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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”
เปนกลุม อุตสาหกรรมประเภท “สินคาอุตสาหกรรม” ในหมวดธุรกิจ “บรรจุภณ
ั ฑ” เพือ่ ความชัดเจน
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 ก็จะมีสวนชวยใหธุรกิจของกลุม
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 โี ดยเฉพาะกลุม อุตสาหกรรม
ยานยนต

บริษัท ไดควบรวมธุรกิจเครือขายกับธุรกิจขายตรงเขาดวยกันและปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ลดคาใชจาย และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
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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)

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
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เนื้อหาของรายงาน
รายงานฉบับนี้ นำเสนอแนวทางการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน ของ บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ที่มุงเนนการใหความสำคัญตอการดำเนินงาน
ของบริษัท ในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ในกรอบการดำเนิ
กรอบการดำเนินงาน 3 ดาน คือ
Save Material, Save Energy, Save the World โดยนำเสนอการรายงานใน 3 สวน คือ
การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม (Environment) การดูแลพนักงานในสถานที่ทำงาน (Workplace)
และการดำเนินงานดานสังคม (Society) เพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสีย
และเพือ่ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการดำเนินงานของบริริษทั 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.2562
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ปณิ
ธ
าน
ในการดำเนินธุรกิจ
สารจากประธานกรรมการ
ในป พ.ศ. 2562 นี้ เปนปที่กลุมบริษัทศรีไทยฯ
ประสบปญหาหลายประการที่เกิดจากปจจัย
ภายในประเทศและตางประเทศที่สงผลกระทบ
ตอการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของกลุม
บริษัท ทั้งภาวะเศรษฐกิจซบเซาในประเทศ
การใชจายภาครัฐชะลอตัว ภาวะหนี้ครัวเรือนไทย
ระดับสูง ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ ตลอดจน
คาเงินบาทที่แข็งคายาวนานตอเนื่อง และสงคราม
การคา ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยและ
เศรษฐกิจโลก ทำใหคณะกรรมการบริษัทและ
ฝ า ยบริ ห ารได ด ำเนิ น มาตรการหลายด า น
เพือ่ แกไขปญหาทัง้ ในระยะสัน้ และในระยะยาว
นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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ในปนี้ บริษัทไดปรับเปลี่ยนการบริหารองคกรครั้งใหญ โดยการปรับโครงสรางองคกรดวยการแตงตั้ง
รองกรรมการผูจัดการ 3 ทาน ทำหนาที่ดูแลสายธุรกิจผลิตภัณฑเพื่องานอุตสาหกรรม สายธุรกิจผลิตภัณฑ
บรรจุภัณฑเครื่องดื่ม และสายธุรกิจผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือนโดยตรง เพื่อใหการบริหารสายธุรกิจ
ทั้งสามสายมีความกระชับ รวดเร็วและคลองตัวในการบริหารงานจัดการและวางแผนกลยุทธ
ไดอยางเหมาะสมของแตละกลุมธุรกิจที่มีความแตกตางกัน
นอกจากนั้น บริษัทยังเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพรอมทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถและความชำนาญตรงตามสายงานที่รับผิดชอบมาทำงานในตำแหนงระดับบริหาร รวมถึง
ปรับขนาดองคกรใหสอดคลองกับแผนกลยุทธระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนการนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงขี้นอยางตอเนื่อง พรอมทั้ง
การพัฒนาสินคาที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอมและชองทางการจัดจำหนายใหมๆ ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วของปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท เพื่อใหบริษัท สามารถกาวตอไปไดอยางมั่นคง
และมีผลประกอบการที่ดีทามกลางวิกฤตตางๆ ภายในประเทศไทยและทั่วโลก
ผมเชือ่ มัน่ วา การปรับตัวของกลุม บริษทั ในครัง้ นีค้ วบคูก บั การดำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของจริยธรรม
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอมและผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม จะทำใหบริษัทสามารถผานวิกฤตในครั้งนี้ไปไดพรอมกับการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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นโยบายดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ผูผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑพลาสติก
และเมลามีน เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑเครื่องใชในครัวเรือน มีความมุงมั่นในการผลิตสินคา
ที่มีคุณภาพปลอดภัยตอผูบริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบของผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
ตอผูมีสวนเกี่ยวของและสังคมโดยรวม ในดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององคกร
โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจทีโ่ ปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวของ
รวมทั้งมุงมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสรางรากฐานของความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ควบคูไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอยางตอเนื่อง
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
1. การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การอนุมัติแนวทางตางๆ ที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ
ตอสังคมขององคกร
2. กำหนดแผนการดำเนินงาน งบประมาณดานการลงทุน และคาใชจายที่จำเปน
3. การแตงตั้งคณะทำงานชุดยอย การใหคำแนะนำ
4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีชี้วัดที่กำหนดรวมกันโดยคณะกรรมการฯ
5. สงเสริมใหมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการทำงานที่โปรงใสและตรวจสอบได

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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คณะกรรมการกำกับ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร
นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

นายไชยวัฒน กุลภัทรวาณิชย

กรรมการ

นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต

กรรมการ

นายพงษศักดิ์ กันติรัตนาวงศ

กรรมการ

นายการัณย อังอุบลกุล

กรรมการ

นายชัยชาญ เจริญสุข

กรรมการ

นางสาวบุญนภา เลิศสุมิตรกุล

กรรมการ

นายประมวล ภิญโญ

กรรมการ

นายสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ

กรรมการ

นายสมทรง รักษาพล

กรรมการ

นางสุดารัตน ราชนิยม

กรรมการ

นายระวีวัฒน ใจมูล

กรรมการ

นางศิริ์กาญจน พันธวงศา

กรรมการ

นางสาวชณิญา ชุมภูนุช

กรรมการ

นางสาวศิวพร โหตรจิตร

กรรมการและเลขานุการ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อความยั่งยืนขององคกร
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ใหความสำคัญอยางยิ่งในเรื่องของความรับผิดชอบ
ตอสังคม และมีเจตนารมณที่มั่นคงในการสงเสริมและสนับสนุนใหบริษัทเปนองคกรที่มีการกำกับดูแล
กิจการที่ดี ใหความสนใจและใสใจตอผูมีสวนไดเสียทุกสวนเสมอมา จากความมุงมั่นดังกลาว ในป
พ.ศ. 2562 ผลสำรวจของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำป 2562
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ซึ่งจัดทำโดย สถาบันกรรมการ
บริษัทไทยประกาศให บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวรจำกัด (มหาชน) (SITHAI) ไดรับการประเมินผล
ประจำป 2562 โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม ดังนี้

บริษัทจดทะเบียน
โดยรวม

92%

บริษัท
SITHAI
...........

90%

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

...........

