมุท�าใหเ้ดนิเรอืสนิคา้ไดล้า่ชา้ (-) 

- มคีวามตอ้งการพลงังานและทรพัยากรเพิม่ขึน้ (-)

- สภาพแวดลอ้มเสือ่มโทรมลง เพราะปัญหา  การ

จดัการขยะ (-)

- มกีารใชพ้ลงังานทดแทนสงูขึน้ (+)

- ท�าใหอุ้ณหภมูริอ้นขึน้ พลงังานขาดแคลน (-)

- ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ะเพิม่มากขึน้ (N/A)

- น�้าจะทว่มเป็นบรเิวณกวา้ง (-)

- โรคระบาดเก่าจะกลบัมาใหม ่และโรคใหมจ่ะมา

พฒันาสายพนัธุ ์(-)

มมีรสมุในทะเล เนื่องจากบรรยากาศโลก เปลีย่นไป 

(N/A)

 สภาวะโลกรอ้นท�าใหอ้าจเกดิปัญหาน�้าทว่มระดบัสงู

 สรา้งระบบ SOC และ RoSH
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แรงขบัเคลือ่น
ประเดน็ความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

(ประเดน็ความเสีย่งอนาคตและความไมแ่น่นอน)

ผลกระทบทีม่ตี่ออุตสาหกรรม 

(Effect to Industry)

การเมอืง

- โลกตะวนัตกและตะวนัออกแบง่แยกกนัเศรษฐกจิ โลกอาจ

ถกูกดีกนั (-)

- การเมอืงเกดิการเสถยีรภาพ นกัลงทนุมคีวาม มัน่ใจ (+)

- มกีารรฐัประหาร ท�าใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวั (-)

- ประเทศไทยเป็นการปกครองแบบม ี 

  นายกรฐัมนตร ี2 คน (N/A)

- การเมอืงวุน่วายจะท�าใหอุ้ตสาหกรรม

  เปลีย่นแปลงไป (-)

- การแตกกนัของกลุม่การคา้ WTO          

  อนัเน่ืองมาจากการเมอืงโลก (-)

- มคีวามรนุแรงเรือ่งการแบง่แยกดนิแดน (-)

- มกีารใชอ้าวธุทีท่นัสมยัขึน้ (N/A)

- การเปลีย่นแปลงขัว้อ�านาจของมหาอ�านาจ (-)

การกดีกนัทางการคา้ (-)

 การเปลีย่นแปลงกฎหมายดา้นแรงงานต่างดา้ว

ความมัน่ใจของผูล้งทนุเพิม่ขึน้

- การเมอืงวุน่วายจะท�าใหอุ้ตสาหกรรม

  เปลีย่นแปลงไป

- การแตกกนัของกลุม่การคา้ WTO          

  อนัเน่ืองมาจากการเมอืงโลก

- ขาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

ทีม่าของขอ้มลู

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/th/ResearchClusters.aspx?ArticleId=45 

         เรือ่ง ประชากรโลกขยายตวัมากขึน้

http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2556/Exer2556_no125  

         เรือ่ง การอพยพแรงงานต่างดา้ว

http://www.trclabourunion.com/d536.doc  

         เรือ่ง การอพยพแรงงานต่างดา้ว

http://www.kriengsak.com/node/2125 

         เรือ่ง การก่อการรา้ย

http://www.sri.cmu.ac.th/~srilocal/research_a/DATA/39_B.html   

         เรือ่ง ผูส้งูวยัจะเพิม่ขึน้ท�าใหว้ยัแรงงานขาดแคลน

http://www.thaiauto.or.th/ContentImages/auto%204%20jun%20pid.pdf  

        เรือ่ง  การผลติแบบ One stop process

http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/Jba132/Article/JBA132Pongpat.pdf  

        เรือ่ง เทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นองคก์ร เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการผลติ

https://sites.google.com/site/robotieskorn111/karna-hun-ynt-ma-chi-ngan-laea-withyakar-hun-ynt-ni-xnakht  

       เรือ่ง น�าหุน่ยนตเ์ขา้มาใชเ้พิม่ขึน้      

www.9engineer.com/ee_main/การใชไ้ฟฟ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ.html  

       เรือ่ง เครือ่งใชไ้ฟฟ้าทีม่ปีระสทิธภิาพสงู

http://strategy.dip.go.th/ขอ้มลูอุตสาหกรรม/เหลก็และเหลก็กลา้/tabid/95/Default.aspx                 

      เรือ่ง การขาดแคลนวตัถุดบิเหลก็ของญีปุ่่ น ประเทศไทยไมม่เีหลก็เขา้มา

http://www.vrsteel.com/th_business_news_detail.php?news_id=375  

      เรือ่ง ความตอ้งการใชเ้หลก็ลดลงอนัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิโลก 

ความเสีย่งทีจ่ะเกดิใหม ่(Emerging Risk)
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 วกิฤตโิลกรอ้นเป็นสาเหตุส�าคญัทีท่�าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศมผีลต่อทรพัยากรธรรมชาต ิ

(เชน่ น�้า ดนิ ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพ พืน้ทีช่ายฝัง่ทะเลและเกาะขนาดเลก็ในทะเล) และชวีติ

ความเป็นอยูข่องชมุชนทอ้งถิน่ในชนบท (เชน่ ความมัน่คงดา้นอาหาร สขุภาพ) ไดห้ลายระดบั ขึน้อยูก่บัระดบัและ

ขนาดของการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ การเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่และวงกวา้งยอ่มสรา้งผลกระทบทีร่นุแรง

ไดม้ากกวา่การเปลีย่นแปลงเพยีงชัว่คราว หรอืในพืน้ทีข่นาดเลก็ นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศยงัสง่ผล

ต่อภาคการเกษตรไดใ้นอกีหลายแงม่มุทัง้จากการทีร่ะดบัก๊าซคาร ์บอนไดออกไซดม์คีวามเขม้ขน้มากขึน้,ความชืน้ใน

บรรยากาศและฝนทีเ่ปลีย่นแปลงไป, ปฏสิมัพนัธข์องผลกระทบของการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศ เป็นตน้

 Ref: กรมอุตุนิยมวทิยา (http://climate.tmd.go.th/content/article/9)

 กจิกรรมของมนุษยท์ีม่ผีลทาใหส้ภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลง คอื กจิกรรมทีท่าใหป้รมิาณก๊าซเรอืนกระจก

(Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิม่มากขึน้เป็นเหตุใหภ้าวะเรอืนกระจก (Greenhouse Effect) รนุแรงกวา่ทีค่วร

จะเป็นตามธรรมชาต ิและสง่ผลใหอุ้ณหภมูพิืน้ผวิโลกสงูขึน้ ทีเ่รยีกวา่ภาวะโลกรอ้น (Global warming)

 Ref: กรมอุตุนิยมวทิยา (http://climate.tmd.go.th/content/article/9)

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าโครงการลดการปลอ่ยปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก เพือ่รว่มลดภาวะโลกรอ้น

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate change)

ความเสีย่งจากการการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
 ปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท�าแผนรบัมอืภยัพบิตั ิน�้าทว่ม เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิานกบัพนกังานทกุคน 

เมือ่เกดิเหตุขึน้ในบรษิทัเพือ่ควบคมุเหตุฉุกเฉนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ อนัมผีลใหเ้กดิความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและ

ตวับุคคลน้อยทีส่ดุ

เสาระดบัน�้า ที ่โรงงานแหง่ที ่2

ถา้เขม็วดัระดบัน�้า ถงึ 3.30 ใหเ้ขา้สูแ่ผน

การรายงาน ฉุกเฉนิ
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ทมีเฝ้าระวงั หากพบวา่มนี�้าจากภายนอกไหลเขา้มาภายในบรษิทัใหปิ้ดทอ่ระบายน�้า

ทีเ่สาระดบัน�้าที ่SSSC 2 เขม็แตะที ่3.30 ม.

ผูอ้�านวยการฉุกเฉนิ

ประเมนิสถานการณ์ฉุกเฉนิและด�าเนินการสัง่การ

ปิดประตโูรงงาน
หวัหน้าทมีฉุกเฉนิ

ประเมนิสถานการณ์ฉุกเฉนิและด�าเนินการสัง่การ

ปิดประตโูรงาน

หวัหน้าทมีฉุกเฉนิ ทมีเฝ้าระวงัเปิดเครือ่งสบูน�้า

เพือ่ระบายน�้า

หวัหน้าพืน้ที ่แบง่พนกังานขนของขึน้ทีส่งู 

และปิดประตู

เมอืน�้าสงูเกนิระดบัทีก่�าหนดใหฝ่้ายวศิวกรรม

ท�าการตดัไฟหลกั และเปิดเครือ่งปัน่ไฟส�ารอง

ฝ่ายประสานงาน 

สว่นกลาง 

แจง้หน่วยงาน

ราชการ / ฝ่าย

ประสานงานภายใน 

และสนบัสนุน

และหวัหน้าทมีฉุกเฉนิ 

ฝ่ายประสานงานภายในสนบัสนุน จดัเตรยีมรถ

อพยพพนกังานในจดุทีก่�าหนด

เมือ่น�้าสงูเกนิระดบัทีก่�าหนด

ใหฝ่้ายวศิกรรมท�าการตดัไฟหลกั

และเปิดเครือ่งปัน่ไฟส�ารอง

ถา้ทมีเฝ้าระวงัภยัไมส่ามารถระงบัเหตุได ้ใหย้า้ยขึน้ทีส่งูเพือ่ความปลอดภยัและรายงานใหผู้้

อ�านวยการศนูยป้์องกนัทราบ

ทมีเฝ้าระวงั จดัเวรเฝ้าโรงงาน จนกวา่น�้าจะลดลง และแจง้ผูอ้�านวยการศนูบป้์องกบั

หวัหน้าทมีฉุกไเฉิน

ทีเ่ฝ้าระวงั

เปิดเครือ่งสบูน�้าเพือ่

ระบายน�้า

หวัหน้าพึน้ทีแ่บง่

พนกังานขนของขึน้

ทีส่งูและปิดประตู

โรงงาน

เวลาท�างานปกติ นอกเวลาท�างานปกติ

การรายงานแผนรบัมอืภยัพบิตั ิน�้าทว่ม
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 จดัอบรมแผนป้องกนัน�้าทว่ม เป็นประจ�าทกุปีเพือ่เตรยีมความพรอ้มส�าหรบัการ

เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศในบจัจบุนั เมอืวนัที ่26 ตุลตาคม 2560

จดัอบรมแผนป้องสารเคมรีัว่ไหล เมอืวนัที ่26 ตุลตาคม 2560
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ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Risk)
 
 จากลกัษณะการด�าเนินการของอุตสาหกรรมและการด�าเนินงานของบรษิทัฯ ความเสีย่งในดา้นสิง่แวดลอ้มอยู่

ในระดบัทีต่�่า เน่ืองจากในกระบวนการผลติไมส่ง่กระทบต่อสิง่แวดลอ้มแต่อยา่งใด เพราะเป็นโรงงานแปรรปูโลหะ ดว้ย

วธิกีารตดัพบั และปัม้ขึน้รปู

 แนวทางการลดความเสีย่ง :  บรษิทัฯ ก�าหนดนโยบายดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม เป็นก

รอบภารกจิ ตัง้แต่เริม่ตน้กระบวนการผลติ การออกแบบตดิตัง้ การก�าหนดวธิปีฏบิตังิาน การสรา้งวฒันธรรมความ

ปลอดภยั การด�าเนินกจิกรรมการประเมนิความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัและลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มต่อ

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี การปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีก่�าหนดอย่างเคร่งครดั ตลอดถงึการด�าเนินการตาม

มาตรฐานระบบจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001, ระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001,IATF 16949, มาตรฐานความ

ปลอดภยั OHSAS 18001, และมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน ISO 50001

ก�าหนดใหม้กีารตรวจวดั บนัทกึ

ประเดน็ปัญหาสิง่แวดลอ้มที่

ส�าคญั และรายงานผลการลด

มลพษิและปรมิาณ

บอ่บ�าบดั
การจดัการน�้าเสยี โดยตดิตัง้ระบบ

บ�าบดัน�้าเสยี และควบคมุการตรวจวดั

น�้าใชก้่อนปลอ่ยออกนอกโรงงานทัง้ๆ

ทีโ่รงงานไมไ่ดม้กีารใชน้�้าใน

กระบวนการผลติแต่อยา่งใด

ผลการวดัเสยีงจากภายใน 
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การบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้

1. คณุคา่ตลอดหว่งโซ่คณุคา่ (Value Proposition through value chain)

กระบวนการ/ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
 การด�าเนินธรุกจิบรษิทัฯ  มุง่การมสีว่นรว่มของทกุสว่นงาน  ในวงจรธรุกจิ ท�าใหเ้กดิความรว่มมอืกนั

ตลอดหว่งโซ่คณุคา่โดยการมสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบต่อสงัคม และการบรหิารจดัการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

 ขัน้ตอนการสัง่ชือ้มุง่เน้นการจดัชือ้ จดัจา้งทีก่�าหนดเงือ่นไขทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และสงัคม  ไมล่ะเมดิ

สทิธมินุษยชน ซึง่เป็นการจดัชือ้ จดัจา้ง ในรปูแบบ Green purchasing ระบบแสงสวา่งในส�านกังาน ใชห้ลอด LED 

แทนการใชห้ลอดฟลอูอรเ์รสเซนต ์เครือ่งปรบัอากาศ เบอร ์5 และเคารพต่อสทิธมินุษยชนดา้นการใชแ้รงงานเดก็ และ

แรงงานต่างดา้ว โดยการประเมนิ คูค่า้ ผูส้ง่มอบ ผูร้บัจา้งชว่ง กบัทัง้ไดม้กีารก�าหนดมาตรการในการคดักรองและ

ตรวจสอบคูค่า้ในเรือ่งการไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน

 กระบวนการผลติจะควบคมุกระบวนการดว้ยใชเ้ทคโนโลยปีระหยดัพลงังานโดยการใชอุ้ปกรณ์ประสทิธภิาพ

สงู เชน่ ระบบ Inverter VSD หลอดไฟฟ้าประหยดัไฟฟ้าไดร้บัรางวลัประชาสมัพนัธด์า้นการอนุรกัษพ์ลงังานแบบมี

สว่นรว่ม มรีะบบ ไดร้บัการรบัรองมาตาฐานการบ�าบดัน�้าเสยี การประเมนิ Aspect การทบทวนการใชท้รพัยากรไมใ้น

การท�า Pallet โดยเปลีย่นเป็น Steel Pallet การน�ากระดาษหอ่เหลก็มา ปรบัใชเ้ป็นกระดาษรองรบั มรีะบบ OHSAS 

18001 การชีบ้ง่อนัตรายและประเมนิความเสีย่งในทกุกจิกรรม ทัง้การปฏบิตังิานและสภาพแวดลอ้มไดร้บัรางวลัความ

ปลอดภยั ไดร้บัรางวลัความปลอดภยัดเีดน่แหง่ชาต ิ10 ปีตดิต่อกนั

 กระบวนการสง่มอบมุง่เน้นกระบวนการและผูเ้กีย่วขอ้งใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อลกูคา้ ชมุชน สงัคม และสิง่

แวดลอ้ม โดยในกระบวนการการสง่มอบสนิคา้บรษิทัฯ ไดพ้ฒันาศกัยภาพผูร้บัจา้งชว่งรถบรรทกุโดยการอบรมการ

ขบัขีป่ลอดภยั การตรวจสารเสพตดิ ตรวจวดัแอลกอฮอล ์ตรวจความดนั ตรวจอุณหภมูริา่งกาย  การตรวจสภาพรถ

บรรทกุดา้นความปลอดภยัและดา้นมลภาวะ เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะสง่ผลต่อลกูคา้ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม

Supplies

Purchasing
SSSC

Production Admin Marketing

Truck Company

Delivery

Responsible to Customer Social Environment
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2. การบรหิารการจดัซือ้ ผลติ สง่มอบและกจิกรรมหลงัการขาย (Operation)

  การจดัซือ้วตัถุดบิ

   MARKETING 

   วางแผนการผลติ

     กระบวนการผลติ 

       - SLITTER

       - SHEARING

       - SQUARE SHEAR

       - GANG SLIT

       - OVER HEAD CRANE

     ความปลอดภยั

   สนิคา้คงคลงั

     สง่มอบสนิคา้ส�าเรจ็รปู

     บรกิารหลงัการขาย

ประเมนิความพงึพอใจ

INPUT PROCESS OUTPUT

EFFDBACK

INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM

ฝ่ายจดัชือ้วตัถุดบิ    BAR CODE SYSTEM

ฝ่าย MARKETING     FORECAST SYSTEM

ฝ่ายวางแผน     AUTO PLAN

ฝ่ายผลติ                          BAR CODE SYSTEM

      CUTTER SETING PROGRAM

      WORK SITE CONTROL

ฝ่ายความปลอดภยั              SOP  (SAFETY OPERATION PROCEDURE)     

