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นโยบายความรับผิดชอบ

ปรัชญาองคกร

บร�ษัทเอส แอนด เจฯ มุงหวังใหบร�ษัท เปนแบบอยางที่ดีในการทำงานตามหลัก

บรรษัทภิบาล ดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่ปราศจากการบังคับ มีสวนรวมตอสังคม

นอกเหนือจากการแสวงหากำไร เนนความอยูรอดของธุรกิจควบคูไปกับการสราง

คุณคาดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มาจากกระบวนการทุกสวนภายในองคกร

คนดีสินคาดี สังคมดี
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ดว้ยสภาพของธรุกจิทีม่กีารแขง่ขนั 

 และเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา กว่า 30 ปีของ
บริษัทเอส แอนด์ เจฯ ที่ยังคงยืนหยัดและ
เตบิโตอย่างมั่นคงในธุรกจิดา้นความสวยความ
งาม  กญุแจดอกส าคัญทีเ่ป็นสว่นชว่ยใหบ้รษัิท
มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกจิก็คือ 
นวตักรรม  นวัตกรรมเป็นเรือ่งของการลงทุนใน
ระยะยาว ดังนัน้นวัตกรรมจงึเป็นสว่นส าคัญทีจ่ะ
ชว่ยเพิม่มลูคา่ใหก้บัตัวสนิคา้นอกเหนอืไป 
จากการท าคุณภาพของสนิคา้ใหเ้ป็นทีย่อมรับ
ในระดับสากล การคดิคน้นวัตกรรมจงึเป็นเรือ่ง
ของพนักงานทุกคน ไม่ใช่เฉพาะคนกลุ่มใด
กลุม่หนึง่ และไมใ่ชเ่ฉพาะนวัตกรรมทางดา้นใด
ดา้นหนึง่  บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ จงึมนีโยบาย
และใหค้วามส าคัญอยา่งจรงิจังตอ่การด าเนนิ 
งานดา้นนวัตกรรม เพือ่ท าใหก้ารคดิคน้ 
นวัตกรรมถกูฝังรากจนกลายเป็นวัฒนธรรมของ 
องคก์ร และมุ่งสู่การเป็น“องคก์รนวตักรรม” 
อยา่งแทจ้รงิ  
 
 
 

 
 

 

    
 
 
 
 
สิง่ส าคัญอกีอยา่งหนึง่ .............. 
นอกจากผูบ้ริหารระดับสูงตอ้งมีความเชื่อว่า
นวัตกรรมเป็นหนทางที่น าไปสู่ความส าเร็จใน
การด าเนนิธรุกจิขององคก์รแลว้  คนในองคก์รก ็
ยังตอ้งเชือ่และเขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกันอกี
ดว้ย การสรา้งวัฒนธรรมองคก์รเพือ่ใหเ้กดิ  
นวัตกรรมจงึตอ้งใชเ้วลาและความตอ่เนือ่ง 
โดยเริม่จากจุดเล็กๆ แลว้ขยายวงต่อไปเรือ่ยๆ 
ทัง้นี้ผูบ้รหิารจะตอ้งเป็นผูน้ าและมสี่วนร่วมใน
การเปลีย่นแปลง และตอ้งท าใหพ้นักงานทกุคน
เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นท าใหช้ีว ิตการ
ท างานของเขาดขีึน้และงา่ยขึน้ 
            ดว้ยหลักคดิและความมุง่มัน่ดังกลา่ว  
ใน ปี 2560 ทีผ่า่นมาบรษัิทเอส แอนด ์เจฯ  
จงึไดรั้บรางวัล  บรษัิทยอดเยีย่มดา้นนวัตกรรม  
(Best Innovative Company Awards 2017) 
ทีจ่ัดโดย ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  
ซึง่ถอืไดว้่าเป็นรางวัลแห่งความส าเร็จกา้วแรก
แหง่การสรา้งองคก์รนวัตกรรม 
       ทัง้นี้บรษัิทเอส แอนด ์เจ ฯ จะยังคงกา้ว
เดนิตอ่ไปดว้ยกลยทุธแ์ละการขบัเคลือ่นองคก์ร
ดว้ย นวตักรรม เพือ่สรา้งความมัน่คงและยัง่ยนื
ของธรุกจินีอ้ยา่งถาวรตลอดไป 

                                                                                

 
นายธรีะศักดิ ์วกิติเศรษฐ ์                                                                                                                
กรรมการผูจ้ัดการ 

 

 

 

 

 

 
บรษิทั เอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล  
เอนเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  
ชือ่ในตลาดหุน้ :  S & J 
กอ่ต ัง้เมือ่ 22 เมษายน 2523 
จดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย     
6 กนัยายน 2531 
ทนุจดทะเบยีน  200,000,000 บาท 
ด าเนนิธุรกจิ รับออกแบบและผลติเครือ่งส าอาง 
ทีมุ่ง่ตอบโจทยล์กูคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
ดว้ยเทคโนโลยทีีท่ันสมยั โดยทมีงานนักวจิัยกวา่ 200 คน 
เพือ่พัฒนาผลติภณัฑใ์หม้คีณุภาพเป็นทีย่อมรับในระดับสากล   

   
 สถานทีต่ ัง้  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงงาน  (นคิมป่ินทอง)  
789/159 หมู1่ ถ.สายหนองคอ้-แหลมฉบงั  
ต.หนองขาม อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี
มเีนือ้ทีท่ าการผลติ 5,000  ตรม. 
จ านวนพนักงาน 300 คน  
ก าลังการผลติ 2 ลา้นชิน้ตอ่เดอืน 

ส านกังาน 
115 ถ.นราธวิาสราชนครนิทร ์(ซอย 10)  
แขวงทุง่วัดดอน เขตสุาทร กรงุเทพฯ 10120 
โทรศัพท ์ : 0-2676-2727     
โทรสาร    :    0-2676-2726  
 

ส านกังานใหญ ่และโรงงาน  
(สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพัฒนศ์รรีาชา)  
600/4 หมู1่1 ถ.สขุาภบิาล8 ต.หนองขาม  
อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230 
ทีต่ัง้โรงงานมพีืน้ที ่20,000 ตรม. 
จ านวนพนักงาน :  1500 คน  
ก าลังการผลติ 19-25 ลา้นชิน้ ตอ่เดอืน 
 
 

 

Makeup 
 

Skin Care 
care 

Toiletries 
 

Gifts set 
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วสิยัทศัน ์
     เราจะเป็นผูน้ าในการสรา้งประสบการณ์ทีด่แีกล่กูคา้และคูค่า้ในธุรกจิดา้นความสวยความงาม  
                                       

 พนัธกจิ 
     1.จะสง่มอบผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรมดา้นความสวย ความงามทีต่รงเวลา ดว้ยคณุภาพ 
        และ ราคาทีเ่หมาะสม 
     2.จะเคารพและรบัผดิชอบตอ่โลก สงัคม และสิง่แวดลอ้ม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 คา่นยิมองคก์ร 
           มุง่เนน้เป้าหมาย  ทา้ทายความคดิ  พชิติผลงาน  ประสานพลงั  สรา้งสรรคค์ณุธรรม 
                                

                  
 

โซนการสง่ออกสนิคา้และการตลาด 
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยนืฉบับนี้ บรษัิท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส ์จ ากัด 
(มหาชน) จัดท าขึน้เป็นฉบับที ่5 วัตถุประสงคเ์พือ่เปิดเผยแนวทางการด าเนนิธุรกจิตามแนวทางการพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนืของบรษัิทฯ อยา่งสมดลุยท์ัง้ 3 ดา้น คอื เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

การเขยีนรายงานฉบบันี ้อา้งองิการรายงานใหม้คีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting 

Initiatives Guideline : GRI ฉบับ G4  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการเปิดเผยขอ้มูลทั่วไป และ การเปิดเผยขอ้มูล
เฉพาะ เนื้อหาและสาระส าคัญของการรายงานในปี 2560 มุง่เนน้การด าเนนิงานตามกลยทุธเ์พือ่ใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ 
และพันธกจิขององคก์ร ดว้ยการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม นวัตกรรม และการมสีว่นร่วมพัฒนาชมุชน/สงัคม  ครอบคลมุประเด็นส าคัญทีไ่ดจ้ากการเชือ่มโยงผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีส่มัพันธก์บักลยทุธ ์และเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของบรษัิทฯ  

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้ น าเสนอขอ้มูลส าคัญๆ ของการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ทีต่ัง้อยู่ในประเทศ
ไทย คอื ส านักงานกรุงเทพฯ  โรงงานศรรีาชาทีต่ัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรมสหพัฒน์ศรรีาชาและ  โรงงานป่ินทอง  
ระหวา่งวันที ่1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2560  

หมายเหต ุ:สว่นขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยเกีย่วกบัการด าเนนิงานดา้นอืน่ๆ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น
รายงานประจ าปี 2560 ในเว็บไซด ์www.sjiinter.com  หัวขอ้นักลงทนุสมัพันธ ์
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยนืฉบับนี้ บรษัิท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส ์จ ากัด 
(มหาชน) จัดท าขึน้เป็นฉบับที ่5 วัตถุประสงคเ์พือ่เปิดเผยแนวทางการด าเนนิธุรกจิตามแนวทางการพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนืของบรษัิทฯ อยา่งสมดลุยท์ัง้ 3 ดา้น คอื เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

การเขยีนรายงานฉบบันี ้อา้งองิการรายงานใหม้คีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting 

Initiatives Guideline : GRI ฉบับ G4  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการเปิดเผยขอ้มูลทั่วไป และ การเปิดเผยขอ้มูล
เฉพาะ เนื้อหาและสาระส าคัญของการรายงานในปี 2560 มุง่เนน้การด าเนนิงานตามกลยทุธเ์พือ่ใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ 
และพันธกจิขององคก์ร ดว้ยการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม นวัตกรรม และการมสีว่นร่วมพัฒนาชมุชน/สงัคม  ครอบคลมุประเด็นส าคัญทีไ่ดจ้ากการเชือ่มโยงผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีส่มัพันธก์บักลยทุธ ์และเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของบรษัิทฯ  

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้ น าเสนอขอ้มูลส าคัญๆ ของการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ทีต่ัง้อยู่ในประเทศ
ไทย คอื ส านักงานกรุงเทพฯ  โรงงานศรรีาชาทีต่ัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรมสหพัฒน์ศรรีาชาและ  โรงงานป่ินทอง  
ระหวา่งวันที ่1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2560  

หมายเหต ุ:สว่นขอ้มลูทีม่กีารเปิดเผยเกีย่วกบัการด าเนนิงานดา้นอืน่ๆ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น
รายงานประจ าปี 2560 ในเว็บไซด ์www.sjiinter.com  หัวขอ้นักลงทนุสมัพันธ ์
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รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยนืฉบับนี้ บรษัิท เอส แอนด์ เจ อนิเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส ์จ ากัด 
(มหาชน) จัดท าขึน้เป็นฉบับที ่5 วัตถุประสงคเ์พือ่เปิดเผยแนวทางการด าเนนิธุรกจิตามแนวทางการพัฒนาอยา่ง
ยัง่ยนืของบรษัิทฯ อยา่งสมดลุยท์ัง้ 3 ดา้น คอื เศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

การเขยีนรายงานฉบบันี ้อา้งองิการรายงานใหม้คีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting 

Initiatives Guideline : GRI ฉบับ G4  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการเปิดเผยขอ้มูลทั่วไป และ การเปิดเผยขอ้มูล
เฉพาะ เนื้อหาและสาระส าคัญของการรายงานในปี 2560 มุง่เนน้การด าเนนิงานตามกลยทุธเ์พือ่ใหบ้รรลวุสิยัทัศน์ 
และพันธกจิขององคก์ร ดว้ยการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง การบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน การจัดการ
สิง่แวดลอ้ม นวัตกรรม และการมสีว่นร่วมพัฒนาชมุชน/สงัคม  ครอบคลมุประเด็นส าคัญทีไ่ดจ้ากการเชือ่มโยงผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีส่มัพันธก์บักลยทุธ ์และเป้าหมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของบรษัิทฯ  

ขอบเขตของรายงานฉบับนี้ น าเสนอขอ้มูลส าคัญๆ ของการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ทีต่ัง้อยู่ในประเทศ
ไทย คอื ส านักงานกรุงเทพฯ  โรงงานศรรีาชาทีต่ัง้อยูใ่นสวนอตุสาหกรรมสหพัฒน์ศรรีาชาและ  โรงงานป่ินทอง  
ระหวา่งวันที ่1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2560  
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1.การระบปุระเด็นส าคญั (Identification) ของกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

บรษัิทฯ ไดร้วบรวมขอ้มลูจากภายในและภายนอก ทัง้อยา่งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ จากการสาน
เสวนา ประชมุ สัมมนา ดูงานหรอืสัมภาษณ์ ตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม โดยผูรั้บผดิชอบแต่ละกลุ่ม
จัดการประชุมคณะท างาน เพื่อน ามาวเิคราะหแ์ละจัดล าดับความส าคัญของประเด็นต่างๆ โดยมุมมองทีม่ี
นัยส าคัญทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
2.การจดัล าดบัความส าคญั (Prioritization) 
การพจิารณาจัดล าดับความส าคัญ โดยน าประเด็นทีม่นัียส าคัญมาท าการจัดล าดับความส าคญัของ 
ประเด็นดา้นความยัง่ยนืทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์รในรปูแบบแมทรกิซ ์(Materiality Matrix)  
     แกนนอน: เป็นประเด็นทีส่ าคญัตอ่องคก์ร โดยพจิารณา ผลกระทบ โอกาส ความเสีย่งทีอ่าจเกดิกบัองคก์ร  
     แกนตัง้  : เป็นประเด็นทีส่ าคญัตอ่กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการตดัสนิใจใดๆ ตอ่องคก์ร โดยพจิารณาจากการให ้
                    ความส าคญัและผลกระทบทีอ่าจเกดิจากองคก์รตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
3.การใหเ้หตผุล (Validation)  
  ประเด็นส าคญัทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์พจิารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
  ของบรษัิท ซึง่ไดส้รปุประเด็นหลักๆทีท่ าใหเ้ห็นถงึความเหมอืนและความแตกตา่งจากปีทีผ่า่นมา โดยสอดคลอ้ง 
  กบัความคาดหวังของผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ ทัง้นีใ้นบางประเด็นยงัคงตอ้งการ การควบคมุดแูลและบรหิาร 
  จัดการอยา่งตอ่เนือ่ง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ทีม่า 
 
 ขอ้มลูจากการประชมุภายใน/
ภายนอก 

 การแสดงความคดิเห็นจาก
พนักงาน 

 ขอ้มลูจากการสานเสวนา/ การ
ท ากจิกรรมรว่มกบัชมุชน 

 ขอ้มลูจากลกูคา้ 
 ผลการวจัิยทางตลาด 
 การประชมุรว่มกบัหน่วยงานรัฐ 
 การประชมุรว่มกบับรษัิทตา่งๆ
ในเครอืสหพฒัน ์

 ประชมุ/สมัมนารว่มกบัคูค่า้ 

Identification 

ประเด็นส าคญัดา้นความยั่งยนื 
1. ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค  
2. การบรหิารความเสีย่ง 
3. การสรา้งความสมัพันธก์ับลกูคา้  
4. การพัฒนาคูค่า้ 
5. การก ากับดกูจิการทีด่ ี 
6. การตอ่ตา้นการทจุรติ คอรร์ัปชัน่ 
7. การพัฒนาบคุคลากร 
8. สทิธมินุษยชนและการปฏบิัตติอ่
แรงงาน 

9. สขุภาพและความปลอดภัยใน การ
ท างาน 

10. การพัฒนาชมุชนและสงัคม 
11. การจัดการพลังงาน  
12. การบรหิารจัดการน ้า 
13. การจัดการของเสยี 
14. การลดการปลอ่ย CO2 
 
 

แกนนอน หมายถงึ ประเด็นทีม่คีวามส าคญัตอ่องคก์ร คอื เอส 
แอนด ์เจ โดยมเีกณฑก์ารพจิารณาตามหลกั (Key Criteria) 
โดยประเมนิจาก 

 โอกาสการเกดิ / ความรนุแรงของผลกระทบ 
 ระยะเวลาทีเ่กดิผลกระทบ 
 ความเสีย่ง / โอกาสทางธรุกจิ 

 
แกนตัง้ หมายถงึ ประเด็นทีส่ าคญัตอ่กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
โดยมเีกณฑก์ารพจิารณาตามหลกั (Key Criteria) ประเมนิจาก 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 
 ความส าคญัตอ่พืน้ที ่
 ความหลากหลายของกลุม่ทีไ่ดร้ับผลกระทบ 
 ความคาดหวงัตอ่การจัดการ 

 

Prioritization 

    

 

Materiality Matrix 

การน าประเด็นส าคญัดา้นความย ัง่ยนืไปด าเนนิการ 
 ก าหนดและด าเนนิกจิกรรมทีส่ง่ผลตอ่ประเด็นส าคญัแตล่ะประเด็น
เป็นการด าเนนิการตอ่เนือ่ง/ ตอ่ยอด หรอืเริม่โครงการใหม ่

 ปรับเป้าหมายการด าเนนิธรุกจิใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นดา้นความ
ยั่งยนื 

 

  กระบวนการภายใน 
 
 กลยทุธแ์ละนโยบายการ
ท างานของคณะกรรมการ
ความยั่งยนื  

 การวางแผนและกลยทุธด์า้น
ความเสีย่ง 

 กระบวนการทางธรุกจิ 
 
 
 
 
 

  กระบวนการภายนอก 
 
 ขอ้มลูการประเมนิจากลกูคา้  
 การทวนสอบตวัชีว้ดั จากการ 
Audit มาตรฐานตา่งๆโดย 
Third party/องคก์รรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 

Validation/ Review by Management 

         หลกัการคดัเลอืกประเด็นส าคญั (Materiality) 

 

 

เอส แอนด ์เจ กบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
         SUSTAINABILITY DEVELOPMENT 
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สดัสว่น การจัดซือ้สนิคา้และบรกิารในทอ้งถิน่  (รอ้ยละ41) (G4-EC9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การจัดซือ้สนิคา้และบรกิาร
ภายในทอ้งถิน่700 ลบ. 

 
 

 
o ยอดขาย 4,063 ลา้นบาท 
o ประโยชนด์า้นนวตักรรมใหม ่660 ลบ. 
o ความพงึพอใจลกูคา้เฉลีย่ 84% 
o คูค่า้ทีเ่ขา้ร่วมจรรยาบรรณการพัฒนา
อยา่งยั่งยนืจ านวน  205 ราย 

o การตอบสนองตอ่ค ารอ้งเรยีนของ
ผูบ้รโิภคอยา่งทนัทว่งท ี100% 
 
 
 
 

พนกังาน 
o ชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ 

 18ชม./คน/ปี 
o การบาดเจ็บถงึขัน้หยุดงาน 0 ราย 
ชุมชน 

o จ านวนโครงการพัฒนาชมุชนและ 
สงัคม>15 โครงการ 

o ขอ้รอ้งเรยีนของชมุชนเป็น 0 
 
 
 
 

 

 
 

o ลดปรมิาณการใชน้ ้า  13.9  % 
o ลดปรมิาณการใชไ้ฟ  

1,785,054 บาท/ปี 
o ลดปรมิาณขยะกากอตุสาหกรรม

7.44% 
o ลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซ CO2 

7,290  TON CO2/ปี 

ผลการด าเนนิงานดา้นความย ัง่ยนื ปี 2560 
การเตบิโตของธรุกจิ 

สรา้งคณุคา่สูส่งัคม ดแูลสิง่แวดลอ้ม 

1. ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
2. การบรหิารความเสีย่ง 
3. Customer Engagement 
4. Supplier Engagement 
5. การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
6. การตอ่ตา้นทจุรติคอรปัช ัน่ 
 
 
 
 

Economic

SocialEnvironment

Cool The World 
1.การจดัการพลงังานไฟฟ้า 
2.การบรหิารจดัการน า้ 
3.การบรหิารจดัการขยะ  
   และของเสยี 
4.การปลอ่ยCO2 
 
 
 
 

1.การพฒันาบคุลากรเพือ่มุง่ 
  สูอ่งคก์รนวตักรรม 
2.สทิธมินษุยชนและการปฏบิตั ิ
   ตอ่แรงงาน 
3.สขุภาพและความปลอดภยั 
  ใน การท างาน 
4.การพฒันาชุมชนและสงัคม 
 
 
 

เอส แอนด ์เจ กบัการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
         SUSTAINABILITY DEVELOPMENT 
 

 

 

                   Good People  
 

การสรรหา การคัดเลอืก…  และพัฒนาบคุคลากร ใหเ้ป็นคนด ีและ คนเกง่ของสงัคมโดยการ
พัฒนาความรู ้และทักษะทัง้ในดา้น Soft Side , Hard Side ทีส่มดลุ และ เพยีงพอ เพือ่ใหเ้ชือ่มัน่วา่
บคุคลากรจะสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีณุภาพ และ ประสทิธภิาพ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคลของบรษัิทเอส แอนด ์เจ ฯ ใหค้วามส าคัญตัง้แต่กระบวนการสรรหา 
คัดเลือก และพัฒนา เพื่อตอบโจทย์บริบทขององค์กรในการสรา้งคนดีและคนเก่งใหก้ับสังคม  ซึง่
กระบวนการสรรหา คัดเลอืกคนด ีและพัฒนาใหค้นในองคก์รเป็นคนเก่งนัน้ จะชว่ยส่งเสรมิใหอ้งคก์รมขีอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ทา่มกลางสภาวะการเปลีย่นแปลงของการด าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั  
 ทัง้นี้ในปี พ.ศ. 2560  จากนโยบายขององคก์รทีมุ่ง่เนน้การเจรญิเตบิโตดว้ยการสรา้งธุรกจิใหม่ๆ และ
การสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  ทรัพยากรบคุคลจงึเป็นเรือ่งทีบ่รษัิทเอส แอนด ์เจฯ
ใหค้วามส าคัญในล าดับตน้ๆ เพือ่เป็นการตอบสนองตอ่โจทยท์างธรุกจิดังกลา่ว บรษัิทเอส แอนด ์เจ ฯ ไดม้ี
การก าหนดทศิทางในการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล  โดยเริม่จากการปรับโครงสรา้งองคก์รใหช้ดัเจนขึน้   
มีการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรรุ่นใหม่ในระดับบริหารเขา้มาร่วมงานในต าแหน่งต่างๆมากขึ้น ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร จงึเป็นกระบวนการส าคัญทีต่อ้งมกีารปรับเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายและกลยทุธท์างธุรกจิ โดยมหีัวขอ้การพัฒนาหลักๆทีมุ่ง่เนน้การสรา้งทัศนคตแิละแนวคดิการสรา้ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร  การพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นผูน้ าในการสรา้งคน สรา้งงาน อย่างมอือาชพี 
ตลอดจนการสอดแทรกแนวคดิการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิที่จ าเป็นต่อองค์กร ผ่าน
กจิกรรมในรปูแบบตา่งๆ เพือ่เป็นการสรา้งฐานการรองรับการขยายตัวของธรุกจิในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธด์า้นทรพัยากรบคุคล  (2558-2560) 

HR VISION 

MISSION 

 

ทนุมนุษยท์ีม่ขีดีความสามารถ (ความรู,้ทกัษะและพฤตกิรรม) 
ในการปฏบิตังิานและพรอ้มกา้วทันความเปลีย่นแปลงของธรุกจิ 

 
1. การพัฒนาระบบบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหต้อบสนอง 
    ตอ่สภาพแวดลอ้มขององคก์รทีเ่ปลีย่นแปลง 
2. การสง่เสรมิและสรา้งความสขุในการท างาน 

 

GOAL 
People 

Development 
 A การพฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

Morale C การสรา้งความผกูพนัของพนกังาน 

People 
system 

B การพฒันาขดีความสามารถของทรพัยากร  
   บคุคล 

 

 

 

                
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สดัสว่น การจัดซือ้สนิคา้และบรกิารในทอ้งถิน่  (รอ้ยละ41) (G4-EC9)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
การจัดซือ้สนิคา้และบรกิาร
ภายในทอ้งถิน่700 ลบ. 

