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ค ำน ำ 

 

การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกเหนือจากการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า และให้ก่อเกิดผลก าไรเพื่อให้องค์กรยืนหยัดอยู่ได้แล้วนั้น องค์กรยังต้องให้ความส าคัญกับ
ประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นบริบทที่ส าคัญขององค์กรที่จะส่งเสริมให้องค์กรคงอยู่และเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน และแม้ว่าภาครัฐจะมีการออกกฎระเบียบในการก ากับและควบคุมดูแลภาคอุตสาหกรรมให้มีการด าเนินงาน
ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเกิดความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคประชาชนให้เห็นอยู่เป็นระยะๆ  

เพื่อให้องค์กรภาคอุตสาหกรรมสามารถด าเนินกิจการได้อย่างเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงต้องอาศัย
เครื่องมือหรือแนวทางการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง และตรวจสอบได้ ซึ่งเครื่องมือหรือ
แนวทางที่มีการน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง คือ มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ISO 26000 : 
2010 Guidance on Social Responsibility ที่เป็นมาตรฐานสากล และ มอก. 26000 – 2553 แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่เป็นมาตรฐานของไทย  

คู่มือฉบับนี้จัดท าโดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกับส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการน าเสนอกรณีตัวอย่างที่ได้จากการศึกษาองค์กรที่มีการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมตามมาตรฐาน ISO 26000 หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่า เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการด าเนินงาน ปัจจัย
ความส าเร็จ และอุปสรรคในการประยุกต์ใช้มาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะองค์กรขนาดกลาง
และขนาดย่อมสามารถน าไปใช้ศึกษาและน าไปประยุกต์ใช้กับแต่ละองค์กรตามความเหมาะสม  
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  บทน ำ 

 
กระแสการบริหารองค์กรในมิติของความยั่งยืน หรือ Sustainable ก าลังถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่าง
กว้างขวาง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถกเถียงกันมักจะถูกก าหนดโดยจิตส านึกของผู้บริหารมากกว่าถูกก าหนดเป็น
กฎเกณฑ์เดียวกันทั่วโลก  

จากช่องว่างดังกล่าว ท าให้องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน  (ISO - International Organization 
for Standardization) เกิดความคิดที่จะจัดท า “มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม”
โดยประกาศเป็นมาตรฐาน “ISO 26000 - Guidance on Social Responsibility” เพื่อเป็นแนวทางให้
องค์กรทั่วโลกปฏิบัติตาม 

มาตรฐาน ISO 26000 เป็นเพียงข้อแนะน าอันเป็นหลักปฏิบัติ (Guiding Principles) ไม่ใช่มาตรฐานระบบการ
จัดการที่ใช้เพื่อการรับรอง ดังนั้น ลักษณะการด าเนินการส าหรับมาตรฐานนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติที่องค์กรต่างๆ 
ได้ใช้ประโยชน์เพื่อน าไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงวิธีการด าเนินการเหมือนหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจแต่
จะได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เพราะผ่านการเห็นพ้องต้องกันจากประเทศสมาชิกของ ISO ที่มีอยู่
มากกว่า 100 ประเทศ  

ส าหรับประเทศไทย ได้พัฒนา มอก.26000 ขึ้นโดยอ้างอิงจาก ISO 26000 ซึ่งเป็นลักษณะของการถอดความ
จากมาตรฐาน ISO 26000 มาเป็นมาตรฐานฉบับภาษาไทย ดังนั้น โครงสร้างและสาระส าคัญของมาตรฐานจึง
มีความใกล้ เคียงกันมาก  สามารถน ามาใช้อ้ างอิ งได้  โดย  download เอกสาร มอก.26000 ได้ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/018/1.PDF 

โครงสร้ำงข้อก ำหนดของมำตรฐำน ISO 26000  

ในมาตรฐาน ISO 26000 จะแบ่งออกเป็น 7 หมวดที่ส าคัญ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  

หัวขอ้ เลขข้อ ค ำอธิบำย 

ขอบเขต (Scope)  ข้อ 1 อธิบายถึงขอบเขต และข้อจ ากัด รวมถึงการยกเว้นต่างๆ ของ
มาตรฐาน 

ค าศัพท์และค านิยาม (Terms and 
definitions) 

ข้อ 2 ระบุและให้ค านิยามของค าศัพท์หลักที่เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และการน า
มาตรฐานนี้ไปใช้ 

ความเข้าใจต่อความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Understanding social 
responsibility) 

ข้อ 3 อธิบายถึงปัจจัยและเงื่อนไขส าคัญต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งผลกระทบต่อลักษณะและการ
ปฏิบัติที่จะมีผลตามมา มาตรฐานนี้ยังได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมว่าคืออะไร และองค์กรจะสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังให้แนวทางส าหรับองค์กรขนาด
เล็กและขนาดกลาง (SMOs) ในการน ามาตรฐานนี้ไปใช้  
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หัวขอ้ เลขข้อ ค ำอธิบำย 

หลักการของความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Principles of social 
responsibility) 

ข้อ 4 แนะน าและอธิบายถึงหลักการต่างๆ ของความรับผิดชอบต่อสังคม   
7 ประการ 

การยอมรับตอ่ความรับผิดชอบต่อ
สังคม และการมีส่วนร่วมของผูม้ี
ส่วนได้เสีย (Recognizing social 
responsibility and engaging 
stakeholders) 

ข้อ 5 ระบุถึงแนวทางปฏิบัตทิี่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม 2 แนวทาง 
คือ องค์กรยอมรับถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม และ
การชี้บ่งและการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร  

 

แนวทางเกี่ยวกับหัวข้อหลักต่างๆ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Guidance on social 
responsibility core subjects) 

ข้อ 6 อธิบายถึงหัวข้อหลัก และประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยในแต่ละหัวข้อหลักได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ขอบข่าย ความสัมพันธ์กับความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการและ
ข้อพิจารณาต่างๆ รวมทั้งการด าเนินการและความคาดหวังต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

แนวทางการบรูณาการความ
รับผิดชอบต่อสงัคมทั่วทั้งองค์กร 
(Guidance on integrating 
social responsibility 
throughout an organization) 

ข้อ 7 ระบุถึงแนวทางในการน าความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติภายใน
องค์กร ซึ่ งจะรวมถึงแนวทางที่ เกี่ยวกับความเข้าใจถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้ง
องค์กร การสื่อสารเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การปรับปรุง
ความน่าเชื่อถือขององค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ทบทวนความคืบหน้าและปรับปรุงสมรรถนะ และการประเมินถึง
ข้อเสนอโดยสมัครใจส าหรับความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตัวอย่างแผนงานและเครื่องมือ
ส าหรับการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม (Examples 
of voluntary initiatives and 
tools for social responsibility) 

ภาคผนวก A เป็นการน าเสนอรายการข้อเสนอแบบสมัครใจและเครื่องมือที่
เกี่ยวข้องด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับ
หัวข้อหลัก และขั้นตอนของการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร 

ค าย่อ (Abbreviated terms) ภาคผนวก B แสดงถึงค าย่อ และค าเต็มที่ใช้ในมาตรฐาน ISO 26000 

บรรณานุกรม (Bibliography)  แหล่งข้อมูลและบุคคลอ้างอิง 
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สำระส ำคัญของข้อ 4 หลักกำรของควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
(Principles of social responsibility) 

หลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม 7 หลักการ ประกอบด้วย  

4.1 ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) โดยองค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบที่สามารถ
ตรวจสอบได้กับผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 

4.2 ความโปร่งใส (Transparency) โดยองค์กรจะต้องมีความโปร่งใสในการตัดสินใจ และกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร ที่มีผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.3 การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) โดยองค์กรจะต้องมีการด าเนินการอย่างมีจริยธรรม 

4.4 การค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder Interests) โดยองค์กรจะต้อง
ยอมรับ พิจารณา และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสีย 

4.5 การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) โดยองค์กรจะต้องยอมรับว่าการเคารพต่อ
หลักนิติธรรม เป็นข้อบังคับที่ส าคัญอย่างมาก 

4.6 การเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล (Respect for International Norms of Behavior) โดยองค์กรจะต้องให้
การยอมรับต่อแนวปฏิบัติสากล ในขณะที่ต้องยึดมั่นในหลักการของการเคารพต่อหลักนิติธรรมด้วย 

4.7 การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect for Human Right) โดยองค์กรจะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน และยอมรับถึงความส าคัญ และความเป็นสากลของหลักการน้ี 
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สำระส ำคัญของข้อ 5 กำรยอมรับต่อควำมรับผิดชอบตอ่สังคม และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(Recognizing social responsibility and engaging stakeholders) 

แนวทางปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การยอมรับถึงความส าคัญของความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการชี้บ่งและการสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ซึ่งเป็นประเด็นที่ควรระลึก
ถึงอยู่เสมอเมื่อมีการพิจารณาหัวข้อหลักต่างๆ ของความรับผิดชอบต่อสังคม (ข้อ 6) 

- กำรยอมรับถึงควำมส ำคัญของควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

องค์กรต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนได้เสียกับสังคม ในด้าน
ผลกระทบ ผลประโยชน์ และความคาดหวังต่างๆ ซึ่งแต่ละฝ่ายอาจมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
นอกจากนั้นองค์กรควรมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ 
ขององค์กร 

- กำรชี้บ่งและกำรสำนเสวนำกับผู้มสี่วนได้เสียขององค์กร  

ผู้มีส่วนได้เสีย คือ องค์กรหรือบุคคลที่ได้ประโยชน์จากการตัดสินใจและการด าเนินการขององค์กร ซึ่ง
องค์กรควรระบุผู้มีส่วนได้เสียให้ครบถ้วน และการเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากองค์กรที่มีต่อผู้มี
ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จะช่วยให้องค์กรสามารถชี้บ่งถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่องค์กรเข้าไปมี
ความสัมพันธ์ด้วย และจะช่วยให้ชี้บ่งความส าคัญของผู้มสี่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได ้ 

การสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียจะเกี่ยวข้องกับการสานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กร ซึ่งท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การประชุมปรึกษาหารือ การสนทนากลุ่มย่อย การประชุมใน
ระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง การรับฟังความคิดเห็นภาคสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้องค์กร
เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินการขององค์กรให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถก าหนดวิธีการที่ดี
ที่สุดในการบริหารจัดการ และช่วยให้องค์กรทบทวนสมรรถนะอันจะน าไปสู่การปรับปรุง     
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สำระส ำคัญของข้อ 6 แนวทำงเกี่ยวกับหวัข้อหลักด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
(Guidance on social responsibility core subjects) 

 
ภำพที ่1 หัวขอ้หลัก (Core Subjects) ของควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวทางเกี่ยวกับหัวข้อหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  (Guidance on social responsibility core 
subjects) เป็นประเด็นหลักที่น าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  

6.2 ธ ร รม าภิ บ าลขอ งอ งค์ ก ร  (Organizational Governance) อ ธิ บ า ยถึ ง ค ว ามสั มพั น ธ์ ข อ ง 
ธรรมาภิบาลกับความรับผิดชอบต่อสังคม หลักการและข้อพิจารณา และแนวทางการปฏิบัติ 

6.3 สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ประกอบด้วยประเด็นการพิจารณา ได้แก่  

ประเด็นที่ 1 การไตร่ตรองอย่างรอบคอบขององค์กร 

ประเด็นที ่2 สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงของสิทธิมนุษยชน 

ประเด็นที ่3 การหลีกเลี่ยงการร่วมกระท าความผิด 

ประเด็นที ่4 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ประเด็นที ่5 การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

ประเด็นที ่6 สิทธิการเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

ประเด็นที ่7 สิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ประเด็นที ่8 หลักการพื้นฐานและสิทธิในการท างาน 

6.4 การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices) ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ได้แก ่

ประเด็นที ่1 การจ้างงานและความสัมพันธก์ารจ้างงาน  

ประเด็นที ่2 สภาพการท างานและการคุ้มครองทางสังคม  

ประเด็นที ่3 สังคมเสวนา  
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ประเด็นที ่4 สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  

ประเด็นที ่5 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมในสถานที่ปฏิบัติงาน 

6.5 สิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ได้แก ่

ประเด็นที่ 1 การป้องกันมลพิษ  

ประเด็นที่ 2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  

ประเด็นที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การลดผลกระทบ และการปรับตัว  

ประเด็นที่ 4 การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ การฟื้นฟสูภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

6.6 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices) ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ได้แก ่

ประเด็นที่ 1 การต่อต้านการทุจริต  

ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ  

ประเด็นที่ 3 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

ประเด็นที่ 4 การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่แห่งคุณค่า  

ประเด็นที่ 5 การเคารพต่อสิทธใินทรัพย์สิน 

6.7 ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues) ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ได้แก ่

ประเด็นที่ 1 การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่เบี่ยงเบนและการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่เป็นธรรม 

ประเด็นที่ 2 การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ประเด็นที่ 3 การบริโภคอย่างยั่งยืน  

ประเด็นที่ 4 การบริการ การสนับสนุน และการยุตขิ้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค  

ประเด็นที่ 5 การปกป้องข้อมูลและการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค  

ประเด็นที่ 6 การเข้าถึงบริการที่จ าเป็น  

ประเด็นที่ 7 การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก 

6.8 การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development) 
ประกอบด้วยประเด็นพิจารณา ได้แก่  

ประเด็นที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชน  

ประเด็นที่ 2 การศึกษาและวัฒนธรรม  

ประเด็นที่ 3 การสร้างการจ้างงานและการพัฒนาทักษะ  

ประเด็นที่ 4 การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี  

ประเด็นที่ 5 การสร้างความมั่งคั่งและรายได้  

ประเด็นที่ 6 สุขภาพ  

ประเด็นที่ 7 การลงทุนด้านสังคม 
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แนวทำงกำรบรูณำกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร 
 

 
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารงาน 
กระบวนการ และกิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในองค์กร เช่น ระบบการบริหารงาน นโยบาย โครงสร้าง และ
เครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่แล้วภายในองค์กร เพื่อให้มีการน าความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การปฏิบัติ โดยองค์กร
ควรพิจารณาด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

1) กำรทบทวนสถำนะเริ่มต้น โดยวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ขององค์กรว่ามีความสัมพันธ์กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถระบุประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่อยู่ภายใต้แต่ละหัวข้อหลัก (หัวข้อที่ 6 ของ ISO 26000) และความสอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อก าหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม  

ผลจากการทบทวนสถานะเริ่มต้นจะใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องกับความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อ
หลัก และประเด็นที่ต้องปฏิบัติ เพื่อพิจารณาโอกาสในการพัฒนา  และน าไปสู่การก าหนดประเด็น
ส าหรับการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

1.1) กำรประเมินและระบุกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหลักตำม ISO 26000  

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรทบทวนสถำนะเริ่มต้น ที่องค์กรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้  

  ชื่อองค์กร ................................................................................................... 

   หัวข้อหลัก/ประเดน็ 
ตำม ISO 26000 / มอก.26000 

ผลกำรปฏิบัต ิ เอกสำรและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องที่องค์กร
ด ำเนนิกำรอยู ่มี ไม่มี NA* 

6.2 ธรรมำภิบำล (Organizational governance)  
1) พัฒนากลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่

สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

   มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
องค์กรที่ระบุเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยผู้บริหารระดับสูง 

 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและ
โปร่งใส  

 การจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

 การจัดท านโยบายและจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ เพ่ือใช้ในการก ากับองค์กร การ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล 

 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
(Annual Report)  

2) แสดงภาวะความเป็นผู้น าในความมุ่งมั่นและความ
รับผิดชอบ  

  

3) สร้างและท าให้เกิดสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม
ที่มีการน าหลักการต่างๆ ของความรับผิดชอบต่อ
สังคมไปปฏิบัต ิ
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   หัวข้อหลัก/ประเดน็ 
ตำม ISO 26000 / มอก.26000 

ผลกำรปฏิบัต ิ เอกสำรและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องที่องค์กร
ด ำเนนิกำรอยู ่มี ไม่มี NA* 

6.2 ธรรมำภิบำล (Organizational governance)  
4) สร้างระบบของการให้ผลตอบแทนทั้งที่เป็นและไม่

เปน็เชิงเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

   การจัดท ากิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมให้
ลูกจ้างในองค์กรสามารถประยุกต์ใช้หลักการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น KAIZEN เพื่อ
ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต กิจกรรม
การพัฒนาชุมชน และให้รางวัล 

 การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) โดย
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ  

5) ใช้ทรัพยากรทางด้านการเงิน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และทรัพยากรมนุษย์ไดอย่างมีประสิทธิภาพ 

    มีรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ด าเนินโครงการ
ประหยัดพลังงาน  

 การก าหนดแผนอัตราก าลังคน และสรรหา
ให้ได้ตามแผน 

6) ส่งเสริมให้เกิดความยุติธรรมของโอกาสส าหรับ
กลุ่มทีไ่มค่่อยไดรับการสนับสนุน (รวมถึงกลุ่ม
ผู้หญิง สีผิว และชาติพันธุ์) ให้ด ารงต าแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร 

    มีเอกสารก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่ง
ผู้บริหารขององค์กร รวมถึงหลักเกณฑ์การ
ปรับระดับที่แสดงถึงการไม่กีดกันกลุ่มคนใด
กลุ่มคนหนึ่ง 

7) สร้างความสมดุลระหว่างความต้องการขององค์กร
กับผู้มีส่วนไดเสีย รวมทั้งความต้องการในปัจจุบัน
และความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

    การด าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กร  

 การจัดท าโครงการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

 การก าหนดการสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม 

8) สร้างกระบวนการสื่อสารแบบ 2 ทางกับผู้มีส่วน
ไดเสียขององค์กร มีการชี้บ่งถึงรายละเอียดที่    
ตกลงกันได และที่ตกลงกันไมได รวมทั้งการเจรจา
เพื่อแกไขปัญหาความขัดแย้งทีอ่าจเกิดขึ้น 

    การจัดท าขั้นตอนการด าเนินงาน วิธีการ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย และพิจารณาเพื่อ
แก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ร่วมกัน 

 ประยุกต์ใช้ มอก./ISO 9001 เรื่องการ
ส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

 ประยุกต์ใช้ มอก./ISO 14001 ส าหรับการ
สื่อสารภายนอก 

 การจัดท าผลการวิเคราะห์และการสาน
เสวนากับผู้มีส่วนได้เสีย 

 มีกระบวนการในการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
โดยให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้รับผิดชอบ 

9) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกจ้างในทุกๆ ระดับใน
กิจกรรมต่างๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิผล 

    จัดท ากิจกรรมในองค์กร และเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแผนงาน หรือโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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   หัวข้อหลัก/ประเดน็ 
ตำม ISO 26000 / มอก.26000 

ผลกำรปฏิบัต ิ เอกสำรและกจิกรรมที่เกี่ยวข้องที่องค์กร
ด ำเนนิกำรอยู ่มี ไม่มี NA* 

6.2 ธรรมำภิบำล (Organizational governance)  
 จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยให้มีพนักงานทุกระดับเป็นสมาชิก
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

10) สร้างความสมดุลในระดับของอ านาจหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และความสามารถของบุคคลที่ท า
หน้าทีใ่นการตัดสินใจในนามขององค์กร 

    ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการและก าหนดอ านาจด าเนินการ 

 จัดท ารายละเอียดอ านาจหน้าที่ (JD) 
 จัดท าเอกสารการมอบอ านาจหน้าที่ที่

เหมาะสมตามระบบงาน และรายละเอียด
การตัดสินใจในแต่ละเรื่อง 

11) ติดตามการด าเนินงานตามสิ่งที่ไดตัดสินใจเพื่อให้
มั่นใจว่าแนวทางการด าเนินการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปตามที่ไดมีการตัดสินใจ
ไว และเพื่อพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อผลที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการด าเนินการต่างๆ 
ขององค์กรทั้งในดา้นบวกหรือลบ 

    การจัดท ากระบวนการในการติดตามผลการ
ตัดสินใจด าเนินงาน และจัดเก็บหลักฐานการ
ด าเนินงาน 

 การจัดท าสรุปรายงานการประชุมประจ าปี
ของฝ่ายบริหาร 

12) ทบทวนและประเมินกระบวนการก ากับดูแลของ
องค์กรตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด ท าการปรับ
กระบวนการตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทบทวน
ข้างต้น และมีการสื่อสารเกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ให้ได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร 

    การจัดท ารายงานผลการประชุมทบทวน
ด้านการก ากับดูแลองค์กรโดยคณะ
กรรมการบริหาร หรือการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 การทวนสอบอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ตามรอบการทวนสอบที่ชัดเจน 

 การทบทวนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ  

*NA (Not Applicable) คือ ไม่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่มีการประยุกต์ใช ้

 

1.2)  กำรประเมินควำมสอดคล้องของกฎหมำยและข้อก ำหนดอื่นๆ กับกำรด ำเนินงำนด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคม โดยองค์กรควรมีการก าหนดช่องทางในการได้มา และรวบรวมกฎหมายและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคัญของกฎหมายและข้อก าหนดแต่ละฉบับ พร้อมกับประเมิน
ความสอดคล้องของกฎหมายและข้อก าหนดกับการปฏิบัติ รวมถึงมีการติดตามทบทวนความเป็น
ปัจจุบันของกฎหมายและข้อก าหนดต่างๆ ผลลัพธ์จากการประเมินจะน าไปสู่การจัดท าแผนงาน/
มาตรการเพื่อน าไปสู่การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีความสอดคล้องตาม
ข้อก าหนดกฎหมาย   

          
  



กรณีศึกษาในการน ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 – Social Responsibility) ไปใช้ในเชิงธุรกิจ  
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

10 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรประเมินควำมสอดคล้องของกฎหมำยกับกำรด ำเนนิงำน 
ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ที่องค์กรสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้  

  ชื่อองค์กร ................................................................................................... 

กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง ควำมสอดคลอ้งกับ
กฎหมำย 

รำยละเอียดกำรด ำเนินกำร          
ที่ไม่สอดคล้อง 

สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

6.2 ธรรมำภิบำล (Organizational governance) 
1) พระราชบัญญัติการบัญชี     

2) ประมวลรัษฎากร เรื่อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ    

6.3 สิทธิมนุษยชน (Human rights) 
1)  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  
     2550  

  

2)  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน    

6.4 กำรปฏิบตัิด้ำนแรงงำน (Labour Practices) 
1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  
     2541  

  

2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.  
     2518  

  

3)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533    

6.5 สิ่งแวดล้อม (Environment) 

1)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535    

2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 
พ.ศ.2513 ออกตามความใน พรบ.โรงงาน 
พ.ศ.2512 เรื่อง หน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน 

  

ระบบการก าจัดฝุ่นภายในโรงงานยังไม่มี
ประสิทธิผล เกิดข้อร้องเรียนจากชุมชน 

6.6 กำรปฏิบัติอยำ่งเปน็ธรรม (Fair Operating Practices) 
1)  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า  
    พ.ศ. 2542   

  

2)  พระราชบัญญัติความลับทางการค้า  
    พ.ศ. 2545  

  

6.7 ประเด็นดำ้นผู้บริโภค (Consumer Issues) 
1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.  
     2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2541)  

  

2)  พราะราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ 
     บริการ พ.ศ.2542  
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6.8 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำรพัฒนำชุมชน (Community involvement and development) 

1)  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542    

2)  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ    
     สังคม พ.ศ.2546  

  

 

2) กำรวิเครำะห์และจัดล ำดับผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาความสัมพันธ์และนัยส าคัญของหัวข้อหลัก และ
ประเด็นต่างๆ ที่มีต่อองค์กร ซึ่งองค์กรควรด าเนินการดังนี ้

- ชี้บ่งผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดท ารายชื่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็น
เอกสาร และทบทวนความเป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ 
และบริการขององค์กร อาทิ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค ชุมชน ผู้ถือหุ้น NGOs ภาครัฐ สถาบัน
การเงิน เป็นต้น   

 

ตัวอย่ำงทะเบียนรำยชื่อผู้มสี่วนได้เสีย 

ที ่ ประเภทของผู้มสี่วนได้เสีย รำยชื่อ/กลุ่ม หมำยเหต ุ

1 พนักงาน พนักงานรายเดือน อ้ า ง อิ ง ท ะ เ บี ย น
ลูกจ้าง พนักงานรายวัน 

พนักงานรับเหมารายชิ้น 

2 ลูกค้า องค์กรภาครัฐ อ้ า ง อิ ง ท ะ เ บี ย น
รายช่ือลูกค้า องค์กรภาคเอกชน 

3 คู่ค้า ผู้ขายวัตถุดิบ อ้ า ง อิ ง ท ะ เ บี ย น
รายชื่ อผู้ ขาย/ผู้ รับ
จ้างช่วง 

ผู้ขายบรรจุภัณฑ์ 

ผู้ขายวัสดุสิ้นเปลือง 

ผู้รับเหมาขนส่ง 

4 ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ อ้างอิงบัญชีผู้ถือหุ้น 

รายย่อย 

5 ชุมชน ชุมชนรวมใจเป็นหนึ่ง  

ชุมชนสหมิตรไมตรี  

ชุมชนสีเขียว  

6 NGOs มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค  
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ที ่ ประเภทของผู้มสี่วนได้เสีย รำยชื่อ/กลุ่ม หมำยเหต ุ

7 ภาครัฐ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  

  ส านักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัด  

  องค์การบริหารส่วนต าบล  

- จัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติที่อยู่บนพื้นฐำนของกำรบูรณำกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ทั่วทั้งองค์กร โดยประเมินจากผลประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยจัดท าเป็นเอกสาร และทบทวนความเป็นปัจจุบันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

การจัดล าดับความส าคัญเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาตัดสินใจด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กรว่าควรจะด าเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดก่อนหลัง และในประเด็นใดที่เป็นที่
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย  

 

ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ โดยก าหนดเป็นระดับคะแนนส าหรับการ
ประเมิน ดังนี ้
 

ระดับคะแนน ระดับของผลประโยชน์ที่ผูม้สี่วนได้เสียได้รับจำกกำรด ำเนนิงำนขององค์กร 

1 มากที่สุด 

2 มาก 

3 น้อย 

4 น้อยที่สุด 

 - ผลประโยชน์ ให้พิจารณา ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาอย่าง 
   ยั่งยืน 
 

ระดับคะแนน ระดับของผลกระทบทีผู่้มีส่วนได้เสยีได้รบัจำกกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

1 น้อยที่สุด 

2 น้อย 

3 มาก 

4 มากที่สุด 

 - ผลกระทบ ให้พิจารณา ผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการด าเนินกิจกรรมขององค์กรในมุมมอง   
   ของผู้มสี่วนได้เสีย  
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ตัวอย่ำงตำรำงวิเครำะห์ผลประโยชน์และผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กร 

ผู้มีส่วนได้เสยี 
มำตรกำรที่มีอยู ่

(ผลจำกกำรทบทวนสถำนะเริ่มต้น) 

ระดับผลประโยชน์ที่ผู้ม*ี
ส่วนได้เสียไดร้ับจำกกำร
ด ำเนนิงำนขององค์กร 

ผลกระทบที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันและ
อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

ระดับผลกระทบที่ผู้ม*ี
ส่วนได้เสียไดร้ับจำกกำร
ด ำเนนิงำนขององค์กร 

1. พนักงาน -ได้รับการรับรอง มอก.18001 และมรท.8001 ระดับ
สมบูรณ์   

-มีการประเมินความเสี่ยงในการท างาน และก าหนด
มาตรการดูแลด้านความปลอดภัย 

-มีการคุ้มครองแรงงานตามพรบ.แรงงาน และดูแล
สิทธิและสวัสดิการให้พนักงานเป็นไปตามกฎหมาย 

เฉลี่ย 3.0 

(3+4+3+4+1) 

พนักงานรายวันไม่ได้รับสวัสดิการบาง
ประเภทเท่าเทียมกับพนักงานรายเดือน 

เฉลี่ย 2.4 

(1+2+1+4+4) 

2. ผู้ถือหุ้น -นโยบายดูแลผู้ถือหุ้น   

-จรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม 

-มีการจัดท ารายงานประจ าปี เปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

เฉลี่ย 1.8 

(1+2+2+2+2) 

ไม่ม ี เฉลี่ย 1.0 

(1+1+1+1+1) 

3. ชุมชน -อยู่ระหว่างจัดท าระบบ ISO 14001   

-มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในช่วงประเพณีส าคัญของ
ไทย เช่น วันเข้าพรรษา  

เฉลี่ย 1.2 

(2+2+2+3+2) 

-ได้รับผลกระทบเรื่องฝุ่นจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงาน  
-ไม่มีโครงการ/แนวทางที่ช่วยสนับสนุน
การสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น 

เฉลี่ย 3.8 

(4+4+3+4+4) 
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ผู้มีส่วนได้เสยี 
มำตรกำรที่มีอยู ่

(ผลจำกกำรทบทวนสถำนะเริ่มต้น) 

ระดับผลประโยชน์ที่ผู้ม*ี
ส่วนได้เสียไดร้ับจำกกำร
ด ำเนนิงำนขององค์กร 

ผลกระทบที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันและ
อำจเกิดขึน้ในอนำคต 

ระดับผลกระทบที่ผู้ม*ี
ส่วนได้เสียไดร้ับจำกกำร
ด ำเนนิงำนขององค์กร 

4. ลูกค้า -ได้รับรอง ISO 9001   

-จรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม 

-มีแผนเยี่ยมลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าทุกปี 

เฉลี่ย 3.2 

(3+4+3+4+2) 

ไม่ม ี เฉลี่ย 1.0 

(1+1+1+1+1) 

5. คู่ค้า -ได้รับรอง ISO 9001   

-จรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเท่าเทียม 

-ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการจัดซื้อในท้องถิ่น
อย่างจริงจัง 

เฉลี่ย 1.6 

(2+1+2+1+2) 

-สินค้าน าเข้าจากต่างประเทศจะเข้ามา
ทดแทนวัตถุดิบในท้องถิ่น 

-ผู้ขายในท้องถิ่นไม่เกิดการพัฒนาสินค้า
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม 

เฉลี่ย 3.2 

(3+4+3+3+3) 

6. ภาครัฐ -น าส่งรายงานตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด   

-ได้รับการรับรอง มรท.8001 ระดับสมบูรณ์ 

เฉลี่ย 2.2 

(2+2+2+2+3) 

-ยังมีข้อร้องเรียนจากชุมชน จึงต้องมีการ
เข้ามาตรวจสอบจากภาครัฐเป็นระยะๆ   

เฉลี่ย 1.6 

(1+1+2+2+2) 

7. NGOs -มีการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกโรงงานอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง  

เฉลี่ย 1.8 

(1+2+2+2+2) 

-มีผลกระทบเรื่องฝุ่นจากโรงงาน ซึ่งอยู่
ระหว่างการเจรจากับโรงงาน   

เฉลี่ย 2.2 

(2+3+2+2+3) 

* ระดับผลประโยชน์ที่ได้ และระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นการยกมือให้คะแนนจากคณะท างานความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรแต่งตั้งขึ้น โดยคัดเลือกจาก 
   พนักงานทุกระดับในทุกหน่วยงาน และน าคะแนนของแต่ละคนมารวมกันหาค่าเฉลี่ย 
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ตัวอย่ำง Stakeholder Mapping ซึ่งเป็นแผนภาพแสดงล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้
จากการประเมินระดับผลประโยชน์ และผลกระทบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone D หมายถึง เป็นผู้มสี่วนได้เสียที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กรสูง ต้องด าเนินการเชิงรุก
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

Zone C หมายถึง ควบคุมและมีการจัดการที่ดีขึ้น เพื่อรักษาความพึงพอใจในสิ่งที่ได้ด าเนินการอยู ่

Zone B หมายถึง ให้ค าปรึกษา แนะน า สื่อสารหรือให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม และพอเพียง 

Zone A หมายถึง ดูแลและสื่อสารเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบตามความเหมาะสม 

 

ผลจากการจัดล าดับความส าคัญ ผู้มีส่วนได้เสียใน Zone D จะน าไปสู่การสานเสวนา (Social 
Dialogue) เพื่อให้ได้มาซึ่งความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ต่างๆ ขององค์กร เพื่อ
จัดท าแผนงาน/โครงการในการตอบสนองต่อความคาดหวังนั้น หากไม่มีผู้มีส่วนได้เสียใน Zone D ให้
เลือกในกลุ่มถัดไปตามล าดับความส าคัญลงมา ส าหรับกลุ่มที่ไม่ได้น าเข้าสู่การสานเสวนา ให้
ด าเนินการสื่อสารข้อมูลตามกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมขององค์กร 

 

4 

3 

2 

1 

น้อย มาก 1 2 3 4 

ระดับผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนไดเ้สียได้รับจำกกำรด ำเนินงำนขององคก์ร 
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ภาครัฐ 

พนักงาน 

คู่ค้า 

ลูกค้า 

ชุมชน 

ผู้ถือหุ้น 

NGOs 

A B 

C D 
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3) กำรสำนเสวนำและกำรสื่อสำร โดยพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ความส าคัญซึ่งได้จากการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบในข้อ 2)  

- กำรสำนเสวนำ (Social Dialogue) เป็นรูปแบบหนึ่งของการสนทนา ที่มุ่งให้เกิดความเข้าใจ ทั้ง
มุมมองของตนและของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ ที่มีความคิด ความเชื่อ 
จุดยืนต่างกัน มีโอกาสพบปะพูดคุยแสดงความรู้สึก ฟังเงื่อนไขปัจจัยของกันและกันอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้
เกิดความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น โดยที่สองฝ่ายยังมีจุดยืนที่ต่างกันได้ การสานเสวนาในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นการก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียและ
ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม ก าหนดแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ขององค์กรและลด
ผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานและการตัดสินใจ  การสานเสวนาท าได้หลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้น
การสื่อสารแบบสองทาง ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมกลุ่มบุคคล การ
สนทนากลุ่มย่อย การสัมมนา การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ การแลกเปลี่ยนในกลุ่มสมาชิก ชุมชน 
และสมาคม เป็นต้น 

- กำรสื่อสำร องค์กรควรก าหนดรูปแบบและแนวทางของการสื่อสารกับผู้มสี่วนได้เสีย โดยครอบคลุมถึง
การระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ  

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มผลที่ไดร้ับจำกกำรสำนเสวนำ เพื่อน ำไปพิจำรณำจัดท ำแผนงำน/โครงกำร 

ผู้มีส่วนได้เสยี ควำมคำดหวัง/       
ควำมต้องกำร 

ผลกระทบที่เกดิขึ้นหำกไม่
เป็นไปตำมควำมต้องกำร/

ควำมคำดหวัง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทำง
ในกำรด ำเนินงำน 

ชุมชน 
 

ธรรมำภิบำล 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สิทธิมนุษยชน 

ต้องการให้เลิกซื้อสินค้าจาก
ร้านจงดีเนื่องจากมีการใช้
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 

เกิดความไม่พอใจทีอ่งค์กร
สนับสนุนองค์กรที่ท าผิดกฎหมาย 

เปลี่ยนผู้ขาย หรือเข้าไปให้
ค าแนะน าร้านจงดีในการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน 

ต้องการให้มีการรับคนใน
พื้นที่เข้าท างานโดยไม่เอา
ข้อจ ากัดเรื่องเพศมาเป็น
ข้อพิจารณา 

-ไม่มีการสร้างงานให้ชุมชน 

-ผู้หญิงไม่สามารถออกไปหารายได้
มาเลี้ยงครอบครัว 

ก าหนดนโยบายที่สนับสนุน
การจ้างงานแรงงานใน
ท้องถิ่นให้มากขึน้ และ
พิจารณางานทีเ่หมาะสมกับ
เพศหญิงให้สามารถเข้า
ท างานได ้
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ผู้มีส่วนได้เสยี ควำมคำดหวัง/       
ควำมต้องกำร 

ผลกระทบที่เกดิขึ้นหำกไม่
เป็นไปตำมควำมต้องกำร/

ควำมคำดหวัง 

ข้อเสนอแนะ/แนวทำง
ในกำรด ำเนินงำน 

ชุมชน สิ่งแวดล้อม 

ต้องการให้มีการแก้ไขปญัหา
เรื่องฝุ่นอย่างจรงิจัง  

สุขภาพของคนในชุมชนย่ าแย่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปญัหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ประเด็นด้ำนผู้บริโภค 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน  

ต้องการให้ซื้อสนิค้า/วัตถุดิบ
จากท้องถิ่นให้มากขึ้น  

-คนในชุมชนขาดรายได้ 

-ขาดองค์ความรู้ที่จะพัฒนาสินค้า
ให้มีมูลค่าเพิ่ม 

เข้ามาให้ความรูก้ับชุมชน
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม และ
ก าหนดนโยบายจัดซื้อ
วัตถุดิบท้องถิ่นให้มากขึ้น 

 

ตัวอย่ำงแผนกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสยี 

ผู้มีส่วนได้เสยี แผนกำรสื่อสำร หมำยเหต ุ

วิธีการ ความถี ่ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย 

ชุมชน ออกพื้นที่ประชมุ
ร่วมกับผู้น าชุมชน 

ทุก 3 เดือน ฝ่ายบุคคล ชุมชนรวมใจ
เป็นหนึ่ง  

ชุมชนสหมิตร
ไมตร ี

ชุมชนสีเขียว 

 

ป้ายประกาศ กรณีมีประเด็น
ต้องสื่อสาร 

ฝ่ายบุคคล  

เปิดให้ชุมชนเยี่ยมชม
โรงงาน 

1 ครั้ง/ปี/ชุมชน ผู้จัดการ
โรงงาน 
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4) กำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม อาจครอบคลุมถึง 

- แผนงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องตามประเด็นต่างๆ ของหัวข้อหลักของ ISO 
26000 ที่ได้จากการทบทวนสถานะเริ่มต้น 

- แผนงาน/โครงการปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้จากการ
ประเมินความสอดคล้อง 

- แผนงาน/โครงการปรับปรุงข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย 

- แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

- แผนงาน/โครงการด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 

โดยแผนงาน/โครงการควรก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา วิธีการด าเนินงาน งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ ทรัพยากรที่จ าเป็น และมีการติดตาม และทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนงานใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 

5) กำรเพิ่มควำมตระหนักและกำรสร้ำงควำมสำมำรถด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

 องค์กรควรก าหนดโครงสร้างการปฏิบัติงาน และ/หรือปรับโครงสร้างการท างานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจ าเป็น โดยควรระบุบุคลากรและความรับผิดชอบใน
การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชัดเจน รวมทั้งจัดท าเป็นเอกสารและสื่อสารให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องภายในองค์กรทราบ 

 การเสริมสร้างความรู ้และการฝึกอบรม ควรด าเนินการดังต่อไปนี ้

1) มีแนวทางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อบุคลากรทั่วทั้ง
องค์กร 

2) กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมและการเสนอแนวทางและความคิดใหม่รวมถึงการสร้างแรงจูงใจใน
รูปแบบต่างๆ ต่อการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม 

3) ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา รวมถึงการสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การด าเนินงานที่มีต่อสังคม และชุมชน พัฒนาองค์ความรู้ และความเข้าใจในการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับหัวข้อหลัก และประเด็นตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมให้กับบุคลากรในองค์กร 
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6) กำรก ำหนดทิศทำงขององค์กรต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

 ผู้บริหารระดับสูงควรก าหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดท าเป็นเอกสารพร้อม  
ลงนามหรือบูรณาการกับนโยบายที่มีอยู่ โดยเลือกวิธีการใด วิธีการหนึ่ง (ตามความเหมาะสม)  

ตัวอย่างของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น 
 
“บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพ ยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
นโยบายการด าเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม 
เคารพในสิทธิการด าเนินชีวิตขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักและให้ความส าคัญ ในการส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย” 

ตัวอย่างของนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บูรณาการเข้ากับระบบการจัดการอื่นๆ เช่น 
 
“บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรในภูมิภาค เพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และ
เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ที่แสดงกรอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
ลูกค้า กฎหมาย มาตรฐานและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และสามารถบริหารจัดการให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่อาจส่งผล
กระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตอย่างยั่งยืน” 

 

7) กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งหรือข้อพิพำทระหว่ำงองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย 

องค์กรควรจัดให้มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทระหว่างองค์กร
กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยอาจอยู่ในรูปของข้อร้องเรียนจากลูกค้า พนักงาน ชุมชน ข้อเสนอแนะ 
และข้อคิดเห็นต่างๆ ซึ่งองค์กรควรก าหนดขั้นตอนการจัดการดังกล่าวให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตั้งแต่      
การรับข้อมูล การพิจารณา และการด าเนินการแก้ไขและป้องกัน ทั้งนี้องค์กรควรจัดเก็บผลการ
ด าเนินงานด้านการร้องเรียน เป็นบันทึกไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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8) กำรเฝ้ำติดตำม กำรทบทวน และปรับปรุงกิจกรรมขององค์กรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

การติดตามผล 

 องค์กรควรก าหนดแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาผล
การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา และวิธีการที่ก าหนดไว้ รวมถึงการสรุปผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งอาจมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานก่อน และหลังการปฏิบัต ิเพื่อให้เห็นชัดเจน 

การทบทวน 

 องค์กรควรก าหนดแนวทางการทบทวนความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามระยะเวลาที่ก าหนดโดยรวมถึงการด าเนินงานตามหัวข้อหลักและ
ประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม (6.2-6.8 ตาม ISO 26000) 

 

9) รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

องค์กรควรก าหนดแนวทางในการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือแสดงถึง 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม 

 การด าเนินการต่อข้อร้องเรียนด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม  

ในการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้จัดท าขึ้น ควรพิจารณาสื่อสารและเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
และสาธารณะตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่ำงแนวทำงปฏิบัต ิ

 
ธรรมำภิบำลขององค์กร 

Organizational Governance 
 
 บริษัท สมบูรณ์ แอดวำนซ์ เทคโนโลยี จ ำกัด (มหำชน)  

บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่มบริษัทฯ 
สมบูรณ์ (Somboon Group: SBG) เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง 
รถกระบะ รถบรรทุกและอุตสาหกรรม เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้า
หลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  

โรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริน์ซีบอร์ด หมู่ 1 ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง  
จ. ระยอง มีปริมาณการผลิต Forging 3,650,000 ชิ้น และ Machine  3,670,000 ชิ้น ต่อปี และมีพนักงาน
กว่า 3,000 คน (รวมทั้งกลุ่มบริษัท) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ เช่น  

- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ISO/TS 16949 ระบบการจัดการด้านคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
- CSR –DIW Award พ.ศ.2554-2556 
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน (7 ปี) 
- รางวัล SET AWARDS 2012 

 นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

“SBG เน้นการพัฒนาองค์กรโดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน” 

บริษัทฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุด คือ “SBG เป็นองค์กรที่
เข้มแข็งและยั่งยืน โดยมีบุคลากรเป็น “คนสมบูรณ์” เป็นที่ยอมรับของสังคม” โดยตัวแปรส าคัญในการน าไปสู่
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์นี้คือ การสร้างให้พนักงานมีความเข้าใจและมีคุณลักษณะตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนบุคคล (Individual Social Responsibility: ISR) และการสร้างสังคมภายในของ
สมบูรณ์ให้เป็นสังคมที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจได้
อย่างครอบคลุม โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนและดูแลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 

 กำรด ำเนินงำนด้ำนธรรมำภิบำล (Organizational governance) 

บริษัทฯ ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบูรณาการกับกลยุทธ์ขององค์กร ท าให้มีการ
กระจายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไปทั้งองค์กร โดยให้ความส าคัญ ใน 3 ด้าน ผลตอบแทน 
คน/บุคลากร สังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องเติบโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะท างานธรรมาภิบาล เพื่อ
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ท าหน้าที่ในการดูแลด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย และยังมีคณะท างานและคณะกรรมการ ที่มีหน้าทีใ่นการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ อย่างครอบคลุม  

การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายผลิต ร่วมกันท างาน ตามจรรยาบรรณธุรกิจและแผนงานด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม รายงานผล และสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย  

 แนวทางเริ่มต้นของการด าเนินงาน คือ การก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ คู่มือนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และคู่มือ 
“จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติงานในการท างาน”  

การให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม เช่น โครงสร้างการถือหุ้น ผลประกอบการในด้านการด าเนินธุรกิจและการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
นโยบายการด าเนินธุรกิจ เป็นต้น โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มี ส่วนได้เสียสามารถ
เข้าถึงข้อมูล มีส่วนในการก ากับดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

การเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชน สามารถ
เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และเผยแพร่รายงานประจ าปีของบริษัทฯ ที่มีผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเงิน การตลาด การบริหาร การด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และการก ากับดูแลกิจการ เป็นต้น 
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 บริษัท โอตำนิ เรเดียล จ ำกดั  

บริษัท โอตานิ เรเดียล จ ากัด เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ส าหรับรถบรรทุก และรถ
โดยสาร มีการผลิตประมาณ 188,000 เส้น/ปี ภายใต้ชื่อตราสินค้า “OTANI” โรงงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนริมคลองบ้านไร่ ต าบลบางแก้ว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม มีพนักงาน 550 คน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ เช่น  

- ISO 9001 : 2008 ระบบบริหารงานคุณภาพ  

- ISO/TS 16949: 2009 ระบบการจัดการด้านคุณภาพส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 

- MS 1394 : 2008 ประเทศมาเลเซีย การรับรองผลิตภัณฑ์ยางรถชนิดใช้ลมส าหรับยานพาหนะบน
ทางหลวง ที่นอกเหนือจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคล  (NEW PNEUMATIC TYRES FOR HIGHWAY 
VEHICLES OTHER THAN PASSENGER CARS)  

- Inmetro Mark I-047 มาตรฐานยางรถยนต์ประเภทยางรถบรรทุก ประเทศบราซิล 

- E11 มาตรฐานยางรถยนต์ประเภทยางรถบรรทุก รถโดยสาร ECE R 54 ส าหรับกลุ่มประเทศใน
ยุโรป 

- EU Labeling ตามมาตรฐาน ECE R117 

- GSO มาตรฐานส าหรับยางรถยนต์ ประเภทยางรถบรรทุก ส าหรับประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง 

- รางวัล CSR-DIW Award continuous  

- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  

 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

“… มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  

มุ่งมั่นในการผลิตยางรถโดยสาร ยางรถบรรทุก ยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัก ฯลฯ ที่มีคุณภาพ มีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมาย 
และข้อก าหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”   

 กำรด ำเนินงำนด้ำนธรรมำภิบำล (Organizational governance) 

บริษัทฯ แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วมโดยการจัดท า
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งเป็นหลักการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มโอตานิ (OTANI Group) 
โดยเผยแพร่ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของ
บริษัทด้วย ดังภาพที่ 2 

 



กรณีศึกษาในการน ามาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 – Social Responsibility) ไปใช้ในเชิงธุรกิจ  
ส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 

24 
 

 
ภำพที ่2 จรรยำบรรณธุรกิจของกลุ่มโอตำนิ 

 

การขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะท างานบริหารด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 7 คณะ ตามหัวข้อหลัก CSR 7 หัวข้อ ซึ่งในแต่ละคณะประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ และน า
หลักการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

ในด้านของการสื่อสารและการรับทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้
เสีย โดยการระบุผู้มีส่วนได้เสียว่ามีกลุ่มใดบ้าง ประเมินผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานของ
บริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย วางแผนการสื่อสารกับผู้มสี่วนได้เสีย 
การสานเสวนากับผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญที่สุด (พนักงาน) เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและน ามาใช้ในการ
วางแผนด าเนินงาน นอกจากนั้น ยังมีการจัดตั้งคณะท างานในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความมีส่วนร่วมและใช้เป็น
ช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานอีกทางหนึ่ง เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการความปลอดภัย 
เป็นต้น 
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สิทธิมนุษยชน 
Human Rights 

 

 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จ ำกัด 

 
 บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้งส์ จ ากัด เป็นกลุ่มบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตอาหารแช่แข็งส่งออก มี
โรงงาน 3 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 2 แห่ง และจังหวัดสงขลา 1 แห่ง มีพนักงานประมาณ 4,000 คน 
(คนไทยและต่างด้าว) โดยได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น  

- ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ 
- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
- HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร  
- ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร              
- ISO 17025 ข้อก าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการ

สอบเทียบ 
- มาตรฐานสินค้าเกษตร (Q Mark) 
- EFSIS / BRC Global Standard    
- EFSIS / IFS  
- Global Aquaculture Alliance & Best Aquaculture Practices  
- HALAL มาตรฐานอาหารฮาลาล 
- มรท.8001 มาตรฐานแรงงานไทย 
- มาตรฐานการจัดการห้องเย็น  
- ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม

ในการท างาน ระดับประเทศ 
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Award) ระดับที่2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green 

Activity) 
- ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน พ.ศ.2551-2555 
- เกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรม ภายใต้มาตรฐานเศรษฐกิจ

พอเพียง (สศอ.) พ.ศ.2555 
- CSR-DIW Awards พ.ศ.2553 – 2556 

 นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

“… มุ่งเน้นในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบ
กิจการขององค์กร โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิ
มนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ 
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หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาการจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”  

 กำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนษุยชน (Human Rights)  

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด ารงชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานท างานและ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข โดยด าเนินการตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย เป็นอย่างน้อยและมี
การระบุไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และบทบาททางการเมือง และการไม่รุกล้ าหรือ
สร้างผลกระทบให้แก่ชุมชน โดยติดประกาศนโยบาย CSR ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน เพื่อเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและ CSR ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 

ในด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันและ
ควบคุม เช่น แนวทางปฏิบัติ หรือ มาตรการขององค์กร หรือการประกาศ ในกรณีเกิดสถานการณ์ที่มีความ
เสี่ยง แผนฉุกเฉิน (ไฟไหม้) ส่วนมาตรการการส่งเสริม เช่น การตรวจร่างกายประจ าปี การรณรงค์ป้องกันโรค
มือเท้าปาก ช่วยเหลือพนักงานที่บ้านถูกน้ าท่วม การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า มี
ห้องพยาบาลและมีแพทย์ พยาบาลประจ าพร้อมยาและเวชภัณฑ์ ประกาศมาตรการควบคุมราคาอาหาร การ
สอนให้พนักงานท าผลิตภัณฑ์ใช้เอง เช่น น้ ายาล้างจาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย 

นอกจากนั้น ยังมีการควบคุมความปลอดภัย ด้วยการควบคุมยานพาหะและบุคคลเข้า-ออก บริเวณ
โรงงาน มีแผนผังติดกล้องวงจรปิดในบริเวณโรงงาน และการรายงานความปลอดภัยประจ าวันของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่ และการอบรม เรื่อง ความปลอดภัยขั้น
พื้นฐานและอบรมแผนฉุกเฉินประจ าปี  

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างคนดีให้เกิดในองค์กรและผลักดันให้ขยายผลไปสู่สังคมโดยผูกโยงกับศาสนา 
เน้นการสร้างความตระหนักในด้านการแบ่งปัน รักธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร เช่น การจัดให้มีการ
ร้องเพลงชาติสวดมนต์ในตอนเช้า การจัดกิจกรรมการท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ กิจกรรมการบริจาคโลหิต 
การปลูกป่า เป็นต้น และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและให้ความส าคัญกับพนักงานทุกกลุ่ม ทุก
เพศ ทุกศาสนา ตัวอย่างเช่น การจัดพื้นที่สีเขียวให้พนักงานได้ใช้พักผ่อน การจัดห้องละหมาดส าหรับคนนับถือ
ศาสนาอิสลาม การจ่ายค่าจ้างส าหรับพนักงานคนไทยและต่างด้าวด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน เป็นต้น อีกทั้ง ยังมี
การดูแลและให้โอกาสแก่คนพิการให้เข้ามาท างานในบริษัทฯ ตามความสามารถ เช่น ผู้พิการทางขา ให้ท างาน
เอกสารฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายส านักงาน ผู้พิการทางมือ เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรถของ
พนักงาน โดยการปฏบิัติต่อพนักงานอย่างเสมอกัน อย่างให้เกียรติ และให้เสรีภาพ 

ส าหรับการด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ที่แสดงให้เห็นถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น  
การระบุประเด็นด้านการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในระเบียบวิธีการจัดซื้อ การให้ผู้ส่งมอบ/ผู้รับเหมาช่วง มี
หนังสือแสดงความมุ่งมั่นด้าน และการจะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงาน/ไม่ใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

ในการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โปร่งใส และเป็นกลาง ทางบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะท างาน ในแต่ละ
ระบบการบริหารจัดการ เช่น คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการสวัสดิการ  คณะกรรมการความ
ปลอดภัย  เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากลูกจ้างและนายจ้าง เพื่อให้มีแนวทางการท างานร่วมกันและ
เป็นที่ยอมรับได้ของทั้ง 2 ฝ่าย   
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 บริษัท เอ๊กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จ ำกัด 

บริษัท เอ๊กโก้ฟอร์จจิ้ง โปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะและผลิตภัณฑ์
โลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูปด้วยความร้อน มีพนักงานประมาณ 93 คน ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับมาตรฐานและรางวัลต่างๆ เช่น  

- ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการคุณภาพ  

- CSR-DIW Awards พ.ศ.2554 – 2556 

- ตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ของผลิตภัณฑ์ 

- มรท.8001 มาตรฐานแรงงานไทย ระหว่าง พ.ศ.2546-2553  

 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

1. ด าเนินกิจการภายใต้จิตส านึกที่ดีทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา และปฏิบัติตามแนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. พึงเคารพและให้ความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและผู้รับเหมาช่วงทุกระดับ  
4. ตระหนักถึงความส าคัญในด้านแรงงาน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแรงงานและสุขภาพที่ดีแก่

แรงงานทุกระดับ ทุกแผนก อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5. มุ่งมั่นและแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาและลดปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการด าเนินกิจการ 
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบภายในที่เกี่ยวกับการค้าและยึดหลักจริยธรรมในการด าเนิน

กิจการ 
7. มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดถือผู้บริโภคเป็นหัวใจหลักในการค านึงถึงใน

การด าเนินกิจการ 
8. ก าหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล และการรักษาความลับและการด าเนินการ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
9. สร้างสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  เพื่อการพัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศชาติ 

 กำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน (Human rights) 

บริษัทฯ มีความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดท าจรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชน (Code of 
Conduct) เพื่อน ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติในองค์กร และมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการ
ด าเนินกิจกรรมขององค์กร ผ่านกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน การประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ในประเด็นสิทธิ
มนุษยชน และการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม (ฝุ่น เสียงดัง ละอองน้ ามัน) เป็นต้น อีกทั้งยังมีการทบทวนโดยมีการน า
ข้อร้องเรียนมาประชุมในคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ทุก      
1  เดือน 
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บริษัทฯ มีการเตรียมแผนรับมือต่อสถานการณ์ความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากสถานการณ์
ต่างๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเมือง สภาวะความยากจน ผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ การ
คอรัปชั่น ความปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น โดยยึดตามจรรยาบรรณด้านสิทธิมนุษยชน และระเบียบต่างๆ ของ
องค์กร เช่น แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบและสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ประสบภัยพิบัติ 
ระเบียบปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น 
ยังให้ความส าคัญกับการไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ
มาตรฐานแรงงานไทย ที่ไม่รับเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าท างาน นอกจากนั้น ยังมีแผนงานการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด เพ่ือใช้ในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ในโรงงานเพ่ิมด้วย 

กระบวนการจัดการกับการเรียกร้องความเป็นธรรม บริษัทฯ ใช้ข้อมูลจากบันทึกข้อร้องเรียนของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย และแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า จากนั้นน าข้อร้องเรียนดังกล่าวมา
พิจารณาและด าเนินการแก้ไข หากในกรณีที่มีข้อพิพาทที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็เปิดโอกาสให้บุคคลที่ 3 เข้าร่วม
เจรจาไกล่เกลี่ยด้วย 

บริษัทฯ มีการด าเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งส าหรับพนักงาน 
ลูกค้า ผู้ส่งมอบ จะด าเนินงานตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือของระบบ ISO 9001:2008 และมีการ
ตรวจสอบโดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) และไม่แบ่ง/กีดกันทางเพศ ชนเผ่า และ        
ผู้พิการ เช่น มีการระบุในประกาศรับสมัครงานว่า “องค์กรสนับสนุนและให้โอกาสผู้พิการได้มีงานท าเพื่อ
ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว” และมีการรับพนักงานสัญชาติพม่าเข้ามาท างาน 
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กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน 
Labour Practices 

 
 บริษัท สยำมยูไนเต็ดสตีล (1995) จ ำกัด 

บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ ากัด เป็นบริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน 
ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ เลขที่ 9 ซอยจี 5 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง  
จ.ระยอง มีพนักงานประจ าในส่วนส านักงานและโรงงานประมาณ 800 คน โดยได้รับ
มาตรฐานและรางวัลต่างๆ ได้แก ่ 

 

 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

“เป็นมิตรกับคนและสิ่งแวดล้อม สร้างความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทคโนโลยี ประสิทธิภาพการ
ท างาน และบริการที่ดีที่สุด” ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ด าเนินการตาม หัวข้อหลัก 7 ประการ  

 กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน (Labour practices)      

บริษัทฯ มีการปฏิบัติด้านแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการจัดท าสัญญาจ้างงาน (ส าหรับ
พนักงาน) สัญญาจ้างเหมางาน  การน าส่งเงินสมทบประกันสังคม การน าส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน การ
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น าส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูผู้พิการ โดยมีการจัดท าแผนก าลังพล เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานบางเวลา เป็น
บางครั้งบางคราว หรือการจ้างแรงงานช่ัวคราวมากเกินไป 

บริษัทฯ ก าหนดข้อบังคับและระเบียบการบริหารงานบุคคลที่สอดคล้องตามกฎหมาย เช่น ค่า
ล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด วันหยุดประเพณี วันลาป่วย เป็นต้น และข้อบังคับการบริหารงานบุคคล ว่าด้วย
เรื่องการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และการลงโทษทางวินัยถึงขั้นเลิกจ้าง โดยระบุกรณีการกระท าผิดวินัย
ขั้นร้ายแรง 7 ประการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาด้านการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก ที่เป็นธรรม
และไม่เลือกปฏิบัติ ในด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง ได้มีการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรเป็นรายบุคคล ทั้งในรูปเอกสารประวัติส่วนตัว และฐานข้อมูล ที่มีเฉพาะพนักงานส่วนทรัพยากร
บุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเปิดดู และท าการแก้ไขได้  

ในด้านของการดูแลแรงงาน จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับพนักงานประจ าและพนักงาน
ผู้รับเหมา โดยในปี 2555 มีการปรับปรุงรูปแบบการตรวจสุขภาพส าหรับพนักงาน โดยเพิ่มเติมในเรื่องการ
ตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น การตรวจวัดระดับน้ าตาล และระดับไขมันในเลือด เป็นต้น ซึ่งพนักงานที่อายุน้อยกว่า 
35 ปี ได้รับการตรวจเพิ่มเติม 4 รายการ และพนักงานที่อายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจเพิ่มเติม 12 รายการ 
นอกจากนี้มีการสร้างโรงยิมเนเซี่ยมส าหรับใช้ในการออกก าลังกายส าหรับพนักงาน ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 
40 ล้านบาท  

 การเปิดโอกาสให้พนักงานผู้รับเหมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานประจ า เช่น การส่ง
ภาพประกวดวันพ่อวันแม่ การร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ กิจกรรมวันสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาภายใน จัดให้มี
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จ าเป็นต่อการท างานตามลักษณะงาน การอนุญาตให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
ตนตามประเพณีประจ าชาติหรือประเพณีตามศาสนา และประเพณีอ่ืนๆ เช่น การก าหนดระเบียบอนุญาตให้ลา
อุปสมบทได้ ก าหนดวันหยุดประเพณีปีละ 14 วัน ครอบคลุมวันหยุดประเพณีด้านศาสนา และอนุญาตให้
พนักงานลาในกรณีประกอบพิธีศพบุคคลในครอบครัว รวมถึงบิดามารดา 

ด้านการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน ทางบริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
พนักงาน การสนับสนุนให้พนักงานออมเงิน ผ่านกิจกรรม SUS Saving Expo ตามแนวทาง Happy Money 
เพื่อให้มีเงินเก็บเงินออมส าหรับใช้เมื่อเกษียณอายุหรือมีเหตุจ าเป็น  

ด้านการมีส่วนร่วมและการสานเสวนาของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 
และคณะกรรมการกีฬา ที่มาจากการเลือกตั้งของพนักงาน การจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการ
สวัสดิการ กับคณะจัดการของบริษัท ซึ่งถือเป็นตัวแทนพนักงานในการสื่อสารเจรจากับนายจ้าง  

ในการท างาน บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานของพนักงาน ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (นโยบาย 
SHE) และการด าเนินงานตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (TIS/OHSAS 18001) 
การประเมินความเสี่ยงในการท างาน และการทบทวนแผนงานและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ใน
ด้านการสื่อสารข้อมูลมีการใช้ระบบพี่เลี้ยงสอนงานให้กับพนักงานใหม่  โดยอบรมและฝึกสอนงานให้กับ
พนักงานใหม่ พร้อมประเมินผล เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้และความเข้าใจในการท างานอย่างปลอดภัย  
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 บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จ ำกัด 

บริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการ
แบ่งบรรจุ และจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ประเภทคลออัลคาไล โดยมี
ส านักงานตั้งอยู่ที่อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 
มีพนักงานในส่วนส านักงาน จ านวน 37 คน  และมีโรงงานต้ังอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีพนักงานประจ าในส่วนของโรงงาน จ านวน 35 คน และ
พนักงานจ้างเหมา 20 คน โดยได้รับมาตรฐาน และรางวัลต่างๆ เช่น  

- ISO 9001 : 2008 ระบบการจัดการคุณภาพ  
- CSR-DIW Awards พ.ศ.2553 - 2556 
- ประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมโครงการระบบการจัดการพลังงาน (EnMS-DIW) กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม พ.ศ.2553 
- โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด To be Number One พ.ศ.2555 
- Supplier Reliability Award จากโฟร์โมสต์ (Foremost) 

 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

“… มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น าของผู้แทนจ าหน่าย และขนส่งเคมีภัณฑ์ประเภทคลออัลคาไล รวมถึง
น าเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์อื่นๆ โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการด้วยการด าเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ดูแล
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งดูแลสังคม และความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ  

บริษัทฯ ค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และข้อก าหนด
อื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อพัฒนารากฐานของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”  

 กำรปฏิบตัิด้ำนแรงงำน (Labour practices)      

บริษัทฯ มีการจัดท าระเบียบในด้านการบริหารงานบุคคล และการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ระเบียบการจ้าง
งาน และสัญญาการทดลองงานส าหรับพนักงานประจ า ระเบียบและข้อบังคับของผู้รับเหมาช่วง ระเบียบ    
บริษัทฯ เกี่ยวกับการท างาน หมวดการเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์
การปฏิบัตกิับพนักงาน 

ในด้านค่าแรง สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน ทางบริษัทฯ ก าหนดให้มีการจ่ายค่าแรงไม่น้อยกว่า
ค่าแรงขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนด การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้พนักงานเข้าร่วม  การจัดรถบริการรับ-ส่ง
พนักงาน  การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี  การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และการส่งเงินเข้ากองทุน
เงินทดแทน เป็นต้น  

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสานเสวนาทางสังคม และการสื่อสารกับผู้บริหาร 
ตามจรรยาบรรณ และนโยบายก ากับดูแลกิจการ ข้อ 1.4 “เปิดโอกาสในการรวมกลุ่ม การชุมนุม หรือตั้งชมรม 
ที่ถูกต้อง และอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย” และไม่ผิดต่อกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร เช่น การประชุม
พนักงานกับผู้บริหารประจ าเดือน และ Morning talk ทุกวันศุกร์ รวมถึงการแจ้งข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลง
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ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน ให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
จดหมาย อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต ์

ด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการท างาน บริษัทฯ มีการจัดท าคู่มือความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ก าหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการท างาน และการวางแผนงานร่วมกัน
ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า และการฝึกอบรมให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
อย่างปลอดภัย 

นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในที่ท างาน ปีละ 2 ครั้ง และมีการตรวจวัดค่า
น้ าทิ้งก่อนปล่อยออกนอกโรงงานทุกวัน และบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด  โดย
มีการสุ่มตรวจสารเสพติดจากพนักงานและพนักงานรับเหมาช่วงเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ เพื่อช่วยป้องกัน
ปัญหาทางสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน โรงงาน และชุมชน 

ในด้านสภาพแวดล้อมในการท างานได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันที่จ าเป็นส าหรับพนักงาน การ
ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน เช่น การท าคันกั้น (Bun) ล้อมรอบบริเวณที่มีการจัดเก็บสารเคมีในปริมาณมาก 
และการจัดท าโครงการรวมพลังร่วมพัฒนาโรงงาน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงรายละเอียดโครงการรวมพลังร่วมพัฒนาโรงงาน ของบริษัท อินเตอร์พรีทีฟ จ ากัด  

ชื่อโครงกำร รวมพลังร่วมพัฒนาโรงงาน 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงงานให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

2. เพื่อให้พนักงานปลอดภัยในการท างาน จากการปฏิบัติงานในสถานที่ท างาน และสภาพแวดล้อมที่ดีไม่มี
อันตราย 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กรระหว่างพนักงานด้วยกันเอง และผู้บริหาร 
4. พนักงานเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และดูแลสถานที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อม  

ทีด่ี และปลอดภัย  
เป้ำหมำย 
(Output) 

1. อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน แต่ละพื้นที่ภายในโรงงานได้รับการปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม  อย่างน้อย   
6 พื้นที่  

2. มีพนักงานที่มีส่วนร่วมกิจกรรมในการพัฒนาพื้นที่ในการท างาน อย่างน้อย 30 คน 
ห น่ ว ย ที่ ใ ช้ วั ด
เป้ำหมำย 

1. จ านวนอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน และ
พื้ นที่ ภ า ย ใน โ ร ง ง านที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม  

2. จ านวนพนักงานที่มีส่วนร่วมกิจกรรม
ในการพัฒนาพื้นที่การท างาน   

 

ค่ำที่วัดได้ใน 
ปัจจุบัน 

1. ได้มี การด า เนินการปรับปรุ ง  และ
ซ่อมแซม พื้นที่ในการท างานไปแล้ว 
จ านวน 6 พื้นที่ ได้แก่ 

- พื้นไม้บริเวณอาคารที่ล้างถัง 
- พื้นปูนซีเมนต์บริเวณที่บรรจุสินค้า 
- ซ่อมรางระบายน้ าด้านหลังโรงงาน 
- เทพื้นปูนซีเมนต์บริเวณด้านหลังโรงงาน 
- ต่อเติมรั้วก าแพงด้านหลังโรงงาน 
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังแท็งค์

โซดาไฟ 
2. มีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวม

จ านวน 42 คน 
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ผลลัพธ์ของ
โครงกำร 
(Outcome) 

1. พื้นที่ภายในโรงงานที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้รับการปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี 
แข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ติดต่อกับทางโรงงาน 

2. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
สถานประกอบการ 

ผลกระทบของ
โครงกำร 
(Impact) 

จากการปรับปรุง ต่อเติม และซ่อมแซม พื้นที่ในการปฏิบัติงาน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ท าให้รู้สึกปลอดภัย
ในการท างานที่ได้ท างานในสถานที่ท างานที่ดี มีความมั่นคง และปลอดภัย  และส่งผลไปถึงความเข้าใจต่อ
องค์กร ในความจริงใจที่องค์กรไม่ได้นิ่งเฉยหรือไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน องค์กรพร้อมที่จะพัฒนา
สถานที่ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  เพื่อให้พนักงานมีความมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยในการท างาน ท าให้
โรงงาน และพนักงาน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุขและยั่งยืน  
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สิ่งแวดล้อม 
Environment 

 

 บริษัท อำหำรสยำม จ ำกัด  (มหำชน) 

บริษัท อาหารสยาม จ ากัด  (มหาชน) เป็นผูผ้ลิตอาหารกระป๋อง ผลไม้
กระป๋อง น้ าผลไม้กระป๋องและน้ าส้มสายชู ผักกระป๋อง น้ าผลไม้เข้มข้น อาหาร
ส าเร็จรูปส าหรับเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่เลขที่ 218 หมู่ 8 ถนนสัตหีบ – ฉะเชิงเทรา 
ต าบลหนองอิรุณ อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีพนักงานประจ ากว่า 600 คน 
และพนักงานชั่วคราว ประมาณ 1,400 คน เป็นคนไทย 800 คน ต่างด้าว 600 คน โดยเฉลี่ยมีการผลิต
สับปะรดกระป๋องและผลิตภัณฑ์ผลไม้อื่นๆ 3,740,000 หีบมาตรฐาน และน้ าสับปะรดเข้มข้น 8,527 ตัน
ผลิตภัณฑ ์ต่อปี โดยได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ เช่น  

- ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ 
- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- OHSAS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
- HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
- BRC Global Standard 
- มรท.8001 มาตรฐานแรงงานไทย  
- CSR-DIW Awards พ.ศ.2554 – 2556 
- รางวัล Most Improved CSR จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 
- เกียรติบัตร โครงการโรงงานสีขาว พ.ศ.2555 

 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

“บริษัทมีความมุ่งมั่น และตั้งปณิธานที่จะเป็นผู้น าในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย  รักษา
สภาพแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ซึ่งพนักงานทุก
คนมีส่วนร่วม เพื่อเป็นที่พอใจของลูกค้าและประชาคมโลก” 

 กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร และการประหยัดพลังงาน ซึ่งการ
ด าเนินการกำรป้องกันมลพิษ ทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการชี้บ่งและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Aspect) ในทุกกิจกรรม และจัดเตรียมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น   

1. การตรวจติดตาม ตรวจสอบ และวัดผลการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น ปล่อง)  

2. การวิเคราะห์น้ าเสีย (รายวัน)  
3. การวิเคราะห์น้ าเสีย (รายเดือน) จากห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
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4. การรายงานวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษ ตามแบบฟอร์มของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (แบบ รว.1 
และแบบ รว.2) 

5. การตรวจติดตามปริมาณการใช้น้ า เชื้อเพลิงแข็ง ไฟฟ้า และรายงานการจัดการพลังงาน ในที่
ประชุมทุกเดือน  

6. การรายงานสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว ตามแบบฟอร์มของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (สก.1 สก.2
และ สก.3)  

ในด้านการจัดการของเสียและป้องกันมลพิษ ได้จัดท าโครงการควบคุมปริมาณการใช้ถ่านหินที่ใช้เป็น
เชื้อเพลิงโดยใช้กะลาปาล์มทดแทน เพื่อลดและป้องกันมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ก าหนดมาตรการการแยกขยะก่อน
ส่งมอบ/แผนซ่อมบ ารุงและรักษาเครื่องจักรระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น  

การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่
มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล การใช้กระดาษ 2 หน้าในส านักงาน การจัดท าโครงการอนุรักษ์พลังงานโดยการ
ปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น เช่น โคมไฟประหยัดพลังงาน T5 แทนโคมไฟแสงจันทร์ 
แอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5 หลอดผอมขั้วเขียว และเปลี่ยนบัลลาสต์เป็น low loss เป็นต้น และ Heat Recovery 
ที่น าความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่  

ในด้านการเปิดเผยข้อมูล มีการเปิดโอกาสให้ชุมชน และสาธารณชนได้รับทราบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
และมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงด้านสุขภาพ โดย ให้ชุมชน      
เนินโมก และชุมชนตาลด าเข้ามาเยี่ยมชมหม้อไอน้ าใหม่เชื้อเพลิงแข็ง ให้คณะคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เนินโมกและโรงเรียนเขาไผ่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ส ารวจความพึงพอใจของชุมชนปีละ 1 ครั้งโดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าเสียและกลิ่นเหม็น (ปีละ 1 ครั้ง) และมีกระบวนการรับข้อร้องเรียนจาก
ชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ผลการใช้พลังงานและผลการตรวจวัดมลพิษทางเว็บไซตข์องบริษัท 

ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ด าเนินการโดยการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานเกี่ยวกับน้ า ไฟฟ้า 
เชื้อเพลิงแข็ง สารเคมี ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และรายงานปริมาณการใช้น้ า ไฟฟ้า กะลาปาล์ม สารเคมี เป็น
รายวัน และรายเดือน ซึ่งก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน และทบทวน Environment 
Aspect ใหม่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีกิจกรรมใหม่ที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากนั้นน าข้อมูลที่
ได้มาจัดท าเป็นแผนงานอนุรักษ์พลังงานและโครงการประหยัดไฟ โดยเลือก ใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้น้ ามันแก็สโซฮอล์ 95 แทนน้ ามันเบนซิน 95 และใช้น้ ามันดีเซล B5 แทนน้ ามันดีเซล ส่วน
ด้านการจัดการน้ า มีการรีไซเคิลน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วและน ามาใช้เป็นน้ าหมุนเวียนปรับ pH บ่อ A 700 
m3/d น ามาใช้รดสนามฟุตบอล ดังภาพที่ 3 และจัดท าแหล่งรองรับน้ าฝน เพ่ือเป็นแหล่งน้ าส ารอง  

นอกจากนั้น ยังส่งเสริมไปถึงคู่ค้าธุรกิจให้ด าเนินการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็น
นโยบาย การประเมินการคัดเลือกคู่ค้าที่ได้จัดท าระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และประเมินและให้คะแนน
เพิ่มเติม และมีการตรวจติดตามรวมอยู่ใน Check list ของการ Audit  ในส่วนของพนักงานมีการส่งเสริม
ความรู้และสร้างความตระหนัก ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การอบรมปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
พลังงาน และจัดท าโครงการปลูกต้นไม้ในวันครบรอบจัดตั้งบริษัททุกปี 

กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปล่อง
จากหม้อไอน้ าที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) หลัก จัดท ารายงานการตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก
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ปล่องหม้อไอน้ า โดยเลือกบริษัทตรวจวิเคราะห์ปล่องที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น และ
ใช้วิธี U.S.EPA Method ในการตรวจวัดตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงลดการปล่อย GHG โดยยกเลิกการใช้
สารท าความเย็นที่มีส่วนประกอบของ สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs) เช่น R11, R12 ในระบบท าความ
เย็น อีกทั้งมีการค านวณปริมาณ GHG ที่ลดลงและการชดเชยการปล่อย GHG จากโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
และการปลูกต้นไม้ ดังภาพที่ 4 และการส่งเสริมให้ชาวไร่ใช้ประโยชน์จากต้นสับปะรดที่เก็บผลแล้วโดยการฝัง
กลบเพื่อเป็นปุ๋ยแทนการเผา 

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ยังช่วยในด้านการปกป้อง รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสิ่งแวดล้อมให้คงความสมดุล 

 
ภำพที่ 3 กำรน ำน้ ำเสียทีผ่่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้รดสนำมฟุตบอลของบรษิัท อำหำรสยำม จ ำกัด  (มหำชน) 

 

 
ภำพที่ 4 กิจกรรมกำรปลูกป่ำเพื่อช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจกของบริษัท อำหำรสยำม จ ำกัด  (มหำชน) 
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 บริษัท คำร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายพรม
หลากหลายชนิด ที่มีกระบวนการครบวงจรที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์  

โรงงานต้ังอยูเ่ลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-บางบัวทอง ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีส านักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 2054 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ และมีสาขา 2 แห่งที่หาดใหญ่และเชียงใหม่ มีการผลิตพรมปูพื้น พรม
รถยนต์และหญ้าเทียม เฉลี่ยปีละ 10,000,000 ตารางหลา มีพนักงานประมาณ 1,800 คน โดยได้รับการ
รับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น  

- ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ 
- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- OHSAS & มอก. 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย                                           
- มรท. 8001 มาตรฐานแรงงานไทย 
- Total Energy Management: Best SGA  
- Energy DEDE : 2008 
- CSR-DIW Award พ.ศ.2551, 2553 – 2556 
- ฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ ์ 
- โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม           
- โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 

 นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (สอดคล้องกับ 
“ปณิธาน & นโยบายการบริหารและด าเนินกิจการ” ของบริษัทฯ)                       

 กำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยในเบื้องต้นมีการ
ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจวัด และจัดเก็บผลการตรวจวัดด้านต่างๆ โดยพิจารณาได้จากการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น  

- การรายงานปริมาณของเสียในแต่ละกระบวนการโดยเปรียบเทียบกับ BoM (Bill of Material) 
ของวัสดุแต่ละประเภท เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของเสียในภาพรวมขององค์กร  

- การรายงานแสดงของเสียเชิงกายภาพ (Physical Waste) จากแหล่งก าเนิดของแต่ละกระบวนการ 
โดยแยกประเภทเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ (Waste Management)  

- การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้งในส่วนของการใช้วัตถุดิบ กิจกรรม ของเสีย การบริการ และผลิตภัณฑ์ขององค์กร รวมทั้งเมื่อมี
กิจกรรมหรือกระบวนการใหม่ๆ ต้องท าการประเมินทุกครั้ง  

- การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามแผนการเฝ้าระวังและวัดผล 
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- การรายงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน (Resource & Energy Conservation Report) 
ที่ท าการรวบรวมและรายงานผลการใช้น้ า (น้ าประปา และน้ าบาดาล) และการใช้พลังงาน (ไฟฟ้า 
น้ ามันเตา และ LPG) อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหาวัตถุดิบ โดยใช้เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green 
Procurement) ที่ก าหนดให้จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และสารเคมี ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล เช่น แกนกระดาษ  กระดาษ 
พลาสติก PET Fibre และในปี 2013 ได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดซื้อจัดจ้าง Green Product เพิ่มเติมอีก
อย่างน้อย 8 รายการ รวมถึงการพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การวางแผนพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์เน้นที่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Design for Environment 
: DfE) และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : 
LCA)  

การก าหนดนโยบายอนุรักษ์น้ า และพลังงาน (Water & Energy Conservation Policy) มุ่งเน้นการ
ลดการใช้พลังงานและน้ า การใช้พลังงานทางเลือกและการประหยัดทรัพยากรในองค์กร เช่น การปรับเปลี่ยน
มาใช้หลอดไฟแบบประหยัด การติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น การก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งมีการก าหนดระเบียบและค่ามาตรฐานในการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสภาพ 
การซ่อมบ ารุง การสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ โดยผู้ช านาญการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพในการบ าบัด
สูงสุด และยังใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากในการพัฒนาระบบการผลิตภายในโรงงาน อาทิ ระบบการจัดการ
น้ าเสียโดยการน ากลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)  

