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โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม4

	 บริษัทฯ	เชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจต้องเกิดจากการท่ี	

เรามีคนดีในองค์กรช่วยกันผลิตสินค้าท่ีดีมีคุณภาพโดยทุกกระบวนการ	

หรือกิจกรรมท่ีกระทำาพนักงานทุกคนต้องมีจิตสานึกและมีส่วน	

ร่ วมในการรับ ผิดชอบดู แลสั งคมสิ่ งแวดล้ อมให้ดี ทั้ งภายใน	

ภายนอกองค์กรอย่างมุ่งมั่นจริงใจ

	 ปัจจุบันเรื ่องความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate 

Social Responsibility)	ได้ถูกหยิบยกขึ้นเป็นวาระการ	

ดำาเนินงานที่มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการดำาเนิน	

ธุรกิจดังจะเห็นได้จากแนวคิดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจ	

อาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC)	ไดก้ำาหนด	

ประเด็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ไว้	โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจ

ผนวกเอาเรื่อง CSR	 ไว้ในวาระการดำาเนินงานของกิจการ	

และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ	-	สังคมที	่

ยั่งยืนในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียน			และจากการฟื้นตัวของ	

เศรษฐกิจโลกใน	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 ทำาให้ทั่วโลกหันกลับมา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆด้าน	 ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางลบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น					

	 บริษัทฯ	เอส	แอนด์	เจฯ		ได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว	

จึงได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินธุรกิจท่ีมีการใส่ใจดูแลรักษา	

สิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม

	

	 ท้ังน้ีบริษัทฯ	จะดำารงไว้ซ่ึงการเป็นบรรษัทภิบาลโดยยึดม่ัน	

ในการดำาเนินกิจการที่คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

กรรมการผู้จัดการ

ทุกภาคส่วน	 ภายใต้หลักจริยธรรม	 และการกำากับดูแลที่ดี	

เพ่ือนำาไปสู่การดำาเนินธุรกิจท่ีประสบความสำาเร็จอย่างย่ังยืน	

ทั้งนี้ได้กำาหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ	เพื่อให้พนักงานได้	

ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	และมีหน้าที่ที่จะต้อง	

ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์	 เช่นเดียวกับภาระหน้าที่ของ	

บริษัทฯ	ในการพัฒนาธุรกิจให้เจริญรุดหน้า

	

	 ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทได้ดำาเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแล	

สังคมและสิ่งแวดล้อม		กิจกรรมที่องค์กรจัดทำาขึ้นได้คำานึง	

ถึงการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และตอบสนองต่อ	

ประเด็นหลักทางเศรษฐกิจ			สังคม	ตลอดจนสิ่งแวดล้อม	โดย	

เช่ือมโยงสอดประสานเพ่ือสร้างประโยชน์และประสิทธิภาพ	

ของทุนทางสังคมทรัพยากรธรรมชาติ	และทรัพยากรมนุษย์	

ท้ังน้ีผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรมีบทบาทเก่ียวข้อง	

กับกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อสังคมร่วมกัน	 โดยสามารถสรุปเป็น

ประเด็นหลักๆ	ดังนี้

สารจากผู้บริหาร1. 
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โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 5

	 ด้านเศรษฐกิจ
	

	 บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการมองหาโอกาสและช่องทางในการ	

สร้างธุรกิจใหม่ๆรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมและพัฒนา	

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างยอดขายและก�าไรโดยมีกระบวน	

การจัดการภายในท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็น

ระบบตลอดสาย	Supply	chain		ทัง้นีเ้พือ่ให้ได้สนิค้าท่ีมคีณุ	

ภาพตรงตามความต้องการของลกูค้า/ผู้บรโิภคควบคูไ่ปกบั	

การดูแลและป ้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

กระบวนการท�างานภายในไม่ให้ออกไปสู่สังคมและสิ่งแวด	

ล้อมภายนอก	ท�าให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจ	

ที่มีรากฐานมั่นคง	 	มีขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และ

สามารถพึง่พาตนเองได้	 	โดยใช้หลกัเศรษฐกจิพอเพยีงตาม	

แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั	 เป็นแนว	

คิดหลัก

	

	 ด้านสิ่งแวดล้อม
	

	 บริษัทฯ	ค�านงึถงึการดแูลและใส่ใจในการรกัษาทรพัยากร	

ธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	 เช่น	

ในกระบวนการผลิต		 บริษัทฯ	 จะมีระบบควบคุมดูแล	

ปรมิาณน�า้และความเพยีงพอของน�า้ทีใ่ช้ในกระบวนการผลติ	

ตลอดจนมีการดูแลปริมาณน�้าเสียท่ีถูกปล่อยออกจาก	

กระบวนการผลิตให้ผ่านกระบวนการก�าจัดอย่างถูกต้อง

เพ่ือให้มั่นใจว่าน�้าเสียที่ปล่อยออกไปเป็นน�้าที่อยู ่ในค่า

ควบคุมสามารถหมุนเวียนน�ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ

องค์กร	ส่วนในด้าน	การอนุรักษ์พลังงาน	บรษิทัฯ	มุง่เน้น

การรณรงค์ในรปูแบบต่างๆ	โดยมกีารจดัตัง้คณะท�างานด้าน

การอนรุกัษ์พลังงาน	 เพือ่ด�าเนนิการวเิคราะห์กระบวนการ

ท�างานในสาย	Supply	chain	ทีอ่าจส่งผลต่อปรมิาณการใช้

พลงังานทีม่ากเกนิไปและเป็นการช่วยลดจ�านวนการปล่อย

ก๊าซ	CO2	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

ด้านสังคม

	 บริษัทฯ	 ค�านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและ	

ประชากรในชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงวัยให้มี	

สุขภาพที่ดีโดยประสานงานกับภาครัฐจัดให ้มีบริการ	

สาธารณสุขอย่างทัว่ถงึส่งเสรมิอาชีพและภูมปัิญญาของคน	

ในชุมชนโดยจัดให้มีการสอนวิธีการท�าน�้ายาล้างจานเพื่อ	

ให้คนในชุมชนมอีาชพีเลีย้งตวัเองได้และจัดสรรงบประมาณ	

บางส่วนแก่โรงเรียนในการส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและ	

เยาวชนท่ีอยู่รอบชุมชนเพ่ือร่วมสร้างเยาวชนให้มีการศึกษา	

ที่ดีมีการประพฤติปฎิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีทั้งนี้รวมไป	

ถงึกระบวนการพฒันาบคุคลากรในองค์การให้มคีวามรูค้วาม	

สามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี	

คุณภาพประสิทธิภาพมีความคิดสร้างสรรค์ในการท�างาน	

ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยใช้	

หลักการของ	Happy	Workplace	หรือความสุข	8	ประการ

	

	 นอกจากนี้เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ	 ในด้าน	

ความรับผดิชอบต่อสงัคมบรษิทั	กไ็ด้มกีารแต่งตัง้คณะกรรม	

การความรบัผดิชอบต่อสงัคม	หรอื	( CSR )		ซึง่ประกอบไป	

ด้วยคณะกรรมการนโยบายและคณะอนกุรรมการซึง่มหีน้าที่	

ในการส�ารวจหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กลุ่มต่างๆ	 รวมไปถึงการวางแผนเพื่อก�าหนดกิจกรรมและ

ตัวชี้วัดในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	

ที่สอดคล้องและส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจให้ประสบความ

ส�าเร็จอย่างยั่งยืน
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โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม6

	 บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 

จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 เมษ�ยน 2523 ในน�ม 

บริษัท   เอส  แอนด์  เจ  อ�ห�รสำ�เร็จรูป จำ�กัด  เปล่ียนช่ือเป็น 

บริษัท  เอส แอนด์  เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์  จำ�กัด 

ในปี พ.ศ 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภ�พเป็นบริษัท 

มห�ชน จำ�กัด ในปี 2537 ดำ�เนินธุรกิจรับจ้�งผลิตเครื่อง 

สำ�อ�งทุกประเภท  โดยบริษัทมุ่งเน้นก�รพัฒน�สินค้�ด้วย 

เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีม�ตรฐ�น มีก�รส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์ในต่�งประเทศ ม�กกว่� 27 ประเทศทั่วโลก มีส่วน 

แบ่งก�รข�ยในตล�ดต่�งประเทศม�กกว่� 50%  มีเนื้อที่ทำ� 

ก�รผลิตกว่�  20,000  ตรม.จำ�นวนพนักง�น  2000 คน กำ�ลัง 

ก�รผลิต 16-19 ล้�นชิ้น ต่อเดือน

 วิสัยทัศน์:
 ด้วยนโยบ�ยและปรัชญ�ของผู้นำ�เครือสหพัฒน์ท่�น 

ดร. เทียม   โชควัฒน�   ท่ีมุ่งเนน้ก�รสร�้ง  “ คนดี สนิค�้ด ีสงัคมด ี” 

ผนวกกับปรัชญ�องค์กร  3 ชีวิตของบริษัท ประกอบไปด้วย 

ชีวิตด้�นองค์กรและคู่ค้� ชีวิตด้�นสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชีวิตด้�นพนักง�นและชุมชนทำ�ให้เกิดเป็นพฤติกรรมนิยมที ่

ผู้บริห�รและพนักง�นยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันในก�ร

มุ่งสู่เป้�หม�ยท�งธุรกิจในปี 2020

		 นโยบายบริษัท:
 

 เป็นพันธมิตรท�งธุรกิจกับคู่ค้�และมุ่งม่ันจะสร้�งคว�มพึง 

พอใจกับลูกค้�ส่งสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ  ถูกต้อง ต�มเวล�ท่ีตกลง 

พร้อมให้บริก�รที่ดี เพื่อให้คู่ค้�พอใจม�กยิ่งขึ้นก�รดำ�เนิน 

ง�นจะคำ�นึงถึงคุณภ�พสังคมและสิ่งแวดล้อม

พนักง�นทุกคนจะร่วมมือกันปฏิบัติง�นต�มนโยบ�ยและจะ 

พัฒน�อย่�งต่อเนื่อง

	

	 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม:
 บริษัท มีแนวท�งในก�รดำ�เนินนโยบ�ยด้�นธุรกิจควบคู่

กับก�รส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในหล�ยด้�นดังต่อ

ไปนี้

 1. ปฏิบัติต�มกฏหม�ย ข้อกำ�หนดลูกค้� สนธิสัญญ� 

และม�ตรฐ�นด้�นสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในอน�คต

	 2. บริห�รจัดก�รเพ่ือมุ่งเน้นก�รป้องกัน ก�รลดและก�ร 

กำ�จัดสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 3. มุ่งม่ันปรับปรุงและพัฒน�อย่�งต่อเน่ืองในก�รรักษ� 

สภ�พส่ิงแวดล้อมให้ดีย่ิงข้ึน ตลอดเวล�

 4. ส่งเสริมให้เกิดก�รใช้ทรัพย�กรในกระบวนก�รผลิต  

อย่�งประหยัดและมีประสิทธิภ�พสูงสุด

 5. ปลูกจิตสำ�นึกให้พนักง�นทุกคนตระหนักและป้องกัน 

ปัญห�ท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

มาท�าความรู้จัก
บริษทั	เอส	แอนด์	เจ	อนิเตอร์เนช่ันแนล	เอนเตอร์ไพรส์	จ�ากดั	( มหาชน )2.	
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	 บริษัทฯ ยึดหลักการสร้าง “คนดี คนเก่ง” ให้เกิดขึ้นใน 

องค์กรและให้ “คนดี คนเก่ง” มีโอกาสสร้างผลงานให้ปรากฏ 

เพื่อสร้างยอดขายและกำาไรให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งนี ้

บริษัทฯให้อิสระในการคิดและการเสนอแนะแนวทางใน 

การปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมการเพ่ิมผลผลิต เช่น    5ส.,  ข้อเสนอ

แนะ ฯลฯ  การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเปรียบเสมือนการ 

ปูพ้ืนฐานการคิดเพ่ือนำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการ 

ทำางาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดหาเวทีเพื่อให้พนักงานได้มี

โอกาสแสดงความสามารถท้ังทางด้านความรู้และด้านความ 

คิดอย่างต่อเน่ืองซ่ึงจะเห็นได้จากจำานวนการส่งข้อเสนอแนะ 

ของพนักงานที่ปฎิบัติสำาเร็จประจำาปี 2556  จำานวน  444 ฉบับ 

เพิ่มจากปี  2555 = 177  ฉบับ คิดเป็นเพิ่มขึ้น 40 %

นอกจากนี้บริษัทฯได้พัฒนากิจกรรม 5ส. ให้เกิดการขยาย

ผลและถูกปฏิบัติจริงในหน่วยงานเพิ่มขึ้น  โดยจัดให้ม ี

การอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของหน่วยงานหลักๆ ทั้งนี ้

ได้เชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีความสามารถระดับประเทศเข้ามาช่วย 

ในการประเมินและให้คำาแนะนำาแก่พ้ืนท่ีต่างๆ  โดยมีเป้าหมาย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็นในการ 

ทำางาน จากผลการดำาเนินงานพบว่าจำานวนกลุ่ม 5ส. ที่จัดตั้ง 

ขึ้นใหม่ในปี 2556 มีจำานวนทั้งสิ้น 66 กลุ่มสามารถ 

ปฏิบัติ 5ส. ผ่านเกณฑ์ในระดับพื้นฐานจำานวน 58 กลุ่มคิด 

เป็น  88 % และสามารถลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จำาเป็นในการทำางาน 

ลงได้ถึง 1,169,370 ล้านบาท

ตัวอย่างบอร์ดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงาน

การพัฒนาบุคคลากร
	 • การสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
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	 ในปี	2556	เป็นปีแรกที่บริษัทฯได้น�ำระบบ	HR Trans-

formation	เข้ำมำใช้งำนโดยมเีครือ่งมอืส�ำคญัคอืระบบ	PMS  

(Performance Management System) ซึ่งเป็นเครือ่งมอื

ทีช่่วยท�ำให้เกดิกำรทบทวนระบบโครงสร้ำงต่ำงๆ	 ในองค์กร	

โดยเฉพำะโครงสร้ำงกำรบรหิำรจดักำรด้ำนทรพัยำกรบคุคล	

ที่จะท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรท�ำงำนด้ำน	

ทรัพยำกรบุคคลอันจะส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทำง

ธุรกจิผ่ำนกระบวนกำรพฒันำระบบบรหิำรผลกำรปฏิบตังิำน

ที่เชื่อมโยงวิธีกำรท�ำงำนตั้งแต่กำรทบทวนวสิยัทศัน์องค์กร	

กำรก�ำหนดบทบำทหน้ำท่ี		กำรก�ำหนดเป้ำหมำยหรือตัวชี้

วัดหลักที่จะท�ำให้บรรลุเป้ำหมำยในเชิงธุรกิจขององค์กร	

ทั้งนี้มีกำรก�ำหนดพฤติกรรมกำรท�ำงำนในลักษณะที่มุ ่ง

ควำมส�ำเร็จองค์รวม	 โดยมีกำรท�ำงำนในรูปแบบของ	

Cross Functional มำกกว่ำกำรท�ำงำนรูปแบบเดิมที่มุ่ง

เฉพำะควำมส�ำเร็จของหน่วยงำน	โดยมีรำยละเอียดดังนี	้

	 1. การทบทวนและก�าหนดพฤติกรรมหลัก
   (CORE COMPETENCY) ที่จ�ำเป็นต่อกำรบรรลุผล
ส�ำเรจ็ในกำรด�ำเนนิธรุกจิขององค์กรประกอบด้วยพฤตกิรรม

หลักที่จ�ำเป็น	3	ข้อคือ

				- COMMIT  TO  SUCCESS

	 พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่มุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อผลส�ำเร็จของ

องค์กรโดยรวม	และยงัหมำยถึงกำรรักษำค�ำมั่นสัญญำ	 ใน

กำรบริหำรจัดกำรงำนเชิงรุกเพื่อให้กำรท�ำงำนบรรลุผล	

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

- CUSTOMER  FOCUS	

	 พฤตกิรรมกำรท�ำงำนทีมุ่ง่เน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์ทีด่แีก่	

ลูกค้ำทั้งภำยในและภำยนอกองค์กรตลอดสำยSupplchain	

พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ	/	ข้อร้องเรียนของลูกค้ำ	แล้วน�ำ

มำปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำร	ท�ำงำน	/บริกำร	เพื่อสร้ำง

ควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ

    - TEAM WORK									

	 พฤติกรรมกำรท�ำงำนที่ทุกคนมีส่วนร่วม	มีควำมเชื่อมั่น		

มีควำมไว้วำงใจ	 และช่วยเหลอืซึง่กนัและกันอย่ำงจริงใจเพ่ือ

ให้งำนขององค์กรบรรลเุป้ำหมำยตำมทีก่�ำหนด	 ด้วยกำรรับ

ฟังและเคำรพในคณุค่ำของควำมคิดทีแ่ตกต่ำงของบคุคล

				
 2. การทบทวน KPI ขององค์กร / หน่วยงาน 

 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยทำงธุรกิจและสำมำรถ

ใช้เป็นตัวชี้วัดศักยภำพในกำรท�ำงำนของบุคคลำกรหน่วย

งำนและองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ทัง้นีจ้ำกกำรประเมนิ

สถำนกำรณ์ทั้งภำยในและภำยนอกโดยรวมของบริษัทฯ	

ตลอดจนกำรปฎิบัติงำนของหน่วยงำนสำมำรถก�ำหนด	

แผนกำรพัฒนำบุคคลำกรประจ�ำปีโดยพิจำรณำควำมรู้/

ทกัษะทีจ่�ำเป็นต่อกำรท�ำงำนเพ่ือตอบสนองต่อควำมส�ำเร็จ

ของธรุกจิและสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลกูค้ำแบ่งออก	

เป็นหมวดใหญ่ๆ	 4	 หมวด	 ได้แก่	 	 หมวดความรู้พ้ืนฐาน	

หมวดคณุภาพ	หมวดการจดัการ	และ	หมวดความปลอดภัย	

ซึง่มอัีตรำส่วน	 10:	 30:	 20:	 40	นัน่หมำยควำมว่ำ	บริษทัฯ	

ให้ควำมส�ำคัญกับหมวดคุณภำพที่เน้นกำรพัฒนำปรับปรุง

กระบวนกำรท�ำงำนในกำรสร้ำงสินค้ำที่ดีมีคุณภำพ	 เพื่อตอบ	

สนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	 และหมวดควำมปลอดภัย	

ที่มุ ่งเน้นกำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรท�ำงำนอย่ำงปลอดภัย	

นั่นหมำยถึง	 กำรให้ควำมส�ำคัญต่อคุณภำพชีวิตของ	

พนกังำนนัน่เอง		กำรดแูลคณุภำพชวีติของพนกังำนเป็นสิง่ที	่

บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจ

เพรำะพนกังำนเปรยีบเสมอืนเป็นกญุแทีไ่ขน�ำทำงให้องค์กรไปสู	่

ควำมส�ำเรจ็	 กจิกรรมในกำรดแูลคณุภำพชวีติของพนกังำน

นอกจำกกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

ควำมปลอดภัย	 (OHSAS 18001)	แล้ว	บรษิทัฯ	ยงัยดึหลกั	

ปฏบิตัติำมแนวทำง	Happy Workplace	ของ	ส.ส.ส	ทีมุ่ง่เน้น

กำรดแูลคณุภำพชวีติของ	พนกังำนใน	8	ด้ำนอย่ำงเป็นระบบ	

• การสร้างแนวคิดการบริหาร
 จัดการเชิงกลยุทธ์
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	 รายงานความยั่งยืนของบริษัทเอส	 แอนด์	 เจ	 อินเตอร์

เนชัน่แนล	 เอนเตอร์ไพรส์	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 จดัท�าขึน้ตาม

หลกัเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลในระดับรวม		ที่มีลักษณะการ

รายงานแบบผสมผสาน		 ระหว่างกรอบการรายงานของ	

CSR-DIW 26000 ทีมุ่ง่เน้นหลกัการแสดงความรบัผดิชอบ	

ต่อสังคม	 การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ในขณะที่มีการ

แสดงผลการด�าเนินงานด้วยกรอบตัวชี้วัดของ	 GRI	 ทั้งนี	้

ในการจัดท�ารายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมประจ�าปี	2556	

ของบริษัท	เอส	แอนด์	เจฯ		เป็นรายงานฉบับแรกที่จัดท�า

แยกออกมาจากรายงานประจ�าปี	 เพื่อให้รายงานมีเนื้อหา

สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	 มคีวาม

โปร่งใสซึง่นบัเป็นส่วนส�าคญัส่วนหนึง่ในการก�ากับดแูลกิจการ

	

	 รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่ือสารนโยบาย	

กรอบการด�าเนินงาน	 แนวปฏิบัติและผลการด�าเนินงาน

ให้ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน

ท่ัวไปได้รับทราบข้อมูลการด�าเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบ

ต่อสังคมของบริษัท	 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในระหว่าง	

วนัที	่1	 มกราคม	 2556	 จนถงึ	 31	 ธนัวาคม	 2556	

ท้ังนี้บริษัทฯ	ได้มีการก�าหนดสาระส�าคัญของเน้ือหาโดย	

พิจารณาตามหลักการสารัตภาพ (Materiality)	 การเลือก	

ประเด็นด้านความยัง่ยนื (Aspect)	 และตวัชีว้ดัการด�าเนนิ

งานที่มีนัยส�าคัญ (Significant)	และเกี่ยวเน่ืองกับองค์กร	

(Relevant)	ซึง่เป้าหมายในการจดัท�ารายงาน	บรษิทัฯ	มกีาร	

วาง	Roadmap ของการจัดท�ารายงานไว้โดยในปี	2013-2015	

จะเป็นในลกัษณะมุง่กระบวนการ CSR AWARD & GRI	และ

ในปี	 2016	 เป็นต้นไปจะเป็นการจัดท�ารายงานในลักษณะ

มุง่ผลการด�าเนินงาน SET SUSTAINABILITY INDEX

กรอบ
การรายงาน3. 

