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บทนำ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เริ่มดำเนินธุรกิจภายใตชื่อ

“หจก.อุตสาหกรรมศรีไทยพลาสติก” โดยนายสุมิตร เลิศสุมิตรกุล เปนผูกอตั้ง เมื่อวันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 เพื่อทำธุรกิจผลิตและจำหนายของใชพลาสติกในครัวเรือน
ป พ.ศ. 2515 เปลี ่ ย นชื ่ อ กิ จ การเป น “หจก.อุ ต สาหกรรมศรี ไ ทยซุ ป เปอร แวร ”
และปรับโครงสรางการบริหารงานโดยแตงตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล ดำรงตำแหนงผูจัดการโรงงาน
และไดเพิ่มประเภทธุรกิจอีกประเภทหนึ่งคือ ผลิตเครื่องใชเมลามีนบนโตะอาหาร
ป พ.ศ. 2522 เปลี่ยนสถานะของกิจการจากหางหุนสวนจำกัดเปนบริษัทจำกัด ภายใตชื่อ
“บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด” ซึ่งกิจการไดขยายตัวเติบโตขึ้นตามลำดับ
บริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม
พ.ศ. 2534 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 170 ลานบาท เปน 200 ลานบาท และไดเปลี่ยนสถานะ
เปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ตอมาไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 470 ลานบาท
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537 และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเปน 500 ลานบาท เมื่อวันที่ 19
มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีหุนที่เรียกชำระมูลคาครบแลวจำนวน 400 ลานบาท และภายหลังการปรับ
โครงสรางหนี้จากผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจในภาคพื้นเอเชียแปซิฟค ทำใหทุนที่ชำระแลวของบริษัท
เพิ่มขึ้นจาก 400 ลานบาท เปน 2,857 ลานบาท
ป พ.ศ. 2548 คณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งนายสนั่น อังอุบลกุล กรรมการผูจัดการ
ใหดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั การ แทนนายสุมติ ร เลิศสุมติ รกุลอดีตประธาน
กรรมการของบริษัทซึ่งไดถึงแกกรรม
ป พ.ศ. 2551 บริษทั ลดทุนจดทะเบียนและทีช่ ำระแลวจาก 2,857 ลานบาท เปน 2,709.9 ลานบาท
โดยการตัดหุนสามัญที่ซื้อคืนและไมไดจำหนายภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันที่ซื้อหุนคืนเสร็จสิ้น
จากผลของโครงการซื้อหุนคืนของบริษัท ในป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนไปตามโครงการซื้อหุนสามัญคืน
เพื่อการบริหารทางการเงินและขั้นตอนทางกฎหมาย
ป พ.ศ. 2558 บริษัทจัดทำ rebranding และเริ่มใชโลโกใหมเพื่อใหมีความเปนสากล รองรับธุรกิจ
ที่หลากหลาย มีความทันสมัย และลูกคาจดจำงาย ดังนี้
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Brand บริษัท (Corporate Brand)

Brand สินคา

Brand ประเภทธุรกิจ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยพิจารณายายกลุมอุตสาหกรรม
ของบริษัทจากประเภท “สินคาอุปโภคบริโภค” ในหมวดธุรกิจ “ของใชในครัวเรือนและสำนักงาน”
เปนกลุมอุตสาหกรรมประเภท “สินคาอุตสาหกรรม” ในหมวดธุรกิจ “บรรจุภัณฑ” เพื่อความชัดเจน
ตอผูลงทุนและความเหมาะสมตอการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ และรายไดของบริษัท
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การดำเนินธุรกิจในปจจุบัน บริษัทใหความสำคัญและมุงเนนขยายธุรกิจและฐานลูกคาของสายธุรกิจ
พลาสติกทั้งผลิตภัณฑเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือนซึ่งเปนสายธุรกิจหลัก
ของกลุมบริษัทอยางตอเนื่อง ควบคูกับการขยายฐานการผลิตและลูกคาในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศ
ในแถบอาเซียน ซึ่งบริษัทประสบความสำเร็จจากการลงทุนในประเทศเวียดนามผานบริษัทยอย
ของบริษัท ที่มีการเติบโตทั้งในดานธุรกิจและรายได และโอกาสเติบโตตอเนื่องในอนาคตตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม รวมถึงการลงทุนผานบริษัทยอยในประเทศอินเดีย
เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน และการขยายตลาดในประเทศอินเดีย