 
 

 
o ยอดขาย 4,063 ลา้นบาท 
o ประโยชนด์า้นนวตักรรมใหม ่660 ลบ. 
o ความพงึพอใจลกูคา้เฉลีย่ 84% 
o คูค่า้ทีเ่ขา้รว่มจรรยาบรรณการพัฒนา
อยา่งยั่งยนืจ านวน  205 ราย 

o การตอบสนองตอ่ค ารอ้งเรยีนของ
ผูบ้รโิภคอยา่งทนัทว่งท ี100% 
 
 
 
 

พนกังาน 
o ชัว่โมงการฝึกอบรมเฉลีย่ 

 18ชม./คน/ปี 
o การบาดเจ็บถงึขัน้หยุดงาน 0 ราย 
ชุมชน 

o จ านวนโครงการพัฒนาชมุชนและ 
สงัคม>15 โครงการ 

o ขอ้รอ้งเรยีนของชมุชนเป็น 0 
 
 
 
 

 

 
 

o ลดปรมิาณการใชน้ ้า  13.9  % 
o ลดปรมิาณการใชไ้ฟ  

1,785,054 บาท/ปี 
o ลดปรมิาณขยะกากอตุสาหกรรม

7.44% 
o ลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซ CO2 

7,290  TON CO2/ปี 

ผลการด าเนนิงานดา้นความย ัง่ยนื ปี 2560 
การเตบิโตของธรุกจิ 

สรา้งคณุคา่สูส่งัคม ดแูลสิง่แวดลอ้ม 

1. ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
2. การบรหิารความเสีย่ง 
3. Customer Engagement 
4. Supplier Engagement 
5. การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
6. การตอ่ตา้นทจุรติคอรปัช ัน่ 
 
 
 
 

Economic

SocialEnvironment

Cool The World 
1.การจดัการพลงังานไฟฟ้า 
2.การบรหิารจดัการน า้ 
3.การบรหิารจดัการขยะ  
   และของเสยี 
4.การปลอ่ยCO2 
 
 
 
 

1.การพฒันาบคุลากรเพือ่มุง่ 
  สูอ่งคก์รนวตักรรม 
2.สทิธมินษุยชนและการปฏบิตั ิ
   ตอ่แรงงาน 
3.สขุภาพและความปลอดภยั 
  ใน การท างาน 
4.การพฒันาชุมชนและสงัคม 
 
 
 

เอส แอนด ์เจ กบัการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
         SUSTAINABILITY DEVELOPMENT 
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                   Good People  
 

การสรรหา การคัดเลอืก…  และพัฒนาบคุคลากร ใหเ้ป็นคนด ีและ คนเกง่ของสงัคมโดยการ
พัฒนาความรู ้และทักษะทัง้ในดา้น Soft Side , Hard Side ทีส่มดลุ และ เพยีงพอ เพือ่ใหเ้ชือ่มัน่วา่
บคุคลากรจะสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมคีณุภาพ และ ประสทิธภิาพ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

การบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคลของบรษัิทเอส แอนด ์เจ ฯ ใหค้วามส าคัญตัง้แต่กระบวนการสรรหา 
คัดเลือก และพัฒนา เพื่อตอบโจทย์บริบทขององค์กรในการสรา้งคนดีและคนเก่งใหก้ับสังคม  ซึง่
กระบวนการสรรหา คัดเลอืกคนด ีและพัฒนาใหค้นในองคก์รเป็นคนเก่งนัน้ จะชว่ยส่งเสรมิใหอ้งคก์รมขีอ้
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ทา่มกลางสภาวะการเปลีย่นแปลงของการด าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั  
 ทัง้นี้ในปี พ.ศ. 2560  จากนโยบายขององคก์รทีมุ่ง่เนน้การเจรญิเตบิโตดว้ยการสรา้งธุรกจิใหม่ๆ และ
การสรา้งนวัตกรรมใหม่ๆ ทัง้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  ทรัพยากรบคุคลจงึเป็นเรือ่งทีบ่รษัิทเอส แอนด ์เจฯ
ใหค้วามส าคัญในล าดับตน้ๆ เพือ่เป็นการตอบสนองตอ่โจทยท์างธรุกจิดังกลา่ว บรษัิทเอส แอนด ์เจ ฯ ไดม้ี
การก าหนดทศิทางในการบรหิารจัดการทรัพยากรบคุคล  โดยเริม่จากการปรับโครงสรา้งองคก์รใหช้ดัเจนขึน้   
มีการสรรหาคัดเลือกบุคคลากรรุ่นใหม่ในระดับบริหารเขา้มาร่วมงานในต าแหน่งต่างๆมากขึ้น ดังนั้น
กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร จงึเป็นกระบวนการส าคัญทีต่อ้งมกีารปรับเปลี่ยนใหส้อดคลอ้งกับ
นโยบายและกลยทุธท์างธุรกจิ โดยมหีัวขอ้การพัฒนาหลักๆทีมุ่ง่เนน้การสรา้งทัศนคตแิละแนวคดิการสรา้ง
นวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร  การพัฒนาหัวหนา้งานใหเ้ป็นผูน้ าในการสรา้งคน สรา้งงาน อย่างมอือาชพี 
ตลอดจนการสอดแทรกแนวคดิการสรา้งคุณธรรม จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิที่จ าเป็นต่อองค์กร ผ่าน
กจิกรรมในรปูแบบตา่งๆ เพือ่เป็นการสรา้งฐานการรองรับการขยายตัวของธรุกจิในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธด์า้นทรพัยากรบคุคล  (2558-2560) 

HR VISION 

MISSION 

 

ทนุมนุษยท์ีม่ขีดีความสามารถ (ความรู,้ทกัษะและพฤตกิรรม) 
ในการปฏบิตังิานและพรอ้มกา้วทันความเปลีย่นแปลงของธรุกจิ 

 
1. การพัฒนาระบบบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหต้อบสนอง 
    ตอ่สภาพแวดลอ้มขององคก์รทีเ่ปลีย่นแปลง 
2. การสง่เสรมิและสรา้งความสขุในการท างาน 

 

GOAL 
People 

Development 
 A การพฒันาระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

Morale C การสรา้งความผกูพนัของพนกังาน 

People 
system 

B การพฒันาขดีความสามารถของทรพัยากร  
   บคุคล 
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จ านวนพนกังานแยกตามเพศ 

จ านวนพนกังานแยกตามระดบั 

จ านวนพนกังานแยกตามเพศในแตล่ะระดบั 

จ านวนพนกังานแยกตามชว่งอายุ 

ชาย  588 คน (26%) หญงิ 1,643 คน (74%) 

ระดบัฝ่ายขึน้ไป 0.6%  ระดบัสว่น 1.1%       ระดบัแผนก 4.9%  ระดบัพนกังาน 93.4% 

0.27% 0.36% 

ระดบัฝ่ายขึน้ไป    ระดบัสว่น         ระดบัแผนก        ระดบัพนกังาน  

0.31% 0.81% 1.52%  3.36% 24.03%   69.34% 

    นอ้ยกวา่ 30 ปี                    30-50 ปี                  มากกวา่ 50 ปี 
   

49.7%  46.7%  3.6% 

สถติขิอ้มลูบคุคลากร 

สดัสว่นอายแุยกตามระดบัพนกังาน 

อายมุากกวา่ 50 ปี           ฝ่าย 0.54%      สว่น 0.67%        แผนก 0.63%       พนักงาน 1.75%   
   

อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี                 พนักงาน 49.71%  

อาย ุ   30-50 ปี             ฝ่าย 0.09%      สว่น 0.45%       แผนก 4.21%       พนักงาน 41.95% 
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ภาคเหนอื
8% ภาคกลาง

18%

ภาคอสีาน
47%ภาคใต้

1%

ภาคตะวนัตก
2%

ภาคตะวนัออก
24%

จ านวนพนกังานจ าแนกตามภมูภิาค

อตัราการลาออก (Turnover Rate) และอตัราการจา้งใหม ่(Hire Rate) ตามชว่งอายแุละเพศ 

จ านวนพนกังานลาคลอด และสดัสว่นการกลบัมาท างานหลงัคลอด 

อตัราการลาออก 

อตัราการจา้งใหม ่ อาย ุ< 30 ปี 

21.7% 59% 
 

21.6% 61.9% 

อาย ุ30-50 ปี 

4.3 % 14.1% 

3.5%  12.8% 

อาย ุ>50 ปี 

0 %     0.2% 

0.3%  0.3% 

พนกังานลาคลอด  61  คน กลบัมาท างาน 52   คน 

 
สดัสว่นการกลบัมา 
ท างานหลงัคลอด  

85 % 
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ในแตล่ะปี บรษัิทฯ จะวางแผนการพัฒนาทักษะและความรูค้วามสามารถของพนักงานในดา้นตา่งๆทัง้ดา้น Soft side และ 
Hard side ทัง้ Class room และ Non Class Room ในรูปแบบต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกับทศิทางและกลยุทธ์ ขององค์กร  
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          การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน 
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ธุรกจิและสัมพันธก์ับผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลักคอืพนักงาน ลูกคา้ ผูบ้รโิภค จะเป็นหลักสูตรดา้นความปลอดภัย 
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ผูน้ าใหเ้ป็นผูน้ าทีท่ันตอ่การเปลีย่นแปลง   และสามารถรองรับการเตบิโตทางธรุกจิของบรษัิทในอนาคต 

หมวดพืน้ฐาน 

 จ านวน 4 หลกัสตูร 
  คดิเป็น 7% 

 

 หมวดการจัดการ หมวดคณุภาพและ 
สิง่แวดลอ้ม 

หมวดความ
ปลอดภัย หมวดเทคนคิ 

 จ านวน 8 หลกัสตูร 
  คดิเป็น 15% 

 

 จ านวน 22 หลกัสตูร 
  คดิเป็น 40% 

 

 จ านวน 4 หลกัสตูร 
  คดิเป็น 7% 

 

 จ านวน 17 หลกัสตูร 
  คดิเป็น 31% 

 

แผนกขึ้นไป, …

หน่วย, 24%, 
ทีม, 25%

เจา้หนา้ท่ี, 16%, 

พนกังาน, 4%,
ตารางแสดงจ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม

แผนกขึน้ไป หน่วย ทีม เจ้าหน้าที่ พนกังาน

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรม 
38,253 ชม./ปี 

เฉลีย่18 ชม./คน/ปี 
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                     จ านวนหลกัสตูรการสอนงานภายในหน่วยงาน (OJT) ปี 2558-2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หวัขอ้ จ านวน การตดิตามผลการน าไปประยกุตใ์ชง้าน 

ดา้นปรบัปรุง
งาน 

11 หลักสตูร 1. คูม่อืขัน้ตอนการสง่ขอ้มลูประกนัสงัคมผ่านทาง Internet          1  เรือ่ง 
2. จัดท า Present เพือ่น าเสนอแนวทางการด าเนนิกจิกรรม          1  เรือ่ง 
3. จัดท าแบบฟอรม์การประเมนิรถขนสง่ผา่นระบบ (ออนไลน)์       1  เรือ่ง 
4. พัฒนาเครือ่งจักร                                                           8  เรือ่ง 

ดา้นคุณภาพ 5 หลกัสตูร 1. คูม่อื Update การแยกประเภทขยะและของกากอตุสาหกรรม     1  เรือ่ง 
2. คูม่อืเกณฑก์ารยอมรับในการชัง่น ้าหนักของ Bulk                   1  เรือ่ง 
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครือ่งแพ็คแป้งและเครือ่งตดิสติ๊กเกอร ์      2  เครือ่ง 
4. โปรแกรมการตรวจสอบปรมิาณสทุธหิบีห่อ                           1  เรือ่ง 
5. คูม่อืระบบ HPLC                                                           1  เลม่ 

ดา้นความ
ปลอดภยั 

4 หลกัสตูร 1. ขึน้ทะเบยีนเป็นผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้า                               1  คน 

2. คูม่อืประเมนิความเสีย่งในการใชแ้ลกฮออลแ์ละวตัถุไวไฟ        1  เรือ่ง 

3. ปรับปรุงและทบทวนลักษณะสญัลกัษณ์ของสารเคม ี              1  เรือ่ง 

4. ขึน้ทะเบยีนเป็นชา่งไฟฟ้าประจ าอาคาร ระดบั 1                     7  คน 

    
 

2. การฝึกอบรม (OJT) ของหนว่ยงาน  
      เป็นการฝึกอบรมทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความรู/้ทักษะดา้นเทคนคิในการปฏบิตังิานของหน่วยงาน ซึง่จะสง่ผลตอ่
คณุภาพและประสทิธภิาพของงานนัน้ๆ  ดังนัน้การพัฒนา/ฝึกอบรมทีจ่ะชว่ยสรา้งความเชือ่มัน่วา่บคุคลากรใน
องคก์รมคีวามรู/้ทักษะ/ความสามารถเพยีงพอตอ่การปฏบิตังิานหรอืไมนั่น้ องคก์รจงึจ าเป็นตอ้งมหีลกัสตูรในการ
สอนงานภายในหน่วยงานผา่นกระบวนการ OJT  ทีเ่ขา้ถงึทกุต าแหน่งงานอยา่งแทจ้รงิ 

 

3. การฝึกอบรมภายนอก 
 บรษัิทฯ สง่บคุลากรไปอบรมภายนอกในหลักสตูรเฉพาะดา้นทีจ่ าเป็นของแต่ละหน่วยงาน เพือ่ใหพ้นักงาน
ไดม้โีอกาสเตมิเต็มความรู/้ทักษะ ดา้นวชิาชพีทีจ่ าเป็นและเพยีงพอต่อการปฏบิัตงิานอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
สามารถน าความรูม้าพัฒนางานในดา้นตา่งๆ โดยปรับเปลีย่นไปตามความจ าเป็นในแตล่ะปี 

 

ตวัอยา่งการประเมนิประสทิธผิลในการฝึกอบรม     
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จากการสง่พนักงานเขา้รับการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสตูรต่างๆ ทัง้ในและนอกบรษัิท ซึง่เป็นไป
ตามนโยบาย หรอืความจ าเป็นในงานของหน่วยงานนัน้ๆ ท าใหเ้กดิผลทีด่ตีอ่ตัวของพนักงานเองในดา้นของ
การเพิม่พูนทักษะ/ ความรู ้ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช  ้ทัง้ในดา้นการบรหิารจัดการ การแกปั้ญหาของ
หน่วยงาน ตลอดจนการพัฒนาเทคนคิตา่งๆทีส่ง่ผลตอ่การบรรลุเป้าหมายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังสง่ผลดตีอ่
ธรุกจิในดา้นของการสัง่สมประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน ์ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการพัฒนาหรอืตอ่ยอดธรุกจิให ้
มคีวามมัน่คงและยัง่ยนืมากขึน้ 
ทัง้นีจ้ะเห็นไดจ้ากในปี 2560 บรษัิท เอส แอนด ์เจฯ ไดม้กีารรวบรวมและจัดเก็บองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าจากการสัง่
สมประสบการณ์ของบคุลากร ทีเ่ป็นทัง้ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge มากกวา่ 290 เรือ่ง 
 
                    

                 Management 
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Organizational 

Learning 

Knowledge 

Management  

 

 

 
 
  
บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
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บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
 

 

 

 
 
  
บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
 

 

 

 
 
  
บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
 

 

 

 
 
  
บริษทัฯ ได้ มีการส ารวจระดับความผูกพันของพนกังานระดับต่างๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเดน็ด้านความผาสุก โครงการที่ด าเนินการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์กรเพื่อช่วยสืบค้ นความรู้ ในการ

ท างานได้ ง่าย สะดวก และรวดเรว็ 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพื่อ

ช่วยในการบันทึก/สืบค้ น
องค์ความรู้ ในองค์กร 

 

เริ่มด าเนินการป ี2560

แล้ วเสรจ็ป ี2561 

 

2.ความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่

ได้ รบัจากบริษทั เช่น สถานที่  

ออกก าลังกาย และห้ องพยาบาล  

 

 ปรบัปรุงห้ องฟติเนส 

 ปรบัปรุงห้ องพยาบาลให้

เปน็ 

สัดส่วนมากขึ้น 

 

แล้ วเสรจ็ป ี2560 

 

3.น าผลการได้ รบัรางวัลเข้ าสู่ระบบ

การประเมินผล 

 

 พฒันาระบบประเมินผล
งานประจ าป ี 

 

ด าเนินการป ี2561 

หมวดความผูกพัน 3 ด้าน   
1.ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุ 
   วัตถุประสงค์ขององค์กร   
2.ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร   
3.การด ารงสมาชิกภาพและเปน็ส่วนหนึ่งของ 
   องค์กร 

หมวดความผาสุก  6 ด้าน  
1.ด้ านลักษณะงาน  
2.ด้ านความมั่นคงและความก้ าวหน้ า  
3.ด้ านเพื่อนร่วมงาน  
4.ด้ านผู้ บังคับบัญชา  
5.ด้ านการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการ 
  ปฏิบัติงาน  
6.ด้ านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
 

 

 

 
 
  
บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
 

 

 

 
 
  
บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
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Happy Heart 
 โครงการทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่เป็นกองทนุในการชว่ยเหลอืเพือ่นพนักงาน 
ทีป่ระสบความเดอืนรอ้น สง่เสรมิความมนี ้าใจไมตร ีเอือ้อาทรตอ่กนั 
ในทีท่ างาน ไดแ้กโ่ครงการเพือ่นชว่ยเพือ่นครัง้ที ่3 โดยในปี 2560  
ไดเ้งนิบรจิาคเขา้โครงการเป็นจ านวน 150,000 บาท 

                                       Happy Body  
                                  โครงการทีจ่ดัขึน้เพือ่การดแูลสขุภาพพนักงานและสรา้งอาชพี 

                           ใหพ้นักงานรวมถงึคนในชมุชนไดแ้ก ่โครงการหอ้งฟิตเนส 
                                       โครงการตลาดนัดสขุภาพ ซึง่จัดเดอืนละ 2 ครัง้ โครงการตรวจ 
                                        สขุภาพพนักงานประจ าปี โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลกูใน 

                                        พนักงานหญงิ ปี 2560 มผีูเ้ขา้รว่มโครงการทัง้ส ิน้ 233 คน  

 
 

นอกจากนีบ้รษัิท เอส แอนด ์เจฯ ยงัเป็นบรษัิทผูน้ าหลักการสรา้งเสรมิสขุภาวะในองคก์ร (Happy Workplace)  

มาด าเนนิงานผา่นโครงการตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่งและสม า่เสมอเพือ่สรา้งความรักความผกูพันใหก้บัพนักงาน  
 

 
 
   
     
   
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Happy Family       
โครงการดแูลสขุภาพคณุแมต่ัง้ครรภแ์ละหลังคลอดบตุร โดย 
จัดใหม้บีรษัิทนมชัน้น า ออกบธูและใหค้วามรูใ้นการดแูลสขุภาพ 
พนักงานตัง้ครรภแ์ละบตุรตัง้แต ่1-3 ขวบปี เป็นประจ าโดยใน 
ปี 2560 มคีณุแมต่ัง้ครรภเ์ขา้รับการอบรม 87 คน  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Happy Brain 
โครงการพัฒนาความรู/้ ทักษะในดา้นตา่งๆ เพือ่สง่เสรมิให ้
พนักงานไดม้โีอกาสพัฒนาตนเอง ซึง่จะน าไปสูค่วามมัน่คง 
กา้วหนา้ในการท างาน เชน่ หลักสตูรการพัฒนาศักยภาพผูน้ า  
หลักสตูร happy in work  หลักสตูร The Modern Supervisor 

 

 

 
 
  
บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
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บรษัิทฯ ไดม้กีารส ารวจระดับความผกูพันของพนักงานระดับตา่งๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเด็นดา้นความผาสกุ โครงการทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

องคก์รเพือ่ชว่ยสบืคน้ความรูใ้นการ

ท างานไดง้่าย สะดวก และรวดเร็ว 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพือ่

ชว่ยในการบนัทกึ/สบืคน้
องคค์วามรูใ้นองคก์ร 

 

เริม่ด าเนนิการปี 2560

แลว้เสร็จปี 2561 

 

2.ความพงึพอใจตอ่สวสัดกิารที่

ไดรั้บจากบรษัิท เชน่ สถานที ่ 

ออกก าลงักาย และหอ้งพยาบาล  

 

 ปรับปรุงหอ้งฟิตเนส 

 ปรับปรุงหอ้งพยาบาลให ้

เป็น 

สดัสว่นมากขึน้ 

 

แลว้เสร็จปี 2560 

 

3.น าผลการไดรั้บรางวลัเขา้สูร่ะบบ

การประเมนิผล 

 

 พัฒนาระบบประเมนิผล
งานประจ าปี  

 

ด าเนนิการปี 2561 

หมวดความผกูพนั 3 ดา้น   
1.ความพยายามทุม่เทปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรล ุ
   วัตถปุระสงคข์ององคก์ร   
2.ความภาคภมูใิจและจงรักภกัดตีอ่องคก์ร   
3.การด ารงสมาชกิภาพและเป็นสว่นหนึง่ของ 
   องคก์ร 

หมวดความผาสกุ  6 ดา้น  
1.ดา้นลักษณะงาน  
2.ดา้นความมัน่คงและความกา้วหนา้  
3.ดา้นเพือ่นรว่มงาน  
4.ดา้นผูบ้งัคับบญัชา  
5.ดา้นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจในการ 
  ปฏบิตังิาน  
6.ดา้นสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
 

 

 

 
 
  
บริษทัฯ ได้ มีการส ารวจระดับความผูกพันของพนกังานระดับต่างๆ ใน 2 หมวดหลัก  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

ประเดน็ด้านความผาสุก โครงการที่ด าเนินการ ระยะเวลา 

 

1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

องค์กรเพื่อช่วยสืบค้ นความรู้ ในการ

ท างานได้ ง่าย สะดวก และรวดเรว็ 

 

 การจัดท าโปรแกรมเพื่อ

ช่วยในการบันทึก/สืบค้ น
องค์ความรู้ ในองค์กร 

 

เริ่มด าเนินการป ี2560

แล้ วเสรจ็ป ี2561 

 

2.ความพึงพอใจต่อสวัสดิการที่

ได้ รบัจากบริษทั เช่น สถานที่  

ออกก าลังกาย และห้ องพยาบาล  

 

 ปรบัปรุงห้ องฟติเนส 

 ปรบัปรุงห้ องพยาบาลให้

เปน็ 

สัดส่วนมากขึ้น 

 

แล้ วเสรจ็ป ี2560 

 

3.น าผลการได้ รบัรางวัลเข้ าสู่ระบบ

การประเมินผล 

 

 พฒันาระบบประเมินผล
งานประจ าป ี 

 

ด าเนินการป ี2561 

หมวดความผูกพัน 3 ด้าน   
1.ความพยายามทุ่มเทปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุ 
   วัตถุประสงค์ขององค์กร   
2.ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อองค์กร   
3.การด ารงสมาชิกภาพและเปน็ส่วนหนึ่งของ 
   องค์กร 

หมวดความผาสุก  6 ด้าน  
1.ด้ านลักษณะงาน  
2.ด้ านความมั่นคงและความก้ าวหน้ า  
3.ด้ านเพื่อนร่วมงาน  
4.ด้ านผู้ บังคับบัญชา  
5.ด้ านการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการ 
  ปฏิบัติงาน  
6.ด้ านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก 

Employee Engagement 
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บรษัิทฯ มกีระบวนการสรรหาและจา้งงาน อยา่งเป็นระบบ ทัง้การสรรหาบคุคลจากภายนอก 

และสรรหาบคุคลจากภายใน โดยยดึหลกัความรู ้ ความสามารถ ความเป็นธรรม ความเสมอภาค ไม ่
เลอืกปฏบิตั ิทัง้ในดา้นเพศ เชือ้ชาต ิศาสนา ความพกิารและถิน่ก าเนดิ ใชร้ะบบ E-Recruit เพือ่เพิม่ 
ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการขอ้มลูผูส้มคัร มกีารก าหนดเป้าหมายในการสรรหาพนักงาน เพือ่ให ้
ทันตอ่การรองรับการขยายตัวของธรุกจิโดยมกีารก าหนดชอ่งทางการสรรหาในรปูแบบทีส่ามารถเขา้ถงึ 
ผูส้มคัรไดอ้ยา่งเทา่เทยีม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
การบรหิารคา่ตอบแทน  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การรกัษาพนกังาน 
      

       การบรหิารคา่ตอบแทนทีด่  ีและเป็นมาตรฐานจะชว่ยสนับสนุนใหพ้นักงานทีม่ี
ความสามารถร่วมกนัขับเคลือ่นองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นการรักษาใหพ้นักงาน
ที่เก่งและดีอยู่กับบรษัิทฯ อย่างยาวนาน  ทัง้นี้ บรษัิท เอส แอนด์ เจฯไดต้ระหนักถงึ
ความส าคัญดังกลา่ว จงึมกีารทบทวนและปรับปรงุระบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ซึง่
จะเป็นจดุเริม่ตน้ทีท่ าใหเ้ห็นถงึศักยภาพและความสามารถของพนักงาน อนัจะน าไปสูก่าร
บรหิารจัดการดา้นค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  และยังสามารถใชเ้ป็นมาตรฐานในการปรับ
คา่จา้ง การจา่ยโบนัส และการปรับต าแหน่งงาน ซึง่สะทอ้นผลงาน ความรู ้ความสามารถ 

ทักษะและประสบการณ์อยา่งแทจ้รงิ โดยระบบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานจะมุง่เนน้การประเมนิศักยภาพในการ
ท างานของพนักงานแตล่ะระดับ ผ่านตัวชีว้ัดผลการปฏบิัตงิาน ( KPI ) สว่นดา้นพฤตกิรรมการท างาน พนักงานแต่
ละระดับจะถูกประเมินพฤติกรรมผ่านกระบวนการของ Competency Model  เพื่อสรา้งขวัญก าลังใจและ
ความกา้วหนา้มัน่คงในชวีติการท างานใหก้บัพนักงาน ตลอดจนมกีารส ารวจผลตอบแทนและสวัสดกิาร เทยีบเคยีง
กับบรษัิทชัน้น าในอตุสาหกรรมเดยีวกันเพือ่เป็นแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑก์ารบรกิารค่าตอบแทนของบรษัิทฯ 
เป็นประจ าทกุปี 

นอกจากสวัสดกิารพืน้ฐานตามกฏหมาย บรษัิทฯ มกีองทนุส ารองเลีย้งชพี สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
เงนิบ าเหน็จเกษียณอายงุาน การใหร้างวัลยกยอ่งชมเชยในการจัดท าโครงการ/กจิกรรมตา่งๆแกพ่นักงานเพือ่สรา้ง 
การยอมรับ สรา้งขวัญก าลังใจ และสรา้งแรงจงูใจในการท างาน ในปี 2560  มพีนักงานทีไ่ดรั้บการมอบรางวัล 

              การสรรหาบคุคลากร   
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เกยีรตยิศแกพ่นักงานปฏบิตังิานครบ 30 ปี , 20 ปี , 10 ปี  
 
มอบรางวัลเกยีรตคิณุส าหรับพนักงานไมข่าด ลา มาสายตลอดระยะเวลา 1–17 ปี จ านวน 136 คน 
   

     อตัราการเลือ่นต าแหนง่เปรยีบเทยีบปี 2559-2560     

                

  
 
 
 
 

        สทิธมินษุยชนและการปฏบิตัติอ่แรงงาน  

 
บรษัิทฯ ตระหนักในสทิธคิวามเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคโดยเทา่เทยีมกัน โดยไมค่ านงึถงึถงึความ

แตกตา่งในเรือ่ง อาย ุเพศ เชือ้ชาต ิสผีวิ  ศาสนา ภาษา  ชนชัน้ ความพกิาร หรอื ความเบีย่งเบนทางเพศ  การ
ไมใ่ชแ้รงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยก าหนดใหม้แีนวทางการปฏบิัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  ตามกรอบ
ของจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ รวมถงึการด าเนนิงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย โดยมี
การแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพือ่ใหพ้นักงานไดม้สีว่นร่วมในการเสนอความคดิเห็น และแนวทางใน
การปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายโดยรวมของธรุกจิ  คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆประกอบดว้ย คณะกรรมการ
สวัสดกิารในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการ 5ส.และขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ ทัง้นี้ 
เพือ่เป็นตัวแทนของพนักงานในการรว่มปรกึษาหารอืและเสนอความคดิเห็นตอ่คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ 
นอกจากนี้บรษัิทฯยังเปิดโอกาสใหพ้นักงานทั่วไปไดแ้สดงความคดิเห็นผ่านชอ่งทางต่างๆ เช่น การประชมุ 
กล่องรับความคดิเห็น แบบประเมนิความพงึพอใจต่อกจิกรรม เพือ่น ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอกี
ดว้ย. 

