แนวทางการรายงาน
ขอบเขตของรายงาน
การกาหนดหัวข้ อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานฉบับนี ้ เป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีทงหมด
ั้
10 หมวด แต่ในรายงานฉบับนี ้จะไม่รวม 2 หมวด คือ
การกากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนดให้ เปิ ดเผยแยกต่างหาก
ภายใต้ หวั ข้ อ “กากับดูแลกิจการ” ของแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี 2559 และหัวข้ อรายงานด้ านสังคม / สิง่ แวดล้ อม
ดังนัน้ หัวข้ อการรายงานฉบับนี ้ ประกอบด้ วย 8 หมวด คือ
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
6. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรม และการเผยแพร่นวัตกรรม
ซึง่ ได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย
การมีส่วนร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่ วมของผู้มี
ส่วนได้ เสียทังภายในและภายนอกทุ
้
กกลุม่ ผ่านช่องทางต่างๆ และนาความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียมาดาเนินการ
ดังนี ้

ผู้มีส่วนได้ เสีย
1. ผู้ถือหุ้น

ความคาดหวัง
 ผลตอบแทน และการ
เติบโตขององค์กร
 การดาเนินกิจการที่
โปร่งใสตรวจสอบได้

2. พนักงาน



3. คูค่ ้ า



ค่าตอบแทน สวัสดิการที่
เหมาะสม
 ความก้ าวหน้ า และความ
มัน่ คงในชีวิต
 การพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น

การทาธุรกิจแบบยุติธรรม
โปร่งใส
 การให้ คาปรึ กษา
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
 คูค
่ ้ า ผู้ให้ บริ การ และผู้จดั
จาหน่าย จะสามารถนา
แนวทางการจัดการด้ าน
สังคม และ สิง่ แวดล้ อมไป
ขยายผล

แนวทางปฏิบตั ิ
 ให้ สท
ิ ธิในการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อออกเสียงลงคะแนน แสดง
ความเห็นอย่างอิสระ สอบถาม
และเสนอแนะข้ อคิดเห็นต่างๆ
 ให้ สท
ิ ธิผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทน
อย่างเป็ นธรรม
 ยึดมัน
่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมี
ธรรมาภิบาล เชื่อถือได้
 เปิ ดเผยสารสนเทศที่สาคัญอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา
 กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุม่ สหพัฒน์
 ทบทวนค่าตอบแทน สวัสดิการ
ให้ เหมาะสม
 จัดกิจกรรมสร้ างความรัก ความ
ผูกพันในองค์กร
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานโดยใช้ หลักการ Happy
Workplace
 ใช้ หลักสิทธิมนุษยชน และการ
ปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
 การมอบทุนการศึกษาแก่บต
ุร
ธิดาของพนักงาน
 ดาเนินการตามแผนงานพัฒนา
บุคลากรทุกระดับ
 มีหลักเกณฑ์การประเมินและ
คัดเลือกคูค่ ้ า
 เพิ่มทางเลือกในการรับชาระเงิน
 การชาระเงินตรงตามเวลาที่
กาหนด
 เผยแพร่ นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อม
 เผยแพร่ นโยบายต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่

ผลการปฏิบัติ
 สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ อย่าง
สม่าเสมอ
 ได้ รับผลประเมินการกากับดูแล
กิจการในระดับ "ดีมาก" ในโครงการ
สารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัท
จดทะเบียนไทย ประจาปี 2559
 ได้ รับผลการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุม AGM ของบริ ษัทจดทะเบียน
โดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ประจาปี 2559 อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
 สร้ างความเชื่อมัน
่ ให้ กบั ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน
 ได้ รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้ านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
แรงงานประจาปี 2559 ติดต่อกันเป็ น
ปี ที่ 4
 สามารถรักษากาลังคนที่มค
ี วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์
ทางาน
 สามารถรับพนักงานที่ได้ รับ
ทุนการศึกษาเข้ ามาฝึ กงาน หรื อ
ทางานเมื่อจบการศึกษา
 พนักงานได้ ร่วมสันทนาการ ใน
กิจกรรมต่างๆ ที่บริ ษัทฯ จัดขึ ้น
 พนักงานมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีขึ ้น
 การคัดเลือกและประเมิน supplier
เป็ นไปอย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส
 มีการทากิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรี ยนรู้
ร่วมกัน ได้ ร่วมกันพัฒนา และสรรหา
วัตถุดิบทดแทน ทีม่ ีราคาถูก และ
สามารถควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
 ทาให้ ได้ คค
ู่ ้ าทีม่ ีความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม และต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่

ผู้มีส่วนได้ เสีย
4. ลูกค้ า

5. ชุมชน

6. ภาครัฐ

ความคาดหวัง
 ความพึงพอใจในคุณภาพ
ของสินค้ าและบริ การ
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม

แนวทางปฏิบตั ิ
 มาตรฐานระบบบริ หารงาน
คุณภาพ ISO9001
 ประเมินความพึงพอใจ
 สายด่วนคุ้มครองผู้บริ โภค
 บริ การหลังการขายตลอดอายุ
ผลิตภัณฑ์
 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม
 ส่งเสริ มอาชีพและสร้ าง
 จัดทาระบบ ISO14001 มาตรฐาน
รายได้ แก่คนในชุมชน
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม
 ดูแลสังคมและสิง่ แวดล้ อม  มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก
โดยรอบชุมชน
ให้ กบั โรงเรี ยน และชุมชนโดยรอบ
 สนับสนุนกิจกรรมของ
 สนับสนุนของใช้ และเงินบริ จาค
ชุมชน
ให้ กบั ชมรมผู้สงู อายุ
 พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชน  จัดกิจกรรมทาบุญกับวัดพระบาท
ในโรงเรี ยนของชุมชน
น ้าพุร่วมกับชุมชน
 สานเสวนากับชุมชนโดยรอบ
 การติดต่อประสานงาน
 ส่งรายงานตามที่กฏหมายกาหนด
แบบยุติธรรมโปร่งใส
ครบถ้ วน ทันเวลา
 การให้ คาปรึ กษา
 ชาระภาษี และค่าธรรมเนียม
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
เป็ นไปตามที่กฏหมายกาหนด
 สิทธิประโยชน์ทางด้ าน
ภาษี อากร

ผลการปฏิบัติ
 ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าในการ
ผลิตสินค้ าอย่างต่อเนื่อง เป็ นเวลา
ยาวนาน
 ลูกค้ าพึงพอใจในคุณภาพสินค้ าและ
บริ การมากกว่า 90% จากการสารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้ าในระบบ
ISO 9001 ประจาปี 2559
สภาพแวดล้ อมโดยรอบบริ ษัทฯ ดีขึ ้น
 มีความใกล้ ชิดกับชุมชนมากยิ่งขึ ้น
 บริ ษัทฯ เป็ นที่ร้ ู จก
ั ของชุมชนมากขึ ้น
 สภาพแวดล้ อมห้ องเรี ยนเด็กเล็ก น่า
เรี ยน เหมาะแก่การค้ นคว้ าศึกษาหา
ความรู้
 มีความสัมพันธ์ ทด
ี่ ีระหว่างบริ ษัทฯและ
โรงเรี ยน


ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับ
ธุรกิจได้ อย่างถูกต้ องและโปร่งใส
 สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดก
ี บั
ภาครัฐ
 ได้ รับสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี อากร


