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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)

แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน
  รายงานฉบับนี้ จัดทำข�้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบป� 2564 ตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 
2564 เกี่ยวข�องกับการบร�หารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 
ซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได�จัดทำและเผยแพร�ข�อมูล โดยอ�างอิงการจัดทำรายงานให�มีความสอดคล�อง
ตามดัชนีช�้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability 
Development Goals

                              SDGS : 17 GOALS เพื่อเป�าหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน     

  โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงาน ป� 2564 นี้ มุ�งเน�นการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ 
ว�สัยทัศน� และกลยุทธ�องค�กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เป�นรูปธรรมของค�านิยมองค�กร อีกทั้งให�
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเป�นหัวใจสำคัญ อันจะนำไปสู�ความสำเร็จขององค�กรอย�างยั่งยืนด�วยการพัฒนา
ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการรักษาพนักงานให�อยู�และเติบโตไปพร�อมกับองค�กร   

โครงสร�างการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ
  ภายใต�การบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษัท ท่ีมุ�งเน�นการพัฒนาท่ีย่ังยืนแบบบูรณาการ จ�งได�มีการจัดโครงสร�าง
องค�กรให�มีคณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ได�แก� คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน 
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเส่ียง และคณะกรรมการบร�หาร โดยมอบหมายให�คณะกรรมการ
บร�หารรับผิดชอบกำกับดูแลในส�วนของการพัฒนาท่ีย่ังยืน และการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ�แนวทางการปฏิบัติในด�าน
ต�างๆ ของบร�ษัท ให�เป�นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม เพ่ือนำพาบร�ษัท สู�ความสำเร็จ
ที่ยั่งยืน
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                                                      โครงสร�างองค�กร

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ  
  บร�ษัทฯ ได�บูรณาการความรับผิดชอบต�อสังคม จากจุดเร�่มต�นด�วยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การบร�จาคและ
ช�วยเหลือชุมชนในด�านต�างๆ สู�การพัฒนากระบวนการจัดการอย�างย่ังยืนแบบบูรณาการ ด�วยการเช�อ่มโยงความรับผิดชอบ
ต�อสังคม เข�ากับยุทธศาสตร� ว�สัยทัศน� และพันธกิจขององค�กร เพ่ือสร�างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

• ว�สัยทัศน� (Vision) 
 เป�นผู�นำในการตอบสนองความต�องการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผู�บร�โภค ด�วยสินค�าและบร�การที่มีคุณภาพ

• พันธกิจ (Mission) 
  1. คัดสรรและจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ�คุณภาพดี ราคาท่ีเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน�ของผู�บร�โภคเป�นสำคัญ
  2. ขยายช�องทางการจัดจำหน�ายให�ครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให�ผู�บร�โภคในประเทศและต�างประเทศสามารถ
เข�าถึงผลิตภัณฑ�ที่ดีมีคุณภาพได�อย�างสะดวก
  3. เพิ่มจุดแข็งให�กับทุกหน�วยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแข�งขันและเพิ่มคุณค�าในบร�การ
ของบร�ษัท ต�อคู�ค�าและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียอื่นๆ
  4. พัฒนาความรู�และทักษะของบุคลากรอย�างต�อเนื่อง เพื่อสร�างความเช�่ยวชาญและเพิ่มประสิทธ�ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ควบคู�ไปกับการปลูกฝ�งคุณค�าด�านคุณธรรม จร�ยธรรม
  5. สร�างความไว�วางใจให�กับผู�มีส�วนได�เสีย และให�ความสำคัญกับความรับผิดชอบต�อสังคม การรักษาส่ิงแวดล�อม 
โดยใช�หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืน

สำนักตรวจสอบภายในคณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผู�อำนวยการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

เลขานุการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�ษัท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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• เป�าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ :  

  สร�างการเติบโตและความสามารถในการขับเคล่ือนธุรกิจ โดยเพ่ิมยอดขายและกำไร เพ่ือการเจร�ญเติบโตอย�าง
ยั่งยืน สามารถจ�ายเง�นป�นผลให�กับผู�ถือหุ�นได�อย�างสม่ำเสมอ 

• กลยุทธ�หลักในการดำเนินธุรกิจ
  1. พัฒนาผลิตภัณฑ� ตราสินค�า และบร�การ ทั้งสินค�าที่ร�วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินค�าของบร�ษัท 
   ให�มีความหลากหลาย มีคุณภาพ เป�นที่น�าเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความต�องการของ
   ผู�บร�โภค 
  2. จัดหาสินค�าที่ดีและเหมาะสมต�อผู�บร�โภค ด�วยการนำเข�าสินค�าจากต�างประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
   ผู�ประกอบการขนาดย�อมภายในประเทศ
  3. พัฒนาช�องทางการจัดจำหน�าย การตลาดรูปแบบใหม�ๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความต�องการ
   ของผู�บร�โภค
  4. ลงทุนธุรกิจใหม�ๆ ที่จะสามารถส�งเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อให�องค�กรมีศักยภาพ พร�อมต�อการ
   เปลี่ยนแปลงและแข�งขัน
  5. พัฒนาเทคโนโลยีและข�อมูล เพ่ือเสร�มสร�างความเข�มแข็งในการเป�นผู�นำตลาด และตอบสนองความต�องการ
   ของลูกค�าอย�างรวดเร็ว

• ค�านิยมองค�กร (Core Values) : ความรับผิดชอบต�อสังคม (Social Responsibility)
                                          : การพัฒนาไปข�างหน�าอย�างต�อเนื่อง (Advancement)
       : การรวมพลังด�วยความสามัคคี (Harmony)
       : มีความมุ�งมั่นสู�ความเป�นเลิศ (Passion for Excellence)
       : องค�กรคนดีที่ซ�่อสัตย�และยุติธรรม (Truthfulness)

กระบวนการดำเนินงานด�านการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

ว�สัยทัศน� พันธกิจ เป�าหมาย
ธุรกิจ

แผนงาน
ตัวช�้วัด

การ
ดำเนินการกลยุทธ�หลัก

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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1. นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

 “สนับสนุน ส�งเสร�มให�ชุมชมและสังคม อยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด�วยการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน ให�เป�น
 ส�วนหนึ่งของสังคมที่มีความเข�มแข็งและยั่งยืน”  

 เป�าหมาย : การอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข  
  1. ซ�่อสัตย�สุจร�ต :     มีว�นัย ยุติธรรม ไม�ทุจร�ต ตรงต�อเวลา
  2. พัฒนาตน :     ใฝ�รู� ใฝ�ศึกษา จ�ตอาสา พัฒนาตนเอง

 กลยุทธ� : การพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน 
  1. เสร�มสร�าง และให�ความช�วยเหลือชุมชนและสังคม เก่ียวกับคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน (Financial)
  2. สนับสนุน และให�ความช�วยเหลือชุมชน สังคม เพ่ือต�อยอดองค�ความรู�  (Non-Financial)
  
2. การจัดการผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสียในห�วงโซ�คุณค�าของธุรกิจ
  บร�ษัทฯ คำนึงถึงประเด็นท่ีเป�นสาระสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซ�ง่ครอบคลุมด�านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล�อม
ท่ีเก่ียวข�องกับผู�มีส�วนได�เสียของบร�ษัท ให�ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน เพ่ือตอบสนองต�อความคาดหวังของผู�มีส�วน
ได�เสีย ซ�ง่เป�นป�จจัยสำคัญต�อการรักษาความสามารถในการแข�งขัน และสร�างมูลค�าในระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของบร�ษัทให�เกิดความยั่งยืน

Principle
คู�ค�า

(โรงงานผลิต)

Inbound
Logistic

ขนส�งขาเข�า

Distribution
การจัดจำหน�าย
และการตลาด

Customer/
Consumers

ลูกค�า

Outbound
Logistic

การกระจาย/
ส�งมอบสินค�า

Warehouse
คลังสินค�า

• จัดหาสินค�าที่มี 
  คุณภาพได�
  มาตรฐานและ
  เป�นมิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม 
  เช�น 
  บรรจุภัณฑ�ที่
  เป�นมิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม
• กระบวนการ
  จัดซ�้อจัดหาที่
  เป�นธรรม

