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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน)
แนวทางการจัดทำรายงานความยั่งยืน
รายงานฉบับนี้ จัดทำข�้นเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบป 2564 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2564 เกี่ยวของกับการบร�หารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยงกับประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ซ�่งบร�ษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ไดจัดทำและเผยแพรขอมูล โดยอางอิงการจัดทำรายงานใหมีความสอดคลอง
ตามดัชนีช�้วัดของ Global Reporting Initiative Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN Sustainability
Development Goals
SDGS : 17 GOALS เพื่อเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน

โดยเนื้อหาและสาระสำคัญของการรายงาน ป 2564 นี้ มุงเนนการดำเนินงานตามทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ว�สัยทัศน และกลยุทธองคกร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติที่เปนรูปธรรมของคานิยมองคกร อีกทั้งให
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรที่ถือเปนหัวใจสำคัญ อันจะนำไปสูความสำเร็จขององคกรอยางยั่งยืนดวยการพัฒนา
ความสามารถ ทักษะ รวมถึงการรักษาพนักงานใหอยูและเติบโตไปพรอมกับองคกร
โครงสรางการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ
ภายใตการบร�หารงานของคณะกรรมการบร�ษทั ทีม่ งุ เนนการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนแบบบูรณาการ จ�งไดมกี ารจัดโครงสราง
องคกรใหมคี ณะกรรมการจำนวน 5 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการบร�หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบร�หาร โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ
บร�หารรับผิดชอบกำกับดูแลในสวนของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน และการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑแนวทางการปฏิบตั ใิ นดาน
ตางๆ ของบร�ษทั ใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบตอสังคม เพือ่ นำพาบร�ษทั สูค วามสำเร็จ
ที่ยั่งยืน

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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โครงสรางองคกร

คณะกรรมการบร�ษัท
เลขานุการบร�ษัท
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร�หาร

สำนักตรวจสอบภายใน

กรรมการผูอำนวยการ
ทิศทางการดำเนินธุรกิจ
บร�ษัทฯ ไดบูรณาการความรับผิดชอบตอสังคม จากจุดเร�่มตนดวยการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การบร�จาคและ
ชวยเหลือชุมชนในดานตางๆ สูก ารพัฒนากระบวนการจัดการอยางยัง่ ยืนแบบบูรณาการ ดวยการเช�อ่ มโยงความรับผิดชอบ
ตอสังคม เขากับยุทธศาสตร ว�สัยทัศน และพันธกิจขององคกร เพื่อสรางความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ
• ว�สัยทัศน (Vision)
เปนผูนำในการตอบสนองความตองการและยกระดับคุณภาพช�ว�ตของผูบร�โภค ดวยสินคาและบร�การที่มีคุณภาพ
• พันธกิจ (Mission)
1. คัดสรรและจัดจำหนายผลิตภัณฑคณ
ุ ภาพดี ราคาทีเ่ หมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชนของผูบ ร�โภคเปนสำคัญ
2. ขยายชองทางการจัดจำหนายใหครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อใหผูบร�โภคในประเทศและตางประเทศสามารถ
เขาถึงผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพไดอยางสะดวก
3. เพิ่มจุดแข็งใหกับทุกหนวยงานในบร�ษัท เพื่อเพิ่มข�ดความสามารถทางการแขงขันและเพิ่มคุณคาในบร�การ
ของบร�ษัท ตอคูคาและผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
4. พัฒนาความรูและทักษะของบุคลากรอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเช�่ยวชาญและเพิ่มประสิทธ�ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ควบคูไปกับการปลูกฝงคุณคาดานคุณธรรม จร�ยธรรม
5. สรางความไววางใจใหกบั ผูม สี ว นไดเสีย และใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม การรักษาสิง่ แวดลอม
โดยใชหลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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• เปาหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ :
สรางการเติบโตและความสามารถในการขับเคลือ่ นธุรกิจ โดยเพิม่ ยอดขายและกำไร เพือ่ การเจร�ญเติบโตอยาง
ยั่งยืน สามารถจายเง�นปนผลใหกับผูถือหุนไดอยางสม่ำเสมอ
• กลยุทธหลักในการดำเนินธุรกิจ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ ตราสินคา และบร�การ ทั้งสินคาที่รวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และสินคาของบร�ษัท
ใหมีความหลากหลาย มีคุณภาพ เปนที่นาเช�่อถือ ยอมรับ และสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบร�โภค
2. จัดหาสินคาที่ดีและเหมาะสมตอผูบร�โภค ดวยการนำเขาสินคาจากตางประเทศ รวมถึงการสนับสนุน
ผูประกอบการขนาดยอมภายในประเทศ
3. พัฒนาชองทางการจัดจำหนาย การตลาดรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสมกับยุคสมัยและตรงกับความตองการ
ของผูบร�โภค
4. ลงทุนธุรกิจใหมๆ ที่จะสามารถสงเสร�มธุรกิจในอนาคตของบร�ษัท เพื่อใหองคกรมีศักยภาพ พรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงและแขงขัน
5. พัฒนาเทคโนโลยีและขอมูล เพือ่ เสร�มสรางความเขมแข็งในการเปนผูน ำตลาด และตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว
• คานิยมองคกร (Core Values) : ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)
: การพัฒนาไปขางหนาอยางตอเนื่อง (Advancement)
: การรวมพลังดวยความสามัคคี (Harmony)
: มีความมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Passion for Excellence)
: องคกรคนดีที่ซ�่อสัตยและยุติธรรม (Truthfulness)
กระบวนการดำเนินงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ

ว�สัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมาย
ธุรกิจ

กลยุทธหลัก

แผนงาน
ตัวช�้วัด

การ
ดำเนินการ

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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1. นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
“สนับสนุน สงเสร�มใหชุมชมและสังคม อยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน ใหเปน
สวนหนึ่งของสังคมที่มีความเขมแข็งและยั่งยืน”
เปาหมาย : การอยูรวมกันอยางมีความสุข
1. ซ�่อสัตยสุจร�ต : มีว�นัย ยุติธรรม ไมทุจร�ต ตรงตอเวลา
2. พัฒนาตน
: ใฝรู ใฝศึกษา จ�ตอาสา พัฒนาตนเอง
กลยุทธ : การพัฒนาคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน
1. เสร�มสราง และใหความชวยเหลือชุมชนและสังคม เกี่ยวกับคุณภาพช�ว�ตขั้นพื้นฐาน (Financial)
2. สนับสนุน และใหความชวยเหลือชุมชน สังคม เพื่อตอยอดองคความรู (Non-Financial)
2. การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ
บร�ษทั ฯ คำนึงถึงประเด็นทีเ่ ปนสาระสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ซ�ง่ ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอม
ทีเ่ กีย่ วของกับผูม สี ว นไดเสียของบร�ษทั ใหทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน เพือ่ ตอบสนองตอความคาดหวังของผูม สี ว น
ไดเสีย ซ�ง่ เปนปจจัยสำคัญตอการรักษาความสามารถในการแขงขัน และสรางมูลคาในระยะยาว เพือ่ สนับสนุนการดำเนิน
ธุรกิจของบร�ษัทใหเกิดความยั่งยืน
Principle
คูคา
(โรงงานผลิต)

Inbound
Logistic
ขนสงขาเขา

Warehouse
คลังสินคา

• จัดหาสินคาที่มี • การจัดหา
• การจัดการ
คุณภาพได
พาหนะและ
คลังสินคา
มาตรฐานและ
อุปกรณสำหรับ • การจัดเก็บ
เปนมิตรตอ
ขนสงที่มี
และกระจาย
สิ่งแวดลอม
คุณภาพ
สินคา
เชน
และเปนมิตรตอ
บรรจุภัณฑที่
สิ่งแวดลอม
เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
• กระบวนการ
จัดซ�้อจัดหาที่
เปนธรรม
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Distribution
การจัดจำหนาย
และการตลาด

