


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ววััฒฒนนธธรรรรมมอองงคค์์กกรร  คือบ่อเกิดพลังแห่งชีวิต เป็นพลังที่สามารถสร้างสรร 

ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั ่งยืน สามารถหล่อหลอมพลังกาย                
พลังความคิด ทักษะและความสามารถ ทำให้บุคลากรที่มีความหลากหลาย 
สามารถทำงานร่วมกันด้วยการยอมรับคุณค่าของความแตกต่าง มุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน เพื ่อบรรลุเป ้าหมายด้านความยั ่งย ืนของบริษ ัทฯ ในระยะยาว                          
และด ้วยพื ้นฐานการหล ่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรของเอส แอนด์  เจฯ                         
ผ่านปรัชญาและหลักคิดในการทำงานที ่ส ืบเนื ่องยาวนาน  มากกว่า 40 ปี                         
ทำให้บุคลากรของเอส แอนด์ เจฯ มีความแข็งแกร่ง พร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น                                     
ในทุกสถานการณ์  ดังนั้นไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆ หรือเวลาจะเปลี่ยนแปลง                
ไปอย่างไร สิ ่งที ่บริษัท เอส แอนด์ เจฯ ตระหนักเสมอมาคือ บริษัทฯ จะต้อง
สามารถ ยืนระยะและทำธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งบริษัทฯจะต้องทำให้ระบบนิเวศ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสังคม สิ ่งแวดล้อม และ                          
ที ่สำคัญก็คือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตั ้งแต่  พนักงาน คู ่ค ้า ล ูกค้า  ผู ้บริโภค                              
ชุมชน ต้องสามารถยืนระยะได้เช่นกัน 

ธีระศักดิ์   วิกิตเศรษฐ์ 
กรรมการผู้จัดการ 

A   |  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยต้นทุนพื้นฐานของบริษัทเอส แอนด์ เจฯที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมหลักการสำคัญๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อันได้แก่  การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนแล้ว การทบทวนและประยุกต์ใช้
แนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการทบทวนแผนรอ งรับภาวะฉุกเฉินของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)     ทำให้บริษัทฯยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก และจากการ
ประเมินประเด็นสำคัญทางธุรกิจ Materiality Matrix  ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนาความยั่งยืน                
ของบริษัทฯในประเด็นหลักๆ ได้อย่างครอบคลุมดังนี้  

    ทั้งนี้ บริษัทเอส แอนด์ เจฯ  จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการพัฒนา                 
ผู้นำ ขององค์กรให้มีความทันสมัย เข้าใจในบริบทของการทำงานที่รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้าง              
คนเก่งเพื่อต่อยอดคนเก่งต่อไปอย่างไม่รู้จบ (EXPERT TO EXPERT)   

ดด้้าานนเเศศรรษษฐฐกกิิจจ    
ประเด็นหลักได้แก่ การตอบโจทย์                   
ความต้องการของลูกค้า โดยการ
นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้บริษัท
ฯสามารถสร้างยอดขายและกำไร               
ได ้อย ่างต ่อ เน ื ่อง   ท ั ้ งนี้บร ิษ ัทฯ 
ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง ใ น
กระบวนการผลิตและความถูกต้อง
ในแง ่ของกฏหมาย กฏข ้อบ ังคับ                   
ที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั ้งในด้านต้นทุนและBrand image 
ของลูกค้า  

ดด้้าานนสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม    
บริษัทเอส แอนด์ เจ ฯ ภายใต้การ
ทำงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์
และเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน
อย ่างครบวงจรต ั ้ งแต ่จ ุด เร ิ ่ มต้น                   
คือต้ังแต่กระบวนการออกแบบและการ
พัฒนาสูตร การจัดซื้อจัดหาที่มุ่งเน้น
ก า ร ใ ช ้ ว ั ต ถ ุ ด ิ บ ท ี ่ เ ป ็ น ม ิ ต ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ก า ร ผ ล ิ ต ท ี ่ เ น้ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ล ิ ต อ ย ่ า ง                           
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการ
บริหารจัดการขยะกากอุตสาหกรรม  
ที่เน้นการ Recycle แทนการฝังกลบ
จ ึ ง ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ใ ช ้ พ ล ั ง ง า น                  
ในการผลิตลงได้มากกว่า 50% 

ดด้้าานนสสัังงคคมม  
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ความรู้ และสร้าง              
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น ม า ต ร ก า ร ต ่ า ง ๆ                           
เพื ่อเตรียมรับและป้องกันผลกระทบ                 
ที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากการแพร่ระบาด                
ของเช ื ้อ ไวร ัสโคโรน ่า  (COVID-19) 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ ที่มีผล
ต่อการดำเน ินธ ุรก ิจร ่วมก ันได ้ แก่  
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาต่างๆ 
ทำให้บริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ของบริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตการณ์
ดังกล่าวมาได้ด้วยดี  นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังมีโอกาสช่วยเหลือดูแลสังคมในช่วง
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวร ัสโคโรน ่า (COVID-19) แก ่ เด ็ก/
เ ย า ว ช น  ผ ู ้ ด ้ อ ย โอ กา ส  บ ุ ค ลากร                    
ทางการแพทย์ และโรงพยาบาล รวมถึง
ส ั ต ว ์ ท ี ่ ข า ด แ ค ล น อ า ห า ร แ ล ะ ย า                      
กว่า 4 ล้านบาท  

กรรมการผู้จัดการ 
สารจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ววััฒฒนนธธรรรรมมอองงคค์์กกรร  คือบ่อเกิดพลังแห่งชีวิต เป็นพลังที่สามารถสร้างสรร 

ทำให้องค์กรเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั ่งยืน สามารถหล่อหลอมพลังกาย                
พลังความคิด ทักษะและความสามารถ ทำให้บุคลากรที่มีความหลากหลาย 
สามารถทำงานร่วมกันด้วยการยอมรับคุณค่าของความแตกต่าง มุ่งสู่เป้าหมาย
เดียวกัน เพื ่อบรรลุเป ้าหมายด้านความยั ่งย ืนของบริษ ัทฯ ในระยะยาว                          
และด ้วยพื ้นฐานการหล ่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรของเอส แอนด์  เจฯ                         
ผ่านปรัชญาและหลักคิดในการทำงานที ่ส ืบเนื ่องยาวนาน  มากกว่า 40 ปี                         
ทำให้บุคลากรของเอส แอนด์ เจฯ มีความแข็งแกร่ง พร้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น                                     
ในทุกสถานการณ์  ดังนั้นไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดๆ หรือเวลาจะเปลี่ยนแปลง                
ไปอย่างไร สิ ่งที ่บริษัท เอส แอนด์ เจฯ ตระหนักเสมอมาคือ บริษัทฯ จะต้อง
สามารถ ยืนระยะและทำธุรกิจต่อไปได้ อีกทั้งบริษัทฯจะต้องทำให้ระบบนิเวศ 
รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นสังคม สิ ่งแวดล้อม และ                          
ที ่สำคัญก็คือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียตั ้งแต่  พนักงาน คู ่ค ้า ล ูกค้า  ผู ้บริโภค                              
ชุมชน ต้องสามารถยืนระยะได้เช่นกัน 

ธีระศักดิ์   วิกิตเศรษฐ์ 
กรรมการผู้จัดการ 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020  |  B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยต้นทุนพื้นฐานของบริษัทเอส แอนด์ เจฯที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมหลักการสำคัญๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อันได้แก่  การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืนแล้ว การทบทวนและประยุกต์ใช้
แนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งรวมไปถึงการทบทวนแผนรอ งรับภาวะฉุกเฉินของสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)     ทำให้บริษัทฯยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก และจากการ
ประเมินประเด็นสำคัญทางธุรกิจ Materiality Matrix  ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนาความยั่งยืน                
ของบริษัทฯในประเด็นหลักๆ ได้อย่างครอบคลุมดังนี้  

    ทั้งนี้ บริษัทเอส แอนด์ เจฯ  จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยการพัฒนา                 
ผู้นำ ขององค์กรให้มีความทันสมัย เข้าใจในบริบทของการทำงานที่รู้จริง รู้ลึก รู้กว้าง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สร้าง              
คนเก่งเพื่อต่อยอดคนเก่งต่อไปอย่างไม่รู้จบ (EXPERT TO EXPERT)   

ดด้้าานนเเศศรรษษฐฐกกิิจจ    
ประเด็นหลักได้แก่ การตอบโจทย์                   
ความต้องการของลูกค้า โดยการ
นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ทำให้บริษัท
ฯสามารถสร้างยอดขายและกำไร               
ได ้อย ่างต ่อ เน ื ่อง   ท ั ้ งนี้บร ิษ ัทฯ 
ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ค ว า ม ถ ู ก ต ้ อ ง ใ น
กระบวนการผลิตและความถูกต้อง
ในแง ่ของกฏหมาย กฏข ้อบ ังคับ                   
ที่ลูกค้าดำเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่นั้นๆ 
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทั ้งในด้านต้นทุนและBrand image 
ของลูกค้า  

ดด้้าานนสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม    
บริษัทเอส แอนด์ เจ ฯ ภายใต้การ
ทำงานของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์
และเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน
อย ่างครบวงจรต ั ้ งแต ่จ ุด เร ิ ่ มต้น                   
คือต้ังแต่กระบวนการออกแบบและการ
พัฒนาสูตร การจัดซื้อจัดหาที่มุ่งเน้น
ก า ร ใ ช ้ ว ั ต ถ ุ ด ิ บ ท ี ่ เ ป ็ น ม ิ ต ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ก า ร ผ ล ิ ต ท ี ่ เ น้ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ั ด ก า ร ผ ล ิ ต อ ย ่ า ง                           
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการ
บริหารจัดการขยะกากอุตสาหกรรม  
ที่เน้นการ Recycle แทนการฝังกลบ
จ ึ ง ส า ม า ร ถ ล ด ก า ร ใ ช ้ พ ล ั ง ง า น                  
ในการผลิตลงได้มากกว่า 50% 

ดด้้าานนสสัังงคคมม  
บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้ความรู้ และสร้าง              
ค ว า ม เ ข ้ า ใ จ ใ น ม า ต ร ก า ร ต ่ า ง ๆ                           
เพื ่อเตรียมรับและป้องกันผลกระทบ                 
ที ่อาจจะเกิดขึ ้นจากการแพร่ระบาด                
ของเช ื ้อ ไวร ัสโคโรน ่า  (COVID-19) 
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักๆ ที่มีผล
ต่อการดำเน ินธ ุรก ิจร ่วมก ันได ้ แก่  
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมาต่างๆ 
ทำให้บริษัทฯและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ของบริษัทฯ สามารถผ่านวิกฤตการณ์
ดังกล่าวมาได้ด้วยดี  นอกจากนี้บริษัทฯ 
ยังมีโอกาสช่วยเหลือดูแลสังคมในช่วง
ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวร ัสโคโรน ่า (COVID-19) แก ่ เด ็ก/
เ ย า ว ช น  ผ ู ้ ด ้ อ ย โอ กา ส  บ ุ ค ลากร                    
ทางการแพทย์ และโรงพยาบาล รวมถึง
ส ั ต ว ์ ท ี ่ ข า ด แ ค ล น อ า ห า ร แ ล ะ ย า                      
กว่า 4 ล้านบาท  

กรรมการผู้จัดการ 
สารจาก 
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เเกกีี่่ยยววกกัับบรราายยงงาานน  
กกาารรพพััฒฒนนาาออยย่่าางงยยัั่่งงยยืืนน

         บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ต่อเนื่องเป็นปีทึ่ 8 เพื่อสื่อสารแนวทางการบริหารการจัดการความยั่งยืน และ ผลการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่  31 ธันวาคม  2020 

ขอบเขตของการรายงานนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ สำนักงานกรุงเท พฯ โรงงานสวน

อุตสาหกรรมสหพัฒน์ฯ ศรีราชา และโรงงานสวนอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี 

        รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ Global 
Reporting Initiatives Guideline: GRI ฉบับ G4 ทั ้งนี ้ยังได้มีการเชื ่อมโยงภาพการดำเนินงานที ่สนับสนุนต่อ

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย

พิจารณาสาระสำคัญในการนำเสนอในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพาะ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์

ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมองค์กร  และการมีส่วน
ร่วมพัฒนาชุมชน/ สังคม ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ ที่ได้จากการเชื่อมโยงกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สัมพันธ์กับ 

กลยุทธ์และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ 
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บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และจัดลำดับความสำคัญของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามผลกระทบและ 

ความคาดหวังต่อบริษัทฯ  การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนกำหนดช่องทางการ

สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   

กกาารรดดำำเเนนิินนกกาารรกกัับบผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้สส่่ววนนเเสสีียย  ((SSttaakkeehhoollddeerr))  
))000000000000))))))))))EEnnggaaggeemmeenntt))

ชช่่อองงททาางงกกาารรรรัับบแแลละะสสืื่อ่อสสาารรกกัับบผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้สส่ว่วนนเเสสีียย  

 
 

 

 

 

 

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ และจัดลำดับความสำคัญของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามผลกระทบและ 

ความคาดหวังต่อบริษัทฯ  การตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนกำหนดช่องทางการ

สื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม   

กกาารรดดำำเเนนิินนกกาารรกกัับบผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้สส่่ววนนเเสสีียย  ((SSttaakkeehhoollddeerr))  
))000000000000))))))))))EEnnggaaggeemmeenntt))

ชช่่อองงททาางงกกาารรรรัับบแแลละะสสืื่อ่อสสาารรกกัับบผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้สส่ว่วนนเเสสีียย  
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ความคาดหวัง การตอบสนองต่อความคาดหวัง ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน 

ผผูู้บ้บรริโิโภภคค  

 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย
 การให้ข้อมูลสินค้าที่ครบถ้วนชดัเจน

ไม่โฆษณาเกินจริง
 สินค้าที่ผลิตถูกต้องตามข้อกฏหมาย
 การตอบสนองเมื่อได้รับคำร้องเรียน

เมื่อพบปัญหา

•กระบวนการการผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย

•การแสดงข้อมูลสินค้าท่ีครบถ้วนเข้าใจ
ง่าย ชัดเจน และเป็นไปตามที่กฏหมาย
กำหนด

•การกำหนดช่องทางในการรับคำ
ร้องเรียนและข้อมูลอ่ืนๆ

 คะแนนความพึงพอใจในการ
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ของผู้บริโภค  > 85%
ผล : 100%

• การเรียกคืนสินค้าที่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภค = 0
ผล : ไม่มีการเรียกคืนสินค้า

ลลูกูกคค้า้า  

 นวัตกรรมใหม่ๆด้านผลิตภัณฑ ์และ
บริการ

 การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
และผู ้บร ิโภคกลุ ่มเป ้าหมายที ่ล ูกค้า
คาดหวัง

 การส่งมอบสินค้าถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงตามเวลาที่กำหนด

 การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง

 ค ิดค ้น  ว ิ จ ั ย พ ัฒนา เพ ื ่ อ ใ ห ้ เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆในการตอบโจทย์
ความต้องการของลูกค้า

 ปรับกระบวนการทำงานตลอดสาย
ห่วงโซ่อุปทานให้คล่องตัว
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง

 บริหารจัดการระบบขนส่ง
ให้มีประสิทธิภาพ

 นวัตกรรมใหม่ๆ  32 รายการ/ปี
สร้างยอดขาย  151.7 ล้านบาท

 Customer satisfaction
เป้าหมาย  >85 %
ผล : ลูกค้าในประเทศ   88 %

 ลูกค้าต่างประเทศ  85 % 
 % การส่งมอบสินค้าถูกต้อง

ตรงเวลา >95 %
ผล : 95 %

คคูู่่คค้า้า  

 จริยธรรมการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
 ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 การพัฒนาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และเทคโนโลย ี

 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการ
ทำธุรกิจ

 การพัฒนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับคู่ค้า 

• จำนวนคูค่้าที่มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
และพัฒนาร่วมกันในด้านต่างๆ
10 รายต่อปี

• จำนวนคูค่้าที่เข้าร่วมการประกาศ
เจตนารมย์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
56 ราย

กกาารรดดำำเเนนิินนกกาารรกกัับบผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้สส่่ววนนเเสสีียย  ((SSttaakkeehhoollddeerr  EEnnggaaggeemmeenntt))  
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กกาารรดดำำเเนนิินนกกาารรกกัับบผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้สส่่ววนนเเสสีียย  ((SSttaakkeehhoollddeerr  EEnnggaaggeemmeenntt))  
ผผูู้ม้มีสีส่ว่วนนไไดด้้

สส่ว่วนนเเสสียีย  

คคววาามมคคาาดดหหววังัง  กกาารรตตออบบสสนนอองงตต่อ่อคคววาามมคคาาดดหหววังัง  ตตัวัวชชีี้ว้วัดัดผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  

พพนนักักงงาานน  

 ความมั่นคง และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

 การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม

 คุณภาพชีวิตที่ดีและมคีวามสุข
ในการทำงาน

 การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้าน hard sideและ Soft side

 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในการดำเนินธุรกิจ 

 การดำเนินกิจกรรม Happy
workplace

• ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย
ผล : 30 ชม/คน/ ปี

• สถิติอุบัติเหตุการทำงานจนถึงขั้นหยุด
งาน 

• ผล : 1.95 ppm
3. Employee   Engagement > 70%

ผล : 84 %

ผผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้น  

 การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีความมั่นคงและมีผลตอบแทนท่ีดี

 ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล
ก ิจการท ี ่ด ีและการต่อต ้านท ุจริต
คอร์รัปชั่น

 การบร ิหารความเส ี ่ยงด ้านต่างๆ
ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

• ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ือหุ้น
สามัญประจำปี
ผล : 100%

• ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบยีนโดย IOD
ผล : 91% อยู่ในเกณฑ ์ดีเยีย่ม

• ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
ผล : 0 รายการ

ชชุมุมชชนนแแลละะ
สสังังคคมม  

 การเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ที่ชุมชนและภาครัฐจัดขึ้น

• การมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาชุมชน

•การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชน
แ ล ะ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ช ุ ม ช น ส า ม า ร ถ
พึ่งพาตนเอง ได้ในระยะยาว

•การร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน

1.จำนวนโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ผล : 15 โครงการ

2.ความพึงพอใจในการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกับชุมชน >85 %
ผล : 95 %

3.ข้อร้องเรียนจากชุมชน
ผล : 0 รายการ
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กกาารรดดำำเเนนิินนกกาารรกกัับบผผูู้้มมีีสส่่ววนนไไดด้้สส่่ววนนเเสสีียย  ((SSttaakkeehhoollddeerr  EEnnggaaggeemmeenntt))  
ผผูู้ม้มีสีส่ว่วนนไไดด้้

สส่ว่วนนเเสสียีย  

คคววาามมคคาาดดหหววังัง  กกาารรตตออบบสสนนอองงตต่อ่อคคววาามมคคาาดดหหววังัง  ตตัวัวชชีี้ว้วัดัดผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  

พพนนักักงงาานน  

 ความมั่นคง และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน

 การได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม

 คุณภาพชีวิตที่ดีและมคีวามสุข
ในการทำงาน

 การวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้าน hard sideและ Soft side

 การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
ในการดำเนินธุรกิจ 

 การดำเนินกิจกรรม Happy
workplace

• ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย
ผล : 30 ชม/คน/ ปี

• สถิติอุบัติเหตุการทำงานจนถึงขั้นหยุด
งาน 

• ผล : 1.95 ppm
3. Employee   Engagement > 70%

ผล : 84 %

ผผูู้ถ้ถือือหหุุ้น้น  

 การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

 บริษัทมีความมั่นคงและมีผลตอบแทนท่ีดี

 ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล
ก ิจการท ี ่ด ีและการต่อต ้านท ุจริต
คอร์รัปชั่น

 การบร ิหารความเส ี ่ยงด ้านต่างๆ
ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

• ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถ้ือหุ้น
สามัญประจำปี
ผล : 100%

• ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบยีนโดย IOD
ผล : 91% อยู่ในเกณฑ ์ดีเยีย่ม

• ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น
ผล : 0 รายการ

ชชุมุมชชนนแแลละะ
สสังังคคมม  

 การเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ที่ชุมชนและภาครัฐจัดขึ้น

• การมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาชุมชน

•การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชน
แ ล ะ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ใ ห ้ ช ุ ม ช น ส า ม า ร ถ
พึ่งพาตนเอง ได้ในระยะยาว

•การร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน

1.จำนวนโครงการด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ผล : 15 โครงการ

2.ความพึงพอใจในการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกับชุมชน >85 %
ผล : 95 %

3.ข้อร้องเรียนจากชุมชน
ผล : 0 รายการ

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ประเด็นความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยรวบรวมข้อมูลจาก 
ท ั ้งป ัจจ ัยภายในและภายนอกองค์กร ท ี ่ส ่งผลกระทบอย่างมีน ัยยะ     
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

เเออสสแแออนนดด์์เเจจฯฯ  กกัับบกกาารรพพััฒฒนนาาออยย่่าางงยยัั่่งงยยืืนน  

 การประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ในปี2020 มีการพิจารณาประเด็นหลักๆจากปัจจัย 
ทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้กระบวนการประเมินและคัดเลือกประเด็น 
ที่สำคัญ (Materiality)  ดังนี ้

กกาารรรระะบบุปุปรระะเเดด็น็นดด้า้านนคคววาามมยยัั่่งงยยืืนนททีี่ส่สำำคคััญญ  
((IIddeennttiiffiiccaattiioonn))

กกาารรจจัดัดลลำำดดับับปปรระะเเดด็น็นดด้า้านนคคววาามมยยัั่ง่งยยืนืนททีี่ส่สำำคคััญญ  
((  PPrriioorriittiizzaattiioonn))

กกาารรตตรรววจจสสออบบคคววาามมถถูกูกตต้อ้องง  
((VVaalliiddaattiioonn))  

นำผลจากกระบวนการระบุประเดน็สาระสำคัญที่กระทบกับความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้สว่นเสยี มาพิจารณาเพื่อประเมินและจัดลำดับความสำคัญ 

นำผลการดำเนินการที่มีความเสี่ยงและโอกาสที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ
และการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
แผนงานในประเด็นสำคัญน้ันๆ 

กกาารรททบบททววนนแแลละะพพัฒัฒนนาาออยย่า่างงตต่อ่อเเนนืื่อ่องง  
RReevviieeww  aanndd  CCoonnttiinnuuoouuss  IImmpprroovveemmeenntt  

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินและการจัดลำดับประเด็น
ที่สำคัญเพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารของบริษัท 
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• ข้อมูลจากลูกค้า
• ผลการวิจัยทางตลาด
• สภาพเศรษฐกจิ
• การประชุมสัมนาร่วมกับคูค่้า
• การประชุมร่วมกับหนว่ยงานรัฐ
• ข้อมูล/ข่าวสารเครือสหพัฒน์ฯ
• การแสดงความคิดเห็นจากพนักงาน
• การสานเสวนาร่วมกับชุมชน
• ข้อมูลจากการประชุมภายใน/ภายนอก

MMaatteerriiaalliittyy  MMaattrriixx  
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สสรรุุปปปปรระะเเดด็็นนสสำำคคััญญดด้า้านนคคววาามมยยัั่่งงยยืืนนแแลละะขขออบบเเขขตตขขอองงผผลลกกรระะททบบ  

 
หมวด 

 
ลำดั

บ 

ประเด็น 
สำคัญด้าน 
ความยั่งยืน 

 
ความสำคัญของประเด็น 

ขอบเขตของผลกระทบ หัวข้อการ
นำเสนอใน
รายงาน 

ความ
สอดคล้อง 

SDGS 
ผู้บริโภค ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและ

สังคม 
 1 การบริหาร

จัดการความเสี่ยง 
ลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
และหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจให้
บรรลุเป ้าหมายและเต ิบโตอย่าง
ยั่งยืน  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

สินค้าดี  

 
 
- 

2 ความรับผิดชอบ 
ต่อผู้บริโภค 

พ ั ฒ น า ผล ิ ต ภ ั ณฑ ์ เป ็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐาน มีความปลอดภัย 
ต่อผุ้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
สินค้าดี 

 
- 

3 การบริหาร
ความสมัพันธ์กบั

ลูกค้า 

พัฒนาส ินค ้าให ้ตอบโจทย ์ เพื่อ
ส่งเสริม ขายของลุกค้า 

 

 

 

 

   

 

  
สินค้าดี 

 
8 

4 การบริหารจัดการ 
ห่วงโซ่อุปทาน 

การดำเนินงานได้อย่างสอดคล้อง 
และมีประสิทธิภาพ 

  

 

 

 

  

 

  
สินค้าดี 

 
8 

5 นวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี

ย ก ระ ด ั บ ใ ห ้ บร ิ ษ ัท ม ี ศ ักยภาพ 
สามารถสร้างคุณค่าเหนือคู่แข่ง 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
สินค้าดี 

 
1,9,12,14 

6 การกำกบัดูแล
กิจการที่ดี 

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  
สามารถรักษาผลประโยชน ์ของ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สินค้าดี  

 
8,16 

7 การต่อต้านทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 

 การสร้างแนวคิดป้องกัน 
การคอร์รัปช่ันขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สินค้าดี  

 
8,16 

 1 การพัฒนา
บุคลากร 

การพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้/
ทักษะในการทำงาน ที่ส่งผลต่อการ
ดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
คนดี  

 
4 

2 สุขอนามยัและ
ความปลอดภัย 
ในการทำงาน 

ก า รด ู แล ส ุ ขอน า ม ั ย แล ะ ค ว า ม
ป ล อ ด ภ ั ย ใ น ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง
พนักงาน 

 

 

 

 

   

 

   
คนดี 

 
3,8 

3 การพัฒนาชุมชน
และสงัคม 

การสร้างการมีส ่วมร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

 
 

   
 

   

สังคมดี  
1,2,3,4,9,1

5,16 
4 สิทธมินษุยชนและ

การปฏิบตั ิ
ต่อแรงงาน 

การสนับสนุนให้เกิดการเคารพใน
สิทธิและความเท่าเทียมกัน 
 

  

 

 

 

  

 

   
คนดี 

 
5,10,16 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 การบริหาร 
จัดการน้ำ 

ลดความเสี ่ยงในการขาดแคลนน้ำ 
แ ล ะ บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร น ้ ำ อ ย ่ า ง                        
มีประสิทธิภาพ 

    
 

 
 

 

 
สินค้าดี 

 
15 

2 การจัดการ 
พลังงานไฟฟ้า 

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ   
 

  
  

    
สินค้าดี 

 
12,13,15 

3 การลดการปล่อย 
ก๊าซ CO2 

ลดสภาวะโลกร้อน ตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

  

 

   

 

 

 

 
สินค้าดี 

 
12,15 

4 การบริหาร 
จัดการของเสีย 

ลดปริมาณของเสียที ่ เก ิดขึ ้นจาก
กระบวนการผลิต 

 

  

 

   

 

 

 

 
สินค้าดี 

 
13 
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บบุุคคลลาากกรร
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บบุุคคลลาากกรร  
 

 

 

 

 

 

 

 

     ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงและความผันผวนของเศรษฐกิจ   รวมถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ  ทำให้องค์กรจำเป็นต้อง
ปรับตัว ให้พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่ง  ในการขับเคลื่อนเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้ในปี 2020 บริษัทฯไดมุ้่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมาย
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะทักษะการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน   ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์  ทักษะการสื่อสารอย่าง  
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งทักษะเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับพนักงานและผู้บริหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต ที่ต้องมีการวางแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื ่อง ทั้งนี้ในปี 2020  แม้ว่าบริษัทเอส แอนด์เจฯ ได้ประสบกับภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส โคโรน่า (โควิด19)     
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯก็ได้มีการพัฒนาบุคลากรในหัวข้อที่จำเป็นตามหมวดต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด   โดยเปลี่ยนแปลงวิธกีาร 
ในการพัฒนาบุคลากร ที่พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการฝึกอบรม ประเมินผล ติดตามผล  ซึ่งสามารถ สรุปภาพรวมของการ
พัฒนาบุคลากรได้ดังนี ้

กกาารรพพััฒฒนนาา
ททรรััพพยยาากกรรบบุคุคคคลล
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    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจากสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)  
  มีผลกระทบอย่างมาก ทั้งในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ การติดต่อสื่อสารแบบใหม่ๆ ที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้บรัษัทฯ 
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งในด้านของการอบรมให้ความรู้ ทั้ง Hard Side & Soft Side    ที่ใช้เทคโนโลยีการอบรม และการประเมินผลด้วยระบบ
ออนไลน์แทนการอบรมแบบClass Room  และใช้ระบบ Virtualization /เครื่องมือเสมือน  เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าแทนการเยี่ยมชมโรงงาน 
รวมถึงการประชุม ที่ใช้ระบบ Zoom ที่มีประสิทธิภาพแทนการประชุมในสถานที่เดียวกัน  เป็นต้น    

22.. 11  กกาารรนนำำเเททคคโโนนโโลลยยีีมมาาใใชช้้ใในนกกรระะบบววนนกกาารรฝฝึึกกออบบรรมมผผ่่าานนรระะบบบบ  EE--lleeaarrnniinngg
จำนวน 4 หลักสูตร

22..11..  กกาารรจจััดดกกาารรออบบรรมม  OOnn  lliinnee

22..22..  กกาารรจจัดัดททำำแแบบบบททดดสสออบบ  แแลละะแแบบบบปปรระะเเมมินินออออนนไไลลนน์ ์ 
• หหมมววดดคคุณุณภภาาพพ  จจำำนนววนน  99  หหลลักักสสูตูตรร  2233  คครรัั้ง้ง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 559 คน
• หหมมววดดคคววาามมปปลลออดดภภัยัย  จจำำนนววนน  1133  หหลลักักสสูตูตรร  จจำำนนววนน  3300  คครรัั้ง้ง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2,370 คน

22..33..  กกาารรตติดิดตตาามมปปรระะสสิทิทธธิผิผลลกกาารรออบบรรมมผผ่า่านนรระะบบบบ  ZZOOOOMM  
  นอกจากบริษัทใช้ระบบ on line ในการฝึกอบรมแล้ว ยังใช้ในการติดตาม ประสิทธิผลการอบรม ใน หลักสูตร  New paradigm 
the future of Leadership ผ่านทางระบบ Zoom ด้วย 

ZOOM 

จจำำนนววนน  2222  หหลลักักสสูตูตรร  
5533  คครรัั้ง้ง  

11.. กกาารรปป้้อองงกกันันกกาารรปปนนเเปปืื้อ้อนนแแลละะขข้้ออกกำำหหนนดดแแลละะ
หหลลัักกปปฏฏิิบบััตติิ  AASSEEAANN  GGMMPP  //  IISSOO  2222771166
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 1,761 คน

33.. กกาารรตต่่ออตต้้าานนคคออรร์์รรััปปชชัั่่นน
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 1,620 คน

22.. มมาาตตรรฐฐาานนแแรรงงงงาานนไไททยย  มมรรทท..  88000011
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 1,145 คน

44.. รระะบบบบมมาาตตรรฐฐาานนสส่ว่วนนกกลลาางงขขอองงบบรริิษษััทท
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 60 คน

22.. กกาารรพพัฒัฒนนาาบบุคุคลลาากกรรใในนยยุคุคดดิจิจิติตออลล  ((HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  DDiiggiittaall  AAggee))
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11..  กกาารรพพัฒัฒนนาาบบุคุคลลาากกรรปปรระะจจำำปปี ี 22002200      ((GG44--LLAA99))  

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  

4,028  หลักสูตร 

กกาารรฝฝึกึกออบบรรมมปปรระะจจำำปปี ี 
 

กกาารรสส่ง่งฝฝึกึกออบบรรมมภภาายยนนออกก  

ลำดับ  ประเภทหมวด  จำนวนหลักสูตร  % ของหลักสูตรทั้งหมด  

1 หมวดการจัดการ 3 8.11 

2 หมวดคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 13 35.14 
3 หมวดความปลอดภัย 19 51.34 

4 หมวดเทคนิค หรือ หมวดอื่นๆ 2 5.41 
 
ตตัวัวออยย่า่างง  ::  ปปรระะสสิทิทธธิผิผลลททีี่ไ่ไดด้จ้จาากกกกาารรนนำำคคววาามมรรูู้ไ้ไปปปปรระะยยุกุกตต์ใ์ใชช้ง้งาานน  

ลำดับ ชื่อหลักสูตร                    ผลที่ได้รับ 
1. New paradigm The Future               

of Leadership 
 Employee Engagement > 84%  

2. Internal Audit ISO45001:2018  ขึ้นทะเบียนเป็น Internal Audit ของบริษัทฯ จำนวน 34 คน 
 ผ่านการขอรับรองระบบใหม่ จากระบบ OHSAS18001:2007เป็นระบบ 

ISO45001: 2018   
3. คณะกรรมการ 

ความปลอดภัย (คปอ.)  
 ขึ้นทะเบียนเป็น คปอ. ของบริษัทฯ จำนวน 36 คน และสามารถตรวจและประเมิน 

ความเสีย่งของแต่ละพื้นท่ีได้อย่างถูกต้อง  
4. 5ส. และข้อเสนอแนะสำหรับ 

หัวหน้าพื้นท่ี 
 มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน 835 ฉบับ    ลดค่าใช้จ่าย = 3,650,879 บาท 

5. การใช้งาน PPE  
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ PPE อย่างถูกต้องก่อนการปฏิบัติงาน 
  อุบัติเหตุและโรคจากการไม่ได้สวมใส่ PPE เท่ากับ 0  

6. เทคนคิการขับรถยกไฟฟ้า           
อย่างปลอดภัย 

 อุบัติเหตุจากการขับรถยกไฟฟ้า = 0  

7. ความปลอดภัยและการรักษา             
ความปลอดภัยทางชวีภาพ 

 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลนิทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจำนวน 7 คน 

8. Digital Learning Develop to 
AWS 

 Project ด้านการพัฒนาระบบ จำนวน 3 โปรแกรม 
      1. HRMS online 2. SJI Library 3. Approve OT online 

 

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  ปปี ี 22002200  
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได ้

>70% ของหลักสูตร 

กกาารรฝฝึกึกออบบรรมมปปรระะจจำำปปี ี 
 

กกาารรฝฝึกึกออบบรรมม    ((OOJJTT))      
ขขอองงหหนน่ว่วยยงงาานน    
 

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน    

37  หลักสูตร 
ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน   
19  หลักสูตร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจากสถานการณ์ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด-19)  
  มีผลกระทบอย่างมาก ทั้งในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ การติดต่อสื่อสารแบบใหม่ๆ ที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้บรัษัทฯ 
จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสร้างวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรแบบใหม่ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งในด้านของการอบรมให้ความรู้ ทั้ง Hard Side & Soft Side    ที่ใช้เทคโนโลยีการอบรม และการประเมินผลด้วยระบบ
ออนไลน์แทนการอบรมแบบClass Room  และใช้ระบบ Virtualization /เครื่องมือเสมือน  เพื่อการสื่อสารกับลูกค้าแทนการเยี่ยมชมโรงงาน 
รวมถึงการประชุม ที่ใช้ระบบ Zoom ที่มีประสิทธิภาพแทนการประชุมในสถานที่เดียวกัน  เป็นต้น    

22.. 11  กกาารรนนำำเเททคคโโนนโโลลยยีีมมาาใใชช้้ใในนกกรระะบบววนนกกาารรฝฝึึกกออบบรรมมผผ่่าานนรระะบบบบ  EE--lleeaarrnniinngg
จำนวน 4 หลักสูตร

22..11..  กกาารรจจััดดกกาารรออบบรรมม  OOnn  lliinnee

22..22..  กกาารรจจัดัดททำำแแบบบบททดดสสออบบ  แแลละะแแบบบบปปรระะเเมมินินออออนนไไลลนน์ ์ 
• หหมมววดดคคุณุณภภาาพพ  จจำำนนววนน  99  หหลลักักสสูตูตรร  2233  คครรัั้ง้ง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 559 คน
• หหมมววดดคคววาามมปปลลออดดภภัยัย  จจำำนนววนน  1133  หหลลักักสสูตูตรร  จจำำนนววนน  3300  คครรัั้ง้ง

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 2,370 คน

22..33..  กกาารรตติดิดตตาามมปปรระะสสิทิทธธิผิผลลกกาารรออบบรรมมผผ่า่านนรระะบบบบ  ZZOOOOMM  
  นอกจากบริษัทใช้ระบบ on line ในการฝึกอบรมแล้ว ยังใช้ในการติดตาม ประสิทธิผลการอบรม ใน หลักสูตร  New paradigm 
the future of Leadership ผ่านทางระบบ Zoom ด้วย 

ZOOM 

จจำำนนววนน  2222  หหลลักักสสูตูตรร  
5533  คครรัั้ง้ง  

11.. กกาารรปป้้อองงกกันันกกาารรปปนนเเปปืื้อ้อนนแแลละะขข้้ออกกำำหหนนดดแแลละะ
หหลลัักกปปฏฏิิบบััตติิ  AASSEEAANN  GGMMPP  //  IISSOO  2222771166
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 1,761 คน

33.. กกาารรตต่่ออตต้้าานนคคออรร์์รรััปปชชัั่่นน
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 1,620 คน

22.. มมาาตตรรฐฐาานนแแรรงงงงาานนไไททยย  มมรรทท..  88000011
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 1,145 คน

44.. รระะบบบบมมาาตตรรฐฐาานนสส่ว่วนนกกลลาางงขขอองงบบรริิษษััทท
 จำนวนผู้ผ่านการอบรม 60 คน

22.. กกาารรพพัฒัฒนนาาบบุคุคลลาากกรรใในนยยุคุคดดิจิจิติตออลล  ((HHuummaann  RReessoouurrccee  DDeevveellooppmmeenntt  iinn  DDiiggiittaall  AAggee))
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กกาารรจจัดัดกกาารรอองงคค์ค์คววาามมรรูู้ใ้ในนอองงคค์ก์กรร  ((KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt))  

• โโคครรงงกกาารรททบบททววนนกกาารรใใชช้้งงาานนรระะบบบบ  SSaalleess  FFoorrccee
วัตถุประสงค์ : เพื ่อพัฒนาโปรแกรมการใช ้งานระบบ IT สำหรับ
กระบวนการ NPD (New Product Development) ให้ตอบโจทย์การ
ทำงานที่ตรงจุด เพื่อลดความซ้ำซ้อน/ลดเวลาในการทำงาน  รวมถึง
สนับสนุนการทำงานด้าน NPD   ให้เชื่อมโยงครบทั้งระบบ ให้คนทำงาน
และผู้บริหารสามารถติดตาม NPD Status ได้ทั้งภาพรวมระดับบรษิทั/ 
Customer service level /Customer Level และ Product Level  

 

     บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการความรู้ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา และ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร 

KKMM  RRooaaddmmaapp  

 

 

 

 

 

 

 

กกาารรเเสสรริมิมสสรร้า้างงคคุณุณภภาาพพชชีวีวิติตกกับับกกาารรททำำงงาานนออยย่า่างงมมีีคคววาามมสสุขุข  ((HHaappppyy  WWoorrkk  PPllaaccee))  

HHaappppyy  WWoorrkkppllaaccee คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ความสุขพื ้นฐานแปดประการ ( Happy 8) 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เริ่มจากการสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การรับผิดชอบ 
ต่อสังคม รวมทั้งการเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม อย่างสมดุล  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID – 19) เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ได้มีการยกเลิกการจัด
กิจกรรมท่ีทำให้เกิดการรวมกลุ่มของพนักงานจำนวนมาก ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2020 เป็นไป ดังนี้

• เป้าหมาย การดำเนินงาน KM  = 300 เรื่อง
ผล = 267 เรื่อง

• จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน ครบ 100%

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  : การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ทั้งหมด 1,277 คน คิดเป็น   98.5 %    ไมพ่บพนักงานที่สุ่มเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง 
 : การตรวจสารเสพติด                     ทั้งหมด 1,159  คน คิดเป็น   93.6  %    ไมพ่บพนักงานที่ต้องเข้ารับการบำบัด 

     : การออกกำลังกายเพื่อลดการเมื่อยล้า        ทุกวันชว่งเวลา 15.00น. 

การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อพร้อมรับต่องานที่ท้าทาย กิจกรรม ได้แก ่
 การออกกำลังกายเพื่อลดการเมื่อยล้าและป้องกันโรคออฟฟิตซินโดรม  
 การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีและพนักงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากที่ทำงาน
 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(พนักงานหญิง)
 การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  KKMM    ใในนปปี ี 22002200  

จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บในองค์กร 
ปี 2017 – 2020 รวมทั้งหมด   

11,,112266  เเรรืื่่อองง  
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กกาารรจจัดัดกกาารรอองงคค์ค์คววาามมรรูู้ใ้ในนอองงคค์ก์กรร  ((KKnnoowwlleeddggee  MMaannaaggeemmeenntt))  

• โโคครรงงกกาารรททบบททววนนกกาารรใใชช้้งงาานนรระะบบบบ  SSaalleess  FFoorrccee
วัตถุประสงค์ : เพื ่อพัฒนาโปรแกรมการใช ้งานระบบ IT สำหรับ
กระบวนการ NPD (New Product Development) ให้ตอบโจทย์การ
ทำงานที่ตรงจุด เพื่อลดความซ้ำซ้อน/ลดเวลาในการทำงาน  รวมถึง
สนับสนุนการทำงานด้าน NPD   ให้เชื่อมโยงครบทั้งระบบ ให้คนทำงาน
และผู้บริหารสามารถติดตาม NPD Status ได้ทั้งภาพรวมระดับบรษิทั/ 
Customer service level /Customer Level และ Product Level  

 

     บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการความรู้ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแก้ปัญหา และ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรมขององค์กร 

KKMM  RRooaaddmmaapp  

 

 

 

 

 

 

 

กกาารรเเสสรริมิมสสรร้า้างงคคุณุณภภาาพพชชีวีวิติตกกับับกกาารรททำำงงาานนออยย่า่างงมมีีคคววาามมสสุขุข  ((HHaappppyy  WWoorrkk  PPllaaccee))  

HHaappppyy  WWoorrkkppllaaccee คือ กระบวนการพัฒนาคนในองค์กรอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้ความสุขพื ้นฐานแปดประการ ( Happy 8) 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ เริ่มจากการสร้างทัศนคติบวกต่อมุมมองในการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การรับผิดชอบ 
ต่อสังคม รวมทั้งการเป็นสมาชิกที่ดีต่อครอบครัว องค์กร และสังคม อย่างสมดุล  

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID – 19) เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ได้มีการยกเลิกการจัด
กิจกรรมท่ีทำให้เกิดการรวมกลุ่มของพนักงานจำนวนมาก ผลการดำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2020 เป็นไป ดังนี้

• เป้าหมาย การดำเนินงาน KM  = 300 เรื่อง
ผล = 267 เรื่อง

• จัดทำเป็นมาตรฐานการทำงาน ครบ 100%

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  : การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ทั้งหมด 1,277 คน คิดเป็น   98.5 %    ไมพ่บพนักงานที่สุ่มเสี่ยงเป็นโรคร้ายแรง 
 : การตรวจสารเสพติด                     ทั้งหมด 1,159  คน คิดเป็น   93.6  %    ไมพ่บพนักงานที่ต้องเข้ารับการบำบัด 

     : การออกกำลังกายเพื่อลดการเมื่อยล้า        ทุกวันชว่งเวลา 15.00น. 

การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อพร้อมรับต่องานที่ท้าทาย กิจกรรม ได้แก ่
 การออกกำลังกายเพื่อลดการเมื่อยล้าและป้องกันโรคออฟฟิตซินโดรม  
 การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีและพนักงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากที่ทำงาน
 การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก(พนักงานหญิง)
 การตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  KKMM    ใในนปปี ี 22002200  

จำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บในองค์กร 
ปี 2017 – 2020 รวมทั้งหมด   

11,,112266  เเรรืื่่อองง  
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 ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน    
 จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งหมด    50,542 ชม. /ปี
 จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย    30 ชม./คน/ป ี

การพัฒนาทักษะและความรู้ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนางาน พัฒนาจิตใจอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่ความมั่นคง 
   ก้าวหน้าในการทำงานรายละเอียดรายงานในหัวข้อ “คนดี : การพัฒนาบุคลากร” 

ปลูกฝังนิสัยการรักครอบครวัผ่านกิจกรรมได้แก่ 
 กิจกรรมการให้ความรู้คุณแม่ต้ังครรภ์
 กิจกรรมการจัดทำห้องปั๊มนมเพื่อความสะดวกในการเตรียมน้ำนมให้ลูก 
 กิจกรรมวันพ่อ วันแม่
 กิจกรรมวันเด็ก

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน        
กิจกรรมการให้ความรู้     :   อบรม 1 ครั้ง/ปี  คุณแม่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 คน 
ห้องปั๊มนม                       :   อาคารโรงงาน 
กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่     :   2 ครัง้/ปี 
กิจกรรมวันเด็ก               : แจกของขวัญแก่เด็กผ่านชุมชน สถานที่ราชการ 

 

 

 

ปลูกฝังนิสัยการเป็นผู้ให้การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันผ่านกิจกรรมได้แก ่
 เพื่อนช่วยเพื่อน
 การเยี่ยมไข้ เยี่ยมคลอด
 การบริจาคโลหิต และการทำบุญต่าง  ๆ

ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานน  
การเยี่ยมไข้ /เยี่ยมคลอด :  จำนวน  92 ราย/ป ี
 การบริจาคโลหิต            :  จำนวนพนักงานที่บริจาค  109 คน      ปริมาณโลหิตที่ได้   43,600 CC    

  ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน      
 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ของเครือสหพัฒน์  310 คน
 ยอดเงินฝากของพนักงานในโครงการ 9,120,715 บาท

การปลูกฝังให้พนักงานรู้จักวิธีใชเ้งิน อดออม ประหยัด  ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นผ่านกิจกรรม ได้แก ่
   การออมทรัพย์ของเครือสหพฒัน์  และธนาคารออมสิน 

การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ  ผ่านกิจกรรมได้แก ่
 วันสงกรานต์ ,วันปีใหม่  ,วันสำคญัทางศาสนาต่างๆ 

 

 

 

 ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน    
 จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งหมด    50,542 ชม. /ปี
 จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ย    30 ชม./คน/ป ี

การพัฒนาทักษะและความรู้ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนางาน พัฒนาจิตใจอย่างสม่ำเสมอ นำไปสู่ความมั่นคง 
   ก้าวหน้าในการทำงานรายละเอียดรายงานในหัวข้อ “คนดี : การพัฒนาบุคลากร” 

ปลูกฝังนิสัยการรักครอบครวัผ่านกิจกรรมได้แก่ 
 กิจกรรมการให้ความรู้คุณแม่ต้ังครรภ์
 กิจกรรมการจัดทำห้องปั๊มนมเพื่อความสะดวกในการเตรียมน้ำนมให้ลูก 
 กิจกรรมวันพ่อ วันแม่
 กิจกรรมวันเด็ก

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน        
กิจกรรมการให้ความรู้     :   อบรม 1 ครั้ง/ปี  คุณแมเ่ข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 คน 
ห้องปั๊มนม                       :   อาคารโรงงาน 
กิจกรรมวันพ่อ/วันแม่     :   2 ครัง้/ปี 
กิจกรรมวันเด็ก               : แจกของขวัญแก่เด็กผ่านชุมชน สถานที่ราชการ 
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กิจกรรมวันเด็ก               : แจกของขวัญแก่เด็กผ่านชุมชน สถานที่ราชการ 

 

 

 

ปลูกฝังนิสัยการเป็นผู้ให้การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันผ่านกิจกรรมได้แก ่
 เพื่อนช่วยเพื่อน
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 การบริจาคโลหิต และการทำบุญต่าง  ๆ
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การเยี่ยมไข้ /เยี่ยมคลอด :  จำนวน  92 ราย/ป ี
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 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ของเครือสหพัฒน์  310 คน
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 วันสงกรานต์ ,วันปีใหม่  ,วันสำคญัทางศาสนาต่างๆ
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การสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ระหว่างบริษัทและชุมชนโดยรอบ 
 รายละเอียดรายงาน  ในหัวข้อ  “สังคมดี”    ผ่านกิจกรรม ได้แก ่
• ด้านเด็ก/เยาวชน  : โครงการรถโมบายวิทยาศาสตร์
• ด้านสัตว์           : โครงการอนุรักษ์ช้าง 
• ด้านผู้สูงอายุ        : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
• ด้านผู้ด้อยโอกาส  : โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ฯลฯ

การส่งเสริมให้พนักงาน มีศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในศีลธรรมและหลักการดำเนินชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรม
ได้แก่ 
• โครงการเริ่มต้นด ีชีวิตดี                 
• โครงการธรรมะชำระใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คคววาามมผผููกกพพัันนขขอองงพพนนัักกงงาานนตต่่อออองงคค์์กกรร    เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนำไปสู่การดำเนิน
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการประเมินความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ 
 ปี 2016  เปน็ต้นมา โดยหมุนเวียนในแต่ละระดับ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันของพนักงานที่มีต่อบริษัท 
        ปี 2020  บริษัทฯ ได้ประเมินระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร    
                กกลลุุ่่มมเเปป้้าาหหมมาายย     หัวหน้างานระดับหน่วย ทีม และเทียบเท่าครอบคลุมโรงงานที่อยู่ในเครือสหพัฒน์ศรีราชา จำนวน 198 คน 

 และ โรงงานที่ Plant ปิ่นทอง  จำนวน  34 คน    รวมทั้งสิ้น    231 คน 

      ผผลลกกาารรสสำำรรววจจ          EEmmppllooyyeeee  EEnnggaaggeemmeenntt    ปปี ี 22002200  
   เเปป้า้าหหมมาายย    คะแนนประเมิน  Employee Engagement   >  70 % 

ผลที่ได้    = 84.83 % 

2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน
เพื่อองค์กร

2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร

คะแนน (%) 84 86
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คะแนน (%) 84 83 87 87 81

 70

 75

 80

 85

 90
ด้านความผาสุก

22.. หหมมววดดคคววาามมผผูกูกพพันัน  22  ดด้า้านน  ปปรระะกกออบบดด้ว้วววยย
2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้

บรรลวุัตถุประสงค์ขององค์กร
2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร

11.. หหมมววดดคคววาามมผผาาสสุกุก  ใในน  55  ดด้า้านน  ปปรระะกกออบบดด้ว้วยย
1.1 ด้านลักษณะงาน
1.2 ด้านความมั่นคงและประสบการณ์ในงาน
1.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน
1.4 ด้านผู้บังคับบัญชา
1.5 ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

การสร้างความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ระหว่างบริษัทและชุมชนโดยรอบ 
 รายละเอียดรายงาน  ในหัวข้อ  “สังคมดี”    ผ่านกิจกรรม ได้แก ่
• ด้านเด็ก/เยาวชน  : โครงการรถโมบายวิทยาศาสตร์
• ด้านสัตว์           : โครงการอนุรักษ์ช้าง 
• ด้านผู้สูงอายุ        : โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
• ด้านผู้ด้อยโอกาส  : โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่  ฯลฯ

การส่งเสริมให้พนักงาน มีศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในศีลธรรมและหลักการดำเนินชีวิตที่ดีผ่านกิจกรรม
ได้แก่ 
• โครงการเริ่มต้นด ีชีวิตดี                 
• โครงการธรรมะชำระใจ
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คคววาามมผผููกกพพัันนขขอองงพพนนัักกงงาานนตต่่อออองงคค์์กกรร    เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำไปสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะนำไปสู่การดำเนิน
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการประเมินความผูกพันระหว่างองค์กรกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ 
 ปี 2016  เป็นต้นมา โดยหมุนเวียนในแต่ละระดับ เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจ และความเชื่อม่ันของพนักงานที่มีต่อบริษัท 
        ปี 2020  บริษัทฯ ได้ประเมินระดับความผูกพันของพนักงานในองค์กร    
                กกลลุุ่่มมเเปป้้าาหหมมาายย     หัวหน้างานระดับหน่วย ทีม และเทียบเท่าครอบคลุมโรงงานที่อยู่ในเครือสหพัฒน์ศรีราชา จำนวน 198 คน 

 และ โรงงานที่ Plant ปิ่นทอง  จำนวน  34 คน    รวมทั้งสิ้น    231 คน 

      ผผลลกกาารรสสำำรรววจจ          EEmmppllooyyeeee  EEnnggaaggeemmeenntt    ปปี ี 22002200  
   เเปป้า้าหหมมาายย    คะแนนประเมิน  Employee Engagement   >  70 % 

ผลที่ได้    = 84.83 % 

2.1 ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงาน
เพื่อองค์กร

2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อ
องค์กร
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1.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน
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     บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและจ้างงาน อย่างเป็นระบบทั้งการสรรหาบุคคลจากภายนอกและสรรหาบุคคลจากภายใน โดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติทั้งในด้านเพศ  เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการและถิ่นกำเนิด มีการ
กำหนดเป้าหมายในการสรรหาพนักงาน เพื่อให้รองรับทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีการกำหนดช่องทางการสรรหาในรูปแบบท่ี
สามารถเข้าถึงผู้สมัครได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการสรรหาโดยนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  อันได้แก่  การสรรหา
ผ่านช่องทาง  Job Website, LinkedIn, Connection Channel, Line,  Facebook, และ เพจหางานเครือสหพัฒน์  
โดยในกระบวนการสรรหาจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มีการทดสอบและใช้เครื่องมือการประเมินต่างๆ มาพิจารณาประกอบ 
รวมทั้งการประเมินทัศนคติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้บุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่
จะรับผิดชอบงาน ในระดับสูงขึ้นและพัฒนาต่อไปในอนาคต 

JJoobbss  DDBB  JJOOBB  BBKKKK  JJOOBBTTHHAAII  เเพพจจหหาางงาานน  

กกาารรสสรรรรหหาาบบุุคคลลาากกรร

27  |  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและจ้างงาน อย่างเป็นระบบทั้งการสรรหาบุคคลจากภายนอกและสรรหาบุคคลจากภายใน โดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม่เลือกปฎิบัติทั้งในด้านเพศ  เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการและถิ่นกำเนิด มีการ
กำหนดเป้าหมายในการสรรหาพนักงาน เพื่อให้รองรับทันต่อการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีการกำหนดช่องทางการสรรหาในรูปแบบที่
สามารถเข้าถึงผู้สมัครได้อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการสรรหาโดยนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  อันได้แก่  การสรรหา
ผ่านช่องทาง  Job Website, LinkedIn, Connection Channel, Line,  Facebook, และ เพจหางานเครือสหพัฒน์  
โดยในกระบวนการสรรหาจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก มีการทดสอบและใช้เครื่องมือการประเมินต่างๆ มาพิจารณาประกอบ 
รวมทั้งการประเมินทัศนคติ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้บุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่
จะรับผิดชอบงาน ในระดับสูงขึ้นและพัฒนาต่อไปในอนาคต 

JJoobbss  DDBB  JJOOBB  BBKKKK  JJOOBBTTHHAAII  เเพพจจหหาางงาานน  
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  การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมถือเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นแนวปฏิบัติภายใต้ธรรมภิบาลทางธุรกิจ 
บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อแรงงานตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) หรือ TLS8001-2010 อย่างเคร่งครัด  
ที่ครอบคลุมการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับ การใช้แรงงานเด็ก ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ วินัยและการลงโทษเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างทัดเทียมเสมอภาค ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวั ญ
กำลังใจในการทำงาน บริษัทฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายบริหาร 
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างจากการเลือกต้ัง ทั้งนี้การดูแลและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย ยังครอบคลุมไปถึงคู่ค้า และผู้รับเหมาช่วงอีกด้วย 
     เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ในด้านสิทธิมนุษยชนอย่างครบถ้วนตามที่กฏหมายและมาตรฐานกำหนด ทางบริษัทได้จัดทำระบบ
การฝึกอบรมผ่านทางระบบ on line (E- learning) ที่พนักงานสามารถเข้าศึกษาเองได้ อย่างไม่จำกัด ในหลักสูตร “ข้อกำหนดมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท. 8001) และจริยธรรมธุรกิจ” โดยมีพนักงานเข้าอบรมทั้งหมด 1,522 คน สอบผ่าน 1,522 คน คิดเป็น 100% และมีคะแนน
สอบเฉลี่ย = 95% 

                                                  

                                                              
            

                                

กกาารรปปฏฏิิบบััตติิตต่่ออแแรรงงงงาานนออยย่่าางงเเปป็็นนธธรรรรมม

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน    
จำนวนข้อร้องเรียนด้านแรงงาน 

==  00  
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      บริษัทฯตระหนักในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่จำเป็นของมนุษย์ทุกคน โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ 
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ไม่ล่วงละเมิดต่อพนักงานและบุคคลต่างๆ ดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รวมทั้งการไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือแนวคิดอื่นๆ โดย
บริษัทฯปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 30 ข้อ มีการกำหนดระบบในการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนและ
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและเป็นโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
     บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) หรือเรียกว่า SEDEX ซึ่งเป็นองค์กรที่กำหนด
มาตรฐานในการจัดการเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาจริยธรรมในการทำงานและการดำเนิน
ธุรกิจ ที่รวมกลุ่มสมากชิกทางธุรกิจท่ัวโลกตลอดห่วงโซ่อุปทาน

จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม 
ทบทวนด้านสิทธิมนุษยชน

  ==  110000%%  

ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานน

ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน 
SMETA (SEDEX)  version 6.1

(ทั้ง 2 โรงงาน : ศรีราชา  และปิ่นทอง) 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 1144

จำนวนข้อร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน 

  ==  00  

 

 

 

 

 

 

      บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคและนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ   ตามมาตรา 33 
และ 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการทั่วประเทศสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างมีเกียรติ    ดำเนินงานภายใต้โครงการ “S&J (Care You)” ที่ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2017 จนถึง
ปัจจุบัน  ทำให้บริษัทได้รับโล่ห์และเกียรติบัตร  “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ” ที่จัดขึ้นโดย กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2017 จนถึงปัจจุบันด้วยเช่นกัน                           

บริษัทฯ มีกลไกการจัดการข้อร้องเรียนของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย กรณีถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความเป็น
ธรรมอย่างเป็นระบบและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้สามารถร้องเรียนอย่างเป็น
ทางการมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กกาารรจจ้้าางงงงาานนคคนนพพิิกกาารร

กกาารรรร้้อองงเเรรีียยนนแแลละะรร้้อองงททุุกกขข์์

    หมายเหตุ   สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ การแจ้งเบาะแสในรายงานประจำปี 2020 

นางพัชรา  พงษ์วิจารณ์ 

    เบอร์โทรศัพท์ 02-676-2727 ต่อ 2208 
นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ 

 เบอร์โทรศัพท์ 02-676-2727 ต่อ 2812

จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงาน ปี 2017-2020 
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    บริษัทฯ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการบริหารจัดการเรื ่องสิทธิเด็กที ่อยู ่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ได้นำหลักการสิทธิเด็กกับธุรกิจ หรือ Children’s Rights and Business Principles -CRBP มากำหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

     บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กที่เป็นผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการออกแบบสูตร 
การคัดเลือกวัตถุดิบ โดยลดการใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และมีการทดสอบให้เกิดความมั่นใจ 
มีการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
 

ในปี 2020   บริษัทได้ทำการออกแบบและพัฒนาสินค้าเด็กทั้งหมด จำนวน 3 รายการ 

      บริษ ัทฯ สร้างพื ้นที ่ปลอดภัยให้ก ับเด็กตลอดห่วงโซ่อ ุปทานของการทำธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) โดยการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
• การไม่ใช้แรงงานเด็ก
• การจัดทำโครงการดูแลสิ ่งแวดล้อมของโรงงาน เพื ่อลดผลกระทบเชิงลบแก่ชุมชน สร้างสิ ่งแวดล้ อมที่ดีแก่

เด็กและเยาวชนในชุมชน

    
      

         บริษัทฯ เคารพในสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเด็ก (Co-creation) ในการขับเคลื่อน/สร้างสรรค์สังคม 
ในด้านต่างๆ  สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในชุมชนโดยรอบ และ ในระดับประเทศ ผ่านโครงการ
ต่างๆ ได้แก่  โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนนักวิทยาศาสตร์  รวมถึงการสร้างเวทีการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆของเด็กหรือเยาวชน   ในวันสำคัญๆที่บริษัทจัดขึ้นเช่น  วันมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาพนักงาน 
วันแม่ วันพ่อ เป็นต้น 

11..SSuurrvviivvaall

22.. PPrrootteeCCttiioonn

33.. PPaarrttiiCCiippaattiioonn

 

 

กกาารรดดูแูแลลแแลละะสสนนับับสสนนุนุนททุนุนกกาารรศศึกึกษษาาแแกก่เ่เดด็ก็ก//เเยยาาววชชนน  
1.ทุนการศึกษาที่บริษัทฯมอบให้บุตร-ธิดาของพนักงาน  จำนวน  63 ทุน

จำนวนเงิน 165,500 บาท 

2.ทุนการศึกษาที่มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบให้บุตร-ธิดาของพนักงาน  จำนวน 30 ทุน

 จำนวนเงิน 160,000 บาท 

รระะดดับับออนนุบุบาาลล  ททุนุนลละะ  33,,000000  บบาาทท  

จำนวน 7 ทุน 

รวมเป็นเงิน  21,000 บาท

  รระะดดับับปปรระะถถมมศศึกึกษษาา  ททุนุนลละะ  22,,550000  บบาาทท  

          จำนวน 27 ทุน 

รวมเป็นเงิน  67,500 บาท
รระะดดับับธธยยมมศศึกึกษษาา  ททุนุนลละะ  33,,000000  บบาาทท  

จำนวน 24 ทุน 

รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

  ททุนุนนนักักเเรรียียนนททีี่ม่มีผีผลลกกาารรเเรรียียนนดดี ี ททุนุนลละะ  11,,000000  บบาาทท  

          จำนวน 5 ทุน  

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

รระะดดับับออนนุบุบาาลลแแลละะปปรระะถถมมศศึกึกษษาา  
 ทุนละ 5,000 บาท 
จำนวน 20  ทุน 

 รวมเป็นเงิน  100,000 บาท บาท 

รระะดดับับมมัธัธยยมมศศึกึกษษาา  
ทุนละ 6,000 บาท  
จำนวน 10  ทุน  

รวมเป็นเงิน  60,000 บาท 

ระดับชัน้อนุบาล ระดับชัน้ประถมศึกษา ระดับชัน้มธัยมศึกษา-ปวช. ทุนเรยีนดี
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    บริษัทฯ เห็นคุณค่าและความสำคัญของการบริหารจัดการเรื ่องสิทธิเด็กที ่อยู ่ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
ได้นำหลักการสิทธิเด็กกับธุรกิจ หรือ Children’s Rights and Business Principles -CRBP มากำหนดเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

     บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของเด็กที่เป็นผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการออกแบบสูตร 
การคัดเลือกวัตถุดิบ โดยลดการใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และมีการทดสอบให้เกิดความมั่นใจ 
มีการควบคุมการผลิตตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
 

ในปี 2020   บริษัทได้ทำการออกแบบและพัฒนาสินค้าเด็กทั้งหมด จำนวน 3 รายการ 

      บริษ ัทฯ สร้างพื ้นที ่ปลอดภัยให้ก ับเด็กตลอดห่วงโซ่อ ุปทานของการทำธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsibility) โดยการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 
• การไม่ใช้แรงงานเด็ก
• การจัดทำโครงการดูแลสิ ่งแวดล้อมของโรงงาน เพื ่อลดผลกระทบเชิงลบแก่ชุมชน สร้างสิ ่งแวดล้ อมที่ดีแก่

เด็กและเยาวชนในชุมชน

    
      

         บริษัทฯ เคารพในสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของเด็ก (Co-creation) ในการขับเคลื่อน/สร้างสรรค์สังคม 
ในด้านต่างๆ  สนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในชุมชนโดยรอบ และ ในระดับประเทศ ผ่านโครงการ
ต่างๆ ได้แก่  โครงการประกวดนวัตกรรมเยาวชนนักวิทยาศาสตร์  รวมถึงการสร้างเวทีการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นต่างๆของเด็กหรือเยาวชน   ในวันสำคัญๆที่บริษัทจัดขึ้นเช่น  วันมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาพนักงาน 
วันแม่ วันพ่อ เป็นต้น 

11..SSuurrvviivvaall

22.. PPrrootteeCCttiioonn

33.. PPaarrttiiCCiippaattiioonn

 

 

กกาารรดดูแูแลลแแลละะสสนนับับสสนนุนุนททุนุนกกาารรศศึกึกษษาาแแกก่เ่เดด็ก็ก//เเยยาาววชชนน  
1.ทุนการศึกษาที่บริษัทฯมอบให้บุตร-ธิดาของพนักงาน  จำนวน  63 ทุน

จำนวนเงิน 165,500 บาท 

2.ทุนการศึกษาที่มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา มอบให้บุตร-ธิดาของพนักงาน  จำนวน 30 ทุน

 จำนวนเงิน 160,000 บาท 

รระะดดับับออนนุบุบาาลล  ททุนุนลละะ  33,,000000  บบาาทท  

จำนวน 7 ทุน 

รวมเป็นเงิน  21,000 บาท

  รระะดดับับปปรระะถถมมศศึกึกษษาา  ททุนุนลละะ  22,,550000  บบาาทท  

          จำนวน 27 ทุน 

รวมเป็นเงิน  67,500 บาท
รระะดดับับธธยยมมศศึกึกษษาา  ททุนุนลละะ  33,,000000  บบาาทท  

จำนวน 24 ทุน 

รวมเป็นเงิน 72,000 บาท

  ททุนุนนนักักเเรรียียนนททีี่ม่มีผีผลลกกาารรเเรรียียนนดดี ี ททุนุนลละะ  11,,000000  บบาาทท  

          จำนวน 5 ทุน  

รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

รระะดดับับออนนุบุบาาลลแแลละะปปรระะถถมมศศึกึกษษาา  
 ทุนละ 5,000 บาท 
จำนวน 20  ทุน 

 รวมเป็นเงิน  100,000 บาท บาท 

รระะดดับับมมัธัธยยมมศศึกึกษษาา  
ทุนละ 6,000 บาท  
จำนวน 10  ทุน  

รวมเป็นเงิน  60,000 บาท 

ระดับชัน้อนุบาล ระดับชัน้ประถมศึกษา ระดับชัน้มธัยมศึกษา-ปวช. ทุนเรยีนดี
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ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานนดด้้าานนออาาชชีีววออนนาามมััยยแแลละะคคววาามมปปลลออดดภภััยยปปีี  22002200  

ขข้้ออมมููลลออััตตรราาคคววาามมถถีี่่กกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ  ((IInnjjuurryy  FFrreeqquueennccyy  RRaattee  แแลละะ  
ออััตตรราาคคววาามมรรุุนนแแรรงงขขอองงกกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ  ((IInnjjuurryy  SSeevveerriittyy  RRaattee))

ออัตัตรราากกาารรเเกกิดิด  SSJJII  11  ((ศศรรีรีราาชชาา))  SSJJII  22  ((ปปิิ่น่นททอองง))  สสำำนนักักงงาานน  BBKKKK  

IInnjjuurryy  FFrreeqquueennccyy  RRaattee  ::  II..FF..RR  ((ppppmm))  2.0 3.6 0 
IInnjjuurryy  SSeevveerriittyy  RRaattee  ::  II..SS..RR..  ((ppppmm))  1.95 0 0 

   บริษัท เอส แอนด์ เจฯ มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานสากล เพื่อให้
พนักงานตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  อีกท้ังยังมีการกำหนดมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจทำใหเ้กิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  และเจ็บป่วย รวมถึงโรคจากการทำงานด้วย 

 

 

นนโโยยบบาายยกกาารรดดูแูแลลผผูู้ส้สูงูงออาายยุุ        ““สสงง่า่า  สสวว่า่างง  สสงงบบ””
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุซึ ่งดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์
ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้นำมากำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานนดด้้าานนออาาชชีีววออนนาามมััยยแแลละะคคววาามมปปลลออดดภภััยยปปีี  22002200  

ขข้้ออมมููลลออััตตรราาคคววาามมถถีี่่กกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ  ((IInnjjuurryy  FFrreeqquueennccyy  RRaattee  แแลละะ  
ออััตตรราาคคววาามมรรุุนนแแรรงงขขอองงกกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ  ((IInnjjuurryy  SSeevveerriittyy  RRaattee))

ออัตัตรราากกาารรเเกกิดิด  SSJJII  11  ((ศศรรีรีราาชชาา))  SSJJII  22  ((ปปิิ่น่นททอองง))  สสำำนนักักงงาานน  BBKKKK  

IInnjjuurryy  FFrreeqquueennccyy  RRaattee  ::  II..FF..RR  ((ppppmm))  2.0 3.6 0 
IInnjjuurryy  SSeevveerriittyy  RRaattee  ::  II..SS..RR..  ((ppppmm))  1.95 0 0 

   บริษัท เอส แอนด์ เจฯ มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย และมาตรฐานสากล เพื่อให้
พนักงานตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในองค์กรมีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย  อีกท้ังยังมีการกำหนดมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงท่ีอาจทำใหเ้กิดอุบัติเหตุจากการทำงาน  และเจ็บป่วย รวมถึงโรคจากการทำงานด้วย 

 

 

นนโโยยบบาายยกกาารรดดูแูแลลผผูู้ส้สูงูงออาายยุุ        ““สสงง่า่า  สสวว่า่างง  สสงงบบ””
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุซึ ่งดำเนินการโดยสถาบันไทยพัฒน์
ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้นำมากำหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติทางธุรกิจกับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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      แแนนววททาางงกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานนเเพพ่่ืืออคคววาามมปปลลออดดภภััยย    ((SSaaffeettyy  OOppeerraattiioonn  GGuuiiddeelliinnee))  

กกาารรสสรร้า้างงคคววาามมตตรระะหหนนักัก  
((RReeccooggnniittiioonn))  

การสร้างความตระหนักในด้านความ
ปลอดภัยแก่หัวหน้างานและพนักงาน  
โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยก่อนเริ่ม
งาน  รวมถึงการให้ความรู ้กับหัวหน้า
งานในการประเมินหยั่งรู้ถึงอันตรายที่จะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งจากการกระทำที่ไม่
ป ล อ ด ภ ั ย  ( Unsafe Action)  แ ล ะ
สภาพแวดล ้อมในการทำงานท ี ่ ไ ม่
ปลอดภัย  (Unsafe  Condition)       

กกาารรปปรระะเเมมินินคคววาามมเเสสีี่ย่ยงง  
((RRiisskk    aasssseessssmmeenntt))  

กำหนดมาตรการก่อนเริ่มงานโดยมี
การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในกรณีมีเครื ่องจักรใหม่  อ ุปกรณ์/
เครื่องมือใหม่  หรือกระบวนการทำงาน
ใหม่   หากลักษณะงานหรือกิจกรรมไม่
มีการเปลี่ยนแปลง  ต้องมีการทบทวน
การประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 
1  ครั้ง  เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงใน
แต่ละกิจกรรมที่มีแนวโน้มหรือโอกาสที่
จะทำให้เกิดอันตรายในการทำงานและ
โรคจากการทำงาน

กกาารรคคววบบคคุมุม  
((CCoonnttrrooll))  

กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
อันตราย  โดยเริ ่มตั ้งแต่การออกแบบ
หรือปรับปรุงที่แหล่งกำเนิด  (Source)  
โดยใช้หลักวิศวกรรม  รวมถึงการแบ่ง
หร ือก ั ้นพ ื ้นท ี ่การทำงาน เพ ื ่ อลด
ผลกระทบต่อพนักงาน  และมาตรการ
บทลงโทษระเบียบวินัยกรณีพนักงาน 
ไ ม ่ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ข ้ อ บ ั ง ค ั บ ด ้ า น 
ความปลอดภัย

• ออััตตรราาคคววาามมถถีี่่กกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ   (Injury Frequency Rate )      เเทท่่าากกัับบ  22..00  
• ออััตตรราาคคววาามมรรุุนนแแรรงงขขอองงกกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ  (Injury Severity Rate)                เเทท่่าากกัับบ  00

เเปป้้าาหหมมาายย  ปปีี  22002222  
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      แแนนววททาางงกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานนเเพพืื่่ออคคววาามมปปลลออดดภภััยย    ((SSaaffeettyy  OOppeerraattiioonn  GGuuiiddeelliinnee))  

กกาารรสสรร้า้างงคคววาามมตตรระะหหนนักัก  
((RReeccooggnniittiioonn))  

การสร้างความตระหนักในด้านความ
ปลอดภัยแก่หัวหน้างานและพนักงาน  
โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยก่อนเริ่ม
งาน  รวมถึงการให้ความรู ้กับหัวหน้า
งานในการประเมินหยั่งรู้ถึงอันตรายที่จะ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งจากการกระทำที่ไม่
ป ล อ ด ภ ั ย  ( Unsafe Action)  แ ล ะ
สภาพแวดล ้อมในการทำงานท ี ่ ไ ม่
ปลอดภัย  (Unsafe  Condition)       

กกาารรปปรระะเเมมินินคคววาามมเเสสีี่ย่ยงง  
((RRiisskk    aasssseessssmmeenntt))  

กำหนดมาตรการก่อนเริ่มงานโดยมี
การประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน 
ในกรณีมีเครื ่องจักรใหม่  อ ุปกรณ์/
เครื่องมือใหม่  หรือกระบวนการทำงาน
ใหม่   หากลักษณะงานหรือกิจกรรมไม่
มีการเปลี่ยนแปลง  ต้องมีการทบทวน
การประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 
1  ครั้ง  เพื่อให้ทราบระดับความเสี่ยงใน
แต่ละกิจกรรมที่มีแนวโน้มหรือโอกาสที่
จะทำให้เกิดอันตรายในการทำงานและ
โรคจากการทำงาน

กกาารรคคววบบคคุมุม  
((CCoonnttrrooll))  

กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุม
อันตราย  โดยเริ ่มตั ้งแต่การออกแบบ
หรือปรับปรุงที่แหล่งกำเนิด  (Source)  
โดยใช้หลักวิศวกรรม  รวมถึงการแบ่ง
หร ือก ั ้นพ ื ้นท ี ่การทำงาน เพ ื ่ อลด
ผลกระทบต่อพนักงาน  และมาตรการ
บทลงโทษระเบียบวินัยกรณีพนักงาน 
ไ ม ่ ป ฏ ิ บ ั ต ิ ต า ม ข ้ อ บ ั ง ค ั บ ด ้ า น 
ความปลอดภัย

• ออััตตรราาคคววาามมถถีี่่กกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ   (Injury Frequency Rate )      เเทท่่าากกัับบ  22..00  
• ออััตตรราาคคววาามมรรุุนนแแรรงงขขอองงกกาารรบบาาดดเเจจ็็บบ  (Injury Severity Rate)                เเทท่่าากกัับบ  00

เเปป้้าาหหมมาายย  ปปีี  22002222  
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กกาารรพพััฒฒนนาางงาานนดด้้าานนกกาารรจจััดดกกาารรออาาชชีีววออนนาามมััยยแแลละะคคววาามมปปลลออดดภภััยย  

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ยกระดับ
จากมาตรฐาน OHSAS 18001 มุ่งเน้นการพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในองค์กร ครอบคลุม ความเสี่ยง โอกาส 
ข้อกำหนด กฎหมายด้านต่างๆ  เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย  ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ 
การเจ็บป่วย และทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 

       ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์ถึงลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ เป็นปัจจัยเสี่ยง อันจะทำให้เกิดโรค หรืออันตรายจากการทำงาน ซึ่งมี
จำนวนทั้งหมด 4,980 กิจกรรม โดยแบ่งความเสี่ยง  ออกเป็น 5 ระดับ (รายละเอียดตามตาราง) และนำความเสี่ยงที่พบมาเป็นโอกาส 
(Opportunities) พัฒนาปรับปรุงแก้ไขระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม  ได้แก่   การปรับปรุงเครื่องจักร / อุปกรณ์ / สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน  การจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย (คู่มือ/มาตรฐานการทำงาน) และ การส่งเสริมด้านสุขภาพรางกายหรือจิตใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

((SSaaffeettyy  RReeccooggnniittiioonn))  
ในปี 2020 บริษัทฯ ได้รับ GP (Good point) จากการตรวจรับรองโดย 
TUV Nord Thailand  ในด้าน “PPE Culture”  ที่พนักงานมี Awareness 
ในการใช้ PPE เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งองค์กร 

กกาารรปปรระะเเมมิินนคคววาามมเเสส่่ีียยงงใในนกกาารรททำำงงาานน

ประเภทความเสี่ยง จำนวนกิจกรรม 

ความเสีย่งท่ียอมรับไม่ได ้ Unacceptable: U 0 
ความเสีย่งสูง High: H 0 

ความเสีย่งปานกลาง Medium: M 23 
ความเสีย่งท่ียอมรับได ้ Accept: A 4,076 

ความเสีย่งเล็กน้อย Low: L 881 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020  |  36



 

 

 

     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรความปลอดภัย” โดยส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ดำเนินการ
ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรม
โครงการด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน 

กกาารรมมุุ่่งงสสูู่่กกาารรเเปป็็นนอองงคค์์กกรรคคววาามมปปลลออดดภภััยย

11.. กกาารรสสรร้้าางงววััฒฒนนธธรรรรมมคคววาามมปปลลออดดภภััยย
ทำให้ในปี 2020 เอส แอนด์ เจฯ ประสบความสำเร็จในการ

สร้างวัฒนธรรม การสวมใส่ PPE ทั้งองค์กร 
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     บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรความปลอดภัย” โดยส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ดำเนินการ
ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารและพนักงานในองค์กร ด้วยการจัดกิจกรรม
โครงการด้านความปลอดภัยต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน 

กกาารรมมุุ่่งงสสูู่่กกาารรเเปป็็นนอองงคค์์กกรรคคววาามมปปลลออดดภภััยย

11.. กกาารรสสรร้้าางงววััฒฒนนธธรรรรมมคคววาามมปปลลออดดภภััยย
ทำให้ในปี 2020 เอส แอนด์ เจฯ ประสบความสำเร็จในการ

สร้างวัฒนธรรม การสวมใส่ PPE ทั้งองค์กร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.. กกาารรสสรร้้าางงสสภภาาพพแแววดดลล้้ออมมกกาารรททำำงงาานนททีี่่ปปลลออดดภภััยย

33.. กกาารรสส่่งงเเสสรริิมมดด้้าานนคคววาามมปปลลออดดภภััยย

โดยการจัดกิจกรรมความปลอดภัย ได้แก่  (Safety Training, Safety Talks, Safety Patrol, Safety Inspection, Etc.) 

44.. กกาารรฝฝึึกกออบบรรมมดด้้าานนคคววาามมปปลลออดดภภััยย

ในปี 2020  แผนกความปลอดภัยร่วมกับส่วนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการอบรมในหลักสูตรด้านความปลอดภัย 
จำนวน 20 หลักสูตร โดยพิจารณาความจำเป็นตามที่กฏหมายกำหนด และความจำเป็นท่ีเกีย่วเนื่องจากอุบัติเหตุ ดังนี้ 

 หลักสูตรความจำเป็นทางด้านกฎหมาย  15  หลักสูตร  เช่น ความปลอดภัยพนักงานใหม่, จป. หัวหน้างาน , จป.บริหาร  เป็นต้น

 หลักสูตรที่พิจารณาความจำเป็นเกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุ  5  หลักสูตร เช่น การประเมินความเสี่ยง, การใช้งาน  PPE,
ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องจกัร เป็นต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายความปลอดภัยและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่าง  ตรวจวัดความ
ร้อน  ตรวจวัดเสียง  สารเคมีและฝุ่นละออง เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  
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55.. กกาารรสส่่ืืออสสาารรดด้้าานนคคววาามมปปลลออดดภภััยย

บริษัท ฯ ไดก้ำหนดวิธีการสื่อสารเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เพื่อให้สามารถทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

กกาารรสสืื่่ออสสาารรภภาายยนนออกก 
       บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง “กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและชี้แจงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2020” ให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  และคู่ค้า  ที่เข้ามาติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ  เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการทำงาน 
รวมไปถึงการเตรียมสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย มีสุขลักษณะที่ดีเหมาะสมต่อการทำงานของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด  กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.. โโคครรงงกกาารรดด้้าานนคคววาามมปปลลออดดภภััยย  ((HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  PPrroojjeeCCttss))
โโคครรงงกกาารรพพััฒฒนนาาศศัักกยยภภาาพพททีีมมฉฉุุกกเเฉฉิินนปปรระะจจำำบบรริิษษััททฯฯ

   บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ทีมฉุกเฉินของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความชำนาญในการระงับเหตุฉุกเฉิน  ทั้งนี้ได้มีการทบทวนความรู้และ 
ฝึกการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้เกิดความชำนาญและเตรียมความพร้อมบุคลากรกรของบริษัทฯ ในการป้องกัน
และตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา 

โโคครรงงกกาารรหหยยัั่่งงรรูู้้รระะววัังงภภััยย  ออุุบบััตติิเเหหตตุุตต้้อองงเเปป็็นนศศููนนยย์์  ((KKii  kkeenn  YYoosshhii  TTrraaiinniinngg  ::  KKYYTT))  
      เป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกและการตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในทุกกิจกรรมของขั้นตอนการทำงานที่มีความเสี่ยงและอันตราย  
แอบแฝง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความเผอเลอ เหม่อลอย การลัดข้ันตอน เป็นต้น โดยการมีส่วน
ร่วมระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงานร่วมกันดำเนินการค้นหาจุดเสี่ยงและระดมสมองในการคิดมาตรการแก้ไข เพื่ออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

กกาารรสสรร้า้างงจจิติตสสำำนนึกึกคคววาามมปปลลออดดภภัยัย

    KK

    YY  

    TT  

KKIIKKEENN  
อันตราย 

YYOOSSHHII  
คาดการณ์หรือทำนายล่วงหน้า 

TTRRAAIINNIINNGG  
การฝึกอบรม 

เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจร  ในการขับขี่ยานพาหนะจักรยานยนต์และรถยนต์
ในการเดินทางมาทำงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัย 

โโคครรงงกกาารรรรณณรรงงคค์์ขขัับบขข่่ีีปปลลออดดภภััยย  
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55.. กกาารรสส่่ืืออสสาารรดด้้าานนคคววาามมปปลลออดดภภััยย

บริษัท ฯ ไดก้ำหนดวิธีการสื่อสารเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เพื่อให้สามารถทำงานกับเครื่องจักรอย่างปลอดภัย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

กกาารรสสืื่่ออสสาารรภภาายยนนออกก 
       บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง เรื่อง “กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและชี้แจงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2020” ให้กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  และคู่ค้า  ที่เข้ามาติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯ  เพื่อรับทราบและมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองไม่ให้ได้รับการบาดเจ็บจากการทำงาน 
รวมไปถึงการเตรียมสถานที่ทำงานให้ปลอดภัย มีสุขลักษณะที่ดีเหมาะสมต่อการทำงานของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด  กฎระเบียบด้านความปลอดภัย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66.. โโคครรงงกกาารรดด้้าานนคคววาามมปปลลออดดภภััยย  ((HHeeaalltthh  aanndd  SSaaffeettyy  PPrroojjeeCCttss))
โโคครรงงกกาารรพพััฒฒนนาาศศัักกยยภภาาพพททีีมมฉฉุุกกเเฉฉิินนปปรระะจจำำบบรริิษษััททฯฯ

   บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่ทีมฉุกเฉินของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความชำนาญในการระงับเหตุฉุกเฉิน  ทั้งนี้ได้มีการทบทวนความรู้และ 
ฝึกการเข้าระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้เกิดความชำนาญและเตรียมความพร้อมบุคลากรกรของบริษัทฯ ในการป้องกัน
และตอบโต้เหตุฉุกเฉินได้ตลอดเวลา 

โโคครรงงกกาารรหหยยัั่่งงรรูู้้รระะววัังงภภััยย  ออุุบบััตติิเเหหตตุุตต้้อองงเเปป็็นนศศููนนยย์์  ((KKii  kkeenn  YYoosshhii  TTrraaiinniinngg  ::  KKYYTT))  
      เป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกและการตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในทุกกิจกรรมของขั้นตอนการทำงานที่มีความเสี่ยงและอันตราย  
แอบแฝง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น ความเผอเลอ เหม่อลอย การลัดข้ันตอน เป็นต้น โดยการมีส่วน
ร่วมระหว่างหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงานร่วมกันดำเนินการค้นหาจุดเสี่ยงและระดมสมองในการคิดมาตรการแก้ไข เพื่ออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์

กกาารรสสรร้า้างงจจิติตสสำำนนึกึกคคววาามมปปลลออดดภภัยัย

    KK

    YY  

    TT  

KKIIKKEENN  
อันตราย 

YYOOSSHHII  
คาดการณ์หรือทำนายล่วงหน้า 

TTRRAAIINNIINNGG  
การฝึกอบรม 

เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎจราจร  ในการขับขี่ยานพาหนะจักรยานยนต์และรถยนต์
ในการเดินทางมาทำงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัย 

โโคครรงงกกาารรรรณณรรงงคค์์ขขัับบขข่่ีีปปลลออดดภภััยย  
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โโคครรงงกกาารรรรณณรรงงคค์์ออุุบบััตติิเเหหตตุุใใหห้้เเปป็็นนศศููนนยย์์      (Zero  ACCident  Champion )  

    ในปี 2020 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) 
เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์  ซึ ่งบริษัทฯ  ได้รับโล่รางวัลประกาศ 
เกียรติคุณระดับประเทศ “ระดับเงิน”

โโคครรงงกกาารรกกาารรสส่่งงเเสสรริิมมสสุุขขภภาาพพพพนนัักกงงาานน  (WorkplaCe Health Promotion)  

โโคครรงงกกาารรตตรรววจจสสุขุขภภาาพพปปรระะจจำำปปีี  
 โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

เพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการทำงาน

โโคครรงงกกาารรอองงคค์์กกรร  สสุุขขภภาาพพดดีี  ชชีีววีีมมีีสสุุขข  
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานที่มี

รอบเอวเกินมาตรฐาน เพื ่อเป้าหมายให้
พนักงานมีสุขภาพที่ดี

โโคครรงงกกาารรลลดดคคววาามมเเมมืื่่ออยยลล้้าาจจาากกกกาารรททำำงงาานน  
• การอบรมส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานที่ถูกต้อง

ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic)
 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายบริหารในช่วงเวลา

ระหว่างวัน
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โโคครรงงกกาารรรรณณรรงงคค์์ออุุบบััตติิเเหหตตุุใใหห้้เเปป็็นนศศููนนยย์์      (Zero  ACCident  Champion )  

    ในปี 2020 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) 
เพื่อรณรงค์ให้พนักงานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์  ซึ ่งบริษัทฯ  ได้รับโล่รางวัลประกาศ 
เกียรติคุณระดับประเทศ “ระดับเงิน”

โโคครรงงกกาารรกกาารรสส่่งงเเสสรริิมมสสุุขขภภาาพพพพนนัักกงงาานน  (WorkplaCe Health Promotion)  

โโคครรงงกกาารรตตรรววจจสสุขุขภภาาพพปปรระะจจำำปปีี  
 โปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

เพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกิดจากการทำงาน

โโคครรงงกกาารรอองงคค์์กกรร  สสุุขขภภาาพพดดีี  ชชีีววีีมมีีสสุุขข  
 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานที่มี

รอบเอวเกินมาตรฐาน เพื ่อเป้าหมายให้
พนักงานมีสุขภาพที่ดี

โโคครรงงกกาารรลลดดคคววาามมเเมมืื่่ออยยลล้้าาจจาากกกกาารรททำำงงาานน  
• การอบรมส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานที่ถูกต้อง

ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic)
 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายบริหารในช่วงเวลา

ระหว่างวัน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำกับดูแลกิจการถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน 
ของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมูลดังนี ้

ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายใต้หัวข้อ  “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี”  

โดยในปี 2020  คณะกรรมการบริษัท  กำหนดให้มีการนำ
หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี 8 หลักปฏิบัติมาปรับใช้  
ให ้ เหมาะสมกับธ ุรก ิจ  ซ ึ ่ งครอบคลุมเน ื ้อหาหล ักการ 
กำกับดูกิจการ 5  หมวด  ดังนี้ 

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพ

ในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  
ไม่มีการกระทำใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็น 
ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้ถือหุ้นรายย่อย หรือ       
ผู้ถือหุน้สถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้น
พื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
และต ัดส ินใจในเร ื ่องท ี ่ม ีผลกระทบที ่มี
นัยสำคัญต่อบริษัท 

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรมให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน 

3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมใน
ก า ร ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ ใ ห ้ กั บ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะ
ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย 

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผย

สารสนเทศสำคัญของบริษัท   ทั ้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และถือเป็น
นโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นรายงานประจำปี 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) สื่อ
การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั ้งการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 
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5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการ

แสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทีมีคุณสมบัติ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านบัญชี

การเงิน การบริหารจัดการ การตลาด กฎหมาย และวิทยาศาสตร์ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน โดยมี  
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร   5 ท่าน 
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร   10 ท่าน
ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 40  ของคณะกรรมการบริษัท และในจำนวนกรรมการอิสระ 6 ท่าน ดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอย่างโปร่งใส ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งกรรมการ
บริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระใน
การแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ 

กกาารรปปรระะเเมมิินนผผลลงงาานนขขอองงคคณณะะกกรรรรมมกกาารรบบรริิษษััทท  

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563  
ซึ ่งได้จัดทำเป็นประจำทุกปี เพื ่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี ้เพื ่อทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่าง ปีที ่ผ่านมา 
เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ซึ ่งมีกระบวนการในการประเมิน ดังนี ้ เลขานุการบริษัทได้จ ัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ของคณะกรรมการบริษัทแบบท้ังคณะ  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย  ให้กรรมการทุกท่าน ผ่านระบบ Google forms 
โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทำแบบประเมินดังกล่าว  โดยเลขานุการบริษัทสามารถสรุปผล
และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทร ับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป ็นประจำทุกปี  
เพื่อนำข้อเสนอแนะ มาทบทวน ปรัปปรุง การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แต่ละข้อ ดังนี้ 

กกาารรปปรระะเเมมินินผผลลงงาานนปปรระะจจำำปปีขีขอองงคคณณะะกกรรรรมมกกาารรบบรริษิษัทัทททัั้้งงคคณณะะรราายยบบุคุคคคลลแแลละะคคณณะะกกรรรรมมกกาารรชชุดุดยย่อ่อยย  
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะและรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็น  3 ด้าน ดังนี้ 

โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริษัท 

11  
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

22  
บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบ

ของคณะกรรมการบริษัท    

33  

ในปี 2563 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะและรายบุคคล  มีดังนี้ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จัดอยู่ในเกณฑ์ 
คณะกรรมการท้ังคณะ 93 ดีมาก
คณะกรรมการรายบุคคล 93 ดีมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การกำกับดูแลกิจการถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ
บริษัทจดทะเบียน ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐาน 
ของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรมมีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
และพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามซึ่งประกอบ 
ด้วยข้อมูลดังนี ้

ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ภายใต้หัวข้อ  “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกำกับดูแลกิจการที่ดี”  

โดยในปี 2020  คณะกรรมการบริษัท  กำหนดให้มีการนำ
หลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ี 8 หลักปฏิบัติมาปรับใช้  
ให ้ เหมาะสมกับธ ุรก ิจ  ซ ึ ่ งครอบคลุมเน ื ้อหาหล ักการ 
กำกับดูกิจการ 5  หมวด  ดังนี้ 

1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพ

ในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น  
ไม่มีการกระทำใดๆ  อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็น 
ผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู ้ถือหุ้นรายย่อย หรือ       
ผู้ถือหุน้สถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้น
พื้นฐานเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน
และต ัดส ินใจในเร ื ่องท ี ่ม ีผลกระทบที ่มี
นัยสำคัญต่อบริษัท 

2.การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันและเป็น

ธรรมให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน 

3.การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมใน
ก า ร ด ำ เ น ิ น ธ ุ ร ก ิ จ  แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ ใ ห ้ กั บ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะ
ได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย 

4.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการเปิดเผย

สารสนเทศสำคัญของบริษัท   ทั ้งข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และถือเป็น
นโยบายหนึ่งในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเท่าเทียมกันผ่าน
ช่องทางต่างๆ ไม่ว ่าจะเป็นรายงานประจำปี 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) สื่อ
การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั ้งการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 
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กกาารรปปรระะเเมมินินผผลลงงาานนปปรระะจจำำปปีขีขอองงคคณณะะกกรรรรมมกกาารรชชุดุดยย่อ่อยย    

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2020 โดยให้กรรมการชุดย่อย 
แต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตน ดำรงตำแหน่งในภาพรวมของผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ จัดอยู่ในเกณฑ์ 
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 97 ดีมาก 

คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม 97 ดีมาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ 94 ดีมาก 

คณะกรรมการบริหาร 89 ดีมาก 

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 85 ดีมาก 

คณะกรรมการสรรหา 82 ดีมาก 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 82 ดีมาก 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการนั้น เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท 
โดยพิจารณาและประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัทเป็นประจำทุกปี 

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์
3. การเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ
4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น
5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จจรริิยยธธรรรรมมใในนกกาารรดดำำเเนนิินนธธุุรรกกิิจจ  

ผผลลกกาารรปปรระะเเมมิินนกกาารรกกำำกกัับบดดููแแลลกกิิจจกกาารรบบรริิษษััทท                
จจดดททะะเเบบีียยนน  โโดดยย  IIOODD  ((คคะะแแนนนนเเตต็็มม  110000))  

ประจำปี 2018 2019 2020 
คะแนนเฉลี่ย 90% 91% 91% 
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ผผลลปปรระะเเมมิินนคคุุณณภภาาพพกกาารรปปรระะชชุุมมผผูู้้ถถืืออหหุุ้้นนสสาามมััญญปปรระะจจำำปปีี  
จจาากกสสมมาาคคมมสส่่งงเเสสรริิมมผผูู้้ลลงงททุุนนไไททยย  

ประจำปี 2018 2019 2020 
คะแนน 100 100 100 

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่
2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
3. การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน

และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

จจรรรรยยาาบบรรรรณณกกรรรรมมกกาารรบบรริิษษััทท  
ผผูู้้บบรริิหหาารร  แแลละะพพนนัักกงงาานน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั ่นพร้อมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น     
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนโดยมุ่งเน้นการป้องกันและการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการ
คอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

บริษัทฯ  มีกระบวนการในการตรวจสอบ  ติดตาม  ค้นหาและประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น 
ตลอดจนจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่
ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและจัดทำเป็นรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่น     
โดยประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื ่อทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบ
ภายใน  ในกรณีที่มีการคอร์รัปชั ่นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการตรวจสอบจดรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รั ปชั ่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ     
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-
Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี  2557  และในวันที่  14  ตุลาคม  2559  บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  ซึ่งในปี  2563  บริษัทฯ  ได้ทำการ
ต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมฯ  โดยการจัดทำแบบประเมินตนเอง  71  ข้อ     
และคณะกรรมการบริษัทได้มติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น     
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562  เพื่อต่ออายุการข้ึนทะเบียนรายชื่อบริษัท ในโครงการ
แนวร่วมฯ ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมฯ  ได้รับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทย ในการต่อต้านทุจริตสมัยที่ 2  ในไตรมาสที่ 3 / 2562 

ในปี  2563  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อมุ่งเน้นในด้านหลักการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณ   กรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนักงานได้พัฒนาอยา่งยั่งยืน  ดังนี้   

1.บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมผ่านระบบ E-learning   หลักสูตร “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2020  และเพิ่มเกณฑ์การประเมินผลจากร้อยละ 80  เป็นร้อยละ 90 

2.บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสู่บริษัท ท้อปเทร็นด์  แมนูเฟคเจอริ่ง  จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย โดยยื่นคำประกาศ
เจตนารมณ์ในเดือน ธันวาคม  2563 

45  |  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั ่นพร้อมทั้งกำหนดข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น     
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนโดยมุ่งเน้นการป้องกันและการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมและไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน  นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการ
คอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

บริษัทฯ  มีกระบวนการในการตรวจสอบ  ติดตาม  ค้นหาและประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น 
ตลอดจนจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น   โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่
ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นและจัดทำเป็นรายงานประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปช่ัน     
โดยประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื ่อทำหน้าที่ตรวจสอบและนำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบ
ภายใน  ในกรณีที่มีการคอร์รัปชั ่นหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และคณะกรรมการตรวจสอบจดรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ 

บริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รั ปชั ่นในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ     
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (The Private Sector Collective Action Against Anti-
Corruption : CAC) ตั้งแต่ปี  2557  และในวันที่  14  ตุลาคม  2559  บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  ซึ่งในปี  2563  บริษัทฯ  ได้ทำการ
ต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมฯ  โดยการจัดทำแบบประเมินตนเอง  71  ข้อ     
และคณะกรรมการบริษัทได้มติอนุมัติแบบประเมินตนเองเกี ่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น     
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562  เพื่อต่ออายุการข้ึนทะเบียนรายชื่อบริษัท ในโครงการ
แนวร่วมฯ ซึ่งคณะกรรมการแนวร่วมฯ  ได้รับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทย ในการต่อต้านทุจริตสมัยที่ 2  ในไตรมาสที่ 3 / 2562 

ในปี  2563  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)  บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อมุ่งเน้นในด้านหลักการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการคอร์รัปชั่น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  จรรยาบรรณ   กรรมการบริษัท 
ผู้บริหารและพนักงานได้พัฒนาอยา่งยั่งยืน  ดังนี้   

1.บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมผ่านระบบ E-learning   หลักสูตร “ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”  ระหว่างวันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2020  และเพิ่มเกณฑ์การประเมินผลจากร้อยละ 80  เป็นร้อยละ 90 

2.บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสู่บริษัท ท้อปเทร็นด์  แมนูเฟคเจอริ่ง  จำกัด ในฐานะบริษัทย่อย โดยยื่นคำประกาศ
เจตนารมณ์ในเดือน ธันวาคม  2563 
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นอกจากนี้  บริษัทฯ มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน เมื่อพนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือ   
มีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชั่น   การทุจริตกระทำผิด
กฎหมาย  การฝ่าฝืนกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และ
พนักงาน  ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท  ที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจความ
งามแบบครบวงจร โดยลดโอกาสความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนและให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่  ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นางพรทิพย์ ภูริภัทร์ นางทองสุข อุปถัมภากุล นางดารณี อรรจนียกุล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และนางสาววราลักษณ์ พันธุ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

ในปี 2020 คณะกรรมการความเสี ่ยงได้ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฏบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี ่ยง โดยมีหน้าที ่กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี ่ยงทั ้งองค์กรให้ 
มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั ้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
การดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการความเสี ่ยงมีการประชุมทุกไตรมาส เพื ่อติดตามประเมินความเสี่ยงและ     
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงท้ังในระดับหน่วยงานและองค์กร โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
กำหนดกรอบบริหารความเสี ่ยงและ
ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบเพื่อทำ
แผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
แ ล ะ ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น ค ร อ บ ค ล ุ ม ท า ง
ด ้านเศรษฐก ิจ การเง ิน ส ังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริหารความเสี่ยง
ที ่เกิดขึ ้นใหม่ทั ้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยให้ความสำคัญในเรื ่อง
การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท
สูงสุด

2. คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง
กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความ
เสี ่ยง ครอบคลุมความเสี ่ยงที่สำคัญ
ทั ้งหมด 7 ความเสี ่ยงที ่ม ีผลต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท คือความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยี 
ด้านบุคลากร ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื ่อพิจารณาประเมินความเสี ่ยงและ
แผนจัดการความเสี ่ยง เพื ่อให้บริษัท
สามารถจัดการความเสี ่ยงอย่างเป็น
ระบบและให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ
ลดโอกาสค ว ามเ ส ี ่ ยงท ี ่ จ ะ เก ิดขึ้น
ในอนาคต

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
รายงานผลการดำเน ินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความ
มั ่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความ
เส ี ่ยงท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพสอดค ล ้อง
กับระบบควบคุมภายในและแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินไป
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนงาน
ที่วางไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยการวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้ โดยปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดได้ถูกพิจารณาอย่างแป็นระบบ โดยสามารถ
จำแนกปัจจัยเสี่ยงได้ท้ังหมด 7 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
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บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท  ที่จะเป็นผู้นำด้านธุรกิจความ
งามแบบครบวงจร โดยลดโอกาสความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนและให้ได้มาซึ่งโอกาสทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่  ผู้ถือหุ้นและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง นางพรทิพย์ ภูริภัทร์ นางทองสุข อุปถัมภากุล นางดารณี อรรจนียกุล เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และนางสาววราลักษณ์ พันธุ์ไพโรจน์ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ

ในปี 2020 คณะกรรมการความเสี ่ยงได้ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และกฏบัตรคณะ
กรรมการบริหารความเสี ่ยง โดยมีหน้าที ่กำหนดและทบทวนนโยบาย เป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี ่ยงทั ้งองค์กรให้ 
มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัททั ้งในและต่างประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกลยุทธ์ 
การดำเนินงานและแผนธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการความเสี ่ยงมีการประชุมทุกไตรมาส เพื ่อติดตามประเมินความเสี่ยงและ     
ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงท้ังในระดับหน่วยงานและองค์กร โดยสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
กำหนดกรอบบริหารความเสี ่ยงและ
ทบทวนปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบเพื่อทำ
แผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
แ ล ะ ไ ด ้ ม า ต ร ฐ า น ค ร อ บ ค ล ุ ม ท า ง
ด ้านเศรษฐก ิจ การเง ิน ส ังคมและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริหารความเสี่ยง
ที ่เกิดขึ ้นใหม่ทั ้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยให้ความสำคัญในเรื ่อง
การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท
สูงสุด

2. คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง
กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการความ
เสี ่ยง ครอบคลุมความเสี ่ยงที่สำคัญ
ทั ้งหมด 7 ความเสี ่ยงที ่ม ีผลต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท คือความเสี่ยง
ทางด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยี 
ด้านบุคลากร ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื ่อพิจารณาประเมินความเสี ่ยงและ
แผนจัดการความเสี ่ยง เพื ่อให้บริษัท
สามารถจัดการความเสี ่ยงอย่างเป็น
ระบบและให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือ
ลดโอกาสค ว ามเ ส ี ่ ยงท ี ่ จ ะ เก ิดขึ้น
ในอนาคต

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
รายงานผลการดำเน ินงานต่อคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความ
มั ่นใจว่า บริษัทฯ มีการบริหารความ
เส ี ่ยงท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพสอดค ล ้อง
กับระบบควบคุมภายในและแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินไป
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจตามแผนงาน
ที่วางไว้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างยั่งยืน

 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดหัวข้อปัจจัยเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยการวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตราการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดได้ โดยปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดได้ถูกพิจารณาอย่างแป็นระบบ โดยสามารถ
จำแนกปัจจัยเสี่ยงได้ท้ังหมด 7 ปัจจัยเสี่ยง ดังนี้
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ขข้้ออพพิิพพาาททททาางงกกฎฎหหมมาายย  
1. คดีท ี ่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษ ัทย่อย ที ่ม ีจำนวนสูงกว่าร ้อยละ 5 ของส่วนของผู ้ถ ือหุ้น

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2563     - ไม่มี –
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้    - ไม่มี -
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   - ไม่มี -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เอส แอนด์ เจฯ  มีแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยหลักคิด  customer centric , social and environment concern ดังนี ้
• สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย  ด้วยแนวคิดใหม่ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค  มุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Clean & Green Beauty
• ร่วมมือกับสถาบันภาครัฐ ในการวิจัยและส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรไทยในเครื่องสำอาง

เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ด้วยการ
สร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น “ Thai  Cosmetopoeia ”

• พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และ ความปลอดภัยของผู้บริโภค

Customer Centric  
Social and Environment Concern

ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานน  

ปี 2017 2018 2019 2020 
นวัตกรรมใหม่ที่สร้างยอดขาย (รายการ) - - 17 32 
รางวัล หรือ ประกาศนียบัตร (รายการ) 6 6 5 10 
%ความพึงพอใจลูกค้า ด้านการพัฒนาสินค้า 86% 86% 89% 88% 

ปปรระะเเภภททขขอองงนนววััตตกกรรรรมม

1.นวัตกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ
(Uniqueness Innovation)

2. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN  BEAUTY
4. นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดเครื่องสำอางระดับโลก

ปปรระะโโยยชชนน์์ททีี่่บบรริิษษััททฯฯ  ไไดด้้รรัับบจจาากกกกาารรพพััฒฒนนาานนววััตตกกรรรรมมตต่่ออบบรริิษษััททฯฯ

1. ทำให้สามารถทราบถึงจุดอ่อน  จุดแข็งในการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมขององค์กร

2. สามารถยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมที่เหนือคู่แข่ง 
3. ทำให้เกิดการปรับปรุงระบบ/กระบวนการ/วัฒนธรรมองค์กร 
4. ส่งเสริมความน่าเชื ่อถือทำให้เกิดความก้าวหน้าทางธุรกิจและสังคม

โดยรวม
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ขข้้ออพพิิพพาาททททาางงกกฎฎหหมมาายย  
1. คดีท ี ่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษ ัทย่อย ที ่ม ีจำนวนสูงกว่าร ้อยละ 5 ของส่วนของผู ้ถ ือหุ้น

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2563     - ไม่มี –
2. คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้    - ไม่มี -
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย   - ไม่มี -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เอส แอนด์ เจฯ  มีแนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรม ด้วยหลักคิด  customer centric , social and environment concern ดังนี ้
• สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ทันสมัย  ด้วยแนวคิดใหม่ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค  มุ่งเน้นคัดสรรผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Clean & Green Beauty
• ร่วมมือกับสถาบันภาครัฐ ในการวิจัยและส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรไทยในเครื่องสำอาง

เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย ด้วยการ
สร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น “ Thai  Cosmetopoeia ”

• พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และ ความปลอดภัยของผู้บริโภค

Customer Centric  
Social and Environment Concern

ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานน  

ปี 2017 2018 2019 2020 
นวัตกรรมใหม่ที่สร้างยอดขาย (รายการ) - - 17 32 
รางวัล หรือ ประกาศนียบัตร (รายการ) 6 6 5 10 
%ความพึงพอใจลูกค้า ด้านการพัฒนาสินค้า 86% 86% 89% 88% 

ปปรระะเเภภททขขอองงนนววััตตกกรรรรมม

1.นวัตกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ
(Uniqueness Innovation)

2. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นลักษณะทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม GREEN  BEAUTY
4. นวัตกรรมเครื่องสำอางไทยสู่ตลาดเครื่องสำอางระดับโลก

ปปรระะโโยยชชนน์์ททีี่่บบรริิษษััททฯฯ  ไไดด้้รรัับบจจาากกกกาารรพพััฒฒนนาานนววััตตกกรรรรมมตต่่ออบบรริิษษััททฯฯ

1. ทำให้สามารถทราบถึงจุดอ่อน  จุดแข็งในการพัฒนาศักยภาพด้าน
นวัตกรรมขององค์กร

2. สามารถยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมที่เหนือคู่แข่ง 
3. ทำให้เกิดการปรับปรุงระบบ/กระบวนการ/วัฒนธรรมองค์กร 
4. ส่งเสริมความน่าเชื ่อถือทำให้เกิดความก้าวหน้าทางธุรกิจและสังคม

โดยรวม
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INNOVATION  SUCCESS  RESULT  2020

• Innovation Products จำนวน 52  รายการ   :  Success items   32 รายการ 
• สร้างยอดขาย  = 151.7  ล้านบาท 

นนววััตตกกรรรรมมดด้้าานนผผลลิิตตภภััณณฑฑ์ ์ 
11.. นนววััตตกกรรรรมมททีี่เ่เปป็น็นเเออกกลลักักษษณณ์์เเฉฉพพาาะะขขอองงบบรริษิษัทัทฯฯ  ((UUnniiqquueenneessss  IInnnnoovvaattiioonn))

• ปี 2013-ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจาก
สมุนไพร (Natural roducts) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
เกษตรชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดย
การผลักดันพืชอัตลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จึงได้มีการ
ทำความร่วมมือกับทางสถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)  ในการวิจัยและส่งเสริมการใช้พืชเอกลักษณ์
ท้องถิ่นในเครื่องสำอาง  ภายใต้โครงการ  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย
ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น”
หรือ “Thai Cosmetopoeia”

• ในปี 2020 สามารถสร้างยอดขายได้ทั้งสิ้น 10.7 ล้านบาท
ปี นวัตกรรมสารสกัดสมุนไพร 

2013  สารสกัดจากตะไคร้, ข้าวหอมนิล, ฟักข้าว, Black current และ Blue berry 
2014  สารสกัดจากเต้าหู,้ รำข้าวหอมแดง และ วาซาบ ิ
2015  สารสกัดจากว่านมหาเสน่ห์, ดอกสายน้ำผึ้ง, หญ้ารีแพร์ และ หมากเม่า 
2016  สารสกัดจากมะนาวคาเวียร์, ไหมข้าวโพด, กระชายดำ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, สัปปะรดฮาวาย และ อินทผาลัม 

สารสกัดผสมผสาน Extract blend 
- 5 V flower (ซ่อนกลิ่น, มะลิ, กระดังงา,จำป,ี เบญจมาศ)
- Potpourri (กฤษณา, เปราะหอม, กระดังงา, มะลิ, จำปี)

2017  สารสกัดไหมข้าวโพดสีม่วง, ว่านมหาเสน่ห์ และ LITSIA 
2018  สารสกัดมะขามยักษ์, หญ้าขน ( Paragrass ), แอปเปิ้ลเขยีว, กหุลาบอังกฤษ, รังนก 
2019  สารสกัดดอกหอมหม่ืนลี้, ลิ้นจี่ และ อโวคาโด 
2020  สารสกัดฟ้าทะลายโจร, คาเวยีร์, เครื่องต้มยำ, ชาเมี่ยงและชาเมี่ยงหมัก, มะขามหวาน และสารสกัดกระเจี๊ยบเขียว 
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INNOVATION  SUCCESS  RESULT  2020

• Innovation Products จำนวน 52  รายการ   :  Success items   32 รายการ 
• สร้างยอดขาย  = 151.7  ล้านบาท 

นนววััตตกกรรรรมมดด้้าานนผผลลิิตตภภััณณฑฑ์ ์ 
11.. นนววััตตกกรรรรมมททีี่เ่เปป็น็นเเออกกลลักักษษณณ์์เเฉฉพพาาะะขขอองงบบรริษิษัทัทฯฯ  ((UUnniiqquueenneessss  IInnnnoovvaattiioonn))

• ปี 2013-ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจาก
สมุนไพร (Natural roducts) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
เกษตรชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจโดย
การผลักดันพืชอัตลักษณ์ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จึงได้มีการ
ทำความร่วมมือกับทางสถาบันวิจ ัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.)  ในการวิจัยและส่งเสริมการใช้พืชเอกลักษณ์
ท้องถิ่นในเครื่องสำอาง  ภายใต้โครงการ  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทย
ด้วยการสร้างสรรค์คุณค่าเครื่องสำอางตามเอกลักษณ์ท้องถิ่น”
หรือ “Thai Cosmetopoeia”

• ในปี 2020 สามารถสร้างยอดขายได้ทั้งสิ้น 10.7 ล้านบาท
ปี นวัตกรรมสารสกัดสมุนไพร 

2013  สารสกัดจากตะไคร้, ข้าวหอมนิล, ฟักข้าว, Black current และ Blue berry 
2014  สารสกัดจากเต้าหู,้ รำข้าวหอมแดง และ วาซาบ ิ
2015  สารสกัดจากว่านมหาเสน่ห์, ดอกสายน้ำผึ้ง, หญ้ารีแพร์ และ หมากเม่า 
2016  สารสกัดจากมะนาวคาเวียร์, ไหมข้าวโพด, กระชายดำ, ข้าวไรซ์เบอร์รี่, สัปปะรดฮาวาย และ อินทผาลัม 

สารสกัดผสมผสาน Extract blend 
- 5 V flower (ซ่อนกลิ่น, มะลิ, กระดังงา,จำป,ี เบญจมาศ)
- Potpourri (กฤษณา, เปราะหอม, กระดังงา, มะลิ, จำปี)

2017  สารสกัดไหมข้าวโพดสีม่วง, ว่านมหาเสน่ห์ และ LITSIA 
2018  สารสกัดมะขามยักษ์, หญ้าขน ( Paragrass ), แอปเปิ้ลเขยีว, กหุลาบอังกฤษ, รังนก 
2019  สารสกัดดอกหอมหม่ืนลี้, ลิ้นจี่ และ อโวคาโด 
2020  สารสกัดฟ้าทะลายโจร, คาเวยีร์, เครื่องต้มยำ, ชาเมี่ยงและชาเมี่ยงหมัก, มะขามหวาน และสารสกัดกระเจี๊ยบเขียว 

 

 

 

22.. นนววััตตกกรรรรมมดด้้าานนผผลลิิตตภภััณณฑฑ์์ททีี่่เเปป็็นนลลัักกษษณณะะททาางงธธุุรรกกิิจจขขอองงบบรริิษษััททฯฯ
ในปี 2020 บริษัทเอส แอนด์ เจฯ   ได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี CLEAN BEAUTY
อันอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผู้บริโภค เช่น  พาราเบน   ไตรโคลซาน ฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นต้น  ซึ่งได้รับ
ความสนใจในตลาดเครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น   

• ปี 2020 บริษัทฯได้รับ RSPO Certified เพื่อแสดงเจตนารมณ์
ในการร่วมอนุรักษ์การใช้ปาล์มอย่างยั่งยืน

33.. นนววััตตกกรรรรมมททีี่่เเปป็็นนมมิิตตรรกกัับบสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม  GGRREEEENN  BBEEAAUUTTYY

CCLLEEAANN      
BBEEAAUUTTYY

สสรร้้าางงยยออดดขขาายยใในนผผลลิิตตภภััณณฑฑ์์ททีี่่ใใชช้้ปปาาลล์์มม  
1100..9977  ลล้้าานนบบาาทท  

สสาามมาารรถถสสรร้้าางง
ยยออดดขขาายยไไดด้้ททัั้้งงสส้้ิินน  

113344  ลล้้าานนบบาาทท  
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• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์กันแดดกลุ่มCoral safe -Oxybenzone

free เพื่อช่วยลดการทำลายปะการังจากสารกันแดด 
และลดการเกิดปะการังฟอกขาว  

2.การใช้บรรจุภัณฑ์ Recycle ของหน่วยงาน Gift set  (186 รายการจากทั้งหมด 229 รายการ)

  สส่่งงเเสสรริิมมกกาารรใใชช้้บบรรรรจจุุภภััณณฑฑ์์ททีี่่เเปป็็นน  มมิิตตรรกกัับบสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม  
1.การใช้บรรจุภัณฑ์ Post Consumer Recycle Bottle (PCR)

  ช่วยลดการตกค้างของพลาสติก 
ซึ่งขวดพลาสติกต้องใช้เวลาในการ
ย่อยสลายนานมากกว่า 400 ปี   

สสรร้้าางงยยออดดขขาายยไไดด้้  
77  ลล้้าานนบบาาทท  

สสาามมาารรถถสสรร้้าางงยยออดดขขาายยไไดด้้  
6633..6666    ลล้้าานนบบาาทท    

 

 

IINNNNOOVVAATTIIOONN  TTRREEEE    22002200

• Jelly Mist, a transformative texture, which contains Anti Blue-light
and skin soothing ingredient to protect your skin from a digital-life
damage and moisturize the skin at one. It is free from Paraben and
Alcohol.

44..นนววััตตกกรรรรมมเเคครรืื่่อองงสสำำออาางงไไททยยสสูู่่ตตลลาาดดเเคครรืื่่อองงสสำำออาางงรระะดดัับบโโลลกก

IINNNNOOVVAATTIIOONN      HHIISSTTOORRYY 
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IINNNNOOVVAATTIIOONN  TTRREEEE    22002200

• Jelly Mist, a transformative texture, which contains Anti Blue-light
and skin soothing ingredient to protect your skin from a digital-life
damage and moisturize the skin at one. It is free from Paraben and
Alcohol.

44..นนววััตตกกรรรรมมเเคครรืื่่อองงสสำำออาางงไไททยยสสูู่่ตตลลาาดดเเคครรืื่่อองงสสำำออาางงรระะดดัับบโโลลกก

IINNNNOOVVAATTIIOONN      HHIISSTTOORRYY 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020  |  56



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากการมีเครื่องจักรใหม่ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว  ส่วนงานวิศวกรรมมีแผนการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร
ที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังเป็น  การลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรใหม่อีกทางหนึ่งด้วย   

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานนใในนปปี ี 22002200  
• จำนวนเครื่องจักรที่พัฒนาและปรับปรุงทั้งหมด = 45 เครื่อง

• มูลค่าในการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร       ==  77,,777722,,331100  บบาาทท

ปปรระะเเภภททขขอองงคค่่าาใใชช้้จจ่่าายยททีี่่ลลดดลลงงจจาากกกกาารรพพััฒฒนนาาเเคครรืื่่อองงจจัักกรร  

NNoo..  รราายยลละะเเออียียดด  มมูลูลคค่า่า  ((บบาาทท))  
11  การสั่งซื้อเครื่องจักร 1,742,500 
22   Direct Labor ทีล่ดลง 1,438,510 
33  ค่า Overhead ที่ลดลง 6,333,800 

รรววมมททัั้ง้งหหมมดด  7,772,310 

ตตััววออยย่่าางงเเคครรืื่่อองงจจัักกรรททีี่่พพัฒัฒนนาาแแลละะปปรรัับบปปรรุุงง  

เเคครรืื่อ่องงชชัั่่งงแแบบบบพพิมิมพพ์ใ์ใบบบบันันททึกึก    
((AAuuttoo  PPrriinntteerr))  
ประโยชน์ที่ได้รับ  
ลด Human error ในการจด
บันทึกควบคุมช่วงของการชั่งและ
เตือนเมื่อน้ำหนักออกนอกช่วง   
ที่กำหนด 
ลดค่าใช้จ่าย  648,000 บาท 

เเคครรืื่อ่องงตติดิดสสตติกิกเเกกออรร์์  
ประโยชน์ที่ได้รับ  
เพิ่ม Productivity 70 % 
ลดค่าใช้จ่าย 560,000 บาท 

เเคครรืื่อ่องงปป้อ้อนนกกลล่อ่องงเเรรียียงงบบนน
สสาายยพพาานน  
ประโยชน์ที่ได้รับ  
เพิ่ม Productivity 100 % 
ลดค่าใช้จ่าย 276,000 บาท 

เเคครรืื่อ่องงรรีดีดสสตติกิกเเกกออรร์ด์ด้า้านนขข้า้างง  
ประโยชน์ที่ได้รับ  
เพิ่ม Productivity 100 % 
ลดค่าใช้จ่าย 114,000 บาท 

 

 

 

 

 

กกาารรดดำำเเนนิินนโโคครรงงกกาารรขข้้ออเเสสนนออแแนนะะ  

       บริษัทสนับสนุนการดำเนินโครงการข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นการสร้างให้เกิดระบบการปรับปรุงงานจากพนักงาน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงานผ่านการเขียนข้อเสนอแนะ   ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก
โครงการ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพการสร้างความปลอดภัย
ในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งการสร้างให้เกิดการทำงานในเชิงป้องกัน  

จจิติตสสำำนนึกึกใในนกกาารรปปรรับับปปรรุงุงงงาานน  

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน   
จำนวนข้อเสนอแนะ 835 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 2,027,095 
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กกาารรดดำำเเนนิินนโโคครรงงกกาารรขข้้ออเเสสนนออแแนนะะ  
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
เพิ่ม Productivity 100 % 
ลดค่าใช้จ่าย 114,000 บาท 

 

 

 

 

 

กกาารรดดำำเเนนิินนโโคครรงงกกาารรขข้้ออเเสสนนออแแนนะะ  

       บริษัทสนับสนุนการดำเนินโครงการข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นการสร้างให้เกิดระบบการปรับปรุงงานจากพนักงาน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงานผ่านการเขียนข้อเสนอแนะ   ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก
โครงการ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพการสร้างความปลอดภัย
ในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งการสร้างให้เกิดการทำงานในเชิงป้องกัน  

จจิติตสสำำนนึกึกใในนกกาารรปปรรับับปปรรุงุงงงาานน  

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน   
จำนวนข้อเสนอแนะ 835 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 2,027,095 
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กกาารรดดำำเเนนิินนโโคครรงงกกาารรขข้้ออเเสสนนออแแนนะะ  

       บริษัทสนับสนุนการดำเนินโครงการข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นการสร้างให้เกิดระบบการปรับปรุงงานจากพนักงาน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงานผ่านการเขียนข้อเสนอแนะ   ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก
โครงการ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพการสร้างความปลอดภัย
ในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งการสร้างให้เกิดการทำงานในเชิงป้องกัน  

จจิติตสสำำนนึกึกใในนกกาารรปปรรับับปปรรุงุงงงาานน  

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน   
จำนวนข้อเสนอแนะ 835 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 2,027,095 

 

 

 

 

 

กกาารรดดำำเเนนิินนโโคครรงงกกาารรขข้้ออเเสสนนออแแนนะะ  

       บริษัทสนับสนุนการดำเนินโครงการข้อเสนอแนะมาอย่างต่อเนื่อง  เพราะเป็นการสร้างให้เกิดระบบการปรับปรุงงานจากพนักงาน ส่งเสริม
ให้พนักงานมีความคิดริเริ่มและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงานผ่านการเขียนข้อเสนอแนะ   ประโยชน์ที่บริษัทได้รับจาก
โครงการ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพการสร้างความปลอดภัย
ในการทำงาน เป็นต้น รวมทั้งการสร้างให้เกิดการทำงานในเชิงป้องกัน  

