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ผลกระทบจากการทําขอตกลงทางการคา และการ
เปดเสรีทางการคาระหวางประเทศ การเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอมทีร่วดเรว็และทวคีวามรนุแรงมากขึน้ 
รวมถึงความคาดหวังท่ีสูงขึ้นของผูบริโภค ทําให
ประเทศตางๆ ทั่วโลกมีการกําหนดมาตรการเพื่อ
แกไขและปองกนัการคาท่ีไมเปนธรรม รวมท้ังเพือ่
ฟนฟู รักษา สภาพแวดลอมของโลก โดยมีการ
ประกาศใชและปรบัปรงุกฎระเบียบ ขอกาํหนด และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ อยางตอเนื่อง ซึ่งลวน
แลวแตมผีลกระทบตอผูประกอบการอุตสาหกรรม
ในประเทศท่ีตองเตรียมรับมอืและปรับตวัใหทนัตอ
การเปล่ียนแปลง เพ่ือสามารถดําเนินธุรกจิไดอยาง
ตอเนื่องและเกิดความยั่งยืน
จดหมายขาวเพือ่การเตอืนภยัดานมาตรฐานฉบบั
น้ี จึงไดนําเสนอเกี่ยวกับ The How2Recycle 
Label ฉลากเพ่ือผูบริโภค และ มาตรฐาน ISO 
กบัความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ รวมถงึ บทวเิคราะห
เกีย่วกบั Draft Version of New China RoHS
ทายนีข้อขอบคณุสาํนกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม
ที่สนับสนุนการจัดทําจดหมายขาวเพ่ือการเตือน
ภัยดานมาตรฐานมา ณ ที่นี้

กอง บก.

จับตา Draft Version 
of New China RoHS

labeling requirement): กฎหมาย Draft Version 
of New China RoHS กาํหนดรปูแบบการตดิแสดง
ฉลากรายละเอียดใหม โดยผูผลิตและผูนําเขาสินคา
อปุกรณไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสตองเปดเผยขอมลู
ผลกระทบของสินคาฯ ตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ของมนุษย (Human Health) ในกรณีที่สินคาถูก
นาํไปใชในทางทีผ่ดิหรอืสนิคาถกูนาํไปกาํจดัเพ่ิมเตมิ
ขึน้มาจากการแสดงรายละเอยีดชือ่สารเคมอีนัตราย 
และคาความเขมขนของสารเคมีอนัตราย (Hazard-
ous Substances) และสัดสวนของช้ินสวนอุปกรณ
ไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกสทีส่ามารถนํากลับไปรีไซเคิล
ได

•  กล ไกก า ร ขอก า ร รั บ รอ ง  ( F l e x i b l e 
Certification Mechanism): สําหรับกฎหมาย 
China RoHS ฉบับปจจุบัน ไดกําหนดใหรายการ
สินคาใน The Key Administrative Catalog for 
the Pollution Control of Electronic Informa-
tion Products (หรือ Catalog) ตองผานการ
ทดสอบตามเกณฑการรับรอง CCC (China Com-
pulsory Certification: CCC Accreditation) 
โดยหองปฏิบัติการทดสอบที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
เฉพาะภายในประเทศจีนเทาน้ันแตสําหรับ Draft 
Version of New China RoHS นั้น ไดมีการ
เปล่ียนแปลงช่ือ Catalog ใหมเปน “Target Ad-
ministrative Catalog for the Pollution Con-
trol of Electrical and Electronic Products”

• รายละเอียดอืน่ๆ เพ่ิมเติม: หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวของ จะมีการทยอยประกาศกฎหมายที่
เกี่ยวของและชวงเวลาการปรับเปลี่ยน (Tran-
sition Period and/or Timeline to Pro-
hibit) ของการประกาศหามใชสารเคมีอนัตราย
ในสินคาตามรายการที่ระบุไวใน Catalog 
นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล ทางการจีนจะมี
การปรับรูปแบบกระบวนการและข้ันตอนการ
ขอการรบัรองทีม่คีวามยดืหยุนมากขึน้ โดยอยู
ระหวางการพิจารณาเห็นชอบการนําวิธีการ
ประเมินความสอดคลองโดยตนเอง หรอื Self-
Declaration และการตรวจประเมนิโดยหนวย
งานท่ีสาม (Independent third party) เขา
มาประยุกตใช