Outbound
Logistic
การกระจาย/
สงมอบสินคา

Customer/
Consumers
ลูกคา

• การกำหนด
• การจัดหาพาหนะ • ไดรับสินคา
ราคาอยาง
และอุปกรณ
ที่มีคุณภาพ
เหมาะสม
สำหรับขนสงที่มี ปลอดภัย
• การใหขอมูล
คุณภาพและเปน และตรงเวลา
เกี่ยวกับสินคา มิตรตอ
• มีกระบวนการ
อยางถูกตอง
สิ่งแวดลอม
รับขอรองเร�ยน
ครบถวน
• การขนสงที่
/ ความเห็น /
• การโฆษณา
รวดเร็ว และมี
ขอเสนอแนะ
ประชาสัมพันธ ประสิทธ�ภาพ
• การสงเสร�ม
• สงมอบสินคาที่มี
การตลาด
คุณภาพ ปลอดภัย
และตรงเวลา

การขับเคลื่อนธุรกิจเพ�่อความยั�งยืน
กลุมผูมีสวนไดเสีย

ความคาดหวัง

ชองทางการสื่อสารและการมีสวนรวม

1. คูคา

• ปฏิบัติตามเง�่อนไขทางการคา ที่สุจร�ตและเปนธรรม
• แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนา
และเพิ่มคุณคาสินคา
• ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรมภายใต
กรอบของกฎหมาย
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขตางๆ ที่ตกลงกัน
• สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน

• มีกระบวนการคัดเลือก และประเมิน
คูคาที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
• การประชุมรวมกัน
• การรวมมือพัฒนาผลิตภัณฑ
• การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
• การมีชองทางการรับขอเสนอแนะ
หร�อขอรองเร�ยน

2. ผูถือหุน

• ปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
• ผลการดำเนินงานที่ดี
และมีผลตอบแทนอยางสม่ำเสมอ
• บร�หารงานดวยความโปรงใส
เปนธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล
• การเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน
และทันเวลา

• การจัดประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อให
ผูถือหุนมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น
• เผยแพรผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำาหนด
• การตอบขอซักถามทางโทรศัพท
อีเมล Website และรายงานประจำป

3. ลูกคา

•
•
•
•

ไดรับสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ใหขอมูลสินคาที่ถูกตองครบถวน
ราคาของสินคาและบร�การมีความเหมาะสม
มีสินคาที่ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
เปนทางเลือก
• การรักษาความลับของขอมูลลูกคา
• มีชอ งทางการรับขอรองเร�ยนและจัดการกับขอรองเร�ยน

•
•
•
•
•

4. พนักงาน

• ไดรับการจางและปฏิบัติอยางเปนธรรม
• ไดรับผลตอบแทน และสวัสดิการอยางเหมาะสม
• มีสภาพแวดลอมการทำงานที่ปลอดภัย และสุขภาพที่ดี
• ไดรบั การอบรมพัฒนาความรูแ ละความกาวหนาในอาช�พ
• เคารพตอสิทธ�มนุษยชน
• มีความทัดเทียมและโอกาสในความกาวหนา
• สนับสนุนการมีสวนรวมในการกำหนดทิศทาง
การดำเนินงานและการพัฒนาบร�ษัท

• ประกาศตางๆ
• การฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถตามแผนประจำป
• การสื่อสารผานชองทางตางๆ
เชน Line, E-mail
• รับฟงความเห็น หร�อขอรองเร�ยน

5. เจาหนี้การคา

• ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม • รายงานประจำป
• ปฏิบัติตามสัญญาหร�อเง�่อนไขตางๆ ที่ตกลงกัน
• การรับฟงขอเสนอแนะ ขอรองเร�ยน
อยางเครงครัด
และแจงปญหาใหทราบเปนการลวงหนา

6. คูแขง

• ดำเนินธุรกิจและแขงขันดวยความเปนธรรม โปรงใส
ปฏิบัติตามกรอบการแขงขันที่ดีและสุจร�ต

• ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบ
การแขงขันที่เปนธรรมรวมกัน
• ไมทำลายช�่อเสียงของคูแขงทางการคา

7. ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม

• ไมละเมิดสิทธ�บุคคลอื่นที่อยูรวมในชุมชนและสังคม
• ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผลกระทบตอชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม
• ใหการสนับสนุนกิจกรรม

• การสื่อสารผานชองทางตางๆ
• การมีชองทางการรับขอเสนอแนะ
หร�อขอรองเร�ยน

8. ภาครัฐ

• ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของ
• ชำระภาษีถูกตอง ครบถวน
• รวมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการและกิจกรรม
ทันเวลาตามขอกำหนดของกฎหมาย
สาธารณประโยชน
• สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ

การเขาพบลูกคา
การทำกิจกรรมรวมกับลูกคา
การจัดงานแสดงและจัดจำหนาย
การสื่อสารผานชองทางตางๆ
การจัดใหมีกระบวนการที่ลูกคาสามารถ
รองเร�ยนเกี่ยวกับคุณภาพบร�การ
และความปลอดภัยของสินคา
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การติดตามผล และการปรับปรุงพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
จากการประเมินแบบว�เคราะหผูมีสวนไดเสียแลว บร�ษัทฯ จะทำการติดตามผลและประเมินผลกระบวนการ
สรางการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสีย เพือ่ นำไปปรับปรุงประสิทธ�ภาพของกระบวนการในอนาคตและจัดทำแผนบูรณาการ
จากขอเสนอแนะทีไ่ ดจากการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดเสียในประเด็นสำคัญของบร�ษทั เพือ่ สะทอนวา บร�ษทั ฯ เห็นคุณคา
ของกระบวนการมีสวนรวมและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสีย ในการกำหนดยุทธศาสตรและการดำเนินโครงการของ
บร�ษัท พรอมทั้งเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนทราบ

การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดลอม
บร�ษัทฯ มีระบบบร�หารจัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกร สามารถชวยใหวางแผนการดำเนินงาน และจัดเก็บ
ขอมูลดานสิง่ แวดลอมไดอยางเปนระเบียบแบบแผน มีระบบการบร�หารจัดการ ดานสิง่ แวดลอมทีม่ แี นวโนมการพัฒนาผล
การดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง รวมถึงการลดคาใชจาย และลดความเสี่ยงดานการเง�นที่อาจเกิดข�้นจาก
การละเมิดขอกำหนดดานสิง่ แวดลอม รวมถึงกำหนดนโยบายการจัดการและดูแลสิง่ แวดลอมทีค่ รอบคลุมประเด็นสำคัญ
ในการดำเนินงานใหสอดคลอง ตามขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมและประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่เปนสาระสำคัญตอธุรกิจ
การควบคุมผลกระทบดานสิง่ แวดลอมทีอ่ าจเกิดข�น้ จากกิจกรรมทางธุรกิจ เชน มลพิษ ของเสีย หร�อระดับการใชทรัพยากร
เปนตน พรอมทั้งกำหนดใหผลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมเปน เปาหมายหร�อหนึ่งในตัวช�้วัดของบร�ษัท ตลอดจน
สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมภายในองคกร
1. การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพ
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญการใชทรัพยากรในกระบวนการธุรกิจ เพือ่ ใหครอบคลุมการใชไฟฟา/พลังงาน การใชนำ้
การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ รวมถึงของเสียหร�อมลภาวะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ได
ดำเนินโครงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธ�ภาพ ผานกิจกรรม ดังนี้
1.1 ประกาศเสียงตามสายชวยกันปดคอมพิวเตอร
ชวงพักเที่ยงหร�อหลังจากการใชงานเสร็จ ในชวง
พักเทีย่ งหร�อบร�เวณทีไ่ มไดใช ปดแอรตวั ทีไ่ มจำเปน
และถอดปลัก๊ เคร�อ่ งใชไฟฟาทุกครัง้ หลังจากการใชงาน
1.2 รณรงคลดการใชกระดาษลง สงเอกสารเปนไฟล
ขอมูล การใชกระดาษร�ยูส
1.3 รวมกันประหยัดน้ำ ปดทุกครั้งหลังใชงานเสร็จ
1.4 เพื่อนไปไหนเราไปดวย รถรับสงพนักงานที่ไป
ทางเดียวกัน
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2. การจัดการดานสภาพภูมิอากาศ
บร�ษทั ฯ ใหความสำคัญเพือ่ เตร�ยมความพรอมในการรับมือผลกระทบทีอ่ าจเกิดข�น้ และมีสว นรวมในการลดการ
ปลอยกาซเร�อนกระจก ซ�่งเปนสาเหตุของสภาวะโลกรอน โดยปจจุบันบร�ษัทฯ เปนสวนหนึ่งในสังคมที่มีการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ จ�งใหความสำคัญกับการปองกันและแกไขมลพิษที่เกิดข�้นจากการดำเนินกิจกรรมขององคกรที่สงผลกระทบ
ทางตรงและทางออมจากการใชทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ สนับสนุนองคความรูใ นการพัฒนากลไกทีท่ ำใหเกิดการปลอยกาซ
เร�อนกระจกสูช น้ั บรรยากาศลดลง นำไปสูก ารปฏิวตั เิ พือ่ ลดการปลอยกาซเร�อนกระจกในภาคอุตสาหกรรม ซ�ง่ เปนสาเหตุ
ของสภาวะโลกรอน ที่ผานมา บร�ษัทฯ ไดประเมินปร�มาณคารบอนฟุตพร�้นทขององคกร หร�อปร�มาณกาซเร�อนกระจก
ที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมขององคกร
บร�ษทั ฯ ประเมินปร�มาณกาซเร�อนกระจกจากกิจกรรมภายใตองคกร เชน การใชไฟฟา การจัดการของเสีย และ
การขนสง โดยเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ผานนโยบายและการรวมรณรงคดวยกิจกรรม
ตางๆ ดังนี้
2.1 โครงการขนสงสินคา
เพื่อตอบสนองตอเปาหมายในการดำเนินธุรกิจ ระบบการขนสงสินคาจ�งเปนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจ
ของบร�ษทั ไดมกี ารจัดการเสนทางระหวางคลังสินคาและจัดประเภทรถขนสงสินคาใหเหมาะสมตามพืน้ ทีก่ ารดำเนินงาน
ซ�่งสงผลใหเกิดประสิทธ�ภาพการดำเนินงานที่ดีข�้น สามารถลดตนทุนได และสงผลใหลดการปลอยกาซเร�อนกระจกลง
เปนไปตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข�้น
ในป 2564 บร�ษทั ฯ มีการขนสงสินคา โดยคิดจากจำนวนเทีย่ วรถทีใ่ ชทง้ั หมดในการขนสงสินคามีระยะทาง
ขนสงสินคาสะสม 49,497,328 กิโลเมตร ใชน้ำมัน (ดีเซล) ทั้งหมด 11,070,381 ลิตร
2.2 โครงการบร�หารจัดการขยะ
บร�ษัทฯ มีโครงการบร�หารจัดการขยะอยางตอเนื่องจากป 2563 และปลูกจ�ตสำนึกใหพนักงานมีความ
ตระหนักั รับั รู มีวี นิ� ยั และจะทำตอๆ ไปในอนาคตเพิม่ เติมข�น้ เพือ่ ใหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรนัน้ นาอยู
โดยสามารถลดจำนวนขยะในป 2564 ไดมากข�้นกวาเดิม ชวยในการลดคาใชจายของบร�ษัท ลดภาระในการจััดเก็็บ
บร�หารจัดการขยะ และเพื่อลดสภาวะโลกรอน ใหกับภาครััฐมากยิ่งข�้น
ในป 2564 บร�ษัทฯ ไดดำเนินโครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการบร�หารจัดการขยะหลายโครงการ
• โครงการ ‘เก็บ แลก แยก จา’ ภายใต Project Care the Whale ที่ชุมชนคุงบางกระเจา
บร�ษัทฯ รวมผลักดันโครงการ “สถานีขยะลองหน @ชุมชนคุงบางกะเจา” รณรงคนำขยะมาแลกของกิน
ของใช ตั้งเปาลดขยะใหโลก ลดคาครองช�พใหชุมชน โดยรวมกับ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และวัดจากแดง
นำรองขยายพืน้ ทีค่ วามรวมมือ ใหคนในชุมชนนำขยะมาแลกสิง่ ของอุปโภคบร�โภค เพือ่ สรางการมีสว นรวมในการบร�หาร
จัดการขยะนำเขาสูกระบวนการร�ไซเคิลเปนผลิตภัณฑกลับคืนสูชุมชน ตามแนวคิด “กำจัดคำวาขยะใหหายไป รวมหา
ทางใชใหถึงที่สุด"
โครงการดังกลาว เปนโครงการนำรองของบร�ษัท ที่รวมมือกับหนวยงานอื่น และเปนครั้งแรกที่มีบร�ษัท
เอกชนเขารวมกับโครงการนี้ บร�ษทั ฯ ไดสนับสนุนสินคาอุปโภคบร�โภคใหกบั ชุมชนทีน่ ำขยะมาแลกผานการสะสมแตมกับ
แคมเปญ “เก็บ แยก แลก จา” ของวัดจากแดง ซ�ง่ มีทง้ั บะหมีก่ ง่ึ สำเร็จรูปมามา แปรงสีฟน เซ็นทแอนดรูว ยาสีฟน ซ�สเท็มมา
ปลากระปองซ�่อสัตย ยากันยุงคินโช ผงซักฟอก 108 Shop น้ำตาลมิตรผล ทิชชูมวนรักไทย น้ำยาลางจานไลปอนเอฟ
ขาววรรณภพ เปนตน โดยในป 2564 จำนวนชาวบานที่มีสวนรวม และสินคามีการถูกแลกออกไปมีสัดสวนเพิ่มข�้น
ตารางแสดงผลการดำเนินงาน ป 2564
ขยะ
ผูเขารวมโครงการ
ลดการปลอย CO2
เทียบเทาการปลูกตนไม

ปร�มาณ
4,770
105
4,092.75
454

หนวย
กิโลกรัม
ราย
Kg Co
ตน
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ขยะทีไ่ ดสว นใหญจะถูกนำไปแปรรูปทำเปนอิฐบล็อก โดยโครงการนีส้ ามารถเขาถึงประชากรในชุมชนคุง บางกะเจา
กวา 13,200 ครัวเร�อน ครอบคลุมพืน้ ที่ 6 ตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการ และชวยลดขยะในครัวเร�อนชุมชนคุม บางกะเจา
ที่มีมากถึง 4 ตัน ตอเดือน