นอกจากนี้ แผนกลยุทธตา งๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจ อาทิ การใหความสำคัญกับการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานและการผลิต การเจรจาเขาซื้อกิจการ การปรับโครงสรางทางธุรกิจ การสรรหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหมๆ ทั้งจากในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาวัตถุดิบหรือขยายตลาด E-commerce
อยูเสมอ ตลอดจนการปรับตัวใหเขากับสังคมสมัยใหมในโลกยุคดิจิทัล ก็มีสวนชวยใหธุรกิจของกลุม
บริษัทมีความเขมแข็ง สามารถแขงขันและเติบโตตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน บนรากฐานของการดำเนิน
ธุรกิจและการบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
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ธุรกิจแมพิมพซึ่งดำเนินการโดยบริษัทยอยของบริษัท และเปนสวนสนับสนุนที่สำคัญของสายธุรกิจ
พลาสติก กลุมบริษัทยอยใหความสำคัญกับการผลิตและนำเสนอแมพิมพที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดี
ในทุกขัน้ ตอนใหแกลกู คาตัง้ แตการออกแบบจนถึงขัน้ ตอนการผลิตเพือ่ ใหแมพมิ พตรงกับความตองการ
ของลูกคาดวยความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ การรักษาความสัมพันธที่ดีกับคูคาทางธุรกิจและลูกคา
ก็จะชวยใหกลุมบริษัทยอยสามารถเพิ่มโอกาสในการขายและสรางรายไดมากขึ้นเมื่อลูกคามีความตองการ
แมพมิ พรนุ ใหมๆ หรือเมือ่ อุตสาหกรรมตางๆ เริม่ ฟน ตัวและมีการเติบโตทีด่ ขี น้ึ

สวนธุรกิจอื่นที่อยูภายใตสายธุรกิจแมพิมพและอื่นๆ เปนการมุงเนนคัดสรรสินคาที่หลากหลาย
และเปยมดวยคุณภาพจากทั้งในประเทศและตางประเทศมาจำหนาย เพื่อสรางรายไดเสริมใหแกบริษัท
เพิ่มเติมนอกเหนือจากผลิตภัณฑเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน
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บริษัทไดประกาศวิสัยทัศนและพันธกิจใหผูบริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับในองคกรไดรับทราบ
มีความเขาใจรวมกัน และประสานงานกัน เพื่อรวมกันชวยผลักดันใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมาย
และกาวไปในทิศทางที่กำหนดไวอยางมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทไดเผยแพรวิสัยทัศนและพันธกิจ
แกสาธารณชน คูคา และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัท เพื่อรับรูทิศทางและอนาคตของบริษัท
และดำเนินธุรกิจรวมกันกับบริษัทไดอยางมั่นใจ
บริษัทกำหนดกลยุทธและแนวทางการดำเนินธุรกิจใหมีความเหมาะสมกับวิสัยทัศน (Vision)
และพันธกิจ (Mission) ซึง่ วิสยั ทัศนและพันธกิจไดรบั การทบทวนทุกป เพือ่ ใหสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลง
ของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปจจัยภายในและภายนอก

วิสัยทัศน (Vision)
เปนผูผลิตเมลามีนรายใหญที่สุดในโลก
และเปนผูนำในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกในอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมใหมีบรรยากาศของการเรียนรู และแบงปนองคความรูตางๆ เพื่อนำไปใชเปนประโยชน
ตอการพัฒนาทุนมนุษย (Human Capital)
2. พัฒนา เพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ สมรรถนะในการแขงขันหวงโซมูลคา (Value Chain)
3. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีภาพลักษณที่ดีตอสังคม (Social Capital)
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เนื้อหาของรายงาน
รายงานฉบับนี้ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ที่มุงเนนการใหความสำคัญตอการดำเนินงาน
ของบริษัท ในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในกรอบการดำเนินงาน 3 ดาน คือ
Save Material, Save Energy, Save the World โดยนำเสนอการรายงานใน 3 สวน คือ
การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environment) การดูแลพนักงานในสถานที่ทำงาน (Workplace)
และการดำเนินงานดานสังคม (Society) เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย
และเพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการดำเนินงานของบริษทั ใหประสบความสำเร็จ
ตามความคาดหวังของผูถือหุน
ขอบเขตการรายงาน
รายงานฉบั บ นี ้ เป น การรายงานกิ จ กรรมและข อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ก าร ของ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ในป พ.ศ.2563
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ปณิ
ธ
าน
ในการดำเนินธุรกิจ