การวเิคราะหมมุมองผลกระทบของกฎระเบยีบ
ที่จะสงผลตอผูประกอบการไทย

•สาขาอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบ ไดแก: 
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

•การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น เมื่อ
พิจารณาจากปจจัยตางๆ ทางธุรกิจและผู 
อุปโภคบริโภค ไดแก  
1. การเสียโอกาสทางธุรกิจ
2. การดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
3. ขอบเขตของผลกระทบที่มีตอธุรกิจ
4. ภาพลักษณและช่ือเสียง
หมายเหตุ : บทวิเคราะหนี้เปนสวนหนึ่งในกิจกรรม
การศึกษาและพัฒนาระบบการเตือนภัยดาน
มาตรฐานระบบการจัดการและกฎระเบียบเชิง
เทคนิคของประเทศคูคา ซึ่งอยูระหวางการดําเนิน
งาน ทัง้น้ี หากตองการขอมลูเพิม่เตมิหรอืเสนอแนะ
ความคิดเห็น สามารถติดตอไดที่แผนกการ
มาตรฐาน ฝายหนวยตรวจ สถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ โทร. 0-2617-1727 ตอ 202, 
215 แฟกซ 0-217-1708  อีเมล: narumol@
masci.or.th, suvimon@masci.or.th

ปที่ 2 ฉบับท่ี 16 เดือนสิงหาคม 2555
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(Draft) Measures for Administration of the 
Pollution Control of Electronic and Elec-
trical Products หรือ Draft Version of New 
China RoHS มสีาระสาํคัญของการเปลีย่นแปลง
กฎหมาย ดังนี้ 

• การเพิ่มขอบขายของสินคาที่ตองเปนไปตาม
กฎหมาย Draft Version of New China 
RoHS: จากเดิมกําหนดไวเพียงสินคาประเภท 
Electronic information products แตฉบับ 
Draft Version of New China RoHS ขยาย
ขอบขายเพ่ิมเติม ครอบคลุมถึง “อุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส” (Electrical and elec-
tronic equipments) ทั้งหมดที่ถูกออกแบบให
ใชพิกัดของแรงดันไฟฟา (Voltage rating) ไม
เกนิ 1,000 โวลตสาํหรับกระแสไฟฟาสลับ และไม
เกนิ 1,500 โวลตสาํหรบักระแสไฟฟาตรง (เหมอืน
กับกฎระเบียบ EU RoHS) รวมถึงอุปกรณสวน
เสรมิ (Accessory parts) ดงัน้ัน เครือ่งใชไฟฟา
ภายในบาน (Home appliances) อาทิ เคร่ือง
ซักผา ตูเย็น ตองเปนไปตามกฎหมาย China 
RoHS ใหมฉบับน้ี หากมีการประกาศบังคับใช
อยางเปนทางการ

• ขอบังคับการติดแสดงฉลากใหม (New 
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ภาพที่ 1 ตัวอยาง The How2Recycle label

ขอมูลท่ีปรากฏใน How2Recycle label 
ประกอบดวย 
1. Recyclability Icon เปนสัญลักษณที่ระบุถึง
ความสามารถ/การเขาถึง การรีไซเคิลสวน
ประกอบบรรจุภณัฑของชุมชนหรือผูใชผลติภัณฑ
หลังจากใชแลว
2. Package Material เปนการระบุขอมลูประเภท
สวนประกอบของบรรจุภัณฑ
3. Packaging Component เปนการระบุชิ้น
สวนของบรรจุภัณฑที่อางถึงในฉลากน้ี
4. Special Instructions เปนคําแนะนําพิเศษ
สาํหรบัผูบรโิภค เพ่ือใหมัน่ใจวาจะสามารถรไีซเคลิ
วัสดุดังกลาวได
5. Program Website เปนการแสดงขอมูลแหลง
ที่มาและแหลงขอมูล 

