
7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  
 

 นโยบายภาพรวม 

บริษัทไดต้ระหนักถึงความสําคัญในการประกอบธุรกิจโดยคาํนึงถึงหลักการดําเนินธุรกิจภายใต้การกาํกับดูแล

องคก์รที่ดีโดยดาํเนินงานดว้ยสาํนึกความรบัผิดชอบต่อผลกระทบในดา้นต่างๆ ทัง้ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และไดยึ้ด

หลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามข้อกาํหนด

ของกฎหมาย ยึดต่อแนวปฏิบัติสากล โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาปรบัปรุง 

เพื่อสรา้งรากฐานของความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

จากการที่บริษัทไดต้ระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคม จึงไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อสงัคมใน

ดา้นต่างๆ ดงันี ้

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

บริษัทยึดมั่นในหลักการดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย์สุจริต เป็นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงไดจ้ัดทํา

คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (The code of conduct) เพื่อให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัท เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้ บริษัท และ

สงัคม 

2. การต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเป็นไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ ดี บริษัทจึงได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อต่อตา้นการ

คอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ ดว้ยตระหนักถึงภยัรา้ยแรงของการคอรร์ปัชั่นที่ทาํลายการแข่งขนัอย่างเสรีและเป็นธรรม

ทั้งยงัก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเข้าร่วมในโครงการการจัดตั้งแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชน (Collective Action Coalition) โดยแนวร่วมดังกล่าวจะร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชา

สังคม ส่ือมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสรา้งมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด วันที่ 14 

พฤษภาคม 2559 และไดผ่้านการพิจารณาให้การรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อตา้นการทุจริต วนัที่ 5 สิงหาคม 2562 ใบรบัรองนีจ้ะมีอายุ 3 ปี นบัจากวนัที่มีมติใหก้ารรบัรอง  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักมนุษยชนและให้ความเคารพในเกียรติ ศักด์ิศรีและสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน โดยมีแนวทางการปฏิบติั ดงันี ้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานดว้ยความเคารพในเกียรติ ศักด์ิศรีและสิทธิ

ส่วนบุคคล 



2) กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน พึงปฏิบติัต่อบุคคลอย่างสภุาพโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบติั แม้ว่าจะ

มีความแตกต่างในสญัชาติ เชือ้ชาติ ชนชัน้ เพศ อายุ ศาสนา หลกัความเช่ือ สถานภาพทางสงัคม 

3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 

และของประเทศต่างๆ ที่มีการติดต่อดาํเนินกิจการทางธุรกิจดว้ยและดาํเนินกิจกรรมในวิถีทางที่เหมาะสม

ต่อสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศนัน้ๆ 

4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาพและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีด

กันแรงงาน การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอนัเนื่องมาจากความแตกต่างดา้นสญัชาติ เชือ้ชาติ ชนชัน้ เพศ 

อายุ ศาสนา หลักความเช่ือ และสถานภาพทางสังคม ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะไดร้ับการสนับสนุน

ส่งเสริมการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรูอ้ย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความจาํเป็นของตาํแหน่งงานในแต่

ละระดับ นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัย ถูก

สขุลกัษณะและเอือ้ต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิผล 

4.1 การจา้งงานและแรงงานสมัพนัธ ์

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ (คสว.) มีหน้าที่ร่วมหารือในการจัดให้มี

สวสัดิการและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่พนกังาน  รวมทัง้ กาํหนดนโยบายใหพ้นกังานไดร้บัสิทธิประโยชนแ์ละ

สวัสดิการอย่างเป็นธรรม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีขึน้ สรา้งแรงจูงใจในการทํางาน และ

พฒันาศกัยภาพในการทาํงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ดงันี:้- 

• จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเขา้ใจในการทาํงานเป็นองคก์ร และ

ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทํไปในทิศทางเดียวกัน 

• ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของ

พนกังานแต่ละคน 

• การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้ง การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานตอ้งกระทาํดว้ยความเสมอภาค 

สจุริตใจ และตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทาํ หรือ

การปฏิบติัของพนกังานนัน้ ๆ  

• จดัให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น เคร่ืองแบบพนักงาน การประกันภยัอุบติัเหตุ กองทุนสาํรองเลีย้ง

ชีพ เงินกูเ้พื่อที่อยู่อาศยั เบีย้ขยนั ทุนการศึกษา สถานที่ออกกาํลงักาย เป็นตน้ 

• เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรูแ้ละพัฒนาความรูค้วามสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตรและ

สมัมนาต่างๆ ภายนอกบริษัท  

• ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานในโรงงาน เร่ิมดว้ย “โครงการจุดพักผ่อนสบายสไตสเ์ชาว”์ เชิญ

ชวนให้พนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ จัดมุมพักผ่อน ให้มีความปลอดภัย สขุภาพอนามัย 

ร่างกาย และทรพัยสิ์นของพนกังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 

• ปฎิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกับพนกังานอย่างเคร่งครัด  
 



ตัง้แต่ปี 2558-2562 บริษัทไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการแรงงาน จาก

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน   

 

4.2 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

บริษัทไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมดา้นความ

ปลอดภัย โดยเปิดโอกาสใหพ้นักงานระดับปฏิบัติการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

ที่มาจากความต้องการของพนักงานที่ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ บริษัทให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานเองแลว้ บริษัทยังไดใ้หค้วามสาํคัญไปถึงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อภายนอก จึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุมชนสัมพันธข์ึน้เพื่อร่วมกันพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขผลกระทบต่างๆ 

และส่งเสริมใหบ้ริษัทมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนมากย่ิงขึน้ 

- ปี 2555 บริษัทไดเ้ข้าโครงการ CSR-DIW และไดร้ับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความ

มุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) แสดงถึงการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

และมีการส่ือสารภายในองคก์รใหท้ราบโดยทั่วกัน 

- ปี 2556 บริษัทไดร้บัใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดบัที่ 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) แสดงถึง

การดาํเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มสาํเร็วตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้  นอกจากนีบ้ริษัทยัง

ไดร้ับประกาศนยีบตัรรับรองการไดป้ฏิบัติตามมาตรฐานความรบัผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ต่อสงัคม CSR-DIW for Beginner  

- ปี 2558 บริษัทดร้ับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การ

บริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับประกาศนียบัตร และ โล่รางวัลรับรอง

มาตรฐานองคก์รดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนอย่างยั่งยืน CSR-DIW AWARD  

 

4.3 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 

บริษัทตระหนึกถึงความหลากหลายดา้นภาษา เชือ้ชาติ และการศึกษา ของพนักงาน ดว้ยการเปิดช่องทางใน

การส่ือสารต่างๆ โดยผ่านหัวหนา้งาน และกล่องรับฟังความคิดเห็น แต่ไม่พบว่ามีข้อรอ้งเรียนจากพนกังานใน

เร่ืองของการปฏิบติัที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึน้  
 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทใหค้วามสาํคญักับการผลิตและส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลกูคา้ตอ้งการ และปฎิบติัหนา้ที่

โดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้เป็นหลัก ทั้งนี ้ตอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้งตามระเบียบข้อบังคบั และ/หรือ 

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

6. การดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

6.1 การใชท้รพัยากรอย่างยั่งยืน 



บริษัทตระหนกัถึงความสาํคัญของทรพัยากรที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบในกิจกรรมของบริษัทรวมถึงการใชพ้ลงังานต่างๆ 

ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงพลังงานไฟฟ้าซ่ึงเป็นพลังงานหลกัของธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาว ทั้งนี ้

บริษัทไดถู้กจดัให้เป็นโรงงานควบคุมหมายเลข TSIC-ID: 37110-0166 ตามพระราชกฤษฎีกากาํหนดโรงงาน

