7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายภาพรวม
บริษั ท ได้ต ระหนัก ถึง ความสําคัญในการประกอบธุ รกิจ โดยคํานึ งถึ งหลัก การดําเนิ นธุ รกิจ ภายใต้การกํากั บ ดูแ ล
องค์กรที่ดีโดยดําเนินงานด้วยสํานึกความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ทัง้ สิ่งแวดล้อมและชุมชน และได้ยึด
หลักการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เคารพต่อหลักสิทธิมนุษ ยชน ปฏิบัติตามข้อกําหนด
ของกฎหมาย ยึดต่อแนวปฏิบัติสากล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมทั้งจะมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุ ง
เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
จากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กาํ หนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทยึด มั่นในหลักการดําเนิ นธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม ตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ ยวข้อง และเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษั ทจึงได้จัดทํา
คู่มือจริยธรรมธุรกิจ (The code of conduct) เพื่อให้เป็ นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท เป็ นไปอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสีย ผูถ้ ือหุน้ บริษัท และ
สังคม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
บริษั ท มุ่ งมั่น ที่ จ ะดํา เนิ น ธุรกิ จ ด้ว ยความซื่ อ สัต ย์สุจ ริต มี ค วามโปร่ง ใส ความรับ ผิ ด ชอบ และเป็ น ไปตาม
หลัก การกํา กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี บริ ษั ท จึ งได้ก ํา หนดนโยบายต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์รัป ชั่น เพื่ อ ต่ อ ต้า นการ
คอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รปั ชั่นที่ทาํ ลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม
ทั้งยังก่อให้เกิด ความเสีย หายต่อ การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม และเข้าร่วมในโครงการการจัด ตั้งแนวร่ว ม
ปฏิบัติของภาคเอกชน (Collective Action Coalition) โดยแนวร่วมดังกล่าวจะร่วมมือกับ ภาครัฐ ภาคประชา
สัง คม สื่ อ มวลชนและองค์กรระหว่า งประเทศ เพื่ อ สร้า งมาตรฐานการประกอบธุรกิ จที่ ใ สสะอาด วัน ที่ 14
พฤษภาคม 2559 และได้ผ่านการพิจารณาให้การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ใบรับรองนีจ้ ะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักมนุษยชนและให้ความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิ
ส่วนบุคคล