ฝ่าย STOCK CONTROL   BAR CODE SYSTEM

ฝ่าย DELIVERY              BAR CODE SYSTEM

ประเมนิความพงึพอใจ    REACTIVE SYSTEM
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การบรหิารการมสีว่นรว่มของลกูคา้ คูค่า้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ลกูคา้
 บรษิทัฯ ไดด้�าเนินการโดยเขา้ไปพบพดูคยุกบั

ลูกคา้โดยตรงเพื่อท�าความเขา้ใจถงึความต้องการของ

ลูกค้าส�าหรบัการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ ที่มี

คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกคา้รวมทัง้มี

การรบัทราบขอ้มูลและร้องเรยีน (ถ้าม)ี เพื่อให้เกดิ

ประโยชน์รว่มกนัดงัต่อไปน้ี

 ก�าหนดราคาสนิค้าและบรกิารอย่างเป็นธรรม

และสมเหตุสมผล

 ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น

 บรหิารจดัการความสมัพนัธ์กบัลูกค้าทัง้ก่อน

และหลงัการขาย เพือ่ใหล้กูคา้พงึพอใจกบัสนิคา้/บรกิาร

สงูสดุ

คูค่า้
 ใ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กับ คู่ ค้ า บ ริษั ท ฯ ไ ด้ มี

กระบวนการทีช่ดัเจนโปรง่ใสโ่ดยด�าเนินการตาม

ระเบยีบและวธิปีฏิบตัิเกี่ยวกบัการจดัซื้อ จดัจ้าง ที่

ก�าหนดไวช้ดัเจนและเปิดเผยใหบุ้คลากรรบัทราบยดึถอื

ปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั รวมทัง้สื่อสารให้กบัคู่ค้าได้รบั

ทราบอยา่งซื่อ สตัยส์จุรติ และเทา่เทยีมกนั พรอ้มทัง้

เปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัในระหว่างคู่ค้าตามควรแก่

กรณีโดยพืน้ฐานความยุตธิรรมและการรกัษาความลบั

ของคูค่า้เป็นส�าคญั

 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ 

เพือ่ใหม้กีารพฒันาตลาดรว่มกนั

คูแ่ขง่ขนั
 การแขง่ขนัตอ้งเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 

จรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ

 ด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมร่วม

กนัได้

ผูร้บัเหมาชว่ง
 มกีารคดัเลอืกผูร้บัเหมาช่วงตามศกัยภาพของ

งาน

 มกีารพฒันาใหค้วามรูผู้ร้บัเหมาชว่ง

 มกีารตรวจสารเสพตดิผูร้บัเหมาชว่ง

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้ว่มกนั

 มีผู้ร ับเหมามีศักยภาพในการท�างานให้กับ

องคก์ร

จดัสง่
 มกีารคดัเลอืกผูจ้ดัส่งสนิคา้โดยมมีาตรการการ

ตรวจสอบที่เขม้งวด แต่มคีวามเป็นธรรมมมีาตรการ

สร้างความเสมอภาคในการจ่ายงาน มกีารอบรมให้

ความรูก้ารขบัขีป่ลอดภยัใหก้บัพนกังานทีข่บัรถบรรทุก

มมีาตรการตรวจสอบสารเสพตดิและการตรวจสอบแอล

กอฮอลล ์ และสขุภาพเบือ้งตน้แก่พนกังานขบัรถทกุคน

ก่อนเริม่ท�างาน เพือ่ป้องกนัอุบตัเิหตุระหวา่งขนสง่

ผลทีไ่ด้

 ผูป้ระกอบมรีายไดม้คีวามมัน่คง บุคลากรมกีาร

พฒันาความรูค้วามสามารถ

 องคก์รมผีูข้บัรถทีม่ศีกัยภาพและมจีติส�านึกใน

การท�างานลดอุบตัเิหตุในการขนส่งสนิคา้ ส่งผลใหล้ด

ผลกระทบการท�าลายสิง่แวดลอ้ม

ผูส้ง่มอบวตัถุดบิ, ผูส้ง่มอบวสัดสุิน้เปลอืง
 มีการประชุมร่วมกับผู้ส่ งมอบเพื่อพัฒนา

ศกัยภาพรว่มกนั

 มกีารประเมนิผูส้ง่มอบดา้นเวลาการสง่มอบ
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ชมุชน
 องค์กรได้มีการสานเสวนากับชุมชนท้องถิ่น

หาความตอ้งการของชมุชน เพือ่องคก์รจะไดม้สีว่นรว่ม

การพัฒนาชุมชน ซึ่งผลการเสวนามีการน�าไปใช้

ประโยชน์ ดงัน้ี

 ก�ากบั ดแูลกจิการ ไมใ่หส้รา้งปัญหาแก่ชมุชน 

เพือ่ประโยชน์สขุรว่มกนั เชน่ จดัท�ากจิกรรมจติอาสา

เพือ่พฒันา ชมุชน เป็นตน้

 ท�าแผนโครงการร่วมกับชุมชนในการดูแล

สขุภาพผูส้งูอายุ

 ท�าแผนโครงการลานกฬีาส�าหรบัผูส้งูอายุ

 การจา้งงานแรงงานในทอ้งถิน่

 การสบืทอดประเพณวีฒันธรรมทอ้งถิน่

 มีแผนงานการอนุรกัษ์ทรพัยากรร่วมกันโดย

การปลกูป่าชายเลน

 มโีครงการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัชมุชน เชน่ 

โครงการถังดักไขมันให้กับโรงเรียนสามัคคีบ�ารุง 

,โรงเรยีนวดัสวนสม้,โรงเรยีนมาบยางพรวทิยาคม

จ. ระยอง

สงัคม
 สนบัสนุนกจิกรรมเพือ่สงัคมในดา้นต่างๆ เชน่ 

การศกึษา การสง่เสรมิอาชพีการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

เป็นตน้

ผูถ้อืหุน้
 มกีารแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและ

สม�่าเสมอ

 มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและ

สามารถตรวจสอบได้

 ใหก้ารสนับสนุนในการจดักจิกรรมเพื่อสงัคมที่

เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและองคก์ร

ผูบ้รหิารและพนกังาน
 ปฏบิตัต่ิอผูบ้รหิารและพนกังานเสมอืนบุคคลใน

ครอบครวั

 มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและ

พนกังาน

 มีการส่ ง เสริม ให้ บุคลากรในองค์กร  ใช้

ทรพัยากรอยา่งรูค้ณุคา่สงูสดุ

 ให้การส่งเสริมการบริหารการเงนิส่วนบุคคล

ของพนกังาน เชน่ การออม การจดัท�าบญัชคีรวัเรอืน 

การวางแผนทางการเงนิ

 ใหก้ารส่งเสรมิดา้นกฬีา และสนัทนาการแก่ผู้

บรหิารและพนกังาน

 ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนักงานมสี่วนร่วมใน

การด�าเนินกจิกรรมเพือ่สงัคมอยา่งจรงิจงั เป็นรปูธรรม 

และมกีารประสานความรว่มมอืกนัในทกุระดบั

 สนับสนุนให้การจดักิจกรรมเพื่อสงัคมเป็นไป

อยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั มเีหตุมผีล
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นโยบายดา้นคณุภาพ

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึการพฒันาและการปรบัปรงุเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในดา้นต่างๆ จงึไดผ้กูพนัตนเองต่อ

การจดัตัง้ระบบคณุภาพ  ซึง่อา้งองิตามขอ้ก�าหนดในระบบมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001:2008 และระบบมาตรฐาน

การจดัการคณุภาพส�าหรบัอุตสาหกรรมรถยนต ์ISO/IATF 16949 ฉบบัปัจจบุนัขึน้ในบรษิทั โดยก�าหนดนโยบาย

คณุภาพ ดงัน้ี

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่อยา่งยิง่ถงึการสรา้งคณุภาพและความพงึพอใจ เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ ซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัต่อการด�าเนินธรุกจิ ดงันัน้เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดงักลา่วบรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดแนวนโยบาย

ดงัน้ี

 - ใหค้วามส�าคญัสงูสดุในดา้นคณุภาพเพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้

 - ตอ้งท�าความเขา้ใจอยา่งชดัเจนกบัความตอ้งการของลกูคา้เพือ่จดัหาสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพตรงตาม

ความตอ้งการของลกูคา้

 - มุ่งมัน่ที่จะพฒันาคุณภาพของสนิค้าและการให้บรกิารอย่างต่อเน่ืองโดยเน้นถงึประสทิธภิาพสูงสุดของ

กระบวนการผลติ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการสง่มอบสนิคา้ใหค้รบถว้นตรงต่อเวลา

 - จดัท�าคงไวแ้ละด�าเนินการอย่างมปีระสทิธภิาพต่อระบบการบรหิารงานคุณภาพ ซึ่งสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของลกูคา้และมาตรฐานของระบบบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/IATF 16949

 - ด�าเนินการสง่เสรมิและพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง

 - บรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคมุดแูลการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทีไ่ดใ้หไ้วก้บัลกูคา้อยา่งเครง่ครดัและดว้ยความ

ซื่อสตัยส์จุรติเอาใจใส ่และสม�่าเสมอ 

 - บรษิทัจดัใหม้รีะบบการควบคุมดแูลการรกัษาขอ้มลูความลบัของลูกคา้เสมอืนเป็นความลบัของบรษิทัและ

ระมดัระวงัมใิหม้กีารน�าความลบัดงักลา่วไปใชโ้ดยมชิอบ

 - นอกจากนัน้การใหข้อ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งเพยีงพอและทนัต่อเหตุการณ์ การปฏบิตัติามเงือ่นไขต่างๆ ทีม่ ี

ต่อลกูคา้อยา่งเครง่ครดั ตลอดจนการจดัใหม้รีะบบและกระบวนการทีใ่หล้กูคา้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณ ความ

ปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมถึงการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกบัวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มี

ประสทิธภิาพและเป็นประโยชน์กบัลกูคา้สงูสดุ นอกจากน้ี ยงัเน้นถงึการรกัษาความลบัของลกูคา้และไมน่�าไปใชเ้พือ่

ประโยชน์โดยมชิอบ

 “สรา้งความพงึพอใจ เอาใจใสค่ณุภาพ มุง่มัน่พฒันาองคก์ร”

ISO 9001 , IATF 16949 



62 รายงานความยั่งยืน่ประจ�าปี 2560

ความพงึพอใจของลกูคา้

 การตดิตามและการประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้นัน้ เป็นสิง่ส�าคญัยิง่เพือ่รกัษาใหล้กูคา้เกดิความพอใจใน

ระดบัสงูต่อสนิคา้ของบรษิทัฯอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ีทางบรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั(มหาชน) ไดม้กีาร

ประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้มาโดยตลอด โดยทางบรษิทัฯจะแบง่การประเมนิออกเป็น 2 ชว่ง ชว่งแรกจะประเมนิ

ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม ถงึ เดอืนตุลาคม และชว่งทีส่องตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ถงึ เดอืนเมษายนของปีหน้าโดยจะ

ท�าการประเมนิใน 4 หวัขอ้หลกั คอื

1. คณุภาพ  

2. การจดัสง่  

3. การบรกิารหลงัการขาย  

4. ราคา

 และเมื่อทางบริษัทฯได้ผลการ

ประเมนิจากลูกค้าเป็นที่ขอ้มูลดบิมาแล้ว 

ทางบรษิทัฯจะน�ามาท�าการวเิคราะห์แล้ว

น�าผลการค�านวณที่ได้มาแปลงให้อยู่ใน

รอ้ยละ ดงัแสดงในกราฟดา้นลา่ง ทัง้น้ีเพือ่

ใหง้า่ยต่อการเขา้ใจและงา่ยต่อการน�าไปวเิคราะหข์อ้มลูสว่นลกึหรอืน�าไปเปรยีบเทยีบกบัดชันีชีว้ดั (KPI) ในดา้นต่างๆ

ของทางผูบ้รหิารระดบัสงูต่อไปแต่อย่างไรกต็ามทางบรษิทัฯเองจะมกีารตรวจตดิตามเป็นพเิศษในกรณีทีลู่กคา้ใหค้�า

แนะน�าทีต่อ้งการใหบ้รษิทัฯพจิารณาเป็นพเิศษหรอืในกรณทีีล่กูคา้ใหค้ะแนนต�่ากวา่ 2 คะแนนลงไป กลา่วคอืทางบ

รษิทัฯจะใหท้างฝ่ายการตลาด ซึง่กค็อื เจา้หน้าทีฝ่่ายขายทีด่แูลลกูคา้เจา้นัน้อยู ่ใหอ้อกไปพบลกูคา้หรอืโทรไปสอบถาม

ถงึสาเหตุการใหค้�าแนะน�าหรอืการใหค้ะแนนดงักลา่ว เมือ่เจา้หน้าทีฝ่่ายขายไดร้บัทราบถงึขอ้เทจ็จรงิแลว้ใหน้�ามา

เสนอในทีป่ระชมุของฝ่ายการตลาดและด�าเนินการแจง้ใหท้างผูบ้รหิารระดบัสงูรบัทราบ เพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ภายในบรษิทัฯรบีด�าเนินการแกไ้ขและป้องกนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ไมใ่หเ้กดิขึน้ซ�้าอกี ทัง้น้ีทา้ยสดุเพือ่ใหล้กูคา้เกดิความพงึ

พอใจสงูสดุต่อสนิคา้และบรษิทัฯอยา่งต่อเน่ือง ดงัสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของบรษิทัฯ คอื

“ความปลอดภยัมาเป็นอนัดบัหน่ึง ค�านึงถงึความพงึพอใจ หว่งใยใสใ่จสงัคม ระดมพฒันาอยา่งต่อเน่ือง”

กราฟแสดงคา่รอ้ยละของความพงึพอใจของลกูคา้ในดา้นต่างๆตัง้แต่ปี 2012 ถงึ 2017
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 นอกจากน้ีทางบรษิทัฯยงัมกีารพฒันาระบบทีช่่วยในการเกบ็ขอ้มลูความพงึพอใจของลกูคา้ใหม้คีวามถูกตอ้ง 

แมน่ย�า และครบถว้น ทัง้น้ีเพือ่ใหผ้ลการวเิคราะหท์ีไ่ดอ้อกมานัน้มคีวามเชือ่ถอืมากทีส่ดุ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากกราฟดา้น

ลา่ง

กราฟแสดงจ�านวนลกูคา้ทีท่�าการประเมนิความพงึพอใจตัง้แต่ปี 2014 ถงึปี 2017

“ด�าเนินธรุกจิเพือ่สรา้งความพงึพอใจ

                                     โดยมธีรรมาภบิาลการบรหิาร”
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ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 ยอดขายสทุธ ิหรอื รายไดส้ทุธ ิ 4,773.26 4,562.58 4,785.38     

 ก�าไรสทุธ ิ 199.58 277.70 197.91

 เงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ 105.60 140.8 102.40

 ผลตอบแทนแก่พนกังาน 492.70 472.36 458.83

 ดอกเบีย้และคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิใหแ้ก่ผูใ้หกู้ย้มืเงนิ 15.21 17.92 28.76

 ภาษทีีจ่า่ยใหร้ฐับาลและหน่วยงานทอ้งถิน่ 52.61 70.57 46.54

 คา่ใชจ้า่ยในการด�าเนินโครงการเพือ่การสรา้งความ

 มสีว่นรว่มของชมุชนและสงัคม  (บาท)
206,095 265,856 500,000

1. ขอ้มลูดา้นเศรษฐกจิโดยรวมขององคก์ร (G4-EC1)

2. อตัราเงนิสมทบทีอ่งคก์รจา่ยเขา้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนกังาน (G4-EC3)

3. ผลรวมสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัจากรฐับาลและหน่วยงานทอ้งถิน่(G4-EC4)

4. รอ้ยละของผูส้ง่มอบ(Supplier/Service/Outsource) ในทอ้งถิน่ (G4-EC9)

5. รอ้ยละของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปทีม่าจากคนในทอ้งถิน่ (G4-EC6)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
อตัราเงนิสบทบทีอ่งคก์รจา่ยเขา้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีใหแ้ก่พนกังาน

 อายงุาน ไมเ่กนิ 6 ปี 4 4 4

 อายงุาน 6-9 ปี 5 5 5

 อายยงุานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ 6 6 6

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 ผลรวมสทิธปิระโยชน์ทางภาษแีละอืน่ๆ 

 ทีไ่ดร้บัจากรฐับาลและหน่วยงานทอ้งถิน่
3.44 2.81 3.43

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
รอ้ยละของผูส้ง่มอบ (Supplier /Service/Outsource) 

ในทอ้งถิน่ (รศัม ี5 กโิลเมตร หรอืภายในจงัหวดั)
- - -

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
รอ้ยละของผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการขึน้ไปทีม่า

จากคนในทอ้งถิน่ (รศัม ี5 กโิลเมตร หรอืภายใน

จงัหวดั)

48 48 48

ดา้นเศรษฐกจิ 5 ขอ้

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วย : รอ้ยละของฐานเงนิเดอืน

หน่วย : ลา้นบาท

หน่วย : รอ้ยละ

หน่วย : รอ้ยละ
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สิง่แวดลอ้ม
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 ภายใตน้วตักรรมดา้นการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม ทีก่�าหนดดว้ยตวัอกัษรยอ่ชือ่ของบรษิทั  4 ตวั (“SSSC”) ซึง่