82%

SET100 Index

93%

สงผลใหผลประเมิน CGR ของบริษัท มีระดับประเมินที่ “ดีเลิศ”

ผลประเมิน CGR

ป พ.ศ.
คะแนนที่ได

2561
2562

94%
94%
93%
93%

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

2560

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

2559

ระดับประเมิน

มีระดับประเมินที่ “ดีเลิศ”
excellent

ซึ่งเปนความภาคภูมิใจของบริษัท ที่จะคงไวซึ่งเจตนารมณดังกลาวตลอดไป
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ก็เปนอีกหนึ่งเจตนารมณของบริษัท ที่มีความมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ
อยางโปรงใส เปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย จึงใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ทุกรูปแบบและกำหนดใหกรรมการผูบริหาร พนักงาน ตลอดจนสนับสนุนใหลูกคา คูคา ผูรับจาง
หรือผูร บั ชวงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมถึงกฎหมายในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นโดยเครงครัด

และเพือ่ เปนการแสดงเจตนารมณ สรางความตระหนักตอสังคมในปญหาคอรรปั ชัน่ ทีเ่ ปนภัยรายแรง
สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ สังคม บริษทั ไดเขารวมสานตอความมุง มัน่ ทีจ่ ะทำใหสงั คมลุกขึน้ มา
รวมกันตอตานการคอรรัปชั่นในงาน “รวมพลังอาสาสูโกง” ในวันตอตานคอรรัปชั่น 2562
เมื่อวันศุกรที่ 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ อีเวนท ฮอลล 101 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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Environment
การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวรจำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม โดยถือเปนความรับผิดชอบโดยตรงของทั้งบริษัทและพนักงาน บริษัทใหความสำคัญ
กับการพัฒนานวัตกรรมสินคาเพื่อสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด เชนการทำอยางไรที่จะทำใหผลิตภัณฑเมลามีน
ที่ไมใชแลว นำมาผานกระบวนการเพื่อกลับมาใชใหมได ซึ่งสินคาเมลามีนไมสามารถรีไซเคิลได
เหมือนพลาสติกทั่วๆไป แตสามารถนำมาอัพไซเคิล (Upcycle) ได จึงทำใหเกิดแนวความคิดในการทำ
โครงการ “เมลามีนรักษโลก นวัตกรรมสูโลกสีเขียว” ขึ้น

Sustainable Development Goals : SDGs

โครงการ MELAMINE UPCYCLE
Melamine Upcycle เปนนวัตกรรมสูโ ลกสีเขียวทีจ่ ะตองมีการประสานงานรวมมือกันของทัง้ หลายๆ
หนวยงานไมวาจะเปนผูผลิตวัตถุดิบ, บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) และลูกคาที่จะตองมี
การประสานงานและรวมมือดวยกัน ที่จะทำอยางไรให MELAMINE นำกลับมาใชใหมได โดยครั้งนี้ถือวา
เปนครั้งแรกของโลกที่มีการทำความรวมมืออยางนี้ เพื่อทำใหสังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
และของโลกนั้นมีจุดเริ่มตนไปในทิศทางที่ดี
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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แรงบันดาลใจที่เกี่ยวของกับโครงการ “UPCYCLE” นั้นมาจากวิสัยทัศนของสหประชาชาติ
ที่มีความมุงมั่นตองการใหผูประกอบการ, โรงงาน, ทุกภาคสวนมีสวนรวมที่จะทำอยางไรใหโลกใบนี้
(Planet) ของเรานาอยูและปราศจากมลพิษ ดังนั้นทั้ง 17 หัวขอของสหประชาชาติที่เกี่ยวของกับ
Sustainable Development Goals จึงเปนที่มาเปนจุดเริ่มตนของการทำกระบวนการ Melamine
Upcycle ครั้งนี้

Value Chain Melamine Circular Economy

Circular Economy นั้นตองมีความรวมมือตลอดหวงโซคุณคา (Value Chain) ที่จะนำสินคา
ที่ไมใชแลว กลับมาใชใหมใหไดโดยประหยัดพลังงานและลดมลภาวะใหกับสิ่งแวดลอม การเริ่มตน
Circular Economy นั้น ตองเริ่มตนจากการออกแบบผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบนอย เพื่อทำใหการนำกลับมาใช
ไมเปนภาระกับผูประกอบการและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดระบบ Circular Economy และตอบโจทย
ทางดานวิสัยทัศน ของสหประชาชาติ ในหลักขอที่ 12 ของสหประชาชาติ จึงมีวิธีการจะทำอยางไร
ที่จะใหเมลามีนที่ประชาชนใชแลวนำกลับมาใชใหมได (Reusable)
หลังการออกแบบที่ดีแลวตองมีการผลิตใหได ดวยการประหยัดพลังงาน และการนำสงสินคา
ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม นัน้ ก็คอื การใชกระบวนการของ “Green Logistics” เนนในเรือ่ งของการสงผาน
จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดยใชพลังงานที่นอยที่สุด มีการนำหลักการ “Reverse Logistics” มาประยุกต
ใชรว มดวย เพือ่ ใหเกิดระบบทีย่ ง่ั ยืนอยางมีประสิทธิภาพและลดตนทุนดาน logistics โดยเริม่ ตนจาก
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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มีจุดรับสินคาเก็บเขามาหลังจากการที่ผูบริโภคไมใชแลวและนำกลับมาใชใหมได กอใหเกิดกระบวนการ
ที่เรียกวา “UPCYCLE”
กระบวนการนี้ตอบโจทยของตัว Circular Economy เพราะถาไมมีระบบการจัดการที่ดีไมมีการนำ
ของกลับมาใชใหม Melamine, Tableware หรือภาชนะถวยชามที่ไมสามารถนำกลับมาใชไดหรือที่
เรียกวา Recycle แตมันสามารถ Upcycle ได สามารถนำกลับมาใชใหมได มีคุณภาพตามที่ลูกคา
ตองการตามมาตรฐานที่ประเทศตางๆ ไดกำหนดใช