 
     การจา้งงานคนพกิาร 
 

 

บรษัิทฯใหค้วามส าคัญตอ่การชว่ยเหลอืและสรา้งโอกาสใหก้บัผูพ้กิารมาอยา่งตอ่เนือ่งภายใตโ้ครงการ  
“SJI ส่งเสรมิการจา้งงานคนพกิาร (Care You)” ท าให ้บรษัิทฯ ไดรั้บรางวัลองคก์รทีส่นับสนุนงานดา้นคนพกิาร
ดเีดน่ ประจ าปี 2560  
  

                     การรอ้งเรยีนและรอ้งทกุข ์ 
 

 

    บรษัิทฯ มกีลไกการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของพนักงานและผูม้สีว่นไดเ้สยี กรณีถกูละเมดิสทิธ ิ 
หรอืไมไ่ดรั้บความเป็นธรรม อยา่งเป็นระบบและโปรง่ใสเป็นธรรม มมีาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนอยา่งเป็นระบบ  
ยตุธิรรม ทัง้นีส้ามารถรอ้งเรยีนอยา่งเป็นทางการมายงัฝ่ายทรัพยากรบคุคล และบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้

 

          นางพัชรา พงษ์วจิารณ์            เบอรโ์ทรศัพท ์02-676-2727 ตอ่ 2208 
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   หมายเหต ุ สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น หัวขอ้การแจง้เบาะแส ในรายงานประจ าปี 2560 
 

2559
ปรับต ำแหน่งงำน  47 คน
ปรับระดบัวชิำชพี  39 คน
ปรับทกัษะ        133 คน

2560
ปรับต ำแหน่งงำน  31 คน
ปรับระดบัวชิำชพี  28 คน
ปรับทกัษะ         349 คน

 

 

เกยีรตยิศแกพ่นักงานปฏบิตังิานครบ 30 ปี , 20 ปี , 10 ปี  
 
มอบรางวัลเกยีรตคิณุส าหรับพนักงานไมข่าด ลา มาสายตลอดระยะเวลา 1–17 ปี จ านวน 136 คน 
   

     อตัราการเลือ่นต าแหนง่เปรยีบเทยีบปี 2559-2560     

                

  
 
 
 
 

        สทิธมินษุยชนและการปฏบิตัติอ่แรงงาน  

 
บรษัิทฯ ตระหนักในสทิธคิวามเป็นมนุษยแ์ละความเสมอภาคโดยเทา่เทยีมกัน โดยไมค่ านงึถงึถงึความ

แตกตา่งในเรือ่ง อาย ุเพศ เชือ้ชาต ิสผีวิ  ศาสนา ภาษา  ชนชัน้ ความพกิาร หรอื ความเบีย่งเบนทางเพศ  การ
ไมใ่ชแ้รงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยก าหนดใหม้แีนวทางการปฏบิัตติ่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  ตามกรอบ
ของจรรยาบรรณและจรยิธรรมในการประกอบธรุกจิ รวมถงึการด าเนนิงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทย โดยมี
การแต่งตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยต่างๆ เพือ่ใหพ้นักงานไดม้สีว่นร่วมในการเสนอความคดิเห็น และแนวทางใน
การปฏบิตังิานเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายโดยรวมของธรุกจิ  คณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆประกอบดว้ย คณะกรรมการ
สวัสดกิารในสถานประกอบการ คณะกรรมการความปลอดภัย คณะกรรมการ 5ส.และขอ้เสนอแนะ เป็นตน้ ทัง้นี้ 
เพือ่เป็นตัวแทนของพนักงานในการรว่มปรกึษาหารอืและเสนอความคดิเห็นตอ่คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ 
นอกจากนี้บรษัิทฯยังเปิดโอกาสใหพ้นักงานทั่วไปไดแ้สดงความคดิเห็นผ่านชอ่งทางต่างๆ เช่น การประชมุ 
กล่องรับความคดิเห็น แบบประเมนิความพงึพอใจต่อกจิกรรม เพือ่น ามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอกี
ดว้ย. 
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การด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึสทิธเิด็ก  
 
บรษัิทฯ มนีโยบายในการสง่เสรมิการด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัเด็ก โดยในปี 2560  
บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิและคัดเลอืกหลกัการดา้นสทิธเิด็กทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและอาจสง่ 
ผลตอ่การด าเนนิธรุกจิขององคก์ร มาก าหนดเป็นแนวปฏบิตัแิละประยกุตใ์ชด้ังนี ้ 
 
 
 

 หลกัการดา้นสทิธเิด็ก หลกัปฏบิตัทิางธุรกจิ 

1 บรูณาการสทิธเิด็กในการด าเนนิ
ธรุกจิ 

การก าหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ ทีค่ านงึถงึสทิธเิด็ก  
 
วสิยัทศัน ์  เด็กและเยาวชนสามารถเขา้ถงึสนิคา้ทีด่แีละปลอดภัย 
พนัธกจิ     1. การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นสทิธเิด็กแกค่นในองคก์ร 

         2.คดิคน้และพัฒนาสนิคา้ทีด่แีละปลอดภัยตอ่การใชง้านของเด็ก 
 

2 ปัญหาแรงงานเด็ก 1.ก าหนดเป็นขอ้ปฏบิัตใินองคก์รในการจา้งแรงงานทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 
2.ด าเนนิการคดัเลอืกคูค่า้ ทีม่กีารใชแ้รงงานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายมนีโยบาย 
  ดา้นสทิธมินุษยชน การตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็ก  
 

3 คนงานทีเ่ป็นเยาวชน พ่อ แม่ 

และผูด้แูลเด็ก 

มกีารจัดงานทีเ่หมาะสมใหก้ับพนักงานทีก่ าลงัตัง้ครรภ ์จัดสถานที ่“จดุป๊ัมนม (มมุนมแม)่” 
อยา่งเหมาะสม และมรีอบเวลาก าหนดใหเ้พือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัพนักงาน 
 

4 การคุม้ครองและความปลอดภัย
ของเด็ก 
 

จัดสถานทีส่ าหรับดแูลเด็กทีเ่ขา้มาในบรเิวณโรงงานเพือ่ความปลอดภัย 

5 ผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร 
 

บรษัิทฯใหค้วามส าคญัตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ การคัดเลอืกวตัถดุบิ และการผลติที่
ปลอดภัยโดยลดการใชส้ารเคมทีีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการระคายเคอืง และมกีารทดสอบให ้
เกดิความมั่นใจ   
 

6 การตลาดและโฆษณา 
 

ร่วมมอืกับลกูคา้ทีเ่ป็นผูจั้ดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ าหรับเด็กในการใหข้อ้มลูดา้นผลติภัณฑ์
บนฉลากสนิคา้  อยา่งชดัเจน ครบถว้น  ไมโ่ฆษณาเกนิจรงิ  
 

7 สิง่แวดลอ้มและทีด่นิ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการสรา้งสิง่แวดลอ้มที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

10 บทบาทรัฐและชมุชน บรษัิทฯ สนับสนุน และ สง่เสรมิบทบาทของรัฐและชมุชน ทัง้ทางดา้นการศกึษาเด็กและ
เยาวชน  เชน่ โครงการสรา้งตน้กลา้พัฒนาทายาทธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอ้น โครงการรถโมบายวทิยาศาสตร์ โครงการจติอาสา พัฒนาถิน่เกดิ 
 

                                                                         
                                                                             
 
 
 
 

 

 

 

การด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึสทิธเิด็ก  
 
บรษัิทฯ มนีโยบายในการสง่เสรมิการด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัเด็ก โดยในปี 2560  
บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิและคัดเลอืกหลกัการดา้นสทิธเิด็กทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและอาจสง่ 
ผลตอ่การด าเนนิธรุกจิขององคก์ร มาก าหนดเป็นแนวปฏบิตัแิละประยกุตใ์ชด้ังนี ้ 
 
 
 

 หลกัการดา้นสทิธเิด็ก หลกัปฏบิตัทิางธุรกจิ 

1 บรูณาการสทิธเิด็กในการด าเนนิ
ธรุกจิ 

การก าหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ ทีค่ านงึถงึสทิธเิด็ก  
 
วสิยัทศัน ์  เด็กและเยาวชนสามารถเขา้ถงึสนิคา้ทีด่แีละปลอดภัย 
พนัธกจิ     1. การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นสทิธเิด็กแกค่นในองคก์ร 

         2.คดิคน้และพัฒนาสนิคา้ทีด่แีละปลอดภัยตอ่การใชง้านของเด็ก 
 

2 ปัญหาแรงงานเด็ก 1.ก าหนดเป็นขอ้ปฏบิัตใินองคก์รในการจา้งแรงงานทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 
2.ด าเนนิการคดัเลอืกคูค่า้ ทีม่กีารใชแ้รงงานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายมนีโยบาย 
  ดา้นสทิธมินุษยชน การตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็ก  
 

3 คนงานทีเ่ป็นเยาวชน พ่อ แม่ 

และผูด้แูลเด็ก 

มกีารจัดงานทีเ่หมาะสมใหก้ับพนักงานทีก่ าลงัตัง้ครรภ ์จัดสถานที ่“จดุป๊ัมนม (มมุนมแม)่” 
อยา่งเหมาะสม และมรีอบเวลาก าหนดใหเ้พือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัพนักงาน 
 

4 การคุม้ครองและความปลอดภัย
ของเด็ก 
 

จัดสถานทีส่ าหรับดแูลเด็กทีเ่ขา้มาในบรเิวณโรงงานเพือ่ความปลอดภัย 

5 ผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร 
 

บรษัิทฯใหค้วามส าคญัตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ การคัดเลอืกวตัถดุบิ และการผลติที่
ปลอดภัยโดยลดการใชส้ารเคมทีีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการระคายเคอืง และมกีารทดสอบให ้
เกดิความมั่นใจ   
 

6 การตลาดและโฆษณา 
 

ร่วมมอืกับลกูคา้ทีเ่ป็นผูจั้ดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ าหรับเด็กในการใหข้อ้มลูดา้นผลติภัณฑ์
บนฉลากสนิคา้  อยา่งชดัเจน ครบถว้น  ไมโ่ฆษณาเกนิจรงิ  
 

7 สิง่แวดลอ้มและทีด่นิ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการสรา้งสิง่แวดลอ้มที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

10 บทบาทรัฐและชมุชน บรษัิทฯ สนับสนุน และ สง่เสรมิบทบาทของรัฐและชมุชน ทัง้ทางดา้นการศกึษาเด็กและ
เยาวชน  เชน่ โครงการสรา้งตน้กลา้พัฒนาทายาทธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอ้น โครงการรถโมบายวทิยาศาสตร์ โครงการจติอาสา พัฒนาถิน่เกดิ 
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การด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึสทิธเิด็ก  
 
บรษัิทฯ มนีโยบายในการสง่เสรมิการด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัเด็ก โดยในปี 2560  
บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิและคัดเลอืกหลกัการดา้นสทิธเิด็กทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและอาจสง่ 
ผลตอ่การด าเนนิธรุกจิขององคก์ร มาก าหนดเป็นแนวปฏบิตัแิละประยกุตใ์ชด้ังนี ้ 
 
 
 

 หลกัการดา้นสทิธเิด็ก หลกัปฏบิตัทิางธุรกจิ 

1 บรูณาการสทิธเิด็กในการด าเนนิ
ธรุกจิ 

การก าหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ ทีค่ านงึถงึสทิธเิด็ก  
 
วสิยัทศัน ์  เด็กและเยาวชนสามารถเขา้ถงึสนิคา้ทีด่แีละปลอดภัย 
พนัธกจิ     1. การสรา้งความรู ้ความเขา้ใจดา้นสทิธเิด็กแกค่นในองคก์ร 

         2.คดิคน้และพัฒนาสนิคา้ทีด่แีละปลอดภัยตอ่การใชง้านของเด็ก 
 

2 ปัญหาแรงงานเด็ก 1.ก าหนดเป็นขอ้ปฏบิัตใินองคก์รในการจา้งแรงงานทีเ่ป็นไปตามกฎหมาย 
2.ด าเนนิการคดัเลอืกคูค่า้ ทีม่กีารใชแ้รงงานอย่างถกูตอ้งตามกฎหมายมนีโยบาย 
  ดา้นสทิธมินุษยชน การตอ่ตา้นการใชแ้รงงานเด็ก  
 

3 คนงานทีเ่ป็นเยาวชน พ่อ แม่ 

และผูด้แูลเด็ก 

มกีารจัดงานทีเ่หมาะสมใหก้ับพนักงานทีก่ าลงัตัง้ครรภ ์จัดสถานที ่“จดุป๊ัมนม (มมุนมแม)่” 
อยา่งเหมาะสม และมรีอบเวลาก าหนดใหเ้พือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัพนักงาน 
 

4 การคุม้ครองและความปลอดภัย
ของเด็ก 
 

จัดสถานทีส่ าหรับดแูลเด็กทีเ่ขา้มาในบรเิวณโรงงานเพือ่ความปลอดภัย 

5 ผลติภัณฑแ์ละการบรกิาร 
 

บรษัิทฯใหค้วามส าคญัตัง้แตก่ระบวนการออกแบบ การคัดเลอืกวตัถดุบิ และการผลติที่
ปลอดภัยโดยลดการใชส้ารเคมทีีอ่าจกอ่ใหเ้กดิอาการระคายเคอืง และมกีารทดสอบให ้
เกดิความมั่นใจ   
 

6 การตลาดและโฆษณา 
 

ร่วมมอืกับลกูคา้ทีเ่ป็นผูจั้ดจ าหน่ายผลติภัณฑส์ าหรับเด็กในการใหข้อ้มลูดา้นผลติภัณฑ์
บนฉลากสนิคา้  อยา่งชดัเจน ครบถว้น  ไมโ่ฆษณาเกนิจรงิ  
 

7 สิง่แวดลอ้มและทีด่นิ เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการสรา้งสิง่แวดลอ้มที่ดีแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

10 บทบาทรัฐและชมุชน บรษัิทฯ สนับสนุน และ สง่เสรมิบทบาทของรัฐและชมุชน ทัง้ทางดา้นการศกึษาเด็กและ
เยาวชน  เชน่ โครงการสรา้งตน้กลา้พัฒนาทายาทธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอ้น โครงการรถโมบายวทิยาศาสตร์ โครงการจติอาสา พัฒนาถิน่เกดิ 
 

                                                                         
                                                                             
 
 
 
 

 

 

 

  การด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอาย ุ   

 

  บรษัิทฯไดเ้ขา้รว่มเป็นภาคเีครอืขา่ยการด าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัผูส้งูอายุ ซึง่ 
  ด าเนนิการโดยสถาบนัไทยพัฒนร์ว่มมอืกบักรมกจิการผูส้งูอาย ุกระทรวง 
  การพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์บรษัิทฯไดน้ าแนวปฏบิตัทิางธรุกจิ 
  กบัผูส้งูอาย ุ3 หมวด 7 ประการ มาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิธรุกจิอยา่ง 
  ตอ่เนือ่งดังนี ้
“สขุสบาย สขุสนกุ สขุสงา่ สขุสวา่ง และสขุสงบ” 
 

หมวด หลกัการดา้นผูส้งูอาย ุ แนวปฏบิตัทิางธุรกจิกบัสงูอายุ 

1.การเตรยีม
ความพรอ้ม 
(Preparation) 

1. ใหค้ ามั่นและรับผดิชอบตอ่การ 
    เตรยีมความพรอ้มบคุลากรในการ 
    เขา้สูว่ัยสงูอายุ 

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดวสิยัทศัน ์พันธกจิ และแนวปฏบิตัทิางธรุกจิกับผูส้งูอาย ุ
วสิยัทศัน ์:มุง่เนน้การมสีว่นร่วมในการพัฒนาคณุภาพชวีติผูส้งูอายใุนชมุชน 
 พนัธกจิ  
1.จัดท าโครงการพัฒนาและขับเคลือ่นคณุภาพชวีติของผูส้งูอายุทัง้ใน 
   และภายนอกองคก์ร 
2.เตรยีมความพรอ้มดา้นบคุลากรและงบประมาณในการพัฒนาอยา่งเป็นระบบ 
   และตอ่เนือ่ง 

 2. ท าใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑแ์ละบรกิาร

ไดรั้บการออกแบบและพัฒนาใหม้คีวาม

เป็นมติรกบัผูส้งูอายุ 

ในปี 2560 ภายใตโ้ครงการ Age society  ฝ่ายวจิัยและพัฒนา

ผลติภัณฑ ์ มกีารออกแบบผลติภัณฑเ์พือ่ใหเ้กดิความมั่นใจและทีจ่ าเป็นตอ่

การพัฒนาคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุและไดอ้อกจ าหน่ายแกผู่บ้รโิภคแลว้

คอื ผลติภณัฑป์กปิดผมขาว (Hair mascara)  

2.การคุม้ครอง 
(Protection) 

3. เคารพและสนับสนุนสทิธผิุส้งูอายใุน

การด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิและสว่นที่
เกีย่วขอ้งในหว่งโซธ่รุกจิ 

สง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนจัดสวัสดกิารเพือ่คุม้ครองสทิธขิอง

ผูส้งูอายใุนองคก์รผา่นโครงการตา่งๆ  

4. ท าใหม้ั่นใจวา่ผูส้งูอายุไดรั้บสวัสดิ
ภาพ และความปลอดภัยในสถาน

ประกอบการ และในกจิกรรมทางธรุกจิ 

   บรษัิทฯมสีวสัดกิารในการตรวจสขุภาพประจ าปีเทยีบเทา่พนักงานทั่วไป 
ตลอดจนมขีอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏบิตังิานแตล่ะดา้นอย่างชดัเจน 

3.การม ี
สว่นรว่ม 
Participation) 
 

5. จัดหางานทีม่คีณุคา่และสภาพการ

ท างานทีย่ดืหยุน่เหมาะสมกับผุส้งูอาย ุ 

ใหโ้อกาสแกพ่นักงานทีเ่กษียณอายุไดท้ างาน ในจดุทีม่ปีระสบการณ์และมี

ความช านาญ 

6. จัดใหม้รีะบบในการสบืทอดความรู ้

ประสบการณ์และภมูปัิญญาจากผู ้

เกษียณอายุ 

ในปี 2560 มกีารจัดท า Knowledge Management ในองคก์ร เพือ่ให ้

พนักงานทีม่ปีระสบการณ์สามารถถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละถูกจัดเก็บ

รวบรวมไวใ้นระบบของบรษัิท 

7. สนับสนุนบทบาทของรัฐและประชา

สงัคมในการคุม้ครองสวัสดภิาพและจัด

สวัสดกิารส าหรับผูส้งูอายุ 

บรษัิทฯสนับสนุนบทบาทรัฐในการจัดท าโครงการ”โรงเรยีนผูส้งูอายชุมุชน

บา้นไร่หนึง่” เพือ่พัฒนาความสขุของผูส้งูอายใุนชมุชน ใน 5 มติ ิคอื 

 สขุสบาย สขุสนุก สขุสงา่ สขุสวา่ง และสขุสงบ  
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การบรหิารจัดการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัถอืเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 

ดังจะเห็นไดจ้ากนโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ ทีม่กีารประกาศอยา่งชดัเจนถงึการใหพ้นักงาน
ทุกคนในองคก์รปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและกฏหมาย รวมถงึมาตรฐานความปลอดภัยสากล เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน
บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน  จนในปี 2560 บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน OHSAS 
18001:2007  

 
นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
บรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ฏบิตังิานทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทฯ ใหส้ามารถปฏบิตังิาน 
ดว้ยความปลอดภยั ลดความเสีย่งจากการเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิโรคจากการท างาน และมุง่สรา้งขวัญ 
ก าลังใจใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยบรษัิทฯ จะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

 ปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานรวมถงึขอ้ตกลง 
ทางธรุกจิทีเ่ป็นปัจจบุนัและทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต 

 บรหิารจัดการเพือ่มุง่มัน่ป้องกนัการบาดเจ็บและลดอบุตัเิหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูยร์วมถงึปรับปรงุ 
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั 

 มุง่มัน่พัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
 สนับสนุนทรัพยากรในการบรหิารจัดการอยา่งเพยีงพอ เพือ่ควบคมุและป้องกนัการเกดิอนัตรายจากการ 
ท างานตอ่ผูป้ฏบิตังิาน 

 ปลกูจติส านกึใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุคนตระหนักเรือ่งความปลอดภยัในการท างาน โดยใหถ้อืวา่เป็นหนา้ที ่
หลักของผูป้ฏบิตังิานทกุคน 

               

 เป้าหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ประจ าปี 2560 
 

                1. ไมเ่กดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานเกนิ 3 วัน สะสมตอ่เนือ่ง   730 วัน 
                2. ไมเ่กดิการเจ็บป่วยเนือ่งจากการท างาน                 0   ราย 

 
                สถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท างาน ปี 2558-2560 

 
 
 
       
 
 

           ขอ้มลูการเกดิโรคจากการท างาน  ปี 2558-2560    

ผล :ไมพ่บวา่พนักงานเกดิโรคจากการท างาน 

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

อบุตัเิหตถุงึข ัน้หยดุงาน 

ปี 2558 ปี 2559 
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1 ราย 
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1 ราย 

 

 

 

 

  
 

 
การบรหิารจัดการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัถอืเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 

ดังจะเห็นไดจ้ากนโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ ทีม่กีารประกาศอยา่งชดัเจนถงึการใหพ้นักงาน
ทุกคนในองคก์รปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและกฏหมาย รวมถงึมาตรฐานความปลอดภัยสากล เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน
บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน  จนในปี 2560 บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน OHSAS 
18001:2007  

 
นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
บรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ฏบิตังิานทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทฯ ใหส้ามารถปฏบิตังิาน 
ดว้ยความปลอดภยั ลดความเสีย่งจากการเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิโรคจากการท างาน และมุง่สรา้งขวัญ 
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จากผลการด าเนนิงานดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  บรษัิทฯมผีลการด าเนนิงานอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ 
โดยสามารถบรรลตุามเป้าหมายทีก่ าหนด  แตเ่พือ่ใหก้ารด าเนนิงานสามารถคงไวซ้ ึง่การมปีระสทิธผิลอยา่ง 
ตอ่เนือ่ง คณะกรรมการความปลอดภยัจงึไดก้ าหนดแนวทางในการป้องกนัและสง่เสรมิแนวคดิดา้นอาชวีอนามยั 
 และความปลอดภยั ใหก้บัพนักงาน ดังนี ้

 
1. การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั 
2. การสรา้งความตระหนกัและจติส านกึดา้นความปลอดภยั 

 
 

     2.1. การจัดท าแผนการตรวจพืน้ทีเ่พือ่ประเมนิและคน้หาความเสีย่งในการปฏบิตังิาน 
     2.2. จัดใหม้โีครงการตา่งๆเพือ่สรา้งจติส านกึดา้นความปลอดภยั 

 

 

      

โครงการสถานประกอบการปลอดภยั  
             วตัถปุระสงค ์:เพือ่ดแูลและสรา้งจติส านกึดา้นความปลอดภยัอยา่งยัง่ยนืแกพ่นักงาน 

 โครงการลดปจัจยัเสีย่งของการเกดิโรคจากการท างาน จากนโยบายดา้นความปลอดภัยเกีย่วกับ
การบรหิารจัดการเพือ่มุง่ป้องกนัการบาดเจ็บ การเกดิโรคจากการท างานของผูป้ฏบิตังิาน โดยไดเ้ชญิแพทย ์

อาชวีเวชศาสตรจ์ากโรงพยาบาลชลบุรมีาร่วมส ารวจพืน้ทีภ่ายในโรงงาน เพือ่ประเมนิปัจจัยเสีย่งจากการท างานซึง่อาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและปัจจัยทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิโรคจากการท างาน ดา้นสุขภาพ  บรษัิทฯ ยังมโีครงการ
ตา่งๆ ในดา้น Happy Body ไดแ้ก ่การกายบรหิาร 

ลดความเมือ่ยลา้จากการท างาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safety Talk

• กำรสือ่สำรเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรท ำงำนดว้ยควำมปลอดภัยกำรแจง้ขอ้มลูขำ่วสำรควำมปลอดภัย รวมถงึ
กำรประกำศ ชีแ้จง ขอ้หำ้มหรอืขอ้ควรปฏบิตัติำ่งๆ

Safety Training

• กำรอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกับควำมปลอดภัยเพือ่ใหพ้นักงำนหรอืบคุลำกรในองคก์รเกดิกำรเรียนรูห้รอื
เพิม่พูนควำมรูส้รำ้งเสรมิทักษะ และทัศนคต ิที่ถูกตอ้งและเหมำะสมอันจะน ำไปสู่กำรเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม ใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และโรคทีเ่กดิจำกกำรท ำงำนได ้

Safety Patrol

• กำรตรวจตรำเพือ่คน้หำสำเหตุของอันตรำยต่ำง ๆ ทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบหรอืมคีวำม
เสีย่งตอ่ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัของผูป้ฏบิตังิำน
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• กำรอบรมใหค้วำมรูเ้กีย่วกับควำมปลอดภัยเพือ่ใหพ้นักงำนหรอืบคุลำกรในองคก์รเกดิกำรเรียนรูห้รอื
เพิม่พูนควำมรูส้รำ้งเสรมิทักษะ และทัศนคต ิที่ถูกตอ้งและเหมำะสมอันจะน ำไปสู่กำรเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรม ใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และโรคทีเ่กดิจำกกำรท ำงำนได ้

Safety Patrol

• กำรตรวจตรำเพือ่คน้หำสำเหตุของอันตรำยต่ำง ๆ ทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิผลกระทบหรอืมคีวำม
เสีย่งตอ่ควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยัของผูป้ฏบิตังิำน
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2. การสรา้งความตระหนกัและจติส านกึดา้นความปลอดภยั 
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การบรหิารจัดการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัถอืเป็นหัวใจส าคัญของการด าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 

ดังจะเห็นไดจ้ากนโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ ทีม่กีารประกาศอยา่งชดัเจนถงึการใหพ้นักงาน
ทุกคนในองคก์รปฏบิัตติามขอ้ก าหนดและกฏหมาย รวมถงึมาตรฐานความปลอดภัยสากล เพือ่ใหก้ารด าเนนิงาน
บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปในทศิทางเดยีวกัน  จนในปี 2560 บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน OHSAS 
18001:2007  

 
นโยบายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
บรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ฏบิตังิานทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทฯ ใหส้ามารถปฏบิตังิาน 
ดว้ยความปลอดภยั ลดความเสีย่งจากการเกดิอบุตัเิหตหุรอืเกดิโรคจากการท างาน และมุง่สรา้งขวัญ 
ก าลังใจใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยบรษัิทฯ จะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

 ปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานรวมถงึขอ้ตกลง 
ทางธรุกจิทีเ่ป็นปัจจบุนัและทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต 

 บรหิารจัดการเพือ่มุง่มัน่ป้องกนัการบาดเจ็บและลดอบุตัเิหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูยร์วมถงึปรับปรงุ 
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั 

 มุง่มัน่พัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
 สนับสนุนทรัพยากรในการบรหิารจัดการอยา่งเพยีงพอ เพือ่ควบคมุและป้องกนัการเกดิอนัตรายจากการ 
ท างานตอ่ผูป้ฏบิตังิาน 

 ปลกูจติส านกึใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุคนตระหนักเรือ่งความปลอดภยัในการท างาน โดยใหถ้อืวา่เป็นหนา้ที ่
หลักของผูป้ฏบิตังิานทกุคน 

               

 เป้าหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ประจ าปี 2560 
 

                1. ไมเ่กดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานเกนิ 3 วัน สะสมตอ่เนือ่ง   730 วัน 
                2. ไมเ่กดิการเจ็บป่วยเนือ่งจากการท างาน                 0   ราย 

 
                สถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท างาน ปี 2558-2560 

 
 
 
       
 
 

           ขอ้มลูการเกดิโรคจากการท างาน  ปี 2558-2560    

ผล :ไมพ่บวา่พนักงานเกดิโรคจากการท างาน 

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

อบุตัเิหตถุงึข ัน้หยดุงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

3 ราย 

1 ราย 

ปี 2560 

1 ราย 
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 โครงการท าใบขบัขีร่ถจกัรยานยนตเ์คลือ่นที ่ 