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ
ปที่ผานมา โลกตองเผชิญกับการแพรระบาดของ COVID-19 อยางรุนแรงทั่วโลก
กลุมบริษัทศรีไทยฯ ก็ไดรับผลกระทบโดยตรงจาก COVID-19 แตดวยการปรับแผน
กลยุทธและการดำเนินการอยางรวดเร็วทำใหบริษัทสามารถบริหารจัดการไดดีขึ้น
มีผลประกอบการดีขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทไดใหความสำคัญกับสุขภาพของพนักงานและผูมาติดตอธุรกิจ
โดยการแตงตั้งคณะทำงานเพื่อรับมือโควิด-19 ทำหนาที่ดูแลสุขอนามัยภายใน
ที่ทำการของบริษัท และใหคำแนะนำแกพนักงานในการปฏิบัติตนเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของ COVID-19 พรอมทั้งใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
โดยรับผูบริหารและวิศวกรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องพรอมกับการพัฒนาทักษะและนำ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใชอยางเหมาะสม
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ที่มีแนวโนมดีขึ้นพรอมกับ
การฉี ด วั ค ซี น ที ่ ไ ด เริ ่ ม ดำเนิ น การในภู ม ิ ภ าคต า งๆ ของโลกแล ว จึ ง คาดว า
ผลประกอบการของบริษัท ในป พ.ศ. 2564 จะปรับตัวดีขึ้นพรอมกับฐานะทาง
การเงินที่แข็งแกรงมั่นคง อีกทั้งบริษัท กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ
เพื่อเสริมศักยภาพและการเติบโตของบริษัท ใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง
และยั ่ ง ยื น ไปพร อ มๆ กั บ การร ว มพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ
และสูระดับสากลสืบไป
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นโยบายดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ผูผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑพลาสติก
เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน มีความมุงมั่นในการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ตอผูมีสวน
เกี่ยวของและสังคมโดยรวม ในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององคกร โดยยึดหลัก
การดำเนินธุรกิจทีโ่ ปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของ
ผูมีสวนไดเสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวของ
รวมทัง้ มุง มัน่ พัฒนา ปรับปรุง เพือ่ สรางรากฐานของความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนือ่ งและยัง่ ยืน
ควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอยางตอเนื่อง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
1. การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การอนุมัติแนวทางตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร
2. กำหนดแผนการดำเนินงาน งบประมาณดานการลงทุน และคาใชจายที่จำเปน
3. การแตงตั้งคณะทำงานชุดยอย การใหคำแนะนำ
4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีชี้วัดที่กำหนดรวมกันโดยคณะกรรมการฯ
5. สงเสริมใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการทำงานที่โปรงใสและตรวจสอบได
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คณะกรรมการกำกับ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

นายไชยวัฒน กุลภัทรวาณิชย

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

กรรมการ

นายพงษศักดิ์ กันติรัตนาวงศ

กรรมการ

นายการัณย อังอุบลกุล

กรรมการ

นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

กรรมการ

นายสมทรง รักษาพล

กรรมการ

นางสุดารัตน ราชนิยม

กรรมการ

นายระวีวัฒน ใจมูล

กรรมการ

นางสาวชณิญา ชุมภูนุช

กรรมการ

นางสาวศิวพร โหตรจิตร

กรรมการและเลขานุการ
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ความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อความยั่งยืนขององคกร
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบ
ตอสังคม และมีเจตนารมณที่มั่นคงในการสงเสริมและสนับสนุนใหบริษัทเปนองคกรที่มีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ใหความสนใจและใสใจตอผูมีสวนไดเสียทุกสวนเสมอมา จากความมุงมั่นดังกลาว ในป
พ.ศ. 2563 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำป 2563
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020) ซึง่ จัดทำโดย สถาบันกรรมการ
บริษัทไทยประกาศให บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวรจำกัด (มหาชน) (SITHAI) ไดรับการประเมินผล
ประจำป 2563 โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ดังนี้
บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม

92%

บริษัท
SITHAI
...........

90%

SET50 Index
...........

...........

83%

SET100 Index

93%

สงผลใหผลประเมิน CGR ของบริษัท มีระดับประเมินที่ “ดีเลิศ”

ผลประเมิน CGR

ป พ.ศ.
คะแนนที่ได

2561
2562
2563

94%
94%
93%
93%
93%

........................................

2560

........................................

2559

ระดับประเมิน

มีระดับประเมินที่ “ดีเลิศ”
excellent

ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของบริษัท ที่จะคงไวซึ่งเจตนารมณดังกลาวตลอดไป

15
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ก็เปนอีกหนึ่งเจตนารมณของบริษัท ที่มีความมุงมั่นที่จะดำเนิน
ธุรกิจอยางโปรงใส เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นทุกรูปแบบและกำหนดใหกรรมการผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนใหลูกคา คูคา
ผูรับจางหรือผูรับชวงอื่นๆ ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท รวมถึงกฎหมาย
ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นโดยเครงครัด
และในป 2563 บริษัท ไดรับมอบใบรับรองการตออายุสมาชิก
แนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption : CAC) ต อ เนื ่ อ งเป น ครั ้ ง ที ่ 2
จาก คณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต องคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) เปนการแสดง
เจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
ทุกรูปแบบ ผานการบริหารงานอยางโปรงใสสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผู มีสวนไดเสียทุกฝาย
นอกจากนี้ เพื่อเปนการพัฒนาและยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัทในเครือฯ
รวมไปถึงบริษัท รวมทุนตางๆ บริษัท ไดจัดการอบรมใหความรูในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี
แกบริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