Forward and Reverse Logistics Melamine Upcycled
Vigin Material

Forward
Logistics

Raw Material

Raw Meterial Upcycled

Compound

Fine Grinding

Molder
Compression

Rough
Grinding

Distributors

Reverse
Logistics

Collecting Points
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ดังนั้นการที่จะทำแบบนี้ไดจึงจำเปนอยางยิ่ง ที่จะตองมีการรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งผูผลิตวัตถุดิบ
ของเมลามีน บริษัท ไทยเคเคอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
และบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ที่จะตองประสานความรวมมือผลิตสินคาที่เกิดจากวัตถุดิบ
ที่มาจากกระบวนการ “UPCYCLE” และสามารถขายไดใหเกิดวงจรที่ครบระบบนิเวศนทางดานสิ่งแวดลอม
ทีเ่ รียกวา Circular Economy และบรรลุหลักการทางดาน Sustainable Development Goals (SDG)
แบบมั่นคงและยั่งยืน
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ไดลงนามบันทึกความรวมมือในโครงการ “เมลามีนรักษโลก
นวัตกรรมสูโลกสีเขียว” เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการไดมีสวนรวมในการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยที่ไมตองทิ้งภาชนะเกาที่ใชแลวใหเปนขยะที่สูญเปลา พรอมพัฒนาภาชนะและบรรจุภัณฑที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ทั้งยังเปนทางเลือกในการรักษโลกใหแกผูประกอบการรานอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยง
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 5,000 ราย และกลุมลูกคาทั่วไป 18,000 รายสามารถเลือกใช
ภาชนะและบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไดอีกดวย ทั้งนี้ เมลามีนเกาที่ไดรับคืน
ทั้งหมดจะถูกนำเขาสูกระบวนการผลิตที่เรียกวา Upcycling ซึ่งจะรวบรวมมายังโรงงาน เพื่อทำการบดหยาบ
และคัดแยกสิ่งสกปรกกอนที่จะนำไปบดละเอียดอีกครั้งที่โรงงานของผูผลิตวัตถุดิบ และนำไปผสม
กับวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อปรับคุณสมบัติใหนำไปขึ้นรูปใหมที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพดี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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นอกจากโครงการ MELAMINE UPCYCLE ที่บริษัท มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะใหบรรลุหลักการ
ทางดาน Sustainable Development Goals (SDG) แบบมั่นคงและยั่งยืนแลว บริษัท ไดรวมและ
สนับสนุนโครงการตางๆ เพื่อรวมรักษาสิ่งแวดลอมในอีกหลายโครงการ ไดแก

โครงการสรางความตระหนักดานการรักษาสิ่งแวดลอม
สรางองคความรูการคัดแยกขยะใหทันโลก

เพื่อสงเสริมสรางจิตสำนึกการจัดการขยะ และสรางความรูความเขาใจวาในกระบวนการผลิตนั้น
กอใหเกิดขยะอยางไรบาง และพนักงานสามารถมีแนวทางจัดการ ชวยลดขยะใหกับกระบวนการได
โดยจะมีการรณรงคอยางตอเนื่องและติดตามผลการรวมมือ อีกทั้งจะมีการจัดประกวดผลงานประจำป
ในดานกิจกรรมรณรงครักษาสิ่งแวดลอมในงานวันความปลอดภัยเปนประจำทุกป

กิจกรรม 3Rs: นำหลักการ Reuse มาประยุกตใช
ในการหลอมน้ำยาขัดเงาที่ใชแลวกลับมาใชใหม
บริษัทไดนำหลักการ 3 Rs มาเปนหลักในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมโดยแผนกตกแตง
ของกระบวนการผลิ ต เมลามี น ซึ ่ ง ในช ว งเวลาที ่ ผ  า นมาเมื ่ อ ก อ นน้ ำ ยาขั ด เงาไม ส ามารถ
ใชงานตอไดแลวจะนำไปทิง้ โดยลักษณะจะเหมือนกอนสบู ดังนัน้ เมือ่ ใชเกือบหมดกอนแลวจะไมสามารถ
นำไปใชตอไดอีกจำเปนตองทิ้ง แตในปนี้ไดมีการนำกอนน้ำยาขัดเงาที่ใชแลวจากกระบวนการตกแตง
เมลามีน นำมาหลอมรวมกันโดยการบดเพื่อใหกอนน้ำยาขัดเงาผสมกัน แลวนำไปปนเปนกอน
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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เพื่อนำกลับมาใชงานอีกครั้งโดยไมมีเศษเหลือทิ้งเลยและคุณสมบัติการใชงานไมเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะเปนการลดปริมาณขยะและไดนำกอนน้ำยาขัดเงาที่ใชไมไดแลวกลับมาหลอมใหมเพื่อใชประโยชน
อีกครัง้ เปนโครงการ REUSE ซึง่ เปนหลักการหนึง่ ของ 3Rs จากกิจกรรมดังกลาวสามารถลดคาใชจา ย
ประมาณ 61,000 บาท/ป

เศษกอน
น้ำยาขัดเงา

นำไปหลอม

ขึ้นรูป

นำไปตกแตง
ชิ้นงาน

โครงการลดวันละถุง...คุณทำได
จากการตื่นตัวเรื่องการรณรงคการลดการใชถุงพลาสติกในสังคมไทย โครงการนี้จึงเปนโครงการ
ที่จัดขึ้นเพื่อใหพนักงานทุกคนไดมองเห็นปญหาจากการใชถุงพลาสติกและรวมมือกันลดปญหานี้
โดยเปนการเชิญชวนใหทกุ คนรวมกันทำกิจกรรม ทำไดงา ยๆโดยการไมรบั ถุงพลาสติก 1ถุง/วัน/คน
สามารถลดปริมาณขยะได 500 กิโลกรัมตอป และยังสามารถปลูกฝงคนในครอบครัวและสังคม
ใหรวมกันรักษสิ่งแวดลอม
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โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาบางปู ไดเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพ
การใชประโยชนกากของเสีย ภายใตโครงการพัฒนาและยกระดับผูป ระกอบการจัดการของเสียอันตราย
ภาคอุตสาหกรรม โดยมีการดำเนินกิจกรรมการวิเคราะหปญหา และจัดทำแผนแกไขปญหาการจัดการ
ของเสีย รวมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs เพื่อสงเสริมการหมุนเวียนใชประโยชนกาก
ของเสีย และลดปริมาณของเสียที่ตองกำจัดในโรงงานของสาขาบางปู และเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ไดเขารวมพิธีรับมอบรางวัล 3Rs Award ณ. สโมสรกองทัพบก ดินแดง
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โครงการ “การจัดการกากอุตสาหกรรม และมูลฝอยในโรงงาน”
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี ไดเขารวมในโครงการ
“การจัดการกากอุตสาหกรรม และมูลฝอยในโรงงาน” ซึ่งเปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมใหโรงงาน
ที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี มีระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมที่สอดคลอง
ตามกฎหมาย และสงเสริมการเพิ่มศักยภาพในการจัดการกากอุตสาหกรรมใหดียิ่งขึ้น

Reduce

Reuse

Recycle

ลดการใชวัตถุดิบ
ลดการใชพลังงาน
และลดของเสียในการผลิต

นำชิ้นงาน
ที่สามารถใชงานได
กลับมาหมุนเวียน
ใชงานในโรงงาน

สามารถนำกลับมาผลิตเปนชิ้นงาน
ที่มีคุณภาพใหมได ทั้งจากภายใน
กระบวนการและลูกคาภายนอก
เพื่อใหโอกาสของเสียออกไป
สูสิ่งแวดลอมเปนศูนย
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Workplace
การดูแลพนักงานในสถานที่ทำงาน
ทรัพยากรบุคคลเปนฟนเฟองสำคัญที่จะผลักดันใหธุรกิจสามารถเดินตอไปไดตามเปาหมาย
ที่บริษัทตั้งไว หากพนักงานในองคกรทำงานอยางมีความสุขดวยแลวก็ยอมเปนการเพิ่มประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดใหมีการพัฒนาใหเกิด
กระบวนการการเรียนรูในดานตางๆ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงาน มีการดำเนินการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ทั ้ ง ในป จ จุ บ ั น และในอนาคตและเป น การสร า งความสั ม พั น ธ ท ี ่ ด ี ร ะหว า งบริ ษ ั ท กั บ พนั ก งาน
บริษัท ไดดำเนินกิจกรรมผานทางโครงการตางๆ ดังนี้