• การจัดหา
  พาหนะและ 
  อุปกรณ�สำหรับ
  ขนส�งที่มี
  คุณภาพ
  และเป�นมิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม

• การจัดการ
  คลังสินค�า
• การจัดเก็บ
  และกระจาย
  สินค�า

• การกำหนด
  ราคาอย�าง
  เหมาะสม
• การให�ข�อมูล
  เก่ียวกับสินค�า
  อย�างถูกต�อง 
  ครบถ�วน
• การโฆษณา
  ประชาสัมพันธ�
• การส�งเสร�ม
  การตลาด

• การจัดหาพาหนะ 
  และอุปกรณ�
  สำหรับขนส�งที่มี
  คุณภาพและเป�น 
  มิตรต�อ
  สิ่งแวดล�อม
• การขนส�งที่
  รวดเร็ว และมี
  ประสิทธ�ภาพ
• ส�งมอบสินค�าที่มี
  คุณภาพ ปลอดภัย 
  และตรงเวลา

• ได�รับสินค�า
  ที่มีคุณภาพ 
  ปลอดภัย 
  และตรงเวลา
• มีกระบวนการ
  รับข�อร�องเร�ยน 
  / ความเห็น / 
  ข�อเสนอแนะ

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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1. คู�ค�า

2. ผู�ถือหุ�น

3. ลูกค�า

4. พนักงาน

5. เจ�าหนี้การค�า

6. คู�แข�ง

7. ชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล�อม

8. ภาครัฐ

• ปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการค�า ที่สุจร�ตและเป�นธรรม
• แลกเปลี่ยนความรู� ร�วมกันพัฒนา
 และเพิ่มคุณค�าสินค�า
• ดำเนินธุรกิจอย�างเป�นธรรมภายใต�
 กรอบของกฎหมาย
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขต�างๆ ที่ตกลงกัน
• สร�างสัมพันธภาพและความเข�าใจที่ดีต�อกัน 

• ปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�าเทียมกัน
• ผลการดำเนินงานที่ดี 
 และมีผลตอบแทนอย�างสม่ำเสมอ
• บร�หารงานด�วยความโปร�งใส
 เป�นธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล
• การเป�ดเผยข�อมูลอย�างถูกต�องครบถ�วน 
 และทันเวลา

• ได�รับสินค�าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
• ให�ข�อมูลสินค�าที่ถูกต�องครบถ�วน
• ราคาของสินค�าและบร�การมีความเหมาะสม
• มีสินค�าที่ช�วยลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม
 เป�นทางเลือก
• การรักษาความลับของข�อมูลลูกค�า
• มีช�องทางการรับข�อร�องเร�ยนและจัดการกับข�อร�องเร�ยน

• ได�รับการจ�างและปฏิบัติอย�างเป�นธรรม
• ได�รับผลตอบแทน และสวัสดิการอย�างเหมาะสม
• มีสภาพแวดล�อมการทำงานที่ปลอดภัย และสุขภาพที่ดี
• ได�รับการอบรมพัฒนาความรู�และความก�าวหน�าในอาช�พ
• เคารพต�อสิทธ�มนุษยชน
• มีความทัดเทียมและโอกาสในความก�าวหน�า
• สนับสนุนการมีส�วนร�วมในการกำหนดทิศทาง
 การดำเนินงานและการพัฒนาบร�ษัท

• ปฏิบัติต�อเจ�าหนี้ทุกกลุ�มอย�างเสมอภาคและเป�นธรรม
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขต�างๆ ที่ตกลงกัน
 อย�างเคร�งครัด

• ดำเนินธุรกิจและแข�งขันด�วยความเป�นธรรม โปร�งใส  
 ปฏิบัติตามกรอบการแข�งขันที่ดีและสุจร�ต

• ไม�ละเมิดสิทธ�บุคคลอื่นที่อยู�ร�วมในชุมชนและสังคม
• ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบต�อชุมชน สังคม 
 และสิ่งแวดล�อม
• ให�การสนับสนุนกิจกรรม

• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข�อง
• ร�วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรม 
 สาธารณประโยชน�

• มีกระบวนการคัดเลือก และประเมิน  
 คู�ค�าที่โปร�งใสสามารถตรวจสอบได�
• การประชุมร�วมกัน
• การร�วมมือพัฒนาผลิตภัณฑ�
• การรับฟ�งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะ
• การมีช�องทางการรับข�อเสนอแนะ  
  หร�อข�อร�องเร�ยน

• การจัดประชุมสามัญผู�ถือหุ�นเพื่อให�
 ผู�ถือหุ�นมีโอกาสในการแสดง
 ความคิดเห็น
• เผยแพร�ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
 ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำาหนด
• การตอบข�อซักถามทางโทรศัพท� 
 อีเมล Website และรายงานประจำป�

• การเข�าพบลูกค�า
• การทำกิจกรรมร�วมกับลูกค�า
• การจัดงานแสดงและจัดจำหน�าย
• การสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ
• การจัดให�มีกระบวนการที่ลูกค�าสามารถ
 ร�องเร�ยนเกี่ยวกับคุณภาพบร�การ    
 และความปลอดภัยของสินค�า

• ประกาศต�างๆ
• การฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาความรู� 
 ความสามารถตามแผนประจำป�
• การสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ 
 เช�น Line, E-mail
• รับฟ�งความเห็น หร�อข�อร�องเร�ยน

• รายงานประจำป�
• การรับฟ�งข�อเสนอแนะ ข�อร�องเร�ยน 
 และแจ�งป�ญหาให�ทราบเป�นการล�วงหน�า

• ประพฤติปฏิบัติภายใต�กรอบ
 การแข�งขันที่เป�นธรรมร�วมกัน
• ไม�ทำลายช�่อเสียงของคู�แข�งทางการค�า

• การสื่อสารผ�านช�องทางต�างๆ
• การมีช�องทางการรับข�อเสนอแนะ 
 หร�อข�อร�องเร�ยน

• ชำระภาษีถูกต�อง ครบถ�วน  
 ทันเวลาตามข�อกำหนดของกฎหมาย
• สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ

กลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย ความคาดหวัง ช�องทางการสื่อสารและการมีส�วนร�วม
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การติดตามผล และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย
  จากการประเมินแบบว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�เสียแล�ว บร�ษัทฯ จะทำการติดตามผลและประเมินผลกระบวนการ
สร�างการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย เพ่ือนำไปปรับปรุงประสิทธ�ภาพของกระบวนการในอนาคตและจัดทำแผนบูรณาการ 
จากข�อเสนอแนะท่ีได�จากการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสียในประเด็นสำคัญของบร�ษัท เพ่ือสะท�อนว�า บร�ษัทฯ เห็นคุณค�า
ของกระบวนการมีส�วนร�วมและข�อเสนอแนะของผู�มีส�วนได�เสีย ในการกำหนดยุทธศาสตร�และการดำเนินโครงการของ
บร�ษัท พร�อมทั้งเป�ดเผยข�อมูลต�อสาธารณชนทราบ   

การจัดการด�านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล�อม
  บร�ษัทฯ มีระบบบร�หารจัดการสิ่งแวดล�อมภายในองค�กร สามารถช�วยให�วางแผนการดำเนินงาน และจัดเก็บ
ข�อมูลด�านส่ิงแวดล�อมได�อย�างเป�นระเบียบแบบแผน มีระบบการบร�หารจัดการ ด�านส่ิงแวดล�อมท่ีมีแนวโน�มการพัฒนาผล
การดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมอย�างต�อเนื่อง รวมถึงการลดค�าใช�จ�าย และลดความเสี่ยงด�านการเง�นที่อาจเกิดข�้นจาก
การละเมิดข�อกำหนดด�านส่ิงแวดล�อม รวมถึงกำหนดนโยบายการจัดการและดูแลส่ิงแวดล�อมท่ีครอบคลุมประเด็นสำคัญ
ในการดำเนินงานให�สอดคล�อง ตามข�อกำหนดด�านสิ่งแวดล�อมและประเด็นด�านสิ่งแวดล�อมที่เป�นสาระสำคัญต�อธุรกิจ 
การควบคุมผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อมท่ีอาจเกิดข�น้จากกิจกรรมทางธุรกิจ เช�น มลพิษ ของเสีย หร�อระดับการใช�ทรัพยากร 
เป�นต�น พร�อมทั้งกำหนดให�ผลการดำเนินงานด�านสิ่งแวดล�อมเป�น เป�าหมายหร�อหนึ่งในตัวช�้วัดของบร�ษัท ตลอดจน
สนับสนุนให�พนักงานมีส�วนร�วมในการจัดการสิ่งแวดล�อมภายในองค�กร   

1. การใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพ
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญการใช�ทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพ่ือให�ครอบคลุมการใช�ไฟฟ�า/พลังงาน การใช�น้ำ 
การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหร�อมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข�อง โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�
ดำเนินโครงการใช�ทรัพยากรอย�างมีประสิทธ�ภาพ ผ�านกิจกรรม ดังนี้ 
      1.1 ประกาศเสียงตามสายช�วยกันป�ดคอมพิวเตอร�
      ช�วงพักเที่ยงหร�อหลังจากการใช�งานเสร็จ ในช�วง
      พักเท่ียงหร�อบร�เวณท่ีไม�ได�ใช� ป�ดแอร�ตัวท่ีไม�จำเป�น 
      และถอดปล๊ักเคร�อ่งใช�ไฟฟ�าทุกคร้ังหลังจากการใช�งาน
      1.2 รณรงค�ลดการใช�กระดาษลง ส�งเอกสารเป�นไฟล�
      ข�อมูล การใช�กระดาษร�ยูส 
      1.3 ร�วมกันประหยัดน้ำ ป�ดทุกครั้งหลังใช�งานเสร็จ
      1.4 เพื่อนไปไหนเราไปด�วย รถรับส�งพนักงานที่ไป
      ทางเดียวกัน
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2. การจัดการด�านสภาพภูมิอากาศ 
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญเพ่ือเตร�ยมความพร�อมในการรับมือผลกระทบท่ีอาจเกิดข�น้ และมีส�วนร�วมในการลดการ
ปล�อยก�าซเร�อนกระจก ซ�่งเป�นสาเหตุของสภาวะโลกร�อน โดยป�จจุบันบร�ษัทฯ เป�นส�วนหนึ่งในสังคมที่มีการใช�ทรัพยากร
ธรรมชาติ จ�งให�ความสำคัญกับการป�องกันและแก�ไขมลพิษที่เกิดข�้นจากการดำเนินกิจกรรมขององค�กรที่ส�งผลกระทบ
ทางตรงและทางอ�อมจากการใช�ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสนับสนุนองค�ความรู�ในการพัฒนากลไกท่ีทำให�เกิดการปล�อยก�าซ
เร�อนกระจกสู�ช้ันบรรยากาศลดลง นำไปสู�การปฏิวัติเพ่ือลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ซ�ง่เป�นสาเหตุ
ของสภาวะโลกร�อน ที่ผ�านมา บร�ษัทฯ ได�ประเมินปร�มาณคาร�บอนฟุตพร�้นท�ขององค�กร หร�อปร�มาณก�าซเร�อนกระจก
ที่ปล�อยออกมาจากกิจกรรมขององค�กร 
  บร�ษัทฯ ประเมินปร�มาณก�าซเร�อนกระจกจากกิจกรรมภายใต�องค�กร เช�น การใช�ไฟฟ�า การจัดการของเสีย และ
การขนส�ง โดยเก็บข�อมูลตั้งแต�วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ผ�านนโยบายและการร�วมรณรงค�ด�วยกิจกรรม
ต�างๆ ดังนี้

  2.1 โครงการขนส�งสินค�า
   เพื่อตอบสนองต�อเป�าหมายในการดำเนินธุรกิจ ระบบการขนส�งสินค�าจ�งเป�นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษัท ได�มีการจัดการเส�นทางระหว�างคลังสินค�าและจัดประเภทรถขนส�งสินค�าให�เหมาะสมตามพ้ืนท่ีการดำเนินงาน 
ซ�่งส�งผลให�เกิดประสิทธ�ภาพการดำเนินงานที่ดีข�้น สามารถลดต�นทุนได� และส�งผลให�ลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจกลง 
เป�นไปตามแนวทางการพัฒนาอย�างยั่งยืน และเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมมากข�้น
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ มีการขนส�งสินค�า โดยคิดจากจำนวนเท่ียวรถท่ีใช�ท้ังหมดในการขนส�งสินค�ามีระยะทาง
ขนส�งสินค�าสะสม 49,497,328 กิโลเมตร ใช�น้ำมัน (ดีเซล) ทั้งหมด 11,070,381 ลิตร 

  2.2 โครงการบร�หารจัดการขยะ  
   บร�ษัทฯ มีโครงการบร�หารจัดการขยะอย�างต�อเนื่องจากป� 2563 และปลูกจ�ตสำนึกให�พนักงานมีความ
ตระหนััก รัับรู�� มีีว�นััิย และจะทำต�อๆ ไปในอนาคตเพ่ิมเติมข�น้ เพ่ือให�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�กรน้ันน�าอยู� 
โดยสามารถลดจำนวนขยะในป� 2564 ได�มากข�้นกว�าเดิม ช�วยในการลดค�าใช�จ�ายของบร�ษัท ลดภาระในการจััดเก็็บ 
บร�หารจัดการขยะ และเพื่อลดสภาวะโลกร�อน ให��กับภาครััฐมากยิ่งข�้น
  
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินโครงการและกิจกรรมเก่ียวกับการบร�หารจัดการขยะหลายโครงการ

   • โครงการ ‘เก็บ แลก แยก จ�า’ ภายใต� Project Care the Whale ที่ชุมชนคุ�งบางกระเจ�า 
    บร�ษัทฯ ร�วมผลักดันโครงการ “สถานีขยะล�องหน @ชุมชนคุ�งบางกะเจ�า” รณรงค�นำขยะมาแลกของกิน
ของใช� ตั้งเป�าลดขยะให�โลก ลดค�าครองช�พให�ชุมชน โดยร�วมกับ ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และวัดจากแดง 
นำร�องขยายพ้ืนท่ีความร�วมมือ ให�คนในชุมชนนำขยะมาแลกส่ิงของอุปโภคบร�โภค เพ่ือสร�างการมีส�วนร�วมในการบร�หาร
จัดการขยะนำเข�าสู�กระบวนการร�ไซเคิลเป�นผลิตภัณฑ�กลับคืนสู�ชุมชน ตามแนวคิด “กำจัดคำว�าขยะให�หายไป ร�วมหา
ทางใช�ให�ถึงที่สุด"
    โครงการดังกล�าว เป�นโครงการนำร�องของบร�ษัท ที่ร�วมมือกับหน�วยงานอื่น และเป�นครั้งแรกที่มีบร�ษัท
เอกชนเข�าร�วมกับโครงการน้ี บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนสินค�าอุปโภคบร�โภคให�กับชุมชนท่ีนำขยะมาแลกผ�านการสะสมแต�มกับ
แคมเปญ “เก็บ แยก แลก จ�า” ของวัดจากแดง ซ�ง่มีท้ังบะหม่ีก่ึงสำเร็จรูปมาม�า แปรงสีฟ�นเซ็นท�แอนดรูว� ยาสีฟ�นซ�สเท็มมา 
ปลากระป�องซ�่อสัตย� ยากันยุงคินโช ผงซักฟอก 108 Shop น้ำตาลมิตรผล ทิชชูม�วนรักไทย น้ำยาล�างจานไลปอนเอฟ 
ข�าววรรณภพ เป�นต�น โดยในป� 2564 จำนวนชาวบ�านที่มีส�วนร�วม และสินค�ามีการถูกแลกออกไปมีสัดส�วนเพ่ิมข�้น

ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ป� 2564

ขยะ
ผู�เข�าร�วมโครงการ
ลดการปล�อย CO2 

เทียบเท�าการปลูกต�นไม�

ปร�มาณ

4,770
105

4,092.75 
454

หน�วย

กิโลกรัม
ราย

Kg Co
ต�น

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน



รายงานประจำป� 256430

  ขยะท่ีได�ส�วนใหญ�จะถูกนำไปแปรรูปทำเป�นอิฐบล็อก โดยโครงการน้ีสามารถเข�าถึงประชากรในชุมชนคุ�งบางกะเจ�า
กว�า 13,200 ครัวเร�อน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ และช�วยลดขยะในครัวเร�อนชุมชนคุ�มบางกะเจ�า
ที่มีมากถึง 4 ตัน ต�อเดือน