Environment

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ

ดานสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
พรอมทั้งรับผิดชอบตอกระบวนการทำงาน (CSR In Process) ที่มีสวนชวยดูแล
สิง่ แวดลอม สามารถลดตนทุนแตคงไวซง่ึ สินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีการสรางนวัตกรรมใหมๆ
ในการผลิต และเสริมสรางจิตสำนึกใหกับพนักงานทุกระดับภายในองคกร
มีการลงทุนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพือ่ ใหสถานทีใ่ นการทำงานปลอดภัย
จากมลพิ ษ ต า งๆ และไม ก  อ มลภาวะให ก ั บ ชุ ม ชนและสั ง คม ในกิ จ กรรม
และโครงการตางๆ ดังนี้

สรางตนแบบถนน

พลาสติกรีไซเคิล
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) รวมกับ บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
ในการรวมดำเนินการสรางตนแบบ ถนนพลาสติกรีไซเคิลแหงแรกในนิคมอุตสาหกรรม โดยนำรอง
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี กอน โดยมีวตั ถุประสงคในการรวมกันหาวิธจี ดั การขยะพลาสติก
ที่ปนในขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรม ที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโลกอยางชัดเจน
ผานการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี และการสรางมูลคาตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular
Economy
บริษัท ไดใหการสนับสนุน เศษพลาสติก (Plastic Scrap) ซึ่งเปนเศษพลาสติกรีไซเคิล ขยะพลาสติก
ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิต ในโรงงานสาขาอมตะซิต้ี จำนวน 16 ตัน หรือ 16,000 กิโลกรัม มอบใหกบั
บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใชดำเนินการจัดสรางถนนพลาสติกรีไซเคิล
ระยะทาง 1,500 เมตร บริเวณทางออกดานหนานิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
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JBP x SRITHAI COLLABORATION

FOR A SUSTAINABLE WORLD
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) รวมกับ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
โดย คุณศราวุฒิ รัชนกูล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
และดร.การัณย อังอุบลกุล รองกรรมการผูจัดการ บมจ. ศรีไทยซุปเปอรแวร ในฐานะพันธมิตรหลัก
เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมของโลก จึงไดรวมกันพัฒนาการลดใชพลาสติก
ดวยการนำพลาสติกมาใชซ้ำ จากการพัฒนาผลิตภัณฑถังพลาสติกบรรจุสี ใหสามารถนำมารีไซเคิล
ได 100% ซึ่งจะเปนการชวยลดปริมาณขยะ โดยการจัดเก็บถังสีใชแลวจากเจบีพี นำเขาระบบ
ทำความสะอาด แลวนำเขากระบวนการผลิตเพื่อทำเม็ดพลาสติก นำมาขึ้นรูปเปนถังพลาสติกใหมอีกครั้ง
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การดูแลพนักงานในสถานที่ทำงาน

Workplace

ทรัพยากรบุคคลเปนฟนเฟองสำคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจสามารถเดินตอไปได ตามเปาหมาย
ที่บริษัทตั้งไว หากพนักงานในองคกรทำงานอยางมีความสุขดวยแลวก็ยอมเปนการเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดใหมีการพัฒนา
กระบวนการการเรียนรูในดานตางๆ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน มีการดำเนินการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั้งในปจจุบันและในอนาคต และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบริษัทกับพนักงาน
บริษัท ไดดำเนินกิจกรรมผานทางโครงการตางๆ ดังนี้
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การปองกัน ควบคุมการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอใหเกิดปญหา
ทั้งทางดานสุขภาพ และการดำเนินชีวิตของพนักงาน บริษัท จึงไดจัดใหมีมาตรการ และแนวทางปฏิบัติ
ที่เหมาะสมและถูกตองใหแกพนักงาน ดังนี้
- จัดทำคูม อื ใหกบั พนักงานในการดูแลตนเองทัง้ ในและนอกเวลาปฎิบตั งิ าน เพือ่ ใหพนักงานไดรวู ธิ กี าร
รับมือและสามารถสรางเกราะปองกันตนเองและครอบครัว เพื่อใหหางไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา
- ใหความรู คำแนะนำ การดูแลปองกันตนเองเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ใหกับพนักงานในบริษัท
- ปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดลอมตามมาตรการการเวนระยะหางในสังคม เพื่อชวยลดการแพรกระจาย
ของเชือ้ ไวรัส (Social Distancing) ภายในบริษทั ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- จัดหาอุปกรณปอ งกันตางๆ ใหเพียงพอตอการสนับสนุนการดำเนินงานเฝาระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 M. 2 M.

ใสหนากากอนามัย
หรือผาเพื่อปองกัน

หมั่นลางมือดวยสบู
หรือเจลแอลกอฮอล

หากตองอยูรวมกับผูอื่น
ควรเวนระยะหาง 2 เมตร

กินอาหารปรุงสุก
ไมใช ชอน แกวน้ำ
รวมกับผูอื่น

หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
หรือชุมชนที่คนเยอะ

หลีกเลี่ยงใกลชิดผูปวย
ที่ไอ จาม และผูที่มีอาการ
คลายหวัด
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“HAPPY MONEY รักการออม”

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี จัดใหมีโครงการรักการออม
เพือ่ สงเสริมใหพนักงานรูจ กั การบริหารจัดการ การใชเงิน และมีเปาหมายทีช่ ดั เจนในการออม เห็นคุณคา
ของการออมทรัพย รูถึงประโยชนในวันขางหนา ที่จะไดมีเงินเก็บไวใชคราวจำเปน และการวางแผนไมให
ลำบากในอนาคต ทีจ่ ะสามารถนำเงินออมนี้ ไปใชในการประกอบธุรกิจในวันขางหนาได โครงการนี้
เปนการดำเนินโครงการตอเนื่องจากป 2562 – 2563
88 คน

92 คน

413,412 บาท
165,900 บาท

0

ป 2562

ป 2563

ยอดเงินออมทรัพย รวม 579,312 บาท

ป 2562

ป 2563

ผูเขารวมโครงการราย รวม 92 ราย

ในป 2563 มีการดำเนินโครงการระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 และเริ่มดำเนินโครงการอีกครั้ง
ในเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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สถานประกอบกิจการดีเดน

ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู ไดเขารวมการประกวดสถานประกอบ
กิจการภาคเอกชนที่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธและกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน เพื่อเปนการเสริมสรางแรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ และรวมกัน
บริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานใหเกิดความเทาเทียมและยั่งยืน เพื่อลดปญหา
ขอรองเรียนดานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธจากพนักงาน มีรูปแบบการจัดสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการที่สงผล ใหลูกจางมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ซึ่งในป 2563 สาขาบางปู ไดรับรางวัล
เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 10 ป ติดตอกัน

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
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มอบทุนชวยเหลือ
คาใชจายการศึกษา ป 2563
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ ไดจัดโครงการมอบทุนชวยเหลือคาใชจาย
ทางการศึกษาใหบุตรพนักงาน โดยในป พ.ศ. 2563 นักเรียนที่เขารับทุน จะตองทำและสง Clip VDO
ในหัวขอ "วิถีชีวิตใหม ปลอดภัยไรโควิด-19" โดยเลาถึงการสรางเกราะปองกันตัวเองและครอบครัว
การใชชวี ติ ประจำวัน ใหปลอดภัยหางไกลจากไวรัสโควิด-19 โดยบอกถึงวิธกี ารและประโยชนทไ่ี ดรบั
ซึง่ นำไปสูก ารปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใชชวี ติ ประจำวันในปจจุบนั และใหเยาวชนเกิดความตระหนัก
ถึงปญหาการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งถือวาเปนปญหาระดับโลก โดยเลาผาน Clip VDO
ความยาวไมนอยกวานาทีครึ่งและไมเกินสองนาทีครึ่ง
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การดำเนินงานดานสังคม

Society

บริษทั ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) มีความเชือ่ เสมอวาการทำธุรกิจ

มิไดมจี ดุ มุง หมายเพือ่ ยอดขายหรือกำไรเทานัน้ แตจะตองตระหนักถึงผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม เพราะธุรกิจเองไมสามารถดำเนินไปไดโดยปราศจากการสนับสนุนจาก
สังคมรอบดาน เปรียบเสมือนบาน บานจะอยูดีมีสุขได สวนหนึ่งยอมมาจาก
การมีเพื่อนบานที่ดีใหการสนับสนุนดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งก็คือชุมชนสังคมรอบขาง
นั่นเอง บริษัทเปนองคกรสวนหนึ่งของชุมชนและสังคม จึงตองมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม นอกจากนั้น บริษัทยังไดใหการสนับสนุนตอสังคม
ภายนอก เพื่อรวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในป พ.ศ. 2563 บริษัท
ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ในแตละสาขาไดจดั โครงการ CSR สูช มุ ชน
และสังคม ผานโครงการตางๆ ดังนี้

กระบอกพ น ยา
Cone Spacer
สำหรับผูปวยที่มีปญหา

ระบบทางเดินหายใจ
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Cr. freepik.com

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมกับ โรงพยาบาลสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมดำเนินการโครงการ กระบอกพนยา Cone Spacer โดยวิธีการประดิษฐกระบอก
พนยาขึน้ ใชเอง (DIY Space) ซึง่ ทางโรงพยาบาลไดมกี ารออกแบบไวเปนทีเ่ รียบรอย สำหรับใชแทน
เครื่องพนละอองฝอย (Nebulizer) เพื่อนำไปใชชวยเหลือผูปวยที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจ ในชวง
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
จากการที่โรงพยาบาลไดประสบปญหาการขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ และมีเครื่องมือไมเพียงพอ
ตอการใชงานกับผูป ว ย บริษทั จึงไดผลิตแกวพลาสติก ชนิด PP จำนวน 100,000 ใบ บริจาคใหกบั ทาง
โรงพยาบาลเพื่อนำแกวพลาสติกมาประยุกตใชงานและประดิษฐเปนกระบอกพนยา Cone Spacer ให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนวัตกรรมใหมงายๆ นี้ สามารถชวยเยียวยาและบรรเทา
ความเดือดรอนผูปวยที่มีปญหาระบบทางเดินหายใจที่มีปริมาณมากของโรงพยาบาลได
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CSR-DIW Continuous 2020

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี มีเจตนารมยและ
ความมุงมั่นในการเขารวมโครงการสงเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ใหมีความรับผิดชอบตอสังคม
และอยูร ว มกับชุมชนไดอยางยัง่ ยืน (CSR-DIW Continuous 2020) บริษทั ใหความสำคัญกับชุมชน
และสังคมโดยรอบ ดวยตระหนักดีวาเราเปรียบเสมือนสวนหนึ่งของสังคม ที่จะรวมกาวเดินไปสูการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน บริษัท จึงไดดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง
ควบคูไ ปกับการดำเนินธุรกิจ ภายใตความรับผิดชอบตอนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม เพือ่ สราง
คุณคารวมระหวางธุรกิจและสังคม ดวยการนำความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของบริษัท มาใช
สรางคุณคาใหแกองคกรและสังคม เพื่อมุงพัฒนาอยางยั่งยืนไปพรอมกันและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ภายในองคกร อาทิ การสงเสริมดานเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ สังคมและการลดผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอม เปนตน และเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 บมจ.ศรีไทยซุปเปอรแวร สาขาบางปู
และสาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี ไดเขารับรางวัล CSR-DIW Continuous 2020 ณ สโมสรกองทัพบก
ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม
(CSR– DIW Continuous Award 2020)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ตลาดนัดชุมชน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู และสาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี ไดจัดโครงการ
ตลาดนัดชุมชนขึ้น เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรไทย ใหสามารถนำสินคาที่มี มาจำหนายโดยตรง
ใหกับผูที่ตองการสินคา หรือผูซื้อที่ไมตองการผานพอคาคนกลาง เพื่อใหเกษตรกรไดรับราคาอยาง
เปนธรรม อีกทั้ง ยังสามารถยกระดับเศรษฐกิจชุมชนใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน สามารถสรางรายได
สรางอาชีพดวยชุมชนเอง โดยบริษทั เปดโอกาสและสนับสนุนใหผปู ระกอบอาชีพการเกษตรชาวสวน
ผูผลิตสินคาชุมชน กลุมผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP เขามาจำหนายสินคา อาทิ ขาวสาร พืชผัก
ผลไมปลอดสารพิษ อาหารสด อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑตา งๆ จากชุมชนจำหนายใหกบั พนักงาน
ไดรับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาไมแพง ปจจุบันมีการจัดตลาดนัดชุมชนในทุก
วันที่ 15 ของเดือน และบริษัทมีแผนงานในการพัฒนาเพื่อกระตุนการดำเนินงานของตลาดนัดชุมชน
อยางตอเนื่อง โดย

26 ราน
22 ราน

322,360 บาท
77,100 บาท

0

ป 2562

ป 2563

ป 2562

ป 2563
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มอบความรูใหกับเยาวชนในทองถิ่น

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมกับ บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน
จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนโครงการ วันเด็กแหงชาติ โดยจัดกิจกรรมใหความรูเ รือ่ งการคัดแยกขยะ
และการดูแลรักษาสิง่ แวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ใหกบั เยาวชนในทองถิน่ ซึง่ เด็กนัน้ ถือเปนทรัพยากร
บุคคลที่สําคัญยิ่งของประเทศชาติ ที่จะเปนพลังสําคัญในการพัฒนาชาติ บานเมืองใหเจริญกาวหนา
และมั่นคงตอไป
การสงเสริมใหเด็กๆ รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต
มีความเมตตา เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักเสียสละ รูจักใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชน รูหนาที่ของตนเอง
ผานกิจกรรมตางๆ ภายในงาน ทำใหเด็กๆ เกิดความสนุกสนานควบคูไปกับการเรียนรู นอกหองเรียน
ไดแสดงออก กลาคิด กลาทํา ในทางสรางสรรคเปนประโยชนและมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
ตามความสามารถและความสนใจ