บรษัิทฯ ไดจ้ัดท าโครงการ สวมหมวกนริภยั 100 %  เพือ่ใหเ้กดิความ 
      ปลอดภยักบัพนักงานทีข่บัขีร่ถจักรยานยนต ์ทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิให ้
      พนักงานปฏบิตัติามกฎหมายจราจร  

 
 โครงการความปลอดภยัผูฝึ้กสอนการขบัขีร่ถยกไฟฟ้า 

     มุง่เนน้ลดความเสยีหายจากการเกดิอบุตักิารณ์ในการใชง้านรถยกไฟฟ้า 
     รวมถงึเป็นการสรา้งแบบอยา่งทีด่ใีนการใชง้านรถยกไฟฟ้าในหน่วยงาน 

 
    

 โครงการพนกังานดเีดน่ดา้นความปลอดภยั 
กระตุน้ใหพ้นักงานเกดิจติส านกึดา้น 
ความปลอดภยัในการท างาน  
ลดโอกาสเกดิอนัตรายลดความ 
รนุแรงของการบาดเจ็บหรอืเจ็บป่วย 
และลดความสญูเสยีทรัพยส์นิของบรษัิท 
                                                 
                                                                                             

 โครงการพืน้ทีด่เีดน่ดา้นความปลอดภยั (Safety working area) 
เป็นโครงการที่มอบรางวัลใหแ้ก่ หน่วยงานที่มีความปลอดภัยในพื้นที่การ
ปฏบิตังิานดเีดน่ประจ าปี 2016 ทีไ่มม่กีารเกดิอบุตัเิหตใุนการท างานในหน่วยงาน เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงาน 
ตระหนักเรือ่งความปลอดภยัและดแูลพืน้ทีต่ามมาตรฐานความปลอดภยั 

 
 โครงการรณรงคค์วามปลอดภยับนทอ้งถนน 

เพือ่เป็นการปลกุจติส านกึขบัขีป่ลอดภยั และรณรงคไ์มด่ืม่แอลกอฮอล ์
ขณะเดนิทาง (เมาไมข่บั) ในการใชร้ถจักรยานยนตแ์ละรถยนตใ์นการ 
เดนิทางกลับภมูลิ าเนา  
   
 
 

 การประเมนิงานดา้นความปลอดภยั 

วตัถปุระสงค ์ : เพือ่ชีบ้ง่อนัตรายจากปัจจัยลอ้มในการท างานทีอ่าจคกุคามตอ่สขุภาพของผูป้ฏบิตังิานและ 
เป็นการประเมนิระดับความส าคัญของปัญหาทีพ่บในกระบวนการผลติ โดยมกีารประเมนิใน 3 ดา้น  

1. การประเมนิทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  
   (Environmental Monitoring) 
2. การประเมนิดา้นสขุภาพ (Health Monitoring)   
3. การประเมนิความเสีย่งจากการท างาน 
   (Risk Assessment) 
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รางวลัดา้นความปลอดภยั 

ทัง้นีบ้รษัิทฯมคีวามมุง่มัน่ในการป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตจุากการท างานบนพืน้ฐานแนวคดิทีว่า่ 
อบุตัเิหตทุีม่สีาเหตเุกีย่วเนือ่งกบัการท างานสามารถป้องกนัได ้โดยการลดสถติกิารประสบอนัตราย 
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 และสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง ยงัผลใหเ้กดิวัฒนธรรมความปลอดภยัเพือ่แรงงาน 
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 การประเมนิงานดา้นความปลอดภยั 

วตัถปุระสงค ์ : เพือ่ชีบ้ง่อนัตรายจากปัจจัยลอ้มในการท างานทีอ่าจคกุคามตอ่สขุภาพของผูป้ฏบิตังิานและ 
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ดังจะเห็นไดจ้ากนโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานของบรษัิทฯ ทีม่กีารประกาศอยา่งชดัเจนถงึการใหพ้นักงาน
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บรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนผูป้ฏบิตังิานทัง้ภายในและภายนอกบรษัิทฯ ใหส้ามารถปฏบิตังิาน 
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ก าลังใจใหผู้ป้ฏบิตังิานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยบรษัิทฯ จะด าเนนิการดังตอ่ไปนี ้

 ปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานรวมถงึขอ้ตกลง 
ทางธรุกจิทีเ่ป็นปัจจบุนัและทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต 

 บรหิารจัดการเพือ่มุง่มัน่ป้องกนัการบาดเจ็บและลดอบุตัเิหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูยร์วมถงึปรับปรงุ 
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 มุง่มัน่พัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
 สนับสนุนทรัพยากรในการบรหิารจัดการอยา่งเพยีงพอ เพือ่ควบคมุและป้องกนัการเกดิอนัตรายจากการ 
ท างานตอ่ผูป้ฏบิตังิาน 

 ปลกูจติส านกึใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุคนตระหนักเรือ่งความปลอดภยัในการท างาน โดยใหถ้อืวา่เป็นหนา้ที ่
หลักของผูป้ฏบิตังิานทกุคน 

               

 เป้าหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ประจ าปี 2560 
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 ปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานรวมถงึขอ้ตกลง 
ทางธรุกจิทีเ่ป็นปัจจบุนัและทีอ่าจมขีึน้ในอนาคต 

 บรหิารจัดการเพือ่มุง่มัน่ป้องกนัการบาดเจ็บและลดอบุตัเิหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูยร์วมถงึปรับปรงุ 
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยั 

 มุง่มัน่พัฒนาระบบการจัดการสมรรถนะดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง 
 สนับสนุนทรัพยากรในการบรหิารจัดการอยา่งเพยีงพอ เพือ่ควบคมุและป้องกนัการเกดิอนัตรายจากการ 
ท างานตอ่ผูป้ฏบิตังิาน 

 ปลกูจติส านกึใหผู้ป้ฏบิตังิานทกุคนตระหนักเรือ่งความปลอดภยัในการท างาน โดยใหถ้อืวา่เป็นหนา้ที ่
หลักของผูป้ฏบิตังิานทกุคน 

               

 เป้าหมายอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ประจ าปี 2560 
 

                1. ไมเ่กดิอบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานเกนิ 3 วัน สะสมตอ่เนือ่ง   730 วัน 
                2. ไมเ่กดิการเจ็บป่วยเนือ่งจากการท างาน                 0   ราย 

 
                สถติกิารเกดิอบุตัเิหตจุากการท างาน ปี 2558-2560 

 
 
 
       
 
 

           ขอ้มลูการเกดิโรคจากการท างาน  ปี 2558-2560    

ผล :ไมพ่บวา่พนักงานเกดิโรคจากการท างาน 

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

อบุตัเิหตถุงึข ัน้หยดุงาน 

ปี 2558 ปี 2559 

3 ราย 

1 ราย 

ปี 2560 

1 ราย 
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การก ากับดูแลกจิการทีด่ถีอืเป็นรากฐานทีส่ าคัญ

ในการด าเนนิธุรกจิ บรษัิทฯ ไดถ้อืปฏบิัตติามหลักการ
ก ากับดูแลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทจดทะเบยีน ทัง้ใน
ดา้นบทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ ใชค้วาม
รอบคอบและระมัดระวังในการตัดสนิใจในการด าเนิน
ธุรกจิ บนพืน้ฐานของความซือ่สตัย ์โปร่งใส เป็นธรรม 
มจีรยิธรรม และจรรยาบรรณในการด าเนนิธุรกจิ  โดย
ค านงึถงึความรับผดิชอบและ การรักษาผลประโยชน์
ของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ทุกกลุ่มที่เกี่ยวขอ้งในการ
ด าเนนิธรุกจิอยา่งเทา่เทยีมกนั 

บรษัิทฯ จงึไดก้ าหนดนโยบาย การก ากับ
ดแูลกจิการทีด่ ี โดยมคีณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
ท าหนา้ทีก่ ากบัดแูล มกีารทบทวนหลักการก ากบัดูแล
กจิการที่ดีของบรษัิทฯ เป็นประจ าทุกปี  ในปี 2560 
ทางส านักงานก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
ประกาศใช ้หลักการก ากับดูแลกจิการที่ดี ส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance 
Code : CG Code) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติใหค้ณะกรรมการบริษัทน าไปปรับใชใ้นการ
ก ากับดูแลใหก้จิการมผีลประกอบการที่ดใีนระยะยาว 
น่าเชื่อถือส าหรับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสรา้ง
คุณค่าใหก้จิการอย่างยั่งยนื ซึง่คณะกรรมการบรษัิท
ตระหนักถงึบทบาทหนา้ที่ในฐานะผูน้ าขององค์กร 
รวมทัง้ไดป้ระเมนิการปฏบิัตติามหลักปฏบิัตใิน CG 
Code แต่ละขอ้ เพื่อใหม้ั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได ้
ปรับใช ้หรือมีแผนพัฒนาใหเ้หมาะสมกับธุรกจิแลว้  
ซึง่หลักการก ากับดแูลกจิการทีด่ตีามแนวทางทีต่ลาด
หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยก าหนดม ี5 หมวด ดังนี ้

1. สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
คณะกรรมการบรษัิทตระหนักและเคารพในสทิธแิห่ง
ความเป็นเจา้ของของผูถ้อืหุน้ ไมม่กีารกระท าใดๆ อัน
เป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทกุกลุ่มไม่
ว่าเป็นผูถ้ือหุน้ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ที่เป็น 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย หรอืผูถ้อืหุน้สถาบนั 
ไดใ้ชส้ทิธขิองตน ทัง้สทิธขิัน้พืน้ฐานเพือ่ก าหนดทศิ
ทางการด าเนนิงานและตัดสนิใจในเรือ่งทีม่ผีลกระทบ
ทีม่นัียส าคัญตอ่บรษัิทฯ 

ผูถ้ือหุ น้รายใหญ่ ผู ถ้ือหุ น้รายย่อย หรือผู ถ้ือหุน้
ประเภทสถาบนัไดใ้ชส้ทิธขิองตน ทัง้สทิธขิัน้พืน้ฐาน 
 
 
       2. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่า
เทยีมกนั 

บรษัิทฯ มุ่งมั่นสรา้งความ
เท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมใหเ้กดิ
กับผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้
รายย่อย ผูถ้ือหุน้ต่างชาต ิหรือ
นักลงทนุสถาบนั 

 
 
3. การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคัญตอ่สทิธขิองผู ้

มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยก าหนดเป็นนโยบายและ
แนวทางปฏบิัตไิวใ้นคู่มอืจรยิธรรมใน การด าเนนิธุรกจิ 
และเผยแพรใ่หก้บัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ยึดถือเป็นแนวทางใน  การปฏิบัติต่อผูม้ ีส่วนไดเ้สีย 
เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจว่าผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไดรั้บการดูแล
อยา่งเป็นธรรมทกุฝ่าย 

 
4. การเปิดเผยขอ้มลู
และความโปรง่ใส 
คณะกรรมการบริษัท
ตระหนักถงึการเปิดเผย
สารสนเทศส าคัญของ

บรษัิทฯ ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่ไม่ใช่ทาง  
การเงิน และถือเป็นนโยบายหนึ่งในการก ากับดูแล
กจิการของบริษัทฯ ทั ้งนี้เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้และผูล้งทุน
ไดรั้บทราบขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็ว และเทา่เทยีมกนั
ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานประจ าปี แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  (แบบ 56-1) สื่อการ
เผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์รวมทัง้การเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิทฯ 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) 
ซึง่ไดม้กีารปรับปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม า่เสมอ 

 

Good Product 
สินค้าดี…. 
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5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการที่มี

คุณสมบัตมิคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่
มคีวามหลากหลายทัง้ทางดา้นบญัช ีการเงนิ การบรหิาร
จัดการ การตลาด กฎหมาย และวทิยาศาสตร ์ตลอดจน
ไม่มกีารกดีกันทางเพศ  บรษัิทมคีณะกรรมการทัง้สิน้  
15  ทา่นโดยม ี
  - กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน  5  ทา่น 
 - กรรมการของบรษัิททีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน10 ทา่น  
 
 ในจ านวนนี้เป็นกรรมการอสิระจ านวน 6 ท่าน คดิ
เป็นรอ้ยละ 40 ของคณะกรรมการบรษัิท  เพือ่ใหม้กีาร
ถ่วงดุลกันและกันอย่างโปร่งใส ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ัดการจงึเป็นคนละบคุคลกนักรรมการบรษัิท
ทุกคนมีความตัง้ใจในการปฏิบัติหนา้ที่ ตามที่ไดรั้บ

ความไวว้างใจจากผูถ้ือหุน้ มีความเป็นอิสระในการ
แสดงความคดิเห็น พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบใน
เรือ่งต่างๆ โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสุดของบรษัิทเป็น
ส าคัญ เพื่อใหก้ารก ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั ้งคณะและรายบุคคล 
ตลอดจนมีก า รป ร ะ เ มินผลการปฏิบั ติง านของ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 7 คณะ โดยแบบการประเมนิ
ดังกล่าวเลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีร่วบรวมแบบประเมนิ
และสรปุผลเพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ
ต่อไป ในส่วนของบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย ทัง้ 7 คณะ และสามารถดูเพิม่เตมิไดจ้าก รายงาน
ประจ าปี 2560 และใน www.snjinter.com  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน โดย IOD  (คะแนนเต็ม 100 ) 

ประจ าปี 2558 2559 2560 
คะแนนเฉลีย่ 83% 83% 89% 
อยูใ่นระดับ ดมีาก  ดมีาก  ดมีาก  
 
   ผลประเมนิคณุภาพการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี  2558 จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

ประจ าปี 2558 2559 2560 

คะแนน 100 99.25 100 

ความรบัผดิชอบ 
ในหนา้ที ่

การดแูลรกัษา 
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ 

      การแจง้เบาะแส  
        ขอ้รอ้งเรยีน 
       และมาตรการ 

                                          คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน 

การวนิจิฉัย 
ขอ้สงสัย 

จรรยาบรรณกรรมการบรษิทั  ผูบ้รหิาร  
และพนกังาน 

 

จรยิธรรมในการด าเนนิธุรกจิ 
 

ความรบัผดิชอบตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ความขดัแยง้ของผลประโยชน ์

การเลีย้งรบัรอง  การรบัหรอืการใหข้องขวญั 
 

การตอ่ตา้นการทุจรติ  การคอรร์ปัช ัน่ 

การไมล่ะเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

การไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 

ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี CORPORATE GOVERNANCEการกำากับดูแลกิจการที่ดี CORPORATE GOVERNANCE
 

 

 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการที่มี

คุณสมบัตมิคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ และประสบการณ์ที่
มคีวามหลากหลายทัง้ทางดา้นบญัช ีการเงนิ การบรหิาร
จัดการ การตลาด กฎหมาย และวทิยาศาสตร ์ตลอดจน
ไม่มกีารกดีกันทางเพศ  บรษัิทมคีณะกรรมการทัง้สิน้  
15  ทา่นโดยม ี
  - กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน  5  ทา่น 
 - กรรมการของบรษัิททีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารจ านวน10 ทา่น  
 
 ในจ านวนนี้เป็นกรรมการอสิระจ านวน 6 ท่าน คดิ
เป็นรอ้ยละ 40 ของคณะกรรมการบรษัิท  เพือ่ใหม้กีาร
ถ่วงดุลกันและกันอย่างโปร่งใส ประธานกรรมการและ
กรรมการผูจ้ัดการจงึเป็นคนละบคุคลกนักรรมการบรษัิท
ทุกคนมีความตัง้ใจในการปฏิบัติหนา้ที่ ตามที่ไดรั้บ

ความไวว้างใจจากผูถ้ือหุน้ มีความเป็นอิสระในการ
แสดงความคดิเห็น พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบใน
เรือ่งต่างๆ โดยค านงึถงึประโยชน์สงูสุดของบรษัิทเป็น
ส าคัญ เพื่อใหก้ารก ากับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทฯ จัดใหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั ้งคณะและรายบุคคล 
ตลอดจนมีก า รป ร ะ เ มินผลการปฏิบั ติง านของ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ทัง้ 7 คณะ โดยแบบการประเมนิ
ดังกล่าวเลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีร่วบรวมแบบประเมนิ
และสรปุผลเพือ่รายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบ
ต่อไป ในส่วนของบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการชดุ
ยอ่ย ทัง้ 7 คณะ และสามารถดูเพิม่เตมิไดจ้าก รายงาน
ประจ าปี 2560 และใน www.snjinter.com  

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีน โดย IOD  (คะแนนเต็ม 100 ) 
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บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่และใหค้วามส าคญัในการตอ่ตา้นทจุรติคอรัปชัน่ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย
เกีย่วกบัการตอ่ตา้นการทจุรติคอรัปชัน่ ในจรยิธรรมการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ โดยไดร้ะบไุวอ้ยา่งชดัเจนวา่ไมใ่ห ้
กรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนักงานเรยีกรับ หรอืยนิยอมทีจ่ะรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีไ่มส่จุรติจากลกูคา้ 
หรอืจากบคุคลภายนอกอนัเกีย่วเนือ่งกบัการท างานใหแ้กบ่รษัิทฯ หรอืละเวน้การกระท าทีผ่ดิตอ่กฎหมายหรอืโดยมิ
ชอบตอ่ต าแหน่งหนา้ทีข่องตน ควบคูไ่ปกบัการสรา้งจติส านกึ คา่นยิม ทัศนคตใิหแ้กพ่นักงานใน การปฏบิตังิานตาม
กฎระเบยีบ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ  
 บรษัิทฯ มกีระบวนการในการตรวจสอบ ตดิตาม คน้หาและประเมนิความเสีย่งจากการคอรรั์ปชั่นตลอดจน
จัดท าแผนป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการท าหนา้ทีป่ระเมนิความเสีย่งดา้นการ
คอร์รัปชั่นและจัดท าเป็นรายงานประเมนิความเสีย่งดา้นการคอร์รัปชั่น โดยประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพือ่ท าหนา้ทีต่รวจสอบและน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท าหนา้ทีส่อบทานระบบควบคมุ
ภายในและตดิตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีทีม่กีารคอรรั์ปชัน่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตามล าดับ 

บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ในปี 2560 
เป็นล าดับที ่125 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บรษัิทฯ มกีารสือ่สารนโยบายตลอดจนใหค้วามรู ้ 
ความเขา้ใจแกก่รรมการ ผูบ้รหิาร และหัวหนา้งาน  
ผ่านคู่มอืการคอรรั์ปชั่น 6 ฉบับ และจัดอบรมในหัวขอ้ “SJI ร่วมใจต่อตา้นการคอรรั์ปชัน่” เพือ่ 
ปลกูฝังใหบ้คุลากรท างานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ไมก่ระท าการใดๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
ตอ่การคอรรั์ปชัน่ ทัง้นีไ้ดส้รา้งเครอืขา่ยพันธมติร(ลกูคา้และคูค่า้) ผา่นการลงนามรว่มกนัในการ
ด าเนนิธรุกจิทีต่อ่ตา้นการทจุรติคอรัปชัน่  
ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการคอรรั์ปชั่น และ ชอ่งทางการแจง้เบาะแสใน  

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  http://www.snjinter.com/investor-relation/investor/t2016-Corruption-01.pdf 
 

การละเมดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด าเนนิธุรกจิ 

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัช ัน่ 
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ชอบตอ่ต าแหน่งหนา้ทีข่องตน ควบคูไ่ปกบัการสรา้งจติส านกึ คา่นยิม ทัศนคตใิหแ้กพ่นักงานใน การปฏบิตังิานตาม
กฎระเบยีบ ดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ  
 บรษัิทฯ มกีระบวนการในการตรวจสอบ ตดิตาม คน้หาและประเมนิความเสีย่งจากการคอรรั์ปชั่นตลอดจน
จัดท าแผนป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการท าหนา้ทีป่ระเมนิความเสีย่งดา้นการ
คอร์รัปชั่นและจัดท าเป็นรายงานประเมนิความเสีย่งดา้นการคอร์รัปชั่น โดยประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเพือ่ท าหนา้ทีต่รวจสอบและน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ท าหนา้ทีส่อบทานระบบควบคมุ
ภายในและตดิตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีทีม่กีารคอรรั์ปชัน่หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทตามล าดับ 

บรษัิทฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ ในปี 2560 
เป็นล าดับที ่125 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

บรษัิทฯ มกีารสือ่สารนโยบายตลอดจนใหค้วามรู ้ 
ความเขา้ใจแกก่รรมการ ผูบ้รหิาร และหัวหนา้งาน  
ผ่านคู่มอืการคอรรั์ปชั่น 6 ฉบับ และจัดอบรมในหัวขอ้ “SJI ร่วมใจต่อตา้นการคอรรั์ปชัน่” เพือ่ 
ปลกูฝังใหบ้คุลากรท างานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ไมก่ระท าการใดๆ ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่ง
ตอ่การคอรรั์ปชัน่ ทัง้นีไ้ดส้รา้งเครอืขา่ยพันธมติร(ลกูคา้และคูค่า้) ผา่นการลงนามรว่มกนัในการ
ด าเนนิธรุกจิทีต่อ่ตา้นการทจุรติคอรัปชัน่  
ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายการต่อตา้นการคอรรั์ปชั่น และ ชอ่งทางการแจง้เบาะแสใน  

เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  http://www.snjinter.com/investor-relation/investor/t2016-Corruption-01.pdf 
 

การละเมดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 
ในการด าเนนิธุรกจิ 

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัช ัน่ 
 

 

 
 

 
       

บรษัิทฯ มคีวามมุง่มัน่และใหค้วามส าคญัในการตอ่ตา้นทจุรติคอรัปชัน่ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบาย
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บรษัิทฯ ตระหนักถงึความส าคัญของการบรหิารความเสีย่งภายใตค้วามไมแ่น่นอนต่างๆ เพือ่ใหอ้งคก์ร
สามารถตอบสนองการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และส่งเสรมิใหธุ้รกจิมกีาร
พัฒนาและเตบิโตอย่างยั่งยนื โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคัญของทุกกระบวนการใน
การด าเนนิธรุกจิทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัทกุระดับ จงึแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ท าหนา้ที่
ในการก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง กรอบการบรหิารความเสีย่ง ก ากับดูแลใหก้ารด าเนนิงานดา้นการ
บรหิารความเสีย่งขององคก์รสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิ และรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง
ตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

 

 

 

 บรษัิทฯไดจั้ดท าคูม่อืการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใชใ้นการอบรมหรอืเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัความเสีย่ง และ
การบรหิารความเสีย่ง ใหแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารอยา่งท่ัวถงึ อกีทัง้ยังจัดตัง้คณะท างานทีม่าจากแต่ละสว่นงานที่
เชื่อมโยงกันทัง้หน่วยงานที่เป็นเจา้ของความเสี่ยง หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารความเสี่ยง และงาน
ตรวจสอบภายใน เพือ่ใหก้ารก ากบัดแูลความเสีย่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้  

คณะท างานแบง่เป็น 3 กลุม่ดังนี ้
1. คณะท างานบรหิารความเสีย่ง New Product Development  
    มหีนา้ทีค่น้หากลยทุธใ์นการท าใหล้กูคา้ตัดสนิใจซือ้ผลติภณัฑใ์หมจ่ากบรษัิทฯ 
2. คณะท างานบรหิารความเสีย่ง Supply Chain & On Time in Full  

           มหีนา้ทีช่ ีบ้ง่และประเมนิความเสีย่งดา้นการสง่มอบ เพือ่สง่มอบสนิคา้ตรงตามความตอ้งการของ 
           ลกูคา้ 

3. คณะท างาน Communication & Training  
    มหีนา้ทีว่างพืน้ฐานความรู ้ ท าการสือ่สารใหท้กุคนภายในและภายนอกองคก์รไดรั้บทราบนโยบาย 

              และกจิกรรมตา่งๆ รวมถงึการสรา้งใหเ้กดิ Risk culture โดยแตล่ะคณะท างานม ีRisk manager คอย 
              ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนนิงานบรรลเุป้าหมาย และเพือ่ใหม้ัน่ใจในระบบการบรหิารความเสีย่ง บรษัิทฯ ได ้
              ก าหนดใหห้น่วยงาน Internal Audit ตรวจตดิตามประเมนิผลการด าเนนิงานและรายงานตอ่คณะกรรมการ 
              ตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิทเอส แอนด ์เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล เอนเตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) มคีวามมุง่มั่นใหอ้งคก์รและ
ธรุกจิมกีารพัฒนาและเตบิโตอยา่งยัง่ยนื จงึมนีโยบายการบรหิารความเสีย่ง ดังนี ้

1. ก าหนดใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของงานโดยใหพ้นักงานทกุระดับ ทกุหน่วยงานมสีว่น
รว่มในการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ และมผีลกระทบตอ่การด าเนนิงานของหน่วยงานและองคก์ร 

2. คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จะสนับสนุนและสง่เสรมิการบรหิารความเสีย่งใหป้ระสบผลส าเร็จ 
โดยจัดใหม้กีารใหค้วามรูใ้นการประเมนิและบรหิารความเสีย่ง การก าหนดตัวชีว้ัด จัดกจิกรรมส่งเสรมิและ
ตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง 

3. ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งและใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นสว่นหนึง่ของวัฒนธรรมองคก์ร 

    การบรหิารความเสีย่ง 
 

  

   นโยบายบรหิารความเสีย่ง 

   การบรหิารความเสีย่ง 
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บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการประเมนิความเสีย่ง โดยพจิารณาปัจจัยทัง้ภายในและภายนอก และ ความเสีย่งเกดิ
ใหมท่ีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิ ทัง้นีไ้ดแ้บง่การบรหิารความเสีย่งออกเป็น 4 ดา้นหลัก คอื 
 
 
  
 
 
 

มาตรการการลดความเสีย่งและผลกระทบ  
 

                          

 
มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 

 พัฒนาสนิคา้ทัง้ใหมแ่ละเกา่รว่มกบัลกูคา้ เพือ่ใหผ้ลติสนิคา้ไดต้รงตามความตรงการของลกูคา้ 
 ขยายฐานลกูคา้รายใหมท่ีม่ศีักยภาพและมยีอดสัง่ซือ้สงูทัง้ภายในและตา่งประเทศ 
 ส ารวจตลาดและจัดหาชอ่งทางการขายใหม่ๆ  ทีช่ว่ยสนับสนุนใหล้กูคา้เขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึน้ 
 ปรับปรงุประสทิธภิาพการท างานและรักษาระดับความสามารถในการแขง่ขนัดา้นราคาและคณุภาพ 
 สรา้งและรักษาความสมัพันธท์ีด่กีบัลกูคา้ทัง้เกา่และใหม ่โดยมุง่มัน่สรา้งความพอใจกบัลกูคา้  
 การพัฒนาคดิคน้นวัตกรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง 
 ใชป้ระโยชนจ์ากการลดภาษีสนิคา้น าเขา้เพือ่ลดตน้ทนุของผลติภณัฑ ์
 การเปิดบญัช ีFCD (Foreign Currency Deposit) 
 การท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (Forward Contact) 

 