2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน พึงปฏิบตั ิต่อบุคคลอย่างสุภาพโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบตั ิ แม้ว่าจะ
มีความแตกต่างในสัญชาติ เชือ้ ชาติ ชนชัน้ เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม
3) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน พึงเคารพในวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงามของไทย
และของประเทศต่างๆ ที่มีการติดต่อดําเนินกิจการทางธุรกิจด้วยและดําเนินกิจกรรมในวิถีทางที่เหมาะสม
ต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนัน้ ๆ
4. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายในการเปิ ดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาพและไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีด
กันแรงงาน การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคามอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชือ้ ชาติ ชนชัน้ เพศ
อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทางสังคม ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน
ส่งเสริมการฝึ กอบรมเพื่อพัฒ นาความรูอ้ ย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความจําเป็ นของตําแหน่งงานในแต่
ละระดับ นอกจากนี ้ บริ ษั ท มี น โยบายดู แ ลรัก ษาสภาพแวดล้อ มในการทํา งานให้มี ค วามปลอดภั ย ถู ก
สุขลักษณะและเอือ้ ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิผล
4.1 การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์
บริ ษั ท มี การจัด ตั้ง คณะกรรมการสวัสดิก ารในสถานประกอบการ (คสว.) มี ห น้าที่ ร่ว มหารื อในการจัดให้มี
สวัสดิการและเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์แก่พนักงาน รวมทัง้ กําหนดนโยบายให้พนักงานได้รบั สิทธิประโยชน์และ
สวัสดิ ก ารอย่า งเป็ น ธรรม เพื่ อ ส่งเสริม คุ ณภาพชี วิต ในการทํางานที่ ดีขึ น้ สร้า งแรงจู งใจในการทํางาน และ
พัฒนาศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ดังนี:้ • จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทํางานเป็ นองค์กร และ
ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษทํ ไปในทิศทางเดียวกัน
• ให้ผลตอบแทนที่ เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับ ผิ ด ชอบ และผลการปฏิ บัติ งานของ
พนักงานแต่ละคน
• การแต่งตั้ง การโยกย้าย รวมทั้ง การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทําด้วยความเสมอภาค
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของความรู ้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้ง การกระทํา หรือ
การปฏิบตั ิของพนักงานนัน้ ๆ
• จัดให้มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น เครื่องแบบพนักงาน การประกันภัยอุบตั ิเหตุ กองทุนสํารองเลีย้ ง
ชีพ เงินกูเ้ พื่อที่อยู่อาศัย เบีย้ ขยัน ทุนการศึกษา สถานที่ออกกําลังกาย เป็ นต้น
• เปิ ดโอกาสให้พ นักงานได้เรียนรู แ้ ละพัฒนาความรู ค้ วามสามารถ โดยจัดส่งให้เข้าอบรมหลักสูตรและ
สัมมนาต่างๆ ภายนอกบริษัท
• ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานในโรงงาน เริ่มด้วย “โครงการจุดพักผ่อนสบายสไตส์เชาว์” เชิญ
ชวนให้พ นักงานทุ กคนร่วมกิจกรรมปรับภู มิ ทัศน์ จัดมุมพักผ่ อน ให้มีค วามปลอดภัย สุข ภาพอนามัย
ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
• ปฎิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ตัง้ แต่ปี 2558-2562 บริษัทได้รบั รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จาก
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปั ญหาและส่งเสริมกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัย โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานระดับปฏิบัติการเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการเพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่ม าจากความต้องการของพนักงานที่ ปฏิ บัติ งานระดับ ปฏิบัติก าร บริษั ทให้ความสําคัญ กับ กิจกรรมที่ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบกับพนักงานเองแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสําคัญไปถึงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อภายนอก จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ขึน้ เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลกระทบต่างๆ
และส่งเสริมให้บริษัทมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนมากยิ่งขึน้
- ปี 2555 บริษัทได้เข้าโครงการ CSR-DIW และได้รับใบรับรองว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 ความ
มุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) แสดงถึงการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน
- ปี 2556 บริษัทได้รบั ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบตั ิการสีเขียว (Green Activity) แสดงถึง
การดําเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสําเร็วตามความมุ่งมั่น ที่ตั้งไว้ นอกจากนีบ้ ริษัทยัง
ได้รับประกาศนียบัตรรับรองการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ต่อสังคม CSR-DIW for Beginner
- ปี 2558 บริษั ท ด้รับ ใบรับ รองว่า เป็ น อุ ตสาหกรรมสี เขีย วระดับที่ 3 ระบบสี เขีย ว (Green System) การ
บริห ารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีก ารติ ดตามประเมิ นผล และทบทวนเพื่อ การพัฒ นาอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง จากกรมโรงงาน กระทรวงอุ ต สาหกรรม และได้รับ ประกาศนี ย บั ต ร และ โล่ รางวั ลรับ รอง
มาตรฐานองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน CSR-DIW AWARD
4.3 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
บริษัทตระหนึกถึงความหลากหลายด้านภาษา เชือ้ ชาติ และการศึกษา ของพนักงาน ด้วยการเปิ ดช่องทางใน
การสื่อสารต่างๆ โดยผ่านหัวหน้างาน และกล่องรับฟั งความคิดเห็น แต่ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนจากพนักงานใน
เรื่องของการปฏิบตั ิที่ไม่เท่าเทียมกันเกิดขึน้
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัทให้ความสําคัญกับการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ลกู ค้าต้องการ และปฎิบตั ิหน้าที่
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็ นหลัก ทั้งนี ้ ต้องเป็ นไปโดยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
6.1 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรที่ใช้เป็ นวัตถุดิบในกิจกรรมของบริษัทรวมถึงการใช้พลังงานต่างๆ
ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็ นพลังงานหลักของธุรกิจผลิตเหล็กแท่งยาว ทั้งนี ้
บริษัทได้ถูกจัดให้เป็ นโรงงานควบคุมหมายเลข TSIC-ID: 37110-0166 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงาน
ควบคุม พ.ศ.2540 บริษัทจึงได้กาํ หนดนโยบายการอนุรกั ษ์พลังงานเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบัติให้กับองค์กรและ
ได้มีการตัง้ เป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงาน โดยเปรียบเทียบจากพลังงานที่ใช้ต่อหน่วยผลผลิต และยังได้จดั ทํา
รายงานการจัดการพลังงาน รวมถึง แต่งตั้งให้มี ผู้รับผิ ดชอบด้า นพลังงานที่ มี คุณสมบัติ ตามที่ กฎกระทรวง
กําหนด โดยบริษัทได้นาํ ส่งรายงานการจัดการพลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ในเดือนมีนาคมของทุกปี
- ปี 2557 บริษั ทได้รับใบรับ รองโครงการถ่ ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ที่สะอาด สําหรับกลุ่ม อุตสาหกรรม
โลหะ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ปี 2557 บริษัทได้รบั ใบรับรองว่าเป็ นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดาํ เนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิ
บาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
-

