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การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 
 

1.  นโยบายและการจดัการด้านความยัง่ยืน  

 บรษิัท สหยูเนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) ตระหนักเสมอว่ำธุรกจิไม่อำจก้ำวไปขำ้งหน้ำและเติบโตอย่ำงยัง่ยนืได้ หำกมไิด้
เกื้อกูลสงัคม ดูแลใส่ใจสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสรำ้งคุณค่ำร่วมใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภำคส่วน เพื่อเตบิโตไปพรอ้มกนั ดว้ยเจตนำรมย์และควำม
มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัท สหยูเนี่ยน จ ำกดั (มหำชน) ได้รบักำรคดัเลือกจำกสถำบนั
ไทยพฒัน์ใหเ้ป็น 1 ใน 100 ของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีำรด ำเนินงำนโดดเด่นดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภบิำล (Environmental, Social 
and Governance : ESG) ในปี 2558 ปี 2561 ปี 2562 ในปี 2563 และปี 2564 รวมทัง้ได้รบัผลประเมนิกำรก ำกบัดูแลกจิกำรจำกสมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทยในระดบั “ดมีำก”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

วิสยัทศัน์ 

ด ำเนินธุรกจิบนพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี                                  

โดยมเีป้ำหมำยสงูสุด คอื ควำมยัง่ยนืขององคก์ร                                            

อนัก่อใหเ้กดิคุณคำ่รว่มดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม                               

ในหว่งโซ่ธุรกจิของบรษิทั 

คณุค่าหลกัในการสร้างความส าเรจ็และเติบโตท่ียัง่ยืนร่วมกนัในห่วงโซ่ธรุกิจ 

 

คุณธรรม - จรยิธรรม - คุณภำพ - พฒันำนวตักรรม ผสำนควำมรู ้- คุณประโยชน์รว่มกนั 
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กรอบแนวคิดและกลยุทธด้์านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

 

 

  

บรษิทัมนีโยบำยและเป้ำหมำยกำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยนื ประกำศใหท้รำบทัว่องคก์ร ดงันี้ 

▪ ด ำเนินธุรกจิบนพืน้ฐำนของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมค่ำนิยมหลกัขององค์กร คอื คุณธรรม คุณภำพ คