ผนวก ช
กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดใหญกับความรับผิดชอบตอสังคม
กรณีศึกษาบริดจสโตน ในประเทศไทย
บริดจสโตน (ประเทศไทย) จํากัด4 ผลิตยางรถยนต รถยนตนงั่ กอตั้งบริษัท 22
มิถุนายน 2510 บริษัทแมอยูท ี่ประเทศญี่ปนุ
ปรัชญาบริษัท (Business Philosophy) : สรางสรรคผลิตภัณฑที่ดีเยีย่ มเพื่อรับใชสงั คม
(Serving Society with Product of Superior Quality)
กิจกรรม (Activities)
1. โครงการลดอุบัติเหตุในทองถนน เปนการรวมมือกับกรมขนสงจัดอบรมใบขับขี่แก
มือใหมหัดขับ
Cause

ลดอุบัติเหตุบนทองถนน

Target Audience

ผูตองการสอบใบขับขี่

Sample Activity

โครงการอบรมสําหรับผูขอ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต
- ประชาสัมพันธ
- เว็บไซด

Major Partners

กรมการขนสงทางบก

2. โครงการบริดจสโตนตอเนื่องดวยกิจกรรมรณรงค “ตรวจเช็คสภาพยางรถยนต และ
ลมยางเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย ในการเดิ น ทาง” โดยให ค วามรู ค วามเข า ใจและมี ช า งเทคนิ ค
ตรวจเช็คตรวจสภาพยางภายนอก วัดความสึกรองดอกยาง ตรวจเช็คความดันลมยางดวยวิธีงายๆ
ที่สามารถนํากลับไปปฏิบัติดวยตนเอง

4

http : //www.bridgestone.co.th และสัมภาษณคุณพจนีย เขียนแกวในเดือน
ธันวาคม 2549.
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Desired Behavior

Target Audience

สรางพฤติกรรมตรวจเช็คลมยาง
และสภาพยางกอนออกเดินทาง
เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
รถยนต

ผูใชรถยนต

Sample Activity
-

Major Partners

เว็บไซด
ชมรมแรลลี่ไทย
กิจกรรมตรวจ
สภาพ
ยางและเช็คลมยาง

3. โครงการทุนการศึกษารถจักรยาน โครงการ Bridgestone Rides the Future
รวมกับมูลนิธกิ องทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) มอบจักรยาน 300 คัน ทุนการศึกษา 300
ทุน แกนกั เรียนยากไรในจังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ และเลย พรอมอบรมดานความปลอดภัยในการขับ
ขี่และการเรียนรู เพื่อการซอมบํารุงจักรยานยนตดวยตนเองใหนกั เรียน เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน
2549
Cause

Major Partners

การศึกษา

Recipient

ทุนการศึกษาของนักเรียนเรียนดี ความ นักศึกษา
ประพฤติดี แตขาดทุนทรัพย
ทุนการศึกษานักเรียนยากจนในชนบท
นักเรียน

การศึกษา

Major Partners

มหาวิทยาลัย
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อ
การพัฒนา (EDF)

4. โครงการเรียนรูโลกกวางไปกับไทยบริดจสโตน และ WWF ประเทศไทย หรือ
เรียกวา Green Hands II โดยมีลูกหลานของพนักงานบริดจสโตน นักเรียนจากโรงเรียนสุเหราใหม
เจริญ และโรงเรียนเทพศิรินทร นนทบุรี จํานวน 48 คน เขารวมกิจกรรม เพื่อใหชมโรงงาน
กระบวนการผลิตยางรถยนต และการขจัดของเสียถูกกลับนํามาใชใหม เชน ยาง เศษกลอง
กระดาษ เศษโลหะ เปนตน
Cause

รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม

5

Target Audience

Sample Activity
Green Hands II

Major Partners

5
พนั ก งานและครอบครั ว
WWF
เยี่ยมชมโรงงานและเรียนรู
ชุมชนรอบขาง
การขจัดของเสียและธรรมชาติ

http ://www.wwf thai.org.th
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บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)6
บริษัทปูนซิเมนตไทย หรือ เครือซีเมนตไทย เปนบริษัทของคนไทยมานานกวา 93 ป
ธุรกิจในเครือมีหลายประเภท ตั้งแตอุปกรณกอสราง กระดาษ เปนตน แนวคิดของปูนซีเมนต
ภายใตภารกิจ (Mission) รับผิดชอบตอสังคมและเปนสวนหนึ่งของสังคม มีอยู 3 ประการคือ
ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ตอสังคม บรรษัทภิบาล
บริษัทไดรางวัล 140 รางวัล และเปนบริษัทยอดเยี่ยมของประเทศไทย ป 2547 และ
ป 2548 และ Best Thai Investor Relations จาก IR Magazine สิงคโปร และรางวัลระดับโลก
แสดงวาการดําเนินธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคม เปนปจจัยหลักที่มีสว นทําใหบริษัทไดรับ
รางวัลระดับประเทศและระดับโลก
ภาพที่ ซ.1
แสดงใหเห็นองคกรรับผิดชอบตอสังคม มีผลตอสังคม มีความรูสึกทีด่ ีตอองคกร
การสรางแรงจูงใจ

องคกร

รูปแบบ CSR

สังคม

การยอนกลับจากสังคมทัง้ บวกและลบ
ความรับผิดชอบตอสังคมเปนหนึ่งในอุดมการณของบริษัท จึงไดกอตั้งมูลนิธิเครือ
ซีเมนตไทย เพือ่ ดําเนินอุดมการณ คุณภาพ และเปนธรรม สรางสรรคกจิ กรรมที่เปนประโยชนตอ
สังคม ทางดานการศึกษา กีฬา สิง่ แวดลอม กิจกรรมสาธารณประโยชน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ
ดังนี้
ดานการศึกษา เชน โครงการจัดประกวดหุนยนตกูภัย (Thailand Rescue Robot
Champion-ship) การจัดวิทยาศาสตรเยาวชนชางเผือกซิเมนตไทย (Young Thai Artist Award)
ทุนสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง
ดานกีฬา โครงการแขงขันชายแบดมินตันชิงชนะเลิศเยาวชนแหงประเทศไทย จัด
ตอเนื่อง 24 ป แบดมินตันเครือซิเมนตไทย ไทยแลนดโอเพน วอลเลยบอลเครือซิเมนตไทยชิง
ชนะเลิศชุมชนแหงประเทศไทยจัดตอเนื่องนานถึง 17 ป
6

http://www.thaichement.com และสัมภาษณคณ
ุ สุวิมล จิวาลักษณ ตุลาคม 2549
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ดานสิ่งแวดลอม โครงการจัดระเบียบขยะ Do It Clean โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
จิตสํานึกในการคัดแยกขยะ และนํากลับมาใชใหแกพนักงาน ชุมชนรอบโรงงาน นักเรียน นิสิต
นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไปผานกิจกรรมทัว่ ทุกภูมิภาค เชน ทอดผาปาขยะรีไซเคิล คอนเสิรตพื้นที่
ชุมชนรอบโรงงาน เปนตน
กิจกรรมสาธารณประโยชน เชน มอบเงินสนับสนุนองคกรสาธารณกุศลอยางตอเนือ่ ง
ชวยเหลือผูประสบภัยทั่วประเทศ จัดสรางสาธารณสมบัติเพื่อชุมชน บริจาคสิ่งของผูประสบภัย
ธรรมชาติสม่ําเสมอ นอกจากนี้สนับสนุน ปูน วัสดุกอสรางใหนิสิต นักศึกษา ออกคาย
อาสาสมัคร เปนตน
กิจกรรมชุมชนสัมพันธ เพือ่ สงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นของชุมชน บริเวณโดยรอบ
โรงงานและบริษัท เชน จัดอบรมใหทักษะความรูดานอาชีพ เปนตน
ดวยความมีชอื่ เสียงดานงานบริหารบุคคลของบริษัท จึงมีการจัดอบรมสรางความรูอยู
เสมอดวยแนวคิด การบริหารสมรรถนะความสามารถ (Competency-Bases Management) ให
พนักงานมีสว นรวมในกิจกรรมขององคกรอยางสม่ําเสมอ และปลูกฝงพนักงานใหความรูสึกรวมกับ
องคกรใหตระหนักตอสังคม เชน การใหพนักงานมีสวนสํารวจพืน้ ที่เพือ่ คนหาเด็กทีเ่ รียนดี นิสัยดี
กตัญู แตยากจนไดมีโอกาสรับทุน ซึง่ เปนวิธกี ารสามารถตรวจสอบและวัดผลได เปนตน
บริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)7 (The Bangchak Petroleum Public Company
Limited)
บริษัท บางจากปโตรเลี่ยม มีการดําเนินงานธุรกิจกับความรับผิดชอบตอสังคมอยาง
ตอเนื่องทําใหไดรับรางวัล The Best Corporate Social Responsibilities (CSR) Awards ในป
2549 ที่ผานมา บริษทั เห็นวา ความรับผิดชอบตอสังคมเปนวัฒนธรรมขององคกร เปนบริษัทคน
ไทยที่จะสรางความยัง่ ยืนใหกับสิ่งแวดลอมและสังคม โดยไมใชเงินทุนมาก นอกจากนี้ยงั ไดรางวัล
เกียรติคุณคณะกรรมการแหงปดีเลิศ ประจําป 2547-48 และ The Best Corporate Governance
Report เปนตน

7

www.bangchak.co.th, www.tei.or.th และสัมภาษณเชิงลึกคุณวัฒนา โอภานนท
อมตะ รองกรรมการผูจัดการใหญสายงานดานบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 กรกฎาคม
2549
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ปรัชญาขององคกร เศรษฐกิจพอเพียงสูก ารพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนไปกับสิ่งแวดลอม
และสังคม
ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 :

เชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ เชน
บริษัทน้ํามัน

ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 :

รวมกลุม : สหกรณ / กลุมแมบาน
ฯลฯ เพื่อสรางความแข็งแรง

ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 :

พึ่งพาตนเอง

พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน เชื่อมโยงเมืองกับชนบท
• สถานีบริการน้ํามันชุมชน
• นําสินคาเกษตรชุมชนมาเปนสินคา
สมนาคุณลูกคา
แนวคิดในการดําเนินธุรกิจตั้งแตกอตั้งบางจาก

การดํ า เนิ น งาน ภายใต แ นวคิ ด ธุ ร กิ จ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม มี 3 ด า น คื อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และดานสังคม
ดา นเศรษฐกิ จ บุ ก เบิ ก ตลาดพลั ง งานทดแทนด ว ยแก ส โซฮอล อ อกเทน 95 และ 91
รวมทั้งไบโอดีเซล ชวยใหเกษตรกรมีทางเลือกในการขายสินคาเกษตร เพิ่มรายได และแบงแยก
ผูใชน้ํามันระดับหนึ่ง
สิ่งแวดลอม
• ระบบจั ด การสิ่ ง แวดล อ ม ภายใต วั ฒ นธรรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย า งยั่ ง ยื น ไปกั บ
สิ่งแวดลอมและสังคม เชน ระบบความปลอดภัยที่กระทบตนเอง ผูเกี่ยวของ ปองกันภาวะมลพิษ
รั่วไหล อุบัติเหตุในทุกคน การใชทรัพยากรอยางคุมคา
• ระบบบัญชีสิ่งแวดลอม จะเกี่ยวกับคาใชจาย วัตถุดิบ อุปกรณ การปองกัน การ
จัดการสิ่งแวดลอม เปนตน
• ด า นสั ง คม จะประกอบด ว ย การพั ฒ นาและส ง เสริ ม บุ ค ลากรให มี คุ ณ ค า ต อ
สิ่งแวดลอมและสังคมไทย สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความทันสมัยในการจัดการและธรรมาภิ
บาล มีศักยภาพในการสรางผลตอบแทนทางธุรกิจที่เปนธรรมอยางยั่งยืนในระดับสากล การศึกษา
และฝกอบรมที่เอื้อตอการปฏิบัติงานทั้งในและตางประเทศ มีหองสมุดไวคนควา มีสวัสดิการ
พนักงานครอบคลุมพนักงานและครอบครัว มีหองแพทย สถานพยาบาล รถรับสง เงินชวยเหลือ มี
การสร า งพนั ก งานสั ม พั น ธ ด ว ยสโมสรพนั ก งานและสหภาพแรงงาน จั ด ระบบสุ ข ภาพความ
ปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ เชน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน
หนู ทุนการศึกษา เปนตน พัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพเพื่อสิ่งแวดลอม

