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ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) 

การดํารงไวซ่ึงความยั่งยืนนั้น หมายถึงจะตองอยูรวมกับทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของไดอยางไมมีปญหา 
อีกท้ังอาจจะตองไดรับการสนับสนุนหรือความชวยเหลือซ่ึงกันและกันในบางครั้ง และเพ่ือจะให
ไดบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล จํากัด จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพ่ือ
รักษาไวซ่ึงจริยธรรมธุรกิจของบริษัท และเพ่ือความยั่งยืนในการรักษาผลประโยชนรวมกันกับกลุม
ตางๆ โดยแสดงไวซ่ึงการดําเนินการท่ีสําคัญๆ และครอบคลุม ในกรณีท่ีอาจจะมีการดําเนินการใด  ๆ
ท่ีนอกเหนือไปจากท่ีไดมีไว บริษัทจะใชหลักการดําเนินงานเพ่ือความยั่งยืนท้ัง 7 ขอ ในการควบคุม
การดําเนินการ 

ความรับผิดชอบของบริษัทในดานตางๆ มีดังนี้ 

ความรับผิดชอบของเราที่มีตอชุมชน (Responsibilities to Community) 
บริษัท มีพันธะสัญญาในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอชุมชนท่ีเราดําเนินธุรกิจ และทําหนาท่ีเปน
ผูนําท่ีรับผิดชอบตอวัฒนธรรม ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมในชุมชน บริษัทจะมีสวนรวมสนับสนุน
กิจกรรมในชุมชนตางๆอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงสนับสนุนหลักการท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญของหลักสิทธิ
มนุษยธรรม จริยธรรม ของชุมชนนั้นๆ 

ความรับผิดชอบตอพนักงาน (Responsibilities to Employees) 
บริษัทมีพันธะสัญญาในการสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความปลอดภัย และปฏิบัติกับ
พนักงานดวยความเปนธรรมกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน 

ความรับผิดชอบตอคูคา(ผูจัดหาวัตถุดิบ, ผูจัดสงเศษเหล็ก, ผูรับเหมา และ ผูจัดหา อื่นๆ) 
(Responsibilities to Suppliers and Venders) 
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ถูกตองตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับอ่ืนใดท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย บริษัทจะไมใชบริการของคูคา ท่ีดําเนินการใดๆ ขัดตอ
กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับรวมถึงกฎหมายวาดวยความปลอดภัย สภาพแวดลอมและการจาง
งาน และจะไมดําเนินธุรกิจกับองคกรท่ีจางแรงงานท่ีถูกบังคับ หรือขัดตอหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
บริษัทจะเอาใจใสดูแลในการตรวจสอบวาคูคาเหลานั้นปฏิบัติตามมาตรฐานเหลานี้หรือไม 
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ความรับผิดชอบตอลูกคา และผูบริโภค (Responsibilities to Customers) 
บริษัทมีพันธะสัญญาจะมุงม่ันดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและซ่ือสัตยตอลูกคา โดยจะดําเนินการ
อยางถูกตองตามกฎหมาย และรักษาไวซ่ึงมาตรฐานของคุณภาพของสินคา และจัดจําหนายในราคา
ท่ียุติธรรม  

ความรับผิดชอบตอผูถือหุน และ สถาบันการเงินเจาหนี้ (Responsibilities to Shareholders and 
Creditors) 
บริษัทมีพันธะสัญญาในการดําเนินงานเพ่ือผลประโยชนของผูถือหุน และสถาบันการเงินเจาหนี้ 
ดวยการทํางานหนัก เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเงิน และจะใชทรัพยสินของบริษัทดวยความ
รับผิดชอบ จะประเมิน และรายงานผลทางดานการเงินดวยขอมูลท่ีถูกตอง เอกสารทางการเงินและ
บัญชี จะดําเนินการตามหลักมาตรฐานทางบัญชีท่ีไดรับการยอมรับท่ัวไป และพรอมรับการ
ตรวจสอบเพ่ือความถูกตองของขอมูล 

ความรับผิดชอบตอภาครัฐ องคกรอิสระ และส่ือมวลชน (Responsibilities to Government , 
NGOs and Mass communication) 
บริษัทจะสงเสริมใหพนักงานทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย
ของประเทศและชุมชน จะสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ โดยจะ
วางตัวเปนกลางในทางการเมือง ไมเลือกฝายและจะเปดโอกาสใหพนักงานใชสิทธิทางดาน
การเมืองอยางเต็มท่ีภายใตกรอบของรัฐธรรมนูญ บริษัทไมสนับสนุนการปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับการ
คอรัปชัน รวมถึง การติดสินบนในทุกๆกรณ ีและจะใหความรวมมือ อยางเต็มท่ี กับ ภาครัฐ องคกร
อิสระ และส่ือมวลชน ในการใหขอมูล ขาวสารท่ีถูกตองท่ีเปนประโยชนตอสังคม และจะ
สนับสนุนใหผูท่ีมีสวนไดสวนเสียกับบริษัททุกภาคสวนดําเนินการใดๆท่ีเปนการปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือขอบังคับอ่ืนใดท่ีมีผลตามกฎหมายดวยเชนกัน พรอมท้ังจะดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีของชุมชนท่ีมีอยูใหดํารงสืบตอไป เพ่ือสรางความยั่งยืน
รวมกัน 

การรับเร่ืองรองเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิด หรือขัดกับจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Receiving 
Complaints for conflict of code of conduct) 

บริษัท กําหนดใหเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอง
รับทราบและปฏิบัติตามหนาท่ีความรบัผิดชอบตามท่ีกําหนดไวในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code 
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of conduct) อยางจริงจัง และถาทานมีคําถามหรือตองการแจงขอกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ หรือ
พบการดําเนินการใดๆท่ีไมเปนไปตามกฎหมายหรืออาจเกิดผลท่ีทําใหไมเปนตามขอกําหนดใน 
จริยธรรมธุรกิจนี้ ขอใหทานเลือกอยางนอยหนึ่งทาง ซ่ึงเปนวิธีท่ีทานทําแลวรูสึกสะดวกและสบาย
ใจท่ีสุด ดังนี้ 

 

 ผูบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาของทาน 
 หัวหนาฝาย หรือหัวหนาหนวยธุรกิจของทาน 
 กรรมการบริษัท หรือผูบริหารระดับสูง 
 เจาหนาท่ีดูแลดานความปลอดภัย, สุขภาพ, สภาพแวดลอมและคุณภาพ (SHEQ) 

ผูใดก็ตามท่ีมีเจตนาดีในการแจงประเด็นปญหา หรือรายงานขอละเมิดตาง ๆ เกี่ยวกับหลักปฏิบัติจะ
ไดรับการคุมครองจากการขมขู คุกคาม หรือการผูกพยาบาทใด ๆ และจะไมถูกลงโทษทางวินัยใด 
ๆ ท้ังส้ิน พนักงานทานใดท่ีกีดกันหรือ ขัดขวางการแจงการละเมิดตางๆจะตองไดรับโทษทางวินัย
จนถึงขั้นใหออกจากงาน 
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ประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมโครงการความรับผิดชอบตอสังคม (CSR-DIW joining benefit) 

1 ประโยชนท่ี บริษัทท่ีเขารวมโครงการ ไดรับ 

 มีการพัฒนาอยางยั่งยืน ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 โรงงานไดรับการยอมรับจากทุกฝายท่ีมีสวนไดสวนเสียกับโรงงาน 
 โรงงานไดรับการยกระดับความมีมาตรฐานในการดําเนินงานจากคูคา ผูบริโภค และเจาหนี ้
 โรงงานมีศักยภาพในการขยายธุรกิจเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
 ลดปญหาการรองเรียนจากชุมชน 

2 ประโยชนระยะยาว ตอบริษัท 

 โรงงานสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางยัง่ยืน โดยไมมีการตอตานจากชุมชน 
 โรงงานสามารถขยายการลงทุนไดอยางตอเนื่อง 
 โรงงานช่ือเสียงเปนท่ียอมรับในชุมชนและในระดับประเทศหรือตางประเทศ 

3 ประโยชนท่ี พนักงาน ไดรับ 

 พนักงานมีความสุขในการทํางานมากขึ้น ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจ 
 พนักงานมีการพัฒนาตนเองท้ังในดานทักษะการทํางานรวมถึงทางดานจิตใจ พรอมรับ

ความกาวหนาในอาชีพการงานอยางยั่งยืน 
 พนักงานมีความภาคภูมิใจในการมีสวนรวมกับโครงการ CSR ในการเขารวมกิจกรรมกับ

ชุมชน 
 พนักงานมีปฏิสัมพันธระหวางพนักงานดวยกัน และระหวางโรงงานกับชุมชนท่ีดีขึ้น ทํา