ปี 2562 บริษัทได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจําปี 2562 รางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการดําเนินงานด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยม และรางวัล CSR-DPIM
Continues Award 2019 รางวั ล สถานประกอบการอุ ต สาหกรรมที่ มี ผ ลการดํา เนิ น งานด้ า นความ
รับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมดี เยี่ ย มอย่ า งต่ อ เนื่ อง จากกรมอุ ต สาหกรรมพื ้น ฐานและการเหมื อ งแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

6.2 การป้องกันและผลกระทบจากมลพิษ
บริ ษั ท ใช้เทคโนโลยี เตาหลอมเหนี่ ยวนําด้วยไฟฟ้ า ซึ่ง ส่ง ผลให้ป ริม าณมลพิ ษ ทางอากาศตํ่า กว่ าเตาหลอม
ประเภทอื่น สําหรับมลสารที่เกิดขึน้ ได้แก่ ฝุ่นละออง ซึ่งประกอบด้วยฟูมออกไซด์ของเหล็กและโลหะอื่นๆ ที่
เจือปนในเศษเหล็ก บริษัทจึงได้ติดตัง้ ระบบควบคุมการแพร่กระจายของมลสารที่แหล่งกําเนิด ด้วยเครื่องดัก
ฝุ่นแบบถุงกรอง (Bag house filter) ทําให้สามารถลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้ จึงไม่ทาํ ลายสุขภาพของ
พนักงานและชุมชมบริเวณข้างเคียงโรงงงาน
บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสนอรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากสํา นั ก งาน นโยบายและแผนทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อ มเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2551 และบริษัทได้นาํ ส่งรายงานติดตามมาตรการดังกล่าวต่ อสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็ นประจําทุก 6 เดือน โดยได้มีการว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ
อิสระเพื่อทําการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษั ทมีค วามตั้งใจที่ จะเพิ่ม คุณค่ าให้กั บสังคมด้วยการยึดมั่นหลักการในการประกอบธุ รกิจ โดยจะดําเนิ น
กิจการอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี ้