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม	

ผนวกเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจ	 โดยใช้การศึกษาปัจจัย	

ผลกระทบทางธรุกจิ	ปัจจยัผลกระทบทางด้านจรยิธรรมรวม	

ไปถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ	

น�ามาวเิคราะห์	 ศกึษา	และก�าหนดนโยบาย	วิสยัทศัน์ทศิทาง	

การด�าเนินงานทั้งระยะสั้น	 ระยะยาว	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้น�า

ประเด็นที่ได้จากการวิเคราะห์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ	ที่มีต่อ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในกลุม่ต่างๆ		มาจดัล�าดบัความส�าคัญโดย	

ประเมินทั้งในด้านโอกาสและผลกระทบที่จะเกิด	เพ่ือน�ามา	

ก�าหนดกิจกรรมที่จะต้องด�าเนินการเพื่อตอบโจทย์ของประ	

เด็นปัญหา	 และเป้าประสงค์ที่แท้จริงเพื่อให้เกิดการพฒันา	

อย่างยั่งยืนและสุดท้ายก็ได้มีการประเมินผลในแต่ละ

กิจกรรมเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ

หรอืกจิกรรมทีไ่ด้ด�าเนนิการว่ามคีวามสอดคล้องต่อผลลพัธ์	

ขององค์กรหรือไม่
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โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม10

สร ้างเครือข ่ายพันธมิตรในการ
ด�าเนินธุรกิจสุขภาพและความงาม 
ทีรั่บผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

-	 ส่งเสริมลูกค้า/คู่ค้า/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด�าเนินกิจกรรมรับผิด
ชอบต่อสังคม
-	 ส่งเสรมิเครอืข่ายในการให้ผู้บรโิภค
เข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ	 และความ
งามอย่างถูกต้อง

ผู้ด�ำเนินธุรกิจควำมงำมที่สร้ำงคุณค่ำต่อโลกและสังคม

CSR ROAD MAP 2013-2020

การด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม4. 

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 	

	 บริษัทฯ	 มุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการท�างานตามหลักบรรษัทภิบาล	 ด�าเนินกิจกรรมทางสังคมที่ปราศจาก

การบังคบั	 มส่ีวนร่วมต่อสงัคมนอกเหนอืจากการแสวงหาผลก�าไร	 เน้นความอยูร่อดของธรุกจิควบคูไ่ปกบัการสร้างคุณค่า

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มาจากกระบวนการทุกส่วนภายในองค์กร	 การสนับสนุนส่งเสริมเพื่อเป็นค่านิยมหลัก	

เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช ่วยลดความ
เสี่ยงของผู้บริโภคและค�านึงถึงผล 
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	

- ออกแบบและคิดค้นสูตรในการ
ท�าผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความ
งามที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

ปลุกกระแสการท�าธุรกิจความงาม

ที่มีคุณค่าต่อโลก สังคม และ สิ่ง

แวดล้อม

-	 ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ

ต่างๆภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระ

ทบต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อม

2013-2014

Image

2015-2017

Impact

2018-2020

Networking

csr_2556_thai_1-46_edit1.indd   10 3/25/14   12:03 AM



โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 11

ประธานกรรมการ CSR
ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ

กรรมการผู้จัดการ
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์

โครงสร้างคณะท�างาน CSR

คณะกรรมการนโยบาย บทบาทหน้าที่

พล.ร.อ.อภิชาต เพ็งศรีทอง

นางทองสุข อุปถัมภากุล

นางสุธัญญา สุมะนา

นางพัชรา พงษ์วิจารณ์

นางรุจาภา ศรีสุรางค์

• ก�าหนดนโยบายและวางแผน

  งานระยะยาว

• มอบนโยบายและให้ค�าแนะน�า

 การก�ากับดูแลกิจกรรม

• พิจารณาอนุมัติแผนและ

 งบประมาณด�าเนินงาน

• ประชุมเพื่อทบทวนและติดตาม

  ผลการด�าเนินกิจกรรมในแต่ละ

  ไตรมาส

คณะอนกุรรมการ บทบาทหน้าที่

ฝ่ายวิชาการ

ดร. วีรวัฒน์ ตีรณะชัยตีกุล

คุณณัฏฐ์พิชยา กิจธ�ารงวรกุล

คุณวีณา นาทะสิริ

คุณสมคิด ฟุ้งเหล็ง

ฝ่ายกิจกรรม

คุณกฤตชัย สายทอง

คุณณัฐกานต์ ชิวค้า

คุณกิติกา กิ่งทอง

คุณสุดารัตน์ ธนสารผดุงกิจ

คุณสุณีย์ จงเจริญจิตต์

ฝา่ยประเมินผลและประชาสัมพนัธ์

คุณอรอนงค์    งามไพบูลย์สมบัติ

คุณสุนทรีย์ นามสวน

คุณศศิธร พรสวัสดิ์

• น�านโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ

 สังคมไปปฏิบัติและขยายไปยังผู้

 เกี่ยวข้อง

• ขับเคลื่อน สรุปรายงานและเผยแพร่

 ข้อมูลต่อสังคมหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

 เสียที่เกี่ยวข้อง

• ประชุมเพื่อประเมินผล และติด

 ตามผลการด�าเนินกิจกรรมประจ�า 

 เดือน

• สานเสวนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

   เสีย(พนักงานลูกค้า/คู่ค้าชุมชน

  โรงเรียน ภาครัฐ)

• ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 

 ก�าหนดกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วน

 ได้ส่วนเสีย
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	 คุณสมบัติของคณะกรรมการนโยบาย	 
   1. เป็นหวัหน้างานระดบับรหิารทีถ่กูคดัเลือกจากคณะ 

    กรรมการบรษิัท 

  2. ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี

  3. สามารถเข้าร่วมประชุมตามวาระท่ีก�าหนด

    (ไตรมาส ละ 1ครัง้)

HRD

TRAINNIG

OJT
&

PUBLIC

IN-HOUSE 
TRAINING SYSTEM

ภายในองค์กร
(พนักงาน)

ภายนอก
องค์กร

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

DEVELOPMENT CSR

ส่วนงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม/สิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ
  1. เป็นหวัหน้างานระดบัแผนก /หน่วย ทีผู่บ้ริหาร

    มคีวามเหน็ชอบ

  2. ด�ารงต�าแหน่งคราวละ1ปี

  3. สามารถเข้าร่วมและด�าเนนิกจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย

  ทัง้นีบ้รษิทัฯมเีกณฑ์ในการคัดเลอืก	คณะกรรมการนโยบาย
	 และคณะอนกุรรมการดังนี้

  นอกจากจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะท�าให้

การด�าเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน  ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานความรับผิด

ชอบต่อสังคมขึ้น ภายใต้การดูแลของหน่วยงานพัฒนาบุคลากร โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังรูป
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การด�าเนนิกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

   ระยะเวลาเกอืบ 30 ปี ทีบ่รษิทัเอส แอนด์ เจฯ ได้มุง่ม่ันวาง 

รากฐานในการแสดงความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยตระหนกั 

อยู่เสมอว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างย่ังยืนไม่เป็น 

เพียงการสร้างผลก�าไรเท่านั้น  แต่เป็นการด�าเนินการที่รับ

ผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสังคมอย่างเหมาะสม 

เพราะเราเชื่อว่า สังคมเป็นสุของค์กรก็เป็นสุข

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯให้ความส�าคัญกับ 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท้ังภายในและภายนอก 

องค์กร โดยยดึหลกัการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัหลกัปฏบิตั ิ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยด้านลูกค้า/คู่ค้า บริษัทฯ 

ยึดหลักจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม 

และตรวจสอบได้ ด้านพนกังาน บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรอง

ระบบมาตรฐานแรงงานไทยมีการว่าจ้างและปฎิบัติต่อ

แรงงานเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนดโดยไม่เลือกปฏิบัติ

เปิดโอกาสให้คนพกิารได้เข้ามาท�างาน ในองค์กรมกีารก�าหนด 

หน้าทีใ่นการท�างานอย่างเหมาะสม

 ด้านผูบ้รโิภค บรษิทัฯ เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ โดย

การคิดค้นสูตรทีใ่ช้สมนุไพรจากธรรมชาตมิากข้ึน เพ่ือตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าทีเ่น้นความปลอดภัยในการใช้

งาน ทั้งนี้ยังมีการให้ความรู้ผ่านฉลากและสื่อที่เพียงพอต่อ

การตัดสนิใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ด้านชมุชน บรษิทัฯ

สนับสนนุการเข้าไปมส่ีวนร่วม เพือ่สร้างความสมัพันธ์ทีด่ต่ีอ

ชุมชนและตอบสนองความต้องการของชุมชนตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับ

องค์กรอย่างมีความสขุ และด้วยการด�าเนนิธรุกิจทีเ่คารพต่อ

กฎหมายยดึถอืการปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกบัข้อก�าหนดด้าน

จรยิธรรมคณุธรรมกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ จงึเป็นแรง 

ผลกัดนัให้บรษิทัฯเตบิโตและเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด
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CSR ACTIVITIES

Environment

Work Place

Community

Market Place

	 เน้นกิจกรรมการสร้างจิตสำานึกขององค์กรในการ

ปฏิบัติงานตลอดสาย Supplychain ที่อาจส่งผลกระทบ

ทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกองค์กรได้แก่ โครงการปลูกป่า โครงการอนุรักษ์

พลงังาน โครงการบำาบัดน้ำาเสยี โครงการคารบ์อนฟุตปริน้ท์ 

โครงการคัดแยกขยะ Green Industry

 เน้นกิจกรรมการปลูกจิตสำานึกของการเสียสละ การแทน 

คุณแผ่นดิน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้แก่ โครงการส่งเสริมวิชาชีพแก่คนในชุมชน  

โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนรอบชุมชน 

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โครงการฟื้นฟู ผู้ป่วย 

มะเร็ง โครงการช่วยเหลือสัตว์(ช้าง) โครงการช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาส และการบริจาคแก่มูลนิธิต่างๆ

 เน้นกิจกรรมการดูแลพนักงานท้ังในด้านคุณภาพงานและ 

คุณภาพชีวิต ด้านคุณภาพงาน ใช้กระบวนการพัฒนาในรูปแบบ 

Class Room และ 	Non Class room ด้านคุณภาพชีวิต 

ใช้กระบวนการพัฒนาด้วย Happy Workplace

 เน้นกิจกรรมการเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค 

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อเพิ่มยอดขายและกำาไร
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การระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย5. 

	 บริษัทฯ	มีแนวทางในการวางแผนและดำาเนินกิจกรรม	

เ พ่ือสังคมอย่างเป็นระบบโดยใส่ ใจถึงผลที่ตามมา	

(Outcome) จากการดำาเนินธุรกิจที่เกิดขึ้นโดยใช้แนวทาง	

การวางนโยบายและแนวทางการตัดสินใจให้สอดคล้องกับ	

วัตถุประสงค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder) การจัด	

การผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder Management) ของ	

บริษัทจึงต้องพิจารณาถึง	ความต้องการ(Need) ความสนใจ	

(Interest) และผลกระทบ	 (Effect) ที่เกิดขึ้นจากนโยบาย	

และการดำาเนินงานของบริษัททั้งผลกระทบโดยตรงและ	

โดยอ้อมรวมไปถึงการประสานผลประโยชน์ให้เกิดข้ึน	

ระหว่างธุรกิจกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง	 จากการ	

วิเคราะห์และจัดลำาดับความสำาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ตามหลักการ	CSR-DIW 26000	พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจเรียงตามลำาดับ	

ความสำาคัญและผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นประกอบด้วย	

ผู้บริโภค	ลูกค้า		คู่ค้า		พนักงาน	และชุมชน

การระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพจิารณา 
จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการตลอด Supply Chain
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การเช่ือมโยงความต้องการและการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ

ลูกค้า  - ความพึงพอใจในคุณภาพ 

  ของสินค้าและการบริการ

 - กระบวนการผลิตที่เป็น

   มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 - การนำาเสนอสินค้าใน

  รูปแบบใหม่ๆ

 - การสำารวจความพึงพอใจ 

  ของลูกค้า

 - การจัดทำาโครงการ CSR

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

  บริการให้ตรงตามความ 

  ต้องการของลูกค้า

 - สร้างเครือข่ายใน  

  กระบวนการผลิตที่เป็น 

  มิตรกับสิ่งแวดล้อม

 - ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน

 คุณภาพและการพัฒนา  

 ผลิตภัณฑ์จากลูกค้าทั้งใน  

 ประเทศ/ต่างประเทศ

 - ได้รับรางวัลดีเด่น

    CSR AWARD

ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ

ผู้บริโภค - คุณภาพและความ

    ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

    ในราคาท่ีเป็นธรรม

 - รับรู้และเข้าใจข้อมูล

    การใช้ผลิตภัณฑ์อย่าง

    ถูกต้อง

- การสำารวจความต้อง

    การของผู้บริโภค

 - การรับข้อร้องเรียน

    ผ่านทางลูกค้า

 - คิดค้น นวัตกรรมการ

    ผลิตเคร่ืองสำาอางท่ี

    มาจากธรรมชาติ

 - ควบคุมกระบวนการ

    ผลิตให้เป็นไปตาม

    มาตรฐาน

 - เพ่ิมช่องทางการเข้า

    ถึงข้อมูลการใช้

    ผลิตภัณฑ์

 - นวัตกรรมใหม่ๆด้าน

 ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

 ท่ีมียอดขายเพ่ิมข้ึน เช่น

 ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด

 มะหาด ข้าวหอมนิล

    ตะไคร้  ฟักข้าว ฯลฯ
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ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ

พนักงาน 1.สวัสดิการและค่า

  ตอบแทน

2.ความมั่นคงและก้าวหน้า 

3.คุณภาพชีวิต

4.การพัฒนาความรู้และ

  ทักษะ  

- การสำารวจความคิด

  เห็นของพนักงาน

- การประชุมกรรมการ    

  สวัสดิการ

- การรับข้อร้องเรียน

 - ใช้หลักสิทธิมนุษยชน

   และการปฏิบัติต่อ

   แรงงานอย่างเป็น

   ธรรม

 - การพัฒนาคุณภาพ

   ชีวิตของพนักงานโดย

   ใช้หลักการ   

 Happy Workplace

 - การพัฒนาความรู้/

   ทักษะของพนักงาน

   ทั้งในด้านHard side

   และ Soft side

 - ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

 แรงงานไทย (มรท. 8001)

 - ได้รับรางวัลนวัตกรรมดี

   เด่นของเครือสหพัฒน์

 - ได้รับรางวัลการพัฒนาฝีมือ 

 แรงงานดีเด่น จากกรม  

 พัฒนาฝีมือแรงงาน   

 เขตภาคตะวันออก

    

ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ

ชุมชน 1. ส่งเสริมอาชีพและสร้าง

   รายได้แกคนในชุมชน

2. ดูแลสังคมและสิ่ง   

   แวดล้อมโดยรอบชุมชน

3. สนับสนุนกิจกรรมของ

 ชุมชน

4. พัฒนาเด็กและเยาวชน

   ในโรงเรียนของชุมชน

- สำารวจและรับฟัง

   ความคิดเห็นของ

   คนในชุมชน

 - จัดกิจกรรมพบปะ

    ชุมชน / โรงเรียน

สนับสนุนกิจกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เยาวชนในชุมชน

เด็ก    -จัดค่ายเยาวชน 

โรงเรียน-ส่งเสริมการศึกษา

 - สนับสนุนทุนแก่โรงเรียน

  5 โรงเรียน

 - เด็กเข้าร่วมโครงการค่าย

  เยาวชน > 200 คน/ปี

 - เข้าร่วมโครงการส่งเสริม

 สุขภาพผู้สูงวัยของ

   กระทรวงสาธารณสุข

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความคาดหวัง กระบวนการที่ใช้ แนวปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ

คู่ค้า  - การทำาธุรกิจแบบ

  ยุติธรรมโปร่งใส

 - การให้คำาปรึกษา

   แลกเปล่ียนเรียนรู้

 - การประชุมแลก

    เปล่ียนข้อคิดเห็น

 - การพัฒนาและเรียนรู้

    ร่วมกัน

 - มีนโยบายการเป็น

    พันธมิตรทางธุรกิจ

    กับคู่ค้า

 - มีข้อตกลงท่ียุติธรรม

    ในการทำาการค้า

    ร่วมกัน      

 - มีการพัฒนาคู่ค้าให้ 

    สามารถทำาธุรกิจ

    ร่วมกัน

 - มีการคัดเลือกและประเมิน 

 Supplier อย่างเป็นธรรม

 และโปร่งใส

 - จัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

 เรียนรู้ร่วมกัน
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แนวทางการ
กำากับดูแลองค์กร6. 

การประเมินความสอดคล้องตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประเด็น
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง (CSR DIW)

ความสอดคล้อง แนวปฎิบัติ

1. การกำากับดูแลกิจการที่ดี

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น

   ธรรม

22 ข้อ 100%

12 ข้อ 100%

38ข้อ 100%

• กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วย
  ข้อมูล 3 ส่วนได้แก่ นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
  จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน

• จดัทำานโยบายด้านสทิธมินษุยชนท่ีครอบคลมุต้ังแต่
  ระดบับริหารจนถงึระดบัพนกังาน
• การปลกูฝังความคดิด้านสิทธมินษุยชนต้ังแต่เร่ิมงาน
  ผ่านการปฐมนเิทศ (จรรยาบรรณพนกังาน กลไกการ
  ร้องทุกข์)

• การปฏบิตัติามหลกัสทิธมินษุยชนและปฏิญญาสากล
  ว่าด้วยสทิธขิัน้พ้ืนฐานในการทำางาน  (การไม่เลอืก
  ปฏบิตั ิ การไม่ใช้แรงงานบงัคบั การไม่ใช้แรงงานเดก็)
• การให้ความคุม้ครองทางสงัคม  (การจ่ายค่าจ้าง ค่า
  ตอบแทน   การลงโทษทางวนัิย  การให้ออกจากงาน)
• การให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภยัในการ
   ทำางาน
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	 6.1		การก�ากับดูแลกิจการ
	

	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการ	

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปด้วย

ความโปร่งใส	 ซื่อสัตย์	 มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย	 เพื่อสร้างความเจริญเติบโดอย่างยั่งยืนและความ

มั่นคงแก่ผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดหลัก

การก�ากับดูแลกิจการ	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 และจรรยา

บรรณพนักงานเพื่อให้ทุกส่วนได้ยึดถือ		 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้

เผยแพร่ให้แก่กรรมการบริษัท	ผู้บริหารและพนักงานทราบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน	 พร้อมทั้งได้เปิดเผยราย

ละเอียดโครงสร้างองค์กร	 และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม

ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอ	 โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความ	

รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	เพื่อประโยชน์ในการ

ติดตามตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 พร้อมทั้งได้	

จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 และมีการ	

ปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุมและ	

ลดการท�างานที่ซ�้าซ้อน	 เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้

มาตรฐานเดียวกัน	 นอกจากนี้ยังได้ก�าหนดเป้าหมายการ

ด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปี	 โดยค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	

เช่น	ภาวะเศรษฐกจิ	สภาพตลาดและการแข่งขัน	และมกีาร	

ตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความ	

เป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่ายโดยมกีารจดัแบ่งเป็น	

หมวดหมู่ย่อย	5	หมวด	ดังนี้

การประเมินความสอดคล้องตามหลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็น
หลักความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทาง (CSR DIW)

ความสอดคล้อง แนวปฎิบัติ

4.	การจัดการสิ่งแวดล้อม

5.	การประกอบกิจการด้วยความ
			เป็นธรรม

6.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

7.	การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

7	ข้อ	100%

6	ข้อ	100%

11	ข้อ	100%

7	ข้อ	100%

•	การวางแผนจัดการและควบคุมกิจกรรมต่างๆที่อาจก่อ
	 ให้เกิดมลภาวะเช่น	การรณรงค์การใช้สารเคมีอย่าง	
	 ถูกต้อง		การจัดการของเสีย	การควบคุมการใช้
	 ทรัพยากรในกระบวนการต่างๆ

•	การยดึมัน่ต่อมาตรฐานทางจรยิธรรมตลอดจนความ	
	 โปร่งใส	และตรวจสอบได้
•	ด�าเนนิธรุกจิในลกัษณะทีส่อดคล้องกบักฎหมายและข้อ	
	 บงัคบัในการแข่งขนั

•	ก�าหนดราคาสนิค้าและบรกิารอย่างสมเหตสุมผล
•	ผลติสนิค้าและบรกิารท่ีปลอดภยัต่อสขุภาพของผูบ้ริโภค
•	 ให้ข้อมลูด้านสนิค้าแก่ผูบ้รโิภคอย่างเหมาะสมไม่โฆษณา	
	 เกนิจรงิ

•	สร้างการมีส่วนร่วมของชมุชนในการพฒันาเศรษฐกิจ		
	 การปรบัปรุงคณุภาพชวีติ		สงัคม	/สิง่แวดล้อม
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	 1.	สิทธิของผู้ถือหุ้น

		 2.	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

		 3.	บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

		 4.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

		 5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

    

  คณะกรรมการของบรษิทัมจี�านวน 13 ท่าน ประกอบด้วย 

กรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร 5  ท่าน กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร 

3 ท่าน กรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท

  การบริหารจัดการความเสี่ยง
 

  การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส�าคัญที่จะ 

ช่วยขจัดหรือบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาด 

คิดที่อาจเกิดขึ้นท�าให้องค์กรสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ ์

ต่างๆ ได้โดยใช้การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 

  ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นมีท้ังภายในและภายนอกองค์กร 

ความเสี่ยงภายในท่ีอาจเกิดขึ้นได้แก่ต้นทุนการผลิตสูง 

ขาดแคลนก�าลังคน  ก�าลังการผลิตไม่เพียงพอ  ลูกค้าไม่ 

พอใจในสนิค้า  ความเสีย่งทีอ่าจเกดิจากปัจจยัภายนอกได้แก่ 

ปัญหาทางการเมอืง  อตัราแลกเปลีย่น  แนวโน้มการเปลีย่น 

แปลงทางภาษอีากร การเพิม่ขึน้ของราคาวัตถดุบิ จากสถาน 

การณ์ทีผ่่านมา ความเสีย่งด้านเศรษฐกจิเป็นสิง่ท่ีส่งผลกระทบ 

ต่อองค์กรค่อนข้างมาก  แต่ในปัจจุบันความเสี่ยงด้านสงัคม 

และสิ่งแวดล้อมก็เป็นปัญหาที่สร้างความตื่นตัวให ้กับ 

ลูกค้า/ผู้บริโภค ซ่ึงจะส่งผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงิน

และไม่ใช่ตวัเงนิแก่องค์กร ซึง่องค์กรไม่สามารถมองข้ามได้ 

ส�าหรับ บริษัท เอส แอนด์  เจฯ การด�าเนินงานด้านสังคม 

และสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส�าคัญที่เราตระหนักและมีการ 

ประเมินความเสี่ยงผ่านกระบวนการความรับผิดชอบต่อ 

สังคมที่มีการประเมินผลกระทบที่สมดุลย์ทั้งทางด้าน 

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

  ด้วยการตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าวเพื่อป้องกัน

ความเสีย่งท่ีอาจส่งผลในเชิงเศรษฐกจิ บรษัิทฯ จงึได้ก�าหนด 

ให้ทุกหน่วยงานประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ 

ท�างานและมกีารตดิตามปัจจยัความเสีย่งต่างๆ เพือ่ประเมนิ 

ผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพและด�าเนิน 

การอยู่ได้  ทั้งน้ีผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ  จะเป็น 

ผู ้รับผิดชอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง 

กับหน่วยงานของตนโดยมีระบบการประเมินติดตาม 

ผลการด�าเนินงานที่ดี  นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังได้ก�าหนด 

ให้หัวหน้างานมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู ้ใต้

บังคับบัญชาและให้มีการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระและ 

มกีารตรวจสอบงบการเงนิและผลการด�าเนนิงานจากผูส้อบ 

บัญชีอย่างสม�่าเสมอ  เพื่อให้มั่นใจว่า  มาตรการและระบบ

การควบคุมภายในนั้นมีประสิทธิผลอยู่เสมอ  สามารถตอบ 

สนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา ทั้งนี้ 

ได้มกีารสือ่สารให้ผูบ้รหิารและพนกังานทราบถงึสถานการณ์ 

สภาพแวดล้อมและการด�าเนินงานของกิจการรวมท้ังปัจจัย 

ความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการด�าเนินงานต่อการขายต่อต้นทุน

และการท�าก�าไรของบริษัทฯอย่างสม�่าเสมอ

csr_2556_thai_1-46_edit1.indd   20 3/25/14   12:04 AM



โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 21

	 กระบวนการบริหารความเสี่ยง
 

 1. จดัตัง้คณะกรรมการความเส่ียง เพือ่ก�าหนดนโยบายและ 

  แนวทางการบรหิารความเส่ียง

 2. การระบุความเสีย่ง  ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการ 

  ด�าเนินธรุกจิของบรษัิทฯ โดยพิจารณาปัจจัยความเส่ียงทีมี่ 

  แหล่งทีม่าจากปัจจยัภายนอหรอืปัจจยัจากการด�าเนนิงาน 

  ภายใน

 3. การประเมนิความเสีย่งเพือ่ประเมนิระดบัของการบรหิาร 

  จัดการความเสี่ยงว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือ 

  ประสทิธผิลเพยีงใด

 4. ก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิารความเสีย่ง

 5. ติดตามผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ 

  คณะกรรมการบรษัิท

 6. การพัฒนาความเสีย่งอย่างต่อเนือ่งและทนักาล

 
	 6.2	การด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม	
 

 เพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของ

บรษิทั อนัจะส่งผลดต่ีอผูถ้อืหุน้  ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องและสงัคม 

โดยรวม บรษิทัจงึได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 

ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

โดยแยกตามกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

	
	ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
 เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง

รอบคอบด้วยความมเีหตผุลและเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน	
	
	ต่อลูกค้า
		 โดยยึดถอืความซ่ือสตัย์สจุรติ ยตุธิรรมและการให้ข้อมลู 

ท่ีถูกต้องแก่ลกูค้า รกัษาความลบัทางการค้าของลกูค้ารวมไป

ถึงการพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการของ

ลูกค้า โดยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า 

และบริการอย่างต่อเนื่อง

	ต่อพนักงาน
	บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานตามสิทธิขั้นพื้นฐานของ

มนุษยชน โดยการสนับสนุน ส่งเสริม ฝึกอบรมและพัฒนา 

ให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติ

งานอย่างมีประสิทธิภาพ

	ต่อคู่ค้า
 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้าโดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม 

ข้อตกลง / เงื่อนไขทางการค้าโดยมีการแลกเปลี่ยนความรู ้

และร่วมกันพัฒนาสินค้า/บริการเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้แก่สิน

ค้านั้นๆ
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	 นอกจากนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน	ยัง

มีการก�าหนดจรรยาบรรณของพนักงาน	 โดยแยกออกเป็น

สิง่ทีพ่งึกระท�าและสิง่ทีไ่ม่พงึกระท�า	และเพือ่ให้เกดิการสร้าง	

จติส�านกึของพนกังานในองค์กรต่อจรรยาบรรณทีก่�าหนดขึน้	

ได้จัดให้มกีารอบรมทบทวนจรรยาบรรณอย่างน้อยปีละครัง้

		

	 การต่อต้านการทุจริต

	 บรษิทัได้ก�าหนดหลกัปฏบิตัตินของผูบ้รหิารและพนักงาน	

เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตไว้ในจรรยาบรรณของพนัก	

งานทีเ่ขยีนไว้อย่างชดัเจน	 เพือ่ให้พนกังานปฏบิตัหิน้าทีด่้วย	

ความซื่อสัตย์สุจริต	 ไม่ใช้ต�าแหน่งหน้าที่ของตนในการ

แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนเองและหรือผู ้อ่ืนโดยมิชอบ	

ทั้งนี้ยังก�าหนดห้ามมิให้มีการรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด

เป็นการส่วนตวัจากลกูค้าหรอืบคุคลภายนอก	นอกจากนีย้งัมี	

ระเบียบที่ห้ามการขอกู้ยืมเงินจากลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	

กับลูกค้าเว้นแต่การขอกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบัน	

การเงิน			 และเพื่อให้มีการตอกย�้าถึงความส�าคัญของการ

ต่อต้านการทจุรติในเบือ้งต้นบรษิทัมกีารก�าหนดเป็นนโยบาย	

และก�าหนดบทลงโทษแก่ผู้บริหารและพนักงานที่ฝ่าฝืนใน

กรณีที่พิสูจน์ทราบได้ถึงความผิดดังกล่าว

	
	 6.3		การเคารพสิทธิมนุษยชน
	

	 บริษัทฯได้มีการจัดท�านโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้	

มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องกับพนักงาน	 และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	

ขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากลและสอดคล้องกับระบบมาตร	

ฐานแรงงานไทย	 (มรท.)	 ที่บริษัทฯได้รับการรับรองระบบ

เมื่อปี	พ.ศ	2553
	
	 การใช้แรงงานบังคับ	
	 บรษิทัจะไม่เก่ียวข้องหรอืสนบัสนนุการใช้แรงงานบงัคบั/

แรงงานเดก็	 ไม่มกีารเรยีกเก็บเงนิค�า้ประกนัจากผูใ้ช้แรง	

งานเว้นแต่เป็นงานที่มีลักษณะที่ต้องรับผิดชอบทางการเงิน

หรือทรัพย ์สินตามที่กฎหมายก�าหนดให้เรียกรับหลัก

ประกันได้เท่านั้น

	
	 ค่าตอบแทนการท�างาน
	 บริษัทจ่ายค่าจ้าง/ค่าตอบแทนในการท�างานตามอัตรา	

ค่าจ้างขั้นต�่าตามที่กฏหมายก�าหนดโดยจะพิจารณาถึง	

ความเพียงพอขั้นพื้นฐานของบุคคล	และไม่มีการหักค่าจ้าง

ใดๆโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการลงโทษทางวินัย

	

	 ชั่วโมงการท�างาน
	 บริษัทมีการก�าหนดชั่วโมงในการท�างานตามที่กฏหมาย

ก�าหนด	ทั้งนี้ไม่เกิน	48	ชม.	ต่อสัปดาห์และมีวันหยุด	2	วัน	

ต่อสัปดาห์

	
	 การเลือกปฏิบัติ
	 บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติใน

การจ้างงาน	 การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน	 การเลื่อน	

ต�าแหน่ง	การเลกิจ้างหรอืการเกษียณ		บนพ้ืนฐานของความ	

แตกต่างในเรื่องอายุ	 เชื้อชาติ	 ชาติก�าเนิด	 ศาสนา	 ภาษา	

ความพิการ	ความเบีย่งเบนทางเพศ	ความเป็นสมาชิกสหภาพ	

แรงงาน	หรือ	ความเกี่ยวข้องกับการเมืองและแนวคิดส่วน	

บคุคคล		 ทัง้น้ีบรษิทัได้มกีารปฏบิตัติามกฎหมายการจ้างงาน	

คนพิการในอัตราที่กฎหมายก�าหนด	100	:	1		พร้อมทั้งยัง

พัฒนาช่องทางการสรรหาเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการมี

โอกาสเข ้ามาร ่วมงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องเช ่น		

โครงการ	CARE	YOU			
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	 6.4	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	

	 บริษัทฯได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำระบบมำตรฐำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพและควำมปลอดภัยของพนักงำนโดย	

ผ่ำนคณะกรรมกำรสวสัดกิำรและคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัของบรษิทั	ในด้ำนคณะกรรมกำรสวสัดกิำร	จะมกีำรประชมุ	

ของคณะท�ำงำนเพื่อหำข้อมูลและส�ำรวจควำมพึงพอใจของพนักงำนในแง่มุมต่ำงๆ	 ทั้งทำงด้ำนสวัสดิกำรพื้นฐำน		 สภำพ

แวดล้อมในกำรท�ำงำน

	 ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยั
	 ในการท�างาน
	

	 บริษัทฯมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย	โดย	

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบสภำพแวดล้อมในที่	

ท�ำงำน		ประเมินควำมเสี่ยงที่อำจท�ำให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย	

ในกำรท�ำงำน	 ทั้งในด้ำน	 แสง	 สี	 เสียง	 ซึ่งจะส่งผล	

กระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมแก่พนักงำน	ทั้งนี้ได้จัดให้มี	

กำรอบรมให้ควำมรูก้บัพนกังำนและหวัหน้ำงำนในระดบัต่ำงๆ		

ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย	

มกีำรอบรมในหลกัสตูรจป.วิชำชพี		ส�ำหรับหวัหน้ำงำนมกีำร	

อบรมในหลกัสตูรจป.หวัหน้ำงำนและส�ำหรบัผูบ้รหิำรในหลกั	

สูตร	จป.	ผู้บริหำร		นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรอบรมแก่ผู้ท�ำ	

หน้ำที่เฉพำะจุดงำนที่ต้องมีกำรดูแลควบคุมเป็นพิเศษด้ำน

ควำมปลอดภัยเช่น	ผู้ที่ท�ำงำนในจุดของ	Boiler	ผู้ที่ท�ำงำน

ในจุดที่เก็บสำรเคมีอันตรำย	หรือ	ผู้ที่ท�ำหน้ำที่ขับรถโฟล์ค

ลิฟท์เป็นต้น

รำยกำร ชำย หญิง รวม สถำนะ

จ�ำนวนพนักงำน 385 1157 1542

จ�ำนวนห้องน�้ำ	

มำตรฐำน

(50	คน	/	ห้อง)

57 102 159 เกินกว่ำกฎหมำยก�ำหนด

จุดน�้ำดื่ม	มำตรฐำน

(40	คน/จุด)
น�้ำเย็น	43	จุด	+	น�้ำร้อน	15	จุด	 	58		จุด เกินกว่ำกฎหมำยก�ำหนด

พยำบำล	2	คน ตำมกฎหมำย

แพทย์	1	คน ตำมกฎหมำย

สวัสดิการพื้นฐาน 
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จากผลการดำาเนินงานสามารถสรุปได้ดังน้ี
	

1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
	

ปี		2555		เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน		4	ราย	จำานวน		135		วัน	

ปี	2556		เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	3	ราย	จำานวน	32	วัน	

จำานวนอุบัติเหตุ	 ลดลง	 1	 ราย	 จำานวนวันลดลง	 103	 วัน	

คิดเป็นลดลงจากปี	2555	=	76%	
	
2.สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมีหกร่ัวไหล      
 ปี	2556	เกิดอุบัติเหตุ	2	ราย

	

ประเด็น	 สารเคมีประเภทไม่อันตรายกระเด็นเข้าตา		

สาเหตุ	 พนักงานไม่สวมใส่แว่นตาขณะปฏิบัติงาน

การแก้ไข	 รณรงคก์ารสรา้งจติสำานกึการสวมใสอ่ปุกรณ	์

	 	 PPE	ในการทำางาน	การลงโทษทางวินัย

ประเด็น	 สารเคมีหกใส่เท้าขณะเทสารเคมีใส่กระป๋อง

สาเหตุ	 สารเคมีตกค้างอยู่ที่ปากถุงขณะยก

	 	 ทำาให้หกใส่เท้า

การแก้ไข ทบทวนวิธีการปฏิบัติงานและตรวจสอบสาร	

	 	 เคมีก่อนยกเท

	
3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโฟล์คลิฟท์
	 ปี	2555	จำานวน	14	ราย	ปี	2556	จำานวน	12	ราย	ลดลง14%		

	

ประเด็น	 การเฉ่ียวชนส่ิงของ

สาเหตุ	 สว่นใหญเ่กดิจากพนกังานประมาทในขณะขบัรถ	

	 	 ถึงแม้จะมีจำานวนอุบัติเหตุลดลงแต่ยังมีความ	

	 	 เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับส่ิงของ	

	 	 จึงกำาหนดให้หน่วยงานหาวิธีในการจัดการ	

	 	 แก้ไขต่อไป(อ้างอิงข้อมูลจากคณะกรรมการ	

	 	 ความปลอดภัยประจำาปี	2556)

ด้านสุขภาพ
	

	 บริษัทได้จัดให้มีแพทย์และพยาบาลประจำาในการดูแล	

และตรวจรักษากรณีพนักงานเจ็บป่วยเบื้องต้น		ทั้งนี้เพื่อให้	

พนักงานมีสุขภาพที่ดี		บริษัทฯ		จึงจัดให้มีโครงการตรวจเช็ค	

สขุภาพพนกังานประจำาป	ีเพือ่ตรวจเชค็ความเสีย่งของโรคที่

เกิดจากการทำางาน		จากผลการตรวจสุขภาพประจำาปีที่ผ่าน

มา	(จำานวนพนักงาน	1542	คน)	มีสุขภาพที่สมบูรณ์คิดเป็น	

98%	ส่วนที่เหลืออีก	2%	ตรวจพบความผิดปกติเรียงลำาดับ	

จากมากไปหาน้อยได้แก่สมรรถภาพการทำางานของปอด	

สมรรถภาพการทำางานของไต	 ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด	

และ	ทรวงอก(อ้างอิงข้อมูลผลการตรวจสุขภาพบริษัทศูนย์

แพทย์พีเพิล	(ประเทศไทย	จำากัด)	นอกจากนี้ยังพบแนวโน้ม

สุขภาพของพนักงานที่เริ่มมีอายุสูงขึ้น	ได้แก่	อาการของโรค	

ความดันโลหิตสูง	และโรคเบาหวาน	เป็นต้น

	

	 นอกจากข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสุขภาพประจำาปีแล้วยัง	

พบว่าข้อมูลการเข้ารับการรักษาที่ห้องพยาบาลของบริษัท		

มีจำานวนพนักงานเข้ารับการรักษา	ทั้งหมด		2966	ครั้งพบ	

สถิติการป่วยของพนักงานในด้านการติดเช้ือทางเดินอาหาร	

มากที่สุดถึง	719	ครั้ง	ติดเชื้อทางเดินหายใจ	577	ครั้ง	ทั้งนี้	

บริษัทจึงได้วางแผนการดูแลสุขภาพของพนักงานผ่าน	

กระบวนการ	3	อ.	คือ	อาหาร	อารมณ์	และการออกกำาลังกาย	

อย่างต่อเน่ืองไตรมาสละครั้งรวมไปถึงการจัดกิจกรรม	

รณรงค์ให้พนักงานมีความรู้ในการบริโภคอาหารอย่าง	

ถูกต้องในโครงการ	 “สัปดาห์อาหารเพื่อสุขภาพ”	 การจัด

ทำาห้องออกกำาลังกายให้พนักงานได้มีโอกาสออกกำาลังกาย

ในวันหยุดหรือหลังเลิกงาน
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6.5  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	

	 เนือ่งจากมีสารเคมีบางชนดิในเครือ่งส�าอางบางประเภท	

ทีอ่าจท�าให้เกดิอนัตรายต่อผูบ้รโิภคได้	แม้ว่ายงัไม่มข้ีอมลูทาง	

วชิาการหรอืทางการแพทย์ชีช้ดัว่าเป็นอนัตราย	และกฎหมาย	

ยังมิได้ระบุเป็นสารห้ามใช้		แต่บริษัทเอส	แอนด์	เจฯ	เห็น	

ความส�าคญัในการใช้สารเคมีดังกล่าวซ่ึงเป็นสารทีเ่กีย่วข้อง	

กบัความปลอดภยัของผู้ใช้หรอืผูบ้รโิภคโดยตรงจึงมีนโยบาย	

ในการลดและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเหล่าน้ีในการผลิต	

เครือ่งส�าอาง	 ยกตวัอย่างเช่นยกเลกิการใช้สารฟอร์มลัดไีฮด์	

ซึง่ช่วยในการยับยัง้เชือ้จลุนิทรย์ีในสบูแ่ละแชมพู	 หากสูดดม	

สารนี้มากๆ	 อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและ	

ในขณะเดยีวกนั	บรษิทัฯ	กไ็ด้พิจารณาสารเคมีตวัอ่ืนๆ	ทีอ่าจ	

มีอันตรายต่อการใช้งานของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน	โดยสาร

เคมีอันตรายเหล่านี้ในปัจจุบันเริ่มมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยว

กับพิษและโทษภัยให้ผู้บริโภคได้รับทราบมากขึ้น

แผนดำ�เนินก�ร 

ผลดำ�เนินง�น 

ปี 2553 2554 2553-2556

ลดปริมาณการใช้สารเคมี 5 ชนิด
1.	Isopropyl	Myristate

2.	Sodium	Lauryl	Sulfate

3.	Paraben

4.	Triethanolamine

5.	Imidazolidinyl	Urea

5% 15% 30%
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	 6.6	ความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม			

	 การประเมินผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ตลอดสาย	Supplychain	รวมถงึผลกระทบทางด้านจรยิธรรม	

คุณธรรมตามแนวทาง	CSR-DIW26000	พบว่า	ความเสี่ยง

และผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนและส่งผลต่อสังคม/	

สิ่งแวดล้อม	มีปัจจัยหลักๆไดแ้ก่

	

	 1.	การปล่อยน�้าเสีย
	

	 ซึง่ปัจจุบันบรษิทัใช้น�า้ประปาในกระบวนการผลิต	 100%	

โดยมีน�้าที่ใช้แล้วหมดไปคิดเป็นร้อยละ	20		ของน�้าทั้งหมด	

ในขณะที่อีก	 80%	 บริษัทได้หมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม	่

โดยผ่านการด�าเนนิงานของคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	

ในโครงการต่างๆ

	

	 2.การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์	CO
2
	

	

	 จากตวัอย่างการด�าเนนิโครงการคาร์บอนฟตุปรนิท์ในการ	

ผลิตสินค้าประเภทชาวเวอร์พบว่ามีการปล่อยก๊าซ	 CO
2	

ตลอดกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อ	การผลิต	การขนส่งจน	

ถงึมือผู้บริโภค	คิดเป็นปล่อย	CO
2	
	=	468	g	นอกจากนี้ใน	

กระบวนการผลิตยังมีความเสี่ยงทางด้านการใช้พลังงาน	

ทีเ่ป็นทรพัยากรทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั	 รวมไปถงึการจดัการของ	

เสยีในกระบวนการผลติทีม่ทีัง้ของเสยีประเภทขยะทีส่ามารถ	

เผาท�าลายและที่ต้องฝังกลบจากความเสี่ยงและผลกระทบ	

ดังกล่าวถ้ามีการบริหารจัดการที่ไม่ดีเพียงพออาจท�าให้	

สังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบซ่ึงอาจสร้าง

ความไม่พอใจ		และเกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันได้		ดังนั้น	

บริษัทฯ	เอส	แอนด์	เจ	โดยคณะกรรมการความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม/สิง่แวดล้อม		จงึได้ประชมุและพจิารณาร่วมกนัใน	

การหาวธีิจัดการและป้องกันผลกระทบ/ความเสีย่งดงักล่าว	

	

	 ท้ังน้ีบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะท�างานด้านส่ิงแวดล้อม

และคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อท�าหน้าที่ในการวาง

แผนและตรวจประเมินกระบวนการท�างานที่อาจส่งผลต่อ	

สิง่แวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกองค์กร	 การควบคุมดแูล	

การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงการทบทวน	

การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดทางกฎหมาย		

และ	ระบบ	ISO	14001	โดยมีการด�าเนินโครงการส�าคัญๆ	

ที่ด�าเนินการได้แก่

1.	โครงการบริหารจดัการน�า้และควบคมุน�า้เสีย

	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับระบบการบริหารจัดการ	

ทรัพยากรน�้าซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและ	

สิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�าเนินธุรกิจและด้วย

ความจ�าเป็นของธุรกิจที่จ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรน�้าเป็นส่วน

ใหญ่จึงเป็นความจ�าเป็นขององค์กรทีจ่ะต้องดแูลไม่ให้น�า้เสยี

จากกระบวนการผลิตออกไปสู่สังคมภายนอก	 บริษัทฯ	 จึง

ได้ว่าจ้างบรษิทัท่ีปรกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญเข้ามาดแูลระบบ

การจัดการน�้าโดยมีระบบบ�าบัดจัดการทั้งด้านเคมีและ

ชีวภาพที่ได้รับมาตราฐาน	ทั้งนี้มีการควบคุมโดยหน่วยงาน

ที่ได้รับการอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบ�าบัด

มลพษิประเภทนิตบุิคคล	โดยมีการเฝ้าระวงัผ่านอปุกรณ์ตรวจ	

วดัคณุภาพน�า้อย่างต่อเน่ือง	24	ชัว่โมง	ซึง่เป็นการเพ่ิมความ

มั่นใจในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและ

ต่อชุมชนโดยรอบและโดยเฉพาะน�้าซ่ึงเป็นทรัพยากร	

ธรรมชาตทิีม่อียูอ่ย่างจ�ากดั	 เพือ่ไม่ให้เกดิภาวะกาขาดแคลน	

น�า้ในกระบวนการผลติ	บรษิทัฯจงึมกีารจัดตัง้คณะกรรมการ

ด้านการจัดการพลังงานเพื่อสร้างความตระหนักและความ

เข้าใจแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรน�้าและแต่งตั้งคณะ

กรรมการสิง่แวดล้อมเพือ่เข้ามาช่วยดแูลประเมนิความเสีย่ง

เพือ่ป้องกนัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมอนัอาจจะเกดิขึน้และ

ด้วยการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบข้างต้น	จึงมั่นใจได้ว่า

บริษัทฯจะสามารถด�าเนินธุรกิจควบคู ่กับสังคมได้อย่าง

ยั่งยืน
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 (หมายเหตุ : ปริมาณแหล่งน้ำาที่นำามาใช้ในกระบวนการดำาเนินงานของบริษัทมาจากน้ำาประปาทั้งหมด)

จากตารางพบว่า ปริมาณการใช้น�้าประปาประจ�าปี 2556  มีปริมาณลดลงจากปี 2555 ที่ร้อยละ 78.51 

แนวทางการด�าเนินกิจกรรม

 Reduce ลดปริมาณการใช้น�้าประปา และ ลดปริมาณการปล่อยน�้าทิ้ง

 Recycle การน�าน�้ามาใช้ในกระบวนการใหม่

ปร
ิมา
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น้ำา
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กราฟเปรียบเทียบปริมาณน�้าประปา
ประจ�าปี 2555-2556
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	 ตัวอย่างโครงการ
	
	 2.1	โครงการน�าน�า้ทีเ่หลือจากกระบวนการผลิตน�า้บรสิทุธิ	์(RO)	มาใช้				
	

	 เนื่องจากกระบวนการการท�าน�้า	RO	นั้นพบว่าเมื่อเติมน�้าเข้าระบบ	100	ส่วน	จะสามารถท�าน�้า	RO	ได้เพียง	70	ส่วน

แต่อีก	 30	 ส่วนจะเป็นน�้าที่เหลือ)	แต่เมื่อน�าน�้าที่เหลือใช้	 มาตรวจสอบคุณสมบัติและทดลองน�ามาผสมกับน�้าประปาใน

สดัส่วน	1:6	(น�า้ท่ีเหลอื1	ส่วน	ต่อน�า้ประปา	6	ส่วน)	พบว่ามคีณุสมบตัเิทียบเท่ากบัน�า้ประปา	ดงันัน้จึงได้ด�าเนินโครงการน�า	

น�้าที่เหลือใช้	กลับมาใช้ใหม่		

	 2.2		โครงการ	น�าน�้าที่ใช้ในระบบผลิตสูญญากาศกลับมาใช้
	

	 จากการวิเคราะห์พบว่าคุณภาพน�้าที่ใช้ในระบบผลิตสูญญากาศมีคุณภาพดีสามารถน�ากลับมาวนใช้ได้อีกท�าให้

สามารถลดปริมาณการใช้น�้าประปาลงได้	4000	ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน	คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดลงดังต่อไปนี้

			ผลที่ได้รับ
	

	 -	สามารถน�าน�า้ทีเ่หลอืใช้	กลบัมาใช้งานได้ต้ังแต่เริม่โครงการ		 :	10,553.85	 	 ลบ.ม.

	 -	ลดค่าใช้จ่ายในการน�าน�า้เสยีไปบ�าบดั		 :	10,553.85x60		 =	633,231	 บาท

	 -	ลดปริมาณการใช้น�า้ประปา	 :	10,553.85x24	 =	253,292.4	 บาท

	 -	ลดการปล่อย	CO2	ได้		 :	18.99	 	 ตนัคาร์บอน

โครงงาน: การน�าน�้า RO Reject กลับมาใช้
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ผลที่ได้รับ
- ลดค่าใช้จ่ายในการน�าน�้าเสียไปบ�าบัด 4,000 ลบ.ม./เดือน คิดเป็นเงิน : 4,000 x 60 = 240,000 บาท/เดือน

- ลดปริมาณการใช้น�้าประปา 2,000  ลบ.ม./เดือน คิดเป็นเงิน : 2,000x20 = 40,000 บาท/เดือน

- สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของ Chiller ลงจากเดิม : 15 %

 ระบบการจัดการน�้าเสีย
 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทฯ อีสเทิร์นจ�ากัดในการให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียก่อนออกจากโรงงานเข้า

สู่บ่อเก็บกักน�้าส่วนกลางของเครือสหพัฒน์  ทั้งนี้ท�าให้มั่นใจได้ว่าน�้าเสียที่ออกจากระบบการจัดการดังกล่าว จะไม่มีผล 

กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปร
ิมา
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น้�า
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.

เดือน

2.2.2 คุณภาพน�้าเสียที่เข้าและผ่านการบ�าบัด
ตารางที ่7 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน�า้เสยีทีเ่ข้า-ออกระบบบ�าบดัครัง้ที ่1 (26 ก.ค. 56 ปรมิาณน�า้ 192 ลบ.ม./วัน

ภาพที ่14 ปริมาณน�า้เสยีเข้าระบบทัง้หมด

พารามิเตอร์ หน่วย

 Influent Effluent
ประสิทธิภาพ

การบ�าบัด(%)ผลที่ตรวจ
วิเคราะห์ได้

ค่าการ
ออกแบบ

ผลที่ตรวจ
วิเคราะห์ได้

มาตรฐาน
โครงการ

BOD5 mg/l 51.3 ≤        1,500 8.4 ≤        120 84

COD mg/l 198.o ≤        2,000 40.0 ≤        500 80

pH AT 25.0 ̊c - 6.8 6-8 7.6 5.5-9.0 -

SS mg/l 54.0 ≤        600 8.0 ≤        200 85

DS mg/l 286.0 - 999.0 ≤       3,000 -

Grease and Oil mg/l 23.2 - ND ≤        10 100

Surfactant mg/l 9.67 ≤        125 ND ≤        15 100

BOD Loading kg BOD/ วัน 9.85 ≤        300 - - -

COD Loading kg COD/ วัน 38.02 ≤        400 - - -

หมายเหต ุ คณุภาพน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัทีร่บัรองตามสญัญาว่าจ้างฯ ใช้มาตรฐานน�า้ทิง้โครงการฯ
  จากตารางพบว่าการเกบ็น�า้ครัง้ท่ี 1 ในรอบเดอืน กรกฎาคม 56 น�า้เข้าระบบอยูใ่นช่วงค่าออกแบบ
ส่วนน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัมค่ีาอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน น�า้ท้ิงโครงการฯ และประสทิธภิาพของระบบบ�าบัดทกุพารามเิตอร์มค่ีา
อยูใ่นเกณฑ์ดี
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	 2. โครงการลดการปล่อย CO
2

	

	 2.1 โครงการปลูกป่า/เพิ่มพื้นที่สีเขียว
	

	 ในปี	2556	บรษิทัฯ	ตัง้เป้าหมายเพ่ิมพืน้ทีสี่เขยีวให้กบัชมุชน	

ในเขตป่าสงวนเขาเขียว	-	เขาชมพู่จ�านวน	20	ไร่	เพื่อลด	

การปล่อย	CO
2
	เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก	200	ตัน	คาร์บอน/ป	ี

ทั้งนี้บริษัทฯมีการด�าเนินกิจกรรมปลูกป่ามาอย่างต่อเน่ือง	

ตั้งแต่	ปี2550	จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นป่าชายเลนจ�านวน	

20600	ต้น

สรุปข้อมูล การปลูกป่าตั้งแต่ปี 2550-2556

ปี
จำ�นวนที่ปลูก จำ�นวนรอด % ที่รอด Ton CO2

พ.ศ. พ.ศ.

ป่าชายเลน 2550 500 167 33 1

ป่าชายเลน 2551 600 150 25 6

ป่าชายเลน 2552 20000 10600 53 75

ป่าบก 2553 6500 5922 91 340

ป่าบก 2554 12000 11759 98 501

ป่าบก 2555 7000 7000 100 759

ป่าบก 2556 6000 4,800 80 930

รวมทั้งหมด 52,600											40,398 77% 2612

ป่าบก 31,500 ต้น รอด 29,481 ต้น = 94%  ป่าชายเลน 21,100 ต้น  รอด 10,917 ต้น = 52%

ป่าบก	31500	ต้น	ลดคาร์บอนไดออกไซด์	ทัง้หมดได้	2612	

ตนัคาร์บอน	ส�าหรับในปี	2556	บรษิทัฯ	ได้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

จากเดิม	39	ไร่	เป็น	59	ไร่	ปลูกต้นไม้เพิ่มจ�านวน	6000	ต้น	

ในโครงการพลิกฟื ้นผืนป่าเขาเขียว-เขาชมพู ่ในเดือน	

ตุลาคม	 2556	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังร่วมกับป่าไม้ในการ

ฟ้ืนฟูต้นไม้เดมิและทีต่ายไปบางส่วน	 จ�านวนกว่า	 2500	 ต้น	

(อ้างองิข้อมลูคณะท�างาน	CSR ประจ�าปี	2556)
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เป้าหมายพลังงานปี 2556

	 2.2  โครงการอนุรักษ์พลังงาน

	 บริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ใน

การวางแผนเพิ่อควบคุม/ดูแลการใช้พลังงานในด้านต่างๆ

ของบรษัิทฯ โดยเฉพาะการใช้พลงังานไฟฟ้า และ น�า้ ซึง่เป็น 

พลังงานหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีวัตถ ุ

ประสงค์หลักเพ่ือช่วยลดต้นทุนในการผลิตและเพื่อช่วยลด

การปล่อย CO
2
 ทัง้นีค้ณะกรรมการได้มกีารวางเป้าหมายใน 

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน�้าของปี 2556 โดยมีตัวชี้

วัดคอื การลดการปล่อย CO
2
 คิดเป็น1200 ตัน คาร์บอนต่อปี 

โดยมีกิจกรรมหลักๆ ได้แก่กาอบรมให้ความรู้ด้านจิตส�านึก 

ประหยัดพลังงานแก่พนักงานระดับปฏิบัติการการจัด 

กจิกรรมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า  การจัดท�าโครงการ

อนุรักษ์พลังงานในด้านการใช้ไฟและใช้น�้า เป็นต้น

รายละเอียด
CO2 ที่ลดลง Cost saving

(kgs/ปี) (บาท)

1 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากทุกหน่วยงาน 350,000 1,963,141

2 Recycle น้�ายา R-22 กลับมาใช้ใหม่ 90,000 7,500

3 การน�าน้�า RO Reject มาใช้ในห้องน้�า 55,000 308,494

4 ลดการปล่อย R-22 จาก Air condition ด้วย 

Saving valve

280,000 23,625

5 งานย้าย Cpmpressor เครื่อง Woojung 

CFN3 ออกไปข้างนอก

21,000 117,788

6 การน�าน้�า RO Reject มาช่วยลดอุณหภูมิห้อง 

โดยการสเปรย์บนหลังคา

90,000 504,808

7 ปรับปรุงจุด Steam ถัง เปลี่ยนเป็นตู้อบ 107,000 541,772

8 การน�า น้�า DI ฆ่าเชื้อถังผสมกลับมาใช้ใหม่ 200,000 1,121,795

9 กังหันลมผลิตไฟฟ้าจาก Hood แผนก PMX 4,000 22,436

10 Inverter ควบคุมการท�างาน Hood แผนก 

PMX

13,000 72,917

 1,210,000  4,684,276

ผลการดำาเนินงาน จาการดำาเนินกิจกรรมของคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและการจัดทำา 
Project ต่างๆ สามารถลดการปล่อย CO

2
 ได้ถึง 1210 ตันคาร์บอนต่อปี
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	 2.3 โครงการจัดการของเสีย
   (Waste Management)   
	

	 ด้วยความตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารจัดการ 

ของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ บรษิทั เอส แอนด์ เจฯ 

มกีารก�าหนดแนวทางในการบรหิารจัดการอย่างชดัเจน โดย 

เริ่มต้นตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบเพื่อให้เกิดการใช้วัตถุดิบ 

อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถน�ากลับมาใช้ 

ประโยชน์ได้ใหม่เพือ่ให้เหลอืของเสยีทีต้่องส่งไปก�าจดัในขัน้ 

ตอนสดุท้ายน้อยทีส่ดุโดยใช้เครือ่งมอื 3R ได้แก่ Reduce 

ใช้น้อยลง Reuse ใช้ซ�้า Recycle น�ากลับมาใช้ใหม่

 

 ทัง้นีบ้รษิทัฯได้สร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานในหน่วย 

งานต่างๆผ่านการน�าเสนอผลงานของหน่วยงานเพื่อแสดง

ถึงการคิดค้นวิธีในการท�างานที่ท�าให้เกิดนวัตกรรมการใช้

ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า  สามารถลดการใช้ทรพัยากร น�ากลบั 