ถังขยะพลาสติกสำหรับใสขยะติดเชื้อ
ในการตรวจผูปวย
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ไดมอบถังขยะพรอมฝาปด จำนวน 15 ชุด สำหรับใส
ขยะติดเชือ้ ในการตรวจผูป ว ย เพือ่ ลดการแพรกระจายของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ทีม่ คี วามรุนแรงอยูใ น
ปจจุบัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
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บริจาคอะลูมิเนียม
เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานเกิดความตระหนัก
ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำมาใชประโยชนและเห็นคุณคาของการคัดแยกขยะ ซึ่งหากคัดแยกขยะ
ไดอยางเหมาะสมแลว ก็จะสามารถนำขยะมารีไซเคิลใช ใหเกิดประโยชนได ซึ่งในที่นี้ ก็คือ อะลูมิเนียม
ที่สามารถนำมารวมทำบุญใหกับโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ซึ่งตลอด
ระยะเวลากวา 4 ป (ป 2559 – ป 2563) บริษัทไดนำอะลูมิเนียมไปบริจาคเปนจำนวน 50.6 kg
ซึ่งสามารถนำไปทำชิ้นสวนขาเทียมไดถึง 299 ชิ้น และไดรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ จากผูวาราชการ
จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563
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การศึกษาดูงาน
ดานกระบวนการผลิต
และการจัดการธุรกิจองคกร

การศึกษาดูงานนับเปนกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร และชวยเพิ่มพูนความรู
ทักษะประสบการณใหกับตัวบุคลากร ทั้งเปนการเปดมุมมองที่จะรับการเรียนรูในสิ่งใหมๆ เพื่อสราง
ความพรอมใหแกตัวผูเขาเยี่ยมชมโรงงาน การศึกษาดูงานยังเปนเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบริษัทกับผูเขาเยี่ยมชมอีกดวย สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี เปนสาขาหนึ่งที่ไดตอนรับคณะเยี่ยมชม
เขาศึกษาดูงานในดานกระบวนการผลิตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการธุรกิจองคกร
ระบบ Logistic อาทิ
- คณาจารยและบุคลากรจาก สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
- คณะผูบริหารและเจาหนาที่จาก บริษัท บี เอ็น บราเดอร จำกัด ในกลุมบริษัทสีเบเยอร

31

ศรีไทยซุปเปอรแวร
ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ
โครงการ Big Brother (Season 3)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ไดรับโลประกาศเกียรติคุณ
โครงการ Big Brother (Season 3) โดย คุณกลินท สารสิน ประธานกรรมการ หอการคาไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย และคุณพลิศร ภิรมยภักดี รองประธานกรรมการ หอการคาไทย
และประธานคณะกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งสมาชิก โครงการ Big Brother ดำเนินการมาตั้งแต
ป 2559 เปนการใหความรวมมือของบริษัทพี่เลี้ยง ซึ่งเปนบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการสนับสนุน
สรางความเขมแข็งใหกับ SMEs ไดเติบโตขึ้นเปนลำดับ สำหรับ Big Brother Season 3 ไดมีการ
คัดเลือกบริษัทนองเขารวมโครงการ 54 ราย มีพี่เลี้ยง 24 ราย ซึ่งลวนแตมีประสบการณที่หลากหลาย
โดยแนวคิดหลักของโครงการ Big Brother ยังคงเนนเรือ่ งการ Coaching and Mentoring การถายทอด
ประสบการณในการทำธุรกิจ การทำการตลาด การวางกลยุทธ เนนให SMEs มีเปาหมายที่ชัดเจน
รูจุดแข็ง-จุดออนของตัวเอง สามารถตอยอดและวางแผนในการทำธุรกิจไดดวยตัวเอง
ซึ่งในป 2563 โครงการ Big Brother ยังคงความตอเนื่องของโครงการ เปนปที่ 4 (Season 4)
ในรูปแบบ “พี่สอนนอง” เพื่อสรางความแข็งแกรงใหแกบริษัทนองเลี้ยงที่เขารวมโครงการ
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มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดสรางหอง
คัดกรองและตรวจผูเสี่ยงติดเชื้อ
COVID-19

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร
จำกัด (มหาชน) และคุณอภิรภรณ วงศนิมิตรกุล มอบเงินสนับสนุน 300,000 บาท แกคุณกลินท สารสิน
ประธานกรรมการหอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย ในการสรางหองคัดกรองและ
ตรวจผูเสี่ยงติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
โดยมี คุณวิชัย อัศรัศกร, คุณสุรงค บูลกุล มิสเตอรสแตนเลย กัง, คุณอธิป พีชานนท และดร.กฤษณะ
วจีไกรลาศ รวมดวย ณ สภาหอการคาแหงประเทศไทย
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นักศึกษาแลกเปลี่ยน
สำหรับนักศึกษาเวียดนามในประเทศไทย