แนวทางการขยายโครงการ
หนวยงาน
ขยายตอไปยังหนวยงานในพื้นที่ใหมีสวนรวมกับโครงการ เชน โรงเร�ยน, โรงพยาบาล,
รานอาหาร, ตลาดสด, Hostel, หนวยงานอื่นๆ
ระยะเวลา
กุมภาพันธ - ธันวาคม 2565
ประเภทขยะ
ขวดใส ขวดขุน ถุงใส เศษผา
บร�ษัทฯ มีแผนในการรวมมือกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการขยายโครงการตนแบบนี้ โดยป 2565
มีแนวทางในการขยายไปยัง โรงเร�ยน รานอาหาร ทาเร�อ หร�อหนวยงานทีม่ คี วามสนใจ และยินดีทจ่ี ะรวมมือกับพันธมิตร
ในการดำเนินโครงการใหเกิดวงจรหมุนเว�ยน (Circular flow) เพื่อความยั่งยืนตอไป
• Green Please Project โครงการติดตั้งตูสำหรับทิ้งขวดพลาสติกภายในองคกร
บร�ษทั ฯ มุง เนนทีจ่ ะเสร�มสรางจ�ตสำนึกและปลูกฝงคนในองคกรใหลดการสรางขยะ แยกขยะใหถกู ตอง และ
เห็นถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยเร�่มจากภายในบร�ษัท ดวยการลดการใชขวดพลาสติก หร�อ พลาสติก
ใชครัง้ เดียว (single-use plastic) ผานขัน้ ตอนการแยกสวนขวด ฝา และฉลากพลาสติก เพือ่ นำไปเขากระบวนการร�ไซเคิล
ตอไป โดยในชวงสถานการณโคว�ด ขวดพลาสติก PET ไดมีการรวบรวมสงมอบใหกับโครงการ แยกขวด ชวยหมอ และ
โครงการ YOU เทิรน ของบร�ษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำไปเขากระบวนการร�ไซเคิล ผลิตเปนชุด PPE แบบใชซ้ำได
เพื่อมอบใหกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยในพื้นที่ขาดแคลน
ในป 2564 บร�ษทั ฯ สามารถรวบรวมขวดพลาสติกสงมอบใหกบั โครงการได 169 กิโลกรัม สามารถนำไปผลิต
ชุด PPE ได 550 ชุด หลังจากนี้จะมีแผนตอยอด ขยายผล เพิ่มพื้นที่ และขยายเวลาการจัดโครงการนี้ตอไป
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3. การบร�หารจัดการพลังงาน
บร�ษทั ฯ ตระหนักและมุง มัน่ ทีจ่ ะควบคุมการใชพลังงานไฟฟาใหมปี ระสิทธ�ภาพสูงสุด เพือ่ ใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุม คาลดผลกระทบทีม่ ตี อ สิง่ แวดลอมใหไดมากทีส่ ดุ และยังสามารถลดตนทุนดานพลังงานของบร�ษทั โดยบร�ษทั ฯ
ไดมีเปาหมายการบร�หารจัดการพลังงานผานโครงการ และกิจกรรมที่สำคัญในป 2564 ดังนี้
• โครงการลดการใชพลังงานไฟฟา
จากกิจกรรมการรณรงคและปลูกจ�ตสำนึกใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมในการทำกิจกรรมตางๆ เพื่อลดการใช
พลังงานไฟฟาของบร�ษัท ทำใหพนักงานเกิดการตระหนััก รัับรู ในการประหยัดพลังงานและมีีว�ินัยมากข�้น ในป 2564
มีผลการดำเนินงานดังนี้

ผลประหยัดจากมาตรการอนุรักษพลังงาน เทากับ 199,000 หนวย (KW/ป) คิดเปนอัตราสวนรอยละ 30.33
ลดคาใชจายดานพลังงานได 796,388 บาท/ป
• โครงการพลังงานทดแทน
บร�ษัทฯ ไดเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทางเลือก จ�งไดทำการติดตั้ง Solar Rooftop โดยการนำพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชเปนพลังงานทดแทนในสำนักงาน ซ�ง่ โครงการนีส้ ามารถชวยลดปร�มาณการซ�อ้ ไฟฟาได 112,250 หนวย
(KW/ป) ชวยประหยัดพลังงานไดรอยละ 13.60 เมื่อเทียบกับคาใชจายดานพลังงานไฟฟาทั้งหมดของสำนักงาน

• โครงการ Paperless & Online meeting
บร�ษทั ฯ เร�ม่ ทำการปรับตัวใหเขากับยุคดิจท� ลั และสถานการณโคว�ด-19 โดยนำการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชกบั การประชุมภายในองคกร ตัง้ แตป 2562 ซ�ง่ เร�ม่ จากการประชุมในระดับหนวยงานจนไปถึงการประชุมคณะกรรมการ
บร�ษัท เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางมีประสิทธ�ภาพและสามารถลดการใชกระดาษลง จากการสงเอกสารและช�้นงาน
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสหร�อซอลฟไฟล (Soft File) แทนการใชกระดาษ (Hard copy) เพื่อลดการตัดไม และรักษา
สิ่งแวดลอม

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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โดยการประชุมจะดำเนินการผานระบบ Zoom Cloud Meetings หร�อ Microsoft Teams ที่มีฟงกชันในการ
สื่อสารการประชุมเสมือนจร�ง การแบงปนขอมูลในการประชุม การบันทึกการประชุม

ในป 2564 บร�ษัทฯ สามารถลดปร�มาณการสั่งซ�้อกระดาษลงได เปนจำนวนเง�น 106,440 บาท เมื่อเทียบกับป
2563 โดยคิดเปนอัตราสวนรอยละ 26 จากปร�มาณการสั่งซ�้อเดิม
• แผนงานโครงการพลังงานทดแทน ป 2565
1. Solar Cell Project @ คลังสินคาศร�ราชา
จากโครงการ Solar Cell Project ทีจ่ ดั ทำข�น้ ณ สำนักงานใหญ ทำใหบร�ษทั ฯ มีแผนการขยายโครงการ
ไปที่คลังสินคาศร�ราชา คาดวาจะเร�่มดำเนินการในป 2565
2. โครงการใชรถยนตไฟฟาในการขนสงสินคา (Electric Vehicle)
การขนสงสินคาเปนหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบร�ษทั บร�ษทั ฯ จ�งมีแนวคิดในการจัดการระบบขนสง
ใหเกิดประสิทธ�ภาพสูงสุด โดยการลดการปลอยกาซเร�อนกระจก ใหเปนไปตามแนวทาง การพัฒนาอยางยัง่ ยืน และเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากข�้น ดวยการใชนวัตกรรมรถยนตพลังงานไฟฟา หร�อรถยนต EV (Electric Vehicle) ซ�่งจะชวยลด
มลภาวะ ประหยัดคาใชจายในการใชน้ำมัน
4. การจัดหาวัตถุดิบ อยางรับผิดชอบ
บร�ษทั ฯ ตระหนักถึงการใหไดมาซ�ง่ วัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพอยางตอเนือ่ ง และไมสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและสังคม
จ�งกำหนดแนวทางเพื่อชวยลดความเสี่ยง และเปนการสะทอนถึงการจัดหาวัตถุดิบอยางมีความรับผิดชอบขององคกร
บร�ษัทฯ ไดกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับกรอบการจัดหาวัตถุดิบอยางรับผิดชอบ ครอบคลุม
รายละเอียดที่สำคัญ ในป 2564 มีแผนการจัดหาวัตถุดิบจากการคัดเลือกผูผลิตที่ปฏิบัติตามกฎหมายและดำเนินการ
ที่เคารพสิทธ�มนุษยชน ครอบคลุมถึงการไมใชแรงงานเด็ก การไมบังคับใชแรงงาน การใชแรงงานตางดาว อยางถูก
กฎหมาย
5. ประสิทธ�ภาพจากการใชน้ำ
บร�ษัทฯ มีการจัดการใชน้ำอยางเปนระบบทั่วทั้งบร�ษัท มีการรณรงคเพื่อสรางจ�ตสำนึกแกพนักงานในการใชน้ำ
ใหเกิดความคุม คาและเกิดประโยชนสงู สุด มีเปาหมายเพือ่ ลดคา BOD ของน้ำเสีย โดยใหความรวมมือกับเจาหนาทีข่ อง
ภาครัฐในการบำบัดน้ำเสียใหเปนไปตามคามาตรฐาน
กระบวนการใชน้ำ
น้ำจาก
การประปา
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และ
ควบคุม
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ระบบ
ทอสงน้ำ