การน าวัสดุและทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3R ได้แก่ Reuse, Reduce และ Recycle 
ซึ่งมีนโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการของเสีย การลดปริมาณของเสียและการลด
การใช้พลังงานให้น้อยที่สุด (Waste Management  and Waste Minimization Program)  โดยมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดท าเป็นรายงานการจัดการของเสียรายเดือน (Waste Report : Eliminate, 
Reduce, Reuse, Recycle, Disposal) เพื่อใช้ในการทบทวนผลการด าเนินการและจัดท า Action Plan เมื่อ
พบว่ามีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมาย และแก้ไขเพื่อให้โครงการส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์  แผนการเฝ้าระวัง
และตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม และด าเนินโครงการ Zero Landfill หรือการไม่มีของเสียในการฝังกลบ ส่วน
แผนงานในอนาคต คือ การลดปริมาณการปล่อยน้ าทิ้งออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ ได้ด าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองฉลาก
ลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นท์ของประเทศไทย และประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา (ANSI/NSF140) 
สิงคโปร ์(Singapore Green Label) และออสเตรเลีย (ECS Level 4)  

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนเว็บไซต์ด้วยความโปร่งใส อีกทั้งจัดท าเป็น
รายงานผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้
เสีย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรมใน
เขตจังหวัดปทุมธานี การสานเสวนาร่วมกับชุมชนเกี่ยวกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทด าเนินการ   
ป้ายสื่อสารด้านหน้าโรงงานแสดงผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท (มลพิษทางน้ าและมลพิษทาง
อากาศ) และการเปิดให้เข้าเย่ียมชมโรงงานส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

file:///H:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KDMJSTI7/energy_water.pdf
file:///H:/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/KDMJSTI7/energy_water.pdf
file:///C:/Users/suvimon/Favorites/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/SLO9ERG9/รวมมาตรการ.pdf
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กำรปฏิบัติอยำ่งเปน็ธรรม 
Fair Operating Practices 

 

 บริษัท สยำมเคมีคอลอินดัสตรี้ จ ำกัด  
บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จ ากัด (SCI) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2517 เป็นบริษทั

ในเครือบริษัท ไดนิปปอนอิงค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (DIC Corporation) ประเทศญี่ปุ่น 
 

บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี้ จ ากัด (SCI) เป็นผู้ผลิตเรซิน ส าหรับอุตสาหกรรมสี พลาสติก         
หนังเทียม ผ้าเบรค และเคมีภัณฑ์มีปริมาณการผลิตรวม 70,000 ตันต่อปี โรงงานต้ังอยู่เลขที่ 549 ถนนสุขุมวิท 
กม.36 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ เช่น  

- ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ               
- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- OHSAS / มอก. 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- CSR-DIW Award พ.ศ. 2555 
- CSR-DIW Continuous Award  พ.ศ. 2556 
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
- รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน” ของกระทรวงแรงงาน 

 นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

“บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและการอุทิศตนให้แก่สังคมด้วยการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลัก 7 ประการ ได้แก่ 1) มีความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได้ 2) มีความโปร่งใส 3) การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม 4) ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 5) เคารพต่อหลักนิติธรรม 6) ปฏิบัติตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติสากล และ 7) เคารพต่อสิทธิ
มนุษยชน  

และยังให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งการ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน…” 

 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านทางการก ากับดูแลผู้ค้าของบริษัทฯ โดยต้องการผลักดันให้คู่ค้าทางธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน  

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน โดยอ้างอิงจาก The DIC Way Code of 
Business Conduct หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ DIC ซึ่งครอบคลุมถึงการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีการฝึกอบรมให้แก่พนักงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังเผยแพร่ DIC 
Ways ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

http://www.dic-global.com/en/about/code_of_conduct.html
http://www.dic-global.com/en/about/code_of_conduct.html
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บริษัทฯ ก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจ โดยใช้ “แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า SCI” ขึ้น โดย
พิจารณาเนื้อหาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้
ผู้ค้าของบริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

ในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  บริษัทฯ ก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ถือหุ้น ซึ่งครอบคลุม เรื่อง แนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน  การ
แสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และด าเนินการต่อต้านคอร์รัปชั่น  การแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจบังคับใช้
กฎหมาย เมื่อพบการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นในองค์กร อีกทั้งมีการจัดท าระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อ
จัดจ้าง และการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การประมูลราคาถังเปล่า 200 ลิตร ที่ใช้แล้ว 
และการประมูลขายทรัพย์สิน (รถยนต์) เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงาน  

ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมือง บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในนามขององค์กรที่เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองตาม DIC Ways พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานลา
ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ตามประกาศของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การสนับสนุนการเมืองระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน บริษัทฯ ก าหนดแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิใน
ทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้มาตรฐานการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ข้อมูล ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ก าหนดให้หลายๆ หน่วยงานมีหน้าที่ตรวจสอบ
ทรัพย์สินต่างๆ เช่น หน่วยงานกฎหมาย ฝ่ายสารสนเทศ ที่ควบคุมการใช้ Software ที่มีลิขสิทธิ์ เป็นต้น มี
ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การด าเนินการต่อค าร้องด้านรหัสผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการท า Backup 
data และการท า Restore data และมีการจัดเก็บหลักฐาน เช่น โฉนดที่ดิน เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการใช้
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และใบเสร็จการช าระภาษีโรงเรือน
ประจ าปี เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับทรัพย์สินที่ได้รับหรือน ามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การด าเนินงานของบริษัทฯ แสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินงานอย่างสอดคล้องตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งเป็น
แนวทางปฏิบัติที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได ้ 
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  บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอด้ี เวิร์ค จ ำกัด  
 

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จ ำกัด อยู่ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ โดยเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน 
อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ทุกชนิด และท่อไอเสียรถยนต์ โรงงำนตั้งอยู่ เลขที่ 201 ม.3 ต.ทุ่งสุขลำ  
อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี ซึ่งมีกำรผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 1,500 ล้ำนชิ้นต่อปี มีพนักงำนประมำณ 2,300 คน โดยได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนและรำงวัลต่ำงๆ เช่น  

- ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ 
- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ISO/TS 16949 ระบบการจัดการด้านคุณภาพส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
- CSR –DIW Award พ.ศ.2553-2556 
- โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  
- โรงงานสีขาว 
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

 นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

“… มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างประโยชน์ที่
แท้จริงให้กับชุมชนโดยรอบ มุ่งมั่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
เคารพปฏิบัติตามกฎหมายสากล ค านึงถึงการดูแลการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด  

องค์กรด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยยึดแนวทาง พันธกิจและจริยธรรม ขององค์กร ทั้งนี้เพื่อมอบ
ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม”  

 กำรด ำเนินงำนกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม (Fair Operating Practices) 

บริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่างเป็นธรรม ตามหลักจริยธรรมในการด าเนินงานระหว่างองค์กรกับบุคคล
อื่นและองค์กรอื่น โดยให้ความส าคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ และไม่น า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้ทรัพย์สินของลูกค้าอย่างเหมาะสม ไม่ส่งเสริม
กิจกรรมที่ละเมิดทรัพย์สิน รวมไปถึงการปลอมแปลงและการลอกเลียนแบบหรือละเมิดผลประโยชนต่อ
ผู้บริโภค ด าเนินการอย่างมีระบบชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการควบคุมที่รัดกุม สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ และเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้ทันทีเสมอ 
เช่น นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง การขายเศษวัสดุเหลือใช้ การสรรหาบุคลากร มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินงานอยา่งชัดเจน และการสื่อสารให้กับคู่ค้า เป็นต้น  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นกรอบในการปฏิบัติ โดยก าหนด
หัวข้อที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า/คู่สัญญา รับทราบและน าไปปฏิบัติอย่าง
สอดคล้อง  

ในด้านการต่อตา้นคอร์รัปชั่น มีการก าหนดนโยบาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) 
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น และก าหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันการคอร์รัปชั่น ระเบียบบริหารงานบุคคล (ก าหนดโทษทางวินัย) การก าหนดนโยบายด้านการจัดซื้อ  
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จัดจ้าง (การให้คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างช่วง แสดงหนังสือแสดงความมุ่งมั่นด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น) และ
นโยบายการขายเศษวัสดุเหลือใช้ การก าหนดระบบติดตามตรวจสอบภายในและจากบุคคลที่สาม (Third-
party) และการเผยแพร่ข้อมูลให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณชนในวงกว้าง พฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้มีการไปเลือกตั้งและอนุญาตให้พนักงานลาไปเลือกตั้งได้ 

ในด้านการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายด้านการแข่งขันที่เป็น
ธรรม ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมขององค์กร และน าไปใช้ในการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
การท าแผนกลยุทธ์การตลาด และแผนการตลาดขององค์กร นอกจากนั้น ยังด าเนินความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก ซึ่งสามารถบรรลุได้ด้วยผู้น าของ
องค์กร รวมทั้งการส่งเสริมการด าเนินการความรับผิดชอบตลอดทั่วทั้งขอบเขตอิทธิพลขององค์กรด้วย  
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ประเดน็ด้ำนผู้บริโภค 
Consumer Issues 

 
 บริษัท คำร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายพรม
หลากหลายชนิด ที่มีกระบวนการครบวงจรที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์  

โรงงานต้ังอยูเ่ลขที่ 80 หมู่ 1 ถ.ปทุมธานี-บางบัวทอง ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี มีส านักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 2054 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ และมีสาขา 2 แห่งที่หาดใหญ่และเชียงใหม่ มีการผลิตพรมปูพื้น พรม
รถยนต์และหญ้าเทียม เฉลี่ยปีละ 10,000,000 ตารางหลา มีพนักงานประมาณ 1,800 คน  

 กำรด ำเนินงำนด้ำนผู้บริโภค (Customer Issues)  

บริษัทฯ ด าเนินงานในด้านผู้บริโภคภายใต้วิสัยทัศน์ “การเติบโตและการบูรณาการอย่างยั่งยืน” โดย
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเน้นให้ความส าคัญกับการให้ข้อมูล
สินค้าอย่างเปิดเผย ตลอดจนการให้ข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากล เช่น Green Label Plus Program (GLP), CE-
Mark เป็นต้น  

การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นบนฉลากสินค้า เช่น ป้ายแสดงราคาสินค้า ฉลากแสดงวิธีใช้ ข้อพึง
ระวัง ค าเตือน วิธีก าจัด และสัญลักษณ์การรับรอง โดยพิมพ์เป็นภาษาไทยส าหรับตลาดในประเทศและเป็น 
ภาษาอังกฤษส าหรับตลาดต่างประเทศ พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์ที่สถาบันรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยบน Tag สินค้า ดังภาพที่ 5 

 

  

  

CRI +PLUS CE-MARK Carbon footprint IMO 

 

   

Singapore Green Label  NSF 140 ECS Level4      

ภำพที่ 5 สัญลักษณ์ที่แสดงถึงกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์บน Tag สินค้ำ 
         ของบริษัท คำร์เปท อนิเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 
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ในด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารทางการตลาด ใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.carpetsinter.com  
เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ เช่น หนังสือนิตยสารเพื่อการตกแต่งและการก่อสร้าง การออกงาน
ทางการตลาดอย่างเปิดเผยและให้ข้อมูลที่ชัดเจน เช่น งาน Index 2013, Project Qatar 2013 เป็นต้น 
สนับสนุนการตกแต่งโชว์รูมของตัวแทนจ าหน่ายเพื่อแสดงสินค้าและข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน การท าวีดีโอแสดง
วิธีการติดตั้งพรม Carpet Tile และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็น และจัดท าข่าว E-newsletter เพื่อโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งรูปแบบต่างๆ 
ใช้ได้กับกลุ่มลูกค้าทุกเพศ ศาสนา เชื้อชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สื่อที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะเฉพาะของบุคคล 
โดยไม่เลือกปฏิบัติในกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ตัวอย่างบน Catalogue สินค้าก็มีการใช้สัญลักษณ์
แสดงข้อมูลข้างต้นเช่นกัน พร้อมเพ่ิมเติมสัญลักษณ์ด้านคุณสมบัต ิดังภาพที่ 6 

 
- Anti-Static           
     

- Flammanility 

 
- UV Protection      
 

- Solution Dyed             

 
- Wear resistance  

 

 

ภำพที่ 6 ตัวอยำ่งกำรใช้สัญลักษณ์แสดงขอ้มูลบนแคตตำล็อกสินค้ำ  
ของบริษัท คำรเ์ปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จ ำกัด (มหำชน) 

 

นอกจากจะมีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
ด าเนินงานอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายผลการด าเนินงานด้าน CSR ไปในห่วงโซ่อุปทาน โดยการ
เผยแพร่ เชิญชวนให้ผู้ส่งมอบเข้าร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทางการสื่อสารในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Advanced Award เป็นต้น การสื่อสารนโยบายและแนวทางการ
ด าเนินงานด้าน CSR ต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง E-Mail สัมมนา ซีดีรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่ง
จดหมายเชิญผู้ส่งมอบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม CSR ขององค์กร เช่น โครงการอาสาพัฒนาเพื่อน้อง เป็นต้น 
 