T h e 
H o w 2 R e c y c l e 
L a b e l

How2Recycle label นี้ บางสวนใชพื้นฐานของ 
On-Pack Recycling Label ของ The British 
Recycling Consortium (BRC) ทีม่กีารจาํแนก
แตละสวนประกอบของผลิตภัณฑและเปดเผยวิธี
การรีไซเคิล ซึ่งการศึกษาของอังกฤษพบวา ผู
บริโภคมีความชื่นชมตอบริษัทที่มีความชัดเจน
เกีย่วกับการรีไซเคิลบรรจุภณัฑ แมวาผลิตภณัฑ
จะไมสามารถรไีซเคิลได 
กอนหนานี้ประมาณ 2 ป SCP ไดเคยเผยแพร
เอกสารแนวทางการใชสวนประกอบของบรรจุ
ภัณฑพลาสติกที่เหลืออยู หลังจากการใชงาน 
จํานวน 27 ประเภทที่แตกตางกัน หรือที่เรียกวา 
“Guidelines for Increasing Post-Consum-
er Recycled Content in Plastic Packag-
ing” ซึง่มกีารนําเสนอกลยุทธสาํหรับการเพ่ิมการ
รไีซเคลิสวนประกอบบรรจภุณัฑพลาสตกิในกลุม
ผ ลิตภัณฑ  เครื่ อ งดื่ ม  ผลิตภัณฑ จากนม 
ผลิตภัณฑเพื่อการดูแลตัวเอง และขนมขบเคี้ยว

ภาพที่ 2 ตัวอยาง The On-Pack Recycling 
Label
แนวโน มด านการอนุรักษ ทรัพยากรและใช 
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการ
พฒันาวสัดใุนการผลิตผลิตภณัฑและการจัดการ
ซากผลิตภัณฑหรือของเสียดวยวิธีการตางๆ ซึ่ง
การรีไซเคิลก็เปนอีกวิธีการหน่ึงที่นิยมใช ผนวก
กับแนวโนมความตองการของผูบริโภคท่ีมีการ
ตัดสินใจซ้ือดวยเหตุผลดานความย่ังยืนบนพ้ืน
ฐานของขอมูลที่เปนจริงและเปดเผย สงผลใหผู
ประกอบการตองแขงขันกันเพ่ือพัฒนาวัสดุที่
สามารถนํากลับมาใชใหมไดรวมถึงการเปดเผย
ขอมูลแกผูบริโภค 
ดังนั้น ผูประกอบการไทยที่ตองการแขงขันไดใน
ตลาดโลกและสามารถอยูไดอยางยั่งยืนก็ควรให
ความสาํคญักบัการเลอืกใชวสัดใุนการผลติสนิคา
รวมถึงชองทางในการสื่อสารกับผูบริโภค ซึ่งการ
ใชฉลากรไีซเคิลน้ีกถ็อืเปนชองทางการสือ่สารท่ีมี
ประสิทธิภาพ สวนหนวยงานภาครัฐหรือองคกร
ที่เกี่ยวของควรพัฒนามาตรฐานหรือหลักเกณฑ
ในการรับรองฉลากรีไซเคิลของไทย เพ่ือใหเกิด
การยอมรับ ดังตัวอยางของฉลากสิ่งแวดลอมที่
เคยดําเนินการมาในอดีต 
ที่มา: www.how2recycle.info, 
www.businessgreen.com

The How2Recycle Label ฉลากเพื่อผูบริโภค

The How2Recycle label เปนฉลากท่ีแสดงขอมลู
ประเภทของวัสดแุละความสามารถในการรีไซเคลิ
ของสวนประกอบของผลติภณัฑ เพือ่เปนขอมลูใน
การตัดสินใจเลือกซื้อของผูบริโภคที่นําไปสูความ
ยัง่ยนื โดยปจจยัหนึง่ทีท่าํใหเกดิ How2Recycle 
label ขึ้น คือ ความโปรงใส

ฉลากดงักลาวเปนฉลากแบบสมคัรใจ ซึง่เปนโครงการ
ของ GreenBlue’s Sustainable Packaging 
Coalition (SCP) ที่เปนองคกรไมแสวงหากําไร 
โดยรวมกับบริษัทเอกชน 10 แหง เชน Seventh 
Generation, REI, ConAgra Foods, Costco 
Wholesale และ Microsoft เปนตน ในการดําเนิน
งานต้ังแตตนปทีผ่านมา โดยโครงการจะสิน้สดุลง
ในเดือนมีนาคม 2013 

ทั้งนี้ ในสหรัฐอเมริกา มีหลายหนวยงานที่ใหการ
รับรองฉลากนี้ เชน New York City’s Depart-
ment of Sanitation, The state of North 
Carolina และ StopWaste.org of Alameda 
County (แคลิฟอรเนีย)
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มาตรฐาน ISO กับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ISO 
หรอื องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 
มีการพัฒนามาตรฐานท่ีสามารถนําไปใชในภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม หนวยงานภาครัฐ และ
องคกรทั่วไป แลวกวา 19,200 มาตรฐาน เพื่อ
เปนเครื่องมือท่ีจะนําสูความยั่งยืนใน 3 มุมมอง 
(Triple Bottom Line) คือ เศรษฐกิจ (การเงิน) 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

ขอมูลจาก ISO ลาสุด เปดเผยถึงประโยชนของ
มาตรฐาน ISO ตอการสรางผลประโยชนทาง
เศรษฐกจิกลบัมาสูบรษิทั ประเทศ สาขาอตุสาหกรรม 
และเศรษฐกิจโลก ที่มุมมองหน่ึงของความยั่งยืน

ผลกระทบตอเศรษฐกิจโลก

• จากการคาดการณของ Organisation for 
Economic Cooperation Development 
(OECD) และ The US Department of Com-
merce แสดงใหเห็นวา มาตรฐานและความสมัพันธ
ของการประเมินความสอดคลอง (การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑและบริการเปนไปตามมาตรฐาน) มี
ผลกระทบ 80% ตอการคาโลกในตลาดสินคา
อุปโภคบริโภค

• The World Trade Organization (WTO) 
ตองการใหสมาชิกใชมาตรฐานสากลท่ีพฒันาโดย 
ISO เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดกันทางการคาเพราะ
ความแตกตางของมาตรฐานในระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค

ผลกระทบระดับประเทศ

ผลการศึกษาเศรษฐกิจมหภาคเกี่ยวกับผลงาน
ของมาตรฐานตอการเติบโตของเศรษฐกิจระดับ
ประเทศ ตัวอยางเชน 

• ฝรั่งเศส : มาตรฐานสนับสนุนการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของฝรั่งเศส สูงขึ้น 0.81% หรือเทียบ
เทากับ GDP เติบโตขึ้น 25%

• นิวซีแลนด : กําไรทางเศรษฐกิจมหภาคของ
เศรษฐกจิของนวิซีแลนดเกดิจากการเพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิต (ผลติภาพแรงงาน) และการตัดสนิใจทีด่ี
ขึ้น (ผลิตภาพทุน) ซึ่งมาตรฐานเปนวิธีการหนึ่งที่
ชวยเพ่ิมประสิทธภิาพทางเศรษฐกิจ และสามารถ
นําไปสู GDP ที่สูงขึ้น 1% หรือ คิดเปน 2.4 พนั
ลานเหรียญนิวซีแลนด

• แคนาดา : การเตบิโตของมาตรฐาน ทาํใหอตัรา
การเติบโตดานผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น 17% และ
อัตราการเติบโตในผลลัพธทางเศรษฐกิจ (GDP 
ที่แทจริง) เติบโตข้ึนประมาณ 9% สูงกวาชวงป 
1981-2004 ซึ่งหากไมมีการเติบโตในมาตรฐาน
ในชวงเวลานั้น จะทําให GDP ที่แทจริงมีมูลคา 62 
พันลานเหรียญแคนาดา 

• เยอรมัน: ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน
จากมาตรฐานคิดเปน 1% ของ GDP ในเยอรมัน 
ซึ่งถือวามาตรฐานชวยสงเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจไดมากกวาเรื่องของสิทธิบัตรหรือ
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ขอตกลงได 12% ซึง่เปนผลของการประยุกตใช
มาตรฐานในกระบวนการการขายและการตลาด 

• Nanotron Technologies ผูใหบริการ
เทคโนโลยีดานขอมูลและการสื่อสาร ประเทศ
เยอรมัน ประสบความสําเร็จในการประหยัด
ตนทุน 14% และ เพิ่มยอดขายได 19% จาก
การนํามาตรฐานมาใช 

• PT Wijaya Karya (WIKA) ผูผลติชิน้สวน
คอนกรตีสาํเรจ็รูป ประเทศอนิโดนเีซยี รายงาน
ไววา มาตรฐานชวยสรางรายไดรวม 0.43% 

จากขอมูลดงักลาว แสดงใหเหน็ไดวา “มาตรฐาน” 
เปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยสงเสริมธุรกิจในดาน
ตางๆ ทีก่อใหเกดิประสทิธภิาพการดาํเนนิงาน
ทีเ่พิม่ขึน้ และสงผลตอผลการดําเนนิงานท้ังใน
เชิงกระบวนการและเชิงตัวเลขทางเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจถือเปนเพียง
มุมมองหน่ึงท่ีจะกาวไปสูความย่ังยืน ยังคง
มีมุมมองทางสังคมและส่ิงแวดลอมที่องคกร
จะตองใหความสําคัญ ซึ่งยังมีมาตรฐานอีก
หลายๆ ตัวที่จะชวยสนับสนุนมุมมองทั้ง 2 
ดานนี้ไดเชนกัน

ที่มา: ISO Standard – What’s the 

bottom line?

ลิขสิทธิ์ ซึ่งกลุมอุตสาหกรรมที่เนนการสงออกของเยอรมันใชมาตรฐานในการเปดตลาดใหมและ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

ผลกระทบระดับสาขาอุตสาหกรรม

การศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ แสดงใหเห็นถึงประโยชนของมาตรฐานตอภาคอุตสาหกรรมโดยชี้
ใหเห็นการสนับสนุนที่สําคัญของมาตรฐานตอผลการดําเนินงานรายอุตสาหกรรม (ดานกําไร การ
เติบโต หรือท้ัง 2 ดาน) ตัวอยางเชน 

• The Canberra-based Centre for International Economics ใน ออสเตรเลยี พบวา ตวัอยาง
ของมาตรฐานในอตุสาหกรรมเหมอืงแรสรางผลประโยชนประจาํปได 24-100 ลานเหรยีญออสเตรเลยี

• Prof. Junijiro Shintaku และคณะทาํงานจาก University of Tokyo พบวา มาตรฐานสนบัสนนุ
การตัดสนิใจทีเ่ดด็เดีย่วตอการพัฒนาของอุตสาหกรรมการจัดเกบ็ขอมลูดวยแสง (Optical stor-
age industry) ทีท่นัสมยั  (เชน CD,DVD, HD-DVD, Blu-Ray) ในชวงกลางของยคุ 1990 ซึง่จาก
การเปดใหบรกิารของขอกาํหนดสากลเปนตวัเรงทําใหเกิดการถายโอนเทคโนโลยขีองผลิตภณัฑ นาํ
ไปสูการเตบิโตของตลาดทีร่วดเรว็บนพืน้ฐานของสวนแรงงานทีม่ปีระสทิธิภาพมากขึน้ระหวางบรษิทั
จากกลุมเศรษฐกจิอุตสาหกรรมใหมในเอเซยีและบรษิทัจากกลุมเศรษฐกจิกาวหนา ซึง่ตวัอยางผลที่
เกิดขึ้น คือ ตลาดอุปกรณ DVD เพิ่มสูงขึ้นเกือบ 20 เทาตัว ระหวางป 1998-2004 (จาก 1 พันลาน
เหรียญสหรัฐ เปน 19 ลานเหรียญสหรัฐ) 

ผลกระทบระดับบริษัท

มาตรฐานทําใหเกิดผลประโยชนที่จับตองไดและประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกบริษัท ซึ่งกรณีศึกษา
ของ ISO นี้มาจากบริษัทตางๆ จํานวน 11 บริษัท จาก 10 ประเทศ ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่ง
การประยุกตใชมาตรฐานทําใหเกดิประโยชนทางเศรษฐกิจ 0.5-4.0% ของยอดขายตอป ตวัอยางเชน 

• PTT Chemical Public Company ประเทศไทย สามารถประหยัดได 9.4 ลาน USD ในป 2010 
จากการท่ีความนาเช่ือถือของโรงงานท่ีเพิม่ข้ึน การลดลงของสินคาทีไ่มเปนไปตามขอกําหนด และการ
ลดการใชพลังงานและการใชเอทิลีน โดยการประยุกตใชมาตรฐาน และบริษัทคํานวณวามาตรฐานมี
สวนทําใหเกิดรายไดจากการขาย 3% ในสวนของ high density polyethylene 

• NTUC Fairprice ประเทศสิงคโปร ซึ่งทําธุรกิจซุปเปอรมาเก็ต ประมาณการวา จะไดรับประโยชน
จากการประยกุตใชมาตรฐานในกระบวนการจดัซือ้ คลงัสนิคาและการกระจายสนิคา และการคาปลีก 
ในชวง 10 ป ราวๆ 13.6 ลานเหรียญสิงคโปร โดยสามารถประหยัดได 7.8 ลานเหรียญสิงคโปร จาก
การใชพาเลทที่มีมาตรฐานกวา 300,000 ชิ้น

• The Electrical Devices Joint Stock Company No.1 (VINAKIP) ผูผลิตอุปกรณ
อเิลก็ทรอนกิส ประเทศเวยีดนาม ประมาณการวามาตรฐานชวยกอใหเกดิกาํไรกอนหักดอกเบ้ียและ
ภาษี 20% และ 4% ของรายไดจากยอดขายรวม

• Gerfor บริษัทพลาสติกของประเทศโคลัมเบีย ถือวา 47% ของยอดขายรวมท่ีมีการทําสัญญามี
ความสอดคลองตามมาตรฐาน (โดยเฉพาะอยางยิง่ ISO 9001) และถอืเปนสิง่จาํเปนทีจ่ะชนะการขาย 
อีกท้ังบริษัทยังสามารถลดการตรวจสอบ PVC resin และเวลาในการวิเคราะหจาก 4 ชั่วโมง เหลือ 
15 นาที โดยดําเนินการตามขั้นตอนของมาตรฐาน

• Festo ผูใหบรกิารดานเทคโนโลยเีครือ่งจกัร ประเทศบราซลิ ใหความเหน็วา ผลกระทบของมาตรฐาน
ตอรายไดกอนหักดอกเบี้ยและภาษีรวม 4.37 ลานเหรียญบราซิล 

• DanPer Trujillo เปนผูปลูกผลไมและผัก ในประเทศเปรู แสดงใหเห็นวามาตรฐานชวยสรางกําไร
ขั้นตนรายป 30% หรือประมาณ 6.48 แสนเหรียญสหรัฐฯ จากการสงออกหนอไมฝรั่ง 