 
มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 

 หา Outsource ทีม่คีวามสามารถในการผลติสนิคา้ใหไ้ดต้ามสถานการณ์ 
 ปรับแผนการท างานเป็นเชงิรกุ โดยการศกึษาและหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  ดา้นเครือ่งส าอาง  
และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งไวล้ว่งหนา้ 

 
มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 

• ปรับกระบวนการ Supply chain ใหต้อบสนองลกูคา้ทัง้กลุม่ White good และ Fashionable good 
• หา Business Partner ทัง้ในและตา่งประเทศ ( Outsource, Joint Venture, Take Over ) 

ควำมเสีย่ง : เวลำในกำรศกึษำผลติภัณฑใ์หม่
นำนกวำ่เป้ำหมำยกำรออกขำยสนิคำ้ของ

ลกูคำ้
ผลกระทบ :เสยีโอกำสในกำรสรำ้งยอดขำยจำก

สนิคำ้ใหม่

 กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์(Strategic risk) 

ความเสีย่งดา้นการเงนิ (Financial risk) 

ความเสีย่งดา้นการด าเนนิงาน (Operation risk) 
 

ความเสีย่งดา้นกฏระเบยีบ (Regulation) risk) 
 

 ดา้นเศรษฐกจิ 
 

ควำมเสีย่ง : กำรเปลีย่นแปลงและกำรแขง่ขันทีส่งู
ในระดับประเทศและระดับโลก

ผลกระทบ :สญูเสยียอดขำยและลกูคำ้อำจจะยำ้ย
ฐำนกำรผลติ

ควำมเสีย่ง : กำรพงึพำลกูคำ้รำยใหญน่โยบำย
กำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้ ,ควำมผันผวนทำงภำษี

และอตัรำแลกเปลีย่น 
ผลกระทบ : ยอดขำยและก ำไร
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มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 

• จัดท าแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉนิเพือ่สามารถใหธ้รุกจิสามารถด าเนนิงานไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 
• จัดท าประกนัภยัเพือ่คุม้ครองทรัพยส์นิของบรษัิททีอ่าจไดรั้บความเสยีหายจากภยัพบิตัติา่งๆ 

 

 
 

 

 
มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 พัฒนาระบบมาตรฐานความปลอดภยั ตาม มอก./ OHSAS18001 ทบทวนการชีบ้ง่และประเมนิอนัตราย 
ความเสีย่งจากการท างานเพือ่สรา้งความมัน่ใจในการท างานของพนักงานและผูท้ีม่าด าเนนิงานในบรษัิทฯ  

 จัดท าคูม่อืแผนรองรับภาวะฉุกเฉนิและภยัพบิตั ิเชน่ อคัคภียั สารเคมหีกร่ัวไหล ความเสีย่งโรคระบาด  
 การจัดใหม้กีจิกรรมดา้นความปลอดภยั เพือ่สรา้งความตระหนักใหก้บัพนักงานและผูรั้บเหมาทีเ่ขา้มาปฏบิัตงิาน
ในองคก์ร 
 

 
มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 การศกึษาพัฒนาและวจัิยองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมเนน้ใหผู้บ้รโิภคไดรั้บสนิคา้ทีม่คีณุภาพด ีและปลอดภยั  โดย
การเพิม่ศักยภาพหอ้งปฏบิัตกิารใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการส่งออก โดยด าเนินการ
ตรวจสอบผลติภณัฑต์ามมาตรฐาน SO/IEC 17025  

 นโยบายในการลดหรอืหลกีเลีย่งการใชส้ารเคมมีาใชส้ารสกดัจากธรรมชาตทิดแทน 
 

มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 การประชมุ สานเสวนา เขา้ร่วมกจิกรรมเพือ่รับทราบความตอ้งการหรอืความจ าเป็นของชมุชนและน ามา
พัฒนากจิกรรมตา่งๆ ทีบ่รษัิทฯ ด าเนนิการรว่มกบัชมุชนทัง้ใกลแ้ละไกล 

 การใหก้ารสนับสนุนและเขา้รว่มกจิกรรมทีช่มุชนจัดขึน้อยา่งสม า่เสมอ 
 

 
 
 

 

มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 มาตรการเฝ้าระวังดา้นสิง่แวดลอ้ม การตรวจวัดและตดิตามคณุภาพอากาศ และน ้าเสยีจากการผลติ 
 การน าระบบมาตรฐานการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 : 2015 มาด าเนินการเพื่อควบคุมและลด
ผลกระทบเชงิลบทีแ่หลง่ก าเนดิ 

 การออกแบบส ารวจชมุชนเพือ่รับทราบผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้และแกไ้ข ป้องกนัไดท้ันเวลา 

ควำมเสีย่ง :กำรเกดิอบุตัภิัย
หรอืภัยธรรมชำติ

ผลกระทบ : กำรด ำเนนิงำนของบรษัิทชะงัก 
รำยไดห้รอืกำรท ำก ำไรของบรษัิทลดลง

ควำมเสีย่ง : กำรเกดิอบุตัเิหต/ุเหตฉุุกเฉนิ และ
โรคระบำดตำ่งๆ 

ผลกระทบ :ควำมปลอดภัยของพนักงำน และ
ควำมเชือ่มั่นของชมุชนและสงัคม

ควำมเสีย่ง :ควำมปลอดภัยของผูบ้รโิภคในกำร
ใชส้นิคำ้

ผลกระทบ :สำรเคมบีำงชนดิในเครือ่งส ำอำง
บำงประเภททีอ่ำจเป็นอนัตรำยแกผู่บ้รโิภค

 ดา้นสงัคม 
 

ควำมเสีย่ง :กำรมสีว่นรว่มสนับสนุนและพัฒนำ
ชมุชน

ผลกระทบ :ควำมสมัพันธอ์นัดรีะหวำ่งบรษัิทกบั
ชมุชน

 ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 

ควำมเสีย่ง :มลภำวะจำกกำรผลติ ผลกระทบ :สภำพแวดลอ้มของชมุชน
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มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 การก าหนดนโยบาย  เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 การจัดท ามาตรการและโครงการอนุรักษ์พลังงาน  
 การจัดกจิกรรมเพือ่รณรงคแ์ละสรา้งความตระหนักใหก้บัพนักงาน 
 การพัฒนาเรือ่งการใชพ้ลังงานทดแทน 

 

 
 

มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 การก าหนดนโยบายการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ภายใตโ้ครงการ Cool the world  ผ่านโครงการ 

Green Production โครงการ Transportation  
 โครงการปลกูป่า ทัง้ป่าบกและป่าชายเลน 

 
 

Emerging Risk 
 

 จากการวเิคราะหค์วามเสีย่งในวงกวา้งของธรุกจิ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้ม  สามารถสรุปประเด็น
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหม ่(Emerging Risk) ซึง่มคีวามออ่นไหวและยากทีจ่ะคาดคะเนการเกดิเหตกุารณ์ แต่เมือ่
เกดิขึน้แลว้จะสง่ผลกระทบรนุแรงตอ่ธรุกจิและผูเ้กีย่วขอ้งในหว่งโซอ่ปุทานของบรษัิท เอส แอนด ์เจฯ ดังนี ้

 
 
หวัขอ้ความเสีย่ง 

 
ผลกระทบกบัองคก์ร 

    
ความเสีย่ง 

โอกาสในการพฒันา
สนิคา้และบรกิาร 

1.การเจรญิเตบิโตและ 
การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร ์
 

ความตอ้งการในประเภทของ
สนิคา้และบรกิารทีเ่ปลีย่นไป 

ความสามารถในการตอบ
โจทยก์ารเปลีย่นแปลง 

การคดิคน้นวตักรรม
ใหม่ๆ ทีต่อบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลง 
(ผูส้งูวยัเพิม่ขึน้) 

 
 

2.ความไมแ่นน่อน 
  ของราคาวตัถดุบิหลกั 

ตน้ทนุของสนิคา้และบรกิาร การแขง่ขนัในดา้น
คณุภาพ/ราคา 

การคดิคน้วตัถดุบิ
ทดแทน 

3.การเปลีย่นแปลง 
  ทางเทคโนโลย ี
(การใช ้Social Media) 

คูแ่ขง่การผลติในตลาด
ออนไลน์ 

 
 

สดัสว่นของ Market 
Share 

 

การหา Business 
Partner 
และชอ่งทางการจัด
จ าหน่าย ใหม่ๆ  

 
 
 

ผลกระทบ : กำรเกดิภยัพบิตัธิรรมชำติควำมเสีย่ง :กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

ควำมเสีย่ง :กำรใชท้รัพยำกรธรรมชำตแิละ
พลังงำนสิน้เปลอืง

ผลกระทบ : กำรใชท้รัพยำกรไมคุ่ม้คำ่ 
กำรขำดแคลนน ้ำและพลงังำน

 

 

 
 
 
 

มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 การก าหนดนโยบาย  เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม และโครงการดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 การจัดท ามาตรการและโครงการอนุรักษ์พลังงาน  
 การจัดกจิกรรมเพือ่รณรงคแ์ละสรา้งความตระหนักใหก้บัพนักงาน 
 การพัฒนาเรือ่งการใชพ้ลังงานทดแทน 

 

 
 

มาตรการ/วธิกีารลดความเสีย่ง 
 การก าหนดนโยบายการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ภายใตโ้ครงการ Cool the world  ผ่านโครงการ 

Green Production โครงการ Transportation  
 โครงการปลกูป่า ทัง้ป่าบกและป่าชายเลน 

 
 

Emerging Risk 
 

 จากการวเิคราะหค์วามเสีย่งในวงกวา้งของธรุกจิ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้ม  สามารถสรุปประเด็น
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหม ่(Emerging Risk) ซึง่มคีวามออ่นไหวและยากทีจ่ะคาดคะเนการเกดิเหตกุารณ์ แต่เมือ่
เกดิขึน้แลว้จะสง่ผลกระทบรนุแรงตอ่ธรุกจิและผูเ้กีย่วขอ้งในหว่งโซอ่ปุทานของบรษัิท เอส แอนด ์เจฯ ดังนี ้

 
 
หวัขอ้ความเสีย่ง 

 
ผลกระทบกบัองคก์ร 

    
ความเสีย่ง 

โอกาสในการพฒันา
สนิคา้และบรกิาร 

1.การเจรญิเตบิโตและ 
การเปลีย่นแปลงทางประชากรศาสตร ์
 

ความตอ้งการในประเภทของ
สนิคา้และบรกิารทีเ่ปลีย่นไป 

ความสามารถในการตอบ
โจทยก์ารเปลีย่นแปลง 

การคดิคน้นวตักรรม
ใหม่ๆ ทีต่อบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลง 
(ผูส้งูวยัเพิม่ขึน้) 

 
 

2.ความไมแ่นน่อน 
  ของราคาวตัถดุบิหลกั 

ตน้ทนุของสนิคา้และบรกิาร การแขง่ขนัในดา้น
คณุภาพ/ราคา 

การคดิคน้วตัถดุบิ
ทดแทน 

3.การเปลีย่นแปลง 
  ทางเทคโนโลย ี
(การใช ้Social Media) 

คูแ่ขง่การผลติในตลาด
ออนไลน์ 

 
 

สดัสว่นของ Market 
Share 

 

การหา Business 
Partner 
และชอ่งทางการจัด
จ าหน่าย ใหม่ๆ  

 
 
 

ผลกระทบ : กำรเกดิภยัพบิตัธิรรมชำติควำมเสีย่ง :กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูอิำกำศ

ควำมเสีย่ง :กำรใชท้รัพยำกรธรรมชำตแิละ
พลังงำนสิน้เปลอืง

ผลกระทบ : กำรใชท้รัพยำกรไมคุ่ม้คำ่ 
กำรขำดแคลนน ้ำและพลงังำน



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 2560 33

 

 

นโยบายการพฒันานวตักรรมทางธุรกจิและสงัคม 

 
 
 
 

 
 

                
 

 การพฒันาธุรกจิใหย้ ัง่ยนืดว้ยการคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนือ่งและท าใหเ้กดิผลติภณัฑใ์หม่ๆ ที่
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคดา้นความสวยความงามอยา่งมคีณุภาพ ปลอดภยั และทนั
ตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีไ่มห่ยดุนิง่และสงูขึน้อยูต่ลอดเวลา   
 

นวัตกรรมใหม่ๆที่เกดิขึน้จากความคดิสรา้งสรรคข์องทมีงานวจัิยและพัฒนาของบรษัิทฯ เป็นนวัตกรรม
สรา้งสรรคท์ีม่คีุณค่าต่อการด าเนินธุรกจิขององคก์รควบคู่ไปกับการมคีวามรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม 
ดังนัน้ นวัตกรรมของบรษัิท เอส แอนด ์เจฯ จงึเป็นนวัตกรรมทีต่่อยอดความคดิในการท าธุรกจิทีมุ่ง่เนน้การสรา้ง
ผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมจากสารสกัดจากธรรมชาต ิควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยตี่างๆ ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ
ของการใชผ้ลติภัณฑท์ีม่าจากธรรมชาตไิดอ้ย่างสูดสดุ และมคีวามปลอดภัยต่อผูบ้รโิภค ซึง่จะเกดิผลทัง้ในดา้น
การสรา้งความน่าเชือ่ถอืตอ่ผูบ้รโิภค และสรา้งโอกาสแขง่ขนัทีไ่ดเ้ปรยีบในเชงิธรุกจิกบับรษัิทคูแ่ขง่ 

 

แนวทางการสรา้งนวตักรรมในองคก์ร 

วสิยัทศัน ์: CREATIVE INNOVATION ORGANIZATION  
 

      พนัธกจิ 1. จัดท าโครงสรา้งและกระบวนการทีเ่อือ้ตอ่การคดิคน้นวัตกรรมดา้นความสวย ความงาม 
                     2. ลงทนุดา้นวจัิยและพัฒนา และมุง่มัน่ใหค้วามส าคัญกบัการพัฒนาเทคโนโลยอียา่งตอ่เนือ่ง 
 
     ยทุธศาสตร ์ 

1. สรา้งวัฒนธรรมองคก์รทีเ่อือ้ตอ่การคดิสรา้งสรรค ์ 
                    2. สรา้งสภาพแวดลอ้มและปัจจัยขบัเคลือ่นนวัตกรรมองคก์ร 
                    3. สรา้งเครือ่งมอืทีส่ง่เสรมิตอ่การเป็นองคก์รนวัตกรรม 

     
 

 

 

นวตักรรมทางธุรกจิและสงัคม 

เสรมิสรา้ง
รากฐาน

•จัดตัง้สถำบนัวจัิยและพัฒนำ
นวัตกรรมเครือ่งส ำอำงค์

• จัดตัง้คณะท ำงำน NPD
(New Product Development) 

มุง่ม ัน่
พฒันา

- ฝึกอบรมใหค้วำมรูก้ำรคดิคน้
นวัตกรรมแกพ่นักงำน

- จัดใหม้กีำรประกวดผลงำนดำ้น
นวัตกรรมประจ ำปี

รกัษาให้
เป็น

วฒันธรรม

- จัดตัง้คณะท ำงำนเพือ่
สง่เสรมิกำรคดิคน้
นวัตกรรม
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1.สรา้งวฒันธรรรมองคก์รทีเ่อือ้ตอ่การคดิสรา้งสรรค ์
 

สิง่ส าคัญทีจ่ะท าใหบ้รษัิทเอส แอนด ์เจฯ กา้วสูก่ารเป็น”องคก์รนวัตกรรม” ไดนั้น้ วัฒนธรรมองคก์รถอืไดว้า่
เป็นกญุแจดอกส าคญั ทีจ่ะท าใหก้ารคดินวัตกรรมถกูฝังรากและบม่เพาะเขา้ไปในพฤตกิรรมการท างานของพนักงาน 
2.สภาพแวดลอ้มและปจัจยัในการขบัเคลือ่นนวตักรรมองคก์ร 

 

บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ มโีครงสรา้งพืน้ฐานทางธุรกจิทีเ่อือ้ต่อการคดิคน้นวัตกรรม โดยไดรั้บการสนับสนุน
ทัง้ในดา้นการใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน และส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์ในองค์กรที่มาจากระดับปฏบิัตกิาร 
ตลอดจนบรษัิทฯมกีารจัดตัง้สถาบนัดา้นการวจิัยและพัฒนานวัตกรรม อกีทัง้มทีมีงานนักวจิัยทีม่คีวามสามารถในการ
คดิคน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

ปัจจัยในการขับเคลือ่นนวัตกรรม มาจากการใหค้วามส าคัญของผูบ้รหิารระดับสงู รวมไปถงึความมุง่มัน่ของ
ผูบ้รหิารระดับตา่งๆ ทีม่คีวามเขา้ใจและมทีศิทางในการด าเนนิงานสอดคลอ้งกนั 
3.เครือ่งมอืทีส่ง่เสรมิตอ่การเป็นองคก์รนวตักรรม 

ดา้นผูน้ าองคก์ร  
: ผูน้ าองค์กรบรษัิทเอส แอนด์ เจฯใหค้วามส าคัญและสนับสนุนกระบวนการสรา้งนวัตกรรมใน

องคก์รอยา่งจรงิใจ พรอ้มใหค้ าแนะน าตลอดเวลา 
ดา้นการจดัการองคค์วามรู ้ 

: บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ มกีารรวบรวม สรา้ง และจัดเก็บองคค์วามรูข้ององคก์รเพือ่ใหง้่ายต่อการ
พัฒนาความรูแ้ละตอ่ยอด 

ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนษุย ์
: บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ มกีารพัฒนาบคุลากรใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการคดินวัตกรรมใหม่ๆ  เชน่ 
การจัดท าโครงการใหค้วามรูแ้ละประกวดขอ้เสนอแนะ โครงการสง่นวัตกรรมเขา้ประกวดในเวที
ตา่งๆ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ 

  นวตักรรมทีม่คีวามโดดเดน่ 
 

“นวตักรรมสมนุไพรเพิม่คณุคา่ผลติภณัฑด์ว้ยเทคโนโลยีห่อ่หุม้ (Encapsulation technology)” 
เทคโนโลยีห่อหุม้ (encapsulation technology) น าสมุนไพรที่ไดผ้่านการวิจัยของบริษัทฯน ามาสรา้ง

นวัตกรรม เพือ่ใชเ้พิม่คุณค่าแกผ่ลติภัณฑเ์ครือ่งส าอาง ซึง่เป็นผลติภัณฑท์ีส่ามารถใหป้ระโยชน์ดา้นสขุภาพและ
ความงามพรอ้มกัน จากยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มวีสิัยทัศน์ใหป้ระเทศไทยเป็น “ประเทศที่
มคีวามมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยนื และเป็นประเทศทีพ่ัฒนาแลว้” มกีารก าหนดแผนไทยแลนด ์4.0 ทีเ่นน้การสรา้ง
นวัตกรรม และขับเคลือ่นการด าเนนิงานดว้ยเทคโนโลย ีเพือ่ส่งเสรมิการพัฒนาเศรษฐกจิทีจ่ะขับเคลือ่นประเทศ
ไทยสู ่“Value-Based Economy” โดยการสรา้งอตุสาหกรรมเพือ่การผลติและบรกิาร 

 
 

รูปที ่1 โครงสรา้งเปลอืกหุม้ (Capsule) 
 

 
-  เทคโนโลยหีอ่หุม้เป็นเทคโนโลยทีีค่น้ควา้เองในบรษัิท โดยสว่นหนึง่อาศัยพืน้ฐานความรูจ้ากที ่
   ศกึษาในมหาวทิยาลยัและทดลองท ากบัวตัถดุบิทีใ่ชใ้นเครือ่งส าอาง เชน่ ไลโปโซมวติามนิอ ี
- ไดน้ ามาประยกุตใ์ชก้ับวัตถดุบิสมนุไพรทีว่จัิย เชน่ เตรยีมนีโอโซมสารสกดัสมอไทย ไลโปโซมและทรานซ ์ 
   เฟอรโ์รโซมสารสกดัร าขา้ว ฯลฯ 

          -  ร่วมมอืการศกึษาบางสว่นจากมหาวทิยาลยัทีม่คีวามช านาญดา้นเครือ่งส าอาง เชน่ คณะเภสชัศาสตร ์ 
             มหาวทิยาลยันเรศวร ในการศกึษาท าควิโบโซมสารสกัดร าขา้ว ฯ   
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นวัตกรรมใหม ่1 แทง่ ทีท่าไดถ้งึ 4 รปูลคุ เกดิความคดิรเิริม่จากทีเ่ราเขา้ใจผูห้ญงิทีต่อ้งพกลปิ 
หลายๆแทง่จงึตอ้งการตอบโจทยไ์มต่อ้งวุน่วายพกลปิหลายแท่ง “ลปิคฑา” จงึเป็นนวัตกรรมทีพู่ดไดว้า่ 1 ได ้
ถงึ 4 ลคุเพยีงแทง่เดยีว  เนรมติใหค้ณุเปลีย่นสไีดแ้ตกตา่งในทกุสไตลค์วามสวยดว้ยท๊อปป้ิงใหม ่ชว่ยใหเ้มค
อพัไดห้ลากหลาย ฉีกสไตลส์วยมัน่เป็นคนใหม ่แคเ่ปิด....แลว้ทาทับเฉดสทีีค่ณุรัก ก็เปลีย่นเรยีวปากใหส้วย 
ในพรบิตา งา่ยราวกบัเสกได ้ 

 
 

                                       
  
 

  - สรา้งยอดขายมลูคา่ 157 ลา้นบาทใน ปี 2557 – 2560  
     - ลดตน้ทนุการใชว้ัตถดุบิทีท่ าไดเ้องแทนการน าเขา้จากตา่งประเทศ   
 

 
 

- สนับสนุนการสรา้งอาชพีแกช่มุชนดา้นการปลกูสมนุไพร ซึง่เป็นสารตัง้ตน้หลกัในเครือ่งส าอางตัง้แต ่ปี 
พ.ศ 2556 เป็นตน้มา 

- สง่เสรมินโยบายไทยแลนด ์4.0 ของรัฐบาล ในการเพาะปลกูสมนุไพรซึง่เป็นทรัพยากรของประเทศ 
  ทีม่คีวามหลากหลายทางชวีภาพ 

 

โดยในปี 2556-ปัจจบุนั บรษัิทฯ มผีลติภณัฑท์ีใ่ชส้ารสกดัจากสมนุไพรออกขาย 
เพิม่ขึน้และท ารายไดใ้หธ้รุกจิบรษัิทฯพรอ้มสง่เสรมิพชืสมนุไพรของไทยและฝีมอืการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

ปี นวตักรรมสารสกดัสมนุไพร 
2556 สารสกดัจากตะไคร,้ ขา้วหอมนลิ, ฟักขา้ว, Black current และ Blue berry 
2557 สารสกดัจากเตา้หู,้ ร าขา้วหอมแดง และ วาซาบ ิ
2558 สารสกดัจากวา่นมหาเสน่ห,์ ดอกสายน ้าผึง้, หญา้รแีพร ์และ หมากเมา่ 
2559 สารสกดัจากมะนาวคาเวยีร,์ ไหมขา้วโพด, กระชายด า, ขา้วไรซเ์บอรร์ี,่ สปัปะรดฮาวาย และ  

อนิทผาลัม 
สารสกดัผสมผสาน  
-5 V flower (ซอ่นกลิน่, มะล,ิ กระดังงา,จ าปี, เบญจมาศ) 
-Potpourri (กฤษณา, เปราะหอม, กระดังงา, มะล,ิ จ าปี) 

2560 สารสกดัไหมขา้วโพดสมีว่ง, วา่นมหาเสน่ห ์และ LITSIA 
 

  นวัตกรรมดา้นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นลกัษณะทางธรุกจิของบรษัิทฯ 
          ราชนิลีปิ...ทีส่าวๆตอ้งมสีวยครบจบในแทง่เดยีว “ลปิคฑา” 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ประโยชนท์ีบ่รษิทัไดร้บัจากนวตักรรม  
 

ประโยชนท์ีส่งัคมไดร้บัจากนวตักรรม  
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นอกจากความมุ่งมั่นในการสรา้งนวัตกรรมดว้ยความรู ้ความสามารถหลักทีเ่ป็นจุดเด่นของบรษัิทฯ แลว้  

บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ยังไดข้ยายแนวคดิการสรา้งนวัตกรรมใหก้ับคู่คา้เพือ่ร่วมกันคดิคน้และพัฒนานวัตกรรมดา้น
ความสวย ความงาม เพือ่ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้และผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นของสตูรหรอืตัวยา รวมถงึดา้น
ของ Packaging ซึง่เป็นสว่นส าคัญหลักของผลติภณัฑ ์ ทัง้นีโ้ดยมเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งหรอืพัฒนาคูค่า้จาก Partner ให ้
กลายมาเป็น Strategic partner ทีส่ามารถเดนิเคยีงคู่และเตบิโตในธุรกจิอย่างยั่งยนืไปพรอ้มๆกัน ดว้ยนโยบายและ
วสิัยทัศน์ของผูน้ าสงูสดุขององคก์รทีใ่หค้วามส าคัญต่อการสรา้งนวัตกรรมองคก์ร  มแีนวคดิทีอ่ยากจะใหก้ารคดิคน้
นวัตกรรมเป็นเรือ่งทีถ่กูฝังรากจนกลายเป็นวัฒนธรรมองคก์ร  แนวคดินีไ้ดถ้กูถา่ยทอดและสือ่สารมายงัผูป้ฏบิตังิานใน
ทุกระดับ ดังนัน้โครงการหรือกจิกรรมที่จ าเป็นต่อการส่งเสรมิและสนับสนุนแนวคดิของผูน้ าและท าใหก้ลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กรไดนั้้น ตอ้งมีการเพาะบ่มแนวคดิใหก้ับพนักงานตัง้แต่ระดับปฏบิัตกิาร จนถงึระดับบรหิาร ดว้ย
โครงการตา่งๆ ไดแ้ก ่

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
เจา้ของผลงาน:  นายปรญิญา ชยัอ ามาตย ์ แผนกวศิวกรรม       
ประเภท: ลดความสญูเปลา่   
เรือ่ง  : การปรับเพลาของถังผสมเพือ่ลดเวลาการถอดลา้งท าความสะอาด 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

             
 

ขอ้เสนอแนะทีด่รีบัรางวลัอนัดบั  

4. โครงการ Small Group Activity  หรอื 
ระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion)  

 
 

Before After 

 
การปรบัปรงุ 
ท าการปรับเพลาใหม ่ใหม้ลีักษณะยาวลงมา และ
ไมม่ขีอ้ตอ่ของหนา้แปลนทีต่อ้งยดึน๊อตใหต้ดิกัน 
ท าให ้Bulk ไมเ่ขา้ไปตดิตามซอกเหมอืนกอ่นการ
ปรับปรงุ  

      ผลการปรบัปรงุ 
- ลดเวลาในการท าความสะอาดเครือ่ง 
  ลง 10 นาท/ีครัง้  
- ลดค่าใชจ้่าย  3,120 บาท /ปี            

        
  

สภาพปญัหา  
Bulk จะเขา้ไปเกาะตามซอกน๊อตและตาม
เกลยีวในถังผสม ท าใหเ้กดิการสะสม 
และใชเ้วลานานในการลา้งเครือ่งผสม  

1 
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 ผลการด าเนนิโครงการขอ้เสนอแนะเปรยีบเทยีบปี 2559- 2560 
       

นวตักรรมการแสดงผลติภณัฑเ์ครือ่งส าอางไทยสูต่ลาดเครือ่งส าอางระดบัโลก 
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261

578จ านวนเร่ือง

นอกเหนือจากการปูพื้นฐานการคดิคน้นวัตกรรมใหเ้กดิขึน้กับพนักงานในระดับปฏบิัตกิารดว้ย
โครงการตา่งๆ แลว้ การสง่เสรมิและตอ่ยอดนวตักรรมของพนักงานใหอ้อกมาในรปูแบบของผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งกว่า โดยเฉพาะในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน ความคิดในการผลิต
เครือ่งส าอางคน์อกจากการตอบโจทยค์วามจ าเป็นในการใชง้านแลว้ สิง่ทีม่คีวามจ าเป็นยิง่กวา่คอืการ
ตอบโจทยค์วามเชือ่ (believe) ของผูบ้รโิภค ที่ตอ้งอาศัยจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรคอ์ย่าง
มากมาย ดังนัน้ การทีบ่รษัิทเอส แอนด ์เจฯจะสามารถยนืหยดัเป็นผูน้ าในการผลติสนิคา้ดา้นความสวย
ความงาม นวัตกรรม จงึเป็นสิง่ส าคัญ และเป็นกลไกในการขับเคลือ่นยทุธศาสตรข์ององคก์รใหบ้รรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสรา้งความยั่งยนืใหก้บัองคก์ร บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ จงึพยายาม
หาเอกลักษณ์ในการด าเนินธุรกจิเฉพาะตัวที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได ้ผ่านกระบวนการ
คดิคน้ทางนวัตกรรม เพือ่ตอบโจทยด์า้นความสวยความงามทีส่ะทอ้นความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ใน
ประเทศและระดับโลก 

รางวลัแหง่ความมุง่ม ัน่ Best Innovative Company 
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 บรษัิท เอส แอนด ์เจฯ มนีโยบายการบรหิารจัดการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนื ปฏบิตัติอ่คูค่า้ตามกรอบจรยิธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ และหลักธรรมาภบิาล ดว้ยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได ้รวมไปถงึการให ้
ความส าคัญต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับคู่คา้ การสรา้งความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกันกับคู่คา้ เพื่อพัฒนา
คณุภาพของสนิคา้/บรกิาร  และมเีจตนารมณ์ทีจ่ะสนับสนุนและสง่เสรมิคูค่า้ใหมุ้ง่สูก่ารด าเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื 

  

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดา้นจรยิธรรมการด าเนนิธรุกจิกบัคูค่า้ ดังนี้ 
1.มรีะบบการคัดเลอืกคูค่า้ในหว่งโซอ่ปุทาน  (Value Chain) ทีม่กีารด าเนนิธรุกจิตามกฎหมาย ค านงึถงึสทิธ ิ 
  มนุษยชนและสทิธเิด็ก ปฏบิตัติามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชวีอนามยั เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยม ี
  การปฏบิตัติอ่คูค่า้บนพืน้ฐานของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม เสมอภาคและเคารพซึง่กนัและกนั 
2.รักษาความลับหรอืขอ้มลูทางสารสนเทศของคูค่า้ ไมน่ าไปใชเ้พือ่ประโยชนต์นเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
3.สรา้งสมัพันธภาพและความเขา้ใจทีด่ตีอ่กนั  แลกเปลีย่นความรู ้ รว่มกนัพัฒนาและเพิม่คณุคา่ใหแ้กส่นิคา้  
  และบรกิารเพือ่การเจรญิเตบิโตรว่มกนั 
4.ปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้และใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง ในกรณีทีไ่มส่ามารถปฏบิตัไิด ้ใหร้บีเจรจากบัคูค่า้เป็น 
   การลว่งหนา้ เพือ่รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 
5.ไมเ่รยีกรับหรอืยนิยอมทีจ่ะรับทรัพยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดซึง่อยูน่อกเหนอืขอ้ตกลงทางการคา้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

ในการด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง บรษัิทฯ จะท าการส ารวจและท าความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้ เพือ่
คัดเลอืกคู่คา้ทีม่ศีักยภาพและมคีวามเชีย่วชาญทัง้ในดา้นคุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมกับตามกลุ่มลูกคา้ และ
ตระหนักถงึความรับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม จากนัน้จงึส่งต่อความตอ้งการไปยังคู่คา้โดยการถ่ายทอด
ความรูแ้ละความเขา้ใจทีไ่ดจ้ากลกูคา้ไปยังคูค่า้ เพือ่ใหคู้่คา้มคีวามเขา้ใจทีต่รงกัน ในการจัดหาวัตถดุบิทีต่รงตาม
ความตอ้งการ ทัง้นี้เพือ่ใหเ้กดิความมั่นใจในการด าเนนิงาน ตามมาตรฐานสากล บรษัิทฯ ไดบ้รหิารจัดการตาม
ระบบบรหิารคณุภาพ ISO9001, ISO14001 มเีกณฑก์ารคัดเลอืกคูค่า้ และเกณฑก์ารประเมนิคูค่า้ทีเ่ป็นมาตรฐาน ซึง่
ครอบคลุมทัง้ในดา้นคุณภาพ สังคมและสิง่แวดลอ้ม และก าหนดใหม้กีารวเิคราะหเ์พือ่หาคู่คา้รายส าคัญ โดยการ
จัดล าดับคู่คา้ตามยอดซือ้ทีม่มีูลค่าสูงสุด 10 อันดับ เพื่อประเมนิความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากคู่คา้ และจัดใหม้กีาร
ประเมนิคูค่า้รายไตรมาสและรายปี โดยแบง่ออกเป็น เกรด A,B,C,D  

 
 
 

   ทัง้นี ้ในปี 2560 ม ีsupplier ทีร่ว่มลงนามในหนังสอืแสดงความมุง่มัน่ตอ่จรรยาบรรณในการด าเนนิ ธรุกจิอยา่ง
ยัง่ยนื โดยเนน้เรือ่งการใชแ้รงงานตามระบบมาตรฐานแรงงานไทยและการตอ่ตา้นทจุรติคอรัปชัน่ดังนี ้
 
 
 

การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

กำรเขำ้ใจควำมตอ้งกำร
ลกูคำ้

กำรถำ่ยทอดสง่ตอ่ควำม
ตอ้งกำรไปยงัคูค่ำ้ คัดเลอืกและประเมนิคูค่ำ้

การปฏบิตัติอ่คูค่า้ 

การจดัซือ้จดัจา้งสเีขยีว 
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รายละเอยีด 

 
จ านวนคูค่า้(ราย) 

 

จ านวนผูส้ง่มอบ (Supplier) /ผูรั้บเหมาชว่ง/ ผูรั้บเหมา/ ผูใ้หบ้รกิารภายนอก  ทีป่ระกาศ
เจตนารมยเ์ขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืขา่ยดา้นการใชแ้รงงานและตอ่ตา้นการทจุรติและคอรรั์ปชัน่  

205 

จ านวนผูส้ง่มอบ (Supplier) /ผูรั้บเหมาชว่ง/ ผูรั้บเหมา/ ผูใ้หบ้รกิารภายนอกทีไ่ดรั้บการ
รับรอง CAC (ถา้ม)ี 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

เครือ่งหมาย FSC เป็นไมแ้ละผลติภัณฑไ์มท้ีไ่ดรั้บการรับรอง
วา่มแีหลง่ทีม่าจากป่าไมท้ีม่กีารบรหิารจัดการอยา่งยั่งยนืเพือ่
สนองตอบความตอ้งการดา้นเศรษฐกจิสงัคมและ นเิวศวทิยา 

 
เพื่อส่งเสริมการผลติอย่างย่ังยืนและลดความยากจน ไม่มี
การ  เอารัดเอาเปรยีบเกษตรกร ผูผ้ลติและคนงานในประเทศ
ก าลงัพัฒนา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1. การสง่เสรมิและเลอืกใชว้ัตถดุบิในสือ่สิง่พมิพโ์ดยใชก้ระดาษ FSC (Forest Stewardship Council)  
ผล :โดยมคีูค่า้จ านวน 4 รายทีเ่ขา้รว่ม 

2. การรว่มกนัพัฒนาบรรจภุัณฑ ์เพือ่ลดการใชท้รัพยากร เชน่ การน าเสนอโครงการลดการตดิฉลากทีเ่ป็น
สติ๊กเกอร ์  โดยพมิพล์งในบรรจภุณัฑ ์ของลกูคา้   

3. การประชมุรว่มและหาแนวทางการรว่มพัฒนาคูค่า้เพือ่แกไ้ขปัญหาคณุภาพสนิคา้ เชน่ การให ้
ค าแนะน าในการปรับปรุงกระบวนท างาน อปุกรณ์ และ สภาพพืน้ทีท่ีใ่ชใ้นการท างานแกไ้ขปัญหาฝุ่ นที่
ตดิใน Dome ของลปิสตกิ   

 ผลหลังการปรับปรงุ :ไมพ่บปัญหาเรือ่งฝุ่ นในบรรจภุณัฑ ์
4. การใหค้วามรูเ้รื่องนวัตกรรมใหม่ของระบบการพิมพ์ เพื่อการเขา้ใจในระบบการท างานและเพิม่

ประสทิธภิาพในการท างาน   
5. การรว่มศกึษาดงูานกบัคูค่า้เพือ่เขา้ใจกระบวนการผลติและน ามาปรับปรงุกระบวนการท างาน 

 
 
 
 

การคดิคน้บรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

การพฒันาคูค่า้ 
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    ความเชือ่มัน่ของลกูคา้  เป็นกญุแจดอกส าคัญอนัจะน าบรษัิทไปสูเ่ป้าหมาย และความส าเร็จ  
บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ จงึมุง่เนน้การสรา้งประสบการณ์ทีด่แีกล่กูคา้ โดยค านงึถงึความตอ้งการของลกูคา้เป็นส าคัญ 
ดว้ยความยดึมัน่ตอ่หลักปฏบิตัซิ ึง่เป็นไปตามจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธรุกจิ นอกจากนีบ้รษัิทเอส แอนด ์เจฯ  
ยงัใหค้วามส าคัญตอ่กระบวนการสรา้งความสมัพันธก์บัลกูคา้ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ เพือ่ใหไ้ดรั้บทราบ 
ขอ้มลู ความตอ้งการและ โอกาสในการด าเนนิธรุกจิรว่มกนัอยา่งยัง่ยนื  

 
 

     
 
 

 
          

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

คา่เฉลีย่ 2558 2559 2560 

ลกูคา้ในประเทศ 85% 86% 89% 

ลกูคา้ตา่งประเทศ 80% 82% 80% 

                      การปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 
 

Passion Pride  Integrity Confidence

การท า CSR กับลกูคา้ Watson(Thai)  
 

Exhibition Show Case Hong Kong 

ผลคะแนนประเมนิความพงึพอใจของลกูคา้ 2558-2560  
 

 P ASSION   เราคอืทางเลอืกทีด่ที ีส่ดุของลกูคา้     

 P RIDE    ลกูคา้มคีวามรูส้กึดทีีใ่ชบ้รกิารกบัเรา 

 I NTEGRITY   ลกูคา้เชือ่ม ัน่ในความเทา่เทยีม      

 C ONFIDENCE   เราสามารถปฏบิตัติามค าม ัน่สญัญา 

Halal 
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 จากผลคะแนนความพงึพอใจของลูกคา้ต่างประเทศทีล่ดลง เนื่องมาจากสภาพการขายสนิคา้ในต่างประเทศทีม่ีการ
แข่งขันสงู ลูกคา้ตอ้งการความรวดเร็วในการรับมอบสนิคา้ทีเ่ร็วขึน้  บรษัิทฯ จงึไดม้กีารทบทวนกระบวนการบริหาร
จัดการ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ และเพือ่ลดความเสีย่งในประเด็นตา่งๆทีอ่าจเกดิขึน้และ
สง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท ซึง่เป็นการสรา้งความเชือ่มั่นใหก้ับลูกคา้ สง่ผลใหบ้ริษัทฯ
สามารถลด Lead time ในการผลติสนิคา้จนถงึสง่มอบใหก้ับลูกคา้ลดลง 30%  และในปี 2560 บรษัิทฯมนีโยบายใน
การหาลกูคา้รายใหม่เพิม่ขึน้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ทัง้ลกูคา้รายเล็ก รายใหญ่ ทัง้นี้เพือ่ตอบโจทยก์ารกระจาย
ความเสีย่งทางดา้นการพึง่พาลกูคา้รายใหญ ่และเพือ่เป็นการขยายฐานของลกูคา้ไปยังประเทศตา่งๆ ในทกุเชือ้ชาต ิ 

ทุกศาสนา ทุกวัฒนธรรมทีม่คีวามตอ้งการดา้นความสวยความงาม  โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้มุสลมิ ทีม่อียู่มากกว่า 2000 
ลา้นคนทัว่โลก  ทีม่กีารยอมรับตอ่การใชเ้ครือ่งส าอางคท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป   ทางบรษัิทฯจงึไดเ้ริม่ตน้จากการวางแผนใน
การขอรับรอง HALAL Certificate ใหส้ าเร็จในปี 2561 เพื่อเตรียมความพรอ้มในการผลติเครื่องส าอางส่งไปยังกลุ่ม
ประเทศดังกล่าว นอกจากนี้บรษัิทฯไดม้กีารปรับกระบวนการท างานภายใน เพื่อใหลู้กคา้สามารถแข่งขันไดใ้นตลาด
เครือ่งส าอางปัจจบุนั ทีต่อ้งการความหลากหลาย  และความรวดเร็ว  
 
 การตดิตาม Trend ของผูบ้รโิภคใน segment ตา่งๆ  เพือ่ศกึษาความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคและน าขอ้มลู

มาพัฒนาใหเ้กดิสนิคา้ใหม่ๆ ในการตอบสนองตอ่ลกูคา้และผูบ้รโิภค  
 

 การร่วมพัฒนาสนิคา้นวตักรรมกบัลกูคา้ โดยในปีทีผ่า่นมา บรษัิทฯมกีารออกสนิคา้นวตักรรมใหมใ่นประเภท make up 
skincare  และไดรั้บรางวัลในดา้นของผลติภัณฑท์ีส่ามารถสรา้งยอดขายไดด้เียีย่ม  
 

                     Best Selling Body Scrub                          Best Selling Hair Treatment 
            
 
                                        
 
 
 
 
 
                
                 
                                 

 การปรับปรุงขัน้ตอนกระบวนการท างานภายใน  การออกแบบสนิคา้ใหม่ การวางแผนการสัง่ซือ้ การวางแผน

การผลติ และการควบคมุคณุภาพ เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไป

อย่างรวดเร็ว จากความมุ่งมั่นดังกล่าว  ในปี 2560 บริษัทฯไดรั้บรางวัล Preferred Supplier จากลูกคา้ 

UNILAB ประเทศฟิลปิปินส ์ 
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จากกระบวนการระบุประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของธุรกจิ  บริษัทเอส แอนด์ เจฯ ตระหนักถงึการให ้
ความส าคัญกับผูบ้ริโภคในล าดับแรก ทัง้นี้เพราะเป็นกลุ่มผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียหลักที่มีความเกี่ยวขอ้งและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิ และเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญดังกล่าว บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ไดม้กีาร
ก าหนดกลยทุธห์รอืแผนธรุกจิในการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร เพือ่ตอบสนองตอ่กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักที่
เป็นผูบ้รโิภค  ตลอดจนคดิคน้นวัตกรรมใหม่ๆ  ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นคุณภาพ
และความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง  
โดยปี 2560 บรษัิทฯ มกีารจดัท าคูม่อืกระบวนการพัฒนาสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคโดยใสใ่จตัง้แตข่ัน้ตอนการคดัเลอืกวตัถดุบิ ความถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดลกูคา้  ผูพ้ัฒนา
ค านงึถงึการน าไปใชใ้หถ้กูตอ้งตามเพศ อาย/ุวัย (เด็กแรกเกดิ, เด็กวัยรุน่, วัยท างาน และผูส้งูอาย)ุ  นอกจากนี ้
หน่วยงานวจัิยและพัฒนายงัศกึษาคน้ควา้จากเอกสารหรอืขอ้มลูทางวชิาการตา่งๆ และใหค้วามส าคัญกบัการ
เปลีย่นแปลงลักษณะผวิพรรณตามชว่งวัย เพือ่ใหส้ามารถรักษาและน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการ
ใหค้วามส าคญัดา้นการตรวจสอบความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ (Safety assessment)  

 

การสรรหาเครือ่งมอืวเิคราะหแ์ละทดสอบใหม่ๆ เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลติภณัฑ ์ 

 
 

          Rheometer เครือ่งวดัพฤตกิรรมการไหลของสารทีม่คีวามหนดื 
(VISCOUS MATERIALS) โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยเครือ่ง rheometer 
เป็นประโยชนใ์นการพัฒนาสนิคา้ทีเ่ป็น personal care products รวมไปถงึ 
cosmetics เพราะท าใหท้ราบถงึคณุภาพของผลติภณัฑ ์ความสามารถใน
การกระจายตัวของผลติภณัฑ ์(spreadability), ความคงตัวของอมิลัชัน่ 
(Emulsion stability)  
เพือ่ใหส้ามารถเลอืกบรรจภุณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
 

UV-Visible spectrophotometric method สามารถทดสอบ
ประสทิธภิาพของสารสกดัจากสมนุไพรทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การน าไปใชใ้น
สนิคา้กลุม่ Personal care ประสทิธภิาพในการชะลอวัย ประสทิธภิาพใน
การชว่ยใหผ้วิกระจา่งใส ประสทิธภิาพในการก าจัดอนุมลูอสิระ  

 
 
 

 

 
 
บริษัท เอส แอนด์ เจฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดและหลีกเลี่ยงการใชส้ารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่อาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อผูบ้ริโภค ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 จนปัจจุบัน ดว้ยจิตส านึกดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้บรษัิทฯ ยังไดพั้ฒนาการใชว้ัตถุดบิทดแทนจากพืชเศรษฐกจิ และ
สมนุไพรเพิม่ขึน้ ดังนี ้
 
 

ปี 2553 ลดใชร้ายการสารเคมอีนัตราย 8 ชนดิ  

ปี 2557 ลดใชร้ายการสารเคมอีนัตราย 11 ชนดิ 

ปี 2558 ลดใชส้ารเคมอีันตรายเป็น 11 ชนิด เพิม่การตรวจเช็คในสารกลุ่ม Complex ทีม่ี

องคป์ระกอบของสารเคมอีนัตราย 

ปี 2559 ลดใชส้ารเคมีและองค์ประกอบอันตราย 12 ชนิด และลดใชเ้ม็ดพลาสติกที่
สลายตวัยากในธรรมชาตไิดแ้ก ่Polyethylene โดย เสนอใชว้ตัถดุบิจากธรรมชาต ิ

ปี 2560 เลือกใชว้ัตถุดิบทดแทนตามมาตรฐานและถูกตอ้งตามมาตรฐาน RSPO เป็น

มาตรฐานการผลติน ้ามันปาลม์อย่างยั่งยนื) 

  

ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
 

นโยบายการลดและการหลกีเลีย่งใชส้ารเคม ี
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จากกระบวนการระบุประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของธุรกจิ  บริษัทเอส แอนด์ เจฯ ตระหนักถงึการให ้
ความส าคัญกับผูบ้ริโภคในล าดับแรก ทัง้นี้เพราะเป็นกลุ่มผูม้ ีส่วนไดส้่วนเสียหลักที่มีความเกี่ยวขอ้งและมี
ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิ และเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญดังกล่าว บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ไดม้กีาร
ก าหนดกลยทุธห์รอืแผนธรุกจิในการพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร เพือ่ตอบสนองตอ่กลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักที่
เป็นผูบ้รโิภค  ตลอดจนคดิคน้นวัตกรรมใหม่ๆ  ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทัง้ในดา้นคุณภาพ
และความปลอดภยัอยา่งตอ่เนือ่ง  
โดยปี 2560 บรษัิทฯ มกีารจดัท าคูม่อืกระบวนการพัฒนาสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคโดยใสใ่จตัง้แตข่ัน้ตอนการคดัเลอืกวตัถดุบิ ความถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดลกูคา้  ผูพ้ัฒนา
ค านงึถงึการน าไปใชใ้หถ้กูตอ้งตามเพศ อาย/ุวัย (เด็กแรกเกดิ, เด็กวัยรุน่, วัยท างาน และผูส้งูอาย)ุ  นอกจากนี ้
หน่วยงานวจัิยและพัฒนายงัศกึษาคน้ควา้จากเอกสารหรอืขอ้มลูทางวชิาการตา่งๆ และใหค้วามส าคัญกบัการ
เปลีย่นแปลงลักษณะผวิพรรณตามชว่งวัย เพือ่ใหส้ามารถรักษาและน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการ
ใหค้วามส าคญัดา้นการตรวจสอบความปลอดภยัอยา่งเป็นระบบ (Safety assessment)  

 

การสรรหาเครือ่งมอืวเิคราะหแ์ละทดสอบใหม่ๆ เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผลติภณัฑ ์ 

 
 

          Rheometer เครือ่งวดัพฤตกิรรมการไหลของสารทีม่คีวามหนดื 
(VISCOUS MATERIALS) โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวดัดว้ยเครือ่ง rheometer 
เป็นประโยชนใ์นการพัฒนาสนิคา้ทีเ่ป็น personal care products รวมไปถงึ 
cosmetics เพราะท าใหท้ราบถงึคณุภาพของผลติภณัฑ ์ความสามารถใน
การกระจายตัวของผลติภณัฑ ์(spreadability), ความคงตัวของอมิลัชัน่ 
(Emulsion stability)  
เพือ่ใหส้ามารถเลอืกบรรจภุณัฑไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม  

 
 

UV-Visible spectrophotometric method สามารถทดสอบ
ประสทิธภิาพของสารสกดัจากสมนุไพรทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การน าไปใชใ้น
สนิคา้กลุม่ Personal care ประสทิธภิาพในการชะลอวัย ประสทิธภิาพใน
การชว่ยใหผ้วิกระจา่งใส ประสทิธภิาพในการก าจัดอนุมลูอสิระ  

 
 
 

 

 
 
บริษัท เอส แอนด์ เจฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดและหลีกเลี่ยงการใชส้ารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่อาจก่อใหเ้กดิอันตรายต่อผูบ้ริโภค ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2553 จนปัจจุบัน ดว้ยจิตส านึกดา้นความ
รับผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้บรษัิทฯ ยังไดพั้ฒนาการใชว้ัตถุดบิทดแทนจากพืชเศรษฐกจิ และ
สมนุไพรเพิม่ขึน้ ดังนี ้
 
 

ปี 2553 ลดใชร้ายการสารเคมอีนัตราย 8 ชนดิ  

ปี 2557 ลดใชร้ายการสารเคมอีนัตราย 11 ชนดิ 

ปี 2558 ลดใชส้ารเคมอีันตรายเป็น 11 ชนิด เพิม่การตรวจเช็คในสารกลุ่ม Complex ทีม่ี

องคป์ระกอบของสารเคมอีนัตราย 

ปี 2559 ลดใชส้ารเคมีและองค์ประกอบอันตราย 12 ชนิด และลดใชเ้ม็ดพลาสติกที่
สลายตวัยากในธรรมชาตไิดแ้ก ่Polyethylene โดย เสนอใชว้ตัถดุบิจากธรรมชาต ิ

ปี 2560 เลือกใชว้ัตถุดิบทดแทนตามมาตรฐานและถูกตอ้งตามมาตรฐาน RSPO เป็น

มาตรฐานการผลติน ้ามันปาลม์อย่างยั่งยนื) 

  

ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
 

นโยบายการลดและการหลกีเลีย่งใชส้ารเคม ี
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           เอส แอนด ์เจกบัการด าเนนิธรุกจิควบคูก่บัส ิง่แวดลอ้ม 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

เป้าหมายและผลการด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม ปี 2560 
 
 

แผนการด าเนนิงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากการประเมนิผลกระทบและความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มจากการด าเนนิงานตลอดสายหว่งโซอ่ปุทาน 
ของบรษัิทฯพบวา่มปีระเด็นทีม่นัียส าคัญสง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม  
 

 
 

 

ดา้นจดัซือ้จดัหา 
 วัตถดุบิและบรรจภุณัฑท์ีไ่มเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ดา้นการผลติ 
 อตัราการใชน้ ้าและน ้าเสยีทีป่ลอ่ยจากกระบวนการผลติ 
 อตัราการใชพ้ลังงานไฟฟ้าและเครือ่งปรับอากาศในกระบวนการผลติ 
 ขยะ/ของเสยีจากกระบวนการผลติ 

ดา้นขนสง่ 
 การใชน้ ้ามนัในการขนสง่ 
การปลอ่ยมลพษิทางอากาศ 

บรษัิทฯจงึไดจ้ดัท าแผนงานเพือ่ฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการด าเนนิธรุกจิตลอด
หว่งโซอ่ปุทานดังนี ้
 

จดัซือ้
จดัหา

ผลติ ขนสง่

          ลดการปลอ่ย CO2  7199 Ton Co2 

ลดการใชน้ า้            เป้าหมาย       50     Ton Co2    ผล  39.7   Ton Co2  
ลดการใชไ้ฟ      เป้าหมาย   1,200    Ton Co2    ผล 1,114  Ton Co2 
Green Production เป้าหมาย   4,000    Ton Co2    ผล 4,118  Ton Co2 
Transportation      เป้าหมาย     300     Ton Co2    ผล  133.4 Ton Co2 
Plant Trees      เป้าหมาย   1,649    Ton Co2   ผล 1,885  Ton Co2 
 
รวม                                          7,199  Ton Co2            ผล 7,290  Ton Co2 

 

การก าหนดประเด็นสิง่แวดลอ้ม 
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ดา้นจดัซือ้จดัจา้ง 
 

ประเด็น แนวทางการจดัการ ผลการด าเนนิงาน 2560 

วตัถดุบิ,บรรจภุัณฑท์ี่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 

1. มาตรการ Green Procurement 
  ในกระบวนการจัดซือ้ 
 
 

1. จ านวนลกูคา้ทีใ่ชบ้รรจภุัณฑท์ีม่าจาก
กระดาษ FSC เป้าหมาย 3 ราย ผล 4 ราย 

2.   จ านวนผลติภัณฑท์ีเ่ปลีย่นจากการตดิ 
      สติ๊กเกอรม์า Screen บนผลติภัณฑ ์1 ราย 
 

 
ดา้นการขนสง่ 
ประเด็น แนวทางการจดัการ ผลการด าเนนิงาน 2560 

1.การใชน้ ้ามัน 
เชือ้เพลงิในการขนสง่ 

1. เปลีย่นการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ 
    เป็นการใช ้NGV 

1. ลดการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิลงและสามารถ 
  ลดการปลอ่ยมลพษิจากการขนสง่ 
  เป้าหมาย =300 Ton Co2 ผล = 133 TonCO2 

 
ดา้นกระบวนการผลติ 

ประเด็น แนวทางการจดัการ ผลการด าเนนิงาน 2560 

1.อัตราการใชไ้ฟฟ้า 
   ในการผลติ 
 
 

1. มาตรการอนุรักษ์พลงังาน  
2. Renewable Energy 

1.ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
เป้าหมาย =814,102 Kwh ผล=810,711 Kwh 
2. renewable energy  
เป้าหมาย= 25642 kwh  ผล=8306 Kwh 

2.อัตราการใชน้ ้าใน 
   การผลติและน ้า 
   เสยีจากการผลติ 

1. จัดท าโครงการอนุรักษ์น ้า 
-  การจัดการน ้า RO Reject จากระบบ 
   water treatment 
-  การลดการใชน้ ้าโดยการลดแรงดนัน ้าประปา 
2. ระบบการควบคมุและปลอ่ยน ้าเสยี 

1.ปรมิาณการใชน้ ้าในองคก์ร 
  เป้าหมายลดลง 10% ผล= 13.9 % 
2.การน าน ้าROมาใชป้ระโยชน์ 
  เป้าหมาย 8,333 M3 ผล12,168 M3 
3.ลดแรงดนัน ้า 
 เป้าหมาย 22,222M3 ผล9,862 M3 
4.ผลการวดัคา่น ้าเสยีเพือ่สง่ตอ่ระบบบ าบดัอยู่ 
  ในเกณฑท์ีก่ าหนด 

3.การบรหิารจัดการ 
  ของเสยี/กาก 
  อตุสาหกรรม 

1. มาตรการดา้นการลดและก าจัดของเสยีและ
กากอตุสาหกรรม 

2. โครงการ 3 R 
   -Reduce 
   -Reused 
   -Recycle 

ปรมิาณกากอตุสาหกรรมทีก่ าจัดโดยการ 
ฝังกลบตอ้งลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง 
ผล 2%  

4.การใชส้าร CFC 
ในครือ่งปรับอากาศ 

1.ปรับเปลีย่นเครือ่งปรับอากาศที ่
  เสือ่มคณุภาพ 
2.ยกเลกิการตดิตัง้เครือ่งปรับอากาศ 
  ทีใ่ชส้ารท าความเย็น R-22  
 

ปรับเปลีย่นเครือ่งปรับอากาศทีเ่สือ่มสภาพ 
จ านวน 4 ตวั 
 

 

 
 
และเพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้มครอบคลมุนโยบายดา้นการลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซต ์อยา่ง
เป็นรปูธรรม  คณะกรรมการนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มจงึไดส้รปุแนวทางการบรหิารจัดการดา้นการลดการปลอ่ย CO2 
ภายใตโ้ครงการ Cool The World ทีไ่ดม้กีารด าเนนิกจิกรรมมาอยา่งตอ่เนือ่งดังนี้ 
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ตารางแสดงปรมิาณการปลอ่ยและลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ปี 2558-2560  

พ.ศ 2558 2559 2560 

Emission (Ton CO2) 7,687  7,698   7,199  
Removal (Ton CO2) 5,081  6,004  7,290 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ 2558 2559 2560 

การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรง (ขอบเขต 1)     1,658 1,608  1,542  

การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยตรง (ขอบเขต 2)      9,031 8,906  8,389  
GHG emissions intensity (kg CO2/ ชิน้)             0.082 0.074 0.075 

 
 

การด าเนนิโครงการเพือ่ลดการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(เปรยีบเทยีบปี 2559-2560) 

โครงการ 2559 2560 

       Target  
(ตันคารบ์อน/ปี) 

      Actual 
 (ตันคารบ์อน/ปี) 

      Target  
(ตันคารบ์อน/ปี) 

      Actual 
 (ตันคารบ์อน/ปี) 

1.    โครงการอนุรักษ์พลังงาน 700 1,067.7 1,300 1,114.0 
2.    โครงการอนุรักษ์น ้า 50 71.8 50 39.7 
3.    Transportation 250 281.4 300 133.4 
4.    Green Production-Returnable 1,000 491.1 650 560.3 
5.    Green Production-Gift Set 1,300 2,700.2 2,050 2,055.0 
6.    Green Production-Reused 200 387.0 1,200 1,503.0 
7.    โครงการปลกูป่า 1,500 1,603.7 1,549 1,885.2 
รวม 5,000 6,602.9 7,199 7,290.6 
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บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ด าเนนิการตาม พรบ.อนุรักษ์พลังงาน โดยมกีารจัดท ามาตรการตา่งๆ เพือ่ท าใหเ้กดิ 
การใชพ้ลังงานอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ อันจะสง่ผลถงึการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี ่เป็นสาเหตุ
ของภาวะโลกรอ้น รวมไปถงึการจัดใหม้กีารอบรม และ ใหพ้นักงานมสีว่นรว่มในการจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยปี 2560 มผีลการด าเนนิโครงการดังนี้ 

 
 

ล าดับ โครงการ หน่วย 
เป้าหมาย
ลด

พลงังาน 

 
ผล

ด าเนนิงาน
ลดพลงังาน 

  

Cost  Saving 
(บาท/ปี)  

  1.  Electric Saving       
1.1  ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากทกุหน่วยงาน kwh / ปี 560,897 551,428 2,481,426 
1.2  การลดคา่ไฟฟ้าจากการใช ้Air condition kwh / ปี 5,609  8,792  39,577 
1.3  เปลีย่นไฟ Spotlight จากหลอดเมทลัฮาไลทเ์ป็น LED kwh / ปี 4,006  4,966  22,338 
1.4  เปลีย่นหลอดไฟใน WH จากหลอดแสงจันทรเ์ป็นLED kwh / ปี 35,256  49,058  220,761 

1.5  การควบคมุการปิด-เปิดระบบ UTตามระยะเวลา 
 ท างานจรงิ kwh / ปี 192,308 259,283 1,166,774  

1.6  ปรับเปลีย่นแอรท์ีม่อีายเุกนิ 10 ปี  kwh / ปี 16,026  4,037  18,168 
   2. Steam Saving        
2.1  การตรวจเชค๊และปรับปรุง Steam trap  ton / ปี 316  299  314,441 

2.2  งานปรับเปลีย่นระบบทอ่เมนสตรมี และหุม้ฉนวนทอ่  
 ทีร่ั่วซมึ ton / ปี 158  483  514,397 

2.3  งานปรับปรุง Steam Reducing valve ton / ปี 158  0 0  
  3. Renewable Energy          

3.1  การน าพลงังานไฟฟ้าจาก Solar cell มาใชใ้นอปุกรณ์
ไฟฟ้า kwh / ปี 1,603  350 1,615  

3.2  การน าน ้าเย็นที ่Drain จาก Chiller มาใชห้ลอ่เย็น 
Vacuum pump kwh / ปี 16,026  7,956 91,421  

3.3  การน าน ้า Condensate จาก CMX 1 มาใหค้วามรอ้น ถัง
น ้า Soft รอ้น kwh / ปี 8,013  0  0 

   4. Water Saving        
4.1   การน าน ้า RO Reject กลบัมาใชป้ระโยชน์ m3 / ปี 8,333 12,168   1,435,785 
4.2   การลดการใชน้ ้าโดยการลดแรงดนัน ้าประปาลง m3 / ปี 22,222  9,862  236,704 

รวม       6,543,407 
 

 
เปรยีบเทยีบ ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ช ้(ยนูติ)/ชิน้ผลติ   2558-2560 
  

พ.ศ. 2558 2559 2560 

ปรมิาณไฟฟ้า (ยนูติ) 0.07918 0.07378 0.07460 

 
 

1. โครงการอนรุกัษพ์ลงังาน (Energy) 
Saving) 
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           ในการผลติเครือ่งส าอาง บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ใชน้ ้าประปาในกระบวนการผลติ 100% ทัง้ใชเ้ป็น
สว่นผสมของผลติภัณฑ ์ใชท้ าความสะอาดเครือ่งจักรและอปุกรณ์ตา่งๆ ทัง้นี้แหล่งน ้าในการน าน ้ามาใช ้
งานเป็นแหล่งเดยีวกันกับบรษัิทต่างๆในเขตุอตุสาหกรรม ซึง่มคีวามเสีย่งกับปัญหาการขาดแคลนน ้าใน
บางฤดูกาล ทางบรษัิทตระหนักถงึผลกระทบดังกล่าวจงึไดจ้ัดท าโครงการเพือ่ลดการใชน้ ้า ดว้ยวธิกีาร
ตา่งๆทัง้การน าน ้าหมนุเวยีนเพือ่น ากลับมาใชใ้หม ่ และการจัดการคณุภาพน ้าเสยีอยา่งตอ่เนือ่ง 

 
     
 
การจดัการทรพัยากรน า้ 

  
 
 
 
 

     ปรมิาณน า้ทีใ่ชใ้นการผลติ ปี 2558-2560  

ปี  2558 2559 2560 

ปรมิาณน ้าทีใ่ช ้(ลบ.ม.) 198,540 177,179 152,526 

 

การลดการใชน้ า้  (โครงการตอ่เนือ่ง) 

 

โครงการ  
ปี  

2559 (m3/ปี)  2560 (m3/ปี) 

1.การน าน ้า RO Reject กลับมาใชป้ระโยชน์ 11,587 12,168 

2.การลดการใชน้ ้าโดยการลดแรงดนัน ้าประปา ลงจาก 2.4 Bar 
เหลอื 1.8 Bar  

25,497  9,862 

รวม 37,084 22,030 

เปรยีบเทยีบปรมิาณน า้ทีใ่ชใ้นการผลติ (ลบ.ม.)/ ชิน้ผลติภณัฑ ์ 

ปี  2558 2559 2560 

ปรมิาณการใชน้ ้า (ลบ.ม.) 198,540 177,179 152,526 

ผลผลติ (ชิน้) 130,294,829 141,227,286 131,492,618 

การใชน้ า้ตอ่ผลผลติ (ลบ.ม./ชิน้) 0.00152 0.00125 0.00116 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงปรมิาณน า้เสยีทีเ่ขา้สูร่ะบบบ าบดั 

ปรมิาณน า้เสยี (ลบ.ม.)  2556 2557 2558 2559 2560 

 100,965 90,115 83,582 79,158 80,032 

 

 

รายละเอยีด 2558 2559 2560 เกณฑต์าม
กฏหมาย 

1.ปรมิาณออกซเิจนทีจ่ลุนิทรยีใ์ชใ้นการย่อยสลายสารอนิทรยี์
ในน ้า (BOD) (หน่วย: มลิลกิรัมตอ่ลติร) 

13.6 16.1 8.1 ≤ 20 

2.ปรมิาณออกซเิจนทีส่ารเคมใีชใ้นการย่อยสลายสารอนิทรยีใ์น
น ้า (COD) (หน่วย:มลิลกิรัมตอ่ลติร) 

62.7 87.1 72.0  ≤ 120 

3.ของแข็งแขวนลอย (SS ) (หน่วย:มลิลกิรัมตอ่ลติร) 15.5 27.9 43.8  ≤ 50 

การบรหิารจดัการน า้เสยี     (ผลการวเิคราะหน์ า้เสยี) 
 

2. โครงการอนรุกัษน์ า้ 

 

 

 
 
 
 

บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ด าเนนิการตาม พรบ.อนุรักษ์พลังงาน โดยมกีารจัดท ามาตรการตา่งๆ เพือ่ท าใหเ้กดิ 
การใชพ้ลังงานอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ อันจะสง่ผลถงึการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี ่เป็นสาเหตุ
ของภาวะโลกรอ้น รวมไปถงึการจัดใหม้กีารอบรม และ ใหพ้นักงานมสีว่นรว่มในการจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยปี 2560 มผีลการด าเนนิโครงการดังนี ้

 
 

ล าดับ โครงการ หน่วย 
เป้าหมาย
ลด

พลงังาน 

 
ผล

ด าเนนิงาน
ลดพลงังาน 

  

Cost  Saving 
(บาท/ปี)  

  1.  Electric Saving       
1.1  ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากทกุหน่วยงาน kwh / ปี 560,897 551,428 2,481,426 
1.2  การลดคา่ไฟฟ้าจากการใช ้Air condition kwh / ปี 5,609  8,792  39,577 
1.3  เปลีย่นไฟ Spotlight จากหลอดเมทลัฮาไลทเ์ป็น LED kwh / ปี 4,006  4,966  22,338 
1.4  เปลีย่นหลอดไฟใน WH จากหลอดแสงจันทรเ์ป็นLED kwh / ปี 35,256  49,058  220,761 

1.5  การควบคมุการปิด-เปิดระบบ UTตามระยะเวลา 
 ท างานจรงิ kwh / ปี 192,308 259,283 1,166,774  

1.6  ปรับเปลีย่นแอรท์ีม่อีายเุกนิ 10 ปี  kwh / ปี 16,026  4,037  18,168 
   2. Steam Saving        
2.1  การตรวจเชค๊และปรับปรุง Steam trap  ton / ปี 316  299  314,441 

2.2  งานปรับเปลีย่นระบบทอ่เมนสตรมี และหุม้ฉนวนทอ่  
 ทีร่ั่วซมึ ton / ปี 158  483  514,397 

2.3  งานปรับปรุง Steam Reducing valve ton / ปี 158  0 0  
  3. Renewable Energy          

3.1  การน าพลงังานไฟฟ้าจาก Solar cell มาใชใ้นอปุกรณ์
ไฟฟ้า kwh / ปี 1,603  350 1,615  

3.2  การน าน ้าเย็นที ่Drain จาก Chiller มาใชห้ลอ่เย็น 
Vacuum pump kwh / ปี 16,026  7,956 91,421  

3.3  การน าน ้า Condensate จาก CMX 1 มาใหค้วามรอ้น ถัง
น ้า Soft รอ้น kwh / ปี 8,013  0  0 

   4. Water Saving        
4.1   การน าน ้า RO Reject กลบัมาใชป้ระโยชน์ m3 / ปี 8,333 12,168   1,435,785 
4.2   การลดการใชน้ ้าโดยการลดแรงดนัน ้าประปาลง m3 / ปี 22,222  9,862  236,704 

รวม       6,543,407 
 

 
เปรยีบเทยีบ ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ช ้(ยนูติ)/ชิน้ผลติ   2558-2560 
  

พ.ศ. 2558 2559 2560 

ปรมิาณไฟฟ้า (ยนูติ) 0.07918 0.07378 0.07460 

 
 

1. โครงการอนรุกัษพ์ลงังาน (Energy) 
Saving) 
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ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคัญของชาต ิมปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่า รวมทัง้การปลกูป่าเพิม่เตมิเป็นภารกจิทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากจะ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาความหลากหลายทางชวีภาพแลว้ ยังเป็นการเพิม่แหล่งดูดซับก๊าซ
เรอืนกระจกทีส่ าคัญคอื กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่จะชว่ยลดการแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศจากภาวะโลกรอ้น 
ตัง้แตปี่ 2549 จนถงึปัจจบุนั จ านวนกลา้ไมท้ีป่ลกูไปแลว้ทัง้หมดรวม 100,340 ตน้ในพืน้ทีร่วม 99 ไร ่ 

 
 
 

 
 
 

การจดัการคณุภาพอากาศ  
 ในกระบวนการผลติของโรงงานศรรีาชา ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิทีม่กีารเผาไหมโ้ดยตรง มเีพยีงการน าไอน ้า
จากบรษัิทในเครอืมาใชเ้พือ่ใหค้วามรอ้นในการผลติ จงึไมม่กีารปล่อยอากาศเสยีอยา่งมนัียส าคัญ อยา่งไรก็ตาม 
บรษัิทฯ มกีารตรวจวัดคณุภาพอากาศทีป่ลอ่ยออกจากปลอ่งระบายตามกฏหมายปีละ 2 ครัง้ และค่าทีต่รวจวัดผา่น
ตามมาตรฐานทกุคา่  
 
 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายประจ าปี 2558-2560 โรงงานศรรีาชา 

ปรมิาณฝุ่ นจากปลอ่งระบาย
(mg/m3) 

2558 2559 2560 เกณฑต์ามกฎหมาย 

หน่วยงาน PFN 5.9 0.5 0.1 < 400 

หน่วยงาน PMD  2 0.6 0.1 < 400 

หน่วยงาน PMX  2.3 0.8 0.1 < 400 
 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายประจ าปี 2558-2560 โรงงานป่ินทอง 
รายละเอยีด 2558 2559 2560 เกณฑต์าม

กฏหมาย 

ปรมิาณการปลอ่ย CO (ppm) 3.2 0.6 0.6 < 690 

ปรมิาณการปลอ่ย NOX (ppm) 28.9 60.5 60.5 < 200 

ปรมิาณการปลอ่ย SOX (ppm) < 1.3 < 1.3 < 1.3 < 60 

ปรมิาณฝุ่ น  (mg/m3) 3.4 3 3 < 320 

 

โครงการปลกูป่า 

 

เป้าหมาย :  ปลกูตน้ไมค้รบ   100,000  ตน้ ในปี 2560 
      ผล :                                    101,340 ตน้ 
 
     ลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์   8,489 Ton Co2 

 

 

 
 
 
 

บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ด าเนนิการตาม พรบ.อนุรักษ์พลังงาน โดยมกีารจัดท ามาตรการตา่งๆ เพือ่ท าใหเ้กดิ 
การใชพ้ลังงานอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ อันจะสง่ผลถงึการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ี ่เป็นสาเหตุ
ของภาวะโลกรอ้น รวมไปถงึการจัดใหม้กีารอบรม และ ใหพ้นักงานมสีว่นรว่มในการจัดกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์
พลังงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดยปี 2560 มผีลการด าเนนิโครงการดังนี ้

 
 

ล าดับ โครงการ หน่วย 
เป้าหมาย
ลด

พลงังาน 

 
ผล

ด าเนนิงาน
ลดพลงังาน 

  

Cost  Saving 
(บาท/ปี)  

  1.  Electric Saving       
1.1  ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากทกุหน่วยงาน kwh / ปี 560,897 551,428 2,481,426 
1.2  การลดคา่ไฟฟ้าจากการใช ้Air condition kwh / ปี 5,609  8,792  39,577 
1.3  เปลีย่นไฟ Spotlight จากหลอดเมทลัฮาไลทเ์ป็น LED kwh / ปี 4,006  4,966  22,338 
1.4  เปลีย่นหลอดไฟใน WH จากหลอดแสงจันทรเ์ป็นLED kwh / ปี 35,256  49,058  220,761 

1.5  การควบคมุการปิด-เปิดระบบ UTตามระยะเวลา 
 ท างานจรงิ kwh / ปี 192,308 259,283 1,166,774  

1.6  ปรับเปลีย่นแอรท์ีม่อีายเุกนิ 10 ปี  kwh / ปี 16,026  4,037  18,168 
   2. Steam Saving        
2.1  การตรวจเชค๊และปรับปรุง Steam trap  ton / ปี 316  299  314,441 

2.2  งานปรับเปลีย่นระบบทอ่เมนสตรมี และหุม้ฉนวนทอ่  
 ทีร่ั่วซมึ ton / ปี 158  483  514,397 

2.3  งานปรับปรุง Steam Reducing valve ton / ปี 158  0 0  
  3. Renewable Energy          

3.1  การน าพลงังานไฟฟ้าจาก Solar cell มาใชใ้นอปุกรณ์
ไฟฟ้า kwh / ปี 1,603  350 1,615  

3.2  การน าน ้าเย็นที ่Drain จาก Chiller มาใชห้ลอ่เย็น 
Vacuum pump kwh / ปี 16,026  7,956 91,421  

3.3  การน าน ้า Condensate จาก CMX 1 มาใหค้วามรอ้น ถัง
น ้า Soft รอ้น kwh / ปี 8,013  0  0 

   4. Water Saving        
4.1   การน าน ้า RO Reject กลบัมาใชป้ระโยชน์ m3 / ปี 8,333 12,168   1,435,785 
4.2   การลดการใชน้ ้าโดยการลดแรงดนัน ้าประปาลง m3 / ปี 22,222  9,862  236,704 

รวม       6,543,407 
 

 
เปรยีบเทยีบ ปรมิาณไฟฟ้าทีใ่ช ้(ยนูติ)/ชิน้ผลติ   2558-2560 
  

พ.ศ. 2558 2559 2560 

ปรมิาณไฟฟ้า (ยนูติ) 0.07918 0.07378 0.07460 

 
 

1. โครงการอนรุกัษพ์ลงังาน (Energy) 
Saving) 

 

 

 
 
 
 

 
ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคัญของชาต ิมปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่า รวมทัง้การปลกูป่าเพิม่เตมิเป็นภารกจิทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากจะ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาความหลากหลายทางชวีภาพแลว้ ยังเป็นการเพิม่แหล่งดูดซับก๊าซ
เรอืนกระจกทีส่ าคัญคอื กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่จะชว่ยลดการแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศจากภาวะโลกรอ้น 
ตัง้แตปี่ 2549 จนถงึปัจจบุนั จ านวนกลา้ไมท้ีป่ลกูไปแลว้ทัง้หมดรวม 100,340 ตน้ในพืน้ทีร่วม 99 ไร ่ 

 
 
 

 
 
 

การจดัการคณุภาพอากาศ  
 ในกระบวนการผลติของโรงงานศรรีาชา ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิทีม่กีารเผาไหมโ้ดยตรง มเีพยีงการน าไอน ้า
จากบรษัิทในเครอืมาใชเ้พือ่ใหค้วามรอ้นในการผลติ จงึไมม่กีารปล่อยอากาศเสยีอยา่งมนัียส าคัญ อยา่งไรก็ตาม 
บรษัิทฯ มกีารตรวจวัดคณุภาพอากาศทีป่ลอ่ยออกจากปลอ่งระบายตามกฏหมายปีละ 2 ครัง้ และค่าทีต่รวจวัดผา่น
ตามมาตรฐานทกุคา่  
 
 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายประจ าปี 2558-2560 โรงงานศรรีาชา 

ปรมิาณฝุ่ นจากปลอ่งระบาย
(mg/m3) 

2558 2559 2560 เกณฑต์ามกฎหมาย 

หน่วยงาน PFN 5.9 0.5 0.1 < 400 

หน่วยงาน PMD  2 0.6 0.1 < 400 

หน่วยงาน PMX  2.3 0.8 0.1 < 400 
 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายประจ าปี 2558-2560 โรงงานป่ินทอง 
รายละเอยีด 2558 2559 2560 เกณฑต์าม

กฏหมาย 

ปรมิาณการปลอ่ย CO (ppm) 3.2 0.6 0.6 < 690 

ปรมิาณการปลอ่ย NOX (ppm) 28.9 60.5 60.5 < 200 

ปรมิาณการปลอ่ย SOX (ppm) < 1.3 < 1.3 < 1.3 < 60 

ปรมิาณฝุ่ น  (mg/m3) 3.4 3 3 < 320 

 

โครงการปลกูป่า 

 

เป้าหมาย :  ปลกูตน้ไมค้รบ   100,000  ตน้ ในปี 2560 
      ผล :                                    101,340 ตน้ 
 
     ลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์   8,489 Ton Co2 

 

 

 
 
 
 

 
ป่าไมเ้ป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ าคัญของชาต ิมปีระโยชน์ต่อการด ารงชวีติของมนุษยท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม 

การอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่า รวมทัง้การปลกูป่าเพิม่เตมิเป็นภารกจิทีบ่รษัิทฯ ไดด้ าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากจะ
เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาความหลากหลายทางชวีภาพแลว้ ยังเป็นการเพิม่แหล่งดูดซับก๊าซ
เรอืนกระจกทีส่ าคัญคอื กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่จะชว่ยลดการแปรปรวนของสภาพภมูอิากาศจากภาวะโลกรอ้น 
ตัง้แตปี่ 2549 จนถงึปัจจบุนั จ านวนกลา้ไมท้ีป่ลกูไปแลว้ทัง้หมดรวม 100,340 ตน้ในพืน้ทีร่วม 99 ไร ่ 

 
 
 

 
 
 

การจดัการคณุภาพอากาศ  
 ในกระบวนการผลติของโรงงานศรรีาชา ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิทีม่กีารเผาไหมโ้ดยตรง มเีพยีงการน าไอน ้า
จากบรษัิทในเครอืมาใชเ้พือ่ใหค้วามรอ้นในการผลติ จงึไมม่กีารปล่อยอากาศเสยีอยา่งมนัียส าคัญ อยา่งไรก็ตาม 
บรษัิทฯ มกีารตรวจวัดคณุภาพอากาศทีป่ลอ่ยออกจากปลอ่งระบายตามกฏหมายปีละ 2 ครัง้ และค่าทีต่รวจวัดผา่น
ตามมาตรฐานทกุคา่  
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หน่วยงาน PMX  2.3 0.8 0.1 < 400 
 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปลอ่งระบายประจ าปี 2558-2560 โรงงานป่ินทอง 
รายละเอยีด 2558 2559 2560 เกณฑต์าม

กฏหมาย 

ปรมิาณการปลอ่ย CO (ppm) 3.2 0.6 0.6 < 690 
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 บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ มนีโยบายการด าเนนิธุรกจิทีค่ านงึถงึสังคมและสิง่แวดลอ้ม  โดยเฉพาะในเรือ่ง
ของการจัดการขยะกากอตุสาหกรรมทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพอนามัยของคนในสังคม และกอ่ใหเ้กดิ
มลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้บรษัิทฯไดม้รีะบบการควบคุมการจัดการวัสดุไม่ใชแ้ลว้โดยการขออนุญาตต่อกรม
โรงงานอตุสาหกรรมในการน าสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน มกีารคัดเลอืกบรษัิทก าจัด
กากอตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานใหเ้ป็นผูด้ าเนนิการและก าหนดใหม้กีารตรวจประเมนิประจ าปี 
รวมไปถงึการสรา้งความตระหนักของคนในองคก์ร โดยจัดกจิกรรมเพือ่รณรงคใ์นโครงการ “Green Production
”ซึง่เป็นการแกปั้ญหาทีต่น้เหตุ ตามหลักการ 3 R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
การด าเนนิโครงการ Green Production อยา่งต่อเนื่องเพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความรับผดิชอบตอ่การใชท้รัพยากรอยา่ง
คุม้คา่และลดการเกดิขยะกากอตุสาหกรรมทีเ่กดิจากการด าเนนิงานของบรษัิท  
 

 
 
      ลดปรมิาณขยะจากกลอ่งกระดาษใสบ่รรจภุณัฑ ์โดยการสง่คนืกลอ่งกระดาษใหก้บัผูผ้ลติ  
 
 
      

     ลดการใชพ้ลาสตกิและกระดาษของผลติภณัฑ ์Gift Set  ทีส่ง่มาแพคเป็นชดุของขวัญ  
 
 
 
 

 

จากปี 2555 เป็นตน้มา จนถงึปี 2560 ปรมิาณขยะกากอตุสาหกรรมในโรงงานไดม้ปีรมิาณลดลงอยา่งตอ่เนือ่ง  
  กราฟแสดงปรมิาณขยะกากอตุสาหกรรม  2558-2560 

 

    

 

 

                              กราฟแสดงสดัสว่นขยะอนัตราย ตอ่ ขยะไมอ่นัตราย 2558-2560                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

วธิกีารก าจดั  2558 2559 2560 

ฝังกลบ  (ก.ก.) 530,699 470,845 461,318 

เชือ้เพลงิผสม (ก.ก.) 14,989 12,385 12,537 

รไีซเคลิ  (ก.ก.) 217,172 255,578 200,692 

การจดัการขยะกากอตุสาหกรรม 

Green Production 

 
1. Reduced 
 

 
2. Reused 

 

645 532 516 545 483 474

2555 2556 2557 2558 2559 2560

วัสดุไม่ใช้แล้ว (ตัน)

โครงการ 

96
%

4% 2560

ขยะไมอ่นัตราย(ตนั)
94
%

6% 2559

ขยะไมอ่นัตราย(ตนั)

94
%

6% 2558

ขยะไมอ่นัตราย(ตนั)

ผลการด าเนนิโครงการ Green Production 
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นโยบายการมสีว่นรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการสานเสวนาเพื่อส ารวจผลกระทบที่ชมุชนและสังคมไดรั้บจากการด าเนินธุรกจิของบรษัิทฯ 

พบว่า  ชมุชนโดยรอบมคีวามพงึพอใจต่อการมสี่วนร่วมในการพัฒนาชมุชนของบรษัิทฯ ทีไ่ดด้ าเนนิการมา
อยา่งต่อเนื่อง ดว้ยคะแนนเฉลีย่>90% และขณะเดยีวกันก็ไมม่ขีอ้รอ้งเรยีนใดๆในกระบวนการด าเนนิธุรกจิที่
ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชมุชน ถงึกระนัน้บรษัิทฯก็ไดจั้ดท าโครงการเพือ่ป้องกันและดูแลไมใ่ห ้
เกดิผลกระทบอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในดา้นการจัดการน ้าเสยีทีม่รีะบบการบ าบดัทีม่คีณุภาพ การลดการปลอ่ยกา๊ซ 
CO2จากกระบวนการผลติดดยจัดกจิกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท างาน การอนุรักษ์พลังงาน การปลกูป่า
ทดแทน อกีทัง้ยังมกีารด าเนนิกจิกรรมเพือ่ร่วมพัฒนาชมุชนในดา้นตา่งๆไดแ้ก ่โครงการเพือ่เด็กและเยาวชน 
โครงการดูแลสัตว ์โครงการสรา้งอาชพีคนในชมุชนใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดอ้ย่างยั่งยนืภายใตโ้ครงการ 
“ตลาดนัดชมุชนเพือ่พนักงาน”  โครงการพัฒนาเยาวชนในภาคตะวันออกใหม้คีวามรูค้วามสามารถทางดา้น
วิทยาศาสตร์ภายใตโ้ครงการ “Science On Mobile”ที่สามารถตอบโจทย์ทางธุรกจิในอนาคต และเป็น
ประโยชนต์อ่การพัฒนาประเทศอยา่งยัง่ยนือกีดว้ย 

 

 บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ  จะด ารงไวซ้ ึง่ความเป็นองคก์ร 3 ชวีติทีด่ทีีสุ่ดทัง้ในดา้นองคก์ร ชวีติส่วนตัว 
และสังคม ทัง้นี้ในดา้นของสังคม บรษัิทฯใหค้วามส าคัญทัง้สังคมภายใน อันประกอบดว้ยพนักงาน สังคม
ภายนอก   อันประกอบดว้ยชมุชนทัง้ใกลแ้ละไกล โดยบรษัิทฯ มนีโยบายสรา้งบรรยากาศการอยูร่่วมกนัของคน
ในองคก์รและชมุชนใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ การสรา้งจติส านกึในบรบิทของความยั่งยนืใหรู้จั้ก
การพึง่พาตนเอง การชว่ยเหลอืเกือ้กลูต่อกันโดยน าผลจากการจัดท าแบบส ารวจชมุชนและสานเสวนากับผูน้ า
ชมุชนและครูจากโรงเรยีนในชมุชนมาก าหนดกลยทุธแ์ละแผนงานเพือ่ชว่ยแกไ้ขปัญหาและพัฒนาชมุชนอยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
 

 
 

รวม 
16 โครงการ  
มลูคา่กวา่
3 ลา้นบาท

1. เด็กและ  
เยาวชน 
จ านวน

4 โครงการ
2. ดา้นสตัว ์

จ านวน 
4 โครงการ

3. ดา้น
ชว่ยเหลอื
ผูด้อ้ยโอกาส
จ านวน
3  โครงการ4.ดา้นชุมชน

จ านวน 
2 โครงการ  

5.ศาสนกศุล
จ านวน 

2 โครงการ

6.   ดา้น
สิง่แวดลอ้ม
จ านวน 1
โครงการ
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บรษัิท ไดต้อ่ยอดโครงการ”สรา้งตน้กลา้พฒันาทายาทธรรม”  
สู่โครงการ”ปลูกตน้กลา้ ยาตราพุทธภูม”ิโดยร่วมกับกลุ่มใตร้่มพุทธ
ธรรม ส านักงานสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมวัดสระเกศราชวรมหาวหิาร โดย
คัดเลอืกนักเรยีนในชมุชนทีม่คีวามประพฤตดิี เขา้โครงการเพือ่ถวายเป็น
พระราชกศุลแดพ่ระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช และฝึก
ใหรู้ จั้กน าเอาหลักธรรมมาประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติตนใน
ชวีติประจ าวันและเป็นตน้แบบของธรรมฑตูทีด่ตีอ่ไป  
ผลการด าเนนิงาน 

 

โรงเรยีน โครงการทีน่ ามาด าเนนิการ 

โรงเรยีนวดัหนองคลา้  เป็นวทิยากรถา่ยทอดความรูใ้นชัว่โมงภาวนา (ทกุวนัศกุร)์ 
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  โครงการอนรุกัษช์า้ง 
 

ผลการด าเนนิงาน ปี 2560 
 

        โครงการไถช่วีติชา้ง  
 

โครงการโมบายสตัวเ์คลือ่นที ่
 

        โครงการโมบายสตัวเ์คลือ่นที ่
 

 

 

ภายใตส้โลแกน  “ ชา้งหวิ ชา้งป่วย ผูช้ว่ยคอื เอส แอนด ์เจ ” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ มนีโยบายการอนุรักษ์ชา้งซึง่เป็นสัตวค์ู่บา้นคู่เมอืงของคน
ไทย โดยการชว่ยเหลอืดแูลชา้งชราทีไ่มส่ามารถท างานได ้ใหม้ชีวีติความเป็นอยูท่ี่
ดีข ึน้ นอกจากนี้ยังมโีครงการในการสนับสนุนชา้งและสัตวต์่างๆไดแ้ก่ โครงการ
ปลูกพชือาหารชา้ง  โครงการคลนีคิชา้ง  รวมถงึการเขา้ร่วมสบืสานประเพณีต่างๆ 
ทีเ่กีย่วกับชา้ง เชน่ ประเพณีแห่น ้าขึน้โฮงสรงน ้าเจา้หมืน่ดง้  ประเพณีขันโตกชา้ง 
ประเพณีบวชชา้งหาดเสีย้ว และ ประเพณีสวดสง่วญิญาณชา้ง เป็นตน้ 
 

 
 
 

 

 

 

 
  ปี 2560 บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ไดไ้ถช่วีติชา้งพังออมทรัพย ์ 
ซึง่เป็นชา้งเพศเมยีอายุ41ปี ท างานบรกิารนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาตอิยู่ทีป่ราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี ตัง้แต่ปี 
2556  มีปัญหาขาหลังขา้งซา้ยเดนิไม่สะดวก เนื่องจาก
ท างานหนักมากว่า 10 ปี บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ จงึขอไถ่
ชวีติชา้งพังออมทรัพย ์เพือ่น าไปดแูล ณ. บา้นชา้งชรา 

 
 

               เป็นการออกหน่วยเพือ่ 
 
 เป็นการออกหน่วยเพือ่ตรวจสขุภาพชา้งและสตัวต์า่งๆในจังหวดั
สโุขทัย กาญจนบรุ ีและตาก เพือ่ลดภาระการดแูลสตัวใ์หก้บั
ชมุชน 
 
 

                        
 
 
       

 

ปี ชา้ง สนุขั แมว โค-กระบอื 

2560 250 104 84 24 

  โครงการอนรุกัษช์า้ง 
 

ผลการด าเนนิงาน ปี 2560 
 

        โครงการไถช่วีติชา้ง  
 

โครงการโมบายสตัวเ์คลือ่นที ่
 

        โครงการโมบายสตัวเ์คลือ่นที ่
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 โครงการเพือ่สังคมทีบ่รษัิทไดจ้ัดท าขึน้ดว้ยความร่วมมอืร่วมใจของ
จติอาสาทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการแต่งหนา้  มาร่วมสรา้งความสขุ
ใหก้ับผูป่้วยโรคมะเร็งในจังหวัดต่างๆ ดว้ยกจิกรรมสาธติสอนการแต่งหนา้ 
การโยคะใบหนา้ การโพกผา้ กจิกรรมนี้ครอบคลุมโรงพยาบาลมะเร็งใน 
จังหวัดตา่งๆ ไดแ้ก ่ล าปาง, อดุรธาน,ี ลพบรุ,ี อบุลราชธาน ี
ผลการด าเนนิโครงการ  

ตัง้แตปี่ 2552 – 2560  มผีูเ้ขา้รว่มโครงการรวมทัง้สิน้ 1,090 คน 
ตัวชีว้ดั:  ผลประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  95% 
 

 
 
 
 

 บรษัิท เอส แอนด ์เจฯ  ไดจ้ัดท าโครงการเพือ่สนับสนุนเด็ก/เยาวชน
ผูด้อ้ยโอกาสใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยในปี 2560 ไดม้อบทนุเพือ่
เป็นโอกาสทางการศกึษาจ านวน 20,000 
บาทใหก้บัเด็กตดิเชือ้ HIV ภายใต ้มลูนธิิ
นักบญุคามลิโลแหง่ประเทศไทย  
 

... 

 

 

 

 

 

  
บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ไดใ้หก้าร
สนับสนุนงบประมาณในการผลติเครือ่ง
เดนิดใีหก้บัผูป่้วยอมัพฤกษ์ ผา่นทาง 
 ดร.เซงจาก มหาวทิยาลัยมหดิล จ านวน 
30 เครือ่ง มลูคา่ 150,000 บาท เพือ่
มอบใหก้บั 18 โรงพยาบาลในจังหวดั
ชลบรุ ีเพือ่ใชใ้นการรักษาผูป่้วยจากการ
เป็นโรคหลอดเลอืดในสมอง ท าใหเ้กดิ
อาการอมัพฤกตอ์มัพาต  
 
 
 

โครงการปนัใจรกัษ ์สูบ่า้นพกัเอดส ์

โครงการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

โครงการเดนิด ี

โครงการ Look Good Feel Better 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการเพือ่สังคมทีบ่รษัิทไดจ้ัดท าขึน้ดว้ยความร่วมมอืร่วมใจของ
จติอาสาทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการแต่งหนา้  มาร่วมสรา้งความสขุ
ใหก้ับผูป่้วยโรคมะเร็งในจังหวัดต่างๆ ดว้ยกจิกรรมสาธติสอนการแต่งหนา้ 
การโยคะใบหนา้ การโพกผา้ กจิกรรมนี้ครอบคลุมโรงพยาบาลมะเร็งใน 
จังหวัดตา่งๆ ไดแ้ก ่ล าปาง, อดุรธาน,ี ลพบรุ,ี อบุลราชธาน ี
ผลการด าเนนิโครงการ  

ตัง้แตปี่ 2552 – 2560  มผีูเ้ขา้รว่มโครงการรวมทัง้สิน้ 1,090 คน 
ตัวชีว้ดั:  ผลประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  95% 
 

 
 
 
 

 บรษัิท เอส แอนด ์เจฯ  ไดจ้ัดท าโครงการเพือ่สนับสนุนเด็ก/เยาวชน
ผูด้อ้ยโอกาสใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยในปี 2560 ไดม้อบทนุเพือ่
เป็นโอกาสทางการศกึษาจ านวน 20,000 
บาทใหก้บัเด็กตดิเชือ้ HIV ภายใต ้มลูนธิิ
นักบญุคามลิโลแหง่ประเทศไทย  
 

... 

 

 

 

 

 

  
บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ไดใ้หก้าร
สนับสนุนงบประมาณในการผลติเครือ่ง
เดนิดใีหก้บัผูป่้วยอมัพฤกษ์ ผา่นทาง 
 ดร.เซงจาก มหาวทิยาลัยมหดิล จ านวน 
30 เครือ่ง มลูคา่ 150,000 บาท เพือ่
มอบใหก้บั 18 โรงพยาบาลในจังหวดั
ชลบรุ ีเพือ่ใชใ้นการรักษาผูป่้วยจากการ
เป็นโรคหลอดเลอืดในสมอง ท าใหเ้กดิ
อาการอมัพฤกตอ์มัพาต  
 
 
 

โครงการปนัใจรกัษ ์สูบ่า้นพกัเอดส ์

โครงการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

โครงการเดนิด ี

โครงการ Look Good Feel Better 
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ชมุชนเป็นกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีหลักทีอ่าจไดรั้บผลกระทบทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ 
ดังนัน้ การมสี่วนร่วมในการดูแลคุณภาพชวีติของคนในชุมชน จงึเป็นภาระกจิหนึ่งที่จ าเป็นของบรษัิทฯในการอยู่
รว่มกนักบัชมุชนอยา่งมคีวามสขุ โครงการในการพัฒนาคณุภาพชวีติของคนในชมุชนประกอบดว้ย 
 
 

  
 
เป็นโครงการทีไ่ดด้ าเนนิการมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2557 จนถงึปัจจุบัน ทีช่ว่ยสง่เสรมิการมสีว่นรว่มดา้น

จติอาสาใหแ้ก่พนักงานในองคก์ร บรษัิทฯ ไดร้่วมกับสาธารณสุขจังหวัดจัดกจิกรรมการตรวจสุขภาพใหแ้กค่นใน
ชมุชน โดยบรษัิทสนับสนุนอาหาร และกจิกรรมทีส่รา้งความสขุดว้ยเสยีงเพลงใหแ้กค่นในชมุชน   

ผลประเมนิความพงึพอใจของชมุชน 92%  
 
 
 
 
 

 
 
 
บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ เปิดโอกาสใหช้มุชนไดน้ า
ผลติผลทางการเกษตรและการแปรรูปผลติภณัฑ์
ตา่งๆ ในทอ้งถิน่ทีม่คีณุภาพด ีปลอดสารพษิ มาจ าหน่ายใหก้บัพนักงาน  
เป็นโครงการตอ่เนือ่งตัง้แตปี่ 2558 เพือ่เป็นการสรา้งอาชพีและเพิม่รายไดใ้หช้มุชน 
 

  ผลการด าเนนิโครงการ   
                                        ชมุชนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้และรายไดต้อ่ครัวเรอืนโดยเฉลีย่เพิม่ขึน้ 30% ตอ่ปี 

 

                                         
 
 

 
 

 
 ตัง้แต่ปี 2559 บรษัิท เอสแอนดเ์จฯ ไดเ้ขา้ร่วมเป็นเครอืขา่ยธุรกจิทีด่แูล 

สงัคมผูส้งูอาย ุทัง้นีเ้พือ่เตรยีมความพรอ้มของบรษัิทฯในการเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ
ทัง้นี้บรษัิทฯไดม้กีารจัดกจิกรรมเพือ่สรา้งคณุคา่แกผู่ส้งูอายุทัง้ในและนอกบรษัิท 
โดยเฉพาะผูส้งูอายทุีอ่ยูร่อบชมุชนดว้ยกจิกรรมทีส่รา้งเสรมิคณุภาพชวีติ 
ในรปูแบบการจัดอบรมธรรมะโดยพระวทิยากร เพือ่ใหผู้ส้งูอายตุระหนักในคณุคา่ ความสามารถของตนเอง  
มมีมุมองเชงิบวกตอ่ตนเอง โดยในปี 2560 มกีารจัดอบรมจ านวน 2 ครัง้ มผีูส้งูอายุ
เขา้รว่มจ านวน >100 คน  

 
 

 
 

โครงการผูส้งูอายบุา้นไรห่นึง่ 

โครงการสาธารณสขุเคลือ่นที ่   

โครงการตลาดนดัชุมชนเพือ่พนกังาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการเพือ่สังคมทีบ่รษัิทไดจ้ัดท าขึน้ดว้ยความร่วมมอืร่วมใจของ
จติอาสาทีม่คีวามรูค้วามสามารถในดา้นการแต่งหนา้  มาร่วมสรา้งความสขุ
ใหก้ับผูป่้วยโรคมะเร็งในจังหวัดต่างๆ ดว้ยกจิกรรมสาธติสอนการแต่งหนา้ 
การโยคะใบหนา้ การโพกผา้ กจิกรรมนี้ครอบคลุมโรงพยาบาลมะเร็งใน 
จังหวัดตา่งๆ ไดแ้ก ่ล าปาง, อดุรธาน,ี ลพบรุ,ี อบุลราชธาน ี
ผลการด าเนนิโครงการ  

ตัง้แตปี่ 2552 – 2560  มผีูเ้ขา้รว่มโครงการรวมทัง้สิน้ 1,090 คน 
ตัวชีว้ดั:  ผลประเมนิความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม  95% 
 

 
 
 
 

 บรษัิท เอส แอนด ์เจฯ  ไดจ้ัดท าโครงการเพือ่สนับสนุนเด็ก/เยาวชน
ผูด้อ้ยโอกาสใหม้คีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยในปี 2560 ไดม้อบทนุเพือ่
เป็นโอกาสทางการศกึษาจ านวน 20,000 
บาทใหก้บัเด็กตดิเชือ้ HIV ภายใต ้มลูนธิิ
นักบญุคามลิโลแหง่ประเทศไทย  
 

... 

 

 

 

 

 

  
บรษัิทเอส แอนด ์เจฯ ไดใ้หก้าร
สนับสนุนงบประมาณในการผลติเครือ่ง
เดนิดใีหก้บัผูป่้วยอมัพฤกษ์ ผา่นทาง 
 ดร.เซงจาก มหาวทิยาลัยมหดิล จ านวน 
30 เครือ่ง มลูคา่ 150,000 บาท เพือ่
มอบใหก้บั 18 โรงพยาบาลในจังหวดั
ชลบรุ ีเพือ่ใชใ้นการรักษาผูป่้วยจากการ
เป็นโรคหลอดเลอืดในสมอง ท าใหเ้กดิ
อาการอมัพฤกตอ์มัพาต  
 
 
 

โครงการปนัใจรกัษ ์สูบ่า้นพกัเอดส ์

โครงการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

โครงการเดนิด ี

โครงการ Look Good Feel Better 
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 กจิกรรมทางพทุธศาสนาเป็นกจิกรรมทีบ่รษัิทฯ ใหค้วามส าคัญ ในฐานะของการ 
เป็นพทุธศาสนกิชนทีด่ ีโดยมโีครงการทีเ่ป็นประโยชนใ์นการสบืทอดพระพทุธศาสนา 
 
                      
  โครงการกฐนิคนืถิน่เกดิ         โครงการผา้ป่ามหากศุล   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นวตักรรมทางสงัคม 
ปี 2560 บรษัิทเอส แอนด์ เจฯ ร่วมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีไดค้ดินวัตกรรมทางสังคม ภายใตช้ือ่
โครงการ The Smart Science Teacher ที่ต่อยอดแนวคดิมาจากโครงการ Science  On Mobile เพื่อตอบโจทยก์าร
ขาดแคลนครูวทิยาศาสตร ์ทีส่ามารถท าใหเ้กดิการเรยีนการสอนในวชิาวทิยาศาสตรอ์ยา่งยั่งยนื ซึง่จากการด าเนนิ
โครงการดังกลา่วสามารถผลติครวูทิยาศาสตรท์ีม่กีารเรยีนการสอนแบบ Active Learning ไดจ้ านวน 25 คนจากครู
ทีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้หมด 40 คน จ านวน 19 โรงเรยีน 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดา้นศาสนกศุล 

      โครงการเร ิม่ตน้ดชีวีติด ี                 โครงการสวดมนตท์ าวตัรเย็น               

 
                                              

ประโยชนต์อ่ธุรกจิ 
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            รางวลั อย.ควอลติี� อวอรด์ 2017 

           จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
                  

รางวลัสถานประกอบกจิการตน้แบบดเีดน่ 
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน ประจําปี 2560 

 ระดับทอง 
 

 

 
รางวลันวตักรรมยอดเยี�ยม (Best Innovative Company Awards) 

   ชื�อผลงาน “นวตักรรมสมนุไพรเพิ�มคณุคา่ผลติภัณฑด์ว้ยเทคโนโลยหีอ่หุม้” 
                  

      รางวลันวตักรรมดเีดน่ (Outstanding Innovative Company Awards) 

               

   
 
 
      
 
บรษัิท เอส แอนด ์เจฯ ไดรั้บตอ่เนื�องมาเป็นปีที� 5 (2557-2561) 
       

 
 
 

 
 
 
            

รางวลัดเีดน่ดา้นความย ั�งยนื   

SET Sustainability Awards 2017 และThailand Sustainability Investment  
หรอื “หุน้ยั�งยนื”  

 

รางวลัแหง่ปี 
2560 
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ดชันขีอ้มลูตามกรอบการรายงาน GRI 

 
 
 
 
  

Indicator Descriptions หนา้ 

General Standard 
Strategy and Analysis 

G4-1  Provide a statement from the most senior decision-maker of the organization A 
G4-2  Provide a description of key impacts, risks, and opportunities 5-8, 29-32 

Organizational Profile 

G4-3  Report the name of the organization 1 
G4-4  Report the primary brands, products, and services 1 
G4-5  Report the location of the organization’s headquarters 2 
G4-6  Report the number of countries where the organization operates 2 
G4-7 Report the nature of ownership and legal form 3 
G4-9  Report the scale of the organization 1 
G4-10  Report types of employees and their classification (such as gender, permanent employee, 

region, substantial portion and significant variations)  
10-11 

G4-11  The percentage of total employees covered by collective bargaining agreements  10-11 
G4-12  Describe the organization’s supply chain  38 
G4-13  Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership. A 
G4-14  Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by 

the organization. 
A 

G4-15  Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other 
initiatives to which the organization subscribes or endorses. 

25 

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  
7-8 

G4-19  List all the material Aspects identified in the process for defining report content  7-8 
G4-20  For each material Aspect, report the Aspect Boundary within the organization  7-8 
G4-21  For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside the organization  7-8 
Stakeholder Engagement 
G4-24  A list of stakeholder groups engaged by the organization  5-6 
G4-25  The basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage  5-6 
G4-26  The organizational approach to stakeholder engagement  5-6 
G4-27  The key topics and concerns raised through stakeholder engagement and how the 

organization has responded to those key topics and concerns  
5-6 

Report Profile 
G4-28  Reporting period (such as fiscal or calendar year) for information provided 4 

G4-29 Date of most recent report 4 
G4-30  Reporting cycle (such as annual, biennial) 4 
G4-31  The contact point for questions regarding the report or its contents  4 

G4-32  Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report. 59-61 
G4-34 The governance structure of the organization, including committees of the highest 

governance body 
27 

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 
29-32 

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 

29-32 

G4-49 Report the process for communicating critical concerns to the highest governance body 29 



รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 256060

Indicator Descriptions หนา้ 
Ethics and Integrity 
G4-56  The organizational values, principles, standards and norms of behavior such as codes of 

conduct and codes of ethics  
26-28 

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. 

28 

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. 

19, 28 

Category : Economic 
Aspect : Economic Performance 
G4-DMA Disclosures on Management Approach 7-8 
G4-EC1  Direct economic value generated and distributed  8 
G4-EC2  Financial implications and other risks and opportunities for the organizational activities due 

to climate change  
32 

Aspect : Indirect Economic Impacts  
G4-EC7 Development and impact of infrastructure investments and services supported   30-31 

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent impacts  39, 49,   
52-56 

Category : Environmental 
Aspect : Energy 
G4-EN3 Energy consumption within the organization 44-47 
G4-EN5  Energy intensity  44-47 
G4-EN6  Reduction of energy consumption  44-47 
G4-EN7  Reduction in energy requirements of products and services  47 
Aspect : Water 
G4-EN8  Total water withdrawal by source 45, 47- 48 
G4-EN10  Percentage and total volume of water recycled and reused  48 
Aspect : Emissions 
G4-EN15  Direct greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 1)  46 
G4-EN16  Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions (Scope 2)  46 
G4-EN18  Greenhouse gas (GHG) emissions intensity  46 
G4-EN19  Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions  46 
G4-EN21  NOx, SOx, and other significant air emissions  49 

G4-EN22  Total water discharge by quality and destination  48 

G4-EN23  Total weight of waste by type and disposal method  45, 50 

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental impacts of products and services 44- 48 

Aspect : Compliance 
G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials 

for the organization’s operations 
44,45 

Aspect : Supplier Environment Assessment 
G4-EN33 Report the number of suppliers subject to environmental impact assessments  43 

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 
10-11 

G4-LA2  Benefits provided to full - time employees that are not provided to temporary or part - time 
employees, by significant locations of operation  

18-19 

G4-LA3  Return to work and retention rates after parental leave, by gender  11 
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Indicator Descriptions หนา้ 

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  

22 

G4-LA7  Workers with high incidence or high risk of diseases related to their occupation 24 

Aspect : Training and Education 

G4-LA9  Average hours of training per year per employee by gender, and by employee category  8-12 
G4-LA10  Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 

employability of employees and assist them managing career endings  
12-14 

G4-LA11  Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, 
by gender and by employee category  

12-14 

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  

10- 11 

G4-LA15 The number of suppliers subject to impact assessments for labor practices 39 

Sub-Category  : Human Rights   

Aspect: Investment  
G4-HR1  Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that 

include human rights clauses or that underwent human rights screening  
39 

Aspect : Child Labor 
G4-HR5  Operations and suppliers identified as having significant risk for incidents of child labor, and 

measures taken to contribute to the effective abolition of child labor  
20, 39 

Aspect: Assessment  

G4-HR11 Report the number of suppliers subject to human rights impact assessments. Suppliers 39 

Sub-category : Society 
Aspect: Local Communities 

G4-SO1  Percentage of operations with implemented local community engagement, impact 
assessments, and development programs  

 28, 45,  
52-56 

Aspect: Anti-corruption 

G4-SO3 Report the significant risks related to corruption identified through the risk assessment. 28 

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption policies and procedures 28 
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 

43 

G4-PR3 Requirements for product and service information and labeling 5, 20 
G4-PR5  Results of surveys measuring customer satisfaction  40 
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นโยบายความรับผิดชอบ

ปรัชญาองคกร

บร�ษัทเอส แอนด เจฯ มุงหวังใหบร�ษัท เปนแบบอยางที่ดีในการทำงานตามหลัก

บรรษัทภิบาล ดำเนินกิจกรรมทางสังคมที่ปราศจากการบังคับ มีสวนรวมตอสังคม

นอกเหนือจากการแสวงหากำไร เนนความอยูรอดของธุรกิจควบคูไปกับการสราง

คุณคาดานความรับผิดชอบตอสังคมที่มาจากกระบวนการทุกสวนภายในองคกร
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