จจิติตสสำำนนึกึกใในนกกาารรปปรรับับปปรรุงุงงงาานน  

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน   
จำนวนข้อเสนอแนะ 835 เรื่อง 
ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 2,027,095 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จจััดดกกาารร

       บริษัท เอส แอนด์ เจฯ มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเสมอภาค โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมไปถึงการให้ความสำคัญต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่ค้าการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ และ  
มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าให้มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

1.มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย  คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี การปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที ่ดีต่อกันแลกเปลี ่ยนความรู ้ร่วมกันพัฒนาและเพิ ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อ
การเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นนโโยยบบาายยแแลละะแแนนววปปฏฏิิบบััตติิจจรริิยยธธรรรรมมกกาารรดดำำเเนนิินนธธุุรรกกิิจจกกัับบคคูู่่คค้้าา  

นนโโยยบบาายยกกาารรบบรริิหหาารรจจััดดกกาารรหห่่ววงงโโซซ่่ออุุปปททาานน  

 
 

กกรระะบบววนนกกาารรปปฏฏิิบบััตติิตต่่ออคคูู่่คค้้าา  

11.. กกาารรคคััดดเเลลืืออกกคคูู่่คค้้าา
บริษัทฯจัดทำระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความสามารถด้านคุณภาพของคู ่ค้า ก ำลังการผลิต 
ระบบมาตรฐานต่างๆ ความพร้อมของการบริการ การขนส่ง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึง 
การดำเนินธุรกิจของคู ่ค้าที่ตอบสนอง สังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน
เบื้องต้น และทำการตรวจติดตามให้มั่นใจว่ามีศักยภาพเพียงพอบริหารงานและสามารถเช่ือถือได้ 

22.. กกาารรจจัดัดททำำททะะเเบบียียนนคคูู่ค่ค้า้า
บริษัทฯ ที่ถูกคัดเลือกจะได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ

33..กกาารรจจััดดกกลลุุ่่มมลลููกกคค้้าารราายยสสำำคคััญญ
33..11  คคูู่่คค้้าารราายยหหลลัักก คือ คู่ค้าที่มียอดการซื้อขายกับบริษัทในปริมาณสูง และเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีนัยสำคัญ
ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบถึงลูกค้าอย่างรุนแรงและมีความเสี่ยงในระดับสูงมากหรือสูง เป็นคู่ค้าใน
กลุ่มสินค้าทดแทนยาก ตลอดจนวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญๆ
33..22  กกาารรดดำำเเนนิินนธธุุรรกกิิจจรร่่ววมมกกัับบคคูู่่คค้้าา
    บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า โดยจัดทำเป็น “ Purchase Agreement” 
ประกอบด้วยรายละเอียดในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น  เงื ่อนไขการซื้อขาย การส่งมอบ การส่ง
สินค้า การคืนสินค้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน 
33..33  กกาารรปปรระะเเมมิินนคคววาามมเเสสีี่่ยยงง   

บริษัทฯ มีการพิจารณาคู่ค้าที่มีมูลค่าการจัดซื้อสูง หรือคู่ค้าที่มีปัจจัยในการผลิตสำคัญซ่ึ งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าครอบคลุมทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดทำ
แผนในการรองรับเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใ นระดับที่ยอมรับได้และ 
ไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้า/ธุรกิจ 
33..44  กกาารรททำำแแผผนนบบรริิหหาารรคคววาามมเเสสีี่่ยยงงโโดดยยคคูู่่คค้้าา  คู่ค้าต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ
ตนเอง ในหัวข้อที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น และหาแนวทางในการตอบโต้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการดำเนิน

ธุรกิจระหว่างกัน   

55.. กกาารรพพััฒฒนนาาคคูู่่คค้้าา
บริษัทฯ จัดทำโครงการในการพัฒนาคู่ค้าให้สอดคล้องกับการประเมินที่เป็นไปตามศักยภาพของคู่ค้า
แต่ละราย เช่น
5.1 จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาคู่ค้าในการร่วมผลิตสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ
5.2 ด้านบรรษัทภิบาล  การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน
5.3 ด้าน Green Packaging ฯลฯ 

44.. กกาารรตติิดดตตาามมผผลลกกาารรปปฏฏิิบบััตติิงงาานน
บริษัทฯกำหนดเป็นการประเมิน  Performance ของคู ่ค้าในด้านระบบคุณภาพและจริยธรรม

การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าในรายไตรมาส และ  Feed back ผลการประเมิน พร้อมทั้งจุดแข็งและจุดที่
ควรปรับปรุงให้ทางคู่ค้ารับทราบ อีกทั้งร่วมจัดทำ Project ในการปรับปรุง Performance ร่วมกัน 

ในกลุ่มคู่ค้ารายหลักและคู่ค้าที่มี Potential บริษัทฯ กำหนดรอบในการตรวจประเมินด้านระบบ
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จจััดดกกาารร

       บริษัท เอส แอนด์ เจฯ มีนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบจริยธรรมในการ
ดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล ด้วยความเสมอภาค โปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมไปถึงการให้ความสำคัญต่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่ค้าการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันกับคู่ค้าเพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า/บริการ และ  
มีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมคู่ค้าให้มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

1.มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย  คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก
ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมี การปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เสมอภาคและเคารพซึ่งกันและกัน

2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที ่ดีต่อกันแลกเปลี ่ยนความรู ้ร่วมกันพัฒนาและเพิ ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการเพื่อ
การเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้องในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

5. ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

นนโโยยบบาายยแแลละะแแนนววปปฏฏิิบบััตติิจจรริิยยธธรรรรมมกกาารรดดำำเเนนิินนธธุุรรกกิิจจกกัับบคคูู่่คค้้าา  

นนโโยยบบาายยกกาารรบบรริิหหาารรจจััดดกกาารรหห่่ววงงโโซซ่่ออุุปปททาานน  

 
 

กกรระะบบววนนกกาารรปปฏฏิิบบััตติิตต่่ออคคูู่่คค้้าา  

11.. กกาารรคคััดดเเลลืืออกกคคูู่่คค้้าา
บริษัทฯจัดทำระบบในการคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิต ที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ความสามารถด้านคุณภาพของคู ่ค้า ก ำลังการผลิต 
ระบบมาตรฐานต่างๆ ความพร้อมของการบริการ การขนส่ง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึง 
การดำเนินธุรกิจของคู ่ค้าที่ตอบสนอง สังคมและ สิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน
เบื้องต้น และทำการตรวจติดตามให้มั่นใจว่ามีศักยภาพเพียงพอบริหารงานและสามารถเช่ือถือได้ 

22.. กกาารรจจัดัดททำำททะะเเบบียียนนคคูู่ค่ค้า้า
บริษัทฯ ที่ถูกคัดเลือกจะได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ

33..กกาารรจจััดดกกลลุุ่่มมลลููกกคค้้าารราายยสสำำคคััญญ
33..11  คคูู่่คค้้าารราายยหหลลัักก คือ คู่ค้าที่มียอดการซื้อขายกับบริษัทในปริมาณสูง และเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีนัยสำคัญ
ทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบถึงลูกค้าอย่างรุนแรงและมีความเสี่ยงในระดับสูงมากหรือสูง เป็นคู่ค้าใน
กลุ่มสินค้าทดแทนยาก ตลอดจนวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญๆ
33..22  กกาารรดดำำเเนนิินนธธุุรรกกิิจจรร่่ววมมกกัับบคคูู่่คค้้าา
    บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า โดยจัดทำเป็น “ Purchase Agreement” 
ประกอบด้วยรายละเอียดในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น  เงื ่อนไขการซื้อขาย การส่งมอบ การส่ง
สินค้า การคืนสินค้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการทำงานร่วมกัน 
33..33  กกาารรปปรระะเเมมิินนคคววาามมเเสสีี่่ยยงง   

บริษัทฯ มีการพิจารณาคู่ค้าที่มีมูลค่าการจัดซื้อสูง หรือคู่ค้าที่มีปัจจัยในการผลิตสำคัญซ่ึ งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบให้กับลูกค้า ทั้งน้ีบริษัทฯมีการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าครอบคลุมทั้งดา้น
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และจัดทำ
แผนในการรองรับเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใ นระดับที่ยอมรับได้และ 
ไม่เกิดผลกระทบต่อลูกค้า/ธุรกิจ 
33..44  กกาารรททำำแแผผนนบบรริิหหาารรคคววาามมเเสสีี่่ยยงงโโดดยยคคูู่่คค้้าา  คู่ค้าต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ
ตนเอง ในหัวข้อที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น และหาแนวทางในการตอบโต้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการดำเนิน
ธุรกิจระหว่างกัน   

55.. กกาารรพพััฒฒนนาาคคูู่่คค้้าา
บริษัทฯ จัดทำโครงการในการพัฒนาคู่ค้าให้สอดคล้องกับการประเมินที่เป็นไปตามศักยภาพของคู่ค้า
แต่ละราย เช่น
5.1 จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาคู่ค้าในการร่วมผลิตสินค้าให้กับลูกค้าต่างประเทศ
5.2 ด้านบรรษัทภิบาล  การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ัน
5.3 ด้าน Green Packaging ฯลฯ 

44.. กกาารรตติิดดตตาามมผผลลกกาารรปปฏฏิิบบััตติิงงาานน
บริษัทฯกำหนดเป็นการประเมิน  Performance ของคู ่ค้าในด้านระบบคุณภาพและจริยธรรม

การดำเนินธุรกิจของคู่ค้าในรายไตรมาส และ  Feed back ผลการประเมิน พร้อมทั้งจุดแข็งและจุดที่
ควรปรับปรุงให้ทางคู่ค้ารับทราบ อีกทั้งร่วมจัดทำ Project ในการปรับปรุง Performance ร่วมกัน 

ในกลุ่มคู่ค้ารายหลักและคู่ค้าที่มี Potential บริษัทฯ กำหนดรอบในการตรวจประเมินด้านระบบ
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กกาารรพพััฒฒนนาาคคูู่่คค้้าา  

ยอดการใช้บรรจุภัณฑ์ Green Packaging 

ปริมาณกล่องที่ใช้ Soy Ink 

ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานน  ปปีี  22002200
1.การเปลี่ยนการใช้ Packagingที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- PET PCR BOTTLE
- PBL PCR TUBE
- PE PCR JAR BOTTLE
- ALUMINIUM BOTTLE

2.การใช้การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์
3.การใช้หมึกประเภท Soy Ink แทนหมึกประเภท Solvent
4.การใช้กล่องกระดาษผลิตจากป่า FSC

SUPPLIER CODE OF CONDUCT AND GUIDELINE 

   บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกาศการใช้คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct and Guideline) ขึ้น ด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะให้คู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีความเข้าใจในประเด็นความเสี่ยงต่างๆของการดำเนินธุรกิจอันมาจากหลายประเด็นท้ั งประเด็นทาง
กฏหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ อันอาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ดังนี้ 

22..กกาารรใใหห้้คคววาามมรรูู้้ดด้้าานนจจรรรรยยาาบบรรรรณณแแลละะจจรริิยยธธรรรรมมททาางงธธุุรรกกิิจจ
บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการให้ความรู้และแนะนำ

แนวทางในการขอรับรองมาตรฐาน SEDEX : SMETA มาตรฐาน
แรงงานไทยเพื ่อให ้ค ู ่ค ้าผ ่านการขอรับรองจนสามารถเป็น
พันธม ิตรทางธ ุรก ิจร ่วมก ันในการดำเน ินธ ุรก ิจก ับค ู ่ค้า
ต่างประเทศ 

33..คคววาามมรร่่ววมมมมืืออดด้้าานน  GGrreeeenn  PPaacckkaaggiinngg
บริษัทฯร่วมมือกับคู่ค้า  เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Green Packaging) มาอย่างต่อเนื่อง   ต้ังแต่ปี 2017 

11..กกาารรใใหห้้คคววาามมรร่่ววมมมมืืออใในนกกาารรตต่่ออตต้้าานนคคออรร์์รรััปปชชัั่่นน
จากที่ทางบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนในการ

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และ  
บริษัทฯได้ดำเนินการจัดสัมมนาให้กับคู่ค้ารายหลักเพื่อ “ขยาย
แนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชั่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ทั้งนี้มีคู ่ค้าเข้าร่วมลงนามในแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นท้ังหมด 56 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มมาาตตรรกกาารรกกาารรรรัับบววััตตถถุุดดิิบบแแลละะบบรรรรจจุุภภััณณฑฑ์์จจาากกตต่่าางงปปรระะเเททศศใในนสสถถาานนกกาารรณณ์์กกาารรแแพพรร่่รระะบบาาดด  CCOOVVIIDD  1199  

• ส่งข้อมูลให้คู่ค้ารับทราบ แนวทางการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ของทางบริษัท
• ตรวจสอบคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Supplier  ในประเทศจีน

ซึ่งมีที่ต้ังอยู่ในเขตการแพร่ระบาด และพื้นที่ที่ไม่ได้แพร่ระบาด
• ติดตามสถานการณ์ และการประเมินความเสี่ยงในการส่งมอบ กับ Supplier อย่างใกล้ชิด
• เปิด Purchase Order ให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต

และการขนส่งจาก Supplier
• Tracking Shipment ทุกระยะเพื่อติดตามว่า Material ที่สั่งซื้อ เข้าตรงตามที่กำหนด

และเตรียมตัวในการจัดทำแผนรองรับ
• จัดทำ Dashboard ในทุก order เพื่อดูจำนวน order ที่ได้รับผลกระทบและไม่กระทบ

และติดตามสถานะการส่งมอบทุกวัน จนกว่า order ที่ได้รับผลกระทบ จะกลับสู่สถานะปกติ
• จัดหา Alternative Source ภายในประเทศ หรือกระจายความเสี่ยงโดยใช้ Supplier มากกว่า 1 ราย
• เจรจากับทางลูกค้าเพื่อเรียงลำดับ Priority การผลิต
• กำหนดมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนในการรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดตลอดกระบวนการทำงาน

เช่น จัดพื้นที่การขนถ่ายที่มีอากาศถ่ายเท แยกออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนอ่ืน

แแนนววททาางงบบรริิหหาารรหห่่ววงงโโซซ่่ออุุปปททาานนใในนชช่่ววงงสสถถาานนกกาารรณณ์์  CCOOVVIIDD  1199  

  บริษัทฯ ได้ทำการประกาศให้คูค่า้รับทราบ และปฏิบัติตาม ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2019 สามารถเขา้ดูรายละเอียด Supplier Code of Conduct 
and Guideline ไดใ้น www.snjinter.com 
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กกาารรพพััฒฒนนาาคคูู่่คค้้าา  

ยอดการใช้บรรจุภัณฑ์ Green Packaging 

ปริมาณกล่องที่ใช้ Soy Ink 

ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานน  ปปีี  22002200
1.การเปลี่ยนการใช้ Packagingที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- PET PCR BOTTLE
- PBL PCR TUBE
- PE PCR JAR BOTTLE
- ALUMINIUM BOTTLE

2.การใช้การพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์
3.การใช้หมึกประเภท Soy Ink แทนหมึกประเภท Solvent
4.การใช้กล่องกระดาษผลิตจากป่า FSC

SUPPLIER CODE OF CONDUCT AND GUIDELINE 

   บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกาศการใช้คู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct and Guideline) ขึ้น ด้วยความ
มุ่งมั่นที่จะให้คู่ค้าที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ได้มีความเข้าใจในประเด็นความเสี่ยงต่างๆของการดำเนินธุรกิจอันมาจากหลายประเด็นทั้ งประเด็นทาง
กฏหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการป้องกันการหยุดชะงักทางธุรกิจ อันอาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ดังนี้ 

22..กกาารรใใหห้้คคววาามมรรูู้้ดด้้าานนจจรรรรยยาาบบรรรรณณแแลละะจจรริิยยธธรรรรมมททาางงธธุุรรกกิิจจ
บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือคู่ค้าในการให้ความรู้และแนะนำ

แนวทางในการขอรับรองมาตรฐาน SEDEX : SMETA มาตรฐาน
แรงงานไทยเพื ่อให ้ค ู ่ค ้าผ ่านการขอรับรองจนสามารถเป็น
พันธม ิตรทางธ ุรก ิจร ่วมก ันในการดำเน ินธ ุรก ิจก ับค ู ่ค้า
ต่างประเทศ 

33..คคววาามมรร่่ววมมมมืืออดด้้าานน  GGrreeeenn  PPaacckkaaggiinngg
บริษัทฯร่วมมือกับคู่ค้า  เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม (Green Packaging) มาอย่างต่อเนื่อง   ต้ังแต่ปี 2017 

11..กกาารรใใหห้้คคววาามมรร่่ววมมมมืืออใในนกกาารรตต่่ออตต้้าานนคคออรร์์รรััปปชชัั่่นน
จากที่ทางบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจนในการ

ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และ  
บริษัทฯได้ดำเนินการจัดสัมมนาให้กับคู่ค้ารายหลักเพื่อ “ขยาย
แนวร่วม (คู่ค้า) ต่อต้านคอร์รัปชั่น สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
ทั้งนี้มีคู ่ค้าเข้าร่วมลงนามในแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นท้ังหมด 56 ราย 
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• ส่งข้อมูลให้คู่ค้ารับทราบ แนวทางการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ของทางบริษัท
• ตรวจสอบคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น Supplier  ในประเทศจีน

ซึ่งมีที่ต้ังอยู่ในเขตการแพร่ระบาด และพื้นที่ที่ไม่ได้แพร่ระบาด
• ติดตามสถานการณ์ และการประเมินความเสี่ยงในการส่งมอบ กับ Supplier อย่างใกล้ชิด
• เปิด Purchase Order ให้ครอบคลุมช่วงเวลาที่ยาวขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต

และการขนส่งจาก Supplier
• Tracking Shipment ทุกระยะเพื่อติดตามว่า Material ที่สั่งซื้อ เข้าตรงตามที่กำหนด

และเตรียมตัวในการจัดทำแผนรองรับ
• จัดทำ Dashboard ในทุก order เพื่อดูจำนวน order ที่ได้รับผลกระทบและไม่กระทบ

และติดตามสถานะการส่งมอบทุกวัน จนกว่า order ที่ได้รับผลกระทบ จะกลับสู่สถานะปกติ
• จัดหา Alternative Source ภายในประเทศ หรือกระจายความเสี่ยงโดยใช้ Supplier มากกว่า 1 ราย
• เจรจากับทางลูกค้าเพื่อเรียงลำดับ Priority การผลิต
• กำหนดมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนในการรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการแพร่ระบาดตลอดกระบวนการทำงาน

เช่น จัดพื้นที่การขนถ่ายที่มีอากาศถ่ายเท แยกออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานส่วนอ่ืน

แแนนววททาางงบบรริิหหาารรหห่่ววงงโโซซ่่ออุุปปททาานนใในนชช่่ววงงสสถถาานนกกาารรณณ์์  CCOOVVIIDD  1199  

  บริษัทฯ ได้ทำการประกาศให้คูค่า้รับทราบ และปฏิบัติตาม ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2019 สามารถเขา้ดูรายละเอียด Supplier Code of Conduct 
and Guideline ไดใ้น www.snjinter.com 
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บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้าอย่างเป็นระบบ สามารถรับทราบได้ถึงความคาดหวังของลูกค้าด้านต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานในภาพรวมของบริษัทต่อไป 

                 หหััววขข้้ออใในนกกาารรปปรระะเเมมิินน  

• Research & Development
• Product Delivery
• Product Quality
• Quality Management System
• Supply Chain Management
• Innovation

• CSR & Sustainability

ผผลลสสำำรรววจจคคววาามมพพึึงงพพออใใจจ
ลลููกกคค้้าาปปีี  22002200  

ผลการดำเนินงาน 

8866..55  %%  

เป้าหมายคะแนน 
ความพึงพอใจ > 

 
8855%%  

ผล ปี 2018 ปี 2019 ปปี ี 22002200  
ลูกค้าภายในประเทศ 83% 89% 8888%%  

ลูกค้าต่างประเทศ 84% 92% 8855%%  
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2018 2019 2020
ลูกค้าภายในประเทศ 83 89 88
ลูกค้าต่างประเทศ 84 92 85

%

คะแนนความพึงพอใจลูกค้า ปี 2018 - 2020

เป้าหมาย  : ความพึงพอใจของลูกค้า   > 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
บริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้ 

• พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
• One Stop Service
• มีการสำรวจข้อมูลให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
• ให้บริการด้านข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

กกรระะบบววนนกกาารรใในนกกาารรเเพพิิ่่มมลลููกกคค้้าารราายยใใหหมม่่

Sourcing agent Visiting Program (Online)

ยยุุททธธววิิธธีีกกาารรหหาาลลููกกคค้้าาใใหหมม่่ใในนชช่่ววงงสสถถาานนกกาารรณณ์์กกาารรแแพพรร่่รระะบบาาดดขขอองงเเชชืื้้ออไไววรรััสส  CCOOVVIIDD--1199  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19   
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยเฉพาะการติดต่อหาลูกค้าใหม่  
มีความท้าทายมากยิ่งขึ ้นเนื่องจากไม่มีการจัดแสดง Exhibition 
และไม่สามารถเดินทางไปหากันได้  การส่งอีเมล์ /แนะนำตัวคงไม่
เพียงพอที ่จะทำให้ล ูกค ้าร ู ้ส ึกพิเศษไปมากกว่าบริษ ัทอื ่นๆ  
เอส แอนด์ เจฯ จึงสร้าง ความแตกต่าง ในการติดต่อกับลูกค้าโดย
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่าน Passion Box  เพราะเชื่อว่านอกจาก
ปัจจัยพื้นฐานเรื่องคุณภาพที่เอส แอนด์ เจฯมีอยู่แล้วถ้าเราสร้าง
มุมแห่งความประทับใจเพิ่มเข้าไป จะส่งเสริมให้ลูกค้าสนใจบริษัทของ
เรามากขึ้น 
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บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจลูกค้าอย่างเป็นระบบ สามารถรับทราบได้ถึงความคาดหวังของลูกค้าด้านต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานในภาพรวมของบริษัทต่อไป 

                 หหััววขข้้ออใในนกกาารรปปรระะเเมมิินน  

• Research & Development
• Product Delivery
• Product Quality
• Quality Management System
• Supply Chain Management
• Innovation

• CSR & Sustainability

ผผลลสสำำรรววจจคคววาามมพพึึงงพพออใใจจ
ลลููกกคค้้าาปปีี  22002200  

ผลการดำเนินงาน 

8866..55  %%  

เป้าหมายคะแนน 
ความพึงพอใจ > 

 
8855%%  

ผล ปี 2018 ปี 2019 ปปี ี 22002200  
ลูกค้าภายในประเทศ 83% 89% 8888%%  

ลูกค้าต่างประเทศ 84% 92% 8855%%  
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2018 2019 2020
ลูกค้าภายในประเทศ 83 89 88
ลูกค้าต่างประเทศ 84 92 85

%

คะแนนความพึงพอใจลูกค้า ปี 2018 - 2020

เป้าหมาย  : ความพึงพอใจของลูกค้า   > 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ถือเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
บริษัทฯ มีแนวทางในการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้ 

• พัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค โดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
• One Stop Service
• มีการสำรวจข้อมูลให้กับลูกค้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
• ให้บริการด้านข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ช่วยเหลือลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย

กกรระะบบววนนกกาารรใในนกกาารรเเพพิิ่่มมลลููกกคค้้าารราายยใใหหมม่่

Sourcing agent Visiting Program (Online)

ยยุุททธธววิิธธีีกกาารรหหาาลลููกกคค้้าาใใหหมม่่ใในนชช่่ววงงสสถถาานนกกาารรณณ์์กกาารรแแพพรร่่รระะบบาาดดขขอองงเเชชืื้้ออไไววรรััสส  CCOOVVIIDD--1199  

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19   
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า โดยเฉพาะการติดต่อหาลูกค้าใหม่  
มีความท้าทายมากยิ่งขึ ้นเนื่องจากไม่มีการจัดแสดง Exhibition 
และไม่สามารถเดินทางไปหากันได้  การส่งอีเมล์ /แนะนำตัวคงไม่
เพียงพอที ่จะทำให้ล ูกค ้าร ู ้ส ึกพิเศษไปมากกว่าบริษ ัทอื ่นๆ  
เอส แอนด์ เจฯ จึงสร้าง ความแตกต่าง ในการติดต่อกับลูกค้าโดย
การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่าน Passion Box  เพราะเชื่อว่านอกจาก
ปัจจัยพื้นฐานเรื่องคุณภาพที่เอส แอนด์ เจฯมีอยู่แล้วถ้าเราสร้าง
มุมแห่งความประทับใจเพิ่มเข้าไป จะส่งเสริมให้ลูกค้าสนใจบริษัทของ
เรามากขึ้น 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020  |  64



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quality Systems Innovation
ฝ่ายประกันคุณภาพได้พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าต่างประเทศด้านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า  ในช่วงสถานการณ์
COVID-19  ที ่มีข้อจำกัดเรื ่องการเดินทางระหว่างประเทศ  ให้สามารถตรวจ
ประเมินโรงงาน (Audit)  ติดตามการผลิตสินค้า   ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ก่อนส่งออก โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสาร On line ผ่านระบบ Zoom /การเยี่ยม
ชมเสมือนจริง Virtual Visiting ,Remote Auditing,  Virtual Inspection เป็นต้น
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าได้ด้วยคุณภาพและเวลาที ่ลูกค้า
กำหนด

กกาารรสสรร้้าางงคคววาามมเเชชืื่่ออถถืืออแแลละะมมัั่่นนใใจจใในนผผลลิิตตภภััณณฑฑ์ ์ 

1. International Quality Management Systems
บริษัทได้วางแผนในการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพระดับสากลอื่นๆ

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้า
ประเภทเครื่องสำอาง  ได้แก่

ISO13485 (Medical Devices Quality Management Systems) 
ISO14971 (Application of Risk Management to Medical Devices) 
USFDA (Current Good Manufacturing Practice: cGMP USA) 
 โดยมีการเตรียมความพร้อมในการอบรมแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

กกาารรออบบรรมมหหลลักักสสูตูตรร  MMeeddiiccaall  DDeevviiccee  QQuuaalliittyy  
MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemmss--RReeqquuiirreemmeennttss    

ววันันททีี่ ่ 1100--1111  มมิถิถุนุนาายยนน  22556633  

กกาารรออบบรรมมหหลลักักสสูตูตรร  IISSOO  1144997711::  22001199  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  
ffoorr  MMeeddiiccaall  DDeevviicceess  

  ววันันททีี่ ่ 1177  มมิถิถุนุนาายยนน  22556633  

“We work 
differently  

(together with 
Customer 

&Supplier)” 

 

 

72.0%
74.0%
76.0%
78.0%
80.0%
82.0%
84.0%
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%

Product Quality Product Pricing Product Delivery Customer Service
Q1 90.0% 80.0% 90.0% 83.3%
Q2 90.0% 80.0% 90.0% 86.7%
Q3 92.5% 80.0% 93.3% 86.7%

CUSTOMER SATISFACTION OMI 
Q 1-3 '2020 

               
           
               

                       
                      

                       

                  

                    

แนวคิด Virtual faCtory Tour (Remote produCtion) แทนการ Onsite ProduCtion 

ในช ่วงว ิกฤติโคว ิด  บร ิษ ัทเอส แอนด์  เจฯ ได ้นำว ิธ ีการทำงานแบบ Remote Production  โดยใช ้ เทคโนโลย ีระบบ Zoom 
ผนวกกับการ Live สดในขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้าใหม่มาใช้  ทำให้ลูกค้าที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถตัดสินใจและควบคุม
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน แบบ Real timeได้  เสมือนมาควบคุมหน้างานด้วยตนเอง  ลูกค้าจึงมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าใหม่ 
และสามารถส่งสินค้าใหม่ออกขายได้ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้ 

สามารถส่งมอบสินค้าใหม่ให้ลูกค้าได้ตามกำหนด 100%  จำนวน  107,712 ชิ้น 
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2. Quality Systems Innovation
ฝ่ายประกันคุณภาพได้พัฒนาระบบการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าต่างประเทศด้านการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า  ในช่วงสถานการณ์
COVID-19  ที ่มีข้อจำกัดเรื ่องการเดินทางระหว่างประเทศ  ให้สามารถตรวจ
ประเมินโรงงาน (Audit)  ติดตามการผลิตสินค้า   ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ก่อนส่งออก โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสาร On line ผ่านระบบ Zoom /การเยี่ยม
ชมเสมือนจริง Virtual Visiting ,Remote Auditing,  Virtual Inspection เป็นต้น
เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าได้ด้วยคุณภาพและเวลาที ่ลูกค้า
กำหนด

กกาารรสสรร้้าางงคคววาามมเเชชืื่่ออถถืืออแแลละะมมัั่่นนใใจจใในนผผลลิิตตภภััณณฑฑ์ ์ 

1. International Quality Management Systems
บริษัทได้วางแผนในการขอรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพระดับสากลอื่นๆ

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการผลิตสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้า
ประเภทเครื่องสำอาง  ได้แก่

ISO13485 (Medical Devices Quality Management Systems) 
ISO14971 (Application of Risk Management to Medical Devices) 
USFDA (Current Good Manufacturing Practice: cGMP USA) 
 โดยมีการเตรียมความพร้อมในการอบรมแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

กกาารรออบบรรมมหหลลักักสสูตูตรร  MMeeddiiccaall  DDeevviiccee  QQuuaalliittyy  
MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemmss--RReeqquuiirreemmeennttss    

ววันันททีี่ ่ 1100--1111  มมิถิถุนุนาายยนน  22556633  

กกาารรออบบรรมมหหลลักักสสูตูตรร  IISSOO  1144997711::  22001199  RRiisskk  MMaannaaggeemmeenntt  
ffoorr  MMeeddiiccaall  DDeevviicceess  

  ววันันททีี่ ่ 1177  มมิถิถุนุนาายยนน  22556633  

“We work 
differently  

(together with 
Customer 

&Supplier)” 
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Product Quality Product Pricing Product Delivery Customer Service
Q1 90.0% 80.0% 90.0% 83.3%
Q2 90.0% 80.0% 90.0% 86.7%
Q3 92.5% 80.0% 93.3% 86.7%

CUSTOMER SATISFACTION OMI 
Q 1-3 '2020 

               
           
               

                       
                      

                       

                  

                    

แนวคิด Virtual faCtory Tour (Remote produCtion) แทนการ Onsite ProduCtion 

ในช ่วงว ิกฤติโคว ิด  บร ิษ ัทเอส แอนด์  เจฯ ได ้นำว ิธ ีการทำงานแบบ Remote Production  โดยใช ้ เทคโนโลย ีระบบ Zoom 
ผนวกกับการ Live สดในขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้าใหม่มาใช้  ทำให้ลูกค้าที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น สามารถตัดสินใจและควบคุม
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน แบบ Real timeได้  เสมือนมาควบคุมหน้างานด้วยตนเอง  ลูกค้าจึงมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าใหม่ 
และสามารถส่งสินค้าใหม่ออกขายได้ตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้ 

สามารถส่งมอบสินค้าใหม่ให้ลูกค้าได้ตามกำหนด 100%  จำนวน  107,712 ชิ้น 
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กำหนดมาตรฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้
• Create and select master formular.
• Check regulation and customer requirement.
• Check key claim on label.
• Stability testing.
• Safety and efficacy  test . (if customer need)
• User trails. (if customer need)

พัฒนาวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 
• ประสิทธิภาพในการชะลอวัย (Anti-aging effects)
• ประสิทธิภาพในการช่วยให้ผิวกระจ่างใส (Whitening effects)
• ประสิทธิภาพในการกำจัดอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging  effects)

กำหนดมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
• การทดสอบความปลอดภัยด้านต่างๆด้วยมาตรฐานสากล ได้แก่

การทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา vitro eye irritation test
การทดสอบการไม่ก่อให้เกิดสิว Non-comedogenic test

•พัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากมลภาวะ ( anti-pollution)  ทั ้งในแง่ของ
การป้องกัน และการทำความสะอาดผิว

•พัฒนาวิธีทดสอบประสิทธิภาพในการปกป้องผิวโดยใช้กล้อง Scalar Video Loupe เพื่อยืนยัน
ให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติติดทนไม่เลอะหน้ากากอนามัย  
• เครื่อง Janus® Skin Analysis เปรียบเทียบความติดทนของผลิตภัณฑ์  ณ เวลาต่างๆตลอดการ

ทดสอบ
•ประสิทธิภาพป้องกันแสงสีฟ้า (blue light protection) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กับสถาบันทดสอบในต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากลอีกด้วย

กกาารรพพััฒฒนนาาอองงคค์์คคววาามมรรูู้้ใในนกกาารรคคิิดดคค้้นนนนววััตตกกรรรรมมใใหหมม่่ๆๆ  

       ผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทเอส แอนด์ เจฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ  บริษัทฯ จึงมีการศึกษาพัฒนา
และวิจัยองค์ความรู้ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       บริษัท ตระหนักถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 
ตลอดวัฏจักรชีวิต โดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณน้อย ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เกิดปฎิกริยาหลังการใช้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติ
2. การลดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. การคิดค้นสารสกัดจากธรรมชาติ
4. การใช้วัตถุดิบน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO

ข้อ 1-3  ดูรายละเอียดรายงานในหัวข้อ “สินค้าดี: นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์”

ปปีี  22002200  
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคต้อง 
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เอส แอนด์ เจฯ จึงมีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติติดทน ไม่เลอะหน้ากากอนามัย 
ซึ่งทางบริษัทฯ พัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพสินค้า ดังนี้ 
• พัฒนาวิธีทดสอบประสิทธิภาพเพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการถ่ายรูปด้วยเครื่อง  Janus® Skin Analysis

เปรียบเทียบความติดทนของผลิตภัณฑ์ตลอดการทดสอบและใช้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลถ่ายภาพหน้ากากอนามัยหลังสิ้นสุด
การทดสอบ

• พัฒนาสินค้าในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพป้องกันแสงสีฟ้า (blue light protection) เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภค และได้ส่งทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กับ
สถาบันทดสอบในต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

      ด้วยจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงปรับใช้วัตถุดิบทดแทนจากพืชเศรษฐกิจตามธรรมชาติเพิ่มข้ึน   
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค      
จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต้ังแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน   สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีอันตรายลงได้  = 216,338 kg. 