สามารถแสดงได ้ดงัน้ี 

  S.  Stop Global Warming    

  S.  Save Green Save Earth

  S.  Save Green World

  C.  Corporate Social Responsibilities

 บรษิทัฯ เป็นสว่นหน่ึงของสงัคมและชมุชน ฉะนัน้เพือ่เป็นการตอบแทนสงัคมและชมุชน บรษิทัฯ จงึมคีวามมุง่

มัน่ทีจ่ะพฒันา และปรบัปรงุระบบมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม (ISO14001:2015) อยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนใหค้วาม

รว่มมอืดา้นสิง่แวดลอ้มกบัองคก์รต่าง ๆ เพือ่รว่มรณรงคล์ดภาวะโลกรอ้น ปลุกจติส�านึกในการรกัษป่์า รกัษโ์ลก สรา้ง

โลกสเีขยีว พฒันาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม ภายใตใ้นการด�าเนินงานตามนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่�าหนดไว้

การจดัการและการด�าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 1. ด�าเนินการป้องกนั และควบคมุมลภาวะต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายบญัญตัไิว ้ รวมถงึ

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และขอ้ก�าหนดดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั

 2. มุง่เน้น และสง่เสรมิใหพ้นกังานทกุคน มสีว่นรว่มในการชว่ยลดมลภาวะ และมจีติส�านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากรและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

 3. พฒันาและปรบัปรงุการผลติสนิคา้ โดยค�านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทกุขัน้ตอนการผลติ

 4. บรษิทัฯ จะด�าเนินการประเมนิผล และทบทวนการปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายทีว่างไว้

 ตามทีท่างบรษิทัฯ ไดน้�ามาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม (มอก.9999 เลม่1-2556) 

มาปรบัใชใ้นการด�าเนินการทกุกจิกรรม เพือ่ความสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และมคีวามสขุ ตอลดปี 2559 บรษิทัฯ ไดด้แูล

รกัษาสิง่แวดลอ้มตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรดงัน้ี

 1. ใชท้รพัยากรคุม้คา่โดยค�านึงถงึการไดม้าของทรพัยากรและการใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสดุตัง้แต่การจดัหา

วตัถุดบิการใชป้ระโยชน์และการจดัการของเสยีและค�านึง ถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิกบัคนรุน่ต่อๆ ไป

 2. รูแ้ละแสดงใหเ้หน็ถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มจากการด�าเนินงานขององคก์รและแสวงหาความรูต้ลอดจน

แนวทางหรอืวธิกีารใหม่ๆ  ในการลดและขจดัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มเหลา่นัน้

 3. มุง่พฒันาผลติภณัฑห์รอืกระบวนการทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งการผลติทีไ่มม่กีารจดัการหรอื

การป้องกนัมลภาวะ

 4. ใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพศกึษาพลงังานทดแทนเพือ่น�ามาประยกุตใ์ชใ้นการด�าเนิน

ธรุกจิขององคก์ร

 5. ก�าหนดแนวทางในการจดัการน�้าอยา่งเป็นระบบครอบคลุมถงึการจดัการ การกกัเกบ็ การควบคมุ 

การบ�าบดั และการระบายโดยไมท่�าลายแหลง่น�้าธรรมชาตแิละค�านึงถงึประโยชน์ของชมุชนและสงัคมทีด่�าเนินธรุกจิ

 6. มสีว่นรว่มในการอนุรกัษ ์พฒันาและฟ้ืนฟูดนิ น�้าและป่าอนัเป็นรากฐานของการด�ารงชวีติของชมุชน

และสงัคม
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การใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื

 ในปี 2560 บรษิทัฯ ยงัคงจดัท�า “โครงการ Steel Pallet ทดแทน Pallet ไม”้ อยา่งต่อเน่ีองโดยสนบัสนุนและ

ชกัชวนใหล้กูคา้ปรบัเปลีย่นการใช ้Pallet เหลก็แทนการใช ้Pallet ไม ้ซึง่บรษิทัสามารถท�าขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในการใช ้

Steel Pallet ทดแทน Pallet ไม ้ไดร้อ้ยละ 90 ของการใช ้Pallet ทัง้หมด (ปี 2558 ไดร้อ้ยละ 60) สง่ผลท�าใหบ้รษิทัฯ 

สามารถลดการใชท้รพัยากรไมไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

แผนงาน : โครงการ Steel pallet ทดแทน pallet ไม้

ชือ่แผนงาน Steel pallet ทดแทน pallet ไม้

วตัถุประสงค์
พนกังานฝ่ายการตลาดสามารถท�าขอ้ตกลงกบัลกูคา้ ในการใช ้pallet เหลก็  

แทน pallet ไม้

ตวัชีว้ดั เปอรเ์ซน็ตก์ารใช ้pallet เหลก็

เป้าหมาย ใช ้palle เหลก็ t เป็นรอ้ยละ 100 ของการใช ้pallet ทัง้หมด

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ลดการใชท้รพัยากรไม้

Steel PalletWood Pallet

Steel Pallet สามารถเลือ่นปรบัความยาวได ้เพือ่เป็นการลงการผลกิ Steel Pallet หลายๆ ขนาด
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 บรษิทัก�าหนดใหม้ขีอ้ชีบ้ง่ ตรวจวดั เกบ็บนัทกึ และรายงานผลการใชพ้ลงังานไฟฟ้า น�้ามนั และทรพัยากร

อื่นๆ ทีม่นีัยส�าคญั เพื่อท�ารายงานผลการตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหแ้ก่คณะกรรมการและคณะท�างานดา้นสิง่

แวดลอ้ม ส�าหรบัการวางแผนงานดา้นสิง่แวดลอ้มต่อไป

การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพษิ

 ก�าหนดใหม้กีารตรวจวดับนัทกึประเดน็ปัญหา

สิง่แวดลอ้มทีส่�าคญั และรายงานผลการลดมลพษิและ

ปรมิาณของเสยีแก่คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มของบรษิทั

 การจดัการน�้าเสยี โดยตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�้าเสยี 

และควบคมุการตรวจวดัน�้าใชก้่อนปลอ่ยออกนอก

โรงงานทัง้ๆทีโ่รงงานไม่ไดม้กีารใชน้�้าในกระบวนการ

ผลติแต่อยา่งใด

 ควบคุมมลภาวะทางอากาศ โดยการติดตัง้

ระบบก�าจัดฝุ่ น และควบคุมตรวจวัดก่อนปล่อยฝุ่ น

ออกโรงงาน รวมทัง้สรา้งบอ่ลา้งลอ้รถ ก่อนเขา้โรงงาน

 จดัใหม้กีารขออนุญาตน�าสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่ม่

ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ให้ถูกต้องตามที่

กฎหมายก�าหนด

 พฒันาและสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยการควบคุมผูร้บัจา้งช่วง

ขนสง่สนิคา้ ดว้ยวธิกีารตรวจสภาพรถขนสง่สนิคา้และ

ตรวจอุปกรณ์ขนสง่สนิคา้เป็นประจ�าอยา่งน้อยวนัละ 

1 ครัง้ก่อนเริม่ปฏบิตังิานตามแบบตรวจสภาพรถขนสง่

ประจ�าวนั และแบบตรวจอุปกรณ์ขนสง่สนิคา้ประจ�าวนั

ทีบ่รษิทัก�าหนด รวมทัง้ก�าหนดใหม้กีารซุ่มตรวจสภาพ

ร่างกายพนักงานขบัรถขนส่งเป็นประจ�าก่อนขบัรถ

ขนสง่สนิคา้ เพือ่ตรวจหาสารเสพตดิและแอลกอฮอลใ์น

รา่งกาย 

การตรวจแอลกอฮอลพ์นกังานขบัรถขนสง่เป็นประจ�า

  ระบบก�าจดัฝุ่ นก่อน

ปล่อยออกภายนอก

โรงงาน

  บอ่ลา้งลอ้รถ 

ก่อนเขา้โรงงาน

   ระบบบ�าบดัน�้าเสยี ก่อนปลอ่ยออกภายนอกโรงงาน

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558

รอ้ยละของการน�าน�้า

กลบัมาใชใ่หม่

40 บล/วนั

100%

40 บล/วนั

100%

40 บล/วนั

100%



70 รายงานความยั่งยืน่ประจ�าปี 2560

 และจากการทีร่ถบรรทกุทีใ่ชบ้รรทกุสนิคา้เพือ่สง่มอบใหล้กูคา้ บรษิทัฯใชผู้ร้บัจา้งชว่ง ซึง่เป็นผูป้ระกอบการ

รายยอ่ยไมม่รีะบบการจดัการทีด่ ีโดยในปี 2560 มรีถบรรทกุทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่เขา้มารว่มวิง่ขนสง่สนิคา้ของ

บรษิทั 151 คนั ทีใ่ชว้ิง่รบั-สง่สนิคา้ 200 เทีย่วต่อวนั 

 ดงันัน้ในปี 2560 บรษิทัฯ ยงัคงจงึตอ้งจดัท�า“โครงการสรา้งความปลอดภยัใหก้บัผูร้บัจา้งช่วงรถบรรทุก” 

อยา่งต่อเน่ือง เพือ่สง่เสรมิใหผู้ป้ระกอบการท�างานอยา่งมรีะบบ รวมไปถงึเป็นการพฒันาพนกังานขบัรถ ใหม้คีณุภาพ

และจติส�านึกผา่นมาตรการต่างๆในโครงการ ดงัน้ี

 1.การตรวจสอบความพรอ้มของพนกังาน โดย

การอบรมพนักงานใหม่ระเบียบก่อนเข้าท�างานการ

อบรมหน้างานและทดลองงานการตรวจวดัความพรอ้ม

ของพนกังานก่อนรบังาน การตรวจสารเสพยต์ดิ 

 2.การตรวจความพร้อมของรถส่งสนิค้า โดย

การลงทะเบยีนรถบรรทุกใหม่ ก่อนน�าเขา้รบัส่งสนิคา้ 

การตรวจสอบสภาพรถประจ�าวนั, การบ�ารงุรกัษาตาม

ระยะเวลา หรอืระยะทาง, การสุ่มตรวจสอบโดยคณะ

ท�างานจากสว่นกลางของบรษิทั

 3.การตรวจสภาพเสน้ทางสง่สนิคา้

 4.การตรวจสภาพสนิคา้ก่อนสง่ ดว้ยมาตรฐาน

อุปกรณ์การจบัยดึสนิคา้ มาตรฐานการจดัวางสนิคา้บน

รถบรรทกุ และ มาตรฐานการวางแผนจดัสง่/ปรมิาณน�้า

หนกั ทีบ่รษิทัก�าหนด

 เป้าหมายการด�าเนินโครงการ ผูร้บัจา้งช่วงรถ

บรรทุกได้รบัการอบรมจิตส�านึกด้านความปลอดภัย 

100% ผลทีไ่ดร้บัท�าใหผู้ร้บัจา้งชว่งรถบรรทกุมจีติส�านึก

ดา้นความปลอดภยั ไมเ่กดิอุบตัเิหตุ หรอืรถบรรทกุที่

เขา้รว่มโครงการไมไ่ปสรา้งมลพษิทางสงัคม และสิง่

แวดลอ้มแต่อยา่งใด

 ผลการด�าเนินการพบว่า อุบตัเิหตุเพิม่ขึน้โดย

ในปี 2560 เกดิอุบตัเิหตุ 14 ครัง้ในขณะทีปี่ 2559 ทีเ่กดิ 

ขึน้ 13 ครัง้ (อุบตัเิหตุทีเ่พิม่เตมิเป็นความผดิของบุคคลภายนอก)

  การอบรมพนกังานใหมก่่อนเริม่งาน

  การตรวจวดัสารเสพยต์ดิ

  การอบรมพนกังานขบัรถบรรทกุ
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 การปกป้องฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้ม
 ดแูลพนกังานใหม้สีขุภาพทีด่ ีมคีวามปลอดภยัในการท�างานอยา่งต่อเน่ือง จนท�าใหบ้รษิทัไดร้บัสถานประกอบ

การดเีดน่ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 12 ปีตดิต่อกนั (2549-2560) และไดร้บั

การรบัรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 อยา่งต่อเน่ือง

 การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลดลง
 ในปี 2559 ต่อเน่ืองปี 2560 บรษิทัไดเ้ขา้รว่ม

โครงการจดัการลดการปลอ่ยคารบ์อน (Supply Chain 

De-carbonization) เพือ่ใหเ้กดิผลติภาพตลอดหว่งโซ่

อุปทาน และหว่งโซ่คณุคา่ กบักรมโรงงานอุตสาหกรรม 

รว่มกบัสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิ เพือ่จดัท�ารายงาน

การปลอ่ยคารบ์อนฯ ก�าหนดการณ์แลว้ในปี 2560

ปี
ปรมิาณ คา่ใชจ้า่ย

คดิเป็น KgCO2e
(กโิลวตัต-์ชัว่โมง) (บาท)

2560 2,087,000 8,167,557 1,170,807 

2559 2,218,000 8,620,414 1,244,298 

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558

1. การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง : Scope 1 (ton CO2e)  

ไดแ้ก่ การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (LPG ดเีซล)

- - -

2. การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มผา่นการใชไ้ฟฟ้า : Scope 2 

(ton CO2e)  การใชไ้ฟฟ้า ไมร่วมโซลา่รเ์ซลล์ 1,214,842 1,291,097 1,360,987

ตารางขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้า
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 นอกจากนัน้บรษิทัฯยงัไดต้ระหนกัถงึความส�าคญัของการใชท้รพัยากรพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ฉะนัน้

เพือ่ใหม้กีารผลติและการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ใหพ้นกังานทกุคนมสีว่นรว่มในการ

จดัการดา้นพลงังานอยา่งต่อเน่ืองและคงอยูต่่อไป

 บรษิทัฯ จงึไดก้�าหนดนโยบายดา้นอนุรกัษ์พลงังาน เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการด�าเนินงานดา้นอนุรกัษพ์ลงังาน 

ดงัน้ี

ของเสยีทีเ่กดิขึน้ การจดัการ

เศษเหลก็เหลอืจากการตดั ขายใหก้บัผูไ้ดร้บัอนุญาต น�ากลบัไปผลติ เป็นผลติภณัฑอ์ืน่

เศษไมจ้ากการท�าลงั (ลงัไมร้องเหลก็) ขายใหก้บัผูไ้ดร้บัอนุญาต น�ากลบัไปผลติเป็นผลติภณัฑอ์ืน่

น�้ามนัเครือ่งและน�้ามนัไฮโดรลกิทีห่มดอายกุารใชง้าน ขายใหก้บัผูไ้ดร้บัอนุญาต น�ากลบัไปผลติเป็นผลติภณัฑอ์ืน่

ขยะปนเป้ือนน�้ามนัและสารเคมี สง่ผูไ้ดร้บัอนุญาต น�าไปก�าจดั

เศษฝุ่ นจากการท�าลงัไม้ ใชเ้ครือ่งดดูมากกัเกบ็ไว ้น�าไปใชซ้บัน�้ามนั

นโยบายดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน

 1. ด�าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม โดยก�าหนดใหก้ารอนุรกัษ์พลงังานเป็นสว่น

หน่ึงของการด�าเนินงานของบรษิทัฯ และใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก�าหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

 2. ด�าเนินการปรบัปรงุประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรพลงังานขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธรุกจิ 

เทคโนโลยทีีใ่ช ้และแนวทางการปฏบิตังิานทีด่ ีรวมถงึกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

 3. บรษิทัฯจะก�าหนดแผนและเป้าหมายของการอนุรกัษพ์ลงังานในแต่ละปี และสือ่สารใหพ้นกังานทกุคน

เขา้ใจและปฏบิตัไิดอ้ยา่งถกูตอ้ง

 4. บรษิทัฯ ถอืวา่การอนุรกัษ์พลงังานเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ ทกุคน

ทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามมาตรการทีก่�าหนด

 5. บรษิทัฯ จะใหก้ารสง่เสรมิและใหก้ารสนบัสนุนทีจ่�าเป็น ทัง้ทรพัยากรดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลา

ในการท�างาน การฝึกอบรม และการมสีว่นรว่มในการน�าเสนอขอ้คดิเหน็ เพือ่พฒันางานดา้นพลงังานใหเ้ป็นไปอยา่ง

เรยีบรอ้ยและมปีระสทิธภิาพ

 6. นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานดา้นการอนุรกัษพ์ลงังาน ผูบ้รหิารและคณะท�างานดา้นการจดัการ

พลงังาน จะท�าการทบทวนทกุ ๆ 1 ปี

 ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มโครงการพฒันาต่อยอดการด�าเนินการจดัการพลงังาน ตามกฎหมาย ไปสูร่ะบบ

การจดัการพลงังานในระดบัสากล ISO 50001 กบักรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 

ISO 50001 เมือ่เดอืนธนัวาคม 2560 ทีผ่า่นมา

 ผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม
 บรษิทัฯ มกีารด�าเนินการและป้องกนักบัของเสยี หรอืเศษวสัดทุีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลก

ระทบต่อสิง่แวดลอ้มภายนอก และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ดงัน้ี
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สรปุผลการด�าเนินงานในปี 2560 ทีผ่า่นมา

บรษิทัฯ ไดด้�าเนินงานดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มในดา้นต่างๆ ดงัน้ี

แผนผงัการผลติ และบรกิาร (Process Flow Chart)

INPUT

รถบรรทกุ

เชือ้เพลงิ

เครน

ไฟฟ้า

Mother Coil

เครน

Mother Coil

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

Mother Coil

เครือ่งจกัร

น�้ามนักนัสนิม

ลม

ไฟฟ้า

กระดาษหอ่เหลก็

พาเลทไม/้พาเลทเหลก็

น�้ามนักนัสนิม

สายรดัเหลก็/พลาสตกิ

ลม

เครน

ไฟฟ้า 

สนิคา้

รถโฟลครฟิท์

เชือ้เพลงิ

รถบรรทกุ

เชือ้เพลงิ

PROCESS

รบัเหลก็

น�้ามนัหยดจากรถ

ฝุ่ นลอ้รถ 

ควนัจากรถบรรทกุ

เสยีง

ปลอกเหลก็

น�้ามนัหยดจากรถ

ฝุ่ นลอ้รถ 

ควนัจากรถบรรทกุ

เสยีง

ตดัเหลก็ Cutting/Slitting

เศษน�้ามนัเครือ่ง

Scrap

ผลติภณัฑเ์หลก็ 

เสยีงดงั

Oil Mist

ผา้เชด็เครือ่งจกัร

Storage

เศษไม้

Oil Mist

เศษกระดาษ

แกนมว้นกระดาษ

Delivery

เหลก็ลม้ 

การใชน้�้ามนัเชือ้เพลงิ

น�้ามนัหยดจากรถ

ฝุ่ นตดิลอ้รถ

ควนัจากทอ่ไอเสยีรถ

Packing

ควนัจากทอ่ไอเสยีรถ

ฝุ่ นตดิลอ้รถ

น�้ามนัรถหยดรัว่ไหล 

OUTPUT
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1. ขอ้มลูการใชว้ตัถุดบิหลกั (G4-EN1)

ผลการด�าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 13 ขอ้

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
วตัไถุดบิหลกั 

 เหลก็ 338,842 352,761 363,870

2. ปรมิาณการใชพ้ลงังาน (G4-EN3)
2.1 ปรมิาณการใชพ้ลงังานฟอสซลิ
2.2 ปรมิาณการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
ปรมิาณการใชพ้ลงังานฟอสซลิ

 น�้ามนัดเีซล - 50,722.50 -

 น�้ามนัเบนซนิ - 168,983.37 -

ปรมิาณการใชพ้ลงังานหมนุเวยีน

 - - - -

3. ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้า (G4-EN3)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า

 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 2,087,001 2,218,000 2,426,001

หน่วย : ตนั

หน่วย : MJ

หน่วย : kWh

4. ปรมิาณการใชพ้ลงังานน�้าจ�าแนกตามแหลง่น�้า (G4-EN8)

5. รอ้ยละของน�้าน�ากลบัมาใชใ้หม ่(G4-EN10)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
ปรมิาณการใชน้�้าจ�าแนกตามความแหลง่น�้า (m3) 

 น�้าประปา 201,872.87 195,877.08 171,680

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558

 รอ้ยละของการน�าน�้ากลบัมาใชใ้หม ่
40 ลบ.ม./วนั

(100%)

 40 ลบ.ม./วนั

(100%)

40 ลบ.ม./วนั   

(100%)

หน่วย : รอ้ยละ

หน่วย : m3
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6. ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
6.1 ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (Scope1:G4-EN15)
6.2 ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (Scope2:G4-EN16)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
6.1 การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง ไดแ้ก่ 

การเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ (LPG ดเีซล)
- - -

6.2 การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มผา่นการใช้

ไฟฟ้า การใชไ้ฟฟ้าไมร่วมโซลา่รเ์ซลล ์(Scope 2 (ton Co2 e)
1,170,807 1,244,296 1,360,987

7. การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ (G4-EN17)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ๆ 

เชน่ การใชว้ตัถุดบิ การซือ้น�้าใช ้การเดนิทางของ

พนกังาน เป็นตน้

- - -

8. ปรมิาณการปลอ่ยสารท�าลายโอโซน (G4-EN20)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
ปรมิาณการปลอ่ยสารท�าลายโอโซน (ton CFC-11e) 

 การใชส้าร HCFC22 (ton) - - -

 ปรมิาณการท�าลายโอโซน (ton CFC-11e) - - -

9.1  ปรมิาณการปลอ่ย  NO
x

9.2   ปรมิาณการปลอ่ย  SO
x

9. ปรมิาณการปลอ่ย  NO
x
 , SO

x
  (G4-EN21)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 ปรมิาณการปลอ่ย NO

x 
- - -

 ปรมิาณการปลอ่ย SO
x

- - -

10.ปรมิาณน�้าทิง้ทีร่ะบายออกนอกโรงงาน  (G4-EN22)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 ปรมิาณน�้าทิง้ทีร่ะบายออกนอกโรงงาน 12,676 11,078 9,929

หน่วย : KgCO
2
e

หน่วย : ton CO
2
e

หน่วย : ton

หน่วย : m3
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11.1  ปรมิาณของเสยีอนัตราย
11.2  ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตราย

11. ปรมิาณของเสยี (G4-EN23)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
ปรมิาณของเสยี  134,98 165.11 202.96

 11.1  ของเสยีอนัตราย 87.6 113.77 125.96

 11.2 ของเสยีไมอ่นัตราย 47.38 51.34 77

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
จ�านวนครัง้ของการรัว่ไหลของสารเคม/ีน�้ามนั/น�้าทิง้/

ของเสยี ทีม่นียัส�าคญั (เหตุทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม ชมุชน และทรพัยากรธรรมชาต)ิ

0 0 0

12.จ�านวนครัง้การรัว่ไหลของสารเคม/ีน�้ามนั/น�้าทิง้/ของเสยี ทีม่นียัส�าคญั (G4-EN24)

หน่วย : ton

หน่วย : บาท

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
คา่ใชจ้า่ยและการลงทนุในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม

 คา่ก�าจดั และบ�าบดัของเสยี 378,000 400,000 600,000

 คา่การจดัท�าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม  

 (รวมคา่วจิยัศกึษาพฒันา)
0 0 0

13.1 คา่จ�ากดั และบ�าบดัของเสยี
13.2  คา่การจดัท�าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม

13. คา่ใชจ้า่ยและการลงทนุในการปกป้องสิง่แวดลอ้ม (G4-EN31)
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สงัคม
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี

 ผูม้สีว่นไดเ้สยี/ การวเิคราะหผ์ูม้สีว่นไดเ้สยี
 การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดเ้สยีถอืเป็นสว่นประกอบส�าคญัในกลยทุธค์วามยัง่ยนืของบรษิทั และท�าใหม้ัน่ใจ

วา่บรษิทัฯ ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึความเสีย่งและโอกาสทีม่อียูแ่ละทีก่�าลงัเกดิขึน้ในการด�าเนินธรุกจิหรอืตลาดต่างๆทีบ่รษิทั

เขา้ไปด�าเนินงานทัง้ยงัชว่ยใหบ้รษิทัจดัล�าดบัความส�าคญังา่ยมากขึน้และชว่ยพฒันานโยบายต่าง ๆ

 ในปี 2560 ทีผ่า่นมาบรษิทัไดม้กีารสานเสวนาภายในองคก์รเพือ่การทบทวนทะเบยีนผูม้สีว่นไดเ้สยีที่

เกีย่วขอ้ง พรอ้มท�าการประเมนิผลประโยชน์ และผลกระทบ เพือ่จดัล�าดบัความส�าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยี ตลอดหว่งโซ่

อุปทาน หว่งโซ่คณุคา่ และธรรมชาต ิสงัคม และสภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ ซึง่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัประกอบ

ดว้ย ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้/คูค่า้/คูแ่ขง่ ผูจ้ดัสง่ ผูส้ง่มอบวตัถุดบิ/ซพัพลายเออร ์ผูร้บัเหมาชว่ง ชมุชน สงัคม เจา้

หน้ี ผูบ้รโิภค และหน่วยงานภาครฐั

10  
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ÊÔé¹à»Å×Í§ 

¼Ù� Ñ̈´Ê�§ 

ÅÙ¡¤�Ò/ 
¼Ù�Ç�Ò �̈Ò§ 

ÅÙ¡¤ �Ò/ 
à �̈Ò¢Í§§Ò¹ 

¼Ù�ºÃÔâÀ¤ 

¼Ù�ºÃÔ¡ÒÃ 
¡íÒ Ñ̈´¢Í§àÊÕÂ 

¼Ù�ºÃÔ¡ÒÃ 
¡íÒ Ñ̈´¢Í§àÊÕÂ 



บรษิทั ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม จ�ากดั (มหาชน) 81

การชีบ้ง่ผูม้สีว่นไดเ้สยี

 ผลจดัล�าดบัผู้มสี่วนได้

เสยี และ ความคาดหวงัของผูม้ ี

สว่นไดเ้สยี
 คณะกรรมการ CSR และ

ตั ว แ ท น จ า ก ทุ ก ห น่ ว ย ง า น ที่

เกีย่วขอ้งของทางบรษิทัฯ ไดร้ว่ม

กันวิเคราะห์และจัดอันดับความ

ส�าคญัของผูม้สีว่นไดเ้สยีปรากฏวา่

ผลการจดัอนัดบัความส�าคญัและ

การร่วมกนัวเิคราะหพ์บว่าผูม้สี่วน

ได้เสยีหลกั ที่มคีวามส�าคญัที่สุด

ไกแ้ก่ “พนกังาน” 

กลยทุธก์ารมสีว่นรว่มกบักลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

(Stakeholder Engagement)

1 

ผูถ้อืหุน้ 2

พนกังาน

3

ชมุชน

4

ลกูคา้

5

จดัสง่

 6
ผูส้ง่มอบ
วตัถุดบิ

7
ผูร้บัเหมา

ชว่ง

8

ภาครฐั

9

คูค่า้

10
คูแ่ขง่ขนั

ทางการคา้

11

ผูบ้รโิภค

12

ผูก้�าจดักาก

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4

ผูถ้อืหุน้

พนักงาน

ชมุชน

ลกูคา้

จัดสง่

ผูส่ง่มอบวัตถดบิ

ผูรั้บเหมาชว่ง

รัฐ

คูค่า้

คูแ่ขง่ขันทางการคา้

ผูบ้รโิภค

ผูกํ้าจัดกาก

 จากการจัดล�าดับ

ความส�าคญัของผู้มสี่วนได้

เสยี พบวา่ พนกังาน เป็นผู้

มสี่วนได้เสยีที่มอีทิธพิลต่อ

การด�าเนินการขององค์กร

สงู จะตอ้งด�าเนินการเชงิรกุ

เพื่อสร้างความพึงพอใจ

สงูสดุ (โซน 4)
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กลุม่
ผูม้สีว่นไดเ้สยี

ความตอ้งการ
และความคาดหวงั

แนวทาง
การมสีว่นรว่ม

ผูถ้อืหุน้

• การเจรญิเตบิโตและความมัน่คงของ

องคก์ร

• การจา่ยคา่เงนิปันผล

• การบรหิารงานทีโ่ปรง่ใสปราศจาก

คอรปัชัน่ และสามารถตรวจสอบได้

• การประชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี (ทกุปี)

• การสือ่สารทางโทรศพัท,์เวบ็ไซต,์      

E-mail,fax

พนกังาน

• การเจรญิเตบิโตและความมัน่คงของ

องคก์ร

• การมสีวสัดกิารทีด่ี

• การจา่ยคา่จา้งอยา่งเป็นธรรม

• การเตบิโตและความมัน่คงในการท�างาน

• ความปลอดภยัในการท�างาน

• การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและเปิด

โอกาสในการแสดงความคดิเหน็

• การประชมุแถวตอนเชา้ (Morning Talk)

• ส�ารวจความคดิเหน็

• ผูบ้รหิารพบพนกังานปีละ 1 ครัง้

• การตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ์

• กลอ่งรบัความคดิเหน็ (ทกุขใ์จใสโ่หล)

ชมุชน

• การด�าเนินงานของสถานประกอบกจิการ

ใหม้คีวามปลอดภยัต่อสิง่แวดลอ้มและการ

ด�ารงชวีติ

• การสนบัสนุนกจิกรรมชมุชน และการมี

สว่นรว่มอยา่งต่อเน่ือง

• การตรวจเยีย่มชมุชน

• การตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ์

ลกูคา้

• สนิคา้มคีณุภาพและราคาไมแ่พง

• สนิคา้มปัีญหาซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากความผดิ

ของลกูคา้สามารถเคลมไดท้นัที

• การใหก้ารบรกิารหลงัการขาย

• การออกไปพบลกูคา้ ณ ทที�าการของ

ลกูคา้

• การสือ่สารทางโทรศพัท,์เวบ็ไซต,์      

E-mail,fax

จดัสง่

• การมงีานใหท้�าอยา่งต่อเน่ืองและ

สม�่าเสมอ

• การจา่ยคา่จา้งอยา่งเป็นธรรม

• ความปลอดภยัในการท�างาน

• จดัใหม้กีารประชมุผูข้นสง่อยา่งน้อยเดอืน

ละ 1 ครัง้

ผูส้ง่มอบวตัถุดบิ

• การซือ้สนิคา้อยา่งต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ

• การปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงตาม

สญัญา

• การสือ่สารทางโทรศพัท,์เวบ็ไซต,์      

E-mail,fax

ตารางความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยี
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กลุม่
ผูม้สีว่นไดเ้สยี

ความตอ้งการ
และความคาดหวงั

แนวทาง
การมสีว่นรว่ม

ผูร้บัเหมาชว่ง

• การจา่ยคา่จา้งอยา่งเป็นธรรม

• การปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงตาม

สญัญา

• การมงีานใหท้�าอยา่งต่อเน่ืองและ

สม�่าเสมอ

• ความปลอดภยัในการท�างาน

• การประชมุแถวตอนเชา้ (Morning Talk)

• ส�ารวจความคดิเหน็

• ผูบ้รหิารพบพนกังานปีละ 1 ครัง้

• การตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ์

• กลอ่งรบัความคดิเหน็ (ทกุขใ์จใสโ่หล)

ภาครฐั

• การปฏบิตัติามกฎหมาย หรอืดกีวา่

กฎหมาย

• ระบบการจดัการความปลอดภยัและสิง่

แวดลอ้มทีด่ขีองโรงงาน

• ใหค้วามรว่มมอืในการใหข้อ้มลูอยา่ง

รวดเรว็ และสนบัสนุนโครงการของหน่วย

งานราชการ

• ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

การอยูร่ว่มกบัชมุชนอยา่งยัง่ยชืน

• การพบปะ ชีแ้จง พดูคยุและเขา้รว่ม

โครงการของหน่วยงานภาครฐั

• การประชมุ สมัมนาและการอบรม 

(ตามโอกาส)

• การด�าเนินงานตามกจิกรรมของภาครฐั 

อยา่งสม�่าเสมอ

คูค่า้

• การปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงตาม

สญัญา

• การปฏบิตัติ่อคูค้า้ทกุรายดว้ยความเสมอ

ภาคและเป็นธรรม

• การด�าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใสปราศจาก

คอรปัชัน่ และสามารถตรวจสอบได้

• การออกไปพบคูค่า้ ณ ทที�าการ

• การสือ่สารทางโทรศพัท,์เวบ็ไซต,์      

E-mail,fax

คูแ่ขง่ขนัทางการคา้

• การด�าเนินธรุกจิภายใตก้รอบกตกิาของ

การแขง่ขนัเสรแีละเป็นธรรม

• ไมใ่สร่า้ยป้ายสเีพือ่ท�าลายชือ่เสยีงของคู่

แขง่ขนัทางการคา้

• ไมก่ระท�าการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา

และงานอนัมลีขิสทิธิข์องคูแ่ขง่ขนั

• ขา่วสารทางเวป็ไซด,์ E-mail,fax

ผูบ้รโิภค
• ความรบัผดิชอบรว่มกบัลกูคา้ทัง้ราคาและ

คณุภาพของสนิคา้

• การสือ่สารทางโทรศพัท,์เวบ็ไซต,์      

E-mail,fax

ผูก้�าจดักาก

• การปฏบิตัติามเงือ่นไขและขอ้ตกลงตาม

สญัญา

• การด�าเนินธรุกจิอยา่งโปรง่ใสปราศจาก

คอรปัชัน่ และสามารถตรวจสอบได้

• การปฏบิตัติ่อคูค้า้ทกุรายดว้ยความเสมอ

ภาคและเป็นธรรม

• การสือ่สารทางโทรศพัท,์เวบ็ไซต,์      

E-mail,fax
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 หลงัจากทีท่างบรษิทัและพนกังานไดท้�าการสานเสวน เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ปรากฏวา่ผลการจดัอนัดบัความ

ส�าคญัและการรว่มกนัวเิคราะหพ์บวา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีหลกั ทีม่คีวามส�าคญัทีส่ดุไกแ้ก่ “พนกังาน” 

 ดงันัน้ บรษิทัจงึไดส้รา้งความเขา้ใจ และปลุกจติส�านึกดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เพือ่การ

พฒันาองคอ์ยา่งยัง่ยนืขึน้ในองคก์รใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารงานทรพัยากรบุคคลทีก่�าหนดไวว้า่

 

“หน้าทีข่ององคก์ร คอื ท�าใหพ้นกังานมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน” 

 บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาการด�าเนินกจิกรรมต่างๆ ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและที่

ส�าคญับรษิทัฯ ยงัไดใ้ชก้จิกรรมต่างๆ และการปรบัปรงุกระบวนการต่างๆ เพือ่ใหพ้นกังานเกดิความคดิเชงิสรา้งสรรค ์

บรษิทัไดม้กีระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมภายในองคก์ร จนก่อใหเ้กดินวตักรรมเพือ่พนกังาน 

นวตักรรมธุรกจิ และนวตักรรมเพือ่สงัคม โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ขอ้มลู

ผลทีค่าดวา่ไดร้บั
สง่เสรมิการเรยีนรู ้การฝึกฝน 

สแกนหา DATABASE 

ของอดตี ปัจจงุบนั และอนาคต

สรา้งเหตุการณ์ภาพจ�าลอง 

ทดลองท�าและใชง้านเพือ่ 

ปรบัปรงุแกไ้ข เพือ่ใหเ้หมาะกบั

วฒันธรรมขององคก์รโดย

สามารถวดัผลได้

ใหก้�าลงัใจตามวฒันธรรม

ขององคก์ร 

ใหก้บัผูส้รา้งนวฒักรรม

ก�าหนดวตัถุประสงค์

ตวัขีว้ดั

เป้าหมาย

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั

ก�าหนดกลยทุธ ์สรา้ง

เป็นวฒันธรรม

ดา้นการพฒันานวตักรรมทางธรุกจิและสงัคม

กระบวนการสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันานวตักรรมภายในองคก์ร
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นวตักรรม : Truck  Queue

หลกัการ : พฒันาโปรแกรม Logistic ในการจดัสง่  

     สนิคา้

นวตักรรม  : Barcode ส�าหรบั Steel Pallet 

หลกัการ  : พฒันาโปรแกรมเพือ่เชค็จ�านวน 

    Steel Pallet ในสถานะต่าง ๆ อยา่งเป็น  

              Real Time

นวตักรรม  : Receiving Mother Coil

หลกัการ  : พฒันาโปรแกรมเพือ่อา่น Barcode 

                   ของ Vender ทัง้ภายในและภายนอก

    ประเทศ

  ผลลพัธ์

  - สรา้งความเป็นธรรมใหก้บัผูร้บัจา้งชว่งรายต่าง ๆ 

  - ลดการแออดัของการจราจร

  - ลดการรอคอย 

  ผลลพัธ์
 - ลดความผดิพลาดของการจดัเกบ็
 - ใหรู้จ้�านวนทีแ่ทจ้รงิทีอ่ยูโ่รงงาน
 - สะดวกต่อการบรหิารจดัการ
 - ลดการสญูหาย

 - ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 

  ผลลพัธ์

 - ลดความผดิพลาดของการ  Receiving Mother Coil

 - ประหยดัเวลา

นวตักรรมทางธรุกจิ
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นวตักรรม  : องคก์รแหง่ความปลอดภยั 

หลกัการ  : สรา้งองคค์วามรูแ้ละตัง้เป็นศนูยก์ารเรยีนรู ้

     ดา้นความปลอดภยั 5ส ยาเสพตดิ   

    คณุภาพชวีติ 

  ผลลพัธ์
 - ปี 2560 ไดร้บัความรว่มมอืจากลกูคา้ ในการใช ้  
   Knockdown steel pallet  แทน Pallet ไม ้คดิเป็นรอ้ยละ   
   80  ของการใช ้Pallet ทัง้หมด จ�านวนลกูคา้ 164  ราย

  ผลลพัธ์

 - โครงการเพือ่นชว่ยเพือ่นใหก้บับรษิทัลกูคา้ และคูค่า้ 

   รวมทัง้บรษิทัทีข่อใหช้ว่ยจดักจิกรรมดา้นความปลอดภยั  

   จ�านวน 12 แหง่

 - มบีรษิทัทีข่อเขา้มาดงูานทางดา้นความปลอดภยัและ   

   ยาเสพตดิ จ�านวน 8 ครัง้

 - ผูบ้รหิารและตวัแทนพนกังานไดไ้ปอบรมและจดักจิกรรม    

   ความปลอดภยัใหก้บันกัเรยีนในชมุชน จ�านวน 2 แหง่

นวตักรรมเพือ่สงัคม และ การดแูลพนกังาน

ชือ่แผนงาน Knock down Steel pallet  ทดแทน pallet ไม้

วตัถุประสงค์ พนกังานฝ่ายการตลาดสามารถท�าขอ้ตกลงกบั

ลกูคา้ ในการใช ้Steel pallet  แทน pallet ไม้

ตวัชีว้ดั เปอรเ์ซน็ตก์ารใช ้Steel pallet

เป้าหมาย

ใช ้Steel pallet เป็นรอ้ยละ ..., ของการใช ้pallet 

ทัง้หมด

ปี 2559  รอ้ยละ  60 , ปี 2560 รอ้ยละ 70

ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั ลดการใชท้รพัยากรไม ้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
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นวตักรรม “ทกุขใ์จใสโ่หล – เปิดโหลโตปั้ญหา”
 เป็นนวตักรรมในการปรบัทุกข์ และสร้างสุข 

ชว่ยคน้หาปัญหา ท�าใหท้ราบถงึความ

ตอ้งการของพนกังาน พนกังานจะเขยีนบอกปัญหา ขอ้

ทุกขใ์จ ขอ้สงสยัหย่อนลงโหล ซึง่คณะท�างานร่วมทัง้

ผูบ้รหิารระดบัสงูจะร่วมเปิดโหลโตปั้ญหาเขยีนตอบให้

ค�าปรกึษาใหค้วามกระจา่ง ซึง่ท�าใหพ้นกังานไมรู่ส้กึโดด

เดีย่ว หรอืคดิไปเองเมือ่มปัีญหา พนกังานจะรบัรูว้า่ยงั

มคีนทีส่ามารถชว่ยเหลอื และเอาใจใสเ่มือ่มเีรือ่งทกุข์

รอ้นใจ

   นวตักรรมทกุข์

ใจใสโ่หล เปิดโหล

โตปั้ญหา

นวตักรรมโครงการทนาย TO BE 
 เป็นนวตักรรมในการปรบัทกุขแ์ละสรา้งสขุ เน่ืองจากปัญหาบางเรือ่งตอ้งการผูเ้ชีย่วชาญมาใหค้�าปรกึษาชว่ย

เหลอืในเรือ่งกฎหมาย จงึเป็นทีม่าของ “ทนายทบู”ี

 ทนายทบูไีดป้ฏบิตักิารใหค้วามช่วยเหลอืพนักงาน และบุคคลในครอบครวัพนักงาน ทีม่ปัีญหาทุกขร์อ้นใจ 

อนัมสีาเหตุมาจากปัญหาการเงนิ ปัญหาสงัคม เกดิเป็นคดคีวามต่างๆ โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ เตม็ใจชว่ยเหลอื

อย่างเตม็ที ่ โดยช่วยเหลอืด�าเนินการตดิตามใหพ้นักงานไดร้บัการช่วยเหลอืจนกระบวนการถงึทีสุ่ด ท�าใหปั้ญหา

ของพนักงานไดค้ลีค่ลายไป หมดกงัวล และรูส้กึอบอุ่นใจว่าทีท่�างานเป็นบา้นหลงัที ่ 2 ตนเองสามารถกลบัมาใช้

ชวีติไดต้ามปกตอิยา่งมคีวามสขุ ท�าใหม้กี�าลงัท�างานกลา้เผชญิอุปสรรคต่างๆ 

นวตักรรมโทรงการทนาย To be

 โหลน้ีจะเป็นช่องทางให้พนักงานได้ระบาย

ความทุกข์ หรอืปัญหาในใจได้ตลอดเวลา และเมื่อ

พนกังานไดร้บัรูก้ารเตมิเตม็ความรกัดว้ยการดแูลเอาใจ

ใส่ เขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรกัมาดูแลเอาใจใส่

ผูค้นรอบขา้ง และไมไ่ปยุง่กบัยาเสพตดิ

 ค�าถามในโหล หรอืประเดน็ปัญหาของพนกังาน 

ท�าใหท้ราบวา่สิง่ทีพ่นกังานใหค้วามส�าคญัหรอืสนใจคอื

เรือ่งใด จงึเป็นทีม่าของการจดักจิกรรมต่างๆ มากมาย

อยา่งต่อเน่ือง
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นวตักรรมโครงการ “ท�าดใีสก่ระปกุ”
 เพื่อส่งเสรมิความดงีามใหง้อกเงยแพร่หลายต่อๆ ไปโดยมพีนักงาน

บอกเลา่และแบง่ปันประสบการณ์ท�าดนีัน้ใหผู้อ้ื่นทราบ

 การแบ่งปันประสบการณ์การท�าความดเีลก็น้อยอาจเป็นแรงบนัดาลใจ

ใหอ้กีหลายชวีติไดเ้ริม่ท�าความดอีนัยิง่ใหญ่ การท�าความดยี่อมสุขใจทัง้ผูใ้ห้

และผูร้บัโดยเริม่ทีต่วัเอง ครอบครวั คนรอบขา้ง ชมุชน สงัคม

นวตักรรม ผา้ป่ารอยยิม้ อิม่สขุ

นวตักรรมโครงการ “ผา้ป่ารอยยิม้ อิม่สขุ”
 เพือ่นพนกังานชว่ยกนัเขยีนแบง่กนัข�า ทกุเรือ่งข�าขนัมมีลูคา่ 5 บาท 

จดัตัง้กองผา้ป่าเพือ่น�าเงนิไปท�าบุญ ข�าขนัทีเ่ขยีนมาจะรวบรวมเขา้เลม่ มอบให้

เครอืขา่ยชมรมและหน่วยงานต่างๆ เชน่ โรงเรยีน/วดัพระบาทน�้าพ ุ เป็นตน้

 รว่มกจิกรรม “ทอดผา้ป่ารอยยิม้ วดัพระบาทน�้าพ”ุ

 รว่มกจิกรรม “ทอดผา้ป่ารอยยิม้ สถานสงเคราะหค์นพกิารและ 

                             ทพุพลภาพพระประแดง”

 รว่มถวายผา้ป่ารอยยิม้ฯ และจตุปัจจยัทีว่ดัจากแดง ฯลฯ 

นวตักรรม ท�าดใีสก่ระปกุ

นวตักรรม “SSSC พีซ่่อมให”้
 เป็นนวตักรรมในการสรา้งสขุใหก้บัพนกังานทีเ่ครือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในครอบครวัช�ารดุ ซึง่สามารถน�ามาใหก้บั

ทมี SSSC พีซ่่อมให ้ตรวจเชค็ ซ่อมแซม โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยทัง้คา่อะไหลแ่ละคา่แรง เป็นการแบง่เบาภาระคา่ใชจ้า่ย

ใหก้บัพนกังาน ซึง่คา่อะไหลไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากชมรม TO BE NUMBER ONE - SSSC. สว่นทมีชา่ง SSSC พี่

ซ่อมใหเ้ป็นเพือ่นพนกังานทีม่คีวามสามารถดา้นซ่อมบ�ารงุและมจีติอาสา 

 นอกจากการซ่อมแซมเครือ่งใชไ้ฟฟ้าใหก้บัพนกังานแลว้ ยงัขยายการพฒันาเครอืขา่ยในการซ่อมจติใจใหโ้ดย

รว่มกบั วทิยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ ซึง่เป็นนกัเรยีนอาชวีะใชเ้วลาวา่งจากการเรยีนมาชว่ยสรา้งกุฏพิระ เพือ่รองรบั

พระสงฆแ์ละฆราวาสทีจ่ะมาปฏบิตัธิรรม เป็นการปิดรอยรัว่ไมใ่หพ้นกังานเขา้ไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ ท�าใหพ้นกังาน

มคีวามภาคภมูใิจ ไดซ่้อมปัญหาของชมุชน ไดซ่้อมสิง่ของ ไดซ่้อมจติใจ ไดซ่้อมครอบครวั 
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นวตักรรม SSSC HEALTH CARE 

 SSSC HEALTH CARE เป็นนวตักรรมในการสรา้งสขุใหก้บัพนกังานในกรณทีีพ่นกังานมอีาการเจบ็ป่วย 

คณะท�างาน SSSC HEALTH CARE จะเป็นผูช้ว่ยแนะน�าแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และจะเป็นผูพ้าพนกังานนัน้ๆ

ไปพบแพทย ์ณ สถานพยาบาลทีแ่พทยผ์ูน้ัน้ท�าการรกัษาอยู ่โดย SSSC HRALTH CARE จะเป็นผูน้ดัแพทย ์จดั

เตรยีมรถรบัสง่ไปยงัสถานพยาบาลและมคีณะท�างานเป็นผูพ้าและประสานกบัเจา้หน้าที ่เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่

พนกังาน ท�าใหพ้นกังานไดพ้บแพทยท์ีเ่ชีย่วชาญเฉพาะดา้น และไดร้บัการตรวจรกัษาทีเ่หมาะสม โดยพนกังานไม่

ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง

กระดกู
15%

ศลัยกรรม
9%

ศลัยกรรม
(ประสาท)

3%

อายกุรรม
23%ตา

9%

หคูอจมกู
9%

ผวิหนัง
20%

จติเวช
3%

สตู-ินรเีวช
3%

กายภาพบําบดั
6%

สมาชกิที�มารบับรกิารแยกตามประเภทการเจ็บป่วย

เมือ่พนกังานท�างานอยา่งมคีวามสขุ อตัราการลาออกกล็ดลงอยา่งต่อเน่ือง

ผลการด�าเนินงาน

รอ้ยละของพนกังานทีจ่ะเกษยีณอาย ุ 2560 2559 2558
  ใน 5 ปี (ชว่งอาย ุ55-60 ปี) 6.44 2.64 2.01

  ใน 10 ปี  (ชว่งอาย ุ50-60 ปี) 23.34 16.3 12.92

รอ้งละของอตัราการลาออก
    อตัราการลาออก ( Turn Over Rate) 0.45 1.51 1.52

หน่วย : รอ้ยละ

ตารางสรปุอตัราการเกษยีณอาย ุและการลาออก

ผลทีไ่ดจ้ากการดแูลพนกังานผา่นนวตักรรม
 พนักงานเกดิความภูมใิจในองค์กร โดยเหน็ว่าองค์กรไม่ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยว หรอืคดิไปเองเมื่อมปัีญหา 

พนกังานจะรบัรูว้่ายงัมบีรษิทัทีใ่หค้วามช่วยเหลอืและเอาใจใสเ่มือ่มเีรื่องทุกขร์อ้นใจในทุกๆ เรื่องแมเ้ป็นปัญหาเรื่อง

ครอบครวัทีอ่ยู่ต่างจงัหวดั (เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่จะเป็นคนจากต่างจงัหวดัเขา้มาท�างาน) ท�าใหพ้นักงานได้

ท�างานอยา่งมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน สมดงัปณธิานดา้นแรงงานสมัพนัธ ์ หรอืสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลทีก่�าหนดไวว้า่ “หน้าทีข่ององคก์ร คอื ท�าใหพ้นกังานมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน”
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การดแูลพนกังาน

 การดแูลพนกังาน ผา่นนวตักรรมดงักลา่วขา้งตน้แลว้ บรษิทัยงัดแูลพนกังานโดยเน้นการ เขา้ใจ เขา้ถงึ และ

เขา้พฒันาแกไ้ข สอดคลอ้งกบั แนวทางตาม มาตรฐานแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงภาคอุตสาหกรรม มอก.9999 เลม่ 

1-2556 ทีบ่รษิทัน�ามาเป็นกรอบในการด�าเนินงาน สง่ผลท�าใหใ้นปัญหาต่างๆในทกุ ๆ  เรือ่งทีพ่นกังานไดร้บัความเดอืด

รอ้นจะไดร้บัการแกไ้ข ไดถ้กูตอ้งตรงประเดน็จนท�าใหพ้นกังานไดท้�างานอยา่งมคีวามสขุแลว้ ผลทีต่ามมาท�าใหก้าร

ด�าเนินนโยบายดา้นต่างๆ รวมทัง้นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมในมติอิืน่ๆ สามารถบรรลุผลส�าเรจ็ได ้และเป็น

ปัจจยัส�าคญัในการสรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในองคก์ร

 ในปี 2560 ยงัคงอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานทัว่ทัง้องคก์รอยา่งต่อเน่ืองเพือ่กระตุน้ใหพ้นกังานไดม้กีารน�า

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาปรบัใชใ้นชวีติประจ�าวนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีค่รอบครวั เพือ่สง่ความสขุอยา่งยัง่ยนื

ก่อใหเ้กดิความสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และมคีวามสขุ ซึง่ถอืไดว้า่เป็นปัจจยัส�าคญัในการน�ามาซึง่ความส�าเรจ็ในการ

ด�าเนินธรุกจิใหเ้จรญิกา้วหน้าอยา่งสมดลุ มัน่คง ยัง่ยนื และ มคีวามสขุ รวมทัง้เกดิผลประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้

 บรษิทัฯไดก้�าหนดนโยบายต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน อาท ิเชน่ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม

เพอืการพฒันาอยา่งยัง่ยนื นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง นโยบายดา้นการก�ากบัดแูลกจิการ นโยบายระบบบรหิาร

จดัการ พฒันาคณุภาพชวีติในการท�างาน และนโยบายความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

พรอ้มก�าหนดบทบาทหน้าที ่ และแนวปฏบิตัใิหก้บัพนกังานเพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนินงานในดา้นต่างๆ รวมทัง้มี

การทบทวน ตดิตามในการด�าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง

 วฒันธรรมองค์กรของบรษิทั คอืการท�างานเป็นทมี มคีวามสามคัคแีละมจีติอาสาซึ่งเป็นค่านิยมส�าหรบัผู้

บรหิารและพนกังานทกุคนยดึถอืและน�าไปปฏบิตั ิซึง่ท�าใหเ้กดิปณธิานขององคก์รทีว่า่ดว้ย 

“องคก์รมหีน้าทีท่�าใหพ้นกังานมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน” 
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   การเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม

   กลยทุธใ์นการด�าเนินงาน เพือ่การพฒันาอยา่งความยัง่ยนื

 บรษิทัด�าเนินงานโดยใหก้ารเคารพสทิธมินุษยชน และการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ถอืเป็นปัจจยัใน

การสรา้งมลูคา่เพิม่ และเพิม่ผลผลติ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึยดึหลกั 

“การใหค้วามเป็นธรรม ความเสมอภาคกบัพนกังาน และการใหโ้อกาสในการเรยีนรู ้” 

แนวปฏบิตัใินการด�าเนินงาน 

 บรษิทัฯ ไดก้�าหนดแนวปฏบิตัใินการด�าเนินงาน ดา้นการเคารพสทิธมินุษยชนและการปฏบิตัติ่อแรงงานอยา่ง

เป็นธรรม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธข์า้งตน้ ดงัน้ี 

       - รว่มสนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน เชน่ ไมส่นบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใช้

แรงงานเดก็ เป็นตน้ 

       - จดัใหม้รีะบบการท�างานทีมุ่ง่เน้นความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่�างานอยา่งเหมาะสม 

       - จดัใหม้เีงือ่นไขการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม ไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ 

       - จดัใหม้กีารดแูลในเรือ่งสวสัดภิาพตามความจ�าเป็นและเหมาะสม  สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพชวีติการ

ท�างาน

       - ก�าหนดนโยบายต่างๆ อยา่งรอบคอบเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งและการรว่มกระท�าความผดิดา้นสทิธมินุษยชน

       - ค�านึกถงึสทิธพิืน้ฐาน สทิธใินการท�างาน และ ใหอ้สิระในการเขา้รว่มกจิกรรม

       - ค�านึงถงึการจา้งงาน ความสมัพนัธก์ารจา้งงาน สภาพการท�างาน สขุภาพ และความปลอดภยัในการท�างาน รวม

ทัง้การพฒันาบุคลากร และการฝึกอบรมในสถานประกอบการ

 HUMAN RIGHTS
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การด�าเนินธรุกจิโดยเคารพและสนบัสนุนสทิธเิดก็
 บรษิทัใหค้วามส�าคญักบัการเคารพและสนบัสนุนสทิธเิดก็ในโครงการต่างๆ มาตลอด และเพือ่ใหค้ณะท�างาน 

CSR ไดม้คีวามรู ้ความเขา้ในมากยิง่ขึน้ ในหลกัการของ “สทิธเิดก็และหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ” ทางบรษิทัจงึไดเ้ขา้รว่ม

โครงการ “การด�าเนินธรุกจิโดยเคารพและสนบัสนุนสทิธเิดก็” กบั สถาบนัไทยพฒัน์ ทีร่ว่มมอืกบัองคก์ารทนุเพือ่เดก็

แหง่สหประชาชาต ิ(UNICEF) เพือ่ใหท้กุกระบวนการท�างาน หรอืทกุ ๆ กจิกรรมของบรษิทัทีจ่ะท�าไดใ้หค้วามส�าคญั

กบัสทิธขิองเดก็

 ในปี 2558 ผูบ้รหิารระดบัสงูไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการใหค้�ามัน่ในการสง่เสรมิสทิธเิดก็ และหลกัปฏบิตัทิาง

ธรุกจิ และ ในปี 2559 ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไดน้�าหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ 10 หลกัการดงัต่อไปน้ีมาปรบัใช ้ในการด�าเนิน

ธรุกจิโดยเคารพและสนบัสนุนสทิธเิดก็ นัน่คอื

 1. เคารพสทิธเิดก็และใหค้�ามัน่ทีจ่ะสนบัสนุน สทิธเิดก็ 

 2. สนบัสนุนการขจดัปัญหาแรงงานเดก็ในการด�าเนินงานและการตดิต่อทางธรุกจิ 

 3. จดัหางานทีม่คีณุคา่ใหแ้ก่คนงานทีเ่ป็นเยาวชน ตลอดจนพอ่แม ่และผูด้แูลเดก็

 4. ค�านึงถงึความคุม้ครองและความปลอดภยัของเดก็ในสถานประกอบการ และการด�าเนินธรุกจิ 

 5. ท�าใหแ้น่ใจวา่ผลติภณัฑแ์ละบรกิารมคีวามปลอดภยัและมกีารสง่เสรมิความตระหนกัเกีย่วกบัสทิธเิดก็ผา่น 

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 

 6. ใชส้ือ่โฆษณาและการตลาดในทางทีเ่คารพ และสง่เสรมิสทิธเิดก็

 7. เคารพและสง่เสรมิสทิธเิดก็เมือ่ด�าเนินธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มการถอืครองและการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ 

 8. ค�านึงถงึสทิธเิดก็ ในการสรา้งระบบรกัษาความปลอดภยัต่างๆ 

 9. ชว่ยคุม้ครองเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉนิหรอืภยัพบิตัติ่างๆ 

10. หนุนเสรมิบทบาทของรฐัและชมุชนในการคุม้ครองและเตมิเตม็สทิธเิดก็

การด�าเนินธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ
 ปี 2559 ทีผ่า่นมาบรษิทัยงัไดเ้ขา้รว่มโครงการการด�าเนินธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุกบัสถาบนัไทยพฒัน์ และ

กรมกจิการผูส้งูอาย ุกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เพือ่เตรยีมพรอ้มรองรบัการเขา้สูส่งัคมผูส้งู

อายขุองพนกังานในองคก์ร และของประเทศ
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 ปัจจยัความส�าเรจ็ / ผลทีไ่ดจ้ากการดแูลพนกังานผา่นนวตักรรม

 - พนกังานเกดิความภมูใิจในองคก์ร โดยเหน็วา่องคก์รไมท่อดทิง้ใหโ้ดดเดีย่ว หรอืคดิไปเองเมือ่มปัีญหา 

พนกังานจะรบัรูว้า่ยงัมบีรษิทัทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืและเอาใจใสเ่มือ่มเีรือ่งทกุขร์อ้นใจในทกุ ๆ เรือ่งแมเ้ป็นปัญหาเรือ่ง

ครอบครวัทีอ่ยูต่่างจงัหวดั (เน่ืองจากพนกังานสว่นใหญ่จะเป็นคนจากต่างจงัหวดัเขา้มาท�างาน) ท�าใหพ้นกังานได้

ท�างานอยา่งมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน สมดงัปณธิานดา้นแรงงานสมัพนัธ ์หรอืสอดคลอ้งกบันโยบายการบรหิาร

ทรพัยากรบุคคลทีก่�าหนดไวว้า่ “หน้าทีข่ององคก์ร คอื ท�าใหพ้นกังานมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน”

 - ผูบ้รหิารเหน็ความส�าคญัของทกุกจิกรม และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั

  - คณะท�างานดา้น CSR ทกุระดบัมาจากทกุสว่นงาน และมกีารแบง่บทบาทหน้าทีท่�างานอยา่งเป็นระบบ 

 - พนกังานทกุคน มสีว่นรว่มในการจดักจิกรรมต่างๆขึน้  จงึท�าใหพ้นกังานรูส้กึเป็นภมูใิจ รกัองคก์ร จงึเขา้มา

มสีว่นสนบัสนุนกจิกรรม ทัง้ 100 %

 - การสรา้งกจิกรรมรว่มกบัเครอืขา่ย ชมุชน อยา่งสม�่าเสมอ มกีารชว่ยเหลอืและแบง่ปัน ความรูแ้ละ

ประสบการณ์  จงึท�าใหเ้กดิความยัง่ยนืในการด�าเนินกจิกรรม 

 - ไดร้บัการสนบัสนุน ความรว่มมอื จากหน่วยงานภาครฐั และหน่วยงาน องคก์รทีเ่ป็นเครอืขา่ยเป็นอยา่งดยีิง่

 บรษิทัมคีวามเคารพต่อสทิธมินุษยชนใน

ดา้นสิง่แวดลอ้มทีด่ ีและมแีนวทางในการสง่เสรมิ

สทิธขิ ัน้พืน้ฐานในการท�างานใหก้บัพนกังานใน

องคก์ร บรษิทัจงึไดจ้ดัท�า พืน้ทีส่�าหรบัสบูบุหรี

ขึน้เพือ่ไมใ่หก้ลิน่และควนัไปรบกวนแก่ผูท้ีไ่มส่บู

บุหรี่

 สรปุ 

 ผลจากการเขา้รว่มโครงการดงักลา่วท�าใหใ้น ปี 2560 บรษิทัฯ ไดก้�าหนดนโยบาย หรอืหรอืแนวปฏบิตัทิาง

ธรุกจิกบัผูส้งูอาย ุ(Business Guidance on Older Persons) เพือ่น�ามาปรบัใช ้ในการด�าเนินธรุกจิกบัผูส้งูอาย ุดงัน้ี

 การเตรยีมความพรอ้ม (Preparation) ประกอบดว้ย

 1. ใหค้�ามัน่และรบัผดิชอบต่อการเตรยีมความพรอ้มบุคลากรในการเขา้สูว่ยัสงูอายุ

 2. ท�าใหใ้จวา่ ผลติภณัพแ์ละบรกิารไดร้บัการออกแบบ และพฒันาใหม้คีวามเป็นมติรกบัผูส้งูอายุ

 การคุม้ครอง (Protection) ประกอบดว้ย

 3. เคารพและสนบัสนุนสทิธผิูส้งูอายใุนการด�าเนินกจิกรรมทางธรุกจิและสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในหว่งโซ่ธรุกจิ

 4. ท�าใหม้ัน่ใจวา่ ผูส้งูอายไุดร้บัสวสัดภิาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในสถานประกอบการและใน

กจิกรรมทางธรุกจิ

 การมสีว่นรว่ม (Participation) ประกอบดว้ย

 5. จดัหางานทีม่คีณุคา่ และสภาพการท�างานทีย่ดืหยุน่เหมาะสมส�าหรบัผูส้งูอาย ุรวมทัง้เปิดโอกาสใหม้สีว่น

รว่มในกจิการ ตอลดจนการรว่มลงทนุในกจิกรรมทางธรุกจิ

 6. จดัใหม้รีะบบและแบบแผนในการสบืทอดความรู ้ประสบการณ์ และภมูปัิญญาจากผูเ้กษยีณอายุ

 7. สนบัสนุนบทบาทของรฐั และประชาสงัคมในการคุม้ครองสวสัดภิาพและจดัสวสัดกิารส�าหรบัผูส้งูอายุ
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ประเดน็ส�าคญัทีไ่ดจ้ากการดแูลพนกังานใหม้คีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน 

1. อตัราการลาออกของพนกังานลดลง

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
    อตัราการลาออก ( Turn Over Rate) 0.45 1.51 1.52

รายละเอยีดผลการด�าเนินการ และ การจา่ยเงนิปันผล 2560 2559
1. ก�าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั 207,972,888 279,113,080.00

2. เงนิปันผลจา่ยอตัราต่อหุน้ 0.165 2.20

3. รวมจ�านวนเงนิปันผลทัง้สิน้ 105,599,650.20 140,799,533.60

หน่วย : รอ้ยละ

2. มาตรฐานต่าง ๆ ไดร้บัการปรบัปรงุพฒันาอยา่งต่อเน่ือง

 เมือ่พนกังานท�างานอยา่งมคีวามสขุ ผลทีต่ามมาท�าใหก้ารด�าเนินนโยบายต่าง ๆ อาท ินโยบายในดา้น

คณุภาพของสนิคา้, ดา้นความปลอดภยั, ดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้นโยบายดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมในมติอิืน่ ๆ 

สามารถบรรลุผลส�าเรจ็ได ้สง่ผลท�าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัรองมาตรฐานต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง

3. สนิคา้ทีผ่ลติมคีณุภาพ สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ ลดการสญูเสยีในกระบวนการผลติ 

สามารถพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งต่อเน่ือง สรา้งผลก�าไรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

 นอกเหนือจากนวตักรรม และนโยบายต่างๆ บรษิทัยงัไดก้�าหนดนโยบายต่างๆ เพือ่ใหพ้นกังานไดท้�างาน

อยา่งมคีวามสขุ สนุกกบัการท�างาน อาทิ

 - นโยบายการป้องกนัแกไ้ขปัญหาการลว่งเกนิทางเพศในสถานประกอบการ 

 - นโยบายในการจดัการและแกไ้ขปัญหาเอดสแ์ละวณัโรคในสถานประกอบการ

 - นโยบายการด�าเนินกจิกรรมคน้หาและประเมนิอนัตราย (CCCF)

 รวมทัง้มกีารแต่งตัง้แกนน�าสง่เสรมิสขุภาพ แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจตดิตาม 5 ส. คณะท�างานดา้นกจิกรรม 

KAIZEN  
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Safety
29%

Quality
2%

Cost
1%

Efficiency
6%

5s
30%

Yield
2%

Work Environment
2%

Process
8%

M/C & Equipment 

improvement   /การปรับปรุง

18%

Energy conservation   
/อนุรักพลงังาน

2%

หวัขอ้ / Proposal item

Safety / ความปลอดภยั 679

Quality / คณุภาพ 42

Cost / คา่ใชจ้า่ย 38

Efficiency / ประสทิธภิาพของงาน 141

5s / 5ส 700

Yield / ลดของเสยี 50

Work Environment 

สภาพแวดลอ้มในการท�างาน
52

Process /ข ัน้ตอนการท�างาน 185

M/C & Equipment improvement 

การปรบัปรงุ
49

Total 2,362

สรปุจ�านวนเรือ่งทีไ่ดร้บัการเสนอในกจิกรรม KAIZEN

สวสัดกิาร
 นอกจากน้ีทางบรษิทั ฯ ยงัจดัสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่พนกังานนอกเหนือจากทีก่ฎหมายก�าหนด 

พนกังานทกุคนทกุระดบัจะไดร้บัสวสัดกิารเทา่เทยีมกนัโดยไมแ่บง่แยก เพศ เชือ้ชาต ิอาย ุและศาสนา โดยสวสัดกิาร

ทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่ 

 - สวสัดกิารคา่รกัษาพยาบาลปีละ 10,000 บาท (รวมสทิธิท์�าฟันไดใ้นวงเงนิ 1,400.-บาท)

 - ประกนัอุบตัเิหตุใหพ้นกังานทกุปี (กรณเีสยีชวีติ 150,000.-บาท รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบตัเิหตุ 15,000.-

บาท/ครัง้) 

 - รถรบัสง่พนกังาน เครือ่งแบบพนกังาน เงนิกรณชีว่ยเหลอืเสยีชวีติรวมถงึบุคคลในครอบครวั งานบวช งาน

แต่ง ของขวญัแรกเกดิบุตรพนกังาน 

 - เบีย้เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน นัน่คอื ท�างานไมล่า ไมส่าย ไดเ้บีย้ขยนัรายเดอืน ๆ ละ 400.-บาท ครบ

ปีไดเ้บีย้ขยนัรายปีอกีสว่นหน่ึง 

 - ของขวญัวนัเกดิใหแ้ก่พนกังานทกุคนเป็นสลากออมสนิ 500.-บาทต่อคน

 - การจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี และ การใหท้นุการศกึษาบุตรพนกังาน เป็นตน้ 

การเลกิจา้งและการจา่ยคา่ชดเชย
 บรษิทัฯ ไดก้�าหนดนโยบายการเลกิจา้งไวช้ดัเจนวา่

 1. บรษิทัจะไมเ่ลกิจา้งลกูจา้งโดยปราศจากเหตุผลอนัสมควรทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถหรอืพฤตกิรรมของ 

ลกูจา้ง

 2. ลกูจา้งจะตอ้งไดร้บัการแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าก่อนการเลกิจา้งหรอืไดร้บัคา่ชดเชยหรอืการชดเชยแบบอืน่ๆ 

ตามทีก่ฎหมายก�าหนด เวน้แต่ลกูจา้งจะกระท�าความผดิอยา่งรา้ยแรง บรษิทัสามารถเลกิจา้งลกูจา้งไดท้นัที

 3. ในกรณทีีม่กีารเลกิจา้งอยา่งไมเ่ป็นธรรม หากนายจา้งไมส่ามารถรบัลกูจา้งกลบัเขา้ท�างานไดล้กูจา้งตอ้งได้

รบัเงนิชดเชยอยา่งเพยีงพอ
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การพฒันาศกัยภาพพนกังาน
 บรษิทัฯ ถอืหลกัการทีว่า่ “บุคลากรทกุระดบั

เป็นหวัใจส�าคญัขององคก์ร และการมสีว่นรว่มอยา่งเตม็

ทีข่องบุคลากรจะท�าใหส้ามารถใชค้วามรู ้ความสามารถ

เพือ่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่องคก์ร”

 เพื่อ ให้มัน่ ใจว่า บุคลลากรมีความรู้ความ

สามารถเพยีงพอส�าหรบัความตอ้งการทัง้ในปัจจบุนัและ

อนาคต บรษิทัฯ จงึก�าหนดนโยบายดา้นการบรหิารงาน

บุคคลไว ้ดงัน้ี

 - บรษิทัถอืวา่พนกังานทุกคนคอืทรพัยากรอนั

มคีณุคา่อยา่งยิง่ดงันัน้จงึสง่เสรมิใหพ้นกังานไดม้โีอกาส

ฝึกอบรมหาความรู้ เพื่อพฒันาตวัเองอย่างต่อเน่ือง 

พรอ้มปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

 - บรษิทัส่งเสรมิการท�างานโดยค�านึงถงึความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน

 - บรษิทัมโีครงสรา้งการจา่ยคา่จา้งทีเ่หมาะสม 

โดยไมน้่อยกวา่คา่จา้งขัน้ต�่าทีท่างราชการก�าหนด และ

มีการเทียบเคียงกับสถานประกอบการในประเภท

เดยีวกนั

 - บรษิทัดูแลพนักงานอย่างมรีะบบ และเป็น

ธรรม เสมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั ภายในนโยบายที่

ว่า “หน้าที่ขององค์กร คอืท�าให้พนักงานมคีวามสุข 

สนุกกบัการท�างาน”  

2560 2559 2558
ชวัโมงการฝึกอบรม

 ชม./คน/ปี 10.83 10.13 10.10

 จากนโยบายดงักล่าว บรษิทัฯ จงึได้พฒันา

บุคคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรมทัง้

ภายในและภายนอกองค์กรให้แก่พนักงาน เพื่อ

เป็นการเพิม่ความรู ้ความสามารถ ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน และการเพิม่ผลผลติ

 เพื่อรกัษาความเป็นผูน้�าด้านธุรกจิและเตบิโต

อย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส�าคญักบัการพฒันา

บุคลากรที่มคีุณค่ายิง่ขององค์กรโดยบริษัทฯ มกีาร

ด�าเนินงานในด้านการพฒันาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

และต่อเน่ือง และครอบคลุมพนักงานในทุกกลุ่มเป้า

หมายและให้การสนับสนุนงบประมาณในการพฒันา

ดา้นบุคลากรอยา่งเพยีงพอ 
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 ในปี 2560 ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ มหีลกัสตูรอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพือ่วางรากฐานในการพฒันา

องคก์ร และพฒันาพนกังานใหเ้ป็น “คนเก่ง” มคีวามรู ้ ความสามารถ และเป็น “คนด”ี มทีศันะคตแิละพฤตกิรรมที่

สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยไดก้�าหนดโปรแกรมในการพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร รวมถงึพนกังานในระดบั

ต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน ตามหลกัสตูร อาทิ

 1 หลกัสตูรการปรบัปรงุกระบวนการท�างานดว้ยเทคนิค 5 ส.

 2. ความรูค้วามเขา้ใน และการประเมนิคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร

 3. การขบัขีป่ลอดภยั

 4. ความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานคณุภาพ ISO 9001, IATF 16949

 5. อบรมความรูก้องทนุส�ารองเลีย้งชพี

 6. ความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการอนุรกัษก์ารไดย้นิ

 7. ความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม และระบบมาตรฐาน ISO 14001 

 8. กฎหมายการอนุรกัษพ์ลงังาน และ การปลกูจติส�านึกในการรูร้กัษ ์ประหยดัพลงังาน

 9. การปฐมพยาบาลเกีย่วกบัไฟฟ้า, การสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบุคคลใหป้ลอดภยั

 10. อบรมกฎหมายประกนัสงัคม, แรงงาน. จรรยาบรรณาและขอ้พงึปฏบิตัใินการท�างาน

 11. มาตรการต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชัน่

 12. เทคนิคการตดิตาม 5 ส. และKaizen

 13. มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 45001ฯ

 14. วธิปีฏบิตัสิ�าหรบับอรด์ในการก�ากบัดแูลการป้องกนัและรบัภยัไซเบอร ์เป็นตน้

การอนุรกัษก์ารไดย้นิ

5 ส. และKaizen

มาตรฐานคณุภาพ ISO 9001, IATF 16949
การจดัการสิง่แวดลอ้ม
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คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

 เพือ่ใหก้ารบรหิาร และการจดัการดา้นปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน เป็นไปอยา่ง

ประสทิธภิาพ ป้องกนัและลดการเกดิอุบตัเิหตุ การประสบอนัตราย การเจบ็ป่วย หรอืการเกดิเหตุเดอืดรอ้นร�าคาญ อนั

เน่ืองจากการท�างาน หรอืความไมป่ลอดภยัในการท�างาน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน บรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะ

กรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ซึง่มผีูแ้ทนจากนายจา้ง พนกังานระดบับงัคบั

บญัชาและระดบัปฏบิตักิาร เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการดงักลา่วโดยมหีน้าทีด่งัน้ี

 - วางมาตรการควบคมุ ก�ากบั ดแูล และการบรหิารจดัการดา้นปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การท�างานใหแ้ก่พนกังาน ซึง่ถอืเป็นทรพัยากรบุคคลอนัเป็นก�าลงัส�าคญัของบรษิทั ใหม้ชีวีติการท�างานทีด่ ี มคีวาม

ปลอดภยัในการท�างาน 

 - ส�ารวจการปฏบิตังิานดา้นความปลอดภยัในการท�างาน และตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้

อยา่งน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ รวมทัง้

 - เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างานของพนกังานรวมถงึผูร้บัเหมา และ

บุคคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิตังิาน หรอืเขา้มาใชบ้รกิารในสถานประกอบกจิการใหแ้ก่บรษิทั

 - รวบรวมจดัท�าขอ้บงัคบัและคู่มอืว่าดว้ยความปลอดภยัในการท�างาน และมาตรฐานดา้นความปลอดภยัใน

การท�างานของสถานประกอบกจิการ 

 - ฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างานใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และบุคลากรทกุระดบั

 - วางแผนใหม้กีารด�าเนินการภายใตก้รอบการท�างานตาม มาตรฐานความปลอดภยัโฮ-สาส (OHSAS) 

18001: 2007 และ นโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน ทีก่�าหดไว ้นัน่คอื
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นโยบายความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

 -  มุ่ ง มั น่พัฒนาร ะบบการจัดกา รความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน 

เพื่อป้องกนัการบาดเจ็บและโรคจากการท�างาน ให้

เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัความเสีย่งอนัตรายของสถานประกอบการ และผู้

ปฏบิตังิานในนามสถานประกอบการ

 - กจิกรรม CCCF เพือ่รณรงคด์า้นความ

ปลอดภัยให้กับพนักงานทุกคน โดยเปิดโอกาสให้

แสดงความคดิเหน็ คน้หาอนัตราย และประเมนิอนัตราย

จากงานและสถานทีท่�างาน

 - บรษิทัฯ จดัท�ากจิกรรม 5  ส. โดยมกีาร

แต่งตัง้คณะกรรมการ 5  ส. พร้อมก�าหนดนโยบาย 

มาตรฐาน และแผนการด�าเนินกจิกรรม 5  ส. ไวช้ดัเจน 

โดยก�าหนดใหทุ้กหน่วยงานท�ากจิกรรม 5  ส. ใหเ้ป็น

สว่นหน่ึงของการท�างานประจ�า ทัง้น้ีเพือ่เฝ้าระวงั หรอื

คน้หาปัจจยัเสีย่งทีอ่าจเป็นอนัตราย

 - จดัใหม้กีารตรวจสอบความพรอ้มใชง้านของ

เครือ่งจกัร อุปกรณ์ เครือ่งมอื เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั

ต่อชวีติและทรพัยส์นิ

 - บรษิทัฯ มกีารจดัสือ่สารดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยัในหลายชอ่งทาง เชน่ Morning Talk 

ตอนเชา้ จดักจิกรรมเพือ่สรา้งความตระหนกัเรือ่งความ

ปลอดภยัเพือ่ลดอุบตัเิหตุใหก้บัพนกังาน

 - ส�ารวจเพื่อปรับปรุงจ�านวน 25 พื้นที ่

(เครือ่งจกัรและพืน้ทีท่�างาน) ใหเ้กดิความสะดวกต่อการ

ท�างานและความปลอดภยั

 - อบรมปรับปรุงขัน้ตอนการท�างานให้เกิด

ความปลอดภยั

 - บรษิัทฯ จดัให้มกีารตรวจสอบการปฏิบตัิ

งานของพนักงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีบ่รษิทั

ไดก้�าหนดไวห้ากฝ่าฝืนมบีทลงโทษทางวนิยั

 - บรษิทัฯ มกีารสอบสวนอุบตักิารณ์ทีเ่กดิขึน้

ทกุครัง้ เพือ่หาสาเหตุทีแ่ทจ้รงิของอุบตักิารณ์นัน้ๆ และ

เขา้ไปด�าเนินการควบคมุใหต้รงจดุป้องกนัการเกดิซ�้า

 - จดักิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเน่ืองการขบัขี่

ปลอดภยั สวมหมวกนิรภยั ใหก้บัพนกังานจนไดร้บัการ

รบัรองเป็นองค์กรต้นแบบที่มมีาตรฐานดเีด่นด้านการ

สวมหมวกนิรภยั 100% จากบรษิทักลาง ต�ารวจภธูร 

ภาค 1

 - บริษัทฯ มีการทบทวนการจัดการโดยผู้

บรกิารระดบัสงู เพือ่ใหม้ัน่ใจในระบบบรกิารการจดัการ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัมคีวามเหมาะสม พอ

เพยีง และมปีระสทิธผิล

 - การด�าเนินกจิกรรมดา้นความปลอดภยัอาชวี

อนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานถอืเป็นหน้าที่

ร ับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมีส่วนร่วมใน

กจิกรรมของสถานประกอบการ

 - มีการประเมินและปรับปรุงป้องกันความ

เสีย่งใหอ้ยูใ่นมาตรฐานเพือ่ป้องกนัอุบตัภิยัทีอ่าจเกดิขึน้

ในการท�างาน รวมถงึกจิกรรมอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อ

เน่ือง

 -  รณรงค์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุข

อนามยัทีด่ใีหก้บัพนกังาน

 - ใหก้ารสนบัสนุนทรพัยากรอยา่งเพยีงพอและ

เหมาะสม เพื่อเสรมิสร้างจติส�านึกการปฏิบตัิงานให้

เป็นไปตามมาตรฐานและวธิกีารทีก่�าหนดในดา้นความ

ปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างาน

 นอกจากนัน้บรษิทัฯ ไดม้กีารจดักจิกรรมต่างๆ

อย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้านความ

ปลอดภยัในการท�างาน อาทิ
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 การฝึกอบรมเพื่อสร้าง จิตส�านึก 

ดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยั

 เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้ง 

ไดร้บัความรู ้ความปลอดภยั ปราศจากอุบตัแิละโรคจาก

การท�างาน ปี 2560 บรษิทัจดัใหม้กีารอบรมดา้นความ

อนามยัและอาชวีอนามยั 8 หลกัสตูร ดงัน้ี

 1. การจดัการความเสีย่งส�าหรบั 10 ลกัษณะ

งานเสีย่ง

 2. อบรมเรื่องการดับเพลิงขัน้ต้นและการ

อพยพหนีไฟ

 3.อนุรกัษก์ารไดย้นิ

 4. เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั ระดบับรหิาร

 5. ความปลอดภยัในการท�างานเกีย่วกบัไฟฟ้า

 6. การตรวจสอบใชล้วดสลงิและอุปกรณ์ช่วย

ยกแบบมอือาชพี

 7. SAFETY BASIC ASSESOR (SBA)

 8. นักบรหิารความปลอดภยัในการท�างานขัน้

สงู รุน่ที ่1

 การป้องกันความเสี่ยงจากโรคร้าย

จากการท�างาน

 บรษิทัฯ ใหค้วามส�าคญัต่อการดแูละพนกังาน

ใหม้สีขุภาพทีด่ ี โดยทางบรษิทัฯ จดัใหม้กีารตรวจ

สขุภาพพนกังานปีละ 1 ครัง้ เพือ่ใหพ้นกังานมอีาชวี

อนามยัทีด่ใีนการปฏบิตังิาน นอกจากน้ีการลดความ

เสีย่งต่อโรคและความเสีย่งต่อการไดร้บัอุบตัเิหตุทีเ่กดิ

จากการท�างาน กเ็ป็นนโยบายหลกัในการดแูลพนกังาน 

จงึมกีารก�าหนดมาตรการการดแูลทีเ่หมาะสมครอบคลุม

กบัสภาพการท�างานของพนกังาน

 แผนป้องกนัอคัคภียั

 1. จดัมเีครือ่งดบัเพลงิทีเ่หมาะสม และน�าออก

มาใชง้านไดส้ะดวกมสีญัลกัษณ์ชดัเจน เพือ่ความ

สะดวกรวดเรว็ เมือ่เวลาจ�าเป็น

 2. จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนตามจุด

ต่างๆ

 3. จดัให้มรีะบบไฟฉุกเฉินและป้ายทางออก

ฉุกเฉนิน�าทางกรณเีกดิเหตุ

 4. มกีารตรวจสอบความพร้อมใช้อุปกรณ์รบั

เหตุอยา่งสม�่าเสมอ

 5. จดัใหม้ทีมีงานเฝ้าระวงัอคัคภียัตลอดเวลา

ท�างาน

 6. จดัให้มกีารฝึกอบรมดบัเพลงิขัน้ต้นอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้

 7. จดัใหม้กีารซอ้มรบัเหตุ การปฐมพยาบาล 

การอพยพหนีไฟเป็นประจ�าทกุปี

 บรษิทัฯ ไดน้�าผลการเกบ็สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ

ในทุกๆ ปี มาเป็นหน่ึงในแผนการพฒันาทีส่�าคญัทีมุ่ง่

มัน่ทีจ่ะลดการเกดิมุง่มัน่ทีจ่ะลดการเกดิอุบตัเิหตุใหเ้ป็น

ศนูย ์ (Zero Accdent) เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติในการ

ท�างานของพนกังาน ซึง่เป็นสิง่ทีบ่รษิทัฯ ใสใ่จและให้

ความส�าคญัเสมอ

 การซอ้มอพยพหนีไฟ  อบรมเรือ่งการอนุรกัษ์การไดย้นิ
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รางวลัและการรบัรอง
 ผลจากการด�าเนินงานตามกรอบดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานอยา่งต่อ

เน่ืองท�าใหบ้รษิทัไดร้างวลั และการรบัรอง ดงัน้ี

 - รางวลัดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท�างานระดบัประเทศ 12 ปีต่อเน่ือง

ตัง้แต่ 2549 – 2560

 - ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัโฮ-สาส (OHSAS) 18001: 2007

 -  ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสถานทีท่�างานน่าอยู ่น่าท�างาน ระดบัดมีาก จากกรมอนามยั กระทรวง

สาธารณสขุ 

 - โลเ่งนิสถานประกอบการปลอดโลก ปลอดภยั ใจกายเป็นสขุ ระดบัประเทศจากกระทรวงสาธารณสขุ

 - ไดเ้ป็นองคก์รตน้แบบทีม่มีาตรฐานดเีดน่ดา้นการสวมหมวกนิรภยั 100% จากบรษิทักลางต�ารวจภธูรภาค1

นโยบายสถานทีท่�างานน่าอยูน่่าท�างาน ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ

 เพือ่ใหเ้ป็นสถานประกอบการทีน่่าอยู ่ น่าท�างาน ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ บุคคลในองคก์รปฏบิตัิ

งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สถานทีท่�างานน่าอยู ่น่าท�างาน ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ บรษิทัจงึไดม้กีารแต่ง

ตัง้คณะท�างาน และก�าหนดนโยบายสถานทีท่�างานน่าอยู ่น่าท�างาน ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ ดงัน้ีไ

 1. ด�าเนินการและพฒันาการจดัการใหอ้งคก์ร เป็นสถานทีท่�างานน่าอยู ่น่าท�างาน ปลอดโรค ปลอดภยั กายใจ

เป็นสขุ โดยมแีนวปฏบิตัป้ิองกนัมใิหบุ้คคลไดร้บัผลกระทบจากปัจจยัเสีย่ง จากสารเคม ี จลุชวีนัเป็นพษิ ความรอ้น 

ความเยน็ ความสัน่สะเทอืน ความกดดนับรรยากาศ แสง เสยีง หรอืสภาพแวดลอ้มอืน่ ทีอ่าจเป็นอนัตายและมกีาร

บนัทกึเฝ้าระวงัโรคทีเ่ป็นปัญหาของสาธารณสขุในพืน้ที ่มกีารประเมนิสขุภาวะทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่  กาย ใจ อารมณ์ สงัคม 

จติวญิญาณ

 2. สนบัสนุนการพฒันาความรูใ้หแ้ก่บุคลากรทกุระดบัในองคก์ร โดยสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสม

และต่อเน่ือง

 3. มุง่เน้นใหบุ้คลากรท�างานรว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ มคีวามสามคัค ีเอือ้เฟ้ือเผืน่แผต่่อกนั

 4.เสรมิสรา้งขวญัและก�าลงัใจใหก้บับุคลากรทกุระดบัในองคก์ร

 5. ดแูลบุคลากร โดยน�าหลกัปรบัทกุข ์สรา้งสขุ แกปั้ญหา พฒันาอคีวิ

 6. มกีารวเิคราะหส์ิง่คกุคามทีม่ผีลต่อการท�างานในมติติ่างๆ เพือ่ท�าการแกไ้ขและหรอืป้องกนัสิง่คกุคามนัน้

 7. มกีารจดัท�าแผนงาน วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และปฏบิตัติามแผนงาน

 8. ใหม้กีารประเมนิผลการด�าเนินงานตามนโยบายอยา่งต่อเน่ือง

สรปุผลการด�าเนินงาน
 ผลทีไ่ดจ้ากการด�าเนินงานตามนโยบายดงักลา่วท�าใหบ้รษิทัไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสถานทีท่�างานน่าอยู ่

น่าท�างาน ระดบัดมีาก จากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ 
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การมสีว่นรว่มกบัชมุชน

ดา้นการรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม
 นวตักรรม “เราจะเตบิโตพรอ้มกบัชุมชนและสงัคม” เป็นการเน้นการเตบิโตของบรษิทัควบคู่กบัชุมชนและ

สงัคมโดยเริม่จากการใหพ้นกังานคดิดที�าดผีา่นโครงการ “ท�าดใีสก่ระปกุ” เมือ่พนกังานท�าดจีะเกดิความสขุ ซึง่จะสง่ต่อ

ไปยงัครอบครวั ชมุชน และสงัคมใหม้คีวามสขุ 

 อกีทัง้การใหค้วามชว่ยเหลอืในโครงการเพือ่นชว่ยเพือ่น โดยจดักจิกรรมรณรงคค์วามปลอดภยัในการท�างาน

และป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการของบรษิทัลกูคา้/คูค่า้ 

 การดูแลให้ความช่วยเหลอืชุมชนรอบขา้ง และสถานที่ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บรกิาร

ประชาชนในบรรยากาศทีด่ ีกบัทัง้การฝึกอบรมใหพ้นกังานรูจ้กัการออม โดยลดการใชส้นิคา้ฟุ่มเฟือย ลดการเสพสิง่ที่

เป็นอบายมขุ และใหเ้รยีนรูแ้นวทางเศรษฐกจิพอเพยีง และสง่ผา่นไปยงัครอบครวั ชมุชน และสงัคมต่อไป

SSSC SAFETY TO SCHOOL

 โครงการ SSSC SAFETY TO SCHOOL ทีเ่กดิจาก

การสานเสวนาชมุชน ทางผูบ้รหิารและพนกังานขององคก์ร

โดยหน่วยงานความปลอดภยัมศีกัยภาพและความรูค้วาม

สามารถดา้นความปลอดภยัจนไดร้บัรางวลัสถานประกอบ

กจิการดเีดน่ดา้นความปลอดภยั 12 ปีซอ้น จงึไดจ้ดัโครงการ

ดงักลา่วเพือ่ใหค้วามรูเ้ชงิปฏบิตักิาร ดา้นความปลอดภยัให้

กบันกัเรยีนและบุคลากรของโรงเรยีนวดัแหลมและเพือ่กระตุน้

จติส�านึกความปลอดภยัใหก้บันกัเรยีนระดบัประถมวยั

วตัถุประสงค์
1. เพือ่สรา้งความรูด้า้นความปลอดภยัใหก้บันกัเรยีนและบุคลากรในโรงเรยีนวดัแหลม

2. เพือ่ใหน้กัเรยีนและบุคลากรไดส้รา้งสมัพนัธท์ีด่ตี่อกนั
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บมจ.ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 

โดยคณุบุญชยั เชยีรเจรญิธนกจิ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 

ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน ได้จดัฝึกอบรมเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารใชถ้งัดกัไขมนั ใหก้บัชุมชน

มาบยางพร และนกัเรยีนโรงเรยีนมาบยางพรวทิยาคม 

เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ และน�าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

เมือ่วนัที ่5 มถุินายน 2560

บมจ.ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 

ร่วมกบัเกษตรอ�าเภอปลวกแดง ใหค้วามรู ้ ฝึกปฏบิตัิ

การปลูกผกัปลอดสารพษิ ใชช้วีติแบบพอเพยีงใหก้บั

นกัเรยีนโรงเรยีนมาบยางพรวทิยาคม 

เมือ่วนัที ่30 พฤษภาคม 2560

 วตัถุประสงค์
 1. เพือ่เป็นการลงมลพษิทางน�้า

 2. สามารน�าน�้าทีผ่า่นกระบวนการมาใชป้ระโยชน์

 วตัถุประสงค์
 1. เพือ่เป็นการสง่เสรมิความรู ้/ อาชพีใหก้บันกัเรยีน

 2. สามารถน�ามาประกอบหาหารใหก้บันกัเรยีนได้



104 รายงานความยั่งยืน่ประจ�าปี 2560

อาชวีอาสาสรา้งใจใกลว้ดั

 โครงการ อาชีวอาสาสร้างใจใกล้วัด เป็น

โครงการเพือ่ใหเ้ยาวชนไดเ้ขา้มา ถอืศลี ฟังธรรม ท�า

สมาธ ิ เพือ่เสรมิสรา้งคณุสมบตัทิางไดอ้ารมณ์ หางไกล

ยาเพสตดิ มจีติใจทีแ่จม่ใสแ่ละเป็นคนดตี่อสงัคม

วตัถุประสงค์

1. เพือ่ใหเ้ยาวชนไดใ้กลช้ดิพทุธศาสนา

2. ฝึกฝนจติใจ แลว้อารมณ์

3. หา่งไกลยาเสพตดิ

 สนบัสนุน สง่เสรมิใหป้ระชาชนเป็นอาสาสมคัรบรกิารชมุชน 
 ในชว่งเทศกาลส�าคญัต่างๆ ตลอดปี 2560 ทีผ่า่นมา มวีนัหยดุตดิต่อกนัหลายวนั ท�าใหม้ปีระชาชนผูใ้ชร้ถใช้

ถนนเดนิทางกลบัภมูลิ�าเนาเป็นจ�านวนมาก ก่อใหเ้กดิความเสีย่งต่อการเกดิอุบตัเิหตุทางถนนสงูกวา่ปกต ิ ทีผ่า่นมา

เกดิอุบตัเิหตุทางถนนทีส่รา้งความสญูเสยีต่อชวีติ รา่งกาย และทรพัยส์นิของประชาชนเป็นจ�านวนมาก บรษิทัฯได้

ใหค้วามส�าคญัและเลง็เหน็ถงึปัญหาดงักล่าวจงึจดัท�าโครงการป้องกนัและ ลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงทุกเทศกาล

ส�าคญัในทุกปี โดยการรว่มจดัตัง้จุดบรกิารประชาชนรว่ม สภ.ส�าโรงใต ้ เพือ่สรา้งความตระหนกัและรณรงคส์ง่เสรมิ

ใหป้ระชาชน เพิม่ความระมดัระวงัและปฏบิตัติามมาตรการของรฐับาลโดยเครง่ครดั
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 สง่เสรมิกจิกรรมทางวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณใีนทอ้งถิน่ ประจ�าปี 2560 

 การสง่เสรมิใหว้ฒันธรรมมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาคนและพฒันาประเทศเป็นเรือ่งทีม่คีวามจ�าเป็นเพราะจะ

ท�าใหก้ารพฒันายนือยูบ่นรากฐานของตนเองและภมูปัิญญาของชมุชนและสงัคม ซึง่จะน�าไปสูก่ารพฒันาทีส่มดลุและ

ยัง่ยนืในระยะยาว โดยจะตอ้งมกีารด�าเนินงานในลกัษณะทีเ่ป็นองคร์วม คอืการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและ

สรา้งความเขม้แขง็ใหค้รอบครวัและชุมชน รวมทัง้สนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายมสีว่นร่วมในการท�านุบ�ารุงวฒันธรรมอนัดงีาม

ทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ มโีลกทศัน์ทางวฒันธรรมทีก่วา้งขวาง และรูจ้กัเลอืกสรรไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

ตนเองและสงัคม

อนุรกัษ์ประเพณทีอ้งถิน่ สง่เสรมิวฒันธรรมขนทราบเขา้วดัก่อพระเจยด์ทีราย

รว่มจดังานรดน�้าด�าหวัผูส้งูอาย ุในชมุชนใกลเ้คยีงบรษิทัฯ ทัง้หมด
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 ฉีดวคัซนีไขหวดัใหญ่ประจ�าปี

 บรจิาคโลหติ

 กฬีา้ตา้นยาเสพตดิ

 สง่เสรมิอาชพีเสรมิแก่พนกังาน

 ตกับาตรทกุๆ วนัพระ

 ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทกุรปูแบบ

กจิกรรมประจ�าปี 2560
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1. ข้อมูลจ�านวนพนักงาน (G4-LA10)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
จ�านวนพนกังานรวม 

 พนกังานประจ�า 467 498 525

 พนกังานชัว่คราว 0 0 0

จ�านวนพนกังานจ�าแนกตามเพศ

 ชาย 385 386 415

 หญงิ 112 112 110

จ�านวนพนกังานจ�าแนกตามระดบัพนกังาน

 ระดบัปฏบิตักิาร 367 348 368

 ระดบับงัคบับญัชาและสายวชิาชพี 106 126 132

 ระดบัผูจ้ดัการ 25 24 24

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
รอ้ยละของพนกังานทีจ่ะเกษยีณอาย ุ

  ใน 5 ปี   (ชว่งอาย ุ55-60 ปี) 6.44 2.64 2.01

  ใน 10 ปี   (ชว่งอาย ุ50-60 ปี) 23.34 16.3 12.92

รอ้ละของอตัราการลาออก

  อตัราการลาออก (Turn Over Rate) 0.45 1.51 1.52

2.1   ร้อยละของพนักงานที่จะเกษียณอายุ

2.2  อัตราการลาออก

2. ข้อมูลพนักงานที่จะเกษียณ และอัตราการลาออก (G4-LA1)

3. อัตราการกลับมาท�างานหลังจากคลอด (G4-LA3)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
อตัราการกลบัมาท�างานหลงัจากการลาคลอด 100 100 100

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 จ�านวนพนกังานทีเ่ป็นคณะกรรมการสวสัดกิาร 5 5 5

จ�านวนพนกังานทีอ่ยูใ่นคณะกรรมการความปลอดภยัฯ

 ตวัแทนนายจา้ง และเจา้หน้าทีค่วามปลอดภยัฯ 8 8 9

 ตวัแทนลกูจา้ง 7 7 8

4.1 จ�านวนพนักงานที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ

4.2 อัตราพนักงานที่อยู่ใน คปอ.

4. การมีส่วนร่วมด้าน OH&S (G4-LA5)

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม 14 ข้อ

หน่วย : คน

หน่วย : ร้อยละ

หน่วย : ร้อยละ

หน่วย : คน
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ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 อตัราความถีก่ารบาดเจบ็จากการท�างาน (I.F.R) ครัง้/ลา้นชัว่โมง 0.82 1.56 5.59

 อตัราการเกดิโรคจากการท�างาน 9 6 7.60

 อตัราการเกดิอุบตัเิหตุจนถงึขัน้หยดุงาน (I.S.R) วนั/ลา้นชัว่โมง 1.63 25.31 15.04

 อตัราการลาหยดุงานทีเ่กนิจากการเจบ็ป่วยจากการท�างาน 4.75 3.71 0.05

 จ�านวนผูเ้สยีชวีติจากการท�างาน  0 0 0

5.1 อัตราการบาดเจ็บจากการท�างาน  

5.2 อัตราการเกิดโรคจากการท�างาน

5.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

5.4 อัตราการลาหยุดงาน  

5.5 จ�านวนผู้เสียชีวิตจากากรท�างาน

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

หน่วย : ครั้ง/ปี

หน่วย : ชม./คน/ปี

หน่วย : ร้อยละ

หน่วย : ร้อยละ

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 ชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี 10.83 10.13 10.10

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
รอ้ยละของพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการด�าเนิน

งานและการวางแผนการเจรญิเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน
- - -

6. ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี (G4-LA9)

7. ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงานและการวางแผนการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน  
    (G4-LA11)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
 อตัราสว่นคา่ตอบแทนของพนกังานหญงิและชาย - - -

8. อัตราส่วนค่าตอบแทนของพนักงานหญิงและชาย (G4-LA13)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
รอ้ยละของผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมา และหุน้สว่นทางธรุกจิ

ทีม่คีวามส�าคญัทีผ่า่นการคดักรอง

เรือ่งสทิธมินุษยชน

- - -

9. ร้อยละของผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมา และหุ้นส่วนธุรกิจที่มีความส�าคัญที่ผ่าการคัดกรองเรื่องสิทธิมนุษยชน  
   (G4-HR1,HR10)

หน่วย : บาท
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ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
รอ้ยละของพนกังานทีผ่า่นการฝึกอบรมนโยบาย 

และแนวปฏบิตักิารต่อตา้นการคอรร์ปัชัน่ในองคก์ร
100 100 100

11. ร้อยละของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมนโยบาย และแนวการปฏิบัติต่อต้านคอรัปชั่นในองค์กร (G4-SO4)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
รอ้ยละของกระบวนการด�าเนินงานทีม่กีารประเมนิ

ผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน
100 100 100

10. ร้อยละของกระบวนการด�าเนินงานที่มีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (G4-HR9)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
จ�านวนขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัผลกระทบทางสงัคมอยา่ง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการด�าเนินการแกไ้ขอยา่ง

เป็นทางการ

0 0 0

12. จ�านวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและการด�าเนิน 
     การแก้ไขอย่างเป็นทางการ (G4-SO11)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559 2558
ผลการส�ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ 89.99 86.95 88.29

13. ผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า (G4-PR5)

ผลการด�าเนินงาน 2560 2559ห 2558
มลูคา่ของคา่ปรบัทีเ่กดิจากการปฏบิตัทิีไ่มส่อดคลอ้ง

กบักฎหมาย
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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GRI 4
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
Profile page

Strategy and Analysis 

G4-1 3

G4-2 43

Organizational Profile

G4-3 3

G4-4 11-13

G4-5 9-10

G4-6 4,15

G4-8 15

G4-10 89,107

G4-15 5,23-34

Identified Material Aspects and Boundaries 

G4-19 82-83

G4-20 4

Stakeholder Engagement 

G4-24 - G4-27 80-83

Peport Profile

G4-28 - G4-33 4

Governance การบรหิารองคก์ร

G4-34 - G4-55 21-22

ECONOMIC

Profile page

Economic Performance

G4-EC1 64

G4-EC3 64

G4-EC4 64

Market Presence

G4-EC6 64

Procurement Practices

G4-EC9 64

ENVIRONMENTAL

Profile page

Materials

G4-EN1 75

Energy

G4-EN3 75

Water

G4-EN9 75

G4-EN10 69,75

Emissions

G4-EN15 71,76

G4-EN16 71,76

G4-EN17 76

G4-EN20 76

G4-EN21 76

Effluents and Waste

G4-EN22 69,76

G4-EN23 77

G4-EN24 77

Overall

G4-EN31 77
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SOCIAL

Profile page

Employment

G4-LA1 107

G4-LA3 107

Occupational Health and Safety

G4-LA5 107

G4-LA6 108

Training and Education

G4-LA9 108

G4-LA10 107

G4-LA11 108

Diversity and Equal Opportunity

G4-LA12 90

Equal Remuneration for Women and Man

G4-LA13 108

Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 109

HUMAN RIGHTS

Profile page

Investment

G4-HR1 91-93

Child Labor

G4-HR5 92

Security Practices

G4-HR7 91

Assessment

G4-HR9 91-93

SOCIETY

Profile page

Anti-corruption

G4-SO4 40-42,49

Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-SO11 109

PRODUCT RESPONSIBILITY

Profile page

Customer Health and Safety

G4-PR1 102

Product and Service Labeling

G4-PR4 102

G4-PR5 62-63,109

Maketing Communications

G4-PR7 102

Compliance

G4-PR9 109