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาและบริการ
สังคม เช่น การศึกษา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
2) กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน พึ ง มี ส่ ว นร่ ว มที่ จ ะทํ า นุ บ ํา รุ ง ชุ ม ชน ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ตามโอกาสอันสมควร
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
บริษั ท มุ่ง มั่น จะดํา เนิ น ธุรกิ จด้วยความซื่ อสัต ย์สุจริต มี ค วามโปร่งใส ความรับ ผิด ชอบ และเป็ น ไปตามหลัก การ
กํากับ ดูแลกิจการที่ดี อีกทัง้ บริษัทยังให้ความสําคัญในการสร้างและสนับสนุ นให้มี วฒ
ั นธรรมด้านการกํากับดู แล
กิจการที่ดี ให้เกิ ดขึน้ ในองค์กรเพื่อให้ก รรมการและพนักงานทุกคนถือปฏิ บัติแ ละคํานึ งถึงผลประโยชน์สูงสุด เป็ น
สําคัญ บริษัทถือว่าการคอร์รปั ชั่นเป็ นสิ่งผิดกฎหมายและทําลายความน่าเชื่อถือของการดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงมี
นโยบายที่จ ะต่ อต้านคอร์รัปชั่นในทุก รู ปแบบ ไม่ว่ าจะทางตรงหรือทางอ้อมโดยครอบคลุม ถึง ธุรกิจ และรายการ
ทั้งหมดทุ กส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่ อมิให้มีผลเสียหายเกิดขึน้ ต่อบริษัทและสังคม โดยให้ความสําคัญต่อการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทรวมถึงการคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ บริษัทจึง
กําหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่นไว้ดังนี ้
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เรียกหรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ
หรื อ การละเว้น การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นความรับ ผิ ด ชอบของตัว เองในทางมิ ช อบ หรื อ อาจทํา ให้ บ ริ ษั ท เสี ย
ประโยชน์นนั้ ๆ ได้
2. ห้ า มกรรมการ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท เสนอหรื อ ให้ ผ ลประโยชน์ ห รื อ ทรั พ ย์ สิ น ใดๆ แก่
บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลผู้นั้นกระทําสิ่งใดๆ หรือละเว้นการกระทําสิ่งใดๆ ผิดกฎหมายหรือโดยไม่
ชอบในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
3. ในกรณี ที่ มี ก ารกระทําอั น ถื อ เป็ น ทุ จ ริต เกิ ด ขึ น้ ในบริ ษั ท ถื อ ว่า เป็ น การกระทํา ที่ ร้า ยแรงและจะพิ จ ารณา
ดําเนินการต่อบุคคลผูน้ นั้ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายอย่างเคร่งครัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุน
การต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมั่นใจว่าฝ่ ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน
คอร์รปั ชั่นและปลูกฝังจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี
ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้ม่ นั ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

3. ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และผู้บริห าร มีห น้า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการกําหนดให้มี ระบบและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นเพื่อสื่อสารไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย รวบทั้งทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่ างๆ เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกั บ การเปลี่ ยนแปลงของธุ รกิ จ ระเบี ย บ
ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
4. ผูจ้ ัดการฝ่ ายตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไป
อย่างถูก ต้อง ตรงตามนโยบาย อํานาจดําเนิน การ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกําหนดของหน่วยงาน
กํากับดูแล เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชั่นที่อาจ
เกิดขึน้ และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
5. กรรมการ ผู้บ ริห ารและพนักงานบริษั ท ทุ กระดับ ต้อ งปฏิ บัติ ต ามนโยบายการต่อ ต้า นการคอร์รัป ชั่น อย่า ง
เคร่งครัด หากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่ได้ปฏิบตั ิตามนโยบายนีจ้ ะต้องได้รบั บทลงโทษทางวินยั
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริษั ท ทุ ก ระดับ ต้อ งถื อ ปฏิ บัติ ต ามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์รัป ชั่น และ
จรรยาบรรณบริ ษั ท อย่ า งเคร่ งครัด โดยต้อ งไม่ เข้ า ไปเกี่ ย วข้อ งกั บ การคอร์รัป ชั่น ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
2. กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ไม่ พึ ง ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย เมื่ อ พบเห็ น การกระทําที่ เข้า ข่ า ย
คอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผบู้ ังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็ จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อซัก ถามให้ปรึก ษากับผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลที่
กําหนดให้ทาํ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ
ที่กาํ หนดไว้
3. บริษัทให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้
มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ี่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รปั ชั่น
4. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่กระทําการคอร์รปั ชั่น ถือเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้อง
ได้รบั การพิจารณาทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทกําหนดไว้
5. บริษั ท ได้ต ระหนัก ถึงความสําคัญ ในการเผยแพร่ ให้ค วามรู ้ และทําความเข้าใจกั บ บุค คลอื่น ที่ต ้องปฏิ บัติ
หน้าที่ ที่ เกี่ย วข้องกับ บริษั ท หรือ อาจเกิ ด ผลกระทบต่ อ บริษั ท ในเรื่อ งที่ ตอ้ งปฏิ บัติให้เป็ นไปตามนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชั่นนี ้
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่เรียกร้อง ดําเนินการหรือ ยอมรับการคอร์รัปชั่นในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ครอบครับ พวกพ้อง และคนรูจ้ กั
การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทจึงได้กาํ หนด
นโยบายให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส จากการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือละเมิด

นโยบายต่อ ต้านการทุจ ริตคอร์รัป ชั่น หรือพฤติกรรมที่ อาจส่งผลถึ งการทุ จริต หรื อประพฤติ มิชอบของบุ ค คลใน
องค์กร ซึ่งสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ และสอดคล้องตามกฎหมายของตลาด
หลักทรัพย์ หากบุคคลใดพบเห็นการกระทําที่เข้าข่ายการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัท
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม สามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส ตามที่ได้กาํ หนด ดังนี ้
1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ audit_com@chowsteel.com
2. แจ้งผ่านช่องทางไปรษณีย ์ หรือยื่นส่งโดยตรง ที่
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี ้ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชัน้ 10 ยูนิต 2/1006 - 1008
ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ใบรับรองและรางวัลต่างๆ
1. ปี 2555 ได้รับ ประกาศนี ย บัต รรับ รองการได้ป ฏิ บัติ ต ามมาตรฐานความรับ ผิ ด ชอบของผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมเบือ้ งต้น (CSR-DIW for Beginner Award) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
2. ปี 2555 ได้รบั ใบรับรองว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียวว ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) มี
ความมุ่ งมั่ น ที่ จ ะลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มและมี ก ารสื่ อ สารภายในองค์ก รให้ท ราบโดยทั่ ว กั น จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
3. ปี 2555 ได้รับใบรับรองว่าเป็ นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบตั ิการสีเขียว (Green Activity) การดําเนิน
กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สาํ เร็จตามความมุ่งมั่นที่ตงั้ ไว้ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
4. ปี 2557 ได้รับ ใบรับ รองว่าเป็ น สถานประกอบการอุต สาหกรรมที่ ดาํ เนิน งานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิ บาล
สิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
5. ปี 2557 ใบรับ รองโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิ ตที่สะอาด สําหรับ กลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม
6. ปี 2557 ได้รับใบรับรองโครงการส่งเสริม และพัฒ นาการบริห ารจัด การนํ้าในโรงงานอุต สาหกรรม จังหวัด
ปราจีนบุรี จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
7. ปี 2558 ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบการ (โรงงานสี
ขาว) จังหวัดปราจีนบุรี จากกระทรวงมหาดไทย
8. ปี 2558 ได้รับ รางวัล สถานประกอบกิ จ การดี เด่ น ด้า นแรงงานสัม พัน ธ์แ ละสวัสดิ ก ารแรงงาน จากกรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
9. ปี 2558 ได้ รับ รางวั ล เกี ย รติ ย ศในโครงการ CSR-DIW Award 2015 (Standard for Corporate Social
Responsibility และ Department of Industrial Works) โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

10. ปี 2558 ได้รับ ใบรับ รองว่ า เป็ น อุ ต สากรรมสี เขี ยว ระดับ ที่ 3 ระบบสี เขี ย ว (Green System) การบริ ห าร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒ นาความต่อเนื่อง จา
กระทรวงอุตสาหกรรม
11. ปี 2559 ได้รบั รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ระดับจังหวัด ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
12. ปี 2560 ได้รบั รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2560
ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน
13. ปี 2561 ได้รบั รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2561
ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน
14. ปี 2561 ได้รับ รางวัล ด้า นความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมขององค์ก ร 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 เชี ย จ า ก
ENTERPRISE ASIA.ORG ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
15. ปี 2561 ได้รับโล่รางวัลและประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ดาํ เนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามมาตรฐาน CSR-DPIM 2018) ประจํา ปี 2561 ประเภท โรงประกอบโลหะกรรม กรมอุ ต สาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
16. ปี 2561 เข้าร่ว มโครงการพัฒ นาสร้า งสรรค์น วัต กรรมใหม่ จากวัสดุ ที่ไม่ ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยี การผลิ ต ที่
สะอาด 3R ของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ
17. ปี 2562 รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น” ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2562
ระดับประเทศ กระทรวงแรงงาน
18. ปี 2562 รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับเงินในโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” จากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
19. ปี 2562 รับ การรับรองฐานะสมาชิก แนวร่วมปฏิ บัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้า นทุ จริต จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
20. ปี 2562 รับ รางวัลเหมื องแร่สีเขี ยว Green Mining Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุ ตสาหกรรมที่
เป็ น มิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและมีก ารดําเนิ นงานด้านความรับ ผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยม จากกรมอุตสาหกรรม
พืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
21. ปี 2562 รางวัล CSR-DPIM Continues Award 2019 รางวัลสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมที่ มี ผลการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมือง
แร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในปี 2562 บริษัทและกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องได้จดั ทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
โดยมีกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้ดงั นี ้
โครงการเชาว์ อาสาปันนํ้าใจ ปี ที่ 3
กลุ่มบริษัทได้เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรม เชาว์ อาสาปั นนํา้ ใจ โดยเดินทางไปสถานสงเคราะห์คนพิการบ้านกา
รุณยเวศย์ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุ รี เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของ และเลีย้ งอาหารกลางวันคนพิ การและด้อ ย
โอกาส เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562

โครงการ เชาว์ แบ่งปัน วันเด็ก ปี 2562
กลุ่มบริษัทได้เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
ณ องค์การบริหารส่วนตําบลหนองกี่ อําเภอหนองกี่ จังหวัดปราจีนบุรี โดยในงานมีกิจกรรมเล่นเกม ตอบคําถาม
รับของรางวัล และกิจกรรมพัฒนาทักษะเพิ่มความรู ท้ ี่ออกแบบเพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน พร้อมทัง้ มอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ในพืน้ ที่อีกด้วย

โครงการ เชาว์แบ่งปันความรู ้ เพือ่ น้องในชุมชน ปี 3
กลุ่มบริษัท ร่วมกับ นักศึกษาฝึ กงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป็ นวิทยากรให้ความรู เ้ รื่องทรัพยากรนํา้ และพนักงานร่วมทํากิจกรรมนันทนการร่วมกับ เยาวชนภายในชุมชน อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

โครงการ พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
กลุ่มบริษัท ร่วมกับ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ที่ปรึกษาดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โดยเทคโนโลยีการ
ผลิตที่สะอาด 3R ด้วยการนําตะกรันจากการหลอมเหล็กมาผลิตเป็ นวัสดุซ่อมและปูทางเดิน “ยางมะตอย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ลดต้นทุน ลดมลภาวะ ลดของเสีย

การร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทางไกลเพลิดเพลินทิวทัศน์ธรรมชาติ
ดร.ปรัชญา เปี่ ยมสมบูรณ์ ประธานกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่ นจักรยานทางไกลเพลิดเพลินทิวทัศน์
ธรรมชาติ เพื่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและเพื่อการกุศล ณ ประเทศเวียดนาม เส้นทาง Northern ระยะทาง 120 กม.
จัด โดย YAANA Ventures เพื่ อ หาเงิ น สมทบทุ น ให้กั บ มูลนิ ธิ สร้า งรอยยิ ้ม Operation Smile ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ปาก
แหว่ งเพดานโหว่สานรอยยิม้ ให้เด็ กในเอเชีย และเพื่อ สนับสนุน ผู้บริห ารการดําเนิน งานด้า นความรับผิ ดชอบต่ อ
สังคม โดยการมีส่วนร่วมในโครงการระดมทุนบริจาคช่วยค่าผ่าตัดให้เด็กๆ ได้มีรอยยิม้ อีกครัง้