กกาารรพพััฒฒนนาาผผลลิิตตภภััณณฑฑ์์ททีี่่ปปลลออดดภภััยยตต่่ออผผูู้้บบรริิโโภภคคแแลละะเเปป็็นนมมิิตตรรตต่่ออสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม  

11..ลลดดปปรริิมมาาณณสสาารรเเคคมมีีออัันนตตรราายย

รายการ 2010  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
ปริมาณสารเคมีอันตรายที่ใช้ 100,118 65,872 47,048 43,027 36,121 32,658 28,187 
ปริมาณการใช้ที่ลดลง (kg) เทยีบกับปี 2010 34,246  53,070  57,091  63,997  3,464  4,470  
ปริมาณการใช้ที่ลดลง (%) เทยีบกับปี 2010 34.21 53.01 57.02 63.92 67.38 71.85 
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กำหนดมาตรฐานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้
• Create and select master formular.
• Check regulation and customer requirement.
• Check key claim on label.
• Stability testing.
• Safety and efficacy  test . (if customer need)
• User trails. (if customer need)

พัฒนาวิธีการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 
• ประสิทธิภาพในการชะลอวัย (Anti-aging effects)
• ประสิทธิภาพในการช่วยให้ผิวกระจ่างใส (Whitening effects)
• ประสิทธิภาพในการกำจัดอนุมูลอิสระ (Free radical scavenging  effects)

กำหนดมาตรฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค
• การทดสอบความปลอดภัยด้านต่างๆด้วยมาตรฐานสากล ได้แก่

การทดสอบการระคายเคืองต่อดวงตา vitro eye irritation test
การทดสอบการไม่ก่อให้เกิดสิว Non-comedogenic test

•พัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่มีคุณสมบัติในการปกป้องผิวจากมลภาวะ ( anti-pollution)  ทั ้งในแง่ของ
การป้องกัน และการทำความสะอาดผิว

•พัฒนาวิธีทดสอบประสิทธิภาพในการปกป้องผิวโดยใช้กล้อง Scalar Video Loupe เพื่อยืนยัน
ให้ผู้บริโภคมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติติดทนไม่เลอะหน้ากากอนามัย  
• เครื่อง Janus® Skin Analysis เปรียบเทียบความติดทนของผลิตภัณฑ์  ณ เวลาต่างๆตลอดการ

ทดสอบ
•ประสิทธิภาพป้องกันแสงสีฟ้า (blue light protection) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กับสถาบันทดสอบในต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นท่ียอมรับ
ในระดับสากลอีกด้วย

กกาารรพพััฒฒนนาาอองงคค์์คคววาามมรรูู้้ใในนกกาารรคคิิดดคค้้นนนนววััตตกกรรรรมมใใหหมม่่ๆๆ  

       ผู้บริโภคเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทเอส แอนด์ เจฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ  บริษัทฯ จึงมีการศึกษาพัฒนา
และวิจัยองค์ความรู้ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเสมอมา 
ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       บริษัท ตระหนักถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่เป็นมิตรกับธรรมชาติ ลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ 
ตลอดวัฏจักรชีวิต โดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณน้อย ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เกิดปฎิกริยาหลังการใช้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. การคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติ
2. การลดการใช้สารเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
3. การคิดค้นสารสกัดจากธรรมชาติ
4. การใช้วัตถุดิบน้ำมันปาล์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO

ข้อ 1-3  ดูรายละเอียดรายงานในหัวข้อ “สินค้าดี: นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์”

ปปีี  22002200  
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคต้อง 
สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เอส แอนด์ เจฯ จึงมีการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติติดทน ไม่เลอะหน้ากากอนามัย 
ซึ่งทางบริษัทฯ พัฒนาการทดสอบประสิทธิภาพสินค้า ดังนี้ 
• พัฒนาวิธีทดสอบประสิทธิภาพเพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการถ่ายรูปด้วยเครื่อง  Janus® Skin Analysis

เปรียบเทียบความติดทนของผลิตภัณฑ์ตลอดการทดสอบและใช้กล้องถ่ายรูปดิจิตอลถ่ายภาพหน้ากากอนามัยหลังสิ้นสุด
การทดสอบ

• พัฒนาสินค้าในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพป้องกันแสงสีฟ้า (blue light protection) เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้บริโภค และได้ส่งทดสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์กับ
สถาบันทดสอบในต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล

      ด้วยจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงปรับใช้วัตถุดิบทดแทนจากพืชเศรษฐกิจตามธรรมชาติเพิ่มข้ึน   
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค      
จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต้ังแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน   สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีอันตรายลงได้  = 216,338 kg. 

กกาารรพพััฒฒนนาาผผลลิิตตภภััณณฑฑ์์ททีี่่ปปลลออดดภภััยยตต่่ออผผูู้้บบรริิโโภภคคแแลละะเเปป็็นนมมิิตตรรตต่่ออสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม  

11..ลลดดปปรริิมมาาณณสสาารรเเคคมมีีออัันนตตรราายย

รายการ 2010  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
ปริมาณสารเคมีอันตรายที่ใช้ 100,118 65,872 47,048 43,027 36,121 32,658 28,187 
ปริมาณการใช้ที่ลดลง (kg) เทยีบกับปี 2010 34,246  53,070  57,091  63,997  3,464  4,470  
ปริมาณการใช้ที่ลดลง (%) เทยีบกับปี 2010 34.21 53.01 57.02 63.92 67.38 71.85 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020  |  68



 

 

 

 

 

 

 

 

 

กกรราาฟฟแแสสดดงงกกาารรลลดดปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้สสาารรเเคคมมีีออัันนตตรราายย    

    บริษัทฯ ได้ลดการใช้สารที่ก่อให้เกิดความระคายเคืองในส่วนขององค์ประกอบน้ำหอม Lyral  โดย ในปี 2020  บริษัทฯ ได้พัฒนาสูตร 
    ทดแทน โดยไม่มีการใช้น้ำหอม L  

ปปี ี จจำำนนววนน  ใใชช้ส้สาารรททดดแแททนนจจาากกธธรรรรมมชชาาตติิ  
2018 194 รายการ       34   รายการ 
2019 194 รายการ     99  รายการ 
2020  194 รายการ  194 รายการ  (100% ) 
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22..ลลดดกกาารรใใชช้้สสาารรททีี่่กก่่ออใใหห้้เเกกิิดดคคววาามมรระะคคาายยเเคคืือองง  

33..ลลดดปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้เเมม็็ดดพพลลาาสสตติิกก

ปริมาณการใช้เม็ดบีทส์  ในสินค้าที่เป็นกลุ่ม Polyethylene (เม็ดบีทพลาสติก).ประเภทชำระล้าง  ในปี 2020 ยอดการใช้ = 0 kg

44..กกาารรใใชช้้นน้้ำำมมันันปปาาลล์์มมททีี่่มมีีกกาารรปปลลููกกออยย่่าางงยยัั่่งงยยืืนน

ในปี 2020 บริษัทฯได้รับ CERTIFIED SUSTAINABLE PALM OIL  เพื่อแสดงถึงความ
มุ่งมั่นของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสื่งแวดล้อมโดยใช้น้ำมันปาล์ม ที่มาจาก
กระบวนการปลูกอย่างยั่งยืน 
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กกรราาฟฟแแสสดดงงกกาารรลลดดปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้สสาารรเเคคมมีีออัันนตตรราายย    
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44..กกาารรใใชช้้นน้้ำำมมันันปปาาลล์์มมททีี่่มมีีกกาารรปปลลููกกออยย่่าางงยยัั่่งงยยืืนน

ในปี 2020 บริษัทฯได้รับ CERTIFIED SUSTAINABLE PALM OIL  เพื่อแสดงถึงความ
มุ่งมั่นของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสื่งแวดล้อมโดยใช้น้ำมันปาล์ม ที่มาจาก
กระบวนการปลูกอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

นนโโยยบบาายย  GGrreeeenn  IInniittiiaattiivvee  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรก ิจควบคู ่ไปกับการดูแลร ักษาสิ ่งแวดล้อม และโดยเฉพาะการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน  
บริษัทเอส แอนด์ เจฯ จึงได้วางนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า ที่เริ่มต้นจากกระบวนการออกแบบ

และพัฒนาสูตร การจัดซื้อ  จัดหาวัตถุดิบ การผลิต และการส่งมอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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จากการเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสำอาง ทำให้มีความต้องการในการใช้น้ำมันปาล์มมากข้ึน     
เกิดการขยายพื้นที่เพื่อใช้เพาะปลูก บุกรุกทำลายป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่า กระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชน และยังส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน  
ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการขอรับรองมาตรฐาน Roundtable on 
Sustainable Palm Oil: RSPO ประเภท Module C: Mass Balance เพื่อแสดงถึงความต้องการให้มีการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ใน
การสร้างสมดุลธรรมชาติ คำนึงถึงผลกระทบต่อป่าไม้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ  

Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO

ปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ว้วัตัตถถุดุดิบิบ  RRSSPPOO  
ตตัั้้งงแแตต่่  ปปี ี 22001177--22002200  

ปี จำนวน RM 

2017 54 รายการ 
2018 81 รายการ 
2019 108 รายการ 
2020 92 รายการ 

   ปี 2020  เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO ที่ขอการรับรองทางบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทของวัตถุดิบที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มที่ใช้  
ตามข้อกำหนด ดังนี ้

NNoo..  ปปรระะเเภภททววัตัตถถุดุดิบิบ  จจำำนนววนนรราายยกกาารร  
1 Origin from Palm 395 
2 Palm Oil 156 
3 Palm Kernel Oil 128 
4 Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) 188 
5 RSPO Model MB 30 

กกาารรสสนนัับบสสนนุุนนใใหห้้เเกกิิดดคคววาามมเเขข้้าาใใจจใในนมมาาตตรรฐฐาานน  RRSSPPOO  ททัั้้งงอองงคค์์กกรร  

บริษัทฯ จัดให้มกีารอบรมหลักสูตร  Requirements and Internal Audit RSPO 
Supply Chain Certification Version 2020 เมื่อวันที่ 7 และ 9 กรกฎาคม 2020  
เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบมาตรฐาน RSPO Supply Chain Certification 
Standard ฉบับปี 2020 ให้ผู ้เกี ่ยวข้อง นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อขอรับรองระบบ
มาตรฐาน RSPO   

71  |  รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020



| 7711

 

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2020 
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จากแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ Green initiative บริษัทฯ สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภท 
“Green packaging” หรือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำกลับเข้าสู่วงจรได้ใหม่  ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของมนุษย์และสัตว์  และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  RRooaadd  mmaapp  ooff  GGrreeeenn  PPaaCCkkaaggiinngg  ffrroomm  22001188--22002222  

22001188  22001199  22002200  22002211  22002222  
Type of used 
packaging 

• Communicate green packaging
concept to suppliers

• FSC
• Soy ink
• Paper palette

• PBL
• PCR
• Glass

• Biodegradable • PCR &
Biodegradable

กกาารรใใชช้้  PPBBLL  TTuubbee  ททดดแแททนน  EExxttrruuddee  ttuubbee  
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กกาารรใใชช้้  PPaacckkaaggiinngg  ททีี่่พพิิมมพพ์์ดด้้ววยย  SSooyy  IInnkk  
 

  กกาารรใใชช้้  GGrreeeenn  ppaaCCkkaaggiinngg  ใในนปปีี  22002200  

GGrreeeenn  PPaaCCkkaaggiinngg    PPrroodduuCCtt  oonn  22002200  

Bag from foam 
(garbage)

Bottle from PCR 100% Tube from PCR 50% 
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GGrreeeenn  ppaacckkaaggiinngg::  SSuupppplliieerr  lliissttss  

PPaacckkaaggiinngg  ttyyppee  MMaatteerriiaallss  NNuummbbeerr  ooff  ssuupppplliieerr  
22001188  22001199  22002200  

BBoottttllee//JJaarr  PPEETT  11  77  66  
PPEE  00  11  44  
PPiinneeaappppllee  ccoommppoouunndd  00  22  00  
BBiiooddeeggrraaddaabbllee  00  22  00  

TTuubbee  PPaappeerr  00  11  11  
PPCCRR  00  11  77  
PPBBLL  11  33  00  

CCoommppaacctt  //  LLiipp  SSuuggaarr  ccaannee  00  22  22  
PPaappeerr  00  11  00  
PPiinneeaappppllee  ccoommppoouunndd  00  11  00  
PPCCRR  00  22  33  

BBooxx  FFSSCC  PPaappeerr  22  55  55  
SSooyy  IInnkk  pprriinnttiinngg  11  22  66  
RReeccyyccllee  PPaappeerr  11  22  00  

TToottaall  66  3322  3344  
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เเปปรรีียยบบเเททียียบบจจ  าานนววนน  GGrreeeenn  PPaacckkaaggiinngg

2018 2019 2020

กกาารรใใชช้้  FFSSCC  PPaappeerr  
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กกาารรกกำำหหนนดดปปรระะเเดด็็นนดด้้าานนสส่่ิิงงแแววดดลล้้ออมม
บริษัทฯ ได้มีการทบทวน ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อกำหนดแผนการทำงานและโครงการต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางการจัดการและผลการดำเนินงานในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 

ผผลลกกาารรดดำำเเนนิินนงงาานนดด้้าานนสสิิ่่งงแแววดดลล้้ออมม

ดด้า้านนกกาารรจจัดัดซซืื้อ้อ  จจัดัดจจ้า้างง
ประเด็น แนวทางการจัดการ ผลการดำเนินงานปี 2020 

• วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• การใช้วัตถุดิบน้ำมันปาล์มที่มี
การผลิตตามมาตรฐาน RSPO

• จำนวนรายการวัตถุดิบจากน้ำมันปาล์ม
92 รายการ       = 126,617   Kg./ปี

• การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ปริมาณการใช้               3,612,000 ชิ้น

• หลอด PBL  1.2 ลา้นชิ้น 
• กล่องพิมพ์ด้วย Soy ink  1.7 ลา้นชิ้น
• FSC Carton   687,000  ชิ้น 
• Bag from garbage         25,000   ชิ้น

ดด้า้านนกกาารร
จจัดัดซซืื้อ้อ  จจัดัดจจ้า้างง

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ดด้า้านนกกาารรผผลลิิตต
• อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
• อัตราการใช้น้ำ
• ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต
• ปริมาณขยะและของเสียจากกระบวนการผลิต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการผลิตสินค้า 
ที่มีคุณภาพคำนึงถึงความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอันเกิดจากแหล่งที่มา 
ของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บและการส่งมอบสินค้า  
บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติ เพื่อที่จะรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า สนธิสัญญาและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังในปัจจุบันและที่อาจจะมีในอนาคต 

• บริหารจัดการเพื่อมุ ่งเน้น การป้องกัน การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่รวมทั ้งการกำจัดสิ ่งที ่ทำให้เกิดมลพิษ                         
กับสิ่งแวดล้อม 

• มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการพัฒนาวัฏจักรชีวิต เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  
ลดการปล่อย CO2  

 5,363   
Ton CO2 

 

เเปป้า้าหหมมาายยดด้า้านนสสิิ่ง่งแแววดดลล้อ้อมม  
ลดการปล่อย CO2   

 6,000  
 

Ton CO2 
 

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย    630      ผล      647     Ton CO2/ปี 
• โครงการอนุรักษ์น้ำ  เป้าหมาย      40      ผล       66       Ton CO2/ปี 
• โครงการอนุรักษ์ไอน้ำ เป้าหมาย    140      ผล      240     Ton CO2/ปี 
• โครงการพลังงานทดแทน เป้าหมาย      85      ผล     189      Ton CO2/ปี 
• โครงการ 3Rs เป้าหมาย  2,900     ผล   1,967    Ton CO2/ปี 
• โครงการลดการใช้น้ำยาแอร์ R22  เป้าหมาย     30       ผล      41       Ton CO2/ป ี
• โครงการ Green Procurement เป้าหมาย    175      ผล      78       Ton CO2/ปี 
• โครงการปลูกป่า เป้าหมาย  2,000     ผล   2,135    Ton CO2/ปี 
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ที่มีคุณภาพคำนึงถึงความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรอันเกิดจากแหล่งที่มา 
ของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บและการส่งมอบสินค้า  
บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติ เพื่อที่จะรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดลูกค้า สนธิสัญญาและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ท้ังในปัจจุบันและที่อาจจะมีในอนาคต 

• บริหารจัดการเพื่อมุ ่งเน้น การป้องกัน การลด การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่รวมทั ้งการกำจัดสิ ่งที ่ทำให้เกิดมลพิษ                         
กับสิ่งแวดล้อม 

• มุ่งมั่น ปรับปรุง และพัฒนาสมรรถนะ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการพัฒนาวัฏจักรชีวิต เพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

• ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
 

ผผลลกกาารรดดำำเเนนินินงงาานน  
ลดการปล่อย CO2  

 5,363   
Ton CO2 

 

เเปป้า้าหหมมาายยดด้า้านนสสิิ่ง่งแแววดดลล้อ้อมม  
ลดการปล่อย CO2   

 6,000  
 

Ton CO2 
 

• โครงการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย    630      ผล      647     Ton CO2/ปี 
• โครงการอนุรักษ์น้ำ  เป้าหมาย      40      ผล       66       Ton CO2/ปี 
• โครงการอนุรักษ์ไอน้ำ เป้าหมาย    140      ผล      240     Ton CO2/ปี 
• โครงการพลังงานทดแทน เป้าหมาย      85      ผล     189      Ton CO2/ป ี
• โครงการ 3Rs เป้าหมาย  2,900     ผล   1,967    Ton CO2/ป ี
• โครงการลดการใช้น้ำยาแอร์ R22  เป้าหมาย     30       ผล      41       Ton CO2/ป ี
• โครงการ Green Procurement เป้าหมาย    175      ผล      78       Ton CO2/ป ี
• โครงการปลูกป่า เป้าหมาย  2,000     ผล   2,135    Ton CO2/ป ี
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ดด้า้านนกกาารรผผลลิติต
ประเด็น แนวทางการจัดการ ผลการดำเนินงานปี 2020 

•อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในกระบวนการผลิต

• การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน   ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป้าหมาย   754,992    kg CO2 / ปี 
ผลที่ได้      1,357,808  kg CO2 / ปี 

• การจัดทำโครงการ Renewal
Energy

  โครงการ Solar roof , Solar cell 
เป้าหมาย    235,926  kg CO2 / ปี 
ผลที่ได้        308,089  kg CO2 / ปี 

•อัตราการใช้น้ำและน้ำเสีย
ที่ปล่อยออกจาก
กระบวนการผลิต

• การจัดทำโครงการอนุรักษ์น้ำ ปริมาณการใช้น้ำในองค์กร 
เป้าหมาย   ลดลง 5% 
ผลที่ได้      ลดลง 4.7% 
ปี 2020 ใช้น้ำ = 202,051 m2 

ปี 2019 ใช้น้ำ = 192,569 m2 

- การนำน้ำ RO Rejected กลับมาใช้ใหม่
เป้าหมาย  15,000 m3

ผลที่ได้     19,219 m3

- ลดการใช้น้ำโดยการลดแรงดันน้ำประปาลง
เป้าหมาย   7,500 m3

ผลที่ได้     11,343 m3

• การควบคุมปริมาณน้ำเสีย ผลวเิคราะหค์่าน้ำเสียที่ปล่อยออกจากบ่อบำบัด
เป็นไปตามมาตรฐาน 

• ขยะและของเสยีจาก
กระบวนการผลิต

• การลดปริมาณขยะกาก
อุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิต

• ปริมาณขยะกากอุตสาหกรรมท่ีต้องทำการฝังกลบ
เป้าหมาย   1% ของปริมาณขยะท้ังหมด 

ผลที่ได้ = 8,134  kg. คิดเป็น 1 %

11..กกาารรจจััดดกกาารรดด้้าานนพพลลัังงงงาานน

ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯดำเนินการตามพระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงานจัดทำมาตรการและ
โครงการต่างๆ เพื ่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า ส่งผลถึงการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ ่งส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมมีโครงการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..11  โโคครรงงกกาารรออนนุุรรัักกษษ์์พพลลัังงงงาานน  

No.  โครงการ  Cost Saving (บาท/ปี) CO2 (kg CO2/ปี) 

เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ 

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  
1  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากทุกหน่วยงาน 1,350,000 1,002,310 187,200 138,987 
2  การติดต้ัง Timer ปิดระบบ Air (ห้อง Stock อาคาร 10 ชั้น 3 , 

WIP,LFN) 
2,475 865,993 343 120,084 

3  ปรับเปลี่ยนแอร์ที่มีอายุเกิน 10 ปี เป็น น้ำยาแอร์ Non CFC 450,000 145,976 62,400 20,242 
4  การควบคุมการปิด-เปิดระบบ UT ตามระยะเวลาทำงานจริง 810,000 802,114 112,320 111,227 
5  การปรับลดพัดลมระบายอากาศ Stock อาคาร 4, อาคาร10 427,500 416,786 59,280 57,794 
6  การ PM และล้างทำความสะอาด Air Condition : ERR > 11.0 450,000 602,018 62,400 83,480 
7  การติดต้ัง Air Compressor 100 HP ทดแทนของเดิม 270,000 740,993 37,440 102,751 
8  การ PM และล้างทำความสะอาด Chiller 225,000 89,640 31,200 12,430 

โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  
1  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากทุกหน่วยงาน 1,035,000 1,248,052 129,030 155,778 
2  ลดแรงดันลมในระบบ Air Compressor จาก 7 บาร์ 

เหลือ 6.6 บาร ์
67,500 55,153 8,415 7,212 

3  ลดการใช้ไฟฟ้า จากการล้างคอยล์ร้อนระบบทำความเย็น 
(Air Chiller) 

225,000 458,494 28,050 59,957 

4  การติดต้ัง Timer ปิดตู้กดน้ำดื่มช่วงกลางคืนและวันหยุด 12,600 40,935 1,571 5,353 
5  การติดต้ัง Timer เพื่อปิด Air Chiller ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน 

และวันหยดุ 
90,000 723,970 11,220 406,147 

6  การติดต้ัง Timer เพื่อปิด AHU ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและวันหยุด 45,000 152,395 5,610 21,338 
7  การติดต้ัง Timer เปิด-ปดิระบบแสงสว่างรอบอาคาร 26,100 11,993 3,254 6,728 
8  แสงสว่างรอบอาคาร จากการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 

(รวม 22 จุด) 
32,400 141,313 4,039 17,617 

9  ติดต้ัง Cooling Pad ระบบทำความเย็น Air Chiller 160 HP 90,000 233,362 11,220 30,683 
รรววมม  55,,660088,,557755  77,,773311,,449977  775544,,999922  11,,335577,,880088  
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ดด้า้านนกกาารรผผลลิติต
ประเด็น แนวทางการจัดการ ผลการดำเนินงานปี 2020 

•อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในกระบวนการผลิต

• การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน   ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า
เป้าหมาย   754,992    kg CO2 / ปี 
ผลที่ได้      1,357,808  kg CO2 / ปี 

• การจัดทำโครงการ Renewal
Energy

  โครงการ Solar roof , Solar cell 
เป้าหมาย    235,926  kg CO2 / ปี 
ผลที่ได้        308,089  kg CO2 / ปี 

•อัตราการใช้น้ำและน้ำเสีย
ที่ปล่อยออกจาก
กระบวนการผลิต

• การจัดทำโครงการอนุรักษ์น้ำ ปริมาณการใช้น้ำในองค์กร 
เป้าหมาย   ลดลง 5% 
ผลที่ได้      ลดลง 4.7% 
ปี 2020 ใช้น้ำ = 202,051 m2 

ปี 2019 ใช้น้ำ = 192,569 m2 

- การนำน้ำ RO Rejected กลับมาใช้ใหม่
เป้าหมาย  15,000 m3

ผลที่ได้     19,219 m3

- ลดการใช้น้ำโดยการลดแรงดันน้ำประปาลง
เป้าหมาย   7,500 m3

ผลที่ได้     11,343 m3

• การควบคุมปริมาณน้ำเสีย ผลวเิคราะหค์่าน้ำเสียที่ปล่อยออกจากบ่อบำบัด
เป็นไปตามมาตรฐาน 

• ขยะและของเสยีจาก
กระบวนการผลิต

• การลดปริมาณขยะกาก
อุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิต

• ปริมาณขยะกากอุตสาหกรรมท่ีต้องทำการฝังกลบ
เป้าหมาย   1% ของปริมาณขยะท้ังหมด 

ผลที่ได้ = 8,134  kg. คิดเป็น 1 %

11..กกาารรจจััดดกกาารรดด้้าานนพพลลัังงงงาานน

ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทฯดำเนินการตามพระราชบัญญัติอนุรักษ์พลังงานจัดทำมาตรการและ
โครงการต่างๆ เพื ่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างคุ ้มค่า ส่งผลถึงการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ซึ ่งส่งผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมมีโครงการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11..11  โโคครรงงกกาารรออนนุุรรัักกษษ์์พพลลัังงงงาานน  

No.  โครงการ  Cost Saving (บาท/ปี) CO2 (kg CO2/ปี) 

เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ 

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  
1  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากทุกหน่วยงาน 1,350,000 1,002,310 187,200 138,987 
2  การติดต้ัง Timer ปิดระบบ Air (ห้อง Stock อาคาร 10 ชั้น 3 , 

WIP,LFN) 
2,475 865,993 343 120,084 

3  ปรับเปลี่ยนแอร์ที่มีอายุเกิน 10 ปี เป็น น้ำยาแอร์ Non CFC 450,000 145,976 62,400 20,242 
4  การควบคุมการปิด-เปิดระบบ UT ตามระยะเวลาทำงานจริง 810,000 802,114 112,320 111,227 
5  การปรับลดพัดลมระบายอากาศ Stock อาคาร 4, อาคาร10 427,500 416,786 59,280 57,794 
6  การ PM และล้างทำความสะอาด Air Condition : ERR > 11.0 450,000 602,018 62,400 83,480 
7  การติดต้ัง Air Compressor 100 HP ทดแทนของเดิม 270,000 740,993 37,440 102,751 
8  การ PM และล้างทำความสะอาด Chiller 225,000 89,640 31,200 12,430 

โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  
1  ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากทุกหน่วยงาน 1,035,000 1,248,052 129,030 155,778 
2  ลดแรงดันลมในระบบ Air Compressor จาก 7 บาร์ 

เหลือ 6.6 บาร ์
67,500 55,153 8,415 7,212 

3  ลดการใช้ไฟฟ้า จากการล้างคอยล์ร้อนระบบทำความเย็น 
(Air Chiller) 

225,000 458,494 28,050 59,957 

4  การติดต้ัง Timer ปิดตู้กดน้ำดื่มช่วงกลางคืนและวันหยุด 12,600 40,935 1,571 5,353 
5  การติดต้ัง Timer เพื่อปิด Air Chiller ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน 

และวันหยดุ 
90,000 723,970 11,220 406,147 

6  การติดต้ัง Timer เพื่อปิด AHU ในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานและวันหยุด 45,000 152,395 5,610 21,338 
7  การติดต้ัง Timer เปิด-ปดิระบบแสงสว่างรอบอาคาร 26,100 11,993 3,254 6,728 
8  แสงสว่างรอบอาคาร จากการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED 

(รวม 22 จุด) 
32,400 141,313 4,039 17,617 

9  ติดต้ัง Cooling Pad ระบบทำความเย็น Air Chiller 160 HP 90,000 233,362 11,220 30,683 
รรววมม  55,,660088,,557755  77,,773311,,449977  775544,,999922  11,,335577,,880088  
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Energy Saving Total : 2017-2020 

No. โครงการ CCoosstt  SSaavviinngg  ((บบาาทท//ปปี)ี)  CCOO22  ((kkgg  CCOO22//ปปี)ี)  

เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ 
โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  

1  การนำน้ำเย็นที ่Drain จาก Jacket มาใช้หล่อเย็น Vacuum 
Pump 

310,959 220,263 43,120 30,543 

2  การนำพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell มาใชใ้นอุปกรณ์ไฟฟ้า 20,000 1,618 218 219 
3  การติดต้ัง Sola roof จ่ายไฟฟ้าเข้าตู้ MDB2 : อาคาร 9 900,000 1,010,880 124,800 140,175 
4  การนำน้ำ Drain จาก Dehumidifier (ห้อง Stock,อาคาร10) 

มาเติม Chiller 
41,400 130,527 5,741 18,100 

โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  
1  ระบบแสงสว่างรอบรั้วจากระบบ Solar Cell 2,700 3,558 337 442 
2  การนำพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell มาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า 495,000 842,544 61,710 118,610 

รรววมม  11,,777700,,005599  22,,220099,,339900  223355,,992266  330088,,008899  

11..22  โโคครรงงกกาารร  RReenneewwaall  EEnneerrggyy

    บริษัทได้จัดทำโครงการ Green Energy จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดต้ังแผง Solar Cell บนหลังคาอาคารเริ่มดำเนินการ
ที่โรงงานปิ่นทองต้ังแต่ ปี 2017  ขยายผลโครงการมาที่ โรงงานศรีราชาในปี 2018 

Year โรงงานศรีราชา ( 0.624 Kg CO2 / Kwh.) โรงงานปิ่นทอง (0.561 Kg CO2 / Kwh.) 