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนฯ เปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาชาวเวียดนามไดศึกษาเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรมไทย ณ สถาบันการศึกษาในทองถิ่นของประเทศไทย ซึ่งนอกจากเปนการสรางสัมพันธไมตรี
ระหวางไทยและเวียดนามแลว นักศึกษายังสามารถนำความรูและประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม เพื่อการพัฒนาสังคมทองถิ่นไดอีกดวย โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานและกรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) และประธานสภาธุรกิจไทย
- เวียดนาม รวมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธไทย - นานาชาติ (เอเอฟเอส) ประเทศไทย
ไดมอบทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาชาวเวียดนาม ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย
จำนวน 5 ทุนๆ ละ 40,000 บาทสำหรับใชเปนคาลงทะเบียนศึกษาอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทย
สำหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร 700 ชัว่ โมง) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตัง้ แตเดือนตุลาคม 2562
ถึงเดือนเมษายน 2563 โดยนักศึกษาจะไดเขารวมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย
- เวียดนามกับนักศึกษาชาวไทยประกอบดวยกิจกรรม Workshop เรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยดานตางๆ
กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกลเคียง การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การเขารวมกิจกรรมตามประเพณีสำคัญตางๆ ในทองถิน่ และการจัดกิจกรรม
Vietnam Day เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมเวียดนามใหนักศึกษาชาวไทย ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
และจัดทำ Blog บันทึกการเขารวมกิจกรรมตางๆเปนประจำเพื่อเผยแพรประสบการณที่ไดรับของตนเองอีกดวย
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นักศึกษาฝกงาน
สหกิจศึกษา ASEAN

สหกิจศึกษาอาเซียน เปนโครงการฝกประสบการณการทำงานในวิชาชีพตามหลักสูตรตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เพือ่ สงเสริมการสรางประสบการณตรงจากการทำงานจริงในวิชาชีพ โดยความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับผูใชบัณฑิตในตางประเทศ เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในดานภาษา วัฒนธรรม และการทำงานรวมกันกับชาวตางชาติ ทั้งเปนการเปดโอกาสให
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และเกิดการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนใหทนั สมัยอยูต ลอดเวลา ผานนักศึกษาผูไ ปปฏิบตั งิ าน ณ สถานประกอบการนัน้ ๆ
โดยนักศึกษาจะพำนักและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน 1 ภาคการศึกษา หรือ 16
สัปดาหอยางตอเนื่อง
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บทสรุ
ป
ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกรเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องที่มีความสำคัญ ไมใชเฉพาะกับองคกรที่มีการทำ
ธุรกิจเทานั้น แตเปนเรื่องที่มีความสำคัญของคนทุกคน การทำใหสังคมนาอยูสามารถ
อยูรวมกันไดอยางเปนสุขนั้นทุกคนตองทำหนาที่ๆรับผิดชอบในสวนของตนเองและทำงาน
ตามหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
(Economic-Social-Environment) บนพื้นฐานของจริยธรรม และคุณธรรม
ในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม
ในกระบวนการทำงานของภาคธุรกิจ (CSR-in-Process) นั้น บริษัท ศรีไทย
ซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ไดนำแนวทางการจัดการ ตามหลักการ 3 Save: Save
Material, Save Energy, Save the World มาเปนกรอบในการดำเนินงานของบริษทั
ใน 3 ดาน คือ การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environment) การดูแลพนักงาน
ในสถานทีท่ ำงาน (Workplace) การดำเนินงานดานสังคม (Society) เพือ่ ขับเคลือ่ น
ธุรกิจของบริษทั ใหทกุ คนอยูร ว มกันไดอยางมีความสุขและนำมาซึง่ ความเจริญกาวหนา
อยางยั่งยืนของบริษัทเชนกัน
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รางวัลแหงความสำเร็จ ป พ.ศ. 2563
ในดานการบริหารจัดการธุรกิจที่กลุมบริษัทไดรับ

ใบรับรองสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
(Collective Action Coalition Against Corruption Certiﬁcate)
บริษทั ไดรบั ใบรับรองการตออายุการเปน “สมาชิกแนวรวมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)” ตอเนื่องเปนครั้งที่ 2
จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต องคกรตอตานคอรรัปชั่น
(ประเทศไทย)
รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
โรงงานสาขาโคราชและสาขาบางปู
ไดรับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม
(CSR – DIW Continuous Award 2020)
โรงงานสาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู
ไดรับรางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม
CSR-DIW Continuous Award 2020
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award)
บริษัทไดรับรางวัล Business Partner Award 2020 (Platinum Award) เปนปที่ 2
จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในงาน TSCN Business Partner Conference 2020
รางวัลองคกรที่สนับสนุนงานดานคนพิการ ระดับดีเยี่ยม ประจำป 2563
บริษัทฯ ไดรับรางวัลองคกรที่สนับสนุนงานดานคนพิการดีเยี่ยม ประจำป 2563
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 บางปะกอก ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9704

www.srithaisuperware.com
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