กิจกรรม
ของบร�ษัท

น้ำเสีย

ระบบ
บำบัด
น้ำเสีย

แหลงน้ำ
ธรรมชาติ
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ระบบบำบัดน้ำเสีย
บร�ษทั ฯ ไดพฒ
ั นาระบบบร�หารจัดการน้ำ เพือ่ เปาหมายในการลดคาน้ำเสีย ใหเปนไปตามมาตรฐานของกรุงเทพ
มหานคร มีกระบวนการจัดการโดยดำเนินการตามคำแนะนำของเจาหนาที่ภาครัฐดวยการเพิ่มเติมระบบแผงกั้นระหวาง
บอพักน้ำไวสำหรับดักไขมัน การเติมเช�้อจุลินทร�ย (Effective Microorganisms) เพื่อปรับสมดุลของน้ำ ปองกันเช�้อโรค
ลดการใชสารพิษ มีเคร�อ่ งกรองตะกอนและดักไขมันติดตัง้ อยูต ามทอน้ำทิง้ นอกจากนี้ บร�ษทั ฯ ยังมีการลางทำความสะอาด
ทอและบอทั้งหมดเปนประจำ

ตรวจวัดคา BOD ของน้ำเสีย
บร�ษทั ฯ ไดตดิ ตอบร�ษทั ตรวจสอบวัดคา BOD น้ำเสีย ตามทีเ่ จาหนาทีข่ องภาครัฐแนะนำ โดยมีการเก็บตัวอยาง
น้ำจากบอบำบัดน้ำเสียเพื่อนำไปทดสอบคุณภาพน้ำ 2 ครั้งในป 2564
ตารางเปร�ยบเทียบคาBOD ของน้ำเสียสำนักงาน SPC
ครั้งที่

วันที่ตรวจคุณภาพน้ำ

คาBOD น้ำเสีย
ของสำนักงาน SPC (mg/L)

คาBOD น้ำเสียมาตรฐาน
ของกรุงเทพมหานครฯ (mg/L)

1

27/1/2564

50.7

นอยกวา 40

2

16/3/2564

6.5

นอยกวา 40

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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การจัดการดานความยั่งยืนในมิติสังคม
บร�ษทั ฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ ประเทศชาติ ชุมชน และสังคม ตลอดจน
ขนมธรรมเนียมประเพณีทอ งถิน่ เพือ่ ธำรงรักษาไวซง่� สังคมสวนรวมทีด่ ี และเปนการแสดงความโปรงใสตอผูม สี ว นไดเสีย
ผานกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสังคมในรอบป 2564
1. การปฏิบัติตอแรงงาน อยางเปนธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
บร�ษทั ฯ กำหนดนโยบายสิทธ�มนุษยชนใหครอบคลุมพนักงานและผูม สี ว นไดเสียขององคกร ตลอดจนมีการปฏิบตั ิ
ตอพนักงานหร�อแรงงานทีส่ อดคลองกับนโยบาย ในป 2564 มีแผนการปฏิบตั ติ อ แรงงาน อยางเปนธรรม และเคารพสิทธ�
มนุษยชนผานกิจกรรม เชน การจางงานผูพ กิ าร การเปดโอกาสใหพนักงานมีสว นรวมในการเจรจาตอรองเกีย่ วกับสวัสดิการ
และขอตกลงที่สงผลกระทบตอพนักงาน การมีกระบวนการเลิกจางที่เปนไปตามกฎหมาย เปนตน
2. การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
บร�ษัทฯ ถือวาพนักงานที่มีศักยภาพเปนปจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธทางธุรกิจ จ�งไดกำหนดแนวทาง
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางเปนระบบ โดยครอบคลุมตั้งแตการว�เคราะห ความจำเปนในการฝกอบรมตาม
หนาที่หร�อผลประเมินพนักงาน รวมทั้งกำหนดทิศทางการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผานโครงการสงเสร�มความรูอยาง
เปนระบบเพื่อใหสามารถติดตามผลการฝกอบรม และจัดเก็บขอมูลสถิติจำนวนชั่วโมงฝกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน
ตอปไวอยางครบถวน
โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ดังตอไปนี้
ดานพนักงาน
การบร�หารทรัพยากรบุคคล : การปฏิบัติตอแรงงาน อยางเปนธรรม และเคารพสิทธ�มนุษยชน
บร�ษัทฯ มุงเนนการสรางความแข็งแกรงและเติบโตอยางยั่งยืน บร�ษัทฯ เล็งเห็นคุณคา และความสำคัญของ
พนักงาน โดยเช�อ่ มัน่ วาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนปจจัยทีส่ ำคัญยิง่ ตอการนำพาองคกรสูค วามเจร�ญเติบโต และความสำเร็จ
ที่ยั่งยืน
ตารางแสดงจำนวนพนักงาน
รายการ

2564

2563

2562

1,604

1,617

1,630

ประจำสำนักงานใหญ

832

841

848

ไมประจำสำนักงานใหญ

772

776

782

1,604

1,617

1,630

จำแนกตามประเภทพนักงาน
พนักงานรายเดือน
จำแนกตามสถานที่ทำงาน

รวม
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2564

2563

2562

กทม. / ปร�มณฑล

973

986

995

ตางจังหวัด

631

631

635

1,604

1,617

1,630

ฝายขาย

793

793

799

ฝายการตลาด

205

210

211

ฝายสนับสนุน

606

614

619

1,604

1,617

1,630

2.7%

2.2%

2.8%

รายการ
จำแนกตามภูมิภาค

รวม
จำแนกตามสายงานหลัก

รวม
จำนวนพนักงาน Turn Over
พนักงานรายเดือน

แนวทางในการบร�หารจัดการทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซ�่งใหความสำคัญ
ตอทรัพยากรบุคคล เพราะเช�่อมั่นวาพนักงานคือปจจัยที่มีสวนสำคัญอยางยิ่งในการสรางความเจร�ญเติบโตใหกับบร�ษัท
ในทุกมิติ รวมถึงใหความสำคัญตอการพัฒนา ในทุกๆ ดาน
1. การสรรหาบุคลากร
บร�ษทั ฯ ตองการรักษาพนักงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแขงขัน โดยเร�ม่ ตัง้ แตกระบวนการสรรหา
และคัดเลือก การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานใหสามารถทำงานไดบรรลุตามเปาหมาย การดูแลพนักงานใหทุกคน
ไดรับโอกาสอยางเสมอภาค ไมจำกัดเพศ เช�้อชาติ และศาสนา รวมถึงการบร�หารคาตอบแทนอยางเปนธรรม
1.1 ในป 2564 มีสัดสวนการสรรหาพนักงานใหม ดังนี้
Performance Jan Feb Mar Apr May Jun