  แนวทางการขยายโครงการ
   หน�วยงาน ขยายต�อไปยังหน�วยงานในพื้นที่ให�มีส�วนร�วมกับโครงการ เช�น โรงเร�ยน, โรงพยาบาล, 
      ร�านอาหาร, ตลาดสด, Hostel, หน�วยงานอื่นๆ
   ระยะเวลา กุมภาพันธ� - ธันวาคม 2565
   ประเภทขยะ ขวดใส ขวดขุ�น ถุงใส เศษผ�า

  บร�ษัทฯ มีแผนในการร�วมมือกับตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย ในการขยายโครงการต�นแบบนี้ โดยป� 2565 
มีแนวทางในการขยายไปยัง โรงเร�ยน ร�านอาหาร ท�าเร�อ หร�อหน�วยงานท่ีมีความสนใจ และยินดีท่ีจะร�วมมือกับพันธมิตร
ในการดำเนินโครงการให�เกิดวงจรหมุนเว�ยน (Circular flow) เพื่อความยั่งยืนต�อไป

  • Green Please Project โครงการติดตั้งตู�สำหรับทิ้งขวดพลาสติกภายในองค�กร 
   บร�ษัทฯ มุ�งเน�นท่ีจะเสร�มสร�างจ�ตสำนึกและปลูกฝ�งคนในองค�กรให�ลดการสร�างขยะ แยกขยะให�ถูกต�อง และ
เห็นถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล�อม โดยเร�่มจากภายในบร�ษัท ด�วยการลดการใช�ขวดพลาสติก หร�อ พลาสติก
ใช�คร้ังเดียว (single-use plastic) ผ�านข้ันตอนการแยกส�วนขวด ฝา และฉลากพลาสติก เพ่ือนำไปเข�ากระบวนการร�ไซเคิล
ต�อไป โดยในช�วงสถานการณ�โคว�ด ขวดพลาสติก PET ได�มีการรวบรวมส�งมอบให�กับโครงการ แยกขวด ช�วยหมอ และ
โครงการ YOU เทิร�น ของบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำไปเข�ากระบวนการร�ไซเคิล ผลิตเป�นชุด PPE แบบใช�ซ้ำได� 
เพื่อมอบให�กับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย�ในพื้นที่ขาดแคลน 
   ในป� 2564 บร�ษัทฯ สามารถรวบรวมขวดพลาสติกส�งมอบให�กับโครงการได� 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิต
ชุด PPE ได� 550 ชุด หลังจากนี้จะมีแผนต�อยอด ขยายผล เพ่ิมพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ต�อไป
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3. การบร�หารจัดการพลังงาน
  บร�ษัทฯ ตระหนักและมุ�งม่ันท่ีจะควบคุมการใช�พลังงานไฟฟ�าให�มีประสิทธ�ภาพสูงสุด เพ่ือใช�ทรัพยากรธรรมชาติ
อย�างคุ�มค�าลดผลกระทบท่ีมีต�อส่ิงแวดล�อมให�ได�มากท่ีสุด และยังสามารถลดต�นทุนด�านพลังงานของบร�ษัท โดยบร�ษัทฯ 
ได�มีเป�าหมายการบร�หารจัดการพลังงานผ�านโครงการ และกิจกรรมที่สำคัญในป� 2564 ดังนี้
  • โครงการลดการใช�พลังงานไฟฟ�า
  จากกิจกรรมการรณรงค�และปลูกจ�ตสำนึกให�พนักงานทุกคนมีส�วนร�วมในการทำกิจกรรมต�างๆ เพื่อลดการใช�
พลังงานไฟฟ�าของบร�ษัท ทำให�พนักงานเกิดการตระหนััก รัับรู�� ในการประหยัดพลังงานและมีีว�ินััยมากข�้น ในป� 2564 
มีผลการดำเนินงานดังน้ี

  ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษ�พลังงาน เท�ากับ 199,000 หน�วย (KW/ป�) คิดเป�นอัตราส�วนร�อยละ 30.33 
ลดค�าใช�จ�ายด�านพลังงานได� 796,388 บาท/ป�

  • โครงการพลังงานทดแทน
  บร�ษัทฯ ได�เห็นถึงความสำคัญของพลังงานทางเลือก จ�งได�ทำการติดตั้ง Solar Rooftop โดยการนำพลังงาน
แสงอาทิตย�มาใช�เป�นพลังงานทดแทนในสำนักงาน ซ�ง่โครงการน้ีสามารถช�วยลดปร�มาณการซ�อ้ไฟฟ�าได� 112,250 หน�วย 
(KW/ป�) ช�วยประหยัดพลังงานได�ร�อยละ 13.60 เมื่อเทียบกับค�าใช�จ�ายด�านพลังงานไฟฟ�าทั้งหมดของสำนักงาน

  • โครงการ Paperless & Online meeting 
  บร�ษัทฯ เร�ม่ทำการปรับตัวให�เข�ากับยุคดิจ�ทัลและสถานการณ�โคว�ด-19 โดยนำการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�
มาใช�กับการประชุมภายในองค�กร ต้ังแต�ป� 2562 ซ�ง่เร�ม่จากการประชุมในระดับหน�วยงานจนไปถึงการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท เพื่อให�การประชุมเป�นไปอย�างมีประสิทธ�ภาพและสามารถลดการใช�กระดาษลง จากการส�งเอกสารและช�้นงาน
ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส�หร�อซอล�ฟไฟล� (Soft File) แทนการใช�กระดาษ (Hard copy) เพื่อลดการตัดไม� และรักษา
สิ่งแวดล�อม
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  โดยการประชุมจะดำเนินการผ�านระบบ Zoom Cloud Meetings หร�อ Microsoft Teams ที่มีฟ�งก�ชันในการ
สื่อสารการประชุมเสมือนจร�ง การแบ�งป�นข�อมูลในการประชุม การบันทึกการประชุม 

  ในป� 2564 บร�ษัทฯ สามารถลดปร�มาณการสั่งซ�้อกระดาษลงได� เป�นจำนวนเง�น 106,440 บาท เมื่อเทียบกับป� 
2563 โดยคิดเป�นอัตราส�วนร�อยละ 26 จากปร�มาณการสั่งซ�้อเดิม

  • แผนงานโครงการพลังงานทดแทน ป� 2565
   1. Solar Cell Project @ คลังสินค�าศร�ราชา
    จากโครงการ Solar Cell Project ท่ีจัดทำข�น้ ณ สำนักงานใหญ� ทำให�บร�ษัทฯ มีแผนการขยายโครงการ 
ไปที่คลังสินค�าศร�ราชา คาดว�าจะเร�่มดำเนินการในป� 2565

   2. โครงการใช�รถยนต�ไฟฟ�าในการขนส�งสินค�า (Electric Vehicle) 
    การขนส�งสินค�าเป�นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบร�ษัท บร�ษัทฯ จ�งมีแนวคิดในการจัดการระบบขนส�ง
ให�เกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยการลดการปล�อยก�าซเร�อนกระจก ให�เป�นไปตามแนวทาง การพัฒนาอย�างย่ังยืน และเป�นมิตร
ต�อสิ่งแวดล�อมมากข�้น ด�วยการใช�นวัตกรรมรถยนต�พลังงานไฟฟ�า หร�อรถยนต� EV (Electric Vehicle) ซ�่งจะช�วยลด
มลภาวะ ประหยัดค�าใช�จ�ายในการใช�น้ำมัน 

4. การจัดหาวัตถุดิบ อย�างรับผิดชอบ
  บร�ษัทฯ ตระหนักถึงการให�ได�มาซ�ง่วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพอย�างต�อเน่ือง และไม�ส�งผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อมและสังคม 
จ�งกำหนดแนวทางเพื่อช�วยลดความเสี่ยง และเป�นการสะท�อนถึงการจัดหาวัตถุดิบอย�างมีความรับผิดชอบขององค�กร 
  บร�ษัทฯ ได�กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับกรอบการจัดหาวัตถุดิบอย�างรับผิดชอบ ครอบคลุม
รายละเอียดที่สำคัญ ในป� 2564 มีแผนการจัดหาวัตถุดิบจากการคัดเลือกผู�ผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการ
ที่เคารพสิทธ�มนุษยชน ครอบคลุมถึงการไม�ใช�แรงงานเด็ก การไม�บังคับใช�แรงงาน การใช�แรงงานต�างด�าว อย�างถูก
กฎหมาย 

5. ประสิทธ�ภาพจากการใช�น้ำ
  บร�ษัทฯ มีการจัดการใช�น้ำอย�างเป�นระบบทั่วทั้งบร�ษัท มีการรณรงค�เพื่อสร�างจ�ตสำนึกแก�พนักงานในการใช�น้ำ
ให�เกิดความคุ�มค�าและเกิดประโยชน�สูงสุด มีเป�าหมายเพ่ือลดค�า BOD ของน้ำเสีย โดยให�ความร�วมมือกับเจ�าหน�าท่ีของ
ภาครัฐในการบำบัดน้ำเสียให�เป�นไปตามค�ามาตรฐาน

                                                       กระบวนการใช�น้ำ

น้ำจาก
การประปา

ตรวจสอบ
และ

ควบคุม
คุณภาพน้ำ

ระบบ
ท�อส�งน้ำ

กิจกรรม
ของบร�ษัท น้ำเสีย

ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย

แหล�งน้ำ
ธรรมชาติ
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  ระบบบำบัดน้ำเสีย
  บร�ษัทฯ ได�พัฒนาระบบบร�หารจัดการน้ำ เพ่ือเป�าหมายในการลดค�าน้ำเสีย ให�เป�นไปตามมาตรฐานของกรุงเทพ
มหานคร มีกระบวนการจัดการโดยดำเนินการตามคำแนะนำของเจ�าหน�าที่ภาครัฐด�วยการเพิ่มเติมระบบแผงกั้นระหว�าง
บ�อพักน้ำไว�สำหรับดักไขมัน การเติมเช�้อจุลินทร�ย� (Effective Microorganisms) เพื่อปรับสมดุลของน้ำ ป�องกันเช�้อโรค 
ลดการใช�สารพิษ มีเคร�อ่งกรองตะกอนและดักไขมันติดต้ังอยู�ตามท�อน้ำท้ิง นอกจากน้ี บร�ษัทฯ ยังมีการล�างทำความสะอาด
ท�อและบ�อทั้งหมดเป�นประจำ

  ตรวจวัดค�า BOD ของน้ำเสีย
  บร�ษัทฯ ได�ติดต�อบร�ษัทตรวจสอบวัดค�า BOD น้ำเสีย ตามท่ีเจ�าหน�าท่ีของภาครัฐแนะนำ โดยมีการเก็บตัวอย�าง
น้ำจากบ�อบำบัดน้ำเสียเพ่ือนำไปทดสอบคุณภาพน้ำ 2 ครั้งในป� 2564

ตารางเปร�ยบเทียบค�าBOD ของน้ำเสียสำนักงาน SPC

1

2

น�อยกว�า 40

น�อยกว�า 40

ครั้งที่

27/1/2564

16/3/2564

50.7

6.5

วันที่ตรวจคุณภาพน้ำ
ค�าBOD น้ำเสีย

 ของสำนักงาน SPC (mg/L)
ค�าBOD น้ำเสียมาตรฐาน

 ของกรุงเทพมหานครฯ (mg/L)
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การจัดการด�านความยั่งยืนในมิติสังคม
  บร�ษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีพึงมีต�อประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ขนมธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ินเพ่ือธำรงรักษาไว�ซ�ง่สังคมส�วนรวมท่ีดี และเป�นการแสดงความโปร�งใสต�อผู�มีส�วนได�เสีย 
ผ�านกิจกรรมที่เกี่ยวข�องกับสังคมในรอบป� 2564 

1. การปฏิบัติต�อแรงงาน อย�างเป�นธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
  บร�ษัทฯ กำหนดนโยบายสิทธ�มนุษยชนให�ครอบคลุมพนักงานและผู�มีส�วนได�เสียขององค�กร ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ต�อพนักงานหร�อแรงงานท่ีสอดคล�องกับนโยบาย ในป� 2564 มีแผนการปฏิบัติต�อแรงงาน อย�างเป�นธรรม และเคารพสิทธ�
มนุษยชนผ�านกิจกรรม เช�น การจ�างงานผู�พิการ การเป�ดโอกาสให�พนักงานมีส�วนร�วมในการเจรจาต�อรองเก่ียวกับสวัสดิการ
และข�อตกลงที่ส�งผลกระทบต�อพนักงาน การมีกระบวนการเลิกจ�างที่เป�นไปตามกฎหมาย เป�นต�น

2. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน  
  บร�ษัทฯ ถือว�าพนักงานที่มีศักยภาพเป�นป�จจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ�ทางธุรกิจ จ�งได�กำหนดแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย�างเป�นระบบ โดยครอบคลุมตั้งแต�การว�เคราะห� ความจำเป�นในการฝ�กอบรมตาม
หน�าที่หร�อผลประเมินพนักงาน รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ�านโครงการส�งเสร�มความรู�อย�าง
เป�นระบบเพื่อให�สามารถติดตามผลการฝ�กอบรม และจัดเก็บข�อมูลสถิติจำนวนชั่วโมงฝ�กอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน
ต�อป�ไว�อย�างครบถ�วน 
  โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังต�อไปนี้

  ด�านพนักงาน 
  การบร�หารทรัพยากรบุคคล : การปฏิบัติต�อแรงงาน อย�างเป�นธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
  บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการสร�างความแข็งแกร�งและเติบโตอย�างยั่งยืน บร�ษัทฯ เล็งเห็นคุณค�า และความสำคัญของ
พนักงาน โดยเช�อ่ม่ันว�าพนักงานท่ีมีคุณภาพเป�นป�จจัยท่ีสำคัญย่ิงต�อการนำพาองค�กรสู�ความเจร�ญเติบโต และความสำเร็จ
ที่ยั่งยืน    

ตารางแสดงจำนวนพนักงาน

จำแนกตามประเภทพนักงาน   

พนักงานรายเดือน

จำแนกตามสถานที่ทำงาน   

ประจำสำนักงานใหญ�

ไม�ประจำสำนักงานใหญ�

รวม

1,617

841

776

1,617

รายการ 2563

1,630

848

782

1,630

2562

1,604

832

772

1,604

2564
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  แนวทางในการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล สอดคล�องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งให�ความสำคัญ
ต�อทรัพยากรบุคคล เพราะเช�่อมั่นว�าพนักงานคือป�จจัยที่มีส�วนสำคัญอย�างยิ่งในการสร�างความเจร�ญเติบโตให�กับบร�ษัท
ในทุกมิติ รวมถึงให�ความสำคัญต�อการพัฒนา ในทุกๆ ด�าน 
  
  1. การสรรหาบุคลากร
  บร�ษัทฯ ต�องการรักษาพนักงานท่ีมีคุณภาพเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน โดยเร�ม่ต้ังแต�กระบวนการสรรหา
และคัดเลือก การพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพพนักงานให�สามารถทำงานได�บรรลุตามเป�าหมาย การดูแลพนักงานให�ทุกคน
ได�รับโอกาสอย�างเสมอภาค ไม�จำกัดเพศ เช�้อชาติ และศาสนา รวมถึงการบร�หารค�าตอบแทนอย�างเป�นธรรม 

   1.1 ในป� 2564 มีสัดส�วนการสรรหาพนักงานใหม� ดังนี้

   1.2 การดูแลพนักงานใหม�ต้ังแต�วันแรกท่ีเร�ม่งาน ถือเป�นกิจกรรมสำคัญท่ีบร�ษัทฯ ให�ความสำคัญ เพ่ือปลูกฝ�ง
ค�านิยมองค�กรให�กับสมาช�กใหม�ท่ีเข�ามาร�วมงาน โดยพนักงานใหม�จะได�รับการปฐมนิเทศพนักงานใหม�ในวันแรกท่ีเร�ม่งาน 
การวางแผนการเร�ยนรู�งาน On The Job Training สำหรับพนักงานฝ�ายขาย ซ�ง่เป�นหน�วยงานหลักท่ีบร�ษัทฯ จัดให�มีการ
ฝ�กอบรมอย�างเป�นระบบ ด�วยโปรแกรมอบรมการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานการเป�นพนักงานขาย เพ่ือให�พนักงานมีความพร�อม 
มีความรู�ความเข�าใจที่จำเป�นต�อการทำงาน โดยจัดให�มีผู�สอนงานในช�วงที่ทดลองงาน