• Lobatse Clay Works ผูผลิตอิฐสําหรับกอสราง ประเทศบอสวานา ประมาณการวา มาตรฐาน
สงผลทางบวกตอรายไดกอนหกัดอกเบ้ียและภาษ ี4.96% และชวยใหสรางยอดขายหรอืผลตอบแทน
รวม 2.63% 

• Siemens ผูผลิตสวิตชเกียรไฟฟา ประเทศเยอรมัน อางอิงวาผลประโยชนสะสมกําไรกอนหัก
ดอกเบ้ียและภาษีที่ไดจากการใชมาตรฐานอยูระหวาง 1.1 – 2.8%

• Pretoria Portland Cement Company ประเทศแอฟรกิาใต คาํนวณวาผลกระทบดานการเงนิ
รวมรายปของมาตรฐานตอรายไดรวมอยูที่ 2.5% โดยการชวยประหยัดในดานการวิจัยและพัฒนา 
การจัดซือ้ การผลติ/การดําเนนิงาน การขายและการตลาด และยังลดระยะเวลาในการเจรจาสัญญา
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สัมมนาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานและมอบ

เกียรติบัตร โครงการสงเสริมมาตรฐานความ

ปลอดภัยในโซ อุปทานของผู ประกอบการ

อุตสาหกรรมจากผูกอการราย ภัยพิบัติ หรือ

โจรกรรม

เนือ่งดวยกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมืองแร โดยสํานักโลจิสติกสมีการดําเนินการ
สงเสริมใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมไทยมี
ระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากล (ISO 28000 : 2007)โดยการจัดทํา
โครงการนํารองในการใหความรูแกผูประกอบการ
เพื่อใหทราบถึงความสําคัญและจําเปนของระบบ
การจัดการความปลอดภัยและการบริหารความ
เสี่ยงในโซอุปทานเพื่อการวางแผนปองกันและ
ฟนฟูแกไขใหธรุกิจสามารถดําเนนิการตอเนือ่งได 
โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต เชน กรณีภัยพิบัติจาก
นํ้าทวม

ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมอืงแร จะจดัสมัมนาเพือ่สรปุผลการดาํเนนิงาน
และมอบเกียรติบัตร แกผู ประกอบการท่ีรวม
โครงการสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยในโซ
อุปทานของผูประกอบการอุตสาหกรรมจากผู
กอการราย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม ป 2555 ใน
วันจันทรที่ 17 กันยายน 2555 เวลา 08:30 – 

12:00  น.ณ หอง Grand Ballroom 2 โรงแรม
รามาการเดนส กรุงเทพฯ  เพือ่สรุปผลการดําเนนิ
งานโครงการสงเสริมมาตรฐานความปลอดภัยใน
โซอุปทานของผูประกอบการอุตสาหกรรมจากผู
ก อการร าย ภัยพิบัติ หรือโจรกรรม เพื่อ
ประชาสัมพันธเผยแพรแนวทางปฏิบัติที่ดีและขอ
ควรระวังในการนํามาตรฐานการจัดการความ
ปลอดภยัในโซอปุทานไปประยกุตใชในองคกร รวม
ถงึถายทอดความรูและประสบการณ และแนวทาง
การจัดการความปลอดภัยในโซอุปทานเพื่อการ
บรหิารความตอเน่ืองทางธรุกจิของสถานประกอบ
การนํารอง

 โดยมีกําหนดการสัมมนา และแบบตอบรับ
การเขารวมสัมมนาดังแนบมาพรอมนี้

สําหรับทานที่สนใจกรุณาสงแบบตอบรับ
กลับมา ทางอีเมล sujinda@masci.or.th; 
tadchapong@masci.or.th; หรือทางแฟกซ 
0-2617-1708 ภายในวันที่ 11 กันยายน 2555 
หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมท่ี คุณสุจินดา และ
คณุทชัชะพงศ โทรศัพท 0-2617-1727 ตอ 209, 
207 หรือ โทรสาร 0-2617-1708
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