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงาน
(Executive SHE Program – ESP)
ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานเปนสิ่งที่บริษัทใหความสำคัญและคำนึงถึงตลอดเวลา
เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น จะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน รวมไปถึงขวัญและกำลังใจ
ของพนักงานดวย
บริษัท ไดจัดทำหลักสูตร “การบริหารการจัดการความปลอดภัยในโรงงาน (Executive SHE
Program - ESP)” ขึ้น เพื่อใหพนักงานในระดับหัวหนางานไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยว
กับความปลอดภัยในโรงงาน ไดตระหนักถึงความปลอดภัย และสามารถถายทอด ดูแลพนักงาน
ในหนวยงานได เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดคาใชจายดานการรักษาพยาบาล และสงผลใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางราบรื่นเกิดความสุขในหนวยงาน พนักงานกลับบานดวยความปลอดภัย โดยจัดเนื้อหา
การอบรมเปน 8 เรื่องหลักรวม 36 ชั่วโมง
เรื่องที่ 1 พื้นฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 2 อันตราย ความเสี่ยง และการเกิดอุบัติเหตุ
เรื่องที่ 3 กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และขอกำหนดของลูกคา
เรื่องที่ 4 การบริหารจัดการความปลอดภัย / แนวคิดและความสำคัญของ Zero Accident
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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เรื่องที่ 5 บทบาทหนาที่ของผูบริหารในการเปนผูนำดานความปลอดภัย
เรื่องที่ 6 การสรางวัฒนธรรมองคกร ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 7 การจัดและสงเสริมกิจกรรมดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เรื่องที่ 8 Workshop การประเมินความเสี่ยงโรงงานและ การทำ KYT

ใหความรูโดย เจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (Safety Oﬃcer) “จป.วิชาชีพ”
ของแตละโรงงาน ซึง่ มีหนาทีใ่ นการคอยดูแลและปองกันไมใหเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำงาน และควบคุม
ดูแลใหมกี ารปฏิบตั ติ า งๆ ตามทีก่ ฎหมายกำหนด นอกจากการเรียนภายในหองเรียนแลว ยังไดจดั ให
ผูเขาอบรมไดออกไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ คือ
บริษัท ไทยเอ็มเอฟซี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
เพื่อสามารถนำความรู ประสบการณที่ไดมาปรับประยุกตใชในงานไดอยางเปนรูปธรรม
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โครงการ ESP SRITHAI คนหา Near miss ลดอุบัติเหตุเปนศูนย
กิจกรรมสรางการดเครื่องจักรในแผนกตกแตง
กิจกรรมปรับปรุงเครื่องขัดเงาเพื่อความปลอดภัยของแผนกตกแตง
กิจกรรมลดความเสี่ยงพนักงานโดนไฟดูดจากการใชเครื่องจักร อุปกรณ
การตอสายกราวดที่เครื่องจักร (ตูอบแผนกอัดเมลามีน)
และเพือ่ เปนการรณรงคสง เสริม ประชาสัมพันธ กระตุน จิตสำนึกใหเกิดความปลอดภัยในการทำงาน
บริษทั ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช ไดจดั กิจกรรม SHE DAY SRITHAI 2019
“สัปดาหความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม” ขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 23 สิงหาคม 2562
เพื่อแสดงผลงานวิชาการดานความปลอดภัย และเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของไดตระหนักถึงความสำคัญ
ความเสียหายและอันตรายที่จะไดรับจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีสวนไดรับ
จากการทำงานนั้นดวย

โครงการสรางวินัยทางการเงิน
ปญหาการมีหนี้สินเปนเรื่องที่มีความสำคัญ เหตุผลหนึ่งของปญหาการมีหนี้สินก็เนื่องมาจาก
การขาดวินยั ทางการเงิน ขาดการวางแผนและการออมเงินอยางถูกวิธี ทำใหเกิดผลกระทบตอการดำรง
ชีวติ ของตนเอง ครอบครัวและยังสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของคนๆ นัน้ อีกดวย บริษทั ไดเขารวม
ในโครงการสรางวินัยทางการเงิน โดยสหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ รวมกับองคกรภาคี 5 องคกร ในการเขาอบรมศึกษาความรูในหัวขอ “Happy
Money เพื่อความสุขทางการเงิน”เพื่อนำมาถายทอดใหพนักงาน สามารถวางแผนการใชจายเงินและ
บริหารจัดการหนี้สิน รวมทั้งปลูกจิตสำนึกใหเห็นคุณประโยชนของการออม ตระหนักรู ปรับเปลี่ยน
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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พฤติกรรมการใชจายอยางถูกวิธี มีภูมิคุมกันทางการเงินที่เขมแข็ง และสามารถเก็บออมเพื่อบรรลุ
เปาหมายตางๆ ในชีวติ ได นำไปสูก ารสรางความสุขทางการเงินของพนักงาน รวมถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคกรอยางยั่งยืน โครงการสรางวินัยทางการเงินเปนการรณรงควินัยทางการเงิน
ใหกับพนักงาน โดยมีคณะทำงานที่จะอบรมและใหคำแนะนำการใชจาย การออม การทำบัญชีรายรับ
- รายจาย นำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวินัยในการใชจายอยางถูกวิธีเมื่อมีความสุขทางการเงิน
แลวก็พรอมที่จะทำงานหารายไดอยางเต็มความสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดูแลตนเองและครอบครัว
ไดอยางดีนั่นเอง

ในสวนของสาขาโคราช ก็ไดรณรงคปลูกฝงใหพนักงานรูจักการออมเงินตระหนักรูถึงประโยชน
ของการออมเงินอยางตอเนื่องใน “โครงการสงเสริมการออมเงินสำหรับพนักงาน”ซึ่งโครงการดังกลาว
ไดเริ่มดำเนินงานมาตั้งแตเดือนเมษายน 2557 จนถึงปจจุบันเปนระยะเวลากวา6 ป มีพนักงานเขารวม
โครงการ 50 คน และมีจำนวนเงินออมรวม 1,156,310 บาท
และในปน้ี สาขาอมตะซิต้ี ไดจดั ทำ “โครงการรักการออม” เพือ่ สงเสริมใหพนักงานรูจ กั การบริหาร
จัดการการใชเงินและการวางแผนการเงินในอนาคตจากการออม ซึ่งไดเริ่มดำเนินโครงการปนี้เปนปแรก
มียอดออมทรัพยจากพนักงานในปนี้จำนวน 84 คน ยอดเงินรวม 413,412 บาท
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ผลลัพธโครงการสรางวินัยทางการเงิน ป พ.ศ. 2562 สาขาสุขสวัสดิ์

ยอดหนี้
0

หลังเขาโครงการ
กอนเขาโครงการ +116,000 บาท
0 บาท

ยอดหนี้ลดลง 903,571 บาท (50.3%)
เงินออมเพิ่มขึ้น 116,000 บาท
กอนเขาโครงการ
- 1,795,632 บาท

- 892,061 บาท
หลังเขาโครงการ

เงินออม

จากการรวมรณรงคสรางวินยั ทางการเงิน ดวยการใหความรูส รางความตระหนักรูแ ละสนับสนุนการออม
ในป พ.ศ. 2562 บริษัท ไดรับเกียรติบัตรจากสหพันธสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภรวมกับ 5 ภาคี ในฐานะเปนองคกรนำรอง โครงการรณรงคสรางวินัยทางการเงิน
ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
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โครงการวางแผนชีวิตกอนเกษียณ

สาขาอมตะซิ ต ี ้ ชลบุ ร ี ได จ ั ด ทำโครงการ สำหรั บ พนั ก งานที ่ ม ี อ ายุ ร ะหว า ง 50 - 60 ป
ไดเขารวมกิจกรรม จำนวน 11 คน เพือ่ ไดเรียนรูใ นเรือ่ งการเสริมสรางคุณภาพและคุณคาของชีวติ ภายหลัง
เกษียณอายุ จากเกษตรกรตนแบบ Young Smart Farmer สนับสนุนโดยองคการบริหารสวนตำบล
โคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ใหมีความรู ทักษะที่จำเปนตางๆ เพิ่มเติมสำหรับใชประกอบ
อาชีพหลังเกษียณอายุ เชน การเพาะปลูกเห็ด การทำปุย หมักชีวภาพ การทำงานฝมอื การฝกสมาธิ
การวางแผนชีวิต การออมเงิน เปนตน ทั้งนี้ บริษัทยังสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณรวมกัน และรวมกันทำประโยชนใหสังคมในโอกาสตางๆ ดวย

โครงการสงเสริมสุขภาพ
การมีสุขภาพกายที่ดียอมมีผลที่ดีตอการทำงานโดยตรง บริษัท จึงสงเสริมใหพนักงาน
ไดมีการออกกำลังกาย ในชวงเวลาหลังเลิกงาน โดยจัดทำหองออกกำลังกาย และจัดเตรียมอุปกรณ
ออกกำลังกายหลากหลายชนิด เพื่อใหเหมาะกับลักษณะการออกกำลังกายของแตละบุคคลและไดจัดสรร
พื้นที่บางสวนในบริษัทใหเปนสนามกีฬากลางแจง เพราะการออกกำลังกายชวยทำใหจิตใจเบิกบานแจมใส
รางกายแข็งแรง ทำใหคลองแคลว มีสมาธิในการทำงานดีขึ้น และยังเปนการเพิ่มภูมิตานทานโรคตางๆ
ไดดีอีกดวย
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โครงการ Change your fat off
ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน สาขาโคราช จำนวน 593 คน พบวา

มีคา BMI (kg / m2)

30 ขึ้นไป

ผอม/ปกติ
ทวม/ อวน
อวนมาก

จำนวนพนักงาน/ คน
...............................

23-29

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

นอยกวา 23

อยูในเกณฑ

237
276
80

คา BMI (Body Mass Index) หรือ คาดัชนีมวลกาย คือ ตัวชี้วัดมาตรฐานเพื่อประเมิน
สภาวะของรางกายวา มีความสมดุลของน้ำหนักตัวตอสวนสูงอยูในเกณฑที่เหมาะสมหรือไม

ซึ่งจากการตรวจสุขภาพดังกลาว พบวามีพนักงานมีคา BMI เกินกวามาตรฐานมาก (คา BMI 30 ขึ้นไป
= น้ำหนักเกินเกณฑ และภาวะอวน) จำนวน 80 คน ทำใหเกิดความเสี่ยงตอโรคภัยตาง ๆ และการทำงาน
ที่ไมเต็มประสิทธิภาพ สาขาโคราช จึงจัดใหมีโครงการ Change your fat oﬀ โดยมีวัตถุประสงค
เพือ่ ใหพนักงานมีคา BMI อยูใ นเกณฑมาตรฐาน สงเสริมใหพนักงานเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมในเรื่อง อาหาร การออกกำลังกาย โครงการดังกลาว จัดขึ้นรวมกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลโตนด โดยจัดอบรมใหความรู กับพนักงานในกลุมเสี่ยงจำนวน 80 คน
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สงผลใหสาขาโคราช ไดรับรางวัลตนแบบดานสุขภาวะที่ดีเขารับโลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศ
เครือขาย Health Leader ในสถานประกอบการจากนายแพทยนรินทร รัชตพิชญคามินทร
นายแพทยสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา ในโครงการสรางสุขวัยทำงานตนแบบสุขภาพดีวิถีโคราช
ประจำป 2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

โครงการหนาบานลานบุญ
การมีความสุขทางใจยอมสงผลตอความสุขทางกาย การทำบุญเปนสวนหนึง่ ทีส่ ามารถสรางความสุข
ทางใจใหกบั พนักงาน สาขาสุขสวัสดิไ์ ดจดั ใหมกี จิ กรรมการใสบาตรภายในบริษทั ทุกเดือน โดยนิมนต
พระสงฆเขามารับบิณฑบาตทีบ่ ริษทั เพือ่ ใหพนักงานไดมโี อกาสรวมใสบาตรในตอนเชาและฟงธรรม
เพื่อเสริมสรางความสุข สงเสริมการมีคุณธรรมและจริยธรรมใหกับพนักงานกอนเขาทำงาน
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โครงการตลาดนัดศรีไทย
สาขาสุขสวัสดิ์ สงเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสุขใหกับพนักงาน โดยจัดตลาดนัดใหพนักงาน
ไดนำสินคาตางๆ มาจำหนายใหแกพนักงานดวยกันภายในบริเวณบริษัท ซึ่งเปนชองทางหนึ่ง
ในการกระตุนใหพนักงานเรียนรูหารายไดเสริมรายไดจากเงินเดือน และยังมีกิจกรรมใหผูขาย ผูซื้อ
รวมบริจาคเงิน เพื่อนำไปเปนทุนการศึกษาใหบุตรพนักงาน และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ เพื่อใหไดเรียนรู
ถึง “การเปนผูให” เพราะการใหจะเกิดความสุขทั้งผูใหและผูรับ ไดรูจักการเสียสละ ไดสงตอโอกาสใหกับ
ผูที่ขาดโอกาส ซึ่งผลที่ยิ่งใหญกวาในการใหทุกรูปแบบมักไมไดหยุดแคเพียงผูรับ แตเปนจุดเริ่มตน
ในการสราง “สะพานของการให” สงตอไปไมรูจบ

ในป พ.ศ.2562 นักเรียนที่เขารับทุน จะตองทำและสง Clip VDO ในหัวขอ “หมดเวลาขยะ
พลาสติก” โดยเลาถึงวิธีการที่จะชวยลดปริมาณการใชพลาสติกในชีวิตประจำวัน เชน ใชถุงผาไปจาย
ตลาด ซื้ออาหารโดยใสปนโต เปนตน เลาถึงวิธีการทำและประโยชนที่ไดจากการใชวิธีเหลานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหเยาวชนเกิดความตระหนักถึงปญหาของขยะพลาสติก และนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ลดการใชพลาสติกในชีวติ ประจำวันลง ซึง่ ถือวาเปนปญหาระดับโลก โดยเลาผาน Clip VDO ความยาว
ไมนอยกวานาทีครึ่งและไมเกินสองนาทีครึ่ง มีนักเรียนรวมรับทุนในปนี้ทั้งสิ้น 17 คน แบงเปนระดับ
มัธยมศึกษา 10 ทุนและระดับประถมศึกษา 7 ทุน
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โครงการสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
บริษทั ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาโคราชและสาขาบางปู ไดเขารวมการประกวด
สถานประกอบกิจการภาคเอกชนทีป่ ฏิบตั ถิ กู ตองตามกฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธและกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน เพื่อเปนการเสริมสรางแรงงานสัมพันธที่ดีในสถานประกอบการ และรวมกัน
บริหารจัดการดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงานใหเกิดความเทาเทียมและยั่งยืน เพื่อลดปญหา
ขอรองเรียนดานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธจากพนักงาน มีรูปแบบการจัดสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการที่สงผลใหลูกจางมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี

ในป พ.ศ. 2562 สาขาโคราช ไดรับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเดนดานแรงงาน
สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 10 ป ติดตอกัน (พ.ศ. 2553 - 2562)” และสาขาบางปู ไดรับรางวัล
เกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 5 ป ติดตอกัน
(พ.ศ. 2558 - 2562) จาก กระทรวงแรงงาน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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Society
การดำเนินงานดานสังคม
บริษัท มีความเชื่อเสมอวาการทำธุรกิจมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อยอดขายหรือกำไรเทานั้น แตจะตอง
ตระหนักถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เพราะธุรกิจเองไมสามารถดำเนินไปไดโดยปราศจากการสนับสนุน
จากสังคมรอบดานเปรียบเสมือนบาน บานจะอยูดีมีสุขได สวนหนึ่งยอมมาจากการมีเพื่อนบานที่ดี
ใหการสนับสนุนดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งก็คือชุมชนสังคมรอบขางนั่นเองบริษัทเปนองคกรสวนหนึ่ง
ของชุมชนและสังคมจึงตองมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม นอกจากนั้น บริษัทยังได
ใหการสนับสนุนตอสังคมภายนอก เพือ่ รวมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในป พ.ศ. 2562
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ในแตละสาขาไดจัดโครงการ CSR สูชุมชนและสังคม
ผานโครงการตางๆ ดังนี้

โครงการ “โรงเพาะเห็ด”และปรับปรุงภูมิทัศน
ณ โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ

สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี ไดจัดทำโครงการ โรงเพาะเห็ดและปรับปรุงภูมิทัศน ณ โรงเรียน
เทศบาลคลองตำหรุ ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อสงเสริมใหนักเรียนและชุมชน ไดตระหนักถึง
การพึ่งพาตนเองโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูวิถีชีวิต สามารถเพาะเห็ดเพื่อรับประทานเอง
เปนการประหยัด ลดรายจาย และเพือ่ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันใหกบั ทางโรงเรียน ทัง้ เปนแหลง
เรียนรูการเพาะปลูกเห็ดใหกับโรงเรียนและชุมชน เห็ดจัดเปนผักที่นิยมรับประทานกันมากมีรสชาติดี
และมีคณ
ุ คาทางอาหารสูง สภาพดินฟาอากาศของไทยเหมาะตอการเจริญเติบโตของเห็ด ซึง่ มีเห็ดหลายชนิด
เพาะในถุงพลาสติกได เชน เห็ดนางรม เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดนางฟา เปนตน
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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โครงการตลาดนัดชุมชน

บริษัท ไดจัดโครงการ ตลาดนัดชุมชนขึ้น ที่สาขาบางปูและสาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อสนับสนุน
ผลิตภัณฑพื้นบาน และผลิตภัณฑทางการเกษตร เปนการสงเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในชุมชน
โดยใหผูผลิตและเกษตรกรนำสินคาที่มีมาจำหนายโดยตรงใหกับผูที่ตองการสินคาหรือผูซื้อที่ไมตองการ
ผานพอคาคนกลางเพื่อใหเกษตรกรไดรับราคาอยางเปนธรรม ทั้งยังสามารถยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
ใหมคี วามเขมแข็งและยัง่ ยืน สามารถสรางรายได สรางอาชีพดวยชุมชนเอง โดยบริษทั ไดเปดโอกาส
และสนับสนุนใหผูประกอบอาชีพการเกษตร ชาวสวน ผูผลิตสินคาชุมชน กลุมผูผลิต ผูประกอบการ
สินคา OTOP เขามาจำหนายสินคา อาทิ ขาวสาร พืชผัก ผลไมปลอดสารพิษ อาหารสด อาหารแปรรูป
และผลิตภัณฑตา งๆจากชุมชน ใหกบั พนักงานของบริษทั ใหไดรบั ประทานอาหารทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัย
ราคาไมแพง ในทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน และยังมีแผนงานการพัฒนา กระตุนตลาดนัดชุมชนตอไป
อยางตอเนื่อง

โครงการอบรมใหความรูเยาวชนเกี่ยวกับพลาสติก (เมลามีน)
สาขาโคราช จัดกิจกรรมอบรมใหความรูกับนักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ต.หนองระเวียง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ในเรือ่ งของพลาสติก (เมลามีน) กับยูเรีย วามีความแตกตางกันอยางไร เพือ่ เปน
ประโยชนใหกับบุตรหลานและผูปกครองในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ปลอดภัย
พลาสติก (เมลามีน) นำมาผลิตเปนจาน ชาม ภาชนะใสอาหารทีน่ อกจากความสวยงามของลวดลาย
ทีห่ ลากหลายแลว ความคงทนก็นบั เปนอีกหนึง่ ปจจัยทีท่ ำใหรา นคา ครัวเรือน ตางเลือกใชภาชนะเมลามีน
กันอยางแพรหลายจากความนิยมใชภาชนะเมลามีนนี้เอง ทำใหมีภาชนะเลียนแบบที่ผลิตจากวัสดุที่มี
ลักษณะคลายเมลามีนวางจำหนายตามทองตลาดมากมาย ซึ่งใชวัตถุดิบที่ไมเหมาะสมตอการผลิตภาชนะ
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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บรรจุอาหาร โดยเมื่อนำไปใชงานแลวสารเคมีจากภาชนะจะมีโอกาสปนเปอนลงสูอาหารจนกอใหเกิด
อันตรายตอผูบริโภคได ดังนั้น ผูบริโภคจึงควรทราบถึงขอสังเกตในการเลือกใชผลิตภัณฑเมลามีน
ที่มีคุณภาพไดมาตรฐานอุตสาหกรรมไมกอใหเกิดปญหาสุขภาพในระยะยาว ภาชนะที่ผลิตจากเมลามีน
100% ไดรับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัย ตามเกณฑมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก
และมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก. 524-2539 ยูเรีย มีคุณสมบัติที่เหมาะสำหรับใชในอุตสาหกรรม
บางประเภทเทานั้น อาทิ เครื่องสุขภัณฑ ปลั๊กไฟ เปนตน ซึ่งถานำมาผลิตเปนภาชนะ แลวสัมผัส
กับอาหารที่มีความรอนสูง มีไขมัน หรือเปนกรด โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารรสจัดของไทย เชน ตมยำ
แกงสม ผัดกะเพรา จะทำใหสารอันตรายจากยูเรียแพรออกมาได ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค
โดยตรงผูบริโภคจึงควรตระหนักถึงอันตราย และใหความสำคัญกับการเลือกใชผลิตภัณฑที่ไดรับ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ มอก. เทานั้น

โครงการอบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ
และปลูกจิตสำนึกรณรงคตอตานการคอรรัปชั่น
ปจจุบันปญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย เปนมลพิษที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
ทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนที่ทุกคนตองรวมมือรวมใจกันจัดการโดยการลดปริมาณขยะ
มีการคัดแยกขยะและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใชประโยชนใหมากทีส่ ดุ รวมทัง้ ใหความรูแ ละปลูกจิตสำนึก
รวมรณรงคตอตานการคอรรัปชั่น ซึ่งการปลูกฝงสูเยาวชนใหมีความรู ความตระหนักรูถึงประโยชนจาก
การคัดแยกขยะ และรวมตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ยอมเปนพื้นฐานที่ดีและสามารถถายทอดไปสู
สังคมในครอบครัวได
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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สาขาบางปู ไดจัดอบรม ใหกับนักเรียนโรงเรียนวัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง
สมุทรปราการ ใหมีความรูถึงพิษภัยของการคอรรัปชั่น และความรูในเรื่องของประเภทขยะ เพื่อใหสามารถ
จัดการคัดแยกขยะไดอยางถูกตองทั้งที่บานและที่โรงเรียน และใหโรงเรียนนำขยะที่คัดแยกไดไปขาย
นำรายไดมาจัดทำกิจกรรมของโรงเรียนตอไป

โครงการอบรมหลักการ 3Rs
3R เปนแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา สามารถชวยลด
ปริมาณขยะใหนอยลง ดวยการลดการใช การนำกลับมาใชซ้ำ และการนำขยะกลับมาใชใหม (Reduce
Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเริ่มตนที่การใชใหนอยลง ลดการใชวัสดุ ผลิตภัณฑ ที่กอใหเกิดขยะ
เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑที่ยังสามารถใชงานได กลับมาใชซ้ำ
(Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑที่ใชงานแลวมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใชประโยชนใหมหรือรีไซเคิล
(Recycle)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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สาขาบางปู ไดจัดฝกอบรมใหความรูแกสามเณรภาคฤดูรอน วัดศรีจันทรประดิษฐ ต.บางปูใหม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในเรื่องของ หลักการ 3Rs และการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหความรูเรื่องการคัดแยก
ขยะอยางถูกวิธีและปลูกฝงจิตสำนึกใหกับเยาวชน ไดรูจักรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงรูจักอนุรักษพลังงาน
และใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด

รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2019
บริษทั ไดดำเนินกิจกรรมเพือ่ ชุมชนและสังคมอยางตอเนือ่ ง ควบคูก บั การดำเนินธุรกิจ ภายใต
ความรับผิดชอบตอนโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ดวยตระหนักดีวาเราเปรียบเสมือนสวนหนึ่ง
ของสังคมที่จะรวมกาวเดินไปสูการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน จากความมุงมั่น
ในการพั ฒ นาชุ ม ชนอย า งต อ เนื ่ อ ง และให ค วามสำคั ญ กั บ ผู  ม ี ส  ว นได เ สี ย ทุ ก ส ว น ทำให
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ไดรับรางวัลดังนี้

Continuous Award 2019
ตอเนื่องเปนปที่ 3

สาขาโคราช
ไดรับรางวัล CSR-DIW
Continuous Award 2019
ตอเนื่องเปนปที่ 5

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

ไดรับรางวัล CSR-DIW

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

สาขาบางปู

สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี
ไดรับรางวัล CSR-DIW
Continuous Award 2019

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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ตอเนื่องเปนปที่ 6

โครงการมอบเรือใหกับศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2
จากอิทธิพลพายุโซนรอน “โพดุล” และพายุโซนรอน “คาจิกิ” ทำใหเกิดฝนตกหนักและน้ำทวม
ในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่สาหัสกวาทุกป เนื่องจาก
ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำใหเขตอีสานตอนบน แมน้ำโขงและลาว มีปริมาณฝนตกหนัก
ติดตอกันจนทำใหการระบายน้ำตามธรรมชาติ ไมสามารถรับได เกิดน้ำทวมขังเปนเวลานาน
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช ไดมอบเรือจำนวน 50 ลำ ผานผูแทน
แมทัพภาคที่ 2 พันเอกวัชรพล คันธา หัวหนาแผนกกิจการพัฒนา กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2
เพื่อนำไปชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คายสุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

และไดรวมกับบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวิเชียร - ปราณี เผอิญโชค
มอบเกาอี้สุขา เพื่อชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 และวันที่ 19 กันยายน
2562
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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โครงการสหกิจศึกษา ASEAN (SVN)

สหกิจศึกษาอาเซียน เปนโครงการฝกประสบการณการทำงานในวิชาชีพตามหลักสูตรตางๆ
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อสงเสริมการสรางประสบการณตรงจากการทำงานจริงในวิชาชีพ
โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับผูใ ชบณ
ั ฑิตในตางประเทศ เพือ่ เปนการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาในดานภาษา วัฒนธรรม และการทำงานรวมกันกับชาวตางชาติทั้งเปนการเปดโอกาส
ใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และเกิดการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลา ผานนักศึกษาผูไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการนั้นๆ
โดยนักศึกษาจะพำนักและปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในกลุมประเทศอาเซียน 1 ภาคการศึกษา
หรือ 16 สัปดาหอยางตอเนื่อง

ซึ่งในป พ.ศ. 2562 บริษัท ไดสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษา ASEAN ดวยการใหนักศึกษา
ในโครงการเขาฝกสหกิจศึกษาที่ Srithai (Vietnam) Company Limited ณ กรุงโฮจิมินตประเทศเวียดนาม
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563
ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม
เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการนี้เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน - นักศึกษาชาวเวียดนามไดศึกษาเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรมไทย ณ สถาบันการศึกษาในทองถิ่นของประเทศไทยซึ่งนอกจากเปนการสรางสัมพันธไมตรี
ระหวางไทยและเวียดนามแลว นักศึกษายังสามารถนำความรูและประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ
ใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมทองถิ่นไดอีกดวย โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) และประธานสภา
ธุรกิจไทย-เวียดนาม รวมกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส)
ประเทศไทยไดมอบทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาชาวเวียดนาม ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรูภาษา
และวัฒนธรรมไทยจำนวน 5 ทุนๆ ละ 40,000 บาทสำหรับใชเปนคาลงทะเบียนศึกษาอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวตางประเทศ (หลักสูตร 700 ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนเมษายน 2563 โดยนักศึกษาจะไดเขารวมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูภาษาและวัฒนธรรมไทย-เวียดนามกับนักศึกษาชาวไทยประกอบดวยกิจกรรม Workshop
เรียนรูศ ลิ ปวัฒนธรรมไทยดานตางๆ กิจกรรมทัศนศึกษาสถานทีส่ ำคัญในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกลเคียง
การเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง การเขารวมกิจกรรมตามประเพณีสำคัญตางๆ
ในทองถิ่นและการจัดกิจกรรม Vietnam Day เพื่อเผยแพรศิลปวัฒนธรรมเวียดนามใหนักศึกษาชาวไทย
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันและจัดทำ Blog บันทึกการเขารวมกิจกรรมตางๆเปนประจำเพื่อเผยแพร
ประสบการณที่ไดรับของตนเองอีกดวย
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
41

รางวัลองคกรที่สนับสนุนดานคนพิการดีเยี่ยม ประจำป 2562

บริษัท สนับสนุนและมีการจางงานคนพิการเขาทำงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังใหความรวมมือ
และสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในการอบรม - ฝกงานใหกับคนพิการ
เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาทํางานในสถานประกอบการตางๆ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
บริษทั ไดรบั รางวัลองคกรทีส่ นับสนุนงานดานคนพิการดีเยีย่ ม ประจําป 2562 จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยโดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
มอบรางวัล ณ ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเปนรางวัลที่มอบใหแกสถานประกอบการที่ใหการสนับสนุนงาน
ดานคนพิการอยางตอเนื่อง โดยการรับคนพิการเขาทํางาน และสนับสนุนการอบรม - ฝกงาน
เพือ่ เตรียมความพรอมในการเขาทํางานในสถานประกอบการ เพือ่ สงเสริมใหมกี ารจางงานคนพิการ
ในภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการมีงานทำและสามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผูพิการ ใหผูพิการ
มีรายไดที่ยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
42

โครงการวิปสสนากรรมฐาน หลักสูตร รูกาย รูจิต รูอารมณ รูความคิด

การปฏิบัติธรรม เจริญสติเปนหนทางการปลดปลอยความทุกขของมนุษย ใหเราอยูกับปญหา
อยางไมมีปญหา อยูกับทุกขโดยที่เราไมทุกข นำไปสูการรูตัวทั่วพรอม เกิดปญญาที่จะพัฒนาชีวิต
อยางมีคุณคาตอตัวเองและสังคม เพื่อเปนการปลูกฝงและสรางที่ยึดเหนี่ยวดานจิตใจใหกับพนักงาน
และบุคคลภายนอก ในการนำหลักธรรมมาใชในการประพฤติปฏิบัติตนเปนแนวทางในการดำรงชีวิต
ใหดำเนินไปอยางเปนปกติสุขในสภาพสังคมปจจุบัน บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
สาขาสุขสวัสดิ์ ไดจัดทำโครงการวิปสสนากรรมฐาน หลักสูตรรูกาย รูจิต รูอารมณ รูความคิดใหกับ
พนักงานและบุคคลภายนอก ไดเขามาฝกทำสมาธิ วิปสสนากรรมฐานและรับฟงธรรมะเทศนา คำสอน
จากคณะพระอาจารยกติ ติเชษฐ สิรวิ ฑฺฒโกและวิทยากรจากศูนยวปิ ส สนาบุญญานุภาพ ซึง่ ไดจดั ตอเนือ่ ง
มาเปนระยะเวลากวา 6 ป ซึง่ ไดรบั การตอบรับเปนอยางดี ทัง้ จากพนักงานและบุคคลภายนอกสมัครเขามา
เพิ่มมากขึ้นจนตองจำกัดจำนวนผูเขาปฏิบัติ จากการสัมภาษณผูเขารวมปฏิบัติ ไดรับคำตอบวา การจัด
หลักสูตรธรรมะ ทำใหลดปญหาครอบครัว ลดปญหาความขัดแยง ลดปญหาความไมเขาใจกัน หลายทาน
รักษาศีล และมีหิริโอตัปปะ หลายทานมีความเห็นอกเห็นใจกันทั้งที่บานและที่ทำงาน ทำใหการประสาน
งานราบรื่นขึ้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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บทสรุป
ความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อความยั่งยืนขององคกร

ความรับผิดชอบตอสังคมเปนเรื่องที่มีความสำคัญ ไมใชเฉพาะกับองคกร
ที่มีการทำธุรกิจเทานั้นแตเปนเรื่องที่มีความสำคัญของคนทุกคน การทำใหสังคม
นาอยูสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนสุขนั้น ทุกคนตองทำหนาที่ๆ รับผิดชอบ
ในสวนของตนเองและทำงานตามหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด โดยคำนึงถึง
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอม (Economic-Social-Environment)
บนพืน้ ฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ในการดำเนินงานดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมในกระบวนการทำงานของภาคธุรกิจ (CSR-in-Process) นั้น
บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน) ไดนำแนวทางการจัดการ
ตามหลักการ 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World
มาเปนกรอบในการดำเนินงานของบริษัทใน 3 ดาน คือ การดำเนินงาน
ดานสิ่งแวดลอม (Environment)การดูแลพนักงานในสถานที่ทำงาน
(Workplace) การดำเนินงานดานสังคม (Society) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ของบริษัท ใหทุกคนอยูรวมกันไดอยางมีความสุขและนำมาซึ่งความเจริญ
กาวหนาอยางยั่งยืนของบริษัทเชนกัน

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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รางวัลแหงความสำเร็จ พ.ศ. 2562

4 กรกฎาคม 2562 สาขาโคราช
รางวัลเครือขาย Health Leader
ในสถานประกอบการ
จาก สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา

8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สาขาบางปู
รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดี
ตามหลัก 3Rs (3Rs Award)
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

23 กันยายน พ.ศ. 2562 สาขาบางปู, สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี และสาขาโคราช
รางวัล CSR–DIW Continuous Award 2019
จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 2562
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15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาบางปู
รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
5 ป ติดตอกัน (พ.ศ. 2558 – 2562)
จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สาขาโคราช
รางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน
ดานแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
10 ป ติดตอกัน (พ.ศ. 2553 – 2562)
จาก กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สาขาอมตะซิตี้ ชลบุรี
โลเกียรติคุณสถานประกอบการตนแบบ
การสงเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน
ในสถานประกอบการ
จาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
รางวัล Supplier Award 2019 (Platinum Award)
จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบตอสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ป

2562

SRITHAI

CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
for Sustainability Report : CSR

บริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด (มหาชน)

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

www.srithaisuperware.com