ควบคุม พ.ศ.2540 บริษัทจึงไดก้าํหนดนโยบายการอนุรกัษ์พลงังานเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับองคก์รและ

ไดมี้การตัง้เป้าหมายการอนุรกัษ์พลังงาน โดยเปรียบเทียบจากพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิต และยงัไดจ้ดัทาํ

รายงานการจัดการพลังงาน รวมถึง แต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบดา้นพลังงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎกระทรวง

กาํหนด โดยบริษัทไดน้าํส่งรายงานการจัดการพลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน

ในเดือนมีนาคมของทุกปี   
 

- ปี 2557 บริษัทไดร้ับใบรับรองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สาํหรับกลุ่มอุตสาหกรรม

โลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

- ปี 2557 บริษัทไดร้บัใบรบัรองว่าเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดาํเนินงานตามหลกัเกณฑ์ธรรมาภิ

บาลส่ิงแวดลอ้ม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

- ปี 2562 บริษัทไดร้ับรางวลัเหมืองแร่สีเขียว ประจาํปี 2562 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และมีการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมดีเย่ียม และรางวัล CSR-DPIM 

Continues Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ มีผลการดําเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมดีเย่ียมอย่างต่อเนื่อง จากกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง

อตุสาหกรรม และสถาบนัรบัรองมาตรฐานไอเอสโอ 

6.2 การป้องกันและผลกระทบจากมลพิษ 
 

บริษัทใช้เทคโนโลยีเตาหลอมเหนี่ยวนําด้วยไฟฟ้าซ่ึงส่งผลให้ปริมาณมลพิษทางอากาศตํ่ากว่าเตาหลอม

ประเภทอื่น สาํหรับมลสารที่เกิดขึน้ ไดแ้ก่ ฝุ่นละออง ซ่ึงประกอบดว้ยฟูมออกไซดข์องเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่

เจือปนในเศษเหล็ก บริษัทจึงไดติ้ดตัง้ระบบควบคุมการแพร่กระจายของมลสารที่แหล่งกาํเนิด ดว้ยเคร่ืองดัก

ฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag house filter) ทาํให้สามารถลดปริมาณมลพิษทางอากาศได ้จึงไม่ทาํลายสุขภาพของ

พนกังานและชุมชมบริเวณขา้งเคียงโรงงงาน  
 

บริษัทไดป้ฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเสนอรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2551 และบริษัทไดน้าํส่งรายงานติดตามมาตรการดังกล่าวต่อสาํนักงาน

นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเป็นประจาํทุก 6 เดือน โดยไดมี้การว่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญ

อิสระเพื่อทาํการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุรกิจ โดยจะดาํเนิน

กิจการอย่างมีความรบัผิดชอบเพื่อสรา้งประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีแนวทางการปฏบิติั ดงันี ้



1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนใ์นการพฒันาและบริการ

สงัคม เช่น การศึกษา วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม  

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงมีส่วนร่วมที่จะทํานุบํารุงชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ

ผูด้อ้ยโอกาส ตามโอกาสอนัสมควร 

 นโยบายต่อต้านการคอรรั์ปช่ัน 

บริษัทมุ่งมั่นจะดาํเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตยส์ุจริต มีความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักการ

กาํกับดูแลกิจการที่ดี อีกทัง้บริษัทยังให้ความสาํคัญในการสรา้งและสนับสนุนให้มีวฒันธรรมดา้นการกาํกับดูแล

กิจการที่ดีให้เกิดขึน้ในองคก์รเพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดเป็น

สาํคญั บริษัทถือว่าการคอรร์ปัชั่นเป็นส่ิงผิดกฎหมายและทาํลายความน่าเช่ือถือของการดาํเนินธุรกิจของบริษัทจึงมี

นโยบายที่จะต่อต้านคอรร์ัปชั่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการ

ทั้งหมดทุกส่วนที่เก่ียวข้องกับบริษัท เพื่อมิใหมี้ผลเสียหายเกิดขึน้ต่อบริษัทและสังคม โดยให้ความสาํคัญต่อการ

กาํกับดูแลกิจการที่ดี ภายใตก้รอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

โดยเฉพาะกระบวนการที่เก่ียวข้องหรือสุ่มเส่ียงต่อการทุจริตภายในบริษัทรวมถึงการคอรร์ปัชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึง

กาํหนดนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นไวด้ังนี ้

1. หา้มกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เรียกหรือรับผลประโยชน์หรือทรพัยสิ์นที่จะนาํไปสู่การปฏิบัติ 

หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบของตัวเองในทางมิชอบ หรืออาจทําให้บริษัทเสีย

ประโยชนน์ัน้ๆ ได ้

2. ห้ามกรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานของบริษัท เสนอหรือให้ผลประโยชน์ห รือทรัพย์สินใดๆ แก่

บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทาํส่ิงใดๆ หรือละเว้นการกระทาํส่ิงใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไม่

ชอบในหนา้ที่ความรบัผิดชอบของตน 

3. ในกรณีที่มีการกระทําอันถือเป็นทุจริตเกิดขึน้ในบริษัท ถือว่าเป็นการกระทําที่ร้ายแรงและจะพิจารณา

ดาํเนินการต่อบุคคลผูน้ัน้ตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบายและกาํกับดูแลใหมี้ระบบที่สนบัสนุน

การต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจว่าฝ่ายบริหารไดต้ระหนกัและใหค้วามสาํคัญกับการต่อตา้น

คอรร์ปัชั่นและปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี 

ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเส่ียงใหม้ั่นว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

มีความรดักุมเหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ 



3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดให้มีระบบและให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นเพื่อส่ือสารไปยงัพนักงานที่เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย รวบทั้งทบทวน

ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัและขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

4. ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานว่าเป็นไป

อย่างถูกตอ้ง ตรงตามนโยบาย อาํนาจดาํเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกาํหนดของหน่วยงาน

กาํกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเส่ียงดา้นคอรร์ปัชั่นที่อาจ

เกิดขึน้ และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

5. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับ ตอ้งปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ัปชั่นอย่าง

เคร่งครดั หากกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ไดป้ฏิบติัตามนโยบายนีจ้ะตอ้งไดร้บับทลงโทษทางวินยั 

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและ

จรรยาบรรณบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการคอรร์ัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นการกระทําที่ เข้าข่าย

คอรร์ัปชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท ตอ้งแจ้งให้ผูบ้ังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่

กาํหนดใหท้าํหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับการติดตาม การปฏิบติัตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ 

ที่กาํหนดไว ้

3. บริษัทให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยใช้

มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชั่น 

4. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานที่กระทาํการคอรร์ปัชั่น ถือเป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณบริษัท ซ่ึงจะตอ้ง

ไดร้บัการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทกาํหนดไว ้

5. บริษัทไดต้ระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเร่ืองที่ตอ้งปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

ต่อตา้นคอรร์ปัชั่นนี ้

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท ตอ้งไม่เรียกรอ้ง ดาํเนินการหรือ ยอมรับการคอรร์ัปชั่นในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อประโยชนข์องตนเอง ครอบครบั พวกพอ้ง และคนรูจ้กั 

การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต 

เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได ้บริษัทจึงไดก้าํหนด

นโยบายให้มีช่องทางการรอ้งเรียนหรือการแจ้งเบาะแส จากการกระทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือละเมิด



นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่น หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน

องคก์ร  ซ่ึงสอดคลอ้งตามหลักธรรมาภิบาล เก่ียวกับการกาํกับดูแลกิจการ และสอดคลอ้งตามกฎหมายของตลาด

หลักทรัพย ์หากบุคคลใดพบเห็นการกระทาํที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเก่ียวข้องกับบริษัท 

ทัง้ทางตรงและทางออ้ม สามารถแจง้ผ่านช่องทางการแจง้เบาะแส ตามที่ไดก้าํหนด ดงันี ้

1. แจง้ผ่านช่องทางอีเมล ์audit_com@chowsteel.com  

2. แจง้ผ่านช่องทางไปรษณีย ์หรือย่ืนส่งโดยตรง ที่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เชาว ์สตีล อินดสัทรี ้จาํกัด (มหาชน)  

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1006 - 1008 

ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 

ใบรับรองและรางวัลต่างๆ 
 

1. ปี 2555 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสงัคมเบือ้งตน้ (CSR-DIW for Beginner Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

2. ปี 2555 ไดร้บัใบรบัรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มี

ความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและมีการส่ือสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่ วกัน จาก

กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. ปี 2555 ไดร้ับใบรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดบัที่ 2 ปฏิบติัการสีเขียว (Green Activity) การดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มไดส้าํเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตัง้ไว ้จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

4. ปี 2557 ไดร้ับใบรบัรองว่าเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดาํเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล

ส่ิงแวดลอ้ม จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

5. ปี 2557 ใบรบัรองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด สําหรบักลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม 

6. ปี 2557 ได้รับใบรับรองโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด

ปราจีนบุรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

7. ปี 2558 ไดร้ับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (โรงงานสี

ขาว) จงัหวดัปราจีนบุรี จากกระทรวงมหาดไทย 

8. ปี 2558 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรม

สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

9. ปี 2558 ได้รับรางวัลเกียรติยศในโครงการ CSR-DIW Award 2015 (Standard for Corporate Social 

Responsibility และ Department of Industrial Works) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาดา้น

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

mailto:audit_com@chowsteel.com


10. ปี 2558 ได้รับใบรับรองว่าเป็นอุตสากรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหาร

จดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาความต่อเนื่อง จา

กระทรวงอุตสาหกรรม 

11. ปี 2559 ไดร้บัรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ระดับจังหวัด ดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

12. ปี 2560 ไดร้บัรางวลั “สถานประกอบการดีเด่น”  ดา้นแรงงานสัมพันธแ์ละสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี 2560 

ระดบัประเทศ  กระทรวงแรงงาน 

13. ปี 2561 ไดร้บัรางวลั “สถานประกอบการดีเด่น”  ดา้นแรงงานสัมพันธแ์ละสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี 2561

ระดบัประเทศ  กระทรวงแรงงาน 

14. ปี 2561 ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากการประกวด Asia Responsible 

Enterprise Awards 2 0 1 8  (AREA 2018)   ส า ข า  Investment In People ใ น ร ะ ดั บ เอ เ ชี ย  จ า ก 

ENTERPRISE ASIA.ORG ประเทศฟิลิปปินส ์

15. ปี 2561 ไดร้ับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ดาํเนินการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม

ตามมาตรฐาน CSR-DPIM 2018) ประจําปี 2561 ประเภท โรงประกอบโลหะกรรม กรมอุตสาหกรรม

พืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม  

16. ปี 2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการผลิตที่

สะอาด 3R ของสาํนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระ

นครเหนือ  

17. ปี 2562 รบัรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น”  ดา้นแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจาํปี 2562

ระดบัประเทศ กระทรวงแรงงาน 

18. ปี 2562 รบัรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงินในโครงการ “บริษัทเกษียณสขุ” จากสาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ (ก.ล.ต.) 

19. ปี 2562 รบัการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต จากสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

20. ปี 2562 รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว Green Mining Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและมีการดาํเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเย่ียม จากกรมอุตสาหกรรม

พืน้ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

21. ปี 2562 รางวัล CSR-DPIM Continues Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ มีผลการ

ดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมดีเย่ียมอย่างต่อเนื่อง จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง

แร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 

 

 

 

 



กิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2562 บริษัทและกลุ่มบริษัทที่เก่ียวข้องไดจ้ดัทาํกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีกิจกรรมเพื่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม สามารถสรุปไดด้งันี ้  

โครงการเชาว์ อาสาปันนํ้าใจ ปีที ่3 

กลุ่มบริษัทไดเ้ชิญชวนพนกังานร่วมกิจกรรม เชาว ์อาสาปันนํา้ใจ โดยเดินทางไปสถานสงเคราะหค์นพิการบา้นกา

รุณยเวศย์ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อบริจาคเงิน ส่ิงของ และเลีย้งอาหารกลางวันคนพิการและดอ้ย

โอกาส เม่ือวนัที่ 4 ตุลาคม 2562 

 

 

 

 

 

           

        

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เชาว์ แบ่งปัน วนัเด็ก ปี 2562 

กลุ่มบริษัทไดเ้ชิญชวนพนกังานร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจาํปี 2562 เม่ือวันเสารท์ี่ 12 มกราคม 2562 

ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองก่ี อาํเภอหนองก่ี จังหวัดปราจีนบุรี โดยในงานมีกิจกรรมเล่นเกม ตอบคาํถาม 

รบัของรางวัล และกิจกรรมพัฒนาทักษะเพิ่มความรูท้ี่ออกแบบเพื่อใหเ้ด็กๆ ไดฝึ้กฝนการใช้ความคิดสรา้งสรรค์

ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน พรอ้มทัง้มอบทุนการศึกษา ใหกั้บนอ้งๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในพืน้ที่อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

           

  



โครงการ เชาว์แบ่งปันความรู ้เพือ่นอ้งในชุมชน ปี 3  

กลุ่มบริษัท ร่วมกับ นักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศ์าสตร ์สาขาวิชาอนามัยและส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นวิทยากรให้ความรูเ้ร่ืองทรัพยากรนํา้ และพนักงานร่วมทาํกิจกรรมนันทนการร่วมกับเยาวชนภายในชุมชน อ.

กบินทรบ์ุรี จ.ปราจีนบุรี  

          

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ พฒันาสรา้งสรรค์นวตักรรมใหม่ 
 

กลุ่มบริษัท ร่วมกับ สาํนกังานอุตสาหกรรมจังหวดัปราจีนบุรี ที่ปรกึษาดาํเนินงานจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้พระนครเหนือ เข้าร่วมโครงการ พฒันาสรา้งสรรคน์วัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แลว้ โดยเทคโนโลยีการ

ผลิตที่สะอาด 3R ดว้ยการนาํตะกรนัจากการหลอมเหล็กมาผลิตเป็นวสัดุซ่อมและปูทางเดิน “ยางมะตอย” โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งผลิตภณัฑใ์หม่ ลดตน้ทุน ลดมลภาวะ ลดของเสีย  

  

 

 

การร่วมกิจกรรมป่ันจกัรยานทางไกลเพลิดเพลินทิวทศัน์ธรรมชาติ 

ดร.ปรชัญา เป่ียมสมบูรณ์ ประธานกรรมการของบริษัทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมป่ันจักรยานทางไกลเพลิดเพลินทิวทัศน์

ธรรมชาติ เพื่อประสบการณท์่องเที่ยวและเพื่อการกุศล ณ ประเทศเวียดนาม เสน้ทาง Northern ระยะทาง 120 กม. 

จัดโดย YAANA Ventures เพื่อหาเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิสรา้งรอยยิ้ม Operation Smile ช่วยเหลือเด็กปาก

แหว่งเพดานโหว่สานรอยยิม้ให้เด็กในเอเชียและเพื่อสนับสนุนผู้บริหารการดําเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อ

สงัคม โดยการมีส่วนร่วมในโครงการระดมทุนบริจาคช่วยค่าผ่าตดัใหเ้ด็กๆ ไดมี้รอยยิม้อีกครัง้          