  

http://www.carpetsinter.com/
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 บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น้ ำมันพืช จ ำกัด 
 
 
 
 

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายน้ ามันพืช (ภายใต้ตราสินค้า “กุ๊ก”) 
กากพืชน้ ามัน และผลิตขวดพลาสติก โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ มีการผลิตผลิตภัณฑ์
น้ ามันพืชสุทธิ 105,000 ตันต่อปี  และกากพืชน้ ามัน 495,000 ตันต่อปี มีพนักงานทั้งสิ้น 210 คน โดยได้รับ
การรับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ เช่น 

- ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ 
- GMP หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
- HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร 
- HALAL มาตรฐานอาหารฮาลาล 
- CSR –DIW Award พ.ศ.2555-2556  
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  
- ฉลากคารบ์อนผลิตภัณฑ์ จาก องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก 

 นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

“… มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ประกอบกิจการ ของบริษัทฯ โดยยึดหลักการด าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค และค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย และ
ข้อก าหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”  

 กำรด ำเนินงำนด้ำนผู้บริโภค (Consumer Issues) 

บริษัทฯ มีการจัดท าจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) ด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นธรรม และมีการออกแบบฉลากสินค้าน้ ามันพืชที่ระบุรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ เช่น ส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์  ตารางโภชนาการ วันที่ผลิต วิธีการใช้ 
ประโยชน์ของสินค้า ข้อมูลวิธีการหรือช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ เช่น ที่อยู่องค์กร หมายเลขโทรศัพท์  
เว็บไซต ์เป็นต้น 

บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมด้านการตลาด รวมถึงด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
โปร่งใสครบถ้วนต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพื้นฐานใน
การเปรียบเทียบและตัดสินใจซื้อ 

บริษัทฯ มีการคุ้มครองด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งให้การดูแลและรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค มีการเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นประโยชน์ และลดผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
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เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน เช่น การพิจารณาตลอดทั่วทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ท า
ให้ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) การด าเนินการตาม
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) การจัดท าเอกสารข้อมูล
ความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบยาฆ่าแมลงในวัตถุดิบ และผล
การตรวจสอบสารอัลฟาท็อกซิน (Aflatoxin) ในน้ ามัน การตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติจากห้องปฏิบัติการ
ทดสอบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ต่อสุขภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นยังใช้ขวดพลาสติกซึ่งสามารถน ามารีไซเคิลได้ และแสดง
ด้วยการใช้สัญลักษณ์ “PET” ระบุที่ขวดผลิตภัณฑ ์

นอกจากนั้น มีการทบทวนกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย กฎระเบียบ มาตรฐานและ
ข้อก าหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างครอบคลุม เช่น มอก., อ.ย., GMP เพื่อระบุถึงผลกระทบต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ ์

ในกระบวนการซื้อขายกับลูกค้า บริษัทฯ มีการท าสัญญาหรือใบเสนอราคา ที่ระบุรายละเอียดชัดเจน 
เช่น คุณลักษณะของสินค้า (specification) ราคา จ านวน ก าหนดระยะเวลายืนราคา สถานที่ส่งมอบ การ
ช าระค่าสินค้า  

บริษัทฯ มีการก าหนดมาตรการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในกรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ วางจ าหน่ายใน
ท้องตลาดอาจเป็นอันตราย มีข้อบกพร่องที่ร้ายแรง มีการให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หรือมีการเข้าใจผิด และขั้นตอน
การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และการตอบกลับ กรณีผู้บริโภคมีปัญหา  หรือต้องการค าแนะน า หรือมีข้อ
ร้องเรียน สามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทาง “ศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค กุ๊ก” ที่ระบุไว้บนฉลาก โดยจะไม่มีการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภค  
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กำรมีส่วนร่วมของชุมชนและกำรพัฒนำชมุชน 
Community involvement and development 

 
 บริษัท เอ๊กโก้ฟอร์จจิ้ง  โปรดักส์ จ ำกัด 

บริษัท เอ๊กโก้ฟอร์จจิ้ง  โปรดักส์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์โลหะและผลิตภัณฑ์
โลหะด้วยวิธีปั๊มขึ้นรูปด้วยความร้อน มีพนักงานประมาณ 93 คน ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน (Community involvement and development) 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชน โดยใช้วิธีการสานเสวนากับ
ชุมชนเพื่อหาความคาดหวัง ข้อวิตกกังวล และจัดล าดับความส าคัญเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนงานหรือโครงการ
ร่วมกับชุมชน   

กิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้จัดท าขึ้นเพื่อสนับสนุนชุมชน เช่น โครงการสอนงานเหล็กให้
เด็กช่าง และโครงการโรงเรียนปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการจัดท าสาธารณสมบัติและพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์กร
ต่างๆ ในท้องถิ่น การเข้าร่วมการจัดงานอนุรักษ์นกชายเลน สมุทรสาคร โดยร่วมในการส ารวจนับนกน้ าและนก
อพยพในประเทศไทย ดังภาพที ่7 

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมได้ด าเนินการผ่านโครงการสอนงานเหล็กให้เด็กช่าง และ
โครงการโรงเรียนปลอดภัย และการรับนักศึกษา/นักเรียน เข้ามาท างานในช่วงปิดภาคเรียน การเข้าร่วมงาน
ถวายผ้าป่าและเทียนจ าน าพรรษาในวันอาสาฬหบูชา การส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนโดยการติดป้าย
รณรงค์งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ในด้านการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ด าเนินการโดยการติดป้าย
รณรงค์การปฏิบัติตน/ท าบุญในศาสนสถาน และการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ของขวัญจากเครื่อง     
เบญจรงค์ ของกลุ่ม OTOP ในจังหวัด  

นอกจากนั้น ในด้านการส่งเสริมการพัฒนาและเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ติดตั้ง WI-FI รอบโรงงานเพื่อให้
พนักงานและชุมชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน และจัดท าโครงการ “ทวีค่าพาเลท” เป็นการน า 
พาเลทไม้ที่หมดอายุการใช้งานแล้วมอบให้กับชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้น าไปรีไซเคิลและผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์      
ดังภาพที่ 8 ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพและรายได้ รวมถึงลดปัญหาด้านขยะและสิ่งแวดล้อมได้มาก  

ในด้านการดูแลสุขภาพของพนักงาน และคนในชุมชน ได้จัดโครงการให้พนักงานช่วยกันคัดแยกขยะ
ภายในโรงงานเป็น 3 ประเภท และน าขยะบางส่วนไปขายเพื่อน ารายได้มาใช้เป็นทุนในการท ากิจกรรมของ
พนักงาน การจัดท าห้องน้ าเพิ่มเติมเพื่ออ านวยความสะดวกแก่พนักงาน และการมอบอุปกรณ์ออกก าลังให้แก่
ชุมชน 
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ภำพที่ 7 กิจกรรมกำรส ำรวจนับนกน้ ำและนกอพยพในประเทศไทยของบรษิัท เอ๊กโก้ฟอรจ์จิง้  โปรดักส์ จ ำกัด 

 
ภำพที่ 8 กำรมอบไม้พำเลทให้กับคุณชำญ  พรหมนิล อำย ุ84 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 77/2 หมู่ 2 ต ำบลบ้ำนบ่อ    

อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000  เพือ่ใช้ท ำเฟอร์นิเจอร์                                                                        
ในโครงกำรทวีค่ำพำเลท ของบริษัท เอ๊กโกฟ้อร์จจิง้  โปรดักส์ จ ำกัด 
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 บริษัท สยำมกลำสอินดัสทรี จ ำกัด 

 บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด เป็นบริษัทในเครือโอสถสภา ซึ่งเป็นผู้ผลิต
และจ าหน่ายขวดแก้วปากกว้างและขวดแก้วปากแคบ ทั้งสีขาวและสีชา  ซึ่งโรงงานตั้งอยู่ 
เลขที่ 7/1 หมู่ 7 ซอยเทศบาลส าโรงใต ้21 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง  
จ.สมุทรปราการ มีพนักงานประจ าประมาณ 1,000 คน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานและ
รางวัลต่างๆ เช่น  

- ISO 9001 ระบบการจัดการคุณภาพ 
- ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- CSR-DIW Awards พ.ศ.2554 – 2556 
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3  
- สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัยระดับประเทศ ประจ าปี 2555-2556 

 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท  

“บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จ ากัด ประกอบกิจการผลิตขวดแก้ว มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานด้วย
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจขององค์กร โดยยึดหลักการด าเนิน
ธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  

มุ่งมั่นในการผลิตขวดแก้วที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน 
สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม”  

 กำรมีส่วนร่วมและกำรพัฒนำชุมชน (Community involvement and development)      

บริเวณพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ มีชุมชนทั้งสิ้น กว่า 60 ชุมชน ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยการจัดตั้งคณะท างานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และด าเนินการใน
เรื่องสานเสวนาร่วมกับชุมชน เพื่อหาความคาดหวัง ข้อวิตกกังวล และจัดล าดับความส าคัญเพื่อน าไปสู่การ
จัดท าแผนงานหรือโครงการร่วมกับชุมชน ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถสื่อสารหรือ
ติดต่อกับโรงงานได้ตลอด ซึ่งมีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์เป็นกลุ่มงานหลักที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน และสื่อสารไป
ยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร 

ด้านการส่งเสริมทางการศึกษาและวัฒนธรรม ทางบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา และเข้าร่วม
ในกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคนทุกระดับในท้องถิ่นกับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง 3 แห่ง การรับ
นักศึกษาฝึกงานและประเมินผล ส่วนการส่งเสริมทางวัฒนธรรม ด าเนินการโดย บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน 
ทอดผ้าป่า ประเพณีสงกรานต์ แห่เทียนจ าน าพรรษา ณ วัดบางหญ้าแพรก/วัดบางหัวเสือ และวัดซึ่งเป็นบ้าน
เกิดของพนักงาน  

กิจกรรมทางสังคมเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น “โครงการสร้างฝายกักน้ าแก่ชุมชนบ้านเขาแก่งเรียง”   
ต.ท่ากระดาน จ.กาญจนบุรี และ “โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ” แหลมแม่นกแก้ว จ.จันทบุรี 
และโครงการสร้างฝายกักน้ าแบบถาวรแก่ชุมชนศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อน
เส้า” ต.ท่ามะปลาง อ.แก่งคอย จ.สระบุร ี 
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กิจกรรมที่บริษัทฯ จัดท าขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนและพนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้น คือ โครงการธนาคาร
ขยะ ดังภาพที่ 9 โดยการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ การช่วยสร้างสถานที่ด าเนินการ และการรับซื้อเศษแก้ว
ขวดแก้วซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญโดยให้ราคาสูงกว่าราคาตลาด ท าให้เกิดการรวมตัวของคนในชุมชนรวมเป็น
สมาชิกของธนาคารขยะ และช่วยเหลือ แบ่งหน้าที่ในการดูแลการซื้อขายและบัญชีของธนาคาร และขยาย
ขอบเขตการด าเนินงานมายังพนักงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการสนับสนุนการซื้อ
สินค้าของชุมชน และมีแผนงานที่จะช่วยชุมชนที่มีความเข้มแข็งและความพร้อมให้ยกระดับคุณภาพโดยการ
ช่วยปรับปรุงพื้นที่การผลิตให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน อย. นอกจากนั้น ยังร่วมกับเครือข่ายในการให้ความรู้
ด้านอาชีพแก่คนในชุมชน เช่น การท าสบู่ เพื่อใช้ในครัวเรือนและจ าหน่าย 

 
ภำพที่ 9 กำรเปิดรับซื้อขยะจำกพนักงำนของบริษัท สยำมกลำสอินดัสทรี จ ำกัด 

โครงการริมรั้ว คือ การจัดท าลานกีฬาและสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นการให้พื้นที่ข้างโรงงาน และยัง
ช่วยเหลือในการก่อสร้างทั้งการเกลี่ยพื้น เทปูน และการช่วยเหลือด้านแรงงาน นอกจากนั้น ยังมีการน าของ
เหลือที่ไม่ใช้แล้วของบริษัทฯ ส่งต่อให้กับชุมชนได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อ เช่น เตาหลอมที่ครบอายุการใช้งานจะ
มีการปรับปรุงซึ่งจะท าให้มีเศษวัสดุที่โรงงานไม่สามารถน ามาใช้งานได้แล้ว ก็จะไปมอบให้กับชุมชนเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป รวมถึงการเชิญชวนให้พนักงานที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมส าหรับชุมชน  

นอกจากนั้น ยังส่งเสริมโครงการต่อต้านยาเสพติดทั้งภายในโรงงานและรณรงค์ไปยังชุมชน การสร้าง
พื้นที่สีเขียวในโรงงานเพื่อส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน โดยมีแผนที่จะขยาย
พื้นที่สีเขียวออกไปอย่างน้อยร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 40 ไร่  

การด าเนินงานทั้งหมดนี้ เพื่อให้โรงงาน พนักงาน ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถด ารง
อยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน 
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- ISO 26000: 2010  Guidance on Social Responsibility  

- มอก.26000-2553 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

- CSR-DIW พ.ศ.2556 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม  

- คู่มือการทวนสอบตามเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 
พ.ศ.2554  

- NORMAPME User, Guide for European SMEs on ISO 26000 Guidance on Social Responsibility, 
First edition, July 2011 
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