Jul

Aug Sep Oct

Nov Dec Total

Recruitments

24

32

33

8

27

31

31

31

27

38

38

35
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1.2 การดูแลพนักงานใหมตง้ั แตวนั แรกทีเ่ ร�ม่ งาน ถือเปนกิจกรรมสำคัญทีบ่ ร�ษทั ฯ ใหความสำคัญ เพือ่ ปลูกฝง
คานิยมองคกรใหกบั สมาช�กใหมทเ่ี ขามารวมงาน โดยพนักงานใหมจะไดรบั การปฐมนิเทศพนักงานใหมในวันแรกทีเ่ ร�ม่ งาน
การวางแผนการเร�ยนรูง าน On The Job Training สำหรับพนักงานฝายขาย ซ�ง่ เปนหนวยงานหลักทีบ่ ร�ษทั ฯ จัดใหมกี าร
ฝกอบรมอยางเปนระบบ ดวยโปรแกรมอบรมการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานการเปนพนักงานขาย เพือ่ ใหพนักงานมีความพรอม
มีความรูความเขาใจที่จำเปนตอการทำงาน โดยจัดใหมีผูสอนงานในชวงที่ทดลองงาน
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การปฐมนิเทศพนักงานใหม
รวมทุกหนวยงาน

2021

Passed Traning

122

การอบรมทักษะพ�้นฐานพนักงานขาย
เฉพาะฝายขายหนวยรถ

2021

Passed Traning

45

100%
Newcomers

122

100%
Newcomers

45

2. การพัฒนาและสงเสร�มศักยภาพบุคลากร
ฝายทรัพยากรบุคคลซ�ง่ เปนหนวยงานทีม่ หี นาทีบ่ ร�หารจัดการดานทรัพยากรบุคคลขององคกรจ�งมุง มัน่ สงเสร�ม
สนับสนุนใหพนักงานพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เสร�มสรางวัฒนธรรม สงเสร�มสุขภาพทั้งดานรางกายและจ�ตใจ สราง
บรรยากาศการทำงานที่ดี สงเสร�มการทำงานเปนทีม เพื่อสรางความมั่นใจใหพนักงาน
ในป 2564 บร�ษทั ฯ ไดกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยมุง เนนการยกระดับพัฒนาทักษะความรูใ นงาน
ปจจุบันที่รับผิดชอบ และสรางทักษะใหมที่จำเปนในการทำงาน (Upskills - Reskills) เพื่อรองรับความตองการและ
ทิศทางการเติบโตของธรุกิจ บนพื้นฐานของการปลูกฝงคานิยมองคกรและการสรางบรรยากาศในการเร�ยนรูตางๆ ให
เหมาะสมสอดคลองกับทิศทางกลยุทธขององคกรที่วางไว
2.1 หลักสูตรการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การวางแผนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำป 2564 หลักสูตรตางๆ ไดมกี ารว�เคราะหและออกแบบ
หลักสูตรตามความจำเปนจากกลยุทธและทิศทางขององคกร แผนธุรกิจของหนวยงาน และคานิยมองคกร โดยมีการจัด
การฝกอบรม ทั้งภายในและภายนอกองคกร ทั้งนี้จากสถานการณว�กฤตทำใหสัดสวนการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน
เพิม่ ข�น้ ตามความจำเปนในสภาพแวดลอมการทำงานทีเ่ ปลีย่ นไป รวมทัง้ ยังมีการประเมินผลการอบรมและการติดตามผล
การอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมตอไปใหสามารถยกระดับทักษะความรูความ
สามารถไดตามวัตถุประสงคที่ตองการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมสำหรับพนักงานใหม
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม และอบรมทักษะพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย (Onsite Training)
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หลักสูตรยกระดับทักษะความรูปจจุบัน
Onsite Training หลักสูตรที่จัดในป 2564 ไดแก
• เทคนิคการทำโครงสรางเง�นเดือน
• การใชงานโปรแกรม Power Point ขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานขาย
• การวางแผนลงทุน ของกองทุนสำรองเลี้ยงช�พบร�ษัทฯ

Virtual Training หลักสูตรที่จัดในป 2564 ไดแก
• Effective Project Management & Presentation Skills
• การใชงานโปรแกรม Microsoft 365
• การใชงานระบบ SPC HR SYSTEM
• เทคนิคการจัดเร�ยงสินคาเพื่อการสงเสร�มการขาย

การจัดงานสัมนาวันนักการตลาด
หัวขอบรรยายเร�่อง “Switching Point และการตั้งเปาหมายสวนตัว” (Onsite Training)
บรรยายโดยคุณบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบร�ษัท

บร�ษัท สหพัฒนพ�บูล จำกัด (มหาชน)
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หัวขอบรรยายเร�่อง “Master the Art of Storytelling in Business” (Onsite Training)
บรรยายโดย ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย

หัวขอบรรยายเร�่อง “Blockchain” (Virtual Training)
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอำนวยการ

หัวขอบรรยายเร�่อง “ทำแผนการตลาดอยางไร เมื่อโลกเปลี่ยนไป” (Onsite Training)
บรรยายโดย คุณผาสุข รักษาวงศ รองประธานกรรมการบร�หาร

หัวขอบรรยายเร�่อง “2 แนวโนมที่นักการตลาดตองเตร�ยมพรอม” (Virtual Training)
บรรยายโดย คุณเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอำนวยการ
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หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหสอดคลองตามที่กฏหมายกำหนด
การอบรมดับเพลิงขั้นตั้นและฝกซอมอพยพหนีไฟประจำป

2.2 ผลการดำเนินงานการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรป 2564
• จำนวนหลักสูตรที่จัดอบรมทั้งหมด 17 หลักสูตร โดยแบงเปน
- อบรมภายใน 12 หลักสูตร (รวม 91 รุน)
- อบรมภายนอก 5 หลักสูตร (รวม 5 รุน)
จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการเขารับการฝกอบรมของพนักงาน ในป 2564
• ผูบร�หารระดับสูง
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 5.00 ชั่วโมง
• ผูบร�หารระดับกลาง
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.91 ชั่วโมง
• ผูบร�หารระดับตน
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.15 ชั่วโมง
• พนักงานระดับปฏิบัติการ
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 3.83 ชั่วโมง
2.3. การวางแผนการสรรหาและพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงงานสำคัญ
แนวทางในการบร�หารจัดการ บร�ษทั ฯ ไดมกี ารกำหนดนโยบายการวางแผนและพัฒนาผูส บื ทอดตำแหนงงาน
โดยเปนตำแหนงงานสำคัญทีม่ ผี ลกระทบตอองคกร เพือ่ เปนการเตร�ยมความพรอมตอแผนการดำเนินกิจการขององคกร
และเปนแนวทางใหผูบร�หารในการวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาผูบร�หารข�้นมาดำรงตำแหนงงานสำคัญ

ผลงานในป 2564 ฝายทรัพยากรบุคคล ไดเตร�ยมจัดทำแผนพัฒนาผูสืบทอดตำแหนงงาน (Successor)
โดยคณะกรรมการไดพิจารณากำหนดตำแหนงงานที่สำคัญจำนวน 3 อัตรา โดยการสรรหาผูสืบทอดจากภายใน และ
วางแผนและดำเนินการพัฒนาผูสืบทอดตามระบบที่วางไว
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3. การจูงใจและรักษาพนักงาน
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับการดูแลรักษาพนักงานทุกคน ดวยเกณฑการประเมินที่ชัดเจน อางอิงตามผลสำเร็จ
ของการปฏิบัติงาน เพื่อนำผลการประเมินดังกลาวมาใชกำหนดระดับคาตอบแทน และเปนขอมูลสำหรับการกำหนด
โครงการพัฒนาประสิทธ�ภาพการทำงานของพนักงาน ในป 2564 มีแผนในการจูงใจและรักษาพนักงาน ผานการวัดระดับ
ความพึงพอใจหร�อความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร รวมถึงการจัดทำโครงการพัฒนาความพึงพอใจและปรับปรุง
การดูแลพนักงาน ตลอดจน สือ่ สารผลการประเมินใหพนักงานรับทราบ เปดเผยสถิตกิ ารลาออกของพนักงาน เพือ่ แสดง
ความมุงมั่น ในการพัฒนาและยกระดับการดูแลพนักงานอยางตอเนื่อง
4. สุขภาวะและความปลอดภัย ในสภาพแวดลอมการทำงาน
บร�ษัทฯ ใหความสำคัญกับสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี พนักงานมีสภาพการ
ทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการปองกันความปลอดภัยที่มีประสิทธ�ภาพสูงสุด และเปนปจจัย
สำคัญตอระดับความผูกพันของพนักงานที่มีตอองคกร
โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดบันทึกอัตราการเจ็บปวยของพนักงาน โดยจัดลำดับจากจำนวนเคส ที่มีการเบิก
คารักษาพยาบาล ดังนี้
อันดับ

โรคที่พบ

จำนวนเคส

1

โรคไขขอและกระดูก

55 เคส

2

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

38 เคส

3

ทันตกรรม

31 เคส

4

ระบบทางเดินอาหารและลำไส

29 เคส

5

โรคผิวหนัง

28 เคส

รวมจำนวนเคสพนักงานเจ็บปวย

181 เคส
คิดเปน 11% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

4.1 กิจกรรมดานความปลอดภัย
การฝกซอมดับเพลิงขั้นตน

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการกูช�พขั้นพื้นฐาน
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4.2 ดานอาช�วอามัย
จัดใหมีการตรวจ ATK ทุกๆ สองสัปดาห เพื่อคัดกรองผูติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ด-19)

การตรวจสุขภาพประจำปตามปจจัยเสี่ยงของโรค

4.3 ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน
1. โครงการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ข�ยวในสำนักงานและเพือ่ ปรับปรุงสภาพอากาศใหดขี น้� โดยการนำตนไมฟอกอากาศ
ไปวางไวตามจุดตางๆ ในสำนักงาน

2. โครงการสรางหอง Co - Working Space โดยมีแนวคิดที่จะใหเปนสถานที่ที่สรางแรงบันดาลใจใน
การทำงาน ใหเกิดไอเดียใหม และเพื่อเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนความรูของคนทำงาน
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5. การมีสวนรวมกับชุมชน และสังคม
บร�ษัทฯ ใหการสนับสนุน และใหความรวมมือกับชุมชนทองถิ่นและภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบที่มีตอชุมชนและ
สังคมอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการดำเนินโครงการที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหร�อแกไขปญหาสังคมอยางยั่งยืน
ผานกระบวนการทางธุรกิจ โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดจัดกิจกรรมที่สำคัญไวดังนี้
1. โครงการทบทวนความรูสูมหาว�ทยาลัยกับสหพัฒน (Sahapat Admission)
ปจจุบนั ประเทศไทยมีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจง� มีความสำคัญในการสรางความ
ไดเปร�ยบคูแ ขงทางเศรษฐกิจ เพือ่ เตร�ยมความพรอมใหแกนกั เร�ยนทีก่ ำลังเตร�ยมตัวเขาสูม หาว�ทยาลัย และเพือ่ เปดโอกาส
ความเทาเทียม

2. โครงการซ�่อสัตยเพื่อชาติ
บร�ษทั ฯ สนับสนุนการสรางความซ�อ่ สัตยใหเกิดในใจของคนไทยทุกคน โดยมุง หวังใหคนไทยทัว่ ประเทศ ดึงความดี
ทีม่ อี ยูใ นใจ ออกมาปฎิบตั ใิ หเกิดสังคมของคนดี มีความซ�อ่ สัตย ทัง้ นีไ้ ดเร�ม่ จากเด็กๆ และมุง หวังใหกระจายไปในวงกวาง
ใหกระแสความซ�่อสัตยไดสรางความสุขแกทุกคนในการทำความดี เพื่อใหสังคมไทย เปนสังคมที่นาอยู เปนช�่อเสียง
ของประเทศไทย
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3. โครงการสหพัฒนใหนอง
บร�ษัทฯ มองเห็นความสำคัญในการทำความดี จ�งไดจัดโครงการ “สหพัฒนใหนอง ตอน… ยอดมนุษยตัวจ�๋ว
Little Hero ป 5” สงเสร�มเด็กดี สรางแรงบันดาลใจใหคนไทยทำความดี ซ�่งเปนโครงการที่เฟนหาตัวแทนเด็กดี
มีคณ
ุ ธรรม และความซ�อ่ สัตย พรอมสงเสร�มใหเยาวชนมีความประพฤติทด่ี ี ซ�ง่ เปนตัวอยางทีด่ ใี หเยาวชนคนอืน่ หันมาทำ
ความดีมากยิง่ ข�น้ เปนการเร�ม่ ปลูกฝงสำนึกดีตง้ั แตเด็ก จะเปนการสรางพฤติกรรม และคาดวาจะเปนการชวยลดปญหา
สิ่งแวดลอมไดในอนาคต

4. สหพัฒน มอบทุน ดร.เทียม โชควัฒนา แกบุตร-ธ�ดาพนักงาน
บร�ษัทฯ รวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย ซ�่งเปนรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมอบทุน
การศึกษา ดร.เทียม โชควัฒนา ประจำป 2564 ใหกับบุตรหร�อธ�ดาพนักงาน จำนวน 25 ทุน ตั้งแตระดับประถมศึกษา
ถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อชวยแบงเบาคาใชจายของพนักงาน และสนับสนุนใหเยาวชนไดรับโอกาสทางการศึกษามากข�้น
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5. กองทุนคนพิการ
บร�ษทั ฯ เห็นถึงความสำคัญของผูพ กิ ารจ�งไดมกี ารจัดตัง้ กองทุนคนพิการ เพือ่ เปนการสงเสร�มใหคนพิการมีงานทำ
มีรายไดเพียงพอสำหรับการดำรงช�พ ลดภาระของสังคม และพัฒนาใหคนพิการมีคุณภาพช�ว�ตที่ดีข�้น ตลอดจนสามารถ
ดำรงช�ว�ตในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศร�ของความเปนมนุษย
หนวยงาน

รายละเอียด

2562 2563 2564

รวม

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

1. จัดทำสื่อที่ชวยนักศึกษาบกพรองทางการ
มองเห็น ไดเร�ยนรูคนควาหาขอมูลดานการเร�ยน
2. ถอดบทความเสียงเพื่อใชในการพัฒนา AI
(เร�่มป 2563)

20

30

30

80

2. เทศบาลเมืองหนองปร�อ

รานคาชุมชน

4

2

2

8

3. กองทัพบก

รานคาชุมชน

7

2

2

11

4. โรงเร�ยนใน จ.พระนครศร�อยุธยา

จางงานคนพิการทำงานในโรงเร�ยนในชุมชน

3

-

-

3

รวม

34

34

34

102

6. โครงการประชารัฐ
เคร�อสหพัฒน จัดทำโครงการประชารัฐเคร�อสหพัฒน ข�น้ เพือ่ เปนสวนหนึง่ ในการพัฒนาและขับเคลือ่ นประเทศไทย
ใหเติบโตอยางเขมแข็งอยางยั่งยืน ดวยการยกระดับคุณภาพว�ชาช�พ และประชารัฐเพื่อสังคม โดยบร�ษัท สหพัฒนพิบูล
จำกัด (มหาชน) มุง เนนในการสรางโอกาสทางดานการศึกษาใหกบั เยาวชนไทย ดวยโครงการทบทวนความรูส มู หาว�ทยาลัย
(Sahapat Admission) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสูสังคมไทยในทุกภาคสวนของประเทศ
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7. โครงการบร�จาคโลหิตรวมกับสภากาชาดไทย
บร�ษัทฯ ไดจัดกิจกรรมบร�จาคโลหิตใหกับสภากาชาดไทยมาอยางตอเนื่อง เพื่อปลูกฝงจ�ตสำนึกที่ดี สงเสร�ม
ใหพนักงานรูจักการใหและชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนประจำทุกไตรมาส หร�อ ปละ 4 ครั้ง ซ�่งพนักงานใหความรวมมือ
เปนอยางดี แตเนื่องจากสถานการณโคว�ด-19 ในป 2564 สงผลใหทางสภากาชาดไทยไมไดเขามารับบร�จาคโลหิต
หากสถานการณกลับมาเปนปกติจะมีการจัดกิจกรรมและบันทึกขอมูลเพิ่มเติมตอไป

6. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (กิจกรรมของ Stakeholder)
บร�ษัทฯ มีกระบวนการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย เพื่อทราบถึงประเด็นความคาดหวังจากผูมีสวน
ไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของสังคม รวมถึงสรางคุณคาระยะยาวใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บร�ษัทฯ มุงเนนการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสียที่มีความสำคัญ เพื่อกอใหเกิดความ
รวมมือที่จะผานพนอุปสรรคไปดวยกัน โดยเฉพาะในภาวะว�กฤต และเปนการรักษาความสัมพันธที่ดีระหวางบร�ษัทฯ
และผูมีสวนไดเสีย ในป 2564 บร�ษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสรางการมีสวนรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
โครงการชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนจากสถานการณโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (โคว�ค-19) ตั้งแต
ป 2563 เปนตนมา บร�ษัทฯ ไดสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบตางๆ ไดแก
1. โครงการปนสุขอิ่มใจ
ในชวงที่ประเทศไทยเกิดว�กฤติโคว�ด-19 นอกจากเราจะตองเสี่ยงกับโรคระบาดแลว หลายคนยังประสบ
ปญหาเศรษฐกิจ บางคนตกงานแบบไมทันตั้งตัว บางอาช�พตองหยุดใหบร�การชั่วคราว ทำใหสูญเสียรายได มูลนิธ�
ดร.เทียม โชควัฒนา เคร�อสหพัฒน เห็นถึงความยากลำบากของคนไทย จ�งขอเปนสวนหนึง่ ในการชวยเหลือเพือ่ บรรเทา
ความเดือดรอนและลดภาระคาใชจายของผูที่ไดรับผลกระทบ โดยจะจัดสงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซ�่อสัตย มีดีที่ไมมีผงชูรส
ไปใหถึงบาน

2. มอบชุดจัดทำหองความดันลบ ชวยไทยสูภัยโคว�ด-19
บร�ษทั ฯ รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายใต “กองทุน ส.อ.ท. ชวยไทยสูภ ยั โคว�ด-19” มอบชุด
จัดทำหองความดันลบแบบติดตั้งถาวรใหกับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อ โคว�ด-19 ใหกับ
บุคลากรทางการแพทยและผูปวย
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3. “สหพัฒน” มอบหองความดันลบ ชวยเหลือผูปวยโคว�ด-19
บร�ษัทฯ รวมกับสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ภายใต “กองทุน ส.อ.ท. ชวยไทยสูภัยโคว�ด-19” มอบ
หองความดันลบใหกับโรงพยาบาลภูมิพล เพื่อลดความเสี่ยงในการกระจายเช�้อโคว�ด-19 ใหกับบุคลากรทางการแพทย
และผูปวย

4. “สหพัฒน” รวมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพื่อคนไทย”
บร�ษทั ฯ รวมสนับสนุนโครงการ “วัคซ�นเพือ่ คนไทย” ของมูลนิธซ� ย� เู อ็นเทอรไพรซ โดยจุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย
เพื่อนำไปพัฒนาวัคซ�นโคว�ด-19 จากใบพืช โดยโครงการฯ ไดเปดรับทุนว�จัย 500 บาทตอคน และจำกัดคนละ 1 สิทธ�์
เพื่อชวยใหพี่นองคนไทยและประเทศไทยกลับมายืนหยัดไดอยางแข็งแรงอีกครั้ง

5. สหพัฒนรวมบร�จาค “เตียงตอช�ว�ต ผูปวยโคว�ด-19”
บร�ษทั ฯ ไดมอบเง�นบร�จาค จำนวน 1 ลานบาท ใหกบั โครงการ เตียงตอช�วต� ผูป ว ยโคว�ด-19 ของโรงพยาบาล
วช�รพยาบาล เพื่อสรางหองแรงดันลบสำหรับดูแลรักษาผูปวยโคว�ด-19 ที่อยูในภาวะว�กฤต
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6. สหพัฒน สนับสนุน กทม.-กาชาด-วช�ระ-เมเจอร-เดอะมอลล
ประเทศไทยยังตองเผช�ญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโคว�ด-19 ที่ยังไมมีทาทีวาจะจบลงเมื่อใด
โดยมีผปู ว ยและผูเ สียช�วต� สะสมเพิม่ ข�น้ ทุกวัน และโคว�ด-19 ยังสงผลกระทบตอประชาชนทัง้ การดำเนินช�วต� และเศรษฐกิจ
ชวงนีจ้ ง� เปนชวงเวลาทีค่ นไทยทุกคนตองรวมใจชวยกันหยุดยัง้ การระบาด หากใครมีกำลังทีจ่ ะชวยเหลือสังคมไดกอ็ ยาก
เช�ญชวนใหมารวมกัน ในสวนของสหพัฒนไดใหความชวยเหลือแกผูไดรับผลกระทบจากโคว�ด-19 มาตั้งแตที่เร�่มมีการ
ระบาด และปนบ้ี ร�ษทั ฯ ยังไดรว มกับ 5 องคกร คือ สำนักการแพทยและสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สภากาชาดไทย,
โรงพยาบาลวช�รพยาบาล, เมเจอร ซ�นีเพล็กซ และเดอะมอลล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย
และชวยเหลือผูปวยโคว�ด ผูปวยติดบาน ผูพิการ ผูสูงวัย และผูที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได

7. รวมพลังลดใหญ พาไทยฝาว�กฤต
บร�ษทั ฯ ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของผูบ ร�โภคในชวงโคว�ด-19 จ�งไดรว มกับโลตัส จัดแคมเปญ โดยจับมือ
กับผูผลิตสินคารายใหญ 3 ราย ไดแก ไทยเพรซ�เดนทฟูดส ไลออน และมิตรผล ในการชวยลดคาครองช�พและแบงเบา
ภาระคาใชจายของประชาชน เพื่อชวยใหคนไทยผานว�กฤตครั้งนี้ไปไดดวยกัน

สรุปผลการดำเนินงาน
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา บร�ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยในป 2564 บร�ษัทฯ ไดยกระดับ
ความรับผิดชอบตอสังคม สูการพัฒนาที่ยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยการเช�่อมโยงกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเขากับทิศทาง
การดำเนินธุรกิจของบร�ษัท ภายใตแนวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยรายงานฉบับนี้จัดทำข�้นจากการ
อางอิงกรอบแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน GRI Standard และ UN Sustainable Development
Goals บร�ษัทฯ มีความตั้งใจที่จะพัฒนารายงานใหเปนไปตามมาตรฐานสากล บร�ษัทฯ ยังคงมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจ
ภายใตการพัฒนาอยางยัง่ ยืน ใหครอบคลุมกรอบแนวทาง GRI Standard และ UN Sustainable Development Goals
มากที่สุด
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