ใหสังคมรอบขางดีขึ้น 

4 ประโยชนท่ี ชุมชนท่ีเขารวมโครงการกับบริษัท ไดรับ 

 ลดปญหาดานความเปนอยูและส่ิงแวดลอม 
 มีสวนรวมกับโรงงานในการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและส่ิงแวดลอมของ

ชุมชน 
 ไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนใหเจริญขึ้นอยางยั่งยืน 
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 ชุมชนมีบทบาทในการกํากับดูแล และกําหนดทิศทางในการดูแลชุมชนไดมากขึ้นดวยการ
สนับสนุนจากโรงงาน 

5 ประโยชนระยะยาว ตอชุมชน 

 มีการพัฒนาในดานความเปนอยูและสภาพแวดลอม 
 ชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมสภาพแวดลอมในชุมชนไดมากขึ้น จากการท่ีมีสวนรวมใน

การดําเนินงานของโรงงานท่ีมีผลตอสภาพแวดลอมของชุมชน 
 ชุมชนเกิดความสงบสุข สงผลใหสังคมและประเทศชาติมีความสงบสุข 
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การปกปองส่ิงแวดลอม (Environmental Conservation) 

บริษัทไดนําเอานโยบายดานส่ิงแวดลอมมาใชในการดําเนินงานเพ่ือลดมลภาวะท่ีเกิดขึ้น สอดคลอง
กับกฎหมาย และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรใหเกิดความคุมคา ซ่ึงปจจุบันบริษัทมีแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

มีการควบคุมกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน 

 มีการดูดอากาศเสียจากกระบวนการหลอมและสงไปบําบัดกอนปลอยสูบรรยากาศ 
 โรงงานมีระบบจัดการน้ําหมุนเวียนท่ีใช ไมใหมีการปลอยน้ําเสียออกนอกโรงงาน 
 มีระบบจัดการน้ําฝนและน้ําจากแหลงธรรมชาติ กอนปลอยออกสูภายนอก 
 มีการกําจัดของเสียจากโรงงานดวยการขออนุญาต และสงกําจัดโดยบริษัทท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย 
 มีการเจรจาในเรื่องขอนําเขาเทคโนโลยีปรับปรุงเตาหลอม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช

พลังงาน เพ่ิมกําลังการผลิต และลดมลภาวะทางอากาศ 

ตรวจวัดและสงเสริมส่ิงแวดลอมภายในโรงงาน 

 เฝาตรวจติดตามคุณภาพอากาศท่ีปลอยออกจากปลองระบายอากาศ ปละ 2 ครั้ง 
 ตรวจวัดคุณภาพน้ําทุกเดือน 
 มีการตรวจสอบสารเคมีท่ีปนเปอนในดินเปนประจําทุกป 
 คัดแยกขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย ภายในโรงงาน 
 ปลูกตนไมเพ่ือเปนพ้ืนท่ีสีเขียวภายในโรงงานประมาณ 20% 

ตรวจวัดส่ิงแวดลอมชุมชน 

 มีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศอยางตอเนื่อง ปละ 2 ครั้ง 
 ตรวจติดตามระดับเสียงท่ีรอบรั้วโรงงานท้ังส่ีดาน ปละ 2 ครั้ง 

จัดตั้งคณะกรรมการส่ิงแวดลอม และจัดประชุมรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกเดือนเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงและติดตามโครงการใหมีความคืบหนา 
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จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี โดยมีตัวแทนบริษัท ชุมชน และภาครัฐ เขารวมประชุมเพ่ือช้ีแจงผล
การดําเนินงานของบริษัทและหาแนวทางการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมใหเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
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สุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) 

บริษัทไดนําเอานโยบายดานความปลอดภัยมาใชในการดําเนินงานเพ่ือลดอันตรายและความ
เจ็บปวยท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับกฎหมาย และในการปรับปรุงกระบวนการผลิต บริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูทํางานเปนสําคัญ ซ่ึงท่ีผานมา บริษัทมีการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย ดังนี ้

ตรวจวัดสภาวะแวดลอมการทํางาน 

 มีการตรวจติดตามคุณภาพอากาศภายในโรงงานเปนประจํา ท้ังท่ีเตาหลอม ริมรั้วโรงงาน 
และหองปฏิบัติการ 

 ตรวจติดตามระดับเสียงในพ้ืนท่ีทํางาน ทุก 4 เดือน 
 ตรวจติดตามระดับความรอนภายในพ้ืนท่ีทํางานท่ีมีความรอนสูง ทุก 4 เดือน 
 ตรวจสอบแสงสวางภายในโรงงานใหเปนไปตามมาตรฐานทุกป 

จัดอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลและช้ีแจงใหแกบุคคลากรทุกระดับ ท้ังพนักงานและผูรับเหมา
สําหรับใชในการปฏิบัติงาน และผูเยี่ยมชม 

มีการตรวจสุขภาพใหกับพนักงานเปนประจําทุกป 

จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และจัดประชุมรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกเดือนเพ่ือลดความ
เส่ียงการเกิดอุบัติเหต ุ

มีการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ หาแนวทางปองกัน และรายงานการเกิดในท่ีประชุมทุก
เดือน 

มีการซอมรับมือภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นเปนประจําทุกป 

อบรมใหความรูพนักงานและติดประกาศในเรื่องของการปองกันโรคอยางสมํ่าเสมอ 
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การบริโภคอยางยั่งยืน (Sustainable Consumption) 

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล มีบทบาทในการนําเหล็กเกาท่ีผานการใชงานแลวมาเขาสูกระบวนการ
หลอมซ่ึงมีการควบคุมมลพิษตามมาตรฐานส่ิงแวดลอม ISO 14001 ผลิตเปนสินคาจําหนายใหกับ
ลูกคา และเหล็กท่ีผานการใชงานก็จะกลับเขาสูกระบวนการรีไซเคิลผานผูจัดหาเศษเหล็ก จึงทําให
เหล็กเปนวัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชซํ้าได 

นอกจากนี้ บริษัทยังไดพิจารณาการนําเทคโนโลยี EcoArc มาใช ซ่ึงจะเปนวิธีการปอนเศษเหล็กเขา
เตาแบบใหมโดยจะไมมีการเปดฝาเตาอีกตอไป ทําใหลดการใชพลังงานความรอนไดมากกวา 30%  
และยังชวยลดมลภาวะจากฝุนไดอีกทางหนึ่ง และในโครงการนี้ยังไดเพ่ิมเติมสวนของปลองระบาย
อากาศท่ีชวยกําจัดกาซคารบอนมอนอกไซดไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงเปนเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอมอยางแทจริง 

ประโยชนจากการใชเทคโนโลยี EcoArc 

1. ลดการสูญเสียความรอน ทําใหใชพลังงานลดลง 
2. ลดเวลาการหลอมตอเตา ชวยเพ่ิมกําลังการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพการหลอม 
3. ลดปริมาณฝุนท่ีหลุดลอยออกไปและกําจัดกาซคารบอนมอนอกไซดท่ีไดจากการผลิต 
4. ลดปญหาทางเทคนิคหลายประการท่ีเกิดจากการอุนเศษเหล็ก 

ประสิทธิภาพการใชวัตถุดิบ พลังงาน และน้ํา 

บริษัท ยู เอ็ม ซี เม็ททอล มีความใสใจในทรัพยากรท่ีลดนอยลง และไดดําเนินการในเรื่องตางๆ เพ่ือ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 นําวัสดุทนไฟท่ีใชแลวมาบดและนํากลับมาใชใหม 
 การคัดแยกเศษเหล็กและจัดเรียงอยางเหมาะสม เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานความรอน

เนื่องจากการใสเศษเหล็กเขาเตา 
 นําพลังงานความรอนจากแกสมาใช ซ่ึงจะใหประสิทธิภาพท่ีสูงกวาไฟฟาในการหลอมเศษ

เหล็กชวงเริ่มตน 
 ใชเทคโนโลยีการแลกเปล่ียนความรอนของอากาศท่ีเขา-ออกเตาโรงรีดเพ่ือลดการใช

พลังงาน 
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 เพ่ิมสัดสวนการใชเหล็กแทงรอนจากโรงหลอมนําไปรีดทันที เพ่ือลดการใชพลังงาน 
 แบงประเภทของน้ํา ท่ีใชในกระบวนการ ชวยใหน้ํ าสามารถหมุนเวียนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การกําจัดบรรจุภัณฑ ของเสีย และผลิตภัณฑ 

บริษัทจะกําจัดผลิตภัณฑท่ีไมเปนไปตามขอกําหนดใหส้ินสภาพและนําไปหลอมใหม ตาม
ขอบังคับของ สมอ. เพ่ือปองกันไมใหผูบริโภคไดรับสินคาท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน 

สําหรับผูบริโภค สามารถนําเศษเหล็กหรือเหล็กเสนท่ีหมดสภาพไปจําหนายใหกับผูรับซ้ือเศษ
เหล็กท่ัวประเทศ 