มาใช้ซ�้าหรือกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของ 

สินค้าและความพึงพอใจของลูกค้าเช่นการเปลี่ยนความ 

หนาของ Shrink จาก 50-60 MI เป็น 40-50 MI  โดยยงัม ี

การหดรดัตวัอย่างเหมาะสม  การลดขัน้ตอนการตดิบาร์โค้ด 

ในจุดที่ท�างานร่วมกันระหว่างคู่ค้าและบริษัทฯ   การปรับ 

เปลี่ยนการใช้ Clear Tape เป็น Tag Pin  การปรับรูปแบบ 

Packaging ที่ประหยัดกระดาษ/กล่องในการบรรจุให้กับ

ลูกค้า การลดการติดสต๊ิกเกอร์ 4 ด้าน ให้เหลอื 2 ด้าน เป็นต้น 

นอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน ์

ทัง้ต่อคูค้่าและลกูค้าแล้ว บรษิทัฯ เองกไ็ด้ประโยชน์จากการ 

ลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่จ�าเป็นซึ่งประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รบัก ็

หมนุเวยีนกลบัไปเป็นทนุในการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้กบั

ลูกค้าต่อไป

 การบริหารจัดการของเสีย  
 อุตสาหกรรม
 

 บริษัทฯ มีการจัดแยกประเภทขยะออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะมูลฝอย และ ขยะอันตราย 

 การจัดการขยะทั่วไป   

 โดยวิธีการน�าเข้ากระบวนการแปรรูปเพื่อน�ากลับมา 

ใช้ใหม่ ได้แก่ เศษกระดาษ, เศษเหล็ก, เศษพลาสติก และ

เศษถุงแป้ง  โดยมีบริษัทผู้รับขนส่ง คือ หจก.นิยมรีไซเคิล 

และบริษัทผู้รับก�าจัด คือบริษัท พัทยา เปเปอร์มิลล์ จ�ากัด

 

    

 การจัดการขยะมูลฝอย
 โดยวิธกีารก�าจดั/ฝังกลบตามหลกัสขุาภิบาล ได้แก่ 

เศษอาหาร, เศษผ้าและเศษใบไม้  โดยมบีรษิทัผูร้บัขนส่ง 

คอื หจก.ชาล ีรไีซเคลิ  และบรษิทัผูร้บัก�าจดั คือ เทศบาล

นครแหลมฉบงั

 
 การจัดการขยะอันตราย
 ขยะอันตรายท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตได้แก่ เศษผ้า/วสัดุ 

ปนเป้ือน หลอดไฟฟ้าทีใ่ช้แล้ว กระป๋องส ีแปรงทาส ีขวดแก้ว 

ปนเป้ือน บรษิทัได้ว่าจ้าง บมจ.ปนูซเีมนต์นครหลวง, บมจ. กรนี 

จ�ากัด และ บมจ.เบตเตอร์ เวลิด์ กรนี จ�ากัด ตามแต่ละชนดิ

ขยะอนัตรายทีไ่ด้รบัอนญุาตตามกฎหมายเป็นผูน้�าไปก�าจดัโดย

ถือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการก�าจัดส่ิง

ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว  พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครดั

สัดส่วนของขยะอันตราย
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6.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
	
	
	 บริษัทให้ความสำาคัญต่อชุมชน/สังคมโดยรอบ	บริษัทฯ		

แม้ว่าจากการสำารวจความคิดเห็นของคนในชุมชน	 รวมถึง

การประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ		ที่มีต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม	พบว่าชุมชนไม	่

เคยแสดงความไม่พอใจหรือมีข้อร้องเรียนต่อการดำาเนิน	

ธุรกิจของบริษัทฯ	 จากนโยบาย3สมดุลย์ของบริษัทฯ	 คือ	

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการแสดงออกใน	

เชิงสร้างสรรค์ท่ีจะรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม	

อย่างมีความสุข	กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดำาเนิน

การแบ่งตามประเภทของโครงการดังนี้

โครงการเพื่อศาสนา 
	 โครงการสร้างศาสนสถาน	2	โครงการได้แก่	โครงการสุขาบารมี	และโครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม	โครงการสุขา

บารมี	บริษัทฯ	ได้สร้างห้องน้ำาให้วัดบนดอยที่ห่างไกลความเจริญ	ต.	บ้านห้วยบะบ้า	จ.เชียงใหม่

 ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยในการทอด	

กฐินเพ่ือสร้างศาลาปฏิบัติธรรม	ณ.วัดศรีแก้ว	อ.ศรีบุญเรือง	

จ.หนองบัวลำาภู	ท้ังน้ีได้รับเงินทำาบุญท้ังส้ิน		470,000	บาท

โครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

โครงการสุขาบารมี

csr_2556_thai_1-46_edit1.indd   33 3/25/14   12:10 AM



โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม34

โครงการทายาทธรรม

จำานวน 2 โครงการได้แก่
โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาแทนคุณ

เป็นอีกโครงการหนึ่งที่บริษัทได้ริเริ่มจัดทำาเป็นครั้งแรก 

เพ่ือให้โอกาสแก่พนักงานชายท่ีมีอายุครบบวชแต่ขาดแคลน 

ทุนทรัพย์ได้มีโอกาสบวชทดแทนพระคุณพ่อ/แม่โดย 

ในปี 2556 มีพนักงานที่ขอบวชแทนคุณจำานวน 2 คน

 เป็นโครงการสืบทอดทายาทธรรมของเด็กหรือเยาวชน 

อายุตั้งแต่ 6-12 ปี เพื่อให้เด็ก/เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วง

หยุดเทอมให้เป็นประโยชน์     บริษัทฯ  ได้ดำาเนินโครงการนี้ 

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้มีเด็ก/เยาวชนเข้าร่วม 

โครงการจำานวน 60 คน 

โครงการบวชส
ามเณรภาคฤด

ูร้อน 

โครงการบรรพ
ชาแทนคุณ
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โครงการบ่มเพาะจริยธรรม/คุณธรรม
จำานวน 1  โครงการ

	 เป็นโครงการที่บริษัทฯด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเน่ือง

ตัง้แต่ปี	 2553	 โดยให้พนกังานท่ีมบีตุร/ธดิา	 ได้มโีอกาสมา

ปฏิบัติธรรมร่วมกัน	ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์

ของคนในครอบครัวและเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้ม	ี

พระคุณ		ทัง้น้ีในแต่ละปีจะมพีนกังานและครอบครวัเข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อยกว่า	 80	 ครอบครัวโดยแบ่งการด�าเนิน

กจิกรรมเป็น	2	ครัง้	ครัง้แรกในเดอืนสงิหาคม	เป็นวันปฏบิตัิ

ธรรมเพื่อแม่	 และในเดือน	 ธันวาคม	 เป็นการปฏิบัติธรรม

เพื่อพ่อ

ด้านชุมชน
	

	 ชมุชนเป็นสงัคมทีอ่ยูโ่ดยรอบบริษัทฯ	อาจได้รบัผลกระทบ

จากการด�าเนินธุรกิจทั้งทางบวกและทางลบ		เพื่อให้การอยู	่

ร่วมกันขององค์กรและชุมชนเป็นไปอย่างราบรื่นและมี	

ความสุขนอกจากการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจ	

เกดิขึน้โดยเฉพาะเป็นผลกระทบในเชงิลบได้แก่การปล่อยน�า้	

เสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์	 (CO2)	 จาก

กระบวนการผลิตแล้ว				บริษัทฯ	ยังค�านึงถึงการสร้างเสริม

ผลกระทบในทางบวกเพื่อดูแลและช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ

ทัง้น้ีบรษิทัฯ	 ได้มกีารส�ารวจความคาดหวังของคนในชุมชน		

จ�านวน	9	 ชุมชน	 และโรงเรียนโดยรอบกว่า	 8	 โรงเรียน	

จากข้อมูลสรุปได้ว่าชุมชนมีความคาดหวังให้บริษัทฯ	 ดูแล

และช่วยเหลือคนในชุมชน	 ที่เป็นผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ในชมุชนให้มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้		ในขณะท่ีโรงเรียนต้องการ	

ความช่วยเหลอืทางด้านปัจจยัสนบัสนนุด้านการศกึษาทีต่่าง	

กันไปในแต่ละโรงเรียน		ซึ่งในปี	2556	บริษัทฯ	ได้ให้การ

ช่วยเหลือแก่ชุมชน	และโรงเรียนในรัศมี	5	กิโลเมตร	โดย

รอบบริษัทดังนี้

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อแม่

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อ
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โรงเรียน โครงการ งบประมาณ

โรงเรียนวัดหนองขาม โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 20,000

โรงเรียนวัดหนองขาม โครงการปรับปรุงเครื่องเล่น สนามเด็กเล่น 10,000

โรงเรียนวัดหนองคล้า โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า

30,000
15,000

โรงเรียนบ้านบึง โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 35,340

โรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกโรงเรียน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

2,000
30,000

โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านดนตรีไทย 33,550

โครงการสนับสนุนโรงเรียนในชุมชน

โครงการส่งเสริมดนตรีไทย
(โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ)

โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
(โรงเรียนวัดหนองขาม)
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โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
(โรงเรียนวัดหนองคล้า)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(โรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์)

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(โรงเรียนวัดหนองคล้า)
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  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 

  ความหมายของผู้ด้อยโอกาส ของบริษัท เอส 
แอนด์  เจฯ  ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่อยู่ตามบ้านพักคนชรา 

เด็กที่ติดเชื้อเอดส์และผู้ป่วยมะเร็งทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความ 

ช่วยเหลือดูแลมาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่

 
 เป็นโครงการที่บริษัทฯเห็นความสำาคัญของผู้สูงอายุ /

คนชราท่ีถูกทอดท้ิงให้อยู่ตามลำาพังท่ีบ้านพักคนชราใน

สถานท่ีต่างๆ  โครงการน้ีจึงเป็นโครงการท่ีทำาให้ บริษัทฯ 

ได้มีโอกาสฝึกพนักงานให้มีจิตอาสาช่วยเหลือดูแลบุคคล

ทั่วไปที่ไม่ใช่ญาติ  โดยร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความ

สุข เรียกเสียงหัวเราะสร้างสัมผัสแห่งการโอบกอด เสมือน

ประหนึ่งพวกเรากำาลังแสดงความรักกับพ่อแม่ของตนเอง

นอกจากนี้ยังมีการแจกผลิตภัณฑ์และของใช้ที่จำาเป็นแก่ผู้

สูงอายุรวมไปถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุซึ่ง

บริษัทฯ ได้ดำาเนินกิจกรรมเหล่านี้มา กว่า 6 ปี

 เด็กคือเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติแต่เมื่อต้องมาติด 

เชื้อเอดส์ซึ่งอาจจะติดจากพ่อ/แม่ด้วยเหตุผลใดๆ  ก็ตาม 

เด็กเหล่านีต้้องการกำาลงัใจ ต้องการทีพ่กัพิง  โดยเฉพาะเมือ่ 

ยามเจบ็ป่วยทีไ่ม่มใีครอยู่ข้ากาย บรษิทัฯ จงึจัดให้มจิีตอาสา 

ช่วยเยียวยาสร้างกำาลงัใจและแบ่งปันทนุทรพัย์เป็นค่าอาหาร 

กลางวัน ค่ายา โดยจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กๆ ที่วัดพระบาท

นำ้าพุ จ.ลพบุรี

โครงการปันใจรักสู่บ้านพักคนชรา

	 โครงการ	“ เพื่อนพึ่งพา 
ช่วยเยียวยา เด็กติดเชื้อเ

อดส์”
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 เป็นโครงการที่บริษัทฯ ภาคภูมิใจ ในการที่มีส่วนท�าให้

ผลติภณัฑ์ของบรษิทัมโีอกาสสร้างความสขุทางกายและใจให้ 

กบัผู้ป่วยมะเรง็ โดยบรษิทัฯ ได้รเิริม่โครงการนีต้ัง้แต่ปี 2552 

จนปัจจุบันบริษัทฯมีโอกาสสร้างความสุขในด้านความสวยงาม 

ให้กับผู ้ป่วยมะเร็งมากกว่า400คนโดยมีจิตอาสาท่ีหมุน 

เวยีนกนัมาช่วยจดักิจกรรมมากกว่า40คนมกิีจกรรมทัง้สาธติ 

การแต่งหน้าการสอนเต้นร�าการแลกเปลีย่นประสบการณ์ ฯลฯ

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 

 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ บริษัทฯ เปิดกว้างให้พนักงานได้ขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในชุมชน 

หรือถิ่นเกิดของพนักงานโดยคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมจะพิจารณาช่วยเหลือตามความจ�าเป็นที ่

เกดิขึน้ตวัอย่างเช่น ภยัพบิตัไิฟไหม้โรงเรยีนของพนักงาน บรษิทัฯได้พจิารณาและท�าการช่วยเหลอืในด้านการส่งเสรมิ 

อุปกรณ์การศึกษาในช่วงก่อสร้างทดแทน โดยบริจาคปัจจัย เป็นจ�านวนเงิน 30,000 บาท

โครงการช่วยเหลือ ภัยพิบัติไฟใหม้โรงเรียน จ.ลพบุรี

โครงการฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง Look Good Feel Better
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	 นอกจากการช่วยเหลือภัยพิบัติภายในประเทศแล้ว	

ยามเมื่อต่างประเทศประสบปัญหาความเดือดร้อน	โดยเฉพาะ	

เป็นประเทศของลูกค้าบริษัทฯ	ก็ได้มีการพิจารณาและทำาการ	

ช่วยเหลือเช่นกัน	ตัวอย่างเช่น		การบริจาคปัจจัยช่วยเหลือ

ภัยพิบัติประเทศฟิลิปปินส์	จำานวน	100,000	บาท

การอนุรักษ์ช้างชรา
	

	 บริษัท		เอส	แอนด์	เจฯ		เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์บ้าน

ช้างชรา	 จ.สุโขทัย	 และ	 จ.กาญจนบุรี		 ตั้งแต่ปี	 2553	

จนถึงปัจจุบันโดยมีกิจกรรมที่เข้าช่วยเหลือช้างในด้านต่างๆ	

เช่น	 การสร้างสถานีอนามัยช้าง		 		การออกหน่วยตรวจ

สขุภาพสตัว์เคลือ่นที	่	การไถ่ชวีติช้าง		การสนับสนุนปัจจเัพือ่	

ซีอ้ยาและเวชภัณฑ์ในการรกัษาช้าง		 รวมไปถงึการร่วมกับ	

ชาวบ้านในชุมชนจัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดประเพณีช้างที่

สำาคัญเช่น	ประเพณีแห่นำ้าขึ้นโฮง	พิธีสวดส่งดวงวิญญาณ		

พธิขีอขมาช้างเป็นต้น	การดำาเนนิโครงการช้างนอกจากเป็น	

การส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างของไทยที่มีความสำาคัญกับ	

พระมหากษัตริย์ไทยและประเทศไทยมาตั้งแต่ในอดีตกาล

แล้ว		แต่สำาหรับบริษัท	เอส	แอนด์	เจฯ	ยังเป็นการส่งเสริม	

ภาพลกัษณ์ของบรษิทัฯ	ต่อลกูค้าต่างชาต	ิ	ในการแสดงออก	

ถงึความเมตตาต่อสตัว์	และการช่วยเหลือสงัคมโดยรอบ	เช่น	

การทำาให้คนในชุมชนมีอาชีพจากการปลูกพืชเลี้ยงช้างหรือ	

โฮมสเตย์	เป็นต้น

																														

ไถ่ชีวิตช้างพังวาสนา  พิธีสวดส่งดวงวิญญาณ พลายปลาร้า

โครงการช่วยเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศฟิลิปปินส์
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	 4.8	นวัตกรรมและการเผยแพร่		
	 	 	นวัตกรรม
	

	 บริษัท	 เอส	 แอนด์	 เจ	 ฯ	 มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์การ

ดำาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม			โดย	

เร่ิมต้นตั้งแต่การค้นหาจุดร่วมระหว่างธุรกิจกับสังคมทั้ง

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก	 และดูถึงผลกระทบทาง

สังคมจากการดำาเนินกิจการ	 แล้วจึงนำามาจัดลำาดับความ

สำาคัญ	 และเลือกประเด็นที่เป็นสาระสำาคัญมีผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง				จากนั้นจึงเริ่ม

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำาเนินธุรกิจขององค์กร	กำาหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ	 สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม	

ในพนักงานกลุ่มต่างๆ	เพื่อเชื่อโยงประเด็นสำาคัญทางสังคม	

ให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินกิจกรรมอย่างมีความรับผิด	

ชอบและดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุกร่วมกับ

การสร้างสรรค์ธุรกิจโดยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพื่อสร้าง

คุณค่าต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์กร

	 นวัตกรรมของ	 SJI	 จึงเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดความ

คิดในการทำาธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม	

จากสารสกัดธรรมชาติ		เพื่อลดการใช้สารเคมีโดยคำานึงถึง

ความปลอดภัยของผู้บริโภค	 ซึ่งจะมีผลต่อการสร้างความ	

น่าเชื่อถือแก่ผู้บริโภค	และสร้างโอกาสทางการแข่งขันที่ได้

เปรียบคู่แข่ง

	 บริษัท	เอส	แอนด์	เจ	ฯ	มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณค่า		รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่าง

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 	 จึงเป็นที่มาของความพยายามในการคิดค้นและวิจัยสูตรในการผลิตเครื่องสำาอางค์ที่ใช้สาร

สกัดจากสมุนไพร	หรือ	สารสกัดจากธรรมชาติ		มาสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความงาม		เพื่ออนุรักษ์และ	

เผยแพร่คุณประโยชน์ของสมุนไพรและสร้างรายได้แก่เกษตรกรไทย	โดยขอยกตัวอย่างสารสกัดที่มียอดขายเกิน	1	ล้าน

ชิ้น	ในปีแรกที่ออกจำาหน่ายดังนี้

ปี 2553 2554 2555 2556

นวัตกรรมที่สามารถสร้าง

ยอดขาย	>	ล้านชิ้นในปี

แรก

สารสกัดจาก

สมอไทย

สารสกัดจาก

กุหลาบมอญ

สารสกัดจากมะหาด

ในรูปของ	Liposome	

รายแรกของโลก

สารสกัดจากตะไคร้

สารสกัดจากข้าหอมนิล

สารสกัดจากฟักข้าว
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	 การคิดค้นนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เป็นความ

จำาเป็นของธุรกิจความสวยความงาม		ตราบใดที่ผู้บริโภคยัง	

มีความต้องการท่ีไม่หยุดน่ิงธุรกิจเคร่ืองสำาอางค์ก็ต้องมี	

การคิดค้นอะไรใหม่ๆ	 ให้สอดรับกับความต้องการของ	

ผู้บริโภคอยู่เสมอและแม้ว่าการคิดค้นนวัตกรรมจะเป็นเร่ือง	

ท่ีสำาคัญแล้วก็ตาม	การเผยแพร่นวัตกรรมให้ผู้บริโภค	ตลอด	

จนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบและเห็นถึงความ

มุ่งมั่นขององค์กรต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ	 ก็เป็นเรื่อง

ที่สำาคัญไม่แพ้กัน	 	 ช่องทางการสื่อสารของบริษัทในการ

เผยแพร่นวัตกรรมมีหลายช่องทาง	 ทั้งภายนอกและภายใน		

สำาหรับช่องทางการส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้

รับรู้ถึงนวัตกรรมของบริษัทฯ	 อาจเป็นได้ท้ังช่องทางโฆษณา	

ผ่าน	 Website ของบริษัท	 รายงานประจำาปี	 การนำาเสนอ	

สินค้าให้ กับลูกค้า/ คู่ค้า ช่องทางการจัดอีเ ว้นท์หรือ		

Roadshow		ทั้งในและต่างประเทศ		สำาหรับช่องทางการ	

สื่อสารภายในบริษัทจะใช้ช่องทางการจัดประชุมเพื่อนำา	

เสนอนวัตกรรมการจัดกิจกรรมข้อเสนอแนะการนำาเสนอ

นวัตกรรมประจำาปีของ	หน่วยงานวิศวกรรม	หรือแม้แต่การ	

ประกวดนวัตกรรมของบริษัทในเครือสหพัฒน์ที่เป็นการ

เผยแพร่ให้บริษัทในเครือเดียวกันได้รับรู้เพื่อแลกเปลี่ยน	

และต่อยอดนวัตกรรมของกันและกัน	

	 การเผยแพร่นวัตกรรม

รางวัลจากการดำาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำาปี	2554-2556

AWARDS
ด้านนวัตกรรม CSR ดีเด่น

วิถีแห่งการทำา CSR อย่างยั่งยืนรักษ์ตน รักษ์องค์กร รักษ์โลก รักษ์ช้าง รักษ์ไทยSJI พัฒนาเยาวชนไทย
พัฒนาชาติ

csr_2556_thai_1-46_edit1.indd   42 3/25/14   12:06 AM

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.70Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: RGB2CMYK.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: yesRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: noTurn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no
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จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 43

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ
บมจ. เอส แอนด์ เจ
อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

AWARDS

AWARDS

GMP

มรท. 8000

OHSAS 18001

BODY SHOP

ISO 17025

กรมพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน

ISO 14001

WATSONS

ISO 9001

CSR AWARDS

CSR DIW

ด้านพนักงาน ด้านสังคม

ด้านลูกค้า

สมเด็จพระเทพฯ

csr_2556_thai_1-46_edit1.indd   43 3/25/14   12:10 AM



โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม44

กิจกรรม ผลการดำาเนินงาน

1.   การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรม > 1500 รายการ/ปี

2.   การใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร >  20 รายการ/ปี

3.   โครงการ  Waste Management (3R)

     - Reuse  กระดาษ, พลาสติค - ลดการปล่อย CO
2 
  > 700  ตัน/ปี 

    - Recycle  กระดาษ, พลาสติค โลหะ - ลดการปล่อย CO
2 
  > 1400  ตัน/ปี

    - Reduce  การใช้น้ำา, ไฟ - ลดการปล่อย CO
2 
  > 500  ตัน/ปี

4.  โครงการพัฒนากระบวนการทำางานในสายการผลิต

    โครงการ Lean

    โครงการ คาร์บอนฟุตปรินต์

- ได้รับรางวัล Lean Award

- ลดการปล่อย CO
2 
 460 g / item

5.  โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน

    โครงการ Happy Work Place

8 โครงการ/ปี

6.  โครงการเพื่อสังคม / ชุมชน

    โครงการเพื่อเด็กและเยาวชน 2  โครงการ

    โครงการเพื่อชุมชน          1  โครงการ

    โครงการเพื่อสังคม          3  โครงการ

6 โครงการ/ปี

- เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 90-100 คน/ครั้ง

- สร้างรายได้แก่ชุมชน 60,000/ปี

- ผู้ป่วยมะเร็งเข้าร่วมกิจกรรม > 40 คน/ครั้ง

7.  โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

    โครงการอนุรักษ์พลังงาน    10 โครงการ

    โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว     20 ไร่

10  โครงการ/ปี

ลดการปล่อย CO
2 
โดยรวม    >1200  ตัน/ปี

ลดการปล่อย CO
2 
โดยรวม

 
    > 2000  ตัน/ปี

8.  โครงการช่วยเหลือสัตว์

    โครงการช้าง  บ้านช้างชรา จ.สุโขทัย

    โครงการช้าง  บ้านช้างชรา จ.กาญจนบุรี

- ช้างและสัตว์ในชุมชนได้รับการรักษา

  >1500 ตัว/ปี

9.   ได้รับรางวัลCSR Recognition CSR Awards - ในเกณฑ์ดีเด่น ปี 2555-2556

10. ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น - ในเกณฑ์ดีเลิศ ปี 2556

ผลการดำาเนินกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม
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COMPETENCY

Core Value : 
Innovative idea, appreciable outcome, effective team work and spiritual morality

COMMIT TO SUCCESS CUSTOMER FOCUS

TEAM WORK

To create world’s best 
buying experience in 
beauty business.

VISION :
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	 The	company	believes	 that	 the	sustainable	busi-
ness	 growth	 is	 from	 good	 cooperative	 people	 in	
creating			good,	quality		products		by		having		great		concern		
in	every	processing	step	and	activity	under	the	strong	
aims	on	the	social	and	environmental	responsibilities	
to	both	the	inner	and	outer	organization.

	 Nowadays,	 Corporate	 Social	 Responsi-
bility	 (CSR)	 is	a	hot	and	 important	 issue	 in	
business	sector.	One	good	example	is	from	
the	 idea	 in	 establishment	 of	 ASEAN	 Eco-
nomic	 Community	 (AEC)	 that	 has	 stated	
the	 business	 responsibility	 in	 supporting	
society.	The	strategic	objective	is	to	include	
CSR	to	be	a	part	of	business	operation	by	
encouraging	 the	 sustainable	 development	
of	 business	 –	 society	 among	 AEC	 mem-
bers.	After	having	recovered	from	the	world	
economic	issue	a	few	years	ago,	the	business	
sectors	 concern	 more	 on	 product	 devel-
opment.	 With	 such	 development,	 it	 may	
bring	the	negative	social	and	environmental	
issues	if	without	taking	care.

	 S	 &	 J	 realizes	 such	 impact	 and	 so	 has	
specified	in	the	business	operation	policy	of	
having	 to	 take	care	on	community,	society	
and	 environment.	 The	 company	 highlights	
on	being	a	social	 responsible	company	by	
running	the	sustainable	business	under	the	

benefits	 of	 every	 related	 stakeholder.	 To	
achieve	 this	goal,	S	&	J	has	set	 the	policy	
to	let	the	staffs	realize	that	they	are	a	part	of	
the	society,	and	have	the	duty	in	doing	good	
and	beneficial	 things	 for	 society	 in	 parallel	
with	 working	 for	 the	 company’s	 business	
growth.	Under	such	policy,	the	participating	
activities	 that	have	been	done	can	be	sum	
marized	as	followings.

Message from CEO1. Managing	Director

Mr.	Thirasak	Vikitset	
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	 Economic Aspect
	
	 The	company	emphasizes	on	seeking	the	
opportunity		and		channel		in		building		up	the	new	
business	 and	 innovation	 including	 service	
and	 product	 innovation	 that	 can	 support	
better	income	and	profit.	In	terms	of	product	
creation,	 the	 process	 is	 managed	 through	
the	whole	 supply	 chain	 aiming	 at	 the	 cus-
tomer’s	 and	 end	 user’s	 satisfaction	 in	
conjunction	 with	 the	 consideration	 of	 not	
giving	any	negative	 impacts	to	society	and	
environment.	It	is	believed	that	the	balanced,	
sustainable	 and	 competitive	 economy	 can	
be	achieved	by	such	operation.	One	strategy	
is	 to	 follow	Thai	King’s	 sufficient	 economy	
concept.	

	 Environmental Aspect
	

	 The	company	considers	seriously	on	the	
maximal	efficiency	in	utilizing	and	maintaining	
natural	 resources	 e.g.,	 policies	 concerning	
with	water	utilization,	polluted	water	manage-	
ment,	 energy	 saving,	 global	 warming,	
inorder	 to	 minimize	 the	 negative	 impact	
from	 the	 company’s	 production	 to	 the	
environment.	 The	 company	 even	 has	 the	
operation	 in	 carbon	 footprint	 label	 on	 the	
manufactured	 products	 in	 agreement	 with	
the	customer.

 Social Aspect

	 The	company	highlights	on	the	good	life	
quality	 for	 staffs	 and	 nearby	 community.	
Emphasis	is	on	children	and	senior	citizens	
by	promoting	them	to	have	the	good	physical	
and	 mental	 health.	 Some	 projects	 have	
joined	with	governmental	sectors.

	The	examples	on	this	aspect	include	“Happy 
Workplace”	project	under	8	happy	activities	
for		the	company	staffs,	“Scholarship”		project		
to	 support	 the	 education	 for	 the	 staff’s	
kids,	“Better Youth”	project	to	support	the		
school	children’s	quality	(e.g.,ethical	training	
in	 the	 temple,	 provision	 of	 Thai	 musical	
instruments,	 plantation	 training	 to	 help	
preserve	 the	 better	 world),	 “Additional  
Income”	 project	 by	 supporting	 the	 com-	
munity	in	producing	the	quality	dishwasher	
through	 teaching,	 provision	 of	 equipment,	
helping	official	registration	and	else.
	
	 To	 achieve	 the	 sustainable	 CSR,	 the	
company	has	appointed	the	CSR	committee	
for	 the	 policy	 level	 and	 sub-committee	 for	
the	 operation	 level.	 Nevertheless,	 all	 CSR	
activities	 always	 are	 supported	 by	 other	
staffs	that	have	made	many	projects	happen	
in	a	reality.
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	 S & J International Enterprises Public 
Company Limited was opened on April 22, 
1980 as S & J Foods Company Limited 
under Saha Group. The name was changed 
to be S & J International Enterprises Company 
Limited in 1985 for running the cosmetic 
business. In 1994, the company status was 
changed to be the public company after 
having been registered in the stock market. 
The operation is on both OEM and ODM 
highlighted to the production of the quality 
products. The working teams dealt with 
science and technology are composed of  
product research and development team, 
process development team, production team, 
quality control team and quality assurance 
team. There are also supporting teams 
working in parallel to support the customer’s 
satisfaction and the company’s business. 
At the moment, the manufactured products 
have been committed to the customers of 
over 27 countries. The ratio between the 
local and overseas sale is 50:50. The 
capability in production is about 16-19 
million pieces per month per working shift. 

Vision
 
 With the policy and philosophy of the 
“Good People, Good Products, Good Society”  
from Dr.Thiam Chokwatana, the founder 
of Saha Group, in conjunction with the  
“3-Life” policy from the company concerning 
on organization and trading partner, society 
and environment, and staff and community, 

have led to the strong cooperation of execu- 
tive members and staffs in working for the 
business growth that has been planned to 
the year 2020. 

Policy
	
	 To be the business alliance with the traders 
and aim to satisfy the customers by delivering 
the appreciable products in terms of quality, 
quantity, time and price, the learning expe-
rience from working and possible impact to 
the quality of society and environment are 
always kept in mind to be the way for further 
improvement.

 Environmental Policy  S & J conducts 
the business in parallel with the environmen-
tal support and preservation as followings.
 
 1. Follow the law, regulation, act and 
standard operation for present and future 
environment
 
 2. Manage the environment to protect, 
reduce and limit the pollution
 
 3. Sustainably improve and develop good 
environment
 
 4. Support the utilization of natural 
resources to the highest value
 
 5. Encourage the staffs at every level to 
realize the important of environment and 
how to protect it

Company	Introduction2.	

csr_2556_Eng_edit1.indd   48 3/25/14   12:16 AM



โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 49

	 S & J emphasizes on “Good People, 
Cleaver Workers” and let these people 
show their potentials freely. The company 
always have the space for staffs to think 
and give the idea e.g., through suggestion 
program on how to increase the productivity 
and innovation. In 2012, there were 177 
suggestions and increased to be 444 in 
2013. Among them, many have been applied 
in the field, and found to help the company 
have better productivity and cost saving.

 The company also has the training pro- 
gram in many aspects with the purpose to 
improve the staff’s skill, capability and 
ethical practices. From one training program 
in working management (5-S program), it 
helped the company save about 1,169,370 
million baht in 2013.

Suggestion board for
work improvement 

Human	Resources
	 • Cooperative Working
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	 In	 2013,	 the	 first	 year	 that	 the	 company	
has	brought	the	HR Transformation system	
for	 working	 by	 using	 the	 Performance	
Management	System	(PMS)	as	the	important	
tool.	This	system	has	 led	to	the	revision	of	
the	 organization	 structures	 especially	 the	
human	resource	management	structure	that	
will	 cause	 the	 great	 change	 in	 the	 staff’s	
working	 process.	 Based	 on	 the	 cross	
funtional	 working	 system	 taken	 from	 the	
above	tool,	it	is	expected	to	have	the	leaner	
and	more	efficient	structure	than	ever	before.	
The	operation	includes	

	 1.	Revise	to	define	the	core	competency	
that	 is	 necessary	 for	 the	 business	 achieve-	
ment.	 Includings	 are	 the	 commitment	 to	
success,	customer	focus	and	team	work.
	

	 "Commitment	to	success"
	
	 Involves	with	the	strong	mind	for	the	orga-	
nization’s	 success	 and	 the	 commitment	 in	
managing	 the	 successful	 and	 efficient	 out	
comes.

 "Customer	focus"

	 Involves	with	the	passion	in	working	/	giving	
service	 to	 the	 customers	 throughout	 the	
whole	 supply	 chain,	 and	 simultaneously,	
listen	to	the	customer’s	suggestion/complaint	
for	further	improvement.

	 "Team	work"	

	 Involves	 with	 the	 helpful	 mind	 that	 is	 to	
pay	 attention	 on	 cooperative	 working	 by	
showing	 of	 the	 sincerity,	 trust	 and	 good	
listener	with	the	target	to	let	the	work	go	on	
smoothly	and	efficiently. 

	 2.	Revise	 KPI	 from	 the	 related	 working	
units	that	links	with	the	business	target,	and	
the	 index	to	show	the	working	potentials	of	
the	organization,	deparments	and	personnels	
efficiently.
	
	 From	 future	 prediction	 together	with	 the	
passing	records,	it	is	able	to	set	the	human	
resource	development	plan	under	the	know-	
ledge/skill	 necessary	 for	 working	 that	 can	
impact	the	company’s	business	growth	and	
customer’s	satisfaction	or	over	satisfaction	
from	 having	 the	 potential,	 capability	 and	
service	mind.	The	plan	can	be	divided	into	4	
provided	courses	that	include	Basic	Know-	
ledge,	Quality,	Management	 and	 Safety	 at	
the	ratio	of	10	:	30	:	20	:	40.	This	means	the	
company	 pays	 attention	 mainly	 on	 quality	
and	safety	that	are	important	to	customer’s	
image	and	staff’s	life.
	
	 In	terms	of	safety,	the	company	has	operated	
this	part	seriously	that	makes	the	company	
be	able	to	get	the	OHSAS 18001	certificate	
showing	the	staff’s	safety	standard	in	working	
although	there	are	sometimes	the	accidents	
happen	 but	 the	 event	 tends	 to	 reduce	
every	 year.	 Additionally,	 the	 company	 also	
provide	“Happy Workplace”	program	to	let	
the	company	staffs	have	better	life	quality.

• Strategic Idea and Management
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	 After	having	had	the	official	CSR	committee	
with	 formally	 operated	 activities,	 the	 CSR	
report	under	the	report	frame	of	CSR	–	DIW	
26000	was	done	previously.	The	report	was	
within	 the	 company’s	 business	 annual	
report	shown	by	GRI	index.	In	2013,	it	was	
the	first	time	that	the	CSR	report	was	sepa-
rated	from	the	business	report	and	showed	
more	detail	of	the	operation	with	the	purpose	
of	 giving	 the	 the	 clearer,	 more	 detail	 and	
detectable	 information	to	the	stakeholders	on	
the	company’s	CSR	activities.This	report	was	
aimed	to	communicate	with	the	stakeholders,	
investors	and	publics	on	the	company’s	CSR	
operated	during	January	1-	December	31,	2013.
		
	 The	information	is	based	on	the	important	
materials	 on	 sustainable,	 significant	 and	
relevant	aspects.	In	relating	to	the	report,	the	
company	has	set	the	roadmap	in	preparing	
the	report	during	2013	–	2015	that	highlights	
on	CSR	award	&	GRI	process.	From	2016	
onwards,	 the	 report	 will	 be	 highlighted	 to	
SET	Sustainability	Index.

Report Frame3. 
	 Under	 consideration	 on	 the	 sustainable	
business	 and	 CSR	 operation,	 there	 is	 the	
integration	of	the	CSR	work	to	the	company’s	
business	 process.	 The	 study	 on	 the	 influ-
enced	factors	to	the	business,	ethical	prac-
tices	and	the	needs	of	the	stakeholders	has	
been	come	into	account	and	analyzed.	The	
obtained	 information,	 both	 negative	 and	
positive,	 has	 been	 now	 applied	 by	 setting	
into	 the	 short	 and	 long	 term	 policy.	 The	
planned	 activities	 have	 been	 arranged	
orderly	that	will	be	operated	accordingly	and	
evaluate	 with	 the	 ultimate	 goal	 of	 whether	
the	operation	from	such	plan	is	efficient	and	
allied	with	the	organization’s	outcome.
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CSR Operation4. 
CSR Policy

	 The	company	is	targeted		to	be	the	prototype	of	good	working	place.	The	running	on	
CSR	is	without	enforcement	but	from	the	heart.	The	emphasis	is	on	the	business	growth	
in	conjunction	with	the	valuable	CSR	activity	from	every	corner	to	let	the	operation	be	the	
sustainable	development.

The value added beauty business to the world

CSR ROAD MAP 2013-2020

2013-2014

Image

2015-2017

Impact

2018-2020

Networking

Networking among health and beauty 
business sectors responsible to the society 
and environment

- Supports customers/suppliers/stakeholders
  in social responsibility

- Support in the network to let the consumers
  be able to access to the right information on
  health and beauty

Development of products that have  
no or minimized risk to the consumers 
by consideration of the impact to the 
society and environment

- Design and formulate products for health 
 and beauty that utilize the natural raw  
 materials

Trendy for valuable beauty business to 
the world, society and environment
 

- Pay attention to every step of process 
 within the organization that may impact 
 the society and environment
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CSR President
Professor Dr. Malyn Chulasiri

Managing Director
Mr. Thirasak Vikitset

Official CSR Working Team

Policy Committee Role and Responsibility

Admiral Apichat Pengsritong
Mrs. Tongsuk Ubpratumpakul
Mrs. Suthanya Summana
Mrs. Pachara Pongwichan
Mrs. Rujapa Srisurang

● Set the policy and long
   term  plan

● Transfer the policy, give the
    suggestion and observe 
    the activity

● Consider and judge the
    plan and budget

● Have the meeting to revise
   and follow the activity 
   quarterly

Sub-committee Role and Responsibility

Academic Responsibility
Dr. Veerawat
      Teeranachaideekul
Ms. Natthapichaya
       Kidtamrongworakun
Ms. Vena Nathasiri
Mr. Somkid Fungleng

Activity Responsibility
Mr. Kritchai Saytong
Ms. Nattakan Chimkam
Ms. Kittika Kingthong
Mrs. Sudarat
        Tanasanpadungkit
Ms. Sunee Chongcharoenchit
Ms. Kodchanut Chunnaphat

Public Relation Respon-
sibility
Ms. Onanong
       Ngampaiboonsombat
Ms. Suntharee Namsuan
Mr. Sasiorn Pornssawat

•	Bring the policy for practicing  
 to  make it happen

•	Report and publicize the activity  
 to the public and related persons

•	Have the meeting to evaluate  
 and follow the activity monthly

•	Communicate with the stake- 
 holders (staff, customer/supplier, 
 community)

•	Evaluate the stakeholders and  
 define the activity for the stake- 
 holders
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	 Policy	Committee		
  
  1. Members are of the executive level  
  and considered by Director Board
 2. One year term
 3. Have the meeting during the appointed  
  period (quarterly)

Social/Environmental
Responsibility

Sub-committee 

1. Members are at least the department  
 head/unit considered by Policy Committee
2. One year term
3. Able to join and run the activity

The	Company	has	the	criteria	to	appoint	the	policy	committee	
and	sub-committee	as	followings.

 Besides the working team above, the company has also set the specific working unit 
under the Human Resource Development (HRD) Department with the responsibility to the 
inner and outer society as shown in the pictures.

HRD

TRAINNIG

OJT
&

PUBLIC

IN-HOUSE 
TRAINING SYSTEM

DEVELOPMENT CSR

INSIDE
ORGANIZATION

(STAFFS)

OUTSIDE
ORGANIZATION
(STAKEHOLDERS) 
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CSR Operation

	 It	 is	almost	30	years	 that	S	&	J	has	 run	
the	business	and	shown	the	social	respon-
sibility	because	of	 the	belief	 that	 the	com-
pany	can	be	sustainable	in	business	growth	
not	only	from	the	income	and	profit,	but	also	
from	the	care	that	must	be	pay	back	to	the	
society	 and	 environment.	 It	 is	 additionally	
believe	that	 if	society	 is	happy,	the	organi-
zation	will	be	happy	and	success	too.
	
	 In	 running	 the	business,	S	&	J	has	paid	
the	attention	to	the	stakeholders	(customer/
supplier,	 staff,	 consumer)	 in	 parallel	 to	 the	
community.	For	Customer/Supplier	through	
the	supply	chain,	 the	company	 follows	 the	
ethical	 practice	 in	 business	 that	 is	 clear,	
fair	 and	detectable.	For	Staff,	 the	company	
follows	 the	 law/act	 for	 labor	 treatment	and	
many	 times	 to	 improve	 regarding	 to	 our	
international	customer’s	suggestion	with	the	
purpose	 to	 let	 them	have	better	 life	during	
working	 or	 leaving	 the	 company.	 Besides,	
the	 company	 also	 hires	 the	 handicapped	

persons	for	working	and	from	this	operation,	
the	 company	 has	 been	 certified	 regarding	 to	
the	 Thai	 standard	 labor	 system.	 For	 Con-
sumer,	 the	 company	 strictly	 produces	 the	
products	 that	 are	 safe	 for	 use	 besides	 of		
having	 the	 quality	 with	 the	 concept	 of		
producing	 the	 products	 that	 are	 worth	 to	
buy.	Regarding	to	the	products,	the	company	
has	 the	 research	 in	 conjuction	 with	 the	
development	 and	 innovation	 for	 creation.	
In	 doing	 so,	 the	 advanced	 knowledge	 and	
technology	 linking	with	green	technology	 is	
the	main	 operation.	 For	 Community,	 there	
is	 a	 clear	 policy	 in	 supporting	 the	 good	
relationship	 between	 the	 community	 and	
the	 company.	 This	 can	 be	 seen	 from	 the	
company’s	CSR	activities	for	the	community.
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Environment

Work Place

Community

Market Place

CSR ACTIVITIES

	 Emphasized	 on	 the	 activity	 and	 heartfelt	 in	
working	by	thinking	of	the	factors	throughout	the	
supply	chain	that	may	impact	positively	or	nega-
tively	to	society/environment	and	keep	thinking	
of	how	to	turn	the	negative	 impact	 to	be	posi-
tive.	The	supporting	activities	e.g.,	forestration,	
energy	conservation,	waste	water	management,	
carbon	foot	print,	etc

	 Emphasized	on	the	spiritual	devotion	and	
gratitude	by	having	the	activity	that	can	link	
the	good	relationship	 to	 the	community	by	
which	 there	are	activities	of	promoting	 the	
additional	 income	 to	 the	 community,	 the	
support	of	the	education	to	the	community	
school,	the	spiritual	encouraging	to	the	cancer	
patient,	the	donation	to	disaster	people,	etc.

Emphasized	on	the	activity	that	can	support	the	
staffs	to	have	capability	and	potential	in	working	
and	at	the	same	time	to	have	the	better	life	quality
and	 the	 examples	of	 the	 activities	provided	 to	
them	 are	 inside	 and	 outside	 classrooms	 with	
the	 provision	 of	 happy	workplace	 project	 e.g.,	
exercise	room,	money	saving,	etc.

Emphasized	on	 the	acitivity	 that	can	go	 to	
the	consumers	and	be	welcomed	by	them.	
The	 activities	 include	 the	 creation	 of	 inno-
vative	products,	green	products,	with	many	
times	of	joining	with	the	customers	to	build	
interesting	activities	e.g.,	workshop	for	skin	
detection,	 introduction	 of	 products	 with	
interesting	events.
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Defining and Sequencing 
Important Stakeholders5. 

	 S	&	J	has	the	plan	and	operation	on	the	
social	 activity	 systematically	by	paying	 the	
attention	on	 the	outcome	 from	the	 running	
business.	The	decision	in	making	the	policy	
and	 action	 is	 upon	 the	 objectives	 of	 the	
stakeholders.	
	
	 The	stakeholder	management	is	therefore	
has	to	consider	from	the	need,	interest	and	
effect	 that	 may	 occur	 directly	 or	 indirectly	
from	 the	 company’s	 business	 plan	 and	
operation.	Besides,	 the	benefits	 that	occur	
to	 the	 company	 and	 stakeholders	 are	

unavoidable	 not	 to	 be	 taken	 into	 account.	
From	analyzing	and	sequencing	the	impor-
tance	 of	 stakeholders	 regarding	 to	 CSR-	
DIW	 26000,	 it	 has	 been	 found	 that	 the	
important	stakeholders	 related	to	 the	busi-	
ness	 process	 sequentially	 are	 consumer,	
customer,	supplier,	staff	and	community.		
	
	 The	following	table	shows	the	expectation	
of	 the	 stakeholders	 from	 theirs	 needs	 and	
the	company’s	process	with	operation	and	
the	outcome.

Consideration under products and services
through the whole supply chain

STAFFGOVERNMENT

SHARE
HOLDER

CONSUMER

CUSTOMER

SUPPLIERS

COMMUNITY
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Operation of the company to the 
expectation of the stakeholders and 

the outcome

Expectation Process Operation Outcome

Staff 1.	 Welfare	and	reward
2.	 Security	and	step	up
	 level/position	
3.	 Life	quality
4.	 Knowledge	and	skillful	
	 development

-	 Idea	survey
-	 Welfare	committee			
	 meeting
-	 Received	com	plaint

-	 Fairly	treated	regarding		
	 to	the	human	right	and		
	 labor	operation
-	 Quality	life	development		
	 regarding	to	the	Happy		
	 Workplace	policy
-		Equally	developed	on		
	 knowledge/skill	in	both	
	 hard	and	soft	sides

-	Received	the	certif	icate	on	
	 Thai	Standard	Labor	
		 (มรท.8001)
-	Received	the	excellent	
		 award	on	innovation	from		 	
	 Saha	Group
-	Received	the	excellent	
	 award	on	the	excellent		 	
	 skillful	labor	development		 	
	 from	Department	of	Skillful
	 Labor,	Eastern	Side

Expectation Process Operation Outcome

Consumer 1.	Product	quality	and	safety	
				 with	reasonable	price
2.	Clear	and	right	in
					formation	on	product	and	
					usage				

-	Consumer	survey	for		
			need	and	unmet	needs	
			of	products
-	Consumer	complaint		
			through	customer

-	 Creation	of	innovative
	 products	from	advanced		
	 and	green	concept
-	 Control	of	production
		 process	based	on	inter-	
		 national	standard
-	 Increasing	channel	for		
	 the	product	and	product		
	 information

-		More	new	innovative	products			
	 from	advanced	technology		 	
	 and	herbs	e.g.,	roll	on	with	long		
	 lasting	encapsulated	fragrance,		
	 anti-melasma	serum	from		 	
			myrobalan	extract,	showergel	
	 and	lotion	from	encapsulated		 	
			lakoocha	extract	,etc	.
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Expectation Process Operation Outcome

Community 1. Occupation support to 
  increase income to the
  community people
2. Looking after social and envi 
 ronmental community  
 around the company
3. Community activity support
4. Child and youth development 
 in community schools

- Community survey and 
 voice
- Joining activity with 
 community/ school

- Dish washer teaching with  
 support of equipment and  
 production area with the  
 registration to FDA
-  Life quality support to  
 community youth
 - Hosting the youth camp  
 for school children

- Community has its own brand   
  dishwasher officially and 
 commercially
- Supporting 5 schools to fulfill   
 their needs in helping school   
 children
- Participating youth to camp of    
 200 persons/year
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Organization’s
Direction

6. 

S&J’s operation regarding
to CSR DIW

Items
CSR DIW

Compliance Operation

1. Good business governance

2. Human right respect

3. Fair labor treatment

22 points 
(100%)

12 points 
(100%)

38 points
(100 %)

- Set the good governance policy consisted  
 of 3 parts: good business governance policy,  
 business ethics and staff ethics

- Set human right policy that covers CEO   
 and labor workers
- Foster the human right concept from the   
 beginning of working through orientation   
 (staff ethics, complaint channel)

- Treat all level staffs regarding to human right  
 rule and international declaration on basic  
 right in working (fairness, no child labor)
- Social protect (salary, reward, punishment)
- Health and safety protect
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S&J’s operation regarding
to CSR DIW

	 6.1	Good	Business	Governance	

	 S	 &	 J	 realizes	 the	 importance	 of	 good	
business	governance	because	of	wanting	to	
have	 the	clear,	 fair,	 trusted	and	detectable	
business	for	stakeholders	aiming	to	the	sus-
tainable	growth.	For	more	efficient	operation	
to	serve	this	good	governance	business,	the	

passing	 records	 and	 experiences	of	working	
together	 with	 the	 comment,	 suggestion	
and	 information	 received	 from	elsewhere	are	
considered,	discussed	and	come	out	as	the	
following	aspects	for	better	operation.

Items
CSR DIW

Compliance Operation

4.	 Environment	management

5.	 Fair	trading

6.	 Consumer	responsibility			

7.	Cooperation	in	community		
	 and	society	development
	

7	points
(100%)

6	points
(100%)

11	points
(100%)

7	points
(100%)

-	Set	the	management	plan	and	control	activity	to		
			delete	or	reduce	the	negative	impact	caused
	 from	the	business	process	to	the	envrionment		
	 and	promote	the	positive	impact	that	can	help		
	 better	environment
-	Restrict	on	ethics,	clearness	and	being	able		 	
	 to	check	for	operation	
-	Run	business	regarding	to	law	and	regulation

-	Provide	fair	price	and	reasonable	service
-	Produce	quality	and	safety	products
-	Give	beneficial	information	of	products	to	make		
	 consumer	be	able	to	decide	buying	or	correct	
	 by	use

-	Support	the	economic	development
-	Improve	the	better	life	quality	through	better		 	
society/environment
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1	.	Shareholder’s	right
2	.	Fairness	to	shareholders
3	.	Stakeholder’s	role
4	.	Clearly	revealed	information
5	.	Director’s	responsibility

	 Risk	Management
	
	 Risk	 management	 is	 the	 important	 tool	
to	help	diminish	or	reduce	the	damage	due	
to	 some	 unexpected	 events	 e.g.,	 money	
exchange	rate,	political	issue,	disaster.	S	&	J	
realizes	the	importance	of	the	risk	manage-
ment	 that	 can	 impact	 the	 company’s	 run-
ning	 business	 e.g.,	 to	 cause	 higher	 price,	
be	unable	 to	deliver	 the	products	on	 time,	
make	 the	 products	 be	 in	 lower	 quality,	
provide	polluted	waste	to	the	environment,	
etc.,	the	participating	staffs	are	informed	to	
have	great	concern	on	the	responsible	jobs	
that	may	be	in	a	risk	to	the	company’s	busi-
ness.	 In	 achieving	 the	 risk	 management,	
there	 are	 strategies	 for	 operation	 under-

stood	clearly	by	all	level	staffs.	However,	the	
great	 responsibility	 is	 to	 the	 top	 manage-
ment	staff	of	each	unit.	 If	any	 risk	notified,	
the	 information	will	 be	 communicated	 and	
discussed	for	correction	and	future	protec-
tion.	The	information	will	always	be	shared.	
Besides,	 the	company	has	the	 Internal	Au-
dit	Team	to	evaluate	the	working	operation	
of	 each	department	and	appoints	 the	Risk	
Management	Committee	 for	study	and	 fol-
low	closely	on	any	risks	that	may	impact	the	
company’s	 business.	 The	members	 in	 this	
latter	committee	have	the	responsibility	that	
is	shown	below.

	 S	&	J	has	13	directors	sit	in	the	board.	Five	are	the	company’s	executives,	3	are	not	and	5	
are	independent	directors	to	work	in	a	term	regarding	to	the	company’s	regulation.
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1.	Set	the	plan	and	direction	in	managing		
				the	risks
2.	Indicate	risks	that	may	impact	the	busi	
				ness	from	the	inner	and	outer	factors
3.	Estimate	risks	to	predict	their	status
				(important/dangerous	level)	and	manage
		 these	 risks	 to	see	whether	 the	operation	
			 is	effective

4.	Indicate	strategies	in	risk	management

5.	Report	managed	risk	to	the	company’s
				executive	board

6.	Manage	risk	continuously	for	faster	and
				more	advancing	development	in	managing
				risks		

 
	 6.2	Fair	Trading	 	
	
	 S	&	J	has	the	ethical	policy	for	the	staff	to	
follow	and	practice	 to	each	group	of	stake-

holders	as	followings.	
	
		 The	Company	and	shareholders
	
	 	 Reduce	 the	 opposition	 in	 benefits	 with	
reason	and	 reveal	 the	business	 run	clearly.	

	
		 Customers
	
	 	 Rely	on	sincererity,	fairness,	correctness,	
ethical	practices,	service	mind	and	product	
development	to	make	the	customer	be	hap-
py,	satisfied,	trust	and	able	to	get	the	good	
income	and	profit.

	 Staffs	

	 Fair	 treatming	 upon	 vasic	 human	 right	
by	 supporting,	 encouraging,	 training	 and	
developing	 to	 let	 the	 staffs	 be	more	 skillful	
and	 capability	 with	 happiness	 and	 willing-	
ness	in	working.
	
	 Suppliers

	 Good	cooperation	regarding	to	the	trade	
agreement	 but	 concerning	 also	 on	 good	
relationship	 and	 	 friendship	 by	 having	 the	
knowledge	sharing	and	skillful	improvement.
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	 In	 addition	 to	 above,	 anti-corruption	 is	
the	main	subject	that	all	staffs	have	to	prac-
tice.	This	is	to	support	the	company’s	clean	
business	without	any	conflict	to	customers	
or	 suppliers	 and	 importantly	 to	 reduce	 the	
corruption	issue	of	the	country.	 	There	is	a	
clear	 punishment	 stated	 in	 the	 company’s	
regulation	for	corruption	issue. 	
	
	 6.3 Human Right Respect

	 S	 &	 J	 has	 the	 human	 right	 policy	 clearly		
because	 of	 realizing	 the	 the	 basic	 needs	
of	 human.	 The	 company	 respects	 and	 fol-
lows	 the	 law	and	regulation	 in	human	right.		
Regarding	 to	 the	strict	operation	on	human	
right,	the	company	received	the	certificate	on	
Thai	standard	labour	(มรท.)	in	2010.

	 Regarding	to	the	human	right	respect,	the	
company	does	not	support	the	enforced	/child	
labours	because	of	realizing	the	enforcement	
will	 make	 unwilling	 working	 and	 will	 make	
the	company	be	unable	to	get	the	good	job.	
The	company	does	not	call	any	guaranteed	

money	 for	working	 except	 the	 job	 involved	
with	 finance	 or	 asset	 responsibility	 stated	
to	be	allowed	for	such	call	by	law.	For	wage	
payment,	the	staffs	are	paid	the	minimal	wage	
stated	by	law.	Mostly	is	higher	depending	on	
the	 staff’s	 capability	 and	 skill.	 The	working	
hour	in	the	company	is	regarding	to	the	law	
by	 not	 over	 48	 hours/week	 with	 the	 2-day	
holidays.	 The	 extra	 hour	 from	 the	 normal	
working	hours,	the	overtime	payment	will	be	
provided	with	 the	 rate	 regarding	 to	 the	 law	
as	well.

	 Additionally,	the	company	does	not	pro-
mote	 or	 support	 the	 unfair	 hiring,	 wage,	
reward	 and	 step	 up	 position.	 There	 is	 no	
discrimination	on	sex,	age,	race,	religion	and	
else.	This	can	be	seen	that	he	company	has	
hired	a	number	of	less	opportunity	staffs	e.g.,	
handicapped	 persons,	 to	 work	 in	 different	
positions	 of	 the	 company.	 This	 treatment	
is	according	 to	 law	 (ratio	of	100:1).	 	During	
working,	there	is	no	any	inferior	issue	among	
these	 handicapped	 persons.	 The	 company	
has	the	program	called	“Care	You”	for	them.
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	 6.4	Fair	Labour	Treatment	
	
	 S	&	J	has	the	standard	operation	system	in	taking	care	of	the	staff’s	health	and	safety	
by	having	the	officially	appointed	Security	and	Safety	Committee.	This	committee	will	have	
the	plan	to	look	after	the	working	environment	and	the	staff’s	basic	security.	They	will	also	
survey	the	staff’s	needs	in	order	to	improve	better	health	and	safety	to	the	staffs.	

	 Occupational	Health	and	Safety
	
	 The	 company	 has	 appointed	 the	 Safety	
Committee	to	be	responsible	for	the	staff’s	
safety	working.	This	committee	will	have	to	
look	 after	 the	 environmental	 condition	 and	
the	possible	 risk	 that	can	cause	 the	staff’s	
safety	issue	e.g.,	health,	accident.	Besides,	
there	are	training	programs	or	courses	and	
campaigns	 for	 safety	working	 e.g.,	 how	 to	
use	forklift	safely,	week	of	zero	accident.	For	
some	special	care	equipment	or	operation,	
there	 is	 a	 special	 force	 team	 to	 take	 care	

or	 look	after	the	use	e.g.,	boiler.	For	occu-
pational	health	e.g.,	 the	staffs	who	work	 in	
the	 powder	 plant,	 there	 are	 the	 regulation	
that	they	have	to	wear	special	maks	and	be	
examined	for	the	lung	regularly.

Items Male Female Total Status

No.	of	staffs 385 1157 1542

No.	of	toilets	(standard
50	persons/room) 57 102 159 Over	law’s	regula-

tion

No.	of	drinking	water	
points	(standard	40	
persons)

Cold	water	43	points	+	hot	
water	15	points				  58	 POINT Over	law’s	regula-

tion

Nurse	2	persons Regarding	to	law

Medical	doctor	1	person Regarding	to	law

Basic Social Security
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	 Safety Summary
	
	 1. Accident leading to stop working
	
	 Four	persons	with	135	stop	working	days	
in	2012	and	 reduced	 to	3	persons	with	32	
stop	working	days	in	2013.

	
	 2. Accident from releasing of
    chemicals	
	
	 Two	 persons,	 one	 case	 was	 from	 the	
non-dangerous	 	chemical	 	 spilting	 into	 	 the	
eyes	from	not	wearing	protecting	PPE	during	
working	 that	 was	 corrected	 by	 building	
the	 careful	 behavior	 in	 working	 on	 chemi-
cals		and	another	case	was	from	the	the	left	
over		chemical	in	the	plastic	bag	fell	into	the	
foot.	 Both	 cases	 were	 corrected	 by	 strict	
following	 the	 regulation	 while	 working	 on	
chemicals.
		
	 3. Accident from forklift	
	
	 Fourteen	persons	in	2012	and	reduced	to	
be	12	persons	in	2013.	The	major	cause	was	
from	the	staff’s	carelessness	during	driving.	
The	correction	to	prevent	this	accident	was	
to	build	up	the	careful	behavior	to	the	staffs	
besides	managing	the	storing	materials	or-
derly	not	to	be	the	barrier	for	moving	forklift	
(statistics	from	Safety	Committee,	2013).

 Health
	
	 S	&	J	has	hired	 the	medical	doctor	and	
nurse	in	the	factory	clinic	to	give	the	primarily	
medical	care	to	the	staffs.
	 In		2013,	the	staffs	who	went	to	use	this	
service	were	found	to	be	in	the	frequency	of	

 6.5 Consumer Responsibility
	
	 In	 the	 formulated	products,	 a	 number	 of	
ingredients	 are	 mixed.	 Some	 of	 them	 are	
synthesized	 chemicals	 while	 some	 of	 them	
derived	 from	 natural	 sources.	 Regarding	 to	
this	 combination,	 it	 is	 possible	 that	 the		
product	 may	 cause	 the	 unwanted	 effects	
to	the	customers.	It	is	therefore	the	compa-
ny’s	great	 responsibility	 to	create	 the	prod-
ucts	 that	 are	 not	 only	 with	 the	 quality	 but	
also	 safe	 for	 use.	 In	 such	 formulation,	 the	
company	 strictly	 follows	 the	 Thai	 FDA	 as	
well	 as	 the	 customer’s	 regulations	 in	
using	 the	 ingredient	 and	 the	 process.	
Besides,	 the	 company	 has	 the	 SJI	 Beauty	
and	Health	Sciences	Institute	that	can	evalu-	
ate	 the	 safety	 and	 efficacy	 of	 the	 products	
with	the	chemical	and	microbiological	labora-
tories	to	check	any	involving	quality	including	
safety	 issue	 by	 using	 the	 advanced	 instru-
ments	 e.g.,	 Janus,	 DSC,	 SEM,	 UPLC,	 GC.	

2966	times.	The	most	popular	ailment	was	
diarrhea,	 719	 times;	 respiratory	 problem,	
577	times.	Besides	this	provision,	the	com-
pany	also	supports	the	annual	health	check.	
In	2013,	it	was	found	that	among	1542	staffs,	
98%	were	healthy.	The	rest	(2%)	was	found	
some	 health	 issue	 sequentially	 from	 the	
seriousness	to	mildness	as	the	lung	working	
capability,	 kidney	 working	 capability,	 the	
healthy	 blood	 cell	 and	 chase	 issue	 (data	
from	 People	 Medical	 Center).	 The	 same	
data	 showed	 the	 aging	 diseases	 in	 staffs	
who	becaming	initially	older	e.g.,	high	blood	
pressure,	diabetes.
	
	 To	promote	the	staff’s	health,	the	company	
has	 the	 campaigns	 for	 food,	 emotion	 and	
relax	 continuously	 with	 the	 workshop	 on	
balanced	 food	 consumption	 timely,	 religion	
practice,	provision	of	gym	for	exercise,	etc.
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Many times that the company has suggested 
the customers with their own formulas 
to concern on some in their formulated 
ingredients suspected for safety issue. S & J 
has the team to follow the information on 
ingredients used in cosmetics closedly 
through many channels, e.g., journals, 

Plan for reducing use of some safety risk chemicals 

Chemical 2010 2011 2012-2013

Isopropyl Myristate
Sodium Lauryl Sulfate
Paraben
Triethanolamine
Imidazolidinyl Urea

5% 15% 30%

conferences, news. Some concerned in- 
gredients for safety issue have been 
deleted from use or reducing for use in certain 
categories e.g., total deletion of  formaldehye 
releasing preservatives, D4 and D5 of 
cyclomethicone group, propylparaben and 
over in paraben group.
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	 6.6 Environment Responsibility  	
	 	
	 The	 impact	 from	 running	 the	 business	
of	S	&	J	through	the	whole	supply	chain	 is	
unavoidable	 to	 have	 the	 risk	 on	 ethical	
practice	 to	 both	 society	 and	 environment	
regarding	to	the	information	stated	in	CSR-
DIW	26000.	The	important	negative	impacts	
would	be	as	followings.	
	
	 1. Water Pollution	
	
	 The	company	uses	100%	tap	water	and	
among	them,	20%	is	used	without	returning,	
while	80%	has	been	returned	to	use	in	some	
other	purposes	regarding	to	the	suggestion	
of	the	Energy	Saving	Committee.
	
	 From	the	previous	study	on	carbon	foot-
print	 for	 one	 shower	 product,	 it	 has	 been	
known	how	much	CO2	was	released	during	
the	 process	 by	 calculating	 from	 the	whole	
supply	 chain	 source	 of	 raw	 materials	 and	
packaging	 to	 the	 consumer’s	 hand.	 The		
result	 showed	 such	 CO2	 release	 =	 468	 g.	
This	figure	is	a	bit	high	and	so	has	made	the	
company	to	think	what	to	do	to	reduce	such	
release	through	the	whole	supply	chain	e.g.,	
considering	 source	 and	 manufacturing	 of	
raw	 materials,	 shipment,	 formulation,	 pro-
cess,	 internal	 logistics,	 the	waste	manage-	
ment,	 etc.	 As	 it	 has	 been	well	 known	 that	
if	 there	 is	no	proper	management,	the	out-
come	 from	 the	 company's	 process	 may	
impact	 the	 community	 through	 the	 envi-

ronment	 and	 therefore	 it	 is	 the	 company’s	
responsibility	 to	 protect	 any	 environmental	
issues	that	may	happen.	From	such	concern,	
the	 company	 strictly	 follows	 the	 environ-
mental	law	and	from	the	cooperation	among	
the	 	staffs,	 it	has	made	S	&	J	received	the	
certificate	 on	 ISO	 14001.	 The	 important	
projects	 that	 the	 company	 has	 done	 to	
achieve	environment	protection	goal	are	as	
followings.	
	
	 1.1 Water Management and Control
	
	 S	 &	 J	 has	 concerned	 seriously	 on	 water	
management	 that	 can	 be	 said	 water	 is	 the	
important	part	for	the	product	and	process	in	
the	 company.	 The	water	 quality	 is	 checked		
regularly	 by	 chemical	 and	 microbiological	
analysis.	 The	 same	 as	 the	 waste	 water	 to	
the	 environment	 that	 will	 be	 also	 checked	
chemically	 and	 microbiologically	 regarding	
to	 the	 law	 before	 releasing	 to	 the	 environ-
ment.	 The	 company	 has	 hired	 the	 expert	
company	 on	 waste	 water	 management	
on	 this	 task.	 To	make	 the	 control	 of	 waste	
water	 done	 routinely	 without	 causing	 any	
impacts	 to	 the	 community	 and	 surely	 the	
environment,	 the	 company	 has	 officially	
appointed	 the	 Environmental	 Committee	 to	
be	responsible	to	the	environment	protection	
especially.	 With	 this	 committee,	 the	 quality	
of	 water	 is	 kept	 on	 eyes	 by	 the	 operator	
assigned	by	this	committee.
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 It is remarkable to see that the water usage in 2013 was lower than the usage in 2012. 

This was due to the water saving usage and to the reuse and recycle campaigns.

Water usage in
2012 and 2013

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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	 Example of recycled use of RO water from the process

	 1.2 Reuse of Water Used in Vacuum Production
 
  From quality analysis of water used in vacuum production, it has been found to have the 
good quality that can be reused. From this operation, it can reduce 4000 sqm. of the tap 
water use per month down and save the cost as shown from the calculation below.

- Reuse of left over RO water from the starting project  10,553.85 sqm.
- Cost reduction from having to treat as water waste  10,553.85 x 60 = 633,231 baht
- Quantity reduction of tap water use   10,553.85 x 24 =253,292.4 baht
- CO2 reduction  18.99 ton carbon

- Reuse of used water in vacuum production  4,000 sqm.
- Cost reduction from having to treat as water waste  4,000 x 60 = 240,000 baht/month
- Quantify reduction of water use  2,000x20  = 40,000 baht/month
- Electricity energy reduction of chiller  15 %

Good:rejected water =70:30%Project: Reuse of RO Reject

In let tap water

Out let water

Reservoir 200 sqm

  In RO water process, only 70% can be used in the production system. The rest is the 
left  over  and  when  it  is  checked  and  mixed  with  the  tap  water  at  the  ratio  of  1:6  
(RO water  :  tap water),  this mixed water has  the same quality as  the  tap water.  It  is so 
nowadays  to  reuse  it  for  general  purpose  on  using  tap  water.  From  this  newly 
processed water, the calculation as CO2 reduction is shown below.
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Parameter Unit
 Influent Effluent Treatment

Potential 
(%)

Tested 
result

Designed 
value

Tested 
result Standard

BOD5 mg/l 51.3 ≤   1,500 8.4 ≤   120 84

COD mg/l 198.0 ≤   2,000 40.0 ≤    500 80

pH AT 25.0 ̊c - 6.8 6-8 7.6 5.5-9.0 -

SS mg/l 54.0 ≤    600 8.0 ≤    200 85

DS mg/l 286.0 - 999.0 ≤ 3,000 -

Grease and Oil mg/l 23.2 - ND ≤     10 100

Surfactant mg/l 9.67 ≤    125 ND ≤    15 100

BOD Loading
kg BOD/ 

day
9.85 ≤    300 - - -

COD Loading
kg COD/ 

day
38.02 ≤   400 - - -

	 1.3	Waste	Water	Management

 The company has hired Estern Company 
to give the advice and analysis the waste 
water before releasing from the factory to 
the waste water reservoir of Saha Group to 
ensure such waste water causes no nega-
tive impact to the community and environ-
ment. Each day, the waste water from the 
factory is about 200 sqm or the average of 
about 5000 sqm/month. The analyzed data 

Analytical	data	of	the	waste	water	quality	in	the	treatment	system,1st	time	(June	26,	2013	at	192	sqm/day)

on the waste water quality that is routinely 
checked is in the specification before re-
leasing out. The table below is the example 
of waste water quality from management. It 
can be seen that all obtained analytical data 
from both influent and effluent water is com-
plied with the designed and standard val-
ues, respectively.
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	 In 2013, the company targeted to increase 
the green area for the community and the 
operation was done at Khao Kaew-Khao 
Chompoo Forest for 20 rai to help reduce 
200 ton CO2 /year. The forestration project 

Forestration (2007 – 2013)

Planting
No. planted No. survival % survival CO2 (ton)

Land Year

Manglove 2007 500 167 33 1

Manglove 2008 600 150 25 6

Manglove 2009 2,000 10,600 53 75

Forest 2010 6,500 5,922 91 340

Forest 2011 12,000 11,759 98 501

Forest 2012 7,000 7,000 100 759

Forest 2013 6,000 4,800 80 930

Total 52,734           40,398 86% 2614

has been done since 2007 to manglove and 
forest lands. The figure on the company’s 
plantation into these lands is shown in the 
following table.

	 2. CO
2
 Reduction 

 
 2.1 Forestration/Green Area Increasing
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Energy Saving in 2013

	 2.2 Energy Conservation

	 S & J has appointed the Energy Conserva-
tion Committee. This committee will make the 
plan to control the energy usage within the 
company’s operation especially the use of 
electricity and water with the ultimate goal 
to reduce the cost and CO2 release to the 

environment. In 2013, the energy saving by the 
indicies of CO2 release was found to be more 
than 1200 tons. The main activity to achieve 
this plan was through aiming on how to reduce 
energy using with several campaignes e.g., 
electricity utilization, energy saving week, etc.

No. Item Reduced CO2
(kg/year)

Cost saving 
(baht)

1 Reduction of electricity utilization 350,000 1,963,141

2 Reusing of R-22 reagent 90,000 7,500

3 Recylcing of rejected RO for use in the toilet 55,000 308,494

4 Reduction of R-22 from air condition by using 
of saving valve

280,000 23,625

5 Moving the compressor of Woojung from CFN3 
to outside

21,000 117,788

6 Spraying the rejected RO water to the roof for 
temperature reduction

90,000 504,808

7 Changing the steaming to be ovening for some 
utensils

107,000 541,772

8 Reusing DI water for tank sterilizing 200,000 1,121,795

9 Use of wind mill to generate electricity in PMX 4,000 22,436

10 Inverting the controlling of hood in PMX 13,000 72,917

 Total  1,210,000  4,684,276
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	 2.3 Waste Management 
	
	 S & J has the clear direction for waste 
management. Starting from raw material 
and packaging usage to other disposible 
items that must be utilized highest value as 
possible and produce the lowest waste as 
possible. One operation is by 3R tool (re-
duce, reuse and recycle).

 To let the staffs understand and show 
their ideas on this direction, there are stages 
opened for these staffs to discuss and sug-
gest what they have in minds got from work-
ing and thinking. The ideas and suggestions 
from this opportunity resulted in a number of 
practical operation that can help save time, 
cost and else that are beneficial for the com-
pany. The examples include changing the 
shrink thickness from 50-60 mm to 40-50 
mm that can still give the wrapping quality, 
improving the carton box that can save the 
inventory area.
 
 Regarding to waste type, it has been 
divided into 3 different types: general waste, 
garbage waste and dangerous waste. 
    
 General Waste Management
 
 Under recycling and transforming con-
cept, the management has been done by 
having agreement with Niyom Recycle 
Company and Pattaya Paper Mill Company 
to help transfer these wastes e.g., paper, 
plastic, starch bag, from the industry. After 
then, they will recycle and transform these 
wastes to be the useful items again.

 Garbage Waste Management
  
 Under the sanitation concept, the manage- 
ment has been done by having agreement 

with Charlie Recycle Company and Lamch-
abang Municipality to help transfer these 
wastes e.g., left over food, falling leaves, 
from the industry every day. After then, they 
will recycle or destroy these wastes regard-
ing to their waste management program.

 Dangerous Waste Management

 The company concerns quite seriously on 
the dangerous waste management and so 
has hired Nakorn Luang Cement Company, 
Green Company and Better World Green 
Company to help transfer these wastes e.g., 
electricity bulb, paint containing can, chem-
icals, from the industry. After then, they 
will manage these wastes regarding to the 
waste regulation of Ministry of Industry.

Dangerous Waste
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	 6.7 Community Support and  
   Development

	 S	&	J	pays	much	attention	on	 the	com-
munity/society	 especially	 around	 the	 facto-
ry	 area	 although	 the	 surveyed	 information	
showed	no	complaint	 from	 them.	With	 the	
3-balancing	 policy	 (economy,	 society	 and	
environment),	 the	 company	 has	 provided	
the	beneficial	programs	for	the	community/
society	to	show	up	that	we	care	as	followings.

 Religion 
	
	 In	2013,	S	&	J	supported	a	number	of	 religion	activities	 through	materials	and	spirits	
e.g.,	 supported	building	of	sacred	places	 for	praying,	and	 toilets	 in	 the	 remote	 temples	
at		Chiang	Mai		and		Nong	Bua	Lampoo,	sponsoring	60	youth	monks	for	ethical	practice	
during	their	summer	vacation,	encouraging	2	staffs	to	become	monks	in	paying	back	the	
gratitude	to	their	parents.

Sacred	Place	Support	
Wat Sri Kaew, 
Nong Bua Lampoo
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Monk Support

Staff

Youth
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School Project Budget (baht)

Wat Nong Kham Library Playing groung and instruments 20,000

Wat Nong Kla Ethical practice 
Mushroom cultivation

30,000
15,000

Bang Bueng Public utility 35,340

Thai Kasikorn 
Songkroh

Extra school education 
Ethical practice

2,000
30,000

Wat Jook Kracher Thai musical instruments 33,550

Total 175,890

	

Thai musical project
(Wat	Jook	Kracher	School)

Library project
(Wat	Nong	Kham	School)

Community School Support

	 Community
 
 To build better relationship between the company and the surrounding community
S & J has the projects for community people as followings.

 S & J had surveyed the needs of the schools which are the community around the 
factory area and found out their needs. In 2013, the company supported these schools as 
shown below.
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Mushroom cultivation project
(Wat Nong Kla School)

Ethical practice project
(Thai Kasikorn Songkroh School)

Ethical practice
(Wat Nong Kla School)

csr_2556_Eng_edit1.indd   78 3/25/14   1:08 AM



โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 79

	 Less	Fortunate	People
     
 S & J has had the programs to support 
less fortunate people. Included are the 
“Respectation and Gratitude” program to 
assist the elderly people in the nursing home 
for  over  6 years, and “Look Good, Feel  
Better” program to support cancer patients 
by making them be beautiful with makeup 
for over 4 years. The newly started program 
in 2013 called “Extending Hand” is for 
AIDS children especially. The first help was 
to the AIDS children at Wat Prabat Nampoo, 
Lopburi. 

Children at Wat Prabat Nampoo, Lobburi

Cancer Patients

Elderly People
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Fired school
at Lobburi

	 Disaster people
	
	 S	 &	 J	with	 the	 staff’s	 contribution	 have	 helped	 several	 disaster	 events	 happened	 in		
Thailand	 and	 overseas.	 The	 contribution	 is	 not	 only	 through	money	 but	 also	 the	 labor	
working.		In	2013,	the	donation	and	labor	working	was	to	the	fired	school	of	one	company	
staff	at	the	remote	area,	and	the	supported	donation	to	the	disaster	in	Philippines.

Disaster
in Philippines
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Saving retired elephants

	 Animals
	 	
	 S	&	J	has	supported	elephants	at	Sukhothai	and	Kanjanaburi	provinces	for	many	years.	
Many	activities	have	been	conducted	including	the	support	of	elepahant	clinic,	mobile	clinic		
for	elephants	and	other	animals,	saving	retired	elephants	and	joining	with	local	people	to	
host	 the	cultural	 ceremony	 for	elephants	e.g.,	 sending	passing	away	elephant’s	 soul	 to	
heaven,	welcoming	the	new	senior	elephant	to	the	retired	sanctuary.tuary.

Sending passing away
elephant’s soul to heaven

csr_2556_Eng_edit1.indd   81 3/25/14   12:22 AM



โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการ
จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม82

	 6.8	 Innovation	and	Publicizing	
	
	 S	&	J	highlights	on	responsibility	to	society/	
environment	 as	 one	 of	 the	 company’s	
growing	 business.	 It	 started	 from	 looking	
for	 the	 sharing	 points	 between	 the	 busi-
ness		and	society.	Followed	by	sequencing	
the	 important	 points	 that	 can	 closely	 link	
between	business	and	social	benefits,	and	
after	 analysis,	 it	 has	 been	 found	 out	 the	
research	on	local	herbs	for	health	and	beauty	
can	bring	the	benefits	to	both.	Besides,	this	
can	bring	the	good	impact	to	the	environment	
as	well.	Therefore,	the	application	of	green	
technology	 and	 the	 study	 for	 efficacy	 and	
safety	of	herbs	that	can	be	applied	for	use	in	
health	and	beauty	products	are	performed.	
From	this	direction,	it	has	provided	the	great	

opportunity	to	the	company’s	business	and	
the	 farmer’s	 income	from	the	value	adding	
herbs.	Additionally,	 the	consumers	can	get	
the	 safer	 products	 with	 efficacy	 from	 the	
naturally	 sourced	 ingredients.	 With	 this	
targeted	 strategy,	 a	 number	 of	 researched	
herbs	have	been	turned	into	business	bene-	
fit,	and	made	the	company	be	able	to	gain	
the	additional	income.	This	performance	can	
also	 make	 the	 company	 have	 the	 unique-
ness	 from	 other	 competitors	 and	 in	 turn,	
make	our	customers	have	the	unique,	natu-	
ral	 products	 for	 the	 market.	 The	 following		
table	 shows	 the	 studied	 herbs	 that	 have	
been	commercialized	 in	 health	 and	beauty	
products.

Year 2010 2011 2012 2013

Herbs	led	to	more	
than	1	million-piece	
sale	in	the	first	year

Myrobalan	
extract

Damask	rose	
extract

Lakoocha	ex-
tract	in	form	of	

liposome
(first	in	the	
world)

Lemongrass.	
black	rice	and	gag	

extracts

Examples	of	products	formulated	with	the	researched	herbs	e.g.,	anti-melasma	serum	
from	Myrobalan	extract,	hair	shampoos	and	lotion	from	Lakoocha	liposome.

Studied herbs that have been commercialized
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	 The	researched	herbs	and	created	innovative	products	are	always	introduced	to	
the	customers	directly,	but	many	times	through	road	show	and	sometimes	publi-
cize	through	academic	journals	and	magazines	e.g.	C&T.	To	show	up	the	product	
creation	potentials	and	be	more	trusted	by	customers,	many	products	for	customers	
have	been	awarded	e.g.	R&D	Application	Award	from	C&T.

AWARDS
Innovative CSR

Way	to	operate	
sustainable	CSR

Keep	people,	
keep	organiza-
tion,	keep	world

Keep	elephant,	
keep	Thai

SJI	develops	
youth,	develops	
country
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AWARDS

AWARDS

GMP

มรท. 8000

OHSAS 18001

BODY SHOP

ISO 17025

LABOR SKILL

ISO 14001

WATSONS

ISO 9001

CSR

CSR DIW

STAFF SOCIETY

CUSTOMER

COMMUNITY
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