Kwh. / year Kg.CO2 / year Kwh. / year Kg.CO2 / year 

2017 94,836 (เริ่ม Apr /17) 53,203

2018 57,158 (เริ่ม Oct/18) 35,667 172,368 96,698

2019 262,080 163,538 168,066 94,285

2020 224,640 140,175 190,080 119,052

Total 543,878 339,380 625,350 363,238

11..33  โโคครรงงกกาารรพพลลัังงงงาานนททดดแแททนน  ((GGrreeeenn  EEnneerrggyy))  

1,169,228 Kwh. 
690,201 Kg.CO2 

(690 Ton CO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้า  ปปี ี 22001188--22002200
ปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้า//ปปี ี 22001188  22001199  22002200  

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  ((kkwwhh))  9,431,725 10,107,305 9,444,705 
โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  ((kkwwhh))  3,204,281 3,066,840 3,354,400 
รรววมมททัั้ง้งหหมมดด  12,636,005 13,174,145 12,799,105 

• เเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้าตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภัณัณฑฑ์ ์ ((EEnneerrggyy  IInntteennssiittyy))  ปปี ี 22001188--22002200
ปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้าตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภัณัณฑฑ์/์/ปปี ี   22001188  22001199 22002200  

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  ((kkwwhh//ชชิิ้น้น))  0.079 0.088 0.111 
โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  ((kkwwhh//ชชิิ้น้น))  0.133 0.127 0.117 
EEnneerrggyy  IInntteennssiittyy  เเฉฉลลีี่ย่ย  ((kkwwhh//ชชิิ้น้น))  0.089 0.094 0.113 

11..44..11  กกาารรเเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้ไไฟฟฟฟ้้าา

11..44  ปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้พพลลัังงงงาานน  

เนื่องจากน้ำประปาเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นทั้งวัตถุดิบและปัจจัยสนับสนุนการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนิน
โครงการเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ด้วยการปรับปรุงการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและจัดทำโครงการต่างๆ ในการอนุรักษ์
น้ำเพื่อใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและป้องกันการขาดแคลนน้ำในบางฤดูกาล 

22.. กกาารรจจััดดกกาารรดด้้าานนททรรััพพยยาากกรรนน้้ำำ  

        22..11  กกาารรเเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้นน้้ำำ

• ปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้น้น้ำ้ำใในนกกรระะบบววนนกกาารรผผลลิติต
นน้ำ้ำททีี่ใ่ใชช้ใ้ในนกกรระะบบววนนกกาารรผผลลิติต//ปปีี  22001188  22001199  22002200  

   โรงงานศรีราชา  (m3)      134,920 157,045 149,245 
  โรงงานปิ่นทอง  (m3)    60,820 45,006 43,324 

  รวมปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมด  (m3)  119955,,774400  220022,,005511  119922,,556699  

• ปปรริมิมาาณณนน้ำ้ำททีี่ใ่ใชช้ใ้ในนกกรระะบบววนนกกาารรผผลลิติตตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภััณณฑฑ์์
ปปรริมิมาาณณนน้ำ้ำททีี่ใ่ใชช้ใ้ในนกกาารรผผลลิติตตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภัณัณฑฑ์/์/ปปีี 22001188  22001199  22002200  

โรงงานศรีราชา  (m3)  0.0012 0.0014 0.0017 
โรงงานปิ่นทอง  (m3)  0.0025 0.0019 0.0015 

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อชิ้นผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (m3) 00..00001144  00..00001144  00..00001177  
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Energy Saving Total : 2017-2020 

No. โครงการ CCoosstt  SSaavviinngg  ((บบาาทท//ปปี)ี)  CCOO22  ((kkgg  CCOO22//ปปี)ี)  

เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ 
โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  

1  การนำน้ำเย็นที ่Drain จาก Jacket มาใช้หล่อเย็น Vacuum 
Pump 

310,959 220,263 43,120 30,543 

2  การนำพลังงานไฟฟ้าจาก Solar cell มาใชใ้นอุปกรณ์ไฟฟ้า 20,000 1,618 218 219 
3  การติดต้ัง Sola roof จ่ายไฟฟ้าเข้าตู้ MDB2 : อาคาร 9 900,000 1,010,880 124,800 140,175 
4  การนำน้ำ Drain จาก Dehumidifier (ห้อง Stock,อาคาร10) 

มาเติม Chiller 
41,400 130,527 5,741 18,100 

โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  
1  ระบบแสงสว่างรอบรั้วจากระบบ Solar Cell 2,700 3,558 337 442 
2  การนำพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell มาใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า 495,000 842,544 61,710 118,610 

รรววมม  11,,777700,,005599  22,,220099,,339900  223355,,992266  330088,,008899  

11..22  โโคครรงงกกาารร  RReenneewwaall  EEnneerrggyy

    บริษัทได้จัดทำโครงการ Green Energy จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดต้ังแผง Solar Cell บนหลังคาอาคารเริ่มดำเนินการ
ที่โรงงานปิ่นทองต้ังแต่ ปี 2017  ขยายผลโครงการมาที่ โรงงานศรีราชาในปี 2018 

Year โรงงานศรีราชา ( 0.624 Kg CO2 / Kwh.) โรงงานปิ่นทอง (0.561 Kg CO2 / Kwh.) 

Kwh. / year Kg.CO2 / year Kwh. / year Kg.CO2 / year 

2017 94,836 (เริ่ม Apr /17) 53,203

2018 57,158 (เริ่ม Oct/18) 35,667 172,368 96,698

2019 262,080 163,538 168,066 94,285

2020 224,640 140,175 190,080 119,052

Total 543,878 339,380 625,350 363,238

11..33  โโคครรงงกกาารรพพลลัังงงงาานนททดดแแททนน  ((GGrreeeenn  EEnneerrggyy))  

1,169,228 Kwh. 
690,201 Kg.CO2 

(690 Ton CO2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้า  ปปี ี 22001188--22002200
ปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้า//ปปี ี 22001188  22001199  22002200  

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  ((kkwwhh))  9,431,725 10,107,305 9,444,705 
โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  ((kkwwhh))  3,204,281 3,066,840 3,354,400 
รรววมมททัั้ง้งหหมมดด  12,636,005 13,174,145 12,799,105 

• เเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้าตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภัณัณฑฑ์ ์ ((EEnneerrggyy  IInntteennssiittyy))  ปปี ี 22001188--22002200
ปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้ไ้ไฟฟฟฟ้า้าตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภัณัณฑฑ์/์/ปปี ี   22001188  22001199 22002200  

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  ((kkwwhh//ชชิิ้น้น))  0.079 0.088 0.111 
โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  ((kkwwhh//ชชิิ้น้น))  0.133 0.127 0.117 
EEnneerrggyy  IInntteennssiittyy  เเฉฉลลีี่ย่ย  ((kkwwhh//ชชิิ้น้น))  0.089 0.094 0.113 

11..44..11  กกาารรเเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้ไไฟฟฟฟ้้าา

11..44  ปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้พพลลัังงงงาานน  

เนื่องจากน้ำประปาเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตเครื่องสำอาง เป็นทั้งวัตถุดิบและปัจจัยสนับสนุนการผลิต บริษัทฯ ได้ดำเนิน
โครงการเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ด้วยการปรับปรุงการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและจัดทำโครงการต่างๆ ในการอนุรักษ์
น้ำเพื่อใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าและป้องกันการขาดแคลนน้ำในบางฤดูกาล 

22.. กกาารรจจััดดกกาารรดด้้าานนททรรััพพยยาากกรรนน้้ำำ  

        22..11  กกาารรเเปปรรีียยบบเเททีียยบบปปรริิมมาาณณกกาารรใใชช้้นน้้ำำ

• ปปรริมิมาาณณกกาารรใใชช้น้น้ำ้ำใในนกกรระะบบววนนกกาารรผผลลิติต
นน้ำ้ำททีี่ใ่ใชช้ใ้ในนกกรระะบบววนนกกาารรผผลลิติต//ปปีี  22001188  22001199  22002200  

   โรงงานศรีราชา  (m3)      134,920 157,045 149,245 
  โรงงานปิ่นทอง  (m3)    60,820 45,006 43,324 

  รวมปริมาณน้ำที่ใช้ทั้งหมด  (m3)  119955,,774400  220022,,005511  119922,,556699  

• ปปรริมิมาาณณนน้ำ้ำททีี่ใ่ใชช้ใ้ในนกกรระะบบววนนกกาารรผผลลิติตตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภััณณฑฑ์์
ปปรริมิมาาณณนน้ำ้ำททีี่ใ่ใชช้ใ้ในนกกาารรผผลลิติตตต่อ่อชชิิ้น้นผผลลิติตภภัณัณฑฑ์/์/ปปีี 22001188  22001199  22002200  

โรงงานศรีราชา  (m3)  0.0012 0.0014 0.0017 
โรงงานปิ่นทอง  (m3)  0.0025 0.0019 0.0015 

ปริมาณน้ำที่ใช้ต่อชิ้นผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (m3) 00..00001144  00..00001144  00..00001177  
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ลลำำดดับับ  โโคครรงงกกาารร  CCoosstt  SSaavviinngg        ((บบาาทท//ปปี)ี)  CCOO22  ((kkgg  CCOO22//ปปี)ี)  

เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ 
โรงงานศรีราชา  

1 การนำน้ำ RO Reject กลับมาใชป้ระโยชน ์ 1,500,000 2,736,949 27,000 34,595 
2 การนำน้ำเย็นที ่Drain จาก Jacket มาใช้หล่อเย็น 

Vacuum Pump  
79,200 210,375 5,940 4,208 

3 การลดการใช้น้ำโดยการลดแรงดันน้ำประปาลง  180,000 272,243 13,500 20,418 
4 การนำน้ำ Drain สุดท้ายจากถังผสมกลับมาใช ้

แทนน้ำประปา  
120,000 160,263 9,000 2,711 

5 การนำน้ำ Drain จาก Dehumidifier 
(ห้อง Stock อาคาร10) มาเติม Chiller 

38,880 124,668 792 2,493 

โรงงานปิ่นทอง  
6 การนำน้ำ RO Reject กลับมาใชป้ระโยชน ์ 414,000 411,245 8,280 7,844 

7 ลดการใช้น้ำเย็นที่จ่ายไปเลี้ยงหน้าวาล์วระบบ 
Vacuum 15 HP  

520,000 496,231 9,360 9,301 

8 การใช้น้ำ Backwash มารดน้ำต้นไม ้ 225,000 294,244 4,500 5,535 

9 ลดการใช้น้ำ Soft จากการนำน้ำที่วัดค่าคลอลีน 
มาเติมบ่อน้ำดิบ  

90,000 42,284 1,800 791 

10 ลดการใช้น้ำประปาจากการ Flow Test Line 
(Fire Pump) มาเติมบ่อน้ำดิบ  

90,000 61,123 1,800 5,001 

11 ลดการใช้น้ำประปาจากการกรองน้ำ Backwash 
มาเติมบ่อน้ำดิบ  

90,000 - 1,800 - 

รวม 33,,334477,,008800  44,,880099,,662255  8833,,777722 9922,,889977  

22..22  โโคครรงงกกาารรออนนุุรรัักกษษ์์นน้้ำำ  

• ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด
ปปรริมิมาาณณนน้ำ้ำเเสสียียททีี่ป่ปลล่อ่อยยออออกก//ปปี ี 22001188  22001199  22002200  

โรงงานศรีราชา (m3)  84,740 66,797 67,750 
โรงงานปิ่นทอง (m3)  42,275 31,978 30,554 

ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกทั้งหมด (m3) 112277,,001155  9988,,777755  9988,,330044  

22..33  กกาารรจจััดดกกาารรนน้้ำำเเสสีียย  
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ลลำำดดับับ  โโคครรงงกกาารร  CCoosstt  SSaavviinngg        ((บบาาทท//ปปี)ี)  CCOO22  ((kkgg  CCOO22//ปปี)ี)  

เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ เเปป้า้าหหมมาายย  ผผลลททีี่ไ่ไดด้ ้ 
โรงงานศรีราชา  

1 การนำน้ำ RO Reject กลับมาใชป้ระโยชน ์ 1,500,000 2,736,949 27,000 34,595 
2 การนำน้ำเย็นที ่Drain จาก Jacket มาใช้หล่อเย็น 

Vacuum Pump  
79,200 210,375 5,940 4,208 

3 การลดการใช้น้ำโดยการลดแรงดันน้ำประปาลง  180,000 272,243 13,500 20,418 
4 การนำน้ำ Drain สุดท้ายจากถังผสมกลับมาใช ้

แทนน้ำประปา  
120,000 160,263 9,000 2,711 

5 การนำน้ำ Drain จาก Dehumidifier 
(ห้อง Stock อาคาร10) มาเติม Chiller 

38,880 124,668 792 2,493 

โรงงานปิ่นทอง  
6 การนำน้ำ RO Reject กลับมาใชป้ระโยชน ์ 414,000 411,245 8,280 7,844 

7 ลดการใช้น้ำเย็นที่จ่ายไปเลี้ยงหน้าวาล์วระบบ 
Vacuum 15 HP  

520,000 496,231 9,360 9,301 

8 การใช้น้ำ Backwash มารดน้ำต้นไม ้ 225,000 294,244 4,500 5,535 

9 ลดการใช้น้ำ Soft จากการนำน้ำที่วัดค่าคลอลีน 
มาเติมบ่อน้ำดิบ  

90,000 42,284 1,800 791 

10 ลดการใช้น้ำประปาจากการ Flow Test Line 
(Fire Pump) มาเติมบ่อน้ำดิบ  

90,000 61,123 1,800 5,001 

11 ลดการใช้น้ำประปาจากการกรองน้ำ Backwash 
มาเติมบ่อน้ำดิบ  

90,000 - 1,800 - 

รวม 33,,334477,,008800  44,,880099,,662255  8833,,777722 9922,,889977  

22..22  โโคครรงงกกาารรออนนุุรรัักกษษ์์นน้้ำำ  

• ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัด
ปปรริมิมาาณณนน้ำ้ำเเสสียียททีี่ป่ปลล่อ่อยยออออกก//ปปี ี 22001188  22001199  22002200  

โรงงานศรีราชา (m3)  84,740 66,797 67,750 
โรงงานปิ่นทอง (m3)  42,275 31,978 30,554 

ปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกทั้งหมด (m3) 112277,,001155  9988,,777755  9988,,330044  

22..33  กกาารรจจััดดกกาารรนน้้ำำเเสสีียย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ผลการวิเคราะห์น้ำเสยีที่ปล่อยออกจากบริษัท
คค่า่าววิเิเคครราาะะหห์ ์ 

((หหนน่ว่วยย::  มมิลิลลลิกิกรรัมัมตต่อ่อลลิติตรร))  
เเกกณณฑฑ์ต์ตาามม
กกฎฎหหมมาายย  

  22001188    22001199    22002200  

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ำ (BOD) 

≤ 20 14.8 5.2 2 

ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ำ (COD)   

≤ 120 86 58 63 

ของแข็งแขวนลอย (SS) ≤ 50 21 25 5 

Carbon Type 2018 2019 2020 

Carbon Emission (Ton CO2) 6,912 7,338 6,355 

Carbon Removal (Ton CO2) 5,654 6,116 5,363 

33..22  ปปรริิมมาาณณ  CCaarrbboonn  NNeeuuttrraalliizzaattiioonn

บริษัทฯ วางแผนการทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซ CO2 ผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้ 

โโคครรงงกกาารร  22002200  
  เเปป้า้าหหมมาายย  TToonn  CCOO22//ปปี ี ผผลล    TToonn  CCOO22//ปปี ี 

1. โครงการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 630 647 
2. โครงการอนุรักษ์น้ำ 40 66 
3. โครงการอนุรักษ์ไอน้ำ 140 240 
4. โครงการพลังงานทดแทน 85 189 
5. โครงการ 3Rs 2,900 1,967 
6. โครงการลดการใช้น้ำยาแอร์ R22 30 41 
7. โครงการ Green Procurement 175 78 
8. โครงการปลูกป่า 2,000 2,135 

รวม 66,,000000  55,,336633  

33.. กกาารรจจััดดกกาารรคคุุณณภภาาพพออาากกาาศศ

33..11  โโคครรงงกกาารรลลดดกกาารรปปลล่่ออยย  กก๊๊าาซซ  CCOO22  
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CCaarrbboonn  TTyyppee  22001188  22001199  22002200  

Carbon Emission Scope 1 (Ton CO2) 1,491 1,378 851 
Carbon Emission Scope 2 (Ton CO2) 8,067 8,432 8,222 

Carbon Emission Intensity (kg. CO2/ ชิน้) 0.067 0.070 0.080 

33..33  ปปรริิมมาาณณกกาารรปปลล่่ออยย  Carbon (Scope ต่างๆ)

โครงการปลูกป่าถือเป็นโครงการหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของบริษัทฯ มีการดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซ CO2  และเป็นการคงรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

33.. 44  กกาารรลลดดปปรริิมมาาณณกกาารรปปลล่่ออยย  CCaarrbboonn  จจาากกกกาารรปปลลููกกปป่่าา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนรอบข้าง โดยใช้พลังงานความร้อน
จากไอน้ำที่ผลิตด้วยก๊าซธรรมชาติ  มีการตรวจวัด และติดตามคณุภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบ
และสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสีย 

33..55  กกาารรจจััดดกกาารรคคุุณณภภาาพพออาากกาาศศ

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  

ปริมาณก๊าซและฝุ่นที่ปล่อย เกณฑ์ตามกฎหมาย 2018 2019 2020 

หน่วยงาน PFN (mg/m3)  <400 0.5 1.4 1.0 
หน่วยงาน PMD (mg/m3)  <400 1.0 0.6 1.7 
หน่วยงาน PMX (mg/m3)  <400 1.4 2.3 3.9 

โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  

  ปรมิาณกา๊ซและฝุน่ทีป่ล่อย เกณฑ์ตามกฎหมาย 2018 2019 2020 
ปรมิาณการปล่อย CO (ppm)  <690 1.4 27.8 0.3 
ปรมิาณการปล่อย NOx (ppm)  <200 26.4 14.1 38.0 

ปรมิาณการปล่อย SOx (ppm)  <60 <1.3 <1.3 <1.3 
ปรมิาณฝุ่น (mg/m3)  <320 1.9 24.8 1.0 

ปปี ี 22000077  --22002200  
จำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด   111,340  ต้น 

ปปี ี 22000077  --22002200  
จำนวน CO2 ที่ลดได้ 14,748 Ton CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัทดำเนินการในการจัดการของเสีย เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิด
ของเสียให้น้อยที่สุดโดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse  (การใช้ซ้ำ) Recycle (การแปรรูป 
มาใช้ใหม่) อีกทั้งบริษัท ยังจัดทำระบบการจัดการติดตาม และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การคัดแยก  
การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการเกิดของเสีย
ให้นอ้ยที่สุด เพื่อลดภาระการกำจัดของเสียที่เกิดข้ึน 

44.. กกาารรจจััดดกกาารรขขยยะะกกาากกออุตุตสสาาหหกกรรรรมม

• การเปรียบเทียบปริมาณขยะกากอุตสาหกรรม
ปปี ี 22001188  22001199  22002200  

 (ตัน/ปี) 630 758 748 

• การจัดการขยะกากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

ปปี ี 

กกาารรนนำำไไปปฝฝังังกกลลบบ  กกาารรนนำำไไปป  
ททำำเเชชืื้อ้อเเพพลลิงิงผผสสมม  

กกาารรนนำำไไปป  RReeccyyccllee  กกาารรนนำำไไปปททำำ  
สสาารรปปรรับับปปรรุงุงดดินิน  

รรววมม  

((kkgg))  %%  ((kkgg))  %%  ((kkgg))  %%  ((kkgg))  %%  ((kkgg))  

2018 301,533  48%  126,930  20%  201,630  32%  -- --  630,093

2019 173,973  23%  251,744  33%  264,692  35%  68,193  9%  758,602  

2020 88,,113344  11%%  445555,,002200  6600%%  118833,,883355  2255%%  110011,,331100  1144%%  774488,,229999  

 หมายเหต:ุ การนำขยะไปทำสารปรับปรุงดินเริ่มทำโครงการในปี 2019 

44..11  ปปรริิมมาาณณขขยยะะกกาากกออุุตตสสาาหหกกรรรรมม  
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CCaarrbboonn  TTyyppee  22001188  22001199  22002200  

Carbon Emission Scope 1 (Ton CO2) 1,491 1,378 851 
Carbon Emission Scope 2 (Ton CO2) 8,067 8,432 8,222 

Carbon Emission Intensity (kg. CO2/ ชิน้) 0.067 0.070 0.080 

33..33  ปปรริิมมาาณณกกาารรปปลล่่ออยย  Carbon (Scope ต่างๆ)

โครงการปลูกป่าถือเป็นโครงการหลักในการดำเนินกิจกรรมเพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืนของบริษัทฯ มีการดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มแหล่งดูดซับก๊าซ CO2  และเป็นการคงรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

33.. 44  กกาารรลลดดปปรริิมมาาณณกกาารรปปลล่่ออยย  CCaarrbboonn  จจาากกกกาารรปปลลููกกปป่่าา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพอากาศทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนรอบข้าง โดยใช้พลังงานความร้อน
จากไอน้ำที่ผลิตด้วยก๊าซธรรมชาติ  มีการตรวจวัด และติดตามคณุภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อการดำเนินงานที่เป็นไปตามกฎระเบียบ
และสร้างความมั่นใจกับผู้มีส่วนได้เสีย 

33..55  กกาารรจจััดดกกาารรคคุุณณภภาาพพออาากกาาศศ

โโรรงงงงาานนศศรรีรีราาชชาา  

ปริมาณก๊าซและฝุ่นที่ปล่อย เกณฑ์ตามกฎหมาย 2018 2019 2020 

หน่วยงาน PFN (mg/m3)  <400 0.5 1.4 1.0 
หน่วยงาน PMD (mg/m3)  <400 1.0 0.6 1.7 
หน่วยงาน PMX (mg/m3)  <400 1.4 2.3 3.9 

โโรรงงงงาานนปปิิ่น่นททอองง  

  ปรมิาณกา๊ซและฝุน่ทีป่ล่อย เกณฑ์ตามกฎหมาย 2018 2019 2020 
ปรมิาณการปล่อย CO (ppm)  <690 1.4 27.8 0.3 
ปรมิาณการปล่อย NOx (ppm)  <200 26.4 14.1 38.0 

ปรมิาณการปล่อย SOx (ppm)  <60 <1.3 <1.3 <1.3 
ปรมิาณฝุ่น (mg/m3)  <320 1.9 24.8 1.0 

ปปี ี 22000077  --22002200  
จำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งหมด   111,340  ต้น 

ปปี ี 22000077  --22002200  
จำนวน CO2 ที่ลดได้ 14,748 Ton CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บริษัทดำเนินการในการจัดการของเสีย เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า พร้อมทั้งลดปริมาณการเกิด
ของเสียให้น้อยที่สุดโดยใช้หลัก 3Rs คือ Reduce (การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จำเป็น) Reuse  (การใช้ซ้ำ) Recycle (การแปรรูป 
มาใช้ใหม่) อีกทั้งบริษัท ยังจัดทำระบบการจัดการติดตาม และป้องกันผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การคัดแยก  
การจัดเก็บ การขนส่ง และการกำจัด นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณการเกิดของเสีย
ให้นอ้ยที่สุด เพื่อลดภาระการกำจัดของเสียที่เกิดข้ึน 

44.. กกาารรจจััดดกกาารรขขยยะะกกาากกออุตุตสสาาหหกกรรรรมม

• การเปรียบเทียบปริมาณขยะกากอุตสาหกรรม
ปปี ี 22001188  22001199  22002200  

 (ตัน/ปี) 630 758 748 

• การจัดการขยะกากอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ

ปปี ี 

กกาารรนนำำไไปปฝฝังังกกลลบบ  กกาารรนนำำไไปป  
ททำำเเชชืื้อ้อเเพพลลิงิงผผสสมม  

กกาารรนนำำไไปป  RReeccyyccllee  กกาารรนนำำไไปปททำำ  
สสาารรปปรรับับปปรรุงุงดดินิน  

รรววมม  

((kkgg))  %%  ((kkgg))  %%  ((kkgg))  %%  ((kkgg))  %%  ((kkgg))  

2018 301,533  48%  126,930  20%  201,630  32%  -- --  630,093

2019 173,973  23%  251,744  33%  264,692  35%  68,193  9%  758,602  

2020 88,,113344  11%%  445555,,002200  6600%%  118833,,883355  2255%%  110011,,331100  1144%%  774488,,229999  

 หมายเหต:ุ การนำขยะไปทำสารปรับปรุงดินเริ่มทำโครงการในปี 2019 

44..11  ปปรริิมมาาณณขขยยะะกกาากกออุุตตสสาาหหกกรรรรมม  
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การน าไปฝัง
กลบ

การน าไปท า
เชื้อเพลิงผสม

การน าไป 
Recycle

การน าไปท า
สารปรับปรุง

ดิน
2018 301,533 126,930 201,630 0

2019 173,973 251,744 264,692 68,193

2020 8,134 455,020 183,835 101,310

kg
.

การจัดการขยะกากอุตสาหกรรม

การดำเนินงานในปี 2020 
เป้าหมาย : ปริมาณขยะกากอุตสาหกรรมท่ีต้องทำการฝังกลบ ไม่เกิน 1 % 

   ปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบในปี 2020 = 8,134  kg. คดิเป็น 1 % ของขยะทั้งหมด 

11.. กกาารรนนำำกกาากกตตะะกกออนนไไปปททำำสสาารรปปรรับับปปรรุงุงดดินิน
บริษัทฯ ได้ดำเนินการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียไปเป็น

วัตถุดิบร่วมในการทำสารปรับปรุงดิน ซึ่งในปี 2020  บริษัทฯ ได้รับสาร
ปรับปรุงดินกลับคืนมาเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริษัทฯ 
เป็นจำนวน 1,000  กิโลกรัม 

22..กกาารรนนำำววััสสดดุุ  RReeccyyccllee  ไไปปขขาายย
2.1 พาเลทไม้ที่ไม่ใช้งานแล้ว/ชำรุด มูลค่าการขาย = 34,000 บาท
ปปรระะโโยยชชนน์์ททีี ่่ไไดด้้รรัับบจจาากกโโคครรงงกกาารร :  ลดการตัดต้นไม้,ลดปริมาณขยะ
ภายในบริษัท เพิ่มพ้ืนที่ใช้สอยในโรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท
ปปรระะโโยยชชนน์จ์จาากกโโคครรงงกกาารรททาางงออ้้ออมม  :: ลดการตัดต้นไม้เพื่อนำมาทำพาเลท

2.2 แผ่นโฟมที่ใช้รองบรรจุภัณฑ์นำเข้า มูลค่าการขาย =16,544 บาท 
ปปรระะโโยยชชนน์์ททีี่่ไไดด้้รรัับบจจาากกโโคครรงงกกาารร : ลดปริมาณขยะกากอุตสาหกรรมท่ีต้อง 
ไปทำการฝังกลบ และค่าใช้จ่ายในการฝังกลบลดการเกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม 

   4.2  การจัดการขยะกากอุตสาหกรรม

 

 

โโคครรงงกกาารรรรักักษษ์ส์สิิ่ง่งแแววดดลล้อ้อมม  

บริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม”โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG  กิจกรรม 3Rs การจัดการ
ของเสียตั้งแต่ต้นน้ำ รวมถึงการดำเนินการอย่างมีวัฒนธรรม (Culture) ของหน่วยงานหรือองค์กร   

รราางงววััลลชชนนะะเเลลิิศศ : โครงการปรับปรุงกระบวนการทำความสะอาดถังผสมสินค้า Batch ต่อเนื่อง 

หหนน่่ววยยงงาานน::  PPDDCC  PPeerrssoonnaall  ccaarree  

รราางงววััลลรรอองงชชนนะะเเลลิิศศ  ออัันนดดัับบ  11  ::    โครงการปรับปรุงกระบวนการผสมสินค้าประเภท Eyeshadow  

หหนน่่ววยยงงาานน::  PPDDCC  PPeerrssoonnaall  CCaarree  
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โโคครรงงกกาารรรรักักษษ์ส์สิิ่ง่งแแววดดลล้อ้อมม  

บริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรม”โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG  กิจกรรม 3Rs การจัดการ
ของเสียตั้งแต่ต้นน้ำ รวมถึงการดำเนินการอย่างมีวัฒนธรรม (Culture) ของหน่วยงานหรือองค์กร   

รราางงววััลลชชนนะะเเลลิิศศ : โครงการปรับปรุงกระบวนการทำความสะอาดถังผสมสินค้า Batch ต่อเนื่อง 

หหนน่่ววยยงงาานน::  PPDDCC  PPeerrssoonnaall  ccaarree  

รราางงววััลลรรอองงชชนนะะเเลลิิศศ  ออัันนดดัับบ  11  ::    โครงการปรับปรุงกระบวนการผสมสินค้าประเภท Eyeshadow  

หหนน่่ววยยงงาานน::  PPDDCC  PPeerrssoonnaall  CCaarree  
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รราางงววัลัลรรอองงชชนนะะเเลลิศิศ  ออัันนดดัับบ  22  ::  โโคครรงงกกาารรเเปปลลีี่ย่ยนนรระะบบบบกกาารรแแจจกกจจ่่าายยเเออกกสสาารรจจาากกกกรระะดดาาษษเเปป็น็น  EElleeccttrroonniicc  
DDooccuummeenntt        หหนน่่ววยยงงาานน::  QQAA  PPrroocceessss//QQSSAA  

รราางงววััลลรรอองงชชนนะะเเลลิิศศ  ออัันนดดัับบ  11  ::    โครงการปรับปรุงกระบวนการร่อนสินค้าประเภท Loose powder 
หหนน่่ววยยงงาานน::  PPDDCC  MMaakkee  UUpp  
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี2015 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 

สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ปปีี  22001144--22001155  โโคครรงงกกาารรหห้้อองงววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์ตต้้นนแแบบบบ  

**สร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบให้กับ 2 โรงเรียนในชุมชน 

ปปีี  22001166--ปปััจจจจุุบบัันน  โโคครรงงกกาารร  SScciieennccee  OOnn  MMoobbiillee

การขยายผลโครงการห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบ สู่รถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
เพื่อตอบสนองความต้องการ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนใน
เขตภาคตะวันออก 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ >25 โรงเรียน (ปี 2016-ปัจจุบัน) นักเรียนเข้าร่วมโครงการ > 4,200 คน 

ปปีี  22001177--22001188  โโคครรงงกกาารร  TThhee  SSmmaarrtt  SScciieennccee  TTeeaacchheerr  

เป็นโครงการที ่ต่อยอดจากโครงการ Science on mobile เพื ่อตอบโจทย์ 
การขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ที ่ขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

**สามารถสร้างครูวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพในการสอนได้ถึง 70 คน/ปี 

ปปีี  22001199  โโคครรงงกกาารรปปรระะกกววดดนนววััตตกกรรรรมมเเยยาาววชชนนนนัักกววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์

เป็นโครงการติดตามผลงานของครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมแบบ Active 
Learning ให ้ม ีการพัฒนาและต่อยอดเป็นผลงานเชิงประจ ักษ์สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนได้จริง 

**เกิดผลงานนวัตกรรมจากเยาวชนจำนวน 12 ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โโคครรงงกกาารรสสาาธธาารรณณสสุุขขเเคคลลืื่่ออนนททีี่ ่ 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน  โดยร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังในการออกหน่วยสาธารณสุข

เคลื่อนที่ ในการลงพื้นท่ีตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม รวมถึงการฉัดวัคซีนสัตว์เลี้ยง  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนอาหาร และ
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยมีจิตอาสาไปร่วมสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน (ปี ค.ศ.2020 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 3 ชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) 

กว่า 10 ปีท่ีบริษัทฯ ยังคงยืนหยัดในการดูแลช้างและสัตว์ต่างๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ภภาายยใใตต้้สสโโลลแแกกนน  ““ชช้้าางงหหิวิว  ชช้้าางงปป่ว่วยย  ผผูู้้ชช่่ววยยคคือือ  เเออสส  แแออนนดด์์  เเจจ”” 
โดยในปี ค.ศ.2020 บริษัทฯได้ย้ายสถานที่ดูแลช้างจากมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี  ไปอยู่ที่ศูนย์คชศึกษา จ.สุรินทร์ ซึ่งมีช้าง     
อยู่ในความดูแลจำนวน 3 เชือก โดยในปี ค.ศ.2020 ช้างพังออมทรัพย์ล้มด้วยโรคชรา ซึ่งมีการทำพิธีสวดส่งวิญญาณช้างและฝังที่สุสาน
ช้างวัดป่าอาเจียง จ.สุรินทร์ 

โโคครรงงกกาารรออนนุุรรัักกษษ์์ชช้้าางง  

โโคครรงงกกาารรตตลลาาดดนนััดดสสุุขขภภาาพพจจาากกพพนนัักกงงาานนแแลละะชชุุมมชชนนสสูู่่คคนนโโรรงงงงาานน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและชุมชนได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปปลอดสารพิษ คุณภาพดี เข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงาน
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 
ปี2015 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 

สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ผ่านห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ปปีี  22001144--22001155  โโคครรงงกกาารรหห้้อองงววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์ตต้้นนแแบบบบ  

**สร้างห้องเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบให้กับ 2 โรงเรียนในชุมชน 

ปปีี  22001166--ปปััจจจจุุบบัันน  โโคครรงงกกาารร  SScciieennccee  OOnn  MMoobbiillee

การขยายผลโครงการห้องวิทยาศาสตร์ต้นแบบ สู่รถวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่
เพื่อตอบสนองความต้องการ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนใน
เขตภาคตะวันออก 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ >25 โรงเรียน (ปี 2016-ปัจจุบัน) นักเรียนเข้าร่วมโครงการ > 4,200 คน 

ปปีี  22001177--22001188  โโคครรงงกกาารร  TThhee  SSmmaarrtt  SScciieennccee  TTeeaacchheerr  

เป็นโครงการที ่ต่อยอดจากโครงการ Science on mobile เพื ่อตอบโจทย์ 
การขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ที ่ขาดทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

**สามารถสร้างครูวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพในการสอนได้ถึง 70 คน/ปี 

ปปีี  22001199  โโคครรงงกกาารรปปรระะกกววดดนนววััตตกกรรรรมมเเยยาาววชชนนนนัักกววิิททยยาาศศาาสสตตรร์์

เป็นโครงการติดตามผลงานของครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการอบรมแบบ Active 
Learning ให ้ม ีการพัฒนาและต่อยอดเป็นผลงานเชิงประจ ักษ์สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนได้จริง 

**เกิดผลงานนวัตกรรมจากเยาวชนจำนวน 12 ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โโคครรงงกกาารรสสาาธธาารรณณสสุุขขเเคคลล่่ืืออนนททีี่ ่ 
บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน  โดยร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบังในการออกหน่วยสาธารณสุข

เคลื่อนที่ ในการลงพื้นท่ีตรวจสุขภาพ บริการด้านทันตกรรม รวมถึงการฉัดวัคซีนสัตว์เลี้ยง  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนอาหาร และ
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ โดยมีจิตอาสาไปร่วมสร้างความสุขให้กับคนในชุมชน (ปี ค.ศ.2020 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการในช่วงเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ จำนวน 3 ชุมชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) 

กว่า 10 ปีท่ีบริษัทฯ ยังคงยืนหยัดในการดูแลช้างและสัตว์ต่างๆ  มาอย่างต่อเนื่อง ภภาายยใใตต้้สสโโลลแแกกนน  ““ชช้้าางงหหิวิว  ชช้้าางงปป่ว่วยย  ผผูู้้ชช่่ววยยคคือือ  เเออสส  แแออนนดด์์  เเจจ”” 
โดยในปี ค.ศ.2020 บริษัทฯได้ย้ายสถานที่ดูแลช้างจากมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา จ.กาญจนบุรี  ไปอยู่ที่ศูนย์คชศึกษา จ.สุรินทร์ ซึ่งมีช้าง     
อยู่ในความดูแลจำนวน 3 เชือก โดยในปี ค.ศ.2020 ช้างพังออมทรัพย์ล้มด้วยโรคชรา ซึ่งมีการทำพิธีสวดส่งวิญญาณช้างและฝังที่สุสาน
ช้างวัดป่าอาเจียง จ.สุรินทร์ 

โโคครรงงกกาารรออนนุุรรัักกษษ์์ชช้้าางง  

โโคครรงงกกาารรตตลลาาดดนนััดดสสุุขขภภาาพพจจาากกพพนนัักกงงาานนแแลละะชชุุมมชชนนสสูู่่คคนนโโรรงงงงาานน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและชุมชนได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปปลอดสารพิษ คุณภาพดี เข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงาน
เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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ชช่่อองงททาางงกกาารรสสืื่่ออสสาารร
  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- รายงานความย่ังยืน - Website : www.snjinter.com
- Page facebook : CSR S&J International Enterprise Co.,Ltd.

โโคครรงงกกาารรโโมมบบาายยสสััตตวว์์เเคคลล่่ืืออนนททีี่่  
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กราฟสรุปจ านวน สัตว์ ที่ ดู แล รักษา
ตั้ ง แต่ ปี  2015-2020

นอกจากการดูแลช้างซึ่งถือเป็นสัตว์ใหญ่ บริษัทฯ ยังให้การดูแลสัตว์
ต่างๆ ทั้งการฉีดวัคซีน,ทำหมันรวมถึงการรักษาเบื้องต้น สำหรับสัตว์
เลี ้ยงในชุมชน ทั้งในจังหวัดสุโขทัย กาญจนบุรี ชลบุรี โดยในปี 2020     
มีสัตว์เลี้ยงเข้ารับการดูแลรักษาทั้งสิ้น 9,097 ตัว 

รราายยกกาารร  เเปป้้าาหหมมาายย//ปปีี  ผผลล  

สสัตัตวว์ป์ปีกีก  3,000 1,500 

สสัตัตวว์เ์เลลีี้ย้ยงงลลูกูกดด้ว้วยยนนมม  200 276
ชช้า้างง//ววัวัว//คคววาายย  100 62 

รรววมม  33,,330000  11,,883388  

รรววมม  99,,009977  ตตััวว  

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสร้างบุญ โดยมีการสวดมนต์ 
 ฟังธรรม  ฝึกปฏิบัติ นั่งสมาธิ สำรวมกาย วาจา ใจ ตามหลักสติปัฏฐาน4 

โโคครรงงกกาารรกกฐฐิินนสสาามมััคคคคีีโโคครรงงกกาารรเเรร่่ิิมมตต้้นนดดีี  ชชีีววิิตตดดีี โโคครรงงกกาารรธธรรรรมมะะ  ชชำำรระะใใจจ ททำำบบุุญญเเขข้้าาพพรรรรษษาา

 

 

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีโอกาสช่วยเหลือดูแลเด็ก/เยาวชน, ผู้ด้อยโอกาส, บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล รวมถึงสัตว์  
ที่ขาดแคลนอาหารและยา  

11..ชช่่ววยยเเหหลลืืออโโรรงงพพยยาาบบาาลลแแลละะหหนน่่ววยยงงาานนภภาาคครรััฐฐ

1.1 สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และต่อเติมห้องรักษาผู้ป่วยโควิด ให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน 18 แห่ง จำนวน 991,952 บาท 

1.2 สมทบทุนในการปรับปรุงห้องฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้ป่วย
โควิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา 
จ.ชลบุรี จำนวน  967,000 บาท 

  1.3 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Hand Sanitizer Gel แก่ภาครัฐ 4 แห่ง จำนวน 4,040 ขวด 

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี  
ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

สำนักงานสาธารณสุข 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดชลุร ี

 

 

 

ชช่่อองงททาางงกกาารรสส่่ืืออสสาารร
  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- รายงานความย่ังยืน - Website : www.snjinter.com
- Page facebook : CSR S&J International Enterprise Co.,Ltd.

โโคครรงงกกาารรโโมมบบาายยสสััตตวว์์เเคคลล่่ืืออนนททีี่่  
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กราฟสรุปจ านวน สัตว์ ที่ ดู แล รักษา
ตั้ ง แต่ ปี  2015-2020

นอกจากการดูแลช้างซึ่งถือเป็นสัตว์ใหญ่ บริษัทฯ ยังให้การดูแลสัตว์
ต่างๆ ทั้งการฉีดวัคซีน,ทำหมันรวมถึงการรักษาเบื้องต้น สำหรับสัตว์
เลี ้ยงในชุมชน ทั้งในจังหวัดสุโขทัย กาญจนบุรี ชลบุรี โดยในปี 2020     
มีสัตว์เลี้ยงเข้ารับการดูแลรักษาทั้งสิ้น 9,097 ตัว 

รราายยกกาารร  เเปป้้าาหหมมาายย//ปปีี  ผผลล  

สสัตัตวว์ป์ปีกีก  3,000 1,500 

สสัตัตวว์เ์เลลีี้ย้ยงงลลูกูกดด้ว้วยยนนมม  200 276
ชช้า้างง//ววัวัว//คคววาายย  100 62 

รรววมม  33,,330000  11,,883388  

รรววมม  99,,009977  ตตััวว  

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสร้างบุญ โดยมีการสวดมนต์ 
 ฟังธรรม  ฝึกปฏิบัติ นั่งสมาธิ สำรวมกาย วาจา ใจ ตามหลักสติปัฏฐาน4 

โโคครรงงกกาารรกกฐฐิินนสสาามมััคคคคีีโโคครรงงกกาารรเเรร่่ิิมมตต้้นนดดีี  ชชีีววิิตตดดีี โโคครรงงกกาารรธธรรรรมมะะ  ชชำำรระะใใจจ ททำำบบุุญญเเขข้้าาพพรรรรษษาา
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ชช่่อองงททาางงกกาารรสสืื่่ออสสาารร
  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- รายงานความย่ังยืน - Website : www.snjinter.com
- Page facebook : CSR S&J International Enterprise Co.,Ltd.

โโคครรงงกกาารรโโมมบบาายยสสััตตวว์์เเคคลล่่ืืออนนททีี่่  
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2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

กราฟสรุปจ านวน สัตว์ ที่ ดู แล รักษา
ตั้ ง แต่ ปี  2015-2020

นอกจากการดูแลช้างซึ่งถือเป็นสัตว์ใหญ่ บริษัทฯ ยังให้การดูแลสัตว์
ต่างๆ ทั้งการฉีดวัคซีน,ทำหมันรวมถึงการรักษาเบื้องต้น สำหรับสัตว์
เลี ้ยงในชุมชน ทั้งในจังหวัดสุโขทัย กาญจนบุรี ชลบุรี โดยในปี 2020     
มีสัตว์เลี้ยงเข้ารับการดูแลรักษาทั้งสิ้น 9,097 ตัว 

รราายยกกาารร  เเปป้้าาหหมมาายย//ปปีี  ผผลล  

สสัตัตวว์ป์ปีกีก  3,000 1,500 

สสัตัตวว์เ์เลลีี้ย้ยงงลลูกูกดด้ว้วยยนนมม  200 276
ชช้า้างง//ววัวัว//คคววาายย  100 62 

รรววมม  33,,330000  11,,883388  

รรววมม  99,,009977  ตตััวว  

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสร้างบุญ โดยมีการสวดมนต์ 
 ฟังธรรม  ฝึกปฏิบัติ นั่งสมาธิ สำรวมกาย วาจา ใจ ตามหลักสติปัฏฐาน4 

โโคครรงงกกาารรกกฐฐิินนสสาามมััคคคคีีโโคครรงงกกาารรเเรร่่ิิมมตต้้นนดดีี  ชชีีววิิตตดดีี โโคครรงงกกาารรธธรรรรมมะะ  ชชำำรระะใใจจ ททำำบบุุญญเเขข้้าาพพรรรรษษาา

 

 

 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมีโอกาสช่วยเหลือดูแลเด็ก/เยาวชน, ผู้ด้อยโอกาส, บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล รวมถึงสัตว์  
ที่ขาดแคลนอาหารและยา  

11..ชช่่ววยยเเหหลลืืออโโรรงงพพยยาาบบาาลลแแลละะหหนน่่ววยยงงาานนภภาาคครรััฐฐ

1.1 สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และต่อเติมห้องรักษาผู้ป่วยโควิด ให้กับโรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน 18 แห่ง จำนวน 991,952 บาท 

1.2 สมทบทุนในการปรับปรุงห้องฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้ป่วย
โควิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  ณ ศรีราชา 
จ.ชลบุรี จำนวน  967,000 บาท 

  1.3 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ Hand Sanitizer Gel แก่ภาครัฐ 4 แห่ง จำนวน 4,040 ขวด 

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี  
ณ ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

 

เทศบาลนครแหลมฉบัง 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

สำนักงานสาธารณสุข 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี

สำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดชลุร ี

 

 

 

ชช่่อองงททาางงกกาารรสสืื่่ออสสาารร
  บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
- รายงานความย่ังยืน - Website : www.snjinter.com
- Page facebook : CSR S&J International Enterprise Co.,Ltd.

โโคครรงงกกาารรโโมมบบาายยสสััตตวว์์เเคคลล่่ืืออนนททีี่่  

0

2000

4000

6000

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

กราฟส รุปจ านวน สัตว์ ที่ ดู แล รักษา
ตั้ ง แต่ ปี  2015-2020

นอกจากการดูแลช้างซึ่งถือเป็นสัตว์ใหญ่ บริษัทฯ ยังให้การดูแลสัตว์
ต่างๆ ทั้งการฉีดวัคซีน,ทำหมันรวมถึงการรักษาเบื้องต้น สำหรับสัตว์
เลี ้ยงในชุมชน ทั้งในจังหวัดสุโขทัย กาญจนบุรี ชลบุรี โดยในปี 2020     
มีสัตว์เลี้ยงเข้ารับการดูแลรักษาทั้งสิ้น 9,097 ตัว 

รราายยกกาารร  เเปป้้าาหหมมาายย//ปปีี  ผผลล  

สสัตัตวว์ป์ปีกีก  3,000 1,500 

สสัตัตวว์เ์เลลีี้ย้ยงงลลูกูกดด้ว้วยยนนมม  200 276
ชช้า้างง//ววัวัว//คคววาายย  100 62 

รรววมม  33,,330000  11,,883388  

รรววมม  99,,009977  ตตััวว  

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและ เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมสร้างบุญ โดยมีการสวดมนต์ 
 ฟังธรรม  ฝึกปฏิบัติ นั่งสมาธิ สำรวมกาย วาจา ใจ ตามหลักสติปัฏฐาน4 

โโคครรงงกกาารรกกฐฐิินนสสาามมััคคคคีีโโคครรงงกกาารรเเรร่่ิิมมตต้้นนดดีี  ชชีีววิิตตดดีี โโคครรงงกกาารรธธรรรรมมะะ  ชชำำรระะใใจจ ททำำบบุุญญเเขข้้าาพพรรรรษษาา
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มอบเงินและนมถั่วเหลืองช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

22..ชช่่ววยยเเหหลลืืออเเดด็็กกแแลละะเเยยาาววชชนน

33..ชช่่ววยยเเหหลลืืออชชุุมมชชนนแแลละะผผูู้้สสููงงออาายยุุ  

สนับสนุนนมถั่วเหลืองพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวน 4,800 กล่อง 

44..ชช่่ววยยเเหหลลืืออชช้้าางง

ศูนย์คชศึกษา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร ์
จำนวน 77 เชือก 

บ้านช้าง Elephant Park อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่
จำนวน 43 เชือก 

ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด อ.ศรีสชันาลัย จ.สุโขทัย 
จำนวน 20 เชือก 

 

สนับสนุนงบประมาณในการซื้อพืชผัก ผลไม้จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด หญ้า กล้วย แตงโม มะละกอเพื่อเป็นอาหารแก่ช้างในภาคเหนือ  
และภาคอีสานกว่า 140 เชือกที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 3 แห่ง  
มูลค่า 200,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator Descriptions Page 
General Standard 
Strategy and Analysis 

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization A-B
G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 49-51

Organizational Profile 
G4-3 Report the name of the organization 3 
G4-4 Report the primary brands, products, and services 3 
G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 3 
G4-6 Report the number of countries where the organization operates 3 
G4-7 Report the nature of ownership and legal form  5 
G4-9 Report the scale of the organization  3 
G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender, permanent employee, region, substantial 

portion and significant variations)  
16-17

G4-12 Describe the organization’s supply chain  59 
G4-13 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership. B 
G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.   A-B
G4-15 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the 

organization subscribes or endorses. 
8-9

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy 
organizations in which the organization : Participates in projects or committees 

8-9

Identified Material Aspects and Boundaries 
G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organization has implemented 

the Reporting Principles for Defining Report Content 
6 

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 10-11
G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 10-11
G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 10-11

Stakeholder Engagement 
G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 7,12 
G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 12 
G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 7 
G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the organization has responded to 

those key topics and concerns 
8-9

Report Profile 
G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 6 
G4-29 Date of most recent report   6 
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial)  6 
G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 6 
G4-32 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. 6 
G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 5 

Ethics and Integrity 
G4-45 The highest governance body’s role in the identification and management of economic, environmental and social 

impacts, risks, and opportunities 
49 

G4-46 The highest governance body's role in reviewing the effectiveness of the organization's risk management 
processes for economic, environmental and social topics 

49 

ดดััชชนนีีขข้้ออมมููลลตตาามมกกรรออบบกกาารรรราายยงงาานน  GGRRII  
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มอบเงินและนมถั่วเหลืองช่วยเหลือเด็กในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

22..ชช่่ววยยเเหหลลืืออเเดด็็กกแแลละะเเยยาาววชชนน

33..ชช่่ววยยเเหหลลืืออชชุุมมชชนนแแลละะผผูู้้สสููงงออาายยุุ  

สนับสนุนนมถั่วเหลืองพื่อช่วยเหลือชุมชน จำนวน 4,800 กล่อง 

44..ชช่่ววยยเเหหลลืืออชช้้าางง

ศูนย์คชศึกษา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร ์
จำนวน 77 เชือก 

บ้านช้าง Elephant Park อ.แม่แตง จ.เชียงใหม ่
จำนวน 43 เชือก 

ศูนย์บริบาลช้างบุญรอด อ.ศรีสชันาลัย จ.สุโขทัย 
จำนวน 20 เชือก 

 

สนับสนุนงบประมาณในการซื้อพืชผัก ผลไม้จากเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด หญ้า กล้วย แตงโม มะละกอเพื่อเป็นอาหารแก่ช้างในภาคเหนือ  
และภาคอีสานกว่า 140 เชือกที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 3 แห่ง  
มูลค่า 200,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicator Descriptions Page 
General Standard 
Strategy and Analysis 

G4-1 Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization A-B
G4-2 Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 49-51

Organizational Profile 
G4-3 Report the name of the organization 3 
G4-4 Report the primary brands, products, and services 3 
G4-5 Report the location of the organization’s headquarters 3 
G4-6 Report the number of countries where the organization operates 3 
G4-7 Report the nature of ownership and legal form  5 
G4-9 Report the scale of the organization  3 
G4-10 Report types of employees and their classification (such as gender, permanent employee, region, substantial 

portion and significant variations)  
16-17

G4-12 Describe the organization’s supply chain  59 
G4-13 Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership. B 
G4-14 Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization.   A-B
G4-15 Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the 

organization subscribes or endorses. 
8-9

G4-16 List memberships of associations (such as industry associations) and national or international advocacy 
organizations in which the organization : Participates in projects or committees 

8-9

Identified Material Aspects and Boundaries 
G4-18 The process for defining the report content and the Aspect Boundaries, and how the organization has implemented 

the Reporting Principles for Defining Report Content 
6 

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for defining report content 10-11
G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization 10-11
G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization 10-11

Stakeholder Engagement 
G4-24 A list of stakeholder groups engaged by the organization 7,12 
G4-25 The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage 12 
G4-26 The organizational approach to stakeholder engagement 7 
G4-27 The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the organization has responded to 

those key topics and concerns 
8-9

Report Profile 
G4-28 Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 6 
G4-29 Date of most recent report   6 
G4-30 Reporting cycle (such as annual, biennial)  6 
G4-31 The contact point for questions regarding the report or its contents 6 
G4-32 Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. 6 
G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest governance body 5 

Ethics and Integrity 
G4-45 The highest governance body’s role in the identification and management of economic, environmental and social 

impacts, risks, and opportunities 
49 

G4-46 The highest governance body's role in reviewing the effectiveness of the organization's risk management 
processes for economic, environmental and social topics 

49 
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Indicator Descriptions Page 
Ethics and Integrity 
G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, risks, 

and opportunities. 
49 

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body 49 
G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 43-45

G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related to 
organizational integrity, such as helplines or advice lines. 

47-48

G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters 
related to organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or 
hotlines. 

47-48

Category : Economic 
Aspect : Economic Performance 
G4-DMA Disclosures on Management Approach 10 
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed  10-11
Aspect : Indirect Economic Impacts 
G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported  50 
G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent impacts 49-51,62
Category : Environmental 
Aspect : Energy 
G4-EN3 Energy consumption within the organization 77-80
G4-EN5 Energy intensity 80
G4-EN6 Reduction of energy consumption 77-80
G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 80
Aspect : Water 
G4-EN8 Total water withdrawal by source 80 
G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 80 
Aspect : Emissions 
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 83 
G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 83 
G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  83 
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions  82-83
G4-EN21 NOx, Sox, and other significant air emissions 83
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 81-82
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 84
G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 76-85
Aspect : Compliance 
Aspect : Supplier Environment Assessment 
G4-EN31 Prevention and environmental management costs 76-85
Category : Social 
Sub-category : Labor Practices and Decent Work 
Aspect : Employment 
G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region    17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicator Descriptions Page 
Aspect : Employment 
G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 17 
Aspect : Occupational Health and Safety 
G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and total number of work 

- related fatalities, by region and by gender
34 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 34 
Aspect : Training and Education 
G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 18 
G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and 

assist them managing career endings 
19-20

Aspect : Diversity and Equal Opportunity 
G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age 

group, minority group membership, and other indicators of diversity 
16 

G4-LA15 The number of supplier subject to impact assessments for labor practices 61 
G4 – LA16 Report the total number of grievances about labor practices filed through formal grievance mechanisms during the 

reporting period 
29 

Sub-Category  : Human Rights 
Aspect : Investment 
G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that 

are relevant to operations, including the percentage of employees trained 
20 

Aspect : Child Labor 
G4-HR5 Report operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of child labor 31 
Aspect : Forced or Compulsory Labor 
G4-HR6 Report measures taken by the organization in the reporting period intended to contribute to the elimination of all 

forms of forced or compulsory labor. 
29 

Aspect: Assessment 
G4-HR11 Report the number of supplier subject to human rights impact assessments. Suppliers 61 
Sub-category : Society 
Aspect: Local Communities 
G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development 

programs 
89-90

Aspect: Anti-corruption 
G4-SO3 Report the significant risks related to corruption identified through the risk assessment. 46 
G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 20 
Sub-category : Product Responsibility 
Aspect: Customer Health and Safety 
G4-PR1 Report significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for 

improvement 
36 

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction  64 
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Indicator Descriptions Page 
Ethics and Integrity 
G4-47 Report the frequency of the highest governance body’s review of economic, environmental and social impacts, risks, 

and opportunities. 
49 

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body 49 
G4-56 The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of conduct and codes of ethics 43-45

G4-57 Report the internal and external mechanisms for seeking advice on ethical and lawful behavior, and matters related to 
organizational integrity, such as helplines or advice lines. 

47-48

G4-58 Report the internal and external mechanisms for reporting concerns about unethical or unlawful behavior, and matters 
related to organizational integrity, such as escalation through line management, whistleblowing mechanisms or 
hotlines. 

47-48

Category : Economic 
Aspect : Economic Performance 
G4-DMA Disclosures on Management Approach 10 
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed  10-11
Aspect : Indirect Economic Impacts 
G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported  50 
G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent impacts 49-51,62
Category : Environmental 
Aspect : Energy 
G4-EN3 Energy consumption within the organization 77-80
G4-EN5 Energy intensity 80
G4-EN6 Reduction of energy consumption 77-80
G4-EN7 Reduction in energy requirements of products and services 80
Aspect : Water 
G4-EN8 Total water withdrawal by source 80 
G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and reused 80 
Aspect : Emissions 
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1) 83 
G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2) 83 
G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  83 
G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions  82-83
G4-EN21 NOx, Sox, and other significant air emissions 83
G4-EN22 Total water discharge by quality and destination 81-82
G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method 84
G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 76-85
Aspect : Compliance 
Aspect : Supplier Environment Assessment 
G4-EN31 Prevention and environmental management costs 76-85
Category : Social 
Sub-category : Labor Practices and Decent Work 
Aspect : Employment 
G4-LA1 Total number and rates of new employee hires and employee turnover by age group, gender and region    17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicator Descriptions Page 
Aspect : Employment 
G4-LA3 Return to work and retention rates after parental leave, by gender 17 
Aspect : Occupational Health and Safety 
G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases rete, lost days and absenteeism and total number of work 

- related fatalities, by region and by gender
34 

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 34 
Aspect : Training and Education 
G4-LA9 Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category 18 
G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and 

assist them managing career endings 
19-20

Aspect : Diversity and Equal Opportunity 
G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category according to gender, age 

group, minority group membership, and other indicators of diversity 
16 

G4-LA15 The number of supplier subject to impact assessments for labor practices 61 
G4 – LA16 Report the total number of grievances about labor practices filed through formal grievance mechanisms during the 

reporting period 
29 

Sub-Category  : Human Rights 
Aspect : Investment 
G4-HR2 Total hours of employee training on human rights policies or procedures concerning aspects of human rights that 

are relevant to operations, including the percentage of employees trained 
20 

Aspect : Child Labor 
G4-HR5 Report operations and suppliers considered to have significant risk for incidents of child labor 31 
Aspect : Forced or Compulsory Labor 
G4-HR6 Report measures taken by the organization in the reporting period intended to contribute to the elimination of all 

forms of forced or compulsory labor. 
29 

Aspect: Assessment 
G4-HR11 Report the number of supplier subject to human rights impact assessments. Suppliers 61 
Sub-category : Society 
Aspect: Local Communities 
G4-SO1 Percentage of operations with implemented local community engagement, impact assessments, and development 

programs 
89-90

Aspect: Anti-corruption 
G4-SO3 Report the significant risks related to corruption identified through the risk assessment. 46 
G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 20 
Sub-category : Product Responsibility 
Aspect: Customer Health and Safety 
G4-PR1 Report significant product and service categories for which health and safety impacts are assessed for 

improvement 
36 

G4-PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction  64 
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