จำแนกตามภูมิภาค   

กทม. / ปร�มณฑล

ต�างจังหวัด

รวม

จำแนกตามสายงานหลัก   

ฝ�ายขาย

ฝ�ายการตลาด

ฝ�ายสนับสนุน

รวม

จำนวนพนักงาน Turn Over     

พนักงานรายเดือน

986

631

1,617

793

210

614

1,617

2.2%

รายการ 2563

995

635

1,630

799

211

619

1,630

2.8%

2562

973

631

1,604

793

205

606

1,604

2.7%

2564

Recruitments

Performance

8

Jan

27

Feb

31

Mar

31

Apr

31

May

27

Jun

24

Jul

32

Aug

38

Sep

38

Oct

33

Nov

35

Dec

173

Total
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  2. การพัฒนาและส�งเสร�มศักยภาพบุคลากร
  ฝ�ายทรัพยากรบุคคลซ�ง่เป�นหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีบร�หารจัดการด�านทรัพยากรบุคคลขององค�กรจ�งมุ�งม่ันส�งเสร�ม
สนับสนุนให�พนักงานพัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง เสร�มสร�างวัฒนธรรม ส�งเสร�มสุขภาพทั้งด�านร�างกายและจ�ตใจ สร�าง
บรรยากาศการทำงานที่ดี ส�งเสร�มการทำงานเป�นทีม เพื่อสร�างความมั่นใจให�พนักงาน
  ในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยมุ�งเน�นการยกระดับพัฒนาทักษะความรู�ในงาน
ป�จจุบันที่รับผิดชอบ และสร�างทักษะใหม�ที่จำเป�นในการทำงาน (Upskills - Reskills) เพื่อรองรับความต�องการและ
ทิศทางการเติบโตของธรุกิจ บนพื้นฐานของการปลูกฝ�งค�านิยมองค�กรและการสร�างบรรยากาศในการเร�ยนรู�ต�างๆ ให�
เหมาะสมสอดคล�องกับทิศทางกลยุทธ�ขององค�กรที่วางไว�

   2.1 หลักสูตรการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากร
   การวางแผนการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำป� 2564 หลักสูตรต�างๆ ได�มีการว�เคราะห�และออกแบบ
หลักสูตรตามความจำเป�นจากกลยุทธ�และทิศทางขององค�กร แผนธุรกิจของหน�วยงาน และค�านิยมองค�กร โดยมีการจัด
การฝ�กอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค�กร ทั้งนี้จากสถานการณ�ว�กฤตทำให�สัดส�วนการฝ�กอบรมในรูปแบบออนไลน� 
เพ่ิมข�น้ตามความจำเป�นในสภาพแวดล�อมการทำงานท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังยังมีการประเมินผลการอบรมและการติดตามผล
การอบรมอย�างต�อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมต�อไปให�สามารถยกระดับทักษะความรู�ความ
สามารถได�ตามวัตถุประสงค�ที่ต�องการพัฒนา

หลักสูตรฝ�กอบรมสำหรับพนักงานใหม�
  หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม� และอบรมทักษะพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย (Onsite Training)

การปฐมนิเทศพนักงานใหม�
รวมทุกหน�วยงาน

2021
Passed Traning

122

100%

Newcomers

122

การอบรมทักษะพ�้นฐานพนักงานขาย
เฉพาะฝ�ายขายหน�วยรถ

Passed Traning

45

100%

Newcomers

45

2021

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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หลักสูตรยกระดับทักษะความรู�ป�จจุบัน
  Onsite Training หลักสูตรที่จัดในป� 2564 ได�แก�
  • เทคนิคการทำโครงสร�างเง�นเดือน
  • การใช�งานโปรแกรม Power Point ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย
  • การวางแผนลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบร�ษัทฯ

  Virtual Training หลักสูตรที่จัดในป� 2564 ได�แก�
  • Effective Project Management & Presentation Skills  
  • การใช�งานโปรแกรม Microsoft 365 
  • การใช�งานระบบ SPC HR SYSTEM  
  • เทคนิคการจัดเร�ยงสินค�าเพื่อการส�งเสร�มการขาย  

การจัดงานสัมนาวันนักการตลาด
หัวข�อบรรยายเร�่อง “Switching Point และการตั้งเป�าหมายส�วนตัว” (Onsite Training)
บรรยายโดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัท

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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หัวข�อบรรยายเร�่อง “Master the Art of Storytelling in Business” (Onsite Training)
บรรยายโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย� รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

หัวข�อบรรยายเร�่อง “Blockchain” (Virtual Training) 
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู�อำนวยการ

หัวข�อบรรยายเร�่อง “ทำแผนการตลาดอย�างไร เมื่อโลกเปลี่ยนไป” (Onsite Training)
บรรยายโดย คุณผาสุข รักษาวงศ� รองประธานกรรมการบร�หาร

หัวข�อบรรยายเร�่อง “2 แนวโน�มที่นักการตลาดต�องเตร�ยมพร�อม” (Virtual Training)
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผู�อำนวยการ
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หลักสูตรการฝ�กอบรมเพื่อให�สอดคล�องตามที่กฏหมายกำหนด
การอบรมดับเพลิงขั้นตั้นและฝ�กซ�อมอพยพหนีไฟประจำป�

   2.2 ผลการดำเนินงานการฝ�กอบรมและพัฒนาบุคลากรป� 2564  
    • จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมทั้งหมด 17 หลักสูตร โดยแบ�งเป�น 
     - อบรมภายใน 12 หลักสูตร (รวม 91 รุ�น)
     - อบรมภายนอก 5 หลักสูตร (รวม 5 รุ�น)
    จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเข�ารับการฝ�กอบรมของพนักงาน ในป� 2564
    • ผู�บร�หารระดับสูง จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 5.00 ช่ัวโมง
    • ผู�บร�หารระดับกลาง จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.91 ช่ัวโมง
    • ผู�บร�หารระดับต�น จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.15 ช่ัวโมง
    • พนักงานระดับปฏิบัติการ จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.83 ช่ัวโมง

   2.3. การวางแผนการสรรหาและพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งงานสำคัญ
   แนวทางในการบร�หารจัดการ บร�ษัทฯ ได�มีการกำหนดนโยบายการวางแผนและพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งงาน 
โดยเป�นตำแหน�งงานสำคัญท่ีมีผลกระทบต�อองค�กร เพ่ือเป�นการเตร�ยมความพร�อมต�อแผนการดำเนินกิจการขององค�กร
และเป�นแนวทางให�ผู�บร�หารในการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาผู�บร�หารข�้นมาดำรงตำแหน�งงานสำคัญ

   ผลงานในป� 2564 ฝ�ายทรัพยากรบุคคล ได�เตร�ยมจัดทำแผนพัฒนาผู�สืบทอดตำแหน�งงาน (Successor) 
โดยคณะกรรมการได�พิจารณากำหนดตำแหน�งงานที่สำคัญจำนวน 3 อัตรา โดยการสรรหาผู�สืบทอดจากภายใน และ
วางแผนและดำเนินการพัฒนาผู�สืบทอดตามระบบที่วางไว�
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3. การจูงใจและรักษาพนักงาน
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานทุกคน ด�วยเกณฑ�การประเมินที่ชัดเจน อ�างอิงตามผลสำเร็จ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินดังกล�าวมาใช�กำหนดระดับค�าตอบแทน และเป�นข�อมูลสำหรับการกำหนด
โครงการพัฒนาประสิทธ�ภาพการทำงานของพนักงาน ในป� 2564 มีแผนในการจูงใจและรักษาพนักงาน ผ�านการวัดระดับ
ความพึงพอใจหร�อความผูกพันของพนักงานที่มีต�อองค�กร รวมถึงการจัดทำโครงการพัฒนาความพึงพอใจและปรับปรุง
การดูแลพนักงาน ตลอดจน ส่ือสารผลการประเมินให�พนักงานรับทราบ เป�ดเผยสถิติการลาออกของพนักงาน เพ่ือแสดง
ความมุ�งมั่น ในการพัฒนาและยกระดับการดูแลพนักงานอย�างต�อเนื่อง

4. สุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดล�อมการทำงาน
  บร�ษัทฯ ให�ความสำคัญกับสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล�อมการทำงานที่ดี พนักงานมีสภาพการ
ทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป�องกันความปลอดภัยที่มีประสิทธ�ภาพสูงสุด และเป�นป�จจัย
สำคัญต�อระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต�อองค�กร 
  โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�บันทึกอัตราการเจ็บป�วยของพนักงาน โดยจัดลำดับจากจำนวนเคส ที่มีการเบิก
ค�ารักษาพยาบาล ดังนี้

  4.1 กิจกรรมด�านความปลอดภัย
    การฝ�กซ�อมดับเพลิงขั้นต�น

    การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต�นและการกู�ช�พขั้นพื้นฐาน

1

2

3

4

5

อันดับ

โรคไขข�อและกระดูก

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ทันตกรรม

ระบบทางเดินอาหารและลำไส�

โรคผิวหนัง

รวมจำนวนเคสพนักงานเจ็บป�วย

โรคที่พบ

55 เคส

38 เคส

31 เคส

29 เคส

28 เคส

181 เคส 
คิดเป�น 11% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

จำนวนเคส
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  4.2 ด�านอาช�วอามัย
    จัดให�มีการตรวจ ATK ทุกๆ สองสัปดาห� เพ่ือคัดกรองผู�ติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19)

    การตรวจสุขภาพประจำป�ตามป�จจัยเสี่ยงของโรค

  4.3 ด�านสภาพแวดล�อมในการทำงาน
    1. โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเข�ยวในสำนักงานและเพ่ือปรับปรุงสภาพอากาศให�ดีข�น้ โดยการนำต�นไม�ฟอกอากาศ 
ไปวางไว�ตามจุดต�างๆ ในสำนักงาน

    2. โครงการสร�างห�อง Co - Working Space โดยมีแนวคิดที่จะให�เป�นสถานที่ที่สร�างแรงบันดาลใจใน
การทำงาน ให�เกิดไอเดียใหม� และเพื่อเป�นพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู�ของคนทำงาน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
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5. การมีส�วนร�วมกับชุมชน และสังคม
  บร�ษัทฯ ให�การสนับสนุน และให�ความร�วมมือกับชุมชนท�องถิ่นและภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบที่มีต�อชุมชนและ
สังคมอย�างต�อเนื่อง โดยมุ�งเน�นการดำเนินโครงการที่มีส�วนร�วมในการพัฒนาชุมชนหร�อแก�ไขป�ญหาสังคมอย�างยั่งยืน 
ผ�านกระบวนการทางธุรกิจ โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�จัดกิจกรรมที่สำคัญไว�ดังนี้

  1. โครงการทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัยกับสหพัฒน� (Sahapat Admission)
  ป�จจุบันประเทศไทยมีการแข�งขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�จ�งมีความสำคัญในการสร�างความ
ได�เปร�ยบคู�แข�งทางเศรษฐกิจ เพ่ือเตร�ยมความพร�อมให�แก�นักเร�ยนท่ีกำลังเตร�ยมตัวเข�าสู�มหาว�ทยาลัย และเพ่ือเป�ดโอกาส
ความเท�าเทียม

  2. โครงการซ�่อสัตย�เพ่ือชาติ 
  บร�ษัทฯ สนับสนุนการสร�างความซ�อ่สัตย�ให�เกิดในใจของคนไทยทุกคน โดยมุ�งหวังให�คนไทยท่ัวประเทศ ดึงความดี
ท่ีมีอยู�ในใจ ออกมาปฎิบัติให�เกิดสังคมของคนดี มีความซ�อ่สัตย� ท้ังน้ีได�เร�ม่จากเด็กๆ และมุ�งหวังให�กระจายไปในวงกว�าง 
ให�กระแสความซ�่อสัตย�ได�สร�างความสุขแก�ทุกคนในการทำความดี เพื่อให�สังคมไทย เป�นสังคมที่น�าอยู� เป�นช�่อเสียง
ของประเทศไทย
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  3. โครงการสหพัฒน�ให�น�อง 
  บร�ษัทฯ มองเห็นความสำคัญในการทำความดี จ�งได�จัดโครงการ “สหพัฒน�ให�น�อง ตอน… ยอดมนุษย�ตัวจ�๋ว 
Little Hero ป� 5” ส�งเสร�มเด็กดี สร�างแรงบันดาลใจให�คนไทยทำความดี ซ�่งเป�นโครงการที่เฟ�นหาตัวแทนเด็กดี 
มีคุณธรรม และความซ�อ่สัตย� พร�อมส�งเสร�มให�เยาวชนมีความประพฤติท่ีดี ซ�ง่เป�นตัวอย�างท่ีดีให�เยาวชนคนอ่ืนหันมาทำ
ความดีมากย่ิงข�น้ เป�นการเร�ม่ปลูกฝ�งสำนึกดีต้ังแต�เด็ก จะเป�นการสร�างพฤติกรรม และคาดว�าจะเป�นการช�วยลดป�ญหา
สิ่งแวดล�อมได�ในอนาคต

  4. สหพัฒน� มอบทุน ดร.เทียม โชควัฒนา แก�บุตร-ธ�ดาพนักงาน
  บร�ษัทฯ ร�วมเป�นส�วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย ซ�่งเป�นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมอบทุน
การศึกษา ดร.เทียม โชควัฒนา ประจำป� 2564 ให�กับบุตรหร�อธ�ดาพนักงาน จำนวน 25 ทุน ตั้งแต�ระดับประถมศึกษา 
ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อช�วยแบ�งเบาค�าใช�จ�ายของพนักงาน และสนับสนุนให�เยาวชนได�รับโอกาสทางการศึกษามากข�้น
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  5. กองทุนคนพิการ
  บร�ษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของผู�พิการจ�งได�มีการจัดต้ังกองทุนคนพิการ เพ่ือเป�นการส�งเสร�มให�คนพิการมีงานทำ 
มีรายได�เพียงพอสำหรับการดำรงช�พ ลดภาระของสังคม และพัฒนาให�คนพิการมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้น ตลอดจนสามารถ
ดำรงช�ว�ตในสังคมได�อย�างมีศักดิ์ศร�ของความเป�นมนุษย�

  6. โครงการประชารัฐ 
  เคร�อสหพัฒน� จัดทำโครงการประชารัฐเคร�อสหพัฒน� ข�น้เพ่ือเป�นส�วนหน่ึงในการพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไทย
ให�เติบโตอย�างเข�มแข็งอย�างยั่งยืน ด�วยการยกระดับคุณภาพว�ชาช�พ และประชารัฐเพื่อสังคม โดยบร�ษัท สหพัฒนพิบูล 
จำกัด (มหาชน) มุ�งเน�นในการสร�างโอกาสทางด�านการศึกษาให�กับเยาวชนไทย ด�วยโครงการทบทวนความรู�สู�มหาว�ทยาลัย 
(Sahapat Admission) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสู�สังคมไทยในทุกภาคส�วนของประเทศ

1. Guidelight (2560 - 2562)
 Vulcan (2563 - 2564)

2. เทศบาลเมืองหนองปร�อ

3. กองทัพบก

4. โรงเร�ยนใน จ.พระนครศร�อยุธยา

20

4

7

3

34

หน�วยงาน 2562

30

2

2

-

34

2563

30

2

2

-

34

2564

80

8

11

3

102

รวม

1. จัดทำสื่อที่ช�วยนักศึกษาบกพร�องทางการ
มองเห็น ได�เร�ยนรู�ค�นคว�าหาข�อมูลด�านการเร�ยน
2. ถอดบทความเสียงเพื่อใช�ในการพัฒนา AI 
(เร�่มป� 2563)

ร�านค�าชุมชน

ร�านค�าชุมชน

จ�างงานคนพิการทำงานในโรงเร�ยนในชุมชน

รวม

รายละเอียด
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  7. โครงการบร�จาคโลหิตร�วมกับสภากาชาดไทย 
  บร�ษัทฯ ได�จัดกิจกรรมบร�จาคโลหิตให�กับสภากาชาดไทยมาอย�างต�อเนื่อง เพื่อปลูกฝ�งจ�ตสำนึกที่ดี ส�งเสร�ม
ให�พนักงานรู�จักการให�และช�วยเหลือเพื่อนมนุษย� เป�นประจำทุกไตรมาส หร�อ ป�ละ 4 ครั้ง ซ�่งพนักงานให�ความร�วมมือ
เป�นอย�างดี แต�เนื่องจากสถานการณ�โคว�ด-19 ในป� 2564 ส�งผลให�ทางสภากาชาดไทยไม�ได�เข�ามารับบร�จาคโลหิต 
หากสถานการณ�กลับมาเป�นปกติจะมีการจัดกิจกรรมและบันทึกข�อมูลเพ่ิมเติมต�อไป

6. การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสีย (กิจกรรมของ Stakeholder)
  บร�ษัทฯ มีกระบวนการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผู�มีส�วน
ได�เสียที่เกี่ยวข�อง เพื่อตอบสนองต�อความคาดหวังของสังคม รวมถึงสร�างคุณค�าระยะยาวให�แก�ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�ม 
ตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา บร�ษัทฯ มุ�งเน�นการสร�างการมีส�วนร�วมกับผู�มีส�วนได�เสียที่มีความสำคัญ เพื่อก�อให�เกิดความ
ร�วมมือที่จะผ�านพ�นอุปสรรคไปด�วยกัน โดยเฉพาะในภาวะว�กฤต และเป�นการรักษาความสัมพันธ�ที่ดีระหว�างบร�ษัทฯ 
และผู�มีส�วนได�เสีย ในป� 2564 บร�ษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร�างการมีส�วนร�วมกับกลุ�มผู�มีส�วนได�เสีย ดังนี้

  โครงการช�วยเหลือผู�ประสบความเดือดร�อนจากสถานการณ�โรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ค-19) ตั้งแต�
ป� 2563 เป�นต�นมา บร�ษัทฯ ได�สนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต�างๆ ได�แก�

  1. โครงการป�นสุขอิ่มใจ 
   ในช�วงที่ประเทศไทยเกิดว�กฤติโคว�ด-19 นอกจากเราจะต�องเสี่ยงกับโรคระบาดแล�ว หลายคนยังประสบ
ป�ญหาเศรษฐกิจ บางคนตกงานแบบไม�ทันตั้งตัว บางอาช�พต�องหยุดให�บร�การชั่วคราว ทำให�สูญเสียรายได� มูลนิธ� 
ดร.เทียม โชควัฒนา เคร�อสหพัฒน� เห็นถึงความยากลำบากของคนไทย จ�งขอเป�นส�วนหน่ึงในการช�วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร�อนและลดภาระค�าใช�จ�ายของผู�ที่ได�รับผลกระทบ โดยจะจัดส�งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซ�่อสัตย� มีดีที่ไม�มีผงชูรส 
ไปให�ถึงบ�าน

 
  2. มอบชุดจัดทำห�องความดันลบ ช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19
   บร�ษัทฯ ร�วมกับสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ภายใต� “กองทุน ส.อ.ท. ช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19” มอบชุด
จัดทำห�องความดันลบแบบติดตั้งถาวรให�กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อ โคว�ด-19 ให�กับ
บุคลากรทางการแพทย�และผู�ป�วย
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  3. “สหพัฒน�” มอบห�องความดันลบ ช�วยเหลือผู�ป�วยโคว�ด-19
   บร�ษัทฯ ร�วมกับสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย ภายใต� “กองทุน ส.อ.ท. ช�วยไทยสู�ภัยโคว�ด-19” มอบ
ห�องความดันลบให�กับโรงพยาบาลภูมิพล เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อโคว�ด-19 ให�กับบุคลากรทางการแพทย�
และผู�ป�วย

 

 

  4. “สหพัฒน�” ร�วมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพ่ือคนไทย”
   บร�ษัทฯ ร�วมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพ่ือคนไทย” ของมูลนิธ�ซ�ยูเอ็นเทอร�ไพรซ� โดยจุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย 
เพื่อนำไปพัฒนาวัคซ�นโคว�ด-19 จากใบพืช โดยโครงการฯ ได�เป�ดรับทุนว�จัย 500 บาทต�อคน และจำกัดคนละ 1 สิทธ�์ 
เพื่อช�วยให�พี่น�องคนไทยและประเทศไทยกลับมายืนหยัดได�อย�างแข็งแรงอีกครั้ง

  5. สหพัฒน�ร�วมบร�จาค “เตียงต�อช�ว�ต ผู�ป�วยโคว�ด-19”
   บร�ษัทฯ ได�มอบเง�นบร�จาค จำนวน 1 ล�านบาท ให�กับโครงการ เตียงต�อช�ว�ต ผู�ป�วยโคว�ด-19 ของโรงพยาบาล
วช�รพยาบาล เพื่อสร�างห�องแรงดันลบสำหรับดูแลรักษาผู�ป�วยโคว�ด-19 ที่อยู�ในภาวะว�กฤต

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน



บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน) 47

  6. สหพัฒน� สนับสนุน กทม.-กาชาด-วช�ระ-เมเจอร�-เดอะมอลล�
   ประเทศไทยยังต�องเผช�ญกับสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยังไม�มีท�าทีว�าจะจบลงเมื่อใด 
โดยมีผู�ป�วยและผู�เสียช�ว�ตสะสมเพ่ิมข�น้ทุกวัน และโคว�ด-19 ยังส�งผลกระทบต�อประชาชนท้ังการดำเนินช�ว�ตและเศรษฐกิจ 
ช�วงน้ีจ�งเป�นช�วงเวลาท่ีคนไทยทุกคนต�องร�วมใจช�วยกันหยุดย้ังการระบาด หากใครมีกำลังท่ีจะช�วยเหลือสังคมได�ก็อยาก
เช�ญชวนให�มาร�วมกัน ในส�วนของสหพัฒน�ได�ให�ความช�วยเหลือแก�ผู�ได�รับผลกระทบจากโคว�ด-19 มาตั้งแต�ที่เร�่มมีการ
ระบาด และป�น้ีบร�ษัทฯ ยังได�ร�วมกับ 5 องค�กร คือ สำนักการแพทย�และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย, 
โรงพยาบาลวช�รพยาบาล, เมเจอร� ซ�นีเพล็กซ� และเดอะมอลล� เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย� 
และช�วยเหลือผู�ป�วยโคว�ด ผู�ป�วยติดบ�าน ผู�พิการ ผู�สูงวัย และผู�ที่ไม�สามารถช�วยเหลือตัวเองได�

  7. รวมพลังลดใหญ� พาไทยฝ�าว�กฤต
   บร�ษัทฯ ได�ตระหนักถึงความเดือดร�อนของผู�บร�โภคในช�วงโคว�ด-19 จ�งได�ร�วมกับโลตัส จัดแคมเปญ โดยจับมือ
กับผู�ผลิตสินค�ารายใหญ� 3 ราย ได�แก� ไทยเพรซ�เดนท�ฟูดส� ไลอ�อน และมิตรผล ในการช�วยลดค�าครองช�พและแบ�งเบา
ภาระค�าใช�จ�ายของประชาชน เพื่อช�วยให�คนไทยผ�านว�กฤตครั้งนี้ไปได�ด�วยกัน

สรุปผลการดำเนินงาน
  ตลอดระยะเวลาที่ผ�านมา บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต�อสังคม โดยในป� 2564 บร�ษัทฯ ได�ยกระดับ
ความรับผิดชอบต�อสังคม สู�การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยการเช�่อมโยงกิจกรรมต�างๆ เพื่อให�เข�ากับทิศทาง
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ภายใต�แนวทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยรายงานฉบับนี้จัดทำข�้นจากการ
อ�างอิงกรอบแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอย�างยั่งยืน GRI Standard และ UN Sustainable Development 
Goals บร�ษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนารายงานให�เป�นไปตามมาตรฐานสากล บร�ษัทฯ ยังคงมุ�งมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ภายใต�การพัฒนาอย�างย่ังยืน ให�ครอบคลุมกรอบแนวทาง GRI Standard และ UN Sustainable Development Goals 
มากที่สุด  

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน


