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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

แนวทางการจัดท�ารายงาน ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ ขอบเขตการรายงาน

ประเด็นความยั่งยืนที่ส�าคัญ
คนดี สินค้าดี สังคมดี

ห่วงโซ่คุณค่าของ SPI เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
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221รายงานประจำาปี 2562 

232 238 247
คนดี สินค้าดี สังคมดี

• จิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสา

• การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและ
สร้างคุณค่าต่อสังคม

• การเคารพสิทธิมนุษยชน
• การปฏิบัติต่อแรงงาน 

อย่างเป็นธรรม
• ความปลอดภัยและอาชีวะอานามัย

• หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
• การบริหารความเสี่ยงของ 

บริษัทและจัดการระบบการควบคุม
ภายใน

• การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ

พลังงาน
• การบริหารจัดการของเสีย
• ด้านนวัตกรรมและการเผยแพร่

นวัตกรรม

• ด้านการสื่อสาร และสานสัมพันธ ์
เพื่อความยั่งยืน

• ด้านการศึกษาและกิจกรรม 
เรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน

• ด้านการท�านุบ�ารุงศาสนา
• ด้านสุขภาพ
• การพัฒนาชุมชนและส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต
• กิจกรรมอื่นๆ และการสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับ
ชุมชน / หน่วยงานราชการ / โรงเรียน
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222 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
และเช่ือมั่นว่าความส�าเร็จของทุกภาคส่วน คือ ความส�าเร็จของเรา เพ่ือให้บริษัทฯ ก้าวสู่ทศวรรษท่ี 5 อย่างมั่นคง 
บริษัทฯ มุ่งสร้างความส�าเร็จจากการรวมพลัง แบ่งปันอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงต่อไปอย่างยั่งยืน 
ภายใตน้โยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” โดยบูรณาการตามบริบททางธุรกิจที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs) ในรอบปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการด้าน
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจหลัก บริษัทฯ สนับสนุนให้เกิดความส�าเร็จกับพันธมิตร ด้วยหลักการ
ในการด�าเนินธุรกิจคู่คุณธรรม ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์  ใฝ่รู้ และสู้งาน ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง  
ความกลมเกลียว ความตั้งใจ พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งปรับตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เป็นสิ่งที่บริษัทฯ 
กระท�ามาโดยตลอด ทั้งส่วนที่เป็นงานบริการของบริษัท รวมถึงในส่วนงานบริการของบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ที่ร่วมกัน
สร้างให้เกิดการอยู่ร่วมกัน 

แสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่เชิงนวัตกรรม วางโครงข่ายการสื่อสารเทคโนโลยี 5G และการต่อยอดธุรกิจ
พลังงาน โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับพันธมิตรในการวางโครงข่ายการสื่อสารเพื่อน�าพาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
ศรรีาชา ให้เป็น smart city แห่งแรกทีม่กีารน�าเทคโนโลย ี5G มาใช้ในอตุสาหกรรมการผลติ รองรับการใช้งานอปุกรณ์ 
IoT อกีทัง้สามารถควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงานอันน�าไปสูก่ารเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการผลติ นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังได้ศึกษาการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด (Green Electron) เพื่อการบริหาร
จัดการพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Smart Energy Grid ที่บริษัทฯ มีความตั้งใจให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อ
ความมั่นคงด้านพลังงาน และเพื่อลดต้นทุนของลูกค้า คู่ค้าที่อยู่ร่วมกันในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา

การบริหารจัดการน�้า เนื่องจากปริมาณน�้าจากแหล่งน�้าสาธารณะมีจ�ากัด และปริมาณน�้าฝนที่ตกตามฤดูกาล 
น้อยลง หรือฤดูฝนมาล่าช้า ท�าให้เกิดปัญหาขาดแคลนน�้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้น�้า บริษัทฯ มีการ
บริหารจัดการน�้า โดยการน�าน�้าเสียส่วนกลางที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียกลับมาใช้ใหม่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทที่
ไม่มีผลกระทบกับชุมชน โดยใช้ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยเทคโนโลยีโอโซน และเทคโนโลยี CMF (Ultra High 
Rate Compressible Media Filter) โดยการก�าหนดเป็นเป้าหมายการน�าน�้ากลับมาใช้ ที่สามารถลดการปล่อยน�้า
เสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้วออกสู่แหล่งน�้าสาธารณะ

จากการด�าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือของผู้บริหารและ
พนกังานทกุระดบั เพือ่มุง่พฒันาองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื ส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับคัดเลอืกให้อยูใ่นรายชือ่หุน้ยัง่ยนืประจ�า
ปี 2562 การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” การประเมฺินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 
Checklist) ได้คะแนน 100 คะแนนเตม็ เป็นปีที ่11 รวมถึงการได้รบัการรบัรองการต่ออาย ุ(Re-Certification) สมาชิก
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

ในนามของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ท�าให้
บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ความทุ่มเทก�าลังกาย ก�าลังใจ และ
ความตั้งใจจริงของทุกฝ่ายในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์ต่อทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ จะน�าพา
ให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

(นายวิชัย กุลสมภพ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
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224 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง 
ครอบคลุมการด�าเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่าง
เท่าเทียม ถูกต้อง และโปร่งใส

แนวทางการจัดท�ารายงาน 

รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2562 บริษัทฯ ยึดหลักการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคัดเลือกประเด็นส�าคัญด้านความ
ยั่งยืนตามหลักการก�าหนดเนื้อหา (Materiality Assessment) และ เปิดเผยข้อมูลให้และเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวทางการรายงาน
ขององค์กรความร่วมมือ ว่าด้วยการรายงานสากลด้านความยั่งยืนฉบับมาตรฐาน (Global Reporting Initiative: GRI Standard) ระดับ
พื้นฐาน (Core Option) และตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) พร้อมน�าเสนอความสอดคล้อง 
เบี้องต้นของการด�าเนินงานเทียบกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) 
ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” การจัดท�ารายงาน SPI…กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดท�าด้วยความยึดมั่น
ในวฒันธรรมองค์กรทีมุ่่งเน้นการพฒันาทีย่ัง่ยนืในระดบัสากลควบคูก่บัการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และสร้างประโยชน์สงูสดุให้กับผูม้ส่ีวนได้เสยี

 

ปรัชญาการด�าเนินธุรกิจ  
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225รายงานประจำาปี 2562 

ËÅÑ¡¤Ô´ ¤¹´Õ ÊÔ¹¤ŒÒ´Õ ÊÑ§¤Á´Õหลักคิด คนดี สินค้าดี สังคมดี

รายงานความยัง่ยนืฉบบันี ้จัดท�าข้ึนเพือ่แสดงถงึผลการด�าเนนิ
งานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน และ
เชื่อมโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งด�าเนิน
การตามแผนการพฒันาทีย่ัง่ยนืภายใต้นโยบาย “คนด ีสินค้าด ีสงัคมด”ี 
ทีมุ่ง่เน้นการด�าเนนิงานตามทศิทางการด�าเนนิธรุกิจ วสัิยทศัน์ พันธกจิ 
เป้าหมาย ค่านิยมองค์กร หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีขอบเขต
การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจ ความพร้อมของข้อมูล และผลกระทบต่อผลการด�าเนิน
งานของบริษัท ภายใต้ธุรกิจหลัก คือ การลงทุนในธุรกิจสินค้าอุปโภค  
การลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การพัฒนาสวนอุตสาหกรรม
และลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ

ประเด็นความยั่งยืนและผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการประเมินประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน
บริษัทฯ ได้มีการระบุประเด็นที่ส�าคัญด้านความยั่งยืน โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ์โลก เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืนของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals : SDGs) และตวัชีว้ดัการเป็น
สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park Index) ความต้องการ ความคาดหวัง และผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย การบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กร วิสัยทัศน์ และรายงานประเด็นที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืนต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการของมาตรฐาน
การรายงานความยั่งยืนสากล (GRI : Global Reporting Initiative Standards : GRI Standards)

ขอบเขตการรายงาน 
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• มีการสื่อสารระหว�างบร�ษัท กับผู�เกี่ยวข�อง
• มีช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร
 กิจกรรมต�าง ๆ ของบร�ษัท

สืื่อมวลชน

• ความพ�งพอใจในสินค�าและบร�การ
• ดำเนินธุรกิจที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
• ความสามารถในการตอบสนองต�อ
 ความต�องการของลูกค�า

ลูกค�า

• การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร�งใส
• การให�คำปร�กษาแลกเปลี่ยนความรู�
• สร�างมูลค�าเพ��มและความร�วมมืออย�างยั่งยืน

คู�ค�า

• มีการสื่อสารระหว�างบร�ษัท
 กับผู�เกี่ยวข�อง
• มีช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูล 
 ข�าวสารกิจกรรมต�าง ๆ ของบร�ษัท

คู�แข�ง

• ผลตอบแทนที่เหมาะสม
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
• ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

ผู�ถือหุ�น

• ส�งเสร�มอาชีพและสร�างรายได�แก�คนในชุมชน
• ดูแลสังคมและสิ�งแวดล�อมโดยรอบชุมชน
• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเร�ยนของชุมชน
• การลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต�อชุมชน

ชุมชนและสังคม

• ส�งเสร�มให�เกิดความร�วมมือระหว�างภาครัฐและบร�ษัท
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของภาครัฐ

ภาครัฐ

• มีการสื่อสารระหว�างบร�ษัท กับผู�เกี่ยวข�อง
• มีช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร
 กิจกรรมต�าง ๆ ของบร�ษัท

เจ�าหนี้

• ค�าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและก�าวหน�า
• คุณภาพชีว�ตที่ดี
• การพัฒนาความรู�และทักษะ

พนักงาน
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• มีการสื่อสารระหว�างบร�ษัท กับผู�เกี่ยวข�อง
• มีช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร
 กิจกรรมต�าง ๆ ของบร�ษัท

สืื่อมวลชน

• ความพ�งพอใจในสินค�าและบร�การ
• ดำเนินธุรกิจที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม
• ความสามารถในการตอบสนองต�อ
 ความต�องการของลูกค�า

ลูกค�า

• การทำธุรกิจแบบยุติธรรม โปร�งใส
• การให�คำปร�กษาแลกเปลี่ยนความรู�
• สร�างมูลค�าเพ��มและความร�วมมืออย�างยั่งยืน

คู�ค�า

• มีการสื่อสารระหว�างบร�ษัท
 กับผู�เกี่ยวข�อง
• มีช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูล 
 ข�าวสารกิจกรรมต�าง ๆ ของบร�ษัท

คู�แข�ง

• ผลตอบแทนที่เหมาะสม
• หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
• มีศักยภาพในการเติบโตทางธุรกิจ
• ความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ�งแวดล�อม

ผู�ถือหุ�น

• ส�งเสร�มอาชีพและสร�างรายได�แก�คนในชุมชน
• ดูแลสังคมและสิ�งแวดล�อมโดยรอบชุมชน
• สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
• พัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเร�ยนของชุมชน
• การลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต�อชุมชน

ชุมชนและสังคม

• ส�งเสร�มให�เกิดความร�วมมือระหว�างภาครัฐและบร�ษัท
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับต�างๆ ของภาครัฐ

ภาครัฐ

• มีการสื่อสารระหว�างบร�ษัท กับผู�เกี่ยวข�อง
• มีช�องทางในการเผยแพร�ข�อมูล ข�าวสาร
 กิจกรรมต�าง ๆ ของบร�ษัท

เจ�าหนี้

• ค�าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• ความมั่นคงและก�าวหน�า
• คุณภาพชีว�ตที่ดี
• การพัฒนาความรู�และทักษะ

พนักงาน
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**ÍŒÒ§ÍÔ§à¡³±�»ÃÐàÁÔ¹µÑÇªÕéÇÑ´¡ÒÃà»š¹ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ(EIP) ÃÐ´Ñº·Õè 5 ´Ñ§¹Õé**

1. ENGAGEMENT (¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ)

¤Ðá¹¹ÊÐÊÁ 8 ¤Ðá¹¹ (50%)

2. ENHANCEMENT (¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ)

¤Ðá¹¹ÊÐÊÁ 21 ¤Ðá¹¹ (60%)

3. RESOURCE EFFICIENCY 

¤Ðá¹¹ÊÐÊÁ 70 ¤Ðá¹¹ (70%)

4. SYMBIOSIS (¡ÒÃ¾Öè§¾ÒÍÒÈÑÂ)

¤Ðá¹¹ÊÐÊÁ 96 ¤Ðá¹¹ (80%)

5. HAPPINESS 
 (àÁ×Í§¹‹ÒÍÂÙ‹¤Ù‹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ)

¤Ðá¹¹ÊÐÊÁ 128 ¤Ðá¹¹ (>80%)

(»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ã¹¡ÒÃãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã)

ตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Park)

การพัฒนาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ เป็นการพัฒนาทัง้ในส่วนของโรงงานอตุสาหกรรม และชมุชน
โดยรอบ โดยในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วัสดุและพลังงาน
อย่างคุม้ค่า ด้วยการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนใช้ มีการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณของเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลติ ลดต้นทนุ เพ่ิมผลก�าไร และเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัให้กบัภาคธุรกจิอกีด้วย 

นอกจากนัน้ คอื มกีารร่วมมอืกบัชุมชน ในการยกระดับคณุภาพชวีติ และเศรษฐกจิในพืน้ทีใ่ห้มชีวีติและความเป็นอยูท่ีด่ ีและเตบิโตไปพร้อม ๆ 
กบัโรงงานอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยนื

การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเขงินิเวศ นบัเป็นกลไกทีเ่พิม่คุณค่าทางเศรษฐกจิ โดยใช้มาตรการในการป้องกนัมลภาวะตัง้แต่แรกเริม่ แทน
การใช้หลกัการบ�าบดัมลภาวะทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ อีกทัง้ยังเป็นการสร้างงานควบคูไ่ปกับการยกระดบัคณุภาพสิง่แวดล้อม ทีมุ่่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ (Engagement) การผลกัดนัและการส่งเสรมิให้การพฒันาเมอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศเรือ่งสิง่แวดล้อมและความ
ปลอดภัย (Enhancement) การใช้ทรพัยากรต่าง ๆ  ซ่ึงมีอยูอ่ย่างจ�ากดัในลกัษณะการส่งเสรมิให้เกดิความยัง่ยนื (Resource efficiency) ทีอ่ยูบ่น
หลกัการพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั (Symbiosis) โดยการพัฒนา ออกแบบระบบอุตสาหกรรมใหม่ให้คล้ายคลึงกับระบบนิเวศทางธรรมชาติ เป็น
เมืองน่าอยู่คู่กับอุตสาหกรรม (Happiness) ที่มีความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นส�าคัญ เพื่อคง
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานให้ชนรุ่นหลังสืบต่อ
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เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์กรสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs)

ขั้นตอนในการประเมินประเด็นที่มีนัยส�าคัญด้านความยั่งยืน

ขั้นที่ 1: การระบุประเด็นส�าคัญ
บริษัทฯ พิจารณาประเด็นส�าคัญของธุรกิจประจ�าปี 2562 โดยพิจารณาปัจจัยภายใน ได้แก่ การทบทวนประเด็นส�าคัญที่ได้จากการ

วเิคราะห์สภาพแวดล้อมและศกัยภาพ (SWOT) ขององค์กร ทะเบยีนความเสีย่งขององค์กร (Corporate risk profile) และปัจจยัภายนอก ได้แก่ ตวั
ชีว้ดัการเป็นสวนอตุสาหกรรมเชิงนเิวศ (Eco Industrial Park) ประเด็นสนใจจากการประเมินความยัง่ยนืของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(Thailand Sustainability Investment : THSI) เป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) แนวโน้มของโลก (Global mega trends) โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 9 กลุ่ม และใช้การสื่อสารหลากหลาย 
ช่องทางเพื่อเข้าถึง ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ปัจจุบันประเทศไทย มีการก�าหนดคุณลักษณะของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ครอบคลุม 5 มิติ 20 ด้าน ที่สอดคล้องสมดุล เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยแต่ละมิติสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกิจกรรมการพัฒนาใน 5 มิติ
หลัก ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการ

โดยบริษัทฯ ด�าเนินการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่องใน 2 พื้นที่ คือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา และ 
สวนอุตสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ กบนิทร์บรีุ ซึง่สอดคล้องกบัเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ยนืของสหประชาชาติ ท่ีให้ทกุภาคส่วนร่วมสร้างสงัคม
ทีเ่ป็นสุข ลดความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม ขจดัปัญหาความยากจน ส่งเสรมิการเป็นเศรษฐกจิสเีขยีว มกีารผลติและบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม

Sustainable Development Goals 
                (SDGs)
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ขั้นที่ 3 : การทวนสอบประเด็นที่ส�าคัญ
บรษัิทฯ มกีารทวนสอบความครบถ้วนท่ีมนียัส�าคัญ โดยคณะท�างานด้านการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและน�าเสนอคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีนัยส�าคัญภายใต้ขอบเขตผลกระทบทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

ขั้นที่ 2 : การจัดล�าดับประเด็นที่ส�าคัญ
บรษิทัฯ จดัล�าดบัความส�าคญัประเดน็ด้านความยัง่ยนืของปี 2562 โดยพจิารณาบรบิทการท�าธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปของแต่ละประเดน็ส�าคญั 

ซึง่ได้จากการวเิคราะห์ขัน้ตอนท่ี 1 ส�าหรบัประเด็นทีม่คีวามส�าคญัต่อองค์กรและผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยพจิารณาใน 2 มติ ิระหว่าง คะแนน 1-5  คอื 
 1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านธรรมาภิบาล และโอกาสที่มีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
 2. ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ และระดับอิทธิพลต่อ การตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

áÅÐÊÑ§¤Á

á¹Ç·Ò§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¡Ñº¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ

¤ÇÒÁ¶Õè á¹Ç·Ò§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ù‹¤ŒÒ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
/¾¹Ñ¡§Ò¹

ªØÁª¹ Ê×èÍÁÇÅª¹ ¤Ù‹á¢‹§ à¨ŒÒË¹Õé ÀÒ¤ÃÑ°

ÃÒÂäµÃÁÒÊ

ÃÒÂà´×Í¹

à¢ŒÒ¶Ö§ä´Œ
µÅÍ´àÇÅÒ

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¾¹Ñ¡§Ò¹

ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹¼‹Ò¹·Ò§ª‹Í§
·Ò§¢Í§µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�áË‹§»ÃÐà·Èä·Â 
áÅÐàÇçºä«µ�¢Í§ºÃÔÉÑ·

à»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃµÃÇ¨ÇÔà¤ÃÒÐË�·Ò§ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¡Ô¨¡ÃÃÁªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�

¡ÒÃàÊ¹Íá¹Ð¼‹Ò¹ª‹Í§·Ò§¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹ 

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ / ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹

àÂÕèÂÁªÁ¡Ô¨¡ÒÃ /¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ / 
àÂÕèÂÁªÁàÂÕèÂÁªÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õè´ÙáÅâ´Âà©¾ÒÐ
(½†ÒÂ¡ÒÃµÅÒ´áÅÐÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â� /
½†ÒÂÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ (§Ò¹ÁÇÅª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�))

E-mail : ir@spi.co.th

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂ»‚
à»�´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹àÊ¹ÍàÃ×èÍ§à¾×èÍºÃÃ¨Ø
à»š¹ÇÒÃÐ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ áÅÐ/ËÃ×Í àÊ¹Íª×èÍºØ¤¤Å
à¾×èÍÃÑº¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³ÒàÅ×Í¡µÑé§à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ·ã¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¼‹Ò¹ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚

§Ò¹¹Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË� ¹Ñ¡Å§·Ø¹ ¾º¡ÅØ‹ÁÊË¾Ñ²¹�

§Ò¹¾Ô¸ÕÊÑ¡¡ÒÃÐ·ŒÒÇÁËÒ¾ÃËÁ»ÃÐ¨Ó»‚ 
(ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹�)

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ»ÃÐ¨Ó»‚ (¾º»Ð¼ÙŒºÃÔËÒÃ)

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨

»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
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ผลการประเมินประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญปี 2562

จากการประเมินประเด็นส�าคัญในปี 2562 พบว่ามีบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความคาดหวังของผู้มีส่วน
ได้ เสีย  อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียส่วนมากนั้นเป็น ความคาดหวังที่คงอยู่เดิม หากแต่เป็นความคาดหวังที่บริษัท
สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ประเด็นความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
บริหารความเสี่ยงครั้งที่ 3 ชุดที่ 5 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด 18 ประเด็น และจากประเด็นส�าคัญที่วิเคราะห์
ได้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองประเด็นเหล่าน้ันโดยจัดกลุ่มประเด็นออกเป็น 3 กลุ่มตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
“คนดี สินค้าดี สังคมดี” ดังนี้

¤¹´Õ ÊÔ¹¤ŒÒ´Õ ÊÑ§¤Á´Õ

•  ¨ÔµÍÒÊÒà¾×èÍÊÒ¸ÒÃ³»ÃÐâÂª¹� 
   ¡Ô¨¡ÃÃÁ¨ÔµÍÒÊÒ
•  ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁãËŒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
   áÅÐÊÃŒÒ§¤Ø³¤‹Òµ‹ÍÊÑ§¤Á

•  ËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ
•  ¡ÒÃµ‹ÍµŒÒ¹¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ¹
•  ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¢Í§ºÃÔÉÑ·
   áÅÐ¨Ñ´¡ÒÃÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
•  ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨´ŒÇÂ¤ÇÒÁà»š¹¸ÃÃÁ
•  ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹Í¼ÙŒºÃÔâÀ¤
•  ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
   áÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹
•  ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢Í§àÊÕÂ
•  ´ŒÒ¹¹ÇÑµ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹
   ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ

•  ´ŒÒ¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ áÅÐÊÒ¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸� 
   à¾×èÍ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ 
•  ´ŒÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¡Ô¨¡ÃÃÁàÃÕÂ¹ÃÙŒ
   ¢Í§¹Ñ¡àÃÕÂ¹ã¹âÃ§àÃÕÂ¹
•  ´ŒÒ¹·Ó¹ØºÓÃØ§ÈÒÊ¹Ò
•  ´ŒÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾
•  ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ
   ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ

•  ¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
•  ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ‹ÍáÃ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁ
•  ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÍÒªÕÇÍÒ¹ÒÁÑÂ

ความสนใจและผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

โอกาสและผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
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¤¹´Õ

Sustainable Development Goals 
(SDGs)

เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี

การท�าธรุกจิในยคุแห่งการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ สังคม สิง่แวดล้อม เข้าสูย่คุขับเคลือ่นเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม (Thailand 4.0) เป็นยคุแห่ง
การแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีกระบวนการซับซ้อนมากขึ้น บริษัทฯ จ�าเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ โดยเร่ิมจากให้ความส�าคัญกับ
การสรรหาและคัดเลือกคนดีเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท รวมถึงมุ่งเน้นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี พร้อมไปกับการ
พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้างทั้งคนดี และคนเก่ง ที่รักองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าให้กับสังคม 
พร้อมทั้งการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม โดยรวมถึง ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญ
ที่จะน�าพาบริษัทฯ ให้ไปสู่ความส�าเร็จ เกิดการเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ในการสร้างงาน สร้างรายได้ ขจัดความยากจน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข

การพัฒนาคนด ีหนึ่งในปรัชญาของ ดร. เทียม โชควัฒนา ที่ให้มุมมองเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล ว่า “ทรัพยากรที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งของ
โลกก็คือ “คนดี” คนดีไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะท�าให้องค์กรมีแต่ความเจริญก้าวหน้า” โดยด�าเนินการผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้

• โครงการบันทึกการท�าความดีของพนักงาน 
 จากการก�าหนดหัวข้อท�าความดี 8 หัวข้อ ในปี 2561 พบ

ว่ากจิกรรมการท�าความดทีีพ่นกังานให้ความสนใจ การมนี�า้ใจ แบ่งปัน 
และท�านุบ�ารุงศาสนา โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดท�ากิจกรรมคนดี
เพือ่สาธารณประโยชน์ เพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิให้พนกังานท�าความ
ดีต่อผู้อื่น  ซึ่งจะช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความเสียสละ การเป็นผู้ให้ 
การแบ่งปัน มองเห็นคุณค่าของเพ่ือนมนุษย์ ท�าให้สามารถพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจที่ดี ขยายเครือข่ายการท�าความดีให้กับสังคม  
เช่น การบริจาคเงินและสิ่งของให้กับหน่วยงานต่างๆ เช่น มูลนิธิเด็ก  
มูลนธิเิทยีนฟ้า โรงพยาบาลราชวิถ ีมลูนธิิร่วมกตัญญู/มลูนธิิปอเตก็ตึง้ 
เป็นต้น

• การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างคุณค่าต่อสังคม กิจกรรมจิตอาสา
 บริษทัฯ มกิีจกรรมท่ีมุง่ส่งเสริมการร่วมแรงร่วมใจพนกังานให้เป็นหนึง่ ในการร่วมท�าประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมเป็นหมูค่ณะ ช่วย

ให้พนักงานเข้าใจถึงความร่วมมอืร่วมใจเพือ่สาธารณะประโยชน์ กจิกรรมเพือ่การกศุล โดยในปี 2562 บรษิทัส่งเสรมิให้พนกังานมส่ีวนร่วมและ
สร้างคุณค่าต่อสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ
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 • "ร ่วมกิจกรรมปลูก
ต้นไม้ และท�าความสะอาด
วัด” ณ ส�านักสงฆ์ดอยขะม้อ 
ต�าบลมะเขือแจ้ อ�าเภอเมือง
ล�าพูน จังหวัดล�าพูน

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา  
มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย

 • บริษัทฯ ร่วมกับศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาค
ตะวันออก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด�าเนินโครงการสร้างฝาย
ชะลอน�้า ตามรอยพ่อ “รักษ์ป่า สร้างฝาย สร้างสายน�้า คืนชีวิต
สู่ป่า” ณ  ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก  
กรมโรงงานอตุสาหกรรม ต�าบลหนองข้างคอก อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุี 

 • โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ12 สิงหาคม 
ร่วมกับชุมชนรอบเครือสหพัฒน์

 • กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ท�าความสะอาดสถานที่
ชมุชนบ้านไร่หนึง่ และโรงเรยีนผูส้งูอายุบ้านไร่หนึง่ ต�าบลหนองขาม 
อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี 
มอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องล้างไต 
มอบให้กับโรงพยาบาลกบินทร์บุรี

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�าพูน  
มอบเงินบริจาคให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ
จงัหวัดล�าพนู และประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดล�าพูน

กิจกรรมวิ่งการกุศลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 3 แห่ง
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• การติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED 
 บริษัทฯ มีแนวคิดและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยของชีวิต และ

ทรัพย์สิน โดยติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Powerheart AED G3 Auto-
matic (AED) ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ใน 3 จังหวัด คือ ล�าพูน ตาก และปราจีนบุรี 
ตามล�าดับ และส�านักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) เพื่อให้พนักงานและบุคคลท่ัวไปสามารถเข้าถึง
การใช้เคร่ือง AED และเพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชนโดยรอบสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ 
ศรรีาชา จงัหวัดชลบรุ ีบรษิทัฯ ได้มอบเครือ่ง  AED ให้กบัโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพบ้านไร่หน่ึง 
ต�าบลบึง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และจัดให้มีการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic 
Life Support) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ 

 •  สนับสนุนรถฉีดน�้าดับเพลิงและหน้ากากป้องกัน
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เพื่อช่วย
ลดปัญหาฝุ่น/ควัน จังหวัดล�าพูน

 •  สนบัสนนุการพฒันา ออกแบบ และตดัเยบ็หน้ากากประคบเยน็ 
“CARE MASK” ซึ่งประดิษฐ์โดย ผศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร เลขที ่
อนุสทิธบัิตร 13043 มอบให้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ส�าหรบัประคบเยน็
บรเิวณต่อมน�า้ลาย เหงอืก ฟัน กราม และคาง เพือ่ลดการปวดและ
บวมของต่อมน�้าลายผู้ป่วยโรคมะเร็ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการป้องกันและช่วยเหลือผู้
ป่วยจากอาการหวัใจหยดุเต้นเฉยีบพลนั จงึจดัให้มกีารอบรมหลกัสตูร
การช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (Basic Life Support : BLS) และการใช้
เครื่อง AED โดย บริษัท รักษาความปลอดภัยไทยซีคอม จ�ากัด ทั้งนี้ 
มีพนักงานผ่านการอบรมและได้รับใบรับรอง เพ่ิมจากร้อยละ 32 
ของพนักงานทั้งหมด ในปี 2561 เป็นร้อยละ 42.44 ของพนักงาน
ทั้งหมด ในปี 2562
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไม่จ�ากัดความเป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิการ
เป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�างานของพนักงาน 
โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และความเท่าเทียม เพื่อให้แนวทางการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ใน จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้

บริษทัฯ ให้ความส�าคญักบับคุลากรทกุระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั และเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายหลกัประการหน่ึงของการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญต่อพนักงาน โดยให้การดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เป็นธรรม ตลอดทั้งขบวนการตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาค่า
ตอบแทนและสวัสดิการส�าหรับพนักงานให้สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นน�าในประเทศไทย

ไม่กระท�าการใด ๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน

ไม่จ�ากัดความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึง
หลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือแตกแยก

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิด หรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็น
ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และค�าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และด�าเนินการ อย่างเป็นธรรม 

 • การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู้รับเหมาในการ
ป้องกนัอุบติัเหตุ บรษิทัฯ มกีารก�าหนดการฝึกอบรมส�าหรบัผูร้บัเหมาทีจ่ะ
เข้ามาท�างานในพื้นที่เป็นประจ�าทุกปี ในหัวข้อต่างๆ ตามข้อก�าหนดของ
กฎหมาย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย กฎระเบียบข้อปฏิบัติ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หน้าที่ความรับผิดชอบในภาวะฉุกเฉิน
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  ไม่กระทําการใด ๆ หรือไม่สนบัสนนุกิจการที�ละเมิดสิทธิมนษุยชน 

 ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลกัสิทธิมนษุยชนแก่พนกังานเพื�อนําไปเป็นส่วนหนึ�งในการปฏิบติังาน 

  ไม่จํากดัความเป็นอิสระ หรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื �อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื�องอื�นใด ทั �งนี � พึง

หลีกเลี�ยงการแสดงความคิดเห็น ที�อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง หรือแตกแยก 

 จดัให้มีช่องทางการสื�อสารเพื�อให้พนกังานหรือผู้ที�เชื�อว่าสิทธิของตนถกูละเมิด หรือได้รับการปฏิบตัิอย่างไม่เป็น

ธรรม สามารถร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคําร้องเรียนพงึได้รับการเอาใจใส่ และดําเนินการ อย่างเป็นธรรม  

  บริษัทฯ ให้ความสําคญักบับคุลากรทกุระดบัอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั และเพื�อให้บรรลเุป้าหมายหลกัประการ

หนึ�งของการดําเนินธุรกิจอย่างยั�งยืน คือ การรักษาบคุลากรที�มีศกัยภาพไว้กบับริษัทฯ จึงให้ความสําคญัต่อพนกังาน โดยให้การ

ดแูลและปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ตลอดทั �งขบวนการตั �งแต่การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การพฒันาบคุลากร การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการสําหรับพนักงานให้สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรม

เดียวกนัและบริษัทชั �นนําในประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสมดลุระหว่างการทํางานและการดําเนินชีวิต โดย เปิดโอกาสให้

พนกังานมีบทบาทและส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางตวัแทนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื�อ

ประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางแก้ไขในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกบันายจ้าง และลกูจ้าง นอกจากนี �ยงัเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถ

แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางการรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ ผู้ รับข้อร้องเรียนเพื�อนํามา

ปรับปรุงพฒันาดแูลพนกังานให้มีความเหมาะสม  

 

การปฏิบัตงิานต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การส่งเสริมสิทธิมนษุยชนของพนกังานและผู้ รับเหมาในการป้องกนัอบุติัเหตแุละสิ�งเสพติด  

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบไม่จํากัดความ

เป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื �อชาติ ศาสนา สิทธิการ

เป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนษุยชนของผู้ มีส่วน

ได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั �นพื �นฐานในการทํางานของพนักงาน 

โดยยดึหลกัการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน หลกัมนษุยธรรม และความ

เท่าเทยีม เพื�อให้แนวทางการดําเนินงานด้านสิทธิมนษุยชนและการปฏบิตัิ

ต่อพนกังานเป็นไปในแนวทางเดียวกนั บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายและ

แนวปฏิบตัิไว้ใน จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ดงันี � 
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236 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  

รวมถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการท�างาน
และการด�าเนนิชวิีต โดย เปิดโอกาสให้พนกังานมบีทบาท
และส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านทางตัวแทน
คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อประชุมปรึกษาหารือ  
หาแนวทางแก้ไขในเรื่องต่างๆ เก่ียวกับนายจ้าง และ
ลูกจ้าง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นหรือข ้อเสนอแนะผ่านช่องทาง 
การรับข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น กล่องรับข้อเสนอแนะ  
ผู้รับข้อร้องเรียนเพื่อน�ามาปรับปรุงพัฒนาดูแลพนักงาน
ให้มีความเหมาะสม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่ใส่ใจการบริหารจัดการคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
กับข้อก�าหนด กฎหมายและมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันควบคุมและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในสภาวะการด�าเนิน
งานปกติ สภาวะผิดปกติ และสภาวะฉุกเฉิน ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต  นอกจากนั้นยังมีนโยบายให้มุ่ง
เน้นการป้องกนัก่อนเกดิเหต ุโดยบ่งชีแ้ละประเมนิจดุเสีย่งทีม่ศีกัยภาพจะก่อให้เกดิการรัว่ไหลของสารเคม ีหรอืการเกิดเพลงิไหม้ ในแต่ละพืน้ที่

ส�าหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา 
ดูแลด้านความปลอดภัย การบรรเทาสาธารณภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ภายใต้การ
ด�าเนินงานของ บริษัทรักษาความปลอดภัยพิทักษ์กิจ 
จ�ากัด เป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภัยในการท�างานแบบ
ครบวงจร รวมถงึการสร้างบคุลากรให้มคีวามรู้ด้านความ
ปลอดภัยจากการท�างานหรือเกี่ยวกับการท�างานของ
พนักงานให้ปราศจากเหตอุนัจะท�าให้เกดิอนัตรายต่อชวีติ 
ร่างกาย จิตใจ และมีสุขภาพอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การฝึกซ้อมดับเพลิงตามแผนฉุกเฉินกรณีเกิด
เพลิงไหม้สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ได้มีการฝึกซ้อม
ดับเพลิงตามแผนฉุกเฉินประจ�าปี 2562 โดยมีการซ้อมใน
พื้นที่ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมและจ�าลองเหตุการณ์
ฝึกซ้อมในพื้นที่ของลูกค้าเพื่อให้ทีมระงับเหตุและทีมปฏิบัติ
การทีเ่กีย่วข้องสามารถตอบโต้เหตฉุกุเฉนิได้อย่างรวดเรว็และ
ปลอดภัยที่สุด
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• แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า

ปัจจบุนั การระบาดของไวรสัโคโรน่าได้แพร่กระจายไปหลายประเทศ และมี
แนวโน้มพบผู้ป่ายติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยพนักงาน บริษัทฯ 
จึงได้ก�าหนดแนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส โคโรน่า และ
ประกาศขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนด เพื่อ
สุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงานทุกคน

 • การฝ ึกซ ้อมเมื่อเกิดเหตุสารเคมีอันตรายหก 
รั่วไหล เนื่องจากบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมเครือสห
พฒัน์ มีการประกอบกจิการหลากหลายประเภทและมกีารน�า
สารเคมีชนิดต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยมีการขนส่ง
เข้ามาภายในสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงมีแผนฉุกเฉินเพื่อ
เตรยีมรบัสถานการณ์ กรณีเกดิเหตสุารเคมอีนัตรายหกรัว่ไหล  
ภายในพ้ืนที่ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
โดยมีทีมสิ่งแวดล้อม ทีมระงับเหตุ ทีมเก็บกู้สารเคมีและของ
เสียอัน ตราย รวมทัง้ผูป้ระสานฝ่ายต่างๆเข้าร่วมฝึกซ้อม เพ่ือ
ให้เกดิความเข้าใจและสามารถปฏบิตังิานตอบโต้เหตฉุกุเฉินได้
อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด 
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บริษัทฯ จัดท�าและเผยแพร่หลักการก�ากับดูแลกิจการที่
สอดคล้องกับ หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 8 หลักปฏิบัติของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงเป็นการ
สร้างการตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว เช่น ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่อง
หลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีให้กับพนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศ
เพ่ือรับทราบและน�าไปปฎิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง  เผยแพร่หลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีบนเว็บไซต์ของบริษัท เผยแพร่หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ผ่านสื่อวีดิทัศน์ (Animation) ให้กับพนักงาน และ 
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ และตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างสุจริต โปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซ่ึงเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร ท่ีได้รับการปลูกฝังมาโดยตลอดจนกลายเป็นวัฒนธรรมของบริษัท โดยยึด
แนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูและกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจน เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน  

เพือ่เป็นการแสดงออกถงึความมุง่มัน่ในการต่อต้านคอร์รัปชนั ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน บรษิทัฯ มนีโยบายงดรับของ
ขวญัโดยการท�าหนงัสือขอความร่วมมอืงดให้ของขวญัแก่ผูบ้รหิาร หรือพนักงานของบริษทัในเทศกาลปีใหม่ ไปยงัลกูค้า คู่ค้า และผูท้ีเ่กีย่วข้อง 
เพ่ือป้องกนัการกระท�าทีข่ดัต่อนโยบายต่อต้านการ์คอร์รปัชนั รวมถงึส่งเสริมให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิของบรษัิท 
อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเสมอภาค โดยมีมาตราการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือผู้
แจ้งเบาะแส มีการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เป็นไปตามวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสของบริษัท โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนจากการด�าเนินงาน และไม่พบกรณีทุจริต
คอร์รัปชัน  เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต (Collective Action Coalition against Corruption: CAC)

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 

ÊÔ¹¤ŒÒ´Õ

Sustainable Development Goals 
(SDGs)

 • จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน
  และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน"
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 • ขยายเครือข่ายแนวร่วมการต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า  
โดยร่วมประกาศเจตนารมณ์กับบริษัทฯ เพื่อร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 • กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมฟัง 
บรรยายพิเศษ เร่ือง “แนวร่วมการต่อต้านคอร์รปัชนักับ
การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” วันพุธที่ 7สิงหาคม 2562

 • จัดท�าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน
และนโยบายงดรับของขวัญ

 • กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562” ภายใต้คอนเซ็ปต์  
“รวมพลงัอาสาสูโ้กง” เมือ่วันที ่ 6 กนัยายน 2562 ณ ศนูย์นิทรรศการ 
และการประชุมไบเทคบางนา
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ผลการประเมินโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ
บรษิทัจดทะเบียนประจ�าปี 2562 (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Company 2019: CGR) โดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในภาพรวมที่ 90 
คะแนน เป็นระดับ “ดีเลิศ” 

บรษิทัฯ ได้รบัการรบัรองการต่อสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ โดยคณะกรรมการ
แนวร่วมปฏบิตัใินการต่อต้านทจุรติในภาคเอกชนไทย

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 หลักทรัพย์ 
จดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และ ธรรมาภิบาล (ESG100) โดยสถาบันไทยพัฒน์

บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน 
(Thailand sustainability investment : THSI) 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist)  ประจ�าปี 2562 เตม็ 100 คะแนน 
โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านบุคคลากร โดยให้ความส�าคัญกับบุคคลากรทุกระดับอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันภายใต้การบริหารงาน 
เชิงกลยทุธ์ ทีส่ามารถสร้างความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัในการด�าเนินธรุกจิของบรษิทั และเพ่ือรองรบัความเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ 
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทัง้นี ้บรษิทัฯ ตระหนกัและส่งเสรมิให้พนักงานมกีารพฒันาความรู้ (knowledge) ความสามารถ (Ability) และทกัษะ 
(Skill) ให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ ลักษณะนิสัย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโต และก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน 
รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 



SPI...	กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	2562

241รายงานประจำาปี 2562 

หลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ หรือหากพบว่ามคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิด
ขึ้น บริษัทฯ จะด�าเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
นั้นด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล

จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้
เหมาะสม เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิการทจุริต หรือมส่ีวนเกีย่วข้อง
กับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเป็นธรรม 
โดยค�านึงถึงจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและกฎหมายการ
แข่งขนัทางการค้าในประเทศต่างๆ ทีบ่รษัิทเข้าไปด�าเนนิธรุกจิ

สร้างจติส�านึก ค่านิยม ทศันคต ิให้แก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงาน ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต

ไม่สนับสนุนการด�าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ฝ่ายการตลาดและอสังหาริมทรัพย ์
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน (งานมวลชนสัมพันธ์)
โทร. 038-480-444
e-mail address : Amphol@spi.co.th
 : Chalita@spi.co.th
เว็บไซต์บริษัท : www.spi.co.th

บรษิทัฯ ตระหนกัว่าความพึงพอใจและความเช่ือมัน่ของลกูค้าเป็นกุญแจส�าคญั อนัน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของบรษิทัอย่างยัง่ยนื โดยก�าหนด
เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

ด�าเนินธุรกิจด้านผลิต จ�าหน่ายสินค้า และบริการที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์   
อื่นใด ที่ไม่สุจริตจากลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ  เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้
ข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือน
ข้อเท็จจริง

ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
ให้รีบแจ้งลกูค้าเป็นการล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่
กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความ
ลับทางการค้าของลูกค้า ไม่น�าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อ
บริษัท และค�าร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่ และด�าเนินการ
อย่างเป็นธรรม

บรษัิทฯ และบรษิทักลุม่สหพฒัน์ จดังาน Saha group fair เป็น
ประจ�าทุกปี อย่างต่อเนือ่ง เพือ่เป็นการคนืก�าไรให้กับลกูค้าและ
สงัคม โดยขายสนิค้าให้กบัผูบ้รโิภคโดยตรง ในราคาพิเศษ และมี
การขยายไปยงัสวนอุตสาหกรรมท้ัง 3 แห่งของบรษิทั

กลุม่สหพัฒน์ มเีป้าหมายส่งเสริมให้ใช้สนิค้า
ทีผ่ลติในประเทศไทย โดยคนไทยเพือ่คนไทย 
ซึง่ปรากฎบนผลติภณัฑ์ของกลุม่สหพฒัน์

สอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อร้องเรียน ได้ที่ :
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242 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  

การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดและป้องกันมลพิษ ใช้ทรัพยากร
และพลังงานอย่างคุ้มค่า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด และยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 
9001) ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และระบบจัดการพลังงาน (ISO 50001) โดย
ให้มีคณะท�างาน ISO 9001 และ ISO 14001 ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�า ตรวจสอบ 
ติดตามการด�าเนินงานของระบบบริหารงานคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
คณะท�างาน ISO 50001 ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�า ตรวจสอบ ติดตามการด�าเนินงาน
ของระบบการจัดการด้านพลังงาน รวมถึงการฝึกอบรมพนักงานทุกระดับให้เข้าใจถึงความ
ส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างถูกต้อง

บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการน�า้ โดยใช้กลยทุธ์ 3Rs มาใช้ในการด�าเนนิงานเพือ่ลดปรมิาณการใช้น�า้ต้ังแต่ต้นทาง ท�าให้บรษิทัสามารถลด
ปริมาณน�้าทิ้งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ และมีการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสียและคุณภาพน�้าที่ผ่านระบบการบ�าบัด โดย
บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีต่าง ๆ  มาใช้ เช่น ระบบบ�าบัดน�้าเสีย MBR (Membrane Batch Reactor)  ระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยเทคโนโลยี
โอโซน ท�าให้มัน่ใจได้ว่าคุณภาพของน�า้หลงัผ่านกระบวนการบ�าบดัมคีณุภาพตามมาตรฐานก�าหนด โดยมีการก�าหนดเป้าหมายการน�าน�า้เสยีจาก
โรงงานอุตสาหกรรม ที่ผ่านกระบวนการบ�าบัดแล้วจากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี 
และล�าพูน ใช้ส�าหรับรดน�้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว เป็นสัดส่วน > 30%, >40% และ >90% ตามล�าดับ เพื่อเป็นการลดปริมาณการปล่อยน�้าเสีย
ที่ผ่านระบบบ�าบัดน�้าเสียแล้วลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ (Reduce)

ในปี 2562 บรษิทัฯ ได้น�าน�า้เสยีจาก
โรงงานอตุสาหกรรม ทีผ่่านกระบวนการ
บ�าบัดแล้วจากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วน
กลาง ของสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ 
ศรรีาชา กบนิทร์บรุ ีและล�าพนู ใช้ส�าหรบั
รดน�้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว เป็นสัดส่วน  
>45%, >80% และ >100% ตามล�าดบั

ร้อยละของนำ้าเสียที่ผ่านกระบวนการบำาบัดและนำากลับใช้รดนำ้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ศรีราชา

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
กบินทร์บุรี

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
ลำาพูน

• การบริหารจดัการน�า้

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ พื้นที่สีเขียว (ไร่)

ศรีราชา 540

กบินทร์บุรี 188

ล�าพูน 369

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¹éÓàÊÕÂ·Õè¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÓºÑ´áÅÐ

¡ºÔ¹·Ã�ºØÃÕ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

1

ÅÓ¾Ù¹ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

¹Ó¡ÅÑºãªŒÃ´¹éÓµŒ¹äÁŒã¹¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

ÈÃÕÃÒªÒ 

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¹éÓàÊÕÂ·Õè¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÓºÑ´áÅÐ

¡ºÔ¹·Ã�ºØÃÕ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

1

ÅÓ¾Ù¹ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

¹Ó¡ÅÑºãªŒÃ´¹éÓµŒ¹äÁŒã¹¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

ÈÃÕÃÒªÒ 

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¹éÓàÊÕÂ·Õè¼‹Ò¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃºÓºÑ´áÅÐ

¡ºÔ¹·Ã�ºØÃÕ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

1

ÅÓ¾Ù¹ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

¹Ó¡ÅÑºãªŒÃ´¹éÓµŒ¹äÁŒã¹¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇ 

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� 

ÈÃÕÃÒªÒ 
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243รายงานประจำาปี 2562 

2,725,243 (Åº.Á.)
»ÃÔÁÒ³¹éÓ´ÔºÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ ÊÒÁÒÃ¶Å´»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒ¹éÓ

¨Ò¡ East Water ä´Œ·Ñé§ËÁ´
1,518,110 (Åº.Á.)

ÊÒÁÒÃ¶Å´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã¹
¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹éÓ´Ôºä´Œ·Ñé§ËÁ´

7,590,550 ºÒ·

ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรับน้�าดิบมาผลิตน้�าประปา

ส�าหรับในปี 2563 พื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ประสบปัญหาภัยแล้ง 
ส�านักชลประทานภาค 9 จังหวัดชลบุรี มีมาตรการควบคุมปริมาณการใช้น�้าดิบของทุกภาคส่วน เพื่อให้มีปริมาณน�้าใช้เพียงพอ ก่อนที่จะมีฝน
ตกตามฤดูกาลในพื้นที่ ส่งผลให้ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) ควบคุมปริมาณการจ่ายน�้าดิบให้กับ 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ศรีราชา ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้ท�าการทดลองน�าเทคโนโลยี CMF (Ultra High Rate Compressible 
Media Filter) อีกด้วย

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารดูแลจัดการกากตะกอนน�า้เสยีท่ีผ่านการบ�าบดัแล้วโดยการน�ากลบัมาใช้ด้วยการ รไีซเคิล (Recycle) 
เพื่อเป็นการลดปัญหามลพิษที่เกิดจากกากตะกอนน�้าเสีย บริษัทฯ ได้ด�าเนินการจัดการกับกากตะกอน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)

ปัจจุบัน พบว่า น�้าดิบห้วยใหญ่มีค่าความสกปรก
เพิ่มขึ้น จึงจ�าเป็นต้องน�าน�้าดิบมาปรับปรุงคุณภาพน�้า
ก่อนน�าน�้ามาใช้ เพื่อลดค่าความสกปรกให้อยู ่ในเกณฑ์
ยอมรับได้ โดยการน�าเทคโนโลยีโอโซนมาช่วยในการ 
ออกซไิดซ์ (Oxidizing) สารอนิทรย์ี ส ีกลิน่ และสิง่สกปรกในน�า้  
ซึ่ งพบว ่าเทคโนโลยีโอโซนสามารถช ่วยลดค ่า COD  
(Chemical Oxygen Demand) ในน�้าดิบลงได้ถึง 40% และ
จากการด�าเนินการดังกล่าว

ปัจจุบัน วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change)  เป็นผลจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีเปลี่ยนองค์ประกอบ
ของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือโดยอ้อม และที่เพิ่มเติมจากความ
แปรปรวนของสภาวะอากาศตามธรรมชาติ ซึ่งท�าให้เกิดการปลด
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทนไนตรัส
ออกไซด์ ฯลฯ เมื่อปล่อยก๊าซดังกล่าวในบรรยากาศปริมาณมหาศาล
อย่างต่อเนื่องท�าให้ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผล 
ให้สมดุลของพลังงานโลกเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิพื้นผิวโลก 
สูงขึ้นที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งเป็นปัญหาที ่
ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่เป็นปัญหาระดับโลกซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อทุกชีวิต

บรษิทัฯ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญัในการร่วมแก้ไขปัญหา 
โดยได้มีการจัดสรรพื้นที่สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรม

** กรณีที่น�าระบบปรับปรุงคุณภาพน�้าด้วยเทคโนโลยีโอโซนมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�้าดิบห้วยใหญ่

• ระบบปรบัปรงุคณุภาพน�า้ด้วยเทคโนโลยโีอโซน  (OZONE) สวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ ศรรีาชา

กรณีไม่ใช้โอโซน (ลบ.ม.) กรณีใช้โอโซน (ลบ.ม.) ลดปริมาณการใช้ 
East Water (ลบ.ม.)

ห้วยใหญ่ East Water รวม ห้วยใหญ่ East Water Ozone รวม

389,299 2,335,944 2,725,243 389,299 817,534 1,518,110 2,725,243 1,518,110

»‚ ¾.È. 2562
µŒ¹äÁŒ·Ñé§ËÁ´ 7,274 µŒ¹
ã¹ 1 »‚ ´Ù´«Ñº Co2 
ä´Œ 3,306.98 µÑ¹/»‚

»‚ ¾.È. 2561
µŒ¹äÁŒ·Ñé§ËÁ´ 6,671 µŒ¹
ã¹ 1 »‚ ´Ù´«Ñº Co2 

ä´Œ 3,023.84 µÑ¹/»‚

¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇÀÒÂã¹

** ¨Ó¹Ç¹¾×é¹·ÕèÊÕà¢ÕÂÇÀÒÂã¹
    ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� ÈÃÕÃÒªÒ 
    ÁÕ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³ 540 äÃ‹ 
    ¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ 30 ¢Í§¾×é¹·Õè·Ñé§ËÁ´

ÊÇ¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ à¤Ã×ÍÊË¾Ñ²¹� ÈÃÕÃÒªÒ 

บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนค่าน�้าดิบในการผลิตน�้าประปาได้ประมาณ  
7.5 ล้านบาท ต่อปี เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถลดการซื้อน�้าดิบจาก  
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) (East 
Water) ดังนี้

• การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และการจัดการคุณภาพอากาศ
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244 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน)  
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1.1  Solar Rooftop บริเวณอาคารสํานกังานสาขาศรีราชา (96.39 กิโลวตัต์) จากการติดตั �ง Solar Rooftop ดงักล่าว 

ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้ประมาณ  426,026 บาท  

 

1.2   การติดตั �ง Solar Rooftop บนหลงัคา Factory Outlet จํานวน 229 กิโลวตัต์ 

1.3   การติดตั �ง Solar Rooftop บริเวณโกดงัเช่า (SME) ขนาด  4.14 เมกวตัต์ กิโลวตัต์ 

 

�. โครงการติดตั �ง Solar Rooftop 24.5 MW. 

 -
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

บาท ค่าไฟฟ้าสํานักงานปี 2562

ค่าไฟฟ้า SCG ค่าไฟฟ้าที�ประหยดัได้ ค่าไฟฟ้ารวม

695,932 

426,026

269,906

• โครงการติดตั้ง Solar Rooftop 24.5 MW.

 Solar Rooftop บรเิวณอาคารส�านกังานสาขาศรรีาชา (96.39 กโิลวตัต์) จากการตดิตัง้ Solar Rooftop ดงักล่าว ในปี 2562 
บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ  426,026 บาท

Solar Rooftop บนหลังคา Factory Outlet จ�านวน 229 กิโลวัตต์

Solar Rooftop บริเวณโกดังเช่า (SME) ขนาด  4.14 เมกวัตต์

รวมไปถึงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของอาคารเพ่ือเป็นการลดจ�านวนปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) ที่
เกิดขึ้นรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยก�าหนดเป็นแผนงาน  โครงการ Smart City สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ 
ศรีราชา ซึ่งประกอบด้วย การติดตั้ง Solar Rooftop  24.5  เมกะวัตต์  การติดตั้ง Floating Solar 500 กิโลวัตต์ การตั้งสถานี EV Charging  
Stations จ�านวน 5 สถานี  Energy storage system 500 กิโลวัตต์ การบริหารจัดการ Smart Microgrid Management and Block chain
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• การจัดการกากของเสียและวัสดุเหลือใช้

การวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

บรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการกากของเสยีอตุสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และมกีารด�าเนินงานผ่านคณะท�างานด้าน
สิง่แวดล้อม ท�าหน้าทีใ่นการขบัเคลือ่น ตลอดจนตดิตามการจัดการกากของเสยีตัง้แต่แหล่งก�าเนดิไปจนถงึข้ันตอนการ
ก�าจดัอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงได้น�ากลยทุธ์ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ทีมุ่ง่เน้นการลดการใช้ การใช้ซ�า้และการน�ากลบัมา
ใช้ใหม่ เพือ่ลดปรมิาณการก�าจดัของเสยีและลดปรมิาณการฝังกลบของเสยีให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากทีส่ดุ

ปัจจุบัน ระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�าพูน มีปริมาณตะกอนน�้าเสียที่รอการก�าจัด จ�านวน 1,900 
กิโลกรัม ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�าจัดตะกอนในระบบบ�าบัดน�้าเสีย และลดผลกระทบต่อคุณภาพน�้าเสียที่ออกจากระบบ  
รวมถึงเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดตะกอนน�้าเสีย ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งกากตะกอนน�้าเสียไปก�าจัดภายนอกสวนอุตสาหกรรม 
เครือสหพัฒน์ จะมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 20,700 บาท  ซึ่งจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดตะกอนน�้าเสียส่วนนี้ได้ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา  
บริษัทฯ ได้น�าสารปรับปรุงดิน จากการย่อยสลายกากตะกอนน�้าเสียชนิดแห้ง และชนิดน�้า (ฉี่ไส้เดือน) โดยท�าการทดลองในแปลงปลูกคะน้า

3Rs

การศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนระบบบ�าบัด
น�้าเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อผลิต
สารปรับปรุงดินให้ได้ตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับคณะ
เกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงสามารถลดต้นทุน ในการก�าจดั
กากตะกอนกากตะกอน

โดยผลการศึกษาระหว่างปี 2560 – 2562 พบว่าสารปรับปรุง
ดนิทีผ่ลติจากกากตะกอนระบบบ�าบดัน�า้เสยีส่วนกลางไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณสมบัติของดิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความสูงต้น 
เส้นผ่านศูนย์กลางล�าต้น และค่าความเขียวของใบ เมื่อเทียบกับการ
ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบจาก
กองบรหิารจดัการกากอตุสาหกรรม (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในหัวข้อ  
ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ)

ในปี 2562 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�าพูน เริ่มด�าเนินโครงการศึกษาการย่อยสลายตะกอนน�้าเสียด้วยไส้เดือนดิน การท�าวัสดุ
ปรับปรุงดินจากผักตบชวาในระบบบ�าบัดน�้าเสีย และ การท�าวัสดุปรับปรุงดินจากเศษใบไม้ วัชพืช โดยมีรายละเอียดดังนี้

• การศกึษาการน�าวสัดปุรบัปรงุดนิจากการย่อยสลายกากตะกอนน�า้เสยีด้วยไส้เดือนดิน

ยูคาลิปตัส

กระถินเทพา

มันส�าปะหลัง
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 กิจกรรมบริจาคปฏิทิน (ตั้งโต๊ะ) เก่า ให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ภายใต้การด�าเนินงาน
ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาใช้เป็นกระดาษ
ส�าหรบัการเขยีน หรอื พมิพ์อกัษรเบรลล์และผูส้นใจทัว่ไป 
ในงานเทศกาลต่างๆ ของจังหวัดล�าพูน

 กิจกรรมบริจาคลวดเย็บกระดาษ 
ห่วงฝาอะลูมิเนียม เพื่อน�าไปหลอมท�าไม้ค�้า 
ไม้เคน วอรค์เกอร์ ส�าหรบัผูพ้กิาร และผูส้งูวัย 
หรือหลอมเพื่อเป็นชิ้นส่วนในการประกอบ
ของขาเทียม เพื่อผู้พิการ

 การรณรงค์คัดแยก
ขยะ โดยคัดแยกขยะพลาสติก 
กับขยะทั่วไป

• การท�าวัสดุปรับปรุงดินจากผักตบชวาในระบบบ�าบัดน�้าเสีย

ระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลาง สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�าพูน เป็นระบบ
บ�าบดัแบบเติมอากาศร่วมกบับงึประดษิฐ์ ซ่ึงเป็นการบ�าบดัน�า้แบบเตมิออกซเิจน และดดูซับ
ธาตุอาหาร เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ด้วยพืชน�้า (ผักตบชวา) ซึ่งใน 
บงึประดษิฐ์จะมกีารขยายพนัธ์ุของผกัตบชวาขึน้ตลอดเวลา จงึต้องมกีารน�าผกัตบชวาออกจาก 
ระบบบ�าบดัน�า้เสยี ซึง่ผกัตบชวาทีน่�าออกจากระบบบ�าบัดสามารถน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้  
จึงมีแนวคิดการน�าเอาผักตบชวามาท�าเป็นวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อน�ากลับมาใช้ในพ้ืนที่ของ 
สวนอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับทางโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม 
โชควัฒนา ได้มีการใช้ปุ๋ยชีวภาพ โดยมีปริมาณปุ๋ยที่ใช้ประมาณ 5 ตัน ต่อปี ซึ่งหากมีการท�า
วัสดุปรับปรุงดังกล่าวมาใช้งาน จะสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยชีวภาพได้

นอกจากการท�าวัสดุปรับปรุงดินดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีแผนด�าเนินงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการน�าวัสดุส�านักงานที่ใช้แล้ว 
กลับไปใช้ประโยชน์ตามหลัก 3Rs  เช่น

• การท�าวัสดุปรับปรุงดินจากเศษใบไม้ วัชพืช

บริษัทฯ ได้มีการน�าเศษใบไม้ และวัชพืช ใช้ประโยชน์ โดยการหมักแบบไม่กลับกอง ได้วัสดุปรับปรุงดิน จ�านวน 12,350 กิโลกรัม จาก
การด�าเนนิการด้านต่างๆ ท่ีเกีย่วกบัการจดัการกากของเสียและวสัดเุหลอืใช้ภายในสวนอตุสาหกรรมเครือสหพฒัน์ ล�าพนู การด�าเนนิการ
ท�าวัสดุปรับปรุงดินจากผักตบชวาในระบบบ�าบัดน�้าเสีย สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยชีวภาพได้ 5,600 บาท (ค่าปุ๋ยชีวภาพ 5.60 บาท/กิโลกรัม 
ค�านวณจากปริมาณวสัดุปรบัปรงุดนิ 1,000 กโิลกรมั) และ การท�าวสัดปุรบัปรงุดนิจากเศษใบไม้ วชัพชื ภายในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ 
ล�าพูน สามารถลดปริมาณการซื้อปุ๋ยชีวภาพได้ถึง 70% คิดเป็นเงินประมาณ 19,600 บาท

ผักตบชวาสด 100 กิโลกรัม เท่ากับ 
ผักตบชวาแห้ง 18.5 กิโลกรัม
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การพัฒนาชุมชนและสังคม (ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน)

• งานเกษตรแฟร์
 เครือสหพัฒน์ ล�าพูน

• โครงการส่งเสริมอาชีพให้ คนในชุมชน  
 สนับสนุนให้ชุมชนมีพื้นที่ขายสินค้า 
 ชุมชน เช่น งานสหกรุ๊ปแฟร์ และพื้นที ่
 ตลาดนัดชุมชน

• ผลิตไม้กวาดจากดอกหญ้า ร่วมกับ 
 ชุมชนบ้านหนองคร้อ  ต.วังดาล   
 อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี เป็น 
 กิจกรรมสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

• ด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

• โครงการสนับสนุนผู้สูงอายุและผู้พิการติดเตียง 
 ชุมชนรอบเครือสหพัฒน์

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ของ
ชมุชนและเทศบาล โดยลงพืน้ทีร่่วมกนั เพือ่ดคูวามต้องการ ช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดเตียง เช่น สนับสนุนงบประมาณให้เทศบาล
ด�าเนนิโครงการจดัท�าเครือ่งมอืกายภาพผูพ้กิารตดิเตยีง และสนับสนุน
ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และสิ่งของจ�าเป็นให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการติดเตียง

บริษัทฯ ตระหนักถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในพื้นที่  ที่อาจเกิดขึ้น
จากการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการยกระดับ
คณุภาพชวีิตของชุมชนและสังคมใหเ้กดิการพึ่งพาตนเองอยา่งยั่งยืน เพือ่รองรบัการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรม ทีจ่ะเกดิ
ขึน้จากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยการส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ ร่วมกนัดแูลสิง่แวดล้อม การสร้างงาน 
สร้างรายได้ ด้านการศึกษา ดูแลสุขภาพ ให้ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้า ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นสวนอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 

ÊÑ§¤Á Ṍ

Sustainable Development Goals 
(SDGs)
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ปี

• ส่งเสริมการท�าโคม

ร้านกาแฟ Strabucks คลีนิคการแพทย์แผนจีน คลินิก เวชกรรมสมิติเวช 
สาขาเครือสหพัฒน ์

• โครงการขยายพันธุ์ไม้ผล
 โดยการติดตาต่อกิ่งร่วมกับ 
 เกษตรอ�าเภอ

• โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�าพูน มีนโยบายท่ีจะไม่ปล่อยน�้าเสียออกสู่ภายนอก  จึงได้มีการน�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว 

กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ใน 3 กิจกรรม คือ ใช้ในสวนอุตสาหกรรม โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดล�าพูน 
และ สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลับ โดยปี 2562 น�้าที่ผ่านการบ�าบัดจากระบบบ�าบัดน�้าเสียส่วนกลางมีปริมาณ 1,126,921 ลูกบาศก์
เมตร โดยบริษัทฯ ได้น�าน�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดกลับมาใช้ภายในได้ทั้งหมด และมีการน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดไปจ�าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ 
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�าพูน โดยในปี 2562 มีรายได้จากการจ�าหน่ายน�้าที่ผ่านการบ�าบัดเป็นเงิน ประมาณ 33,564 บาท

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ใช้น�้า 2560 2561 2562

น�ากลับไปใช้ในสวนอุตสาหกรรม 121,241 137,005 121,241

โครงการเกษตรพอเพียงฯ 4,605 121,241 121,241

สนามกอล์ฟหริภุญชัย กอล์ฟ คลับ 447,984 121,241 389,299

• เปิดโอกาสการลงทุนใหม่บนพื้นที่ของบริษัท
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จ�านวนแรงงานท้องถิ่น (คน) จ�านวนเงินที่ใช้ใน 
การจัดจ้างแรงงานท้องถิ่น (บาท)

โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ล�าพูน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู ้
ด้านการเกษตร โดยใช้น�า้เสยีท่ีผ่านการบ�าบดัแล้ว เพือ่แสดงให้เหน็ว่าอตุสาหกรรม สิง่แวดล้อม และชมุชน สามารถอยูร่่วมกนัได้ โดยน้อมน�าหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง เป็นแนวทางเพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมควบคู่กบัการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อม และอยูร่่วมกบัชมุชนได้อย่างยัง่ยนื 
โดยโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดล�าพูน มีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีการจ้างแรงงานในชุมชนเพ่ือดูแล 
พื้นที่โครงการฯ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่า การใช้น�้าเสียที่ผ่านการบ�าบัดแล้ว
ส�าหรับการปลูกพืชในโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา 
จังหวัดล�าพูน ปลอดภัย บริษัท ฯ ด�าเนินการขอรับรองมาตรฐาน 
“การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และเหมาะสม” (Good Agricultural 
Practices: GAP) ซึ่งหมายถึง แนวทางในการท�าการเกษตรเพื่อให้ได ้
ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่ก�าหนด ได้ผลผลิตสูง  
คุ้มค่าการลงทุน และขบวนการที่ผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกร
และผู้บรโิภค มีการใช้ทรพัยากรทีเ่กดิประโยชน์สงูสดุ เกดิความยัง่ยนื
ทางการเกษตร และไม่ท�าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ซึง่หลกัการดังกล่าว ก�าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) 
ในปี 2561 มีพืชที่ได้รับการรับรองจ�านวน 11 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ 
อัญชัน ผักคาวตอง มะพร้าวน�้าหอม ฝรั่งกิมจู มะเดื่อฝรั่ง หม่อน 
มะม่วงเขยีวเสวย มะม่วงน�า้ดอกไม้ มะม่วงเพชรบ้านลาด และมะนาว

ส�าหรับปี 2562 มีพืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ เพิ่มอีก 
จ�านวน 10 ชนิด ได้แก่ เมล่อน มะเขือ ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบแดง 
ข่า กะเพรา แมงลัก ขึ้นฉ่าย ผักชีฝรั่ง และฟักข้าว รวมเป็นพืชที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน จ�านวน 21 ชนิด
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 ได้มอบเครื่องซีลสุญญากาศ จ�านวน 1 เครื่อง ให้กับกลุ ่มผู ้ผลิตข้าวปลอดภัย  
ต�าบลป่าสัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์

ในปี 2562 บริษัทฯ  ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ 
ส�านักงานปศุสัตว์อ�าเภอเมืองล�าพูน เรื่อง ส่งเสริมการเลี้ยงอนุรักษ์โคขาว
ล�าพูน และพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ โดยมอบพ่อ-แม่ พันธุ์โคขาวล�าพูน 
ให้กับเกษตรกร รายละ 1 คู ่โดยบรษิทัฯ ได้มอบให้เกษตรกรทัง้หมด จ�านวน 
2 คู ่ และมอบให้วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยลี�าพนู เพือ่ใช้ในการศึกษา 
การเลี้ยงสัตว์ ของนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ จ�านวน 1 คู่

ผลผลิตจากโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา 
ได้มกีารจดัจ�าหน่ายผ่านร้านพอเพยีง และการออกบธูในงานต่างๆ 
เช่น งาน ICC แฟร์ เชียงใหม่ และงานสหกรุ๊ปแฟร์ ล�าพูน โดย
ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 434,433 บาท

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร มีผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ
เกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา จังหวัดล�าพูน ซึ่งประกอบ
ด้วย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จ�านวน 67 คณะ 
เป็นจ�านวน 5,958 คน

ด้านการสื่อสาร และสานสัมพันธ์ เพื่อความยั่งยืน 

• การประชุมสื่อสาร "สานพลังประชารัฐ ร่วมใจเครือสหพัฒน์" (ชุมชน / เทศบาล / บริษัท)
 เป็นการประชมุร่วมกนัระหว่างบรษิทัในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพัฒน์ ศรีราชา ชุมชน และหน่วยงานราชการ ภายใต้ช่ือการประชมุ 

“สานพลังประชารัฐ ร่วมใจเครือสหพัฒน์ เครือข่ายด้านแรงงานสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย” โดยจัดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน 
เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชน หน่วยงานราชการ และบริษัทในเครือฯ ได้แลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน

¢ŒÍÁÙÅ¨Ó¹Ç¹¤¹·Õèà¢ŒÒàÂÕèÂÁªÁâ¤Ã§¡ÒÃ
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• ทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
 จัดให้มีชุมชน หน่วยงานราชการ และบริษัทในเครือฯ ร่วม

การประชมุ และศกึษาดงูานบรษิทัในสวนอตุสาหกรรมเครอืสหพฒัน์ 
ศรีราชา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ�าทุกปี

• การประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ (เทศบาล)  
 เป็นการประชมุร่วมกบัชุมชน และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ 
เทศบาลเป็นผู้จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมดัง
กล่าว เพือ่รบัทราบข้อมลูข่าวสาร และชีแ้จงข้อมลูข่าวสารของบรษิทัฯ 
ต่อที่ประชุมรับทราบ

ด้านการศึกษาและกิจกรรมเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน

โครงการมอบทุนการศึกษาวันไหว้พระพรหมประจ�าปี โครงการกิจกรรมวันเด็ก

โครงการนักเรียนทัศนศึกษา 
ในโรงงาน

โครงการส่งเสริมและยกระดับการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนไทยกสิกรสงเคราะห์

กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยให้กับ
เยาวชน (จราจรสอนน้อง) โรงเรียน
บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ 
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ด้านสุขภาพ

ด้านท�านุบ�ารุงศาสนา และสืบสานประเพณี

• โครงการสนับสนุนกฐิน/ผ้าป่าสามัคคี 
 วัดในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง

• ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
 / ตรวจมะเร็งเต้านม

• สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
 วันสงกรานต์ของชุมชน และเทศบาล

• กฬีาเพือ่ส่งเสรมิด้านสุขภาพ
 และสานสัมพนัธ์ชุมชนรอบ 
 เครอืสหพฒัน์

• เข ้ าร ่ วมกิจกรรมปลูกข ้ าว  
 รับขวัญข้าว และเกี่ยวข้าวของ 
 เทศบาล กลุ่มผู้ใช้น�้าและชุมชน  
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กไทย 
 รู้จักประเพณีโบราณ

• รบับรจิาคโลหติ
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กิจกรรมอื่นๆ และการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับ ชุมชน / หน่วยงานราชการ / โรงเรียน

• กิจกรรมประชารัฐเครือสหพัฒน์ร่วมใจ • โครงการสร้างบ้านสุนัข และมอบ
อาหารสุนัขประจ�าเดือน ให้ศูนย์
พักพิงสุนัข แมว ในเขตพื้นที่สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์

• สนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยตรวจ 
 สุขภาพเคลื่อนที่ ชุมชนรอบเครือ 
 สหพัฒน์ ร่วมกับหน่วยสาธารณสุข 
 เคล่ือนท่ีของเทศบาลนครแหลมฉบัง  
 และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

• กิจกรรมวิ่งการกุศล “พระพรหมเครือ 
 สหพัฒน์ แชริตี้รัน 2019”

• โครงการสหพัฒน์ส่งเสริมสุขภาพ 
 และเสริมสร้าง ความปลอดภัย  
 (สสส.) (เทศกาลสงกรานต์)
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GRI Context Index

GRI Standard

GRI 
Standard 
Number

GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 102 General Disclosures 102-14 Statement from senior decision-maker 222

GRI 102 General Disclosures 102-15 Key impacts, risks, and opportunities 225 - 231

GRI 102 General Disclosures 102-1 Name of the organization 187

GRI 102 General Disclosures 102-2 Activities, brands, products, and services 18 – 27

GRI 102 General Disclosures 102-3 Location of headquarters 187

GRI 102 General Disclosures 102-4 Location of operations 187

GRI 102 General Disclosures 102-5 Ownership and legal form 15

GRI 102 General Disclosures 102-6 Markets served 18 – 27 

GRI 102 General Disclosures 102-7 Scale of the organization 40

GRI 102 General Disclosures 102-8 Information on employees and other workers 44

GRI 102 General Disclosures 102-41 Collective bargaining agreements N/A

GRI 102 General Disclosures 102-9 Supply chain 18 – 27, 223

GRI 102 General Disclosures 102-10 Significant changes to the organization and its 
supply chain

10, 
18 – 27 

GRI 102 General Disclosures 102-11 Precautionary Principle or approach 27 – 30

GRI 102 General Disclosures 102-12 External initiatives 247 – 250

GRI 102 General Disclosures 102-13 Membership of associations N/A

GRI 102 General Disclosures 102-45 Entities included in the consolidated financial 
statements

123 - 186

GRI 102 General Disclosures 102-46 Defining report content and topic Boundaries 225

GRI 102 General Disclosures 102-47 List of material topics 225 – 231

GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

225

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its 
components

51 – 79 

GRI 102 General Disclosures 102-48 Restatements of information N/A

GRI 102 General Disclosures 102-49 Changes in reporting N/A

GRI 102 General Disclosures 102-40 List of stakeholder groups 68 – 74, 
226 – 227

GRI 102 General Disclosures 102-42 Identifying and selecting stakeholders 68 – 74, 
226 – 227

GRI 102 General Disclosures 102-43 Approach to stakeholder engagement 226 – 227, 230

GRI 102 General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised 226 - 227

GRI 102 General Disclosures 102-50 Reporting period 224
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GRI Standard

GRI 
Standard 
Number

GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 102 General Disclosures 102-51 Date of most recent report 224

GRI 102 General Disclosures 102-52 Reporting cycle 224

GRI 102 General Disclosures 102-53 Contact point for questions regarding the 
report

260

GRI 102 General Disclosures 102-54 Claims of reporting in accordance with the 
GRI Standards

224 

GRI 102 General Disclosures 102-55 GRI content index 254 - 260

GRI 102 General Disclosures 102-56 External assurance 224 – 225

GRI 102 General Disclosures 102-18 Governance structure 36 – 42

GRI 102 General Disclosures 102-19 Delegating authority 80 – 91

GRI 102 General Disclosures 102-20 Executive-level responsibility for economic, 
environmental, and social topics

222

GRI 102 General Disclosures 102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics

230

GRI 102 General Disclosures 102-22 Composition of the highest governance body 
and its committees

36 – 42, 
80 – 91 

GRI 102 General Disclosures 102-23 Chair of the highest governance body 80 – 91

GRI 102 General Disclosures 102-24 Nominating and selecting the highest 
governance body

86 – 87

GRI 102 General Disclosures 102-25 Conflicts of interest 103 – 116

GRI 102 General Disclosures 102-26 Role of highest governance body in setting 
purpose, values, and strategy

80 – 83

GRI 102 General Disclosures 102-27 Collective knowledge of highest governance 
body

48 – 50

GRI 102 General Disclosures 102-28 Evaluating the highest governance body’s 
performance

67 – 68

GRI 102 General Disclosures 102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

222

GRI 102 General Disclosures 102-30 Effectiveness of risk management processes 27 – 30

GRI 102 General Disclosures 102-31 Review of economic, environmental, and 
social topics

230 – 231

GRI 102 General Disclosures 102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting

222

GRI 102 General Disclosures 102-33 Communicating critical concerns 231

GRI 102 General Disclosures 102-34 Nature and total number of critical concerns 231

GRI 102 General Disclosures 102-35 Remuneration policies 42 – 44

GRI 102 General Disclosures 102-36 Process for determining remuneration 42 – 44
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GRI Standard

GRI 
Standard 
Number

GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 102 General Disclosures 102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration 42

GRI 102 General Disclosures 102-38 Annual total compensation ratio 42 – 44

GRI 102 General Disclosures 102-39 Percentage increase in annual total 
compensation ratio

N/A

GRI 102 General Disclosures 102-16 Values, principles, standards, and norms of 
behavior

11, 68 – 79

GRI 102 General Disclosures 102-17 Mechanisms for advice and concerns about 
ethics

68 – 78

GRI 103 Management Approach 103-1 Explanation of the material topic and its 
Boundary

51 – 68

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its 
components

51 – 68

GRI 103 Management Approach 103-3 Evaluation of the management approach 51 – 68

GRI 201 Economic Performance 201-1 Direct economic value generated and 
distributed

18

GRI 201 Economic Performance 201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

30

GRI 201 Economic Performance 201-3 Defined benefit plan obligations and other 
retirement plans

71

GRI 201 Economic Performance 201-4 Financial assistance received from 
government

N/A

GRI 202 Market Presence 202-1 Ratios of standard entry level wage by gender 
compared to local minimum wage

N/A

GRI 202 Market Presence 202-2 Proportion of senior management hired from 
the local community

N/A

GRI 203 Indirect Economic 
Impacts

203-1 Infrastructure investments and services 
supported

18 – 27

GRI 203 Indirect Economic 
Impacts

203-2 Significant indirect economic impacts 247 – 253

GRI 204 Procurement Practices 204-1 Proportion of spending on local suppliers 247 – 253

GRI 301 Materials 301-1 Materials used by weight or volume N/A

GRI 301 Materials 301-2 Recycled input materials used 245 – 246

GRI 302 Energy 302-1 Energy consumption within the organization 244

GRI 302 Energy 302-2 Energy consumption outside of the 
organization

244

GRI 302 Energy 302-3 Energy intensity 244

GRI 302 Energy 302-4 Reduction of energy consumption 244
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Standard 
Number

GRI Standard Title Disclosure 
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Disclosure Title Page

GRI 302 Energy 302-5 Reductions in energy requirements of 
products and services

244

GRI 303 Water 303-1 Interactions with water as a shared resource 28, 242 – 243

GRI 303 Water 303-2 Management of water discharge-related 
impacts

28, 242 – 243, 
248

GRI 303 Water 303-3 Water withdrawal 242, 248

GRI 304 Biodiversity 304-1 Operational sites owned, leased, managed 
in, or adjacent to, protected areas and areas 
of high biodiversity value outside protected 
areas

N/A

GRI 304 Biodiversity 304-2 Significant impacts of activities, products, and 
services on biodiversity

248 - 250

GRI 304 Biodiversity 304-3 Habitats protected or restored 248 - 250

GRI 304 Biodiversity 304-4 IUCN Red List species and national 
conservation list species with habitats in 
areas affected by operations

N/A

GRI 305 Emissions 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 243 - 244

GRI 305 Emissions 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions N/A

GRI 305 Emissions 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions N/A

GRI 305 Emissions 305-4 GHG emissions intensity 244

GRI 305 Emissions 305-5 Reduction of GHG emission 244

GRI 305 Emissions 305-6 Emissions of ozone-depleting substances 
(ODS)

244

GRI 305 Emissions 305-7 Nitrogen oxides (NOX), sulfur oxides (SOX), 
and other significant air emissions

244

GRI 306 Effluents and Waste 306-1 Water discharge by quality and destination 242 - 243

GRI 306 Effluents and Waste 306-2 Waste by type and disposal method 242 - 243

GRI 306 Effluents and Waste 306-3 Significant spills 245 - 246

GRI 306 Effluents and Waste 306-4 Transport of hazardous waste 30

GRI 306 Effluents and Waste 306-5 Water bodies affected by water discharges 
and/or runoff

245 - 246

GRI 301 Materials 301-3 Reclaimed products and their packaging 
materials

N/A

GRI 307 Environmental 
Compliance

307-1 Non-compliance with environmental laws and 
regulations

N/A

GRI 308 Supplier Environmental 
Assessment 

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

N/A
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GRI Standard

GRI 
Standard 
Number

GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 308 Supplier Environmental 
Assessment 

308-2 Negative environmental impacts in the supply 
chain and actions taken

N/A

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its 
components

N/A

GRI 401 Employment 401-1 New employee hires and employee turnover 44

GRI 401 Employment 401-2 Benefits provided to full-time employees that 
are not provided to temporary or part-time 
employees

71 – 72

GRI 401 Employment 401-3 Parental leave N/A

GRI 402 Labor/Management 
Relations

402-1 Minimum notice periods regarding operational 
changes

N/A

GRI 403 Occupational Health and 
Safety

403-1 Occupational health and safety management 
system

236 – 237 

GRI 403 Occupational Health and 
Safety

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation

30

GRI 403 Occupational Health and 
Safety

403-3 Occupational health services 236 – 237

GRI 403 Occupational Health and 
Safety

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and 
safety

236 – 237

GRI 404 Training and Education 404-1 Average hours of training per year per 
employee

47 – 48 

GRI 404 Training and Education 404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance programs

47 – 48

GRI 404 Training and Education 404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

47 – 48

GRI 405 Diversity and Equal 
Opportunity

405-1 Diversity of governance bodies and 
employees

80, 83, 
199 - 209

GRI 405 Diversity and Equal 
Opportunity

405-2 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men

N/A

GRI 414 Supplier Social 
Assessment 

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

70

GRI 414 Supplier Social 
Assessment 

414-2 Negative social impacts in the supply chain 
and actions taken

N/A

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its 
components

N/A
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GRI 
Standard 
Number

GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 412 Human Rights 
Assessment

412-3 Significant investment agreements and 
contracts that include human rights clauses or 
that underwent human rights screening

77 – 78, 
235

GRI 412 Human Rights 
Assessment

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures

N/A

GRI 406 Non-discrimination 406-1 Incidents of discrimination and corrective 
actions taken

235

GRI 407 Freedom of Association 
and Collective Bargaining

407-1 Operations and suppliers in which the right 
to freedom of association and collective 
bargaining may be at risk

235

GRI 408 Child Labor 408-1 Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of child labor

N/A

GRI 409 Forced or Compulsory 
Labor

409-1 Operations and suppliers at significant risk for 
incidents of forced or compulsory labor

N/A

GRI 410 Security Practices 410-1 Security personnel trained in human rights 
policies or procedures

235

GRI 411 Rights of Indigenous 
Peoples

411-1 Incidents of violations involving rights of 
indigenous peoples

N/A

GRI 412 Human Rights 
Assessment

412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments

N/A

GRI 414 Supplier Social 
Assessment 

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

N/A

GRI 414 Supplier Social 
Assessment 

414-2 Negative social impacts in the supply chain 
and actions taken

N/A

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its 
components

N/A

GRI 413 Local Communities 413-1 Operations with local community 
engagement, impact assessments, and 
development programs

228

GRI 413 Local Communities 413-2 Operations with significant actual and 
potential negative impacts on local 
communities

249

GRI 205 Anti-corruption 205-1 Operations assessed for risks related to 
corruption

238 – 239

GRI 205 Anti-corruption 205-2 Communication and training about anti-
corruption policies and procedures

238 – 239

GRI 205 Anti-corruption 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

238 – 239
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หากมีข้อสอบถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

คณะท�างานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)

530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร 0 2293 0030 โทรสาร 0 2293 0040

GRI Standard

GRI 
Standard 
Number

GRI Standard Title Disclosure 
Number

Disclosure Title Page

GRI 415 Public Policy 415-1 Political contributions
https://www.spi.co.th/storage/corporate-governance/anti-corruption/20190604-spi-anti-corruption-policy-th.pdf

GRI 206 Anti-competitive Behavior 206-1 Legal actions for anti-competitive behavior, 
anti-trust, and monopoly practices

70

GRI 419 Socioeconomic 
Compliance 

419-1 Non-compliance with laws and regulations in 
the social and economic area

N/A

GRI 414 Supplier Social 
Assessment 

414-1 New suppliers that were screened using 
social criteria

N/A

GRI 414 Supplier Social 
Assessment 

414-2 Negative social impacts in the supply chain 
and actions taken

N/A

GRI 103 Management Approach 103-2 The management approach and its 
components

N/A

GRI 416 Customer Health and 
Safety

416-1 Assessment of the health and safety impacts 
of product and service categories

30, 78,
236 - 237

GRI 416 Customer Health and 
Safety

416-2 Incidents of non-compliance concerning the 
health and safety impacts of products and 
services

N/A

GRI 417 Marketing and Labeling 417-1 Requirements for product and service 
information and labeling

N/A

GRI 417 Marketing and Labeling 417-2 Incidents of non-compliance concerning 
product and service information and labeling

N/A

GRI 102 General Disclosures 102-43 Approach to stakeholder engagement 230

GRI 102 General Disclosures 102-44 Key topics and concerns raised 22 – 27, 
68 – 74 

GRI 417 Marketing and Labeling 417-3 Incidents of non-compliance concerning 
marketing communications

70, 241

GRI 418 Customer Privacy 418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses of 
customer data

77

GRI 419 Socioeconomic 
Compliance 

419-1 Incidents of non-compliance concerning 
marketing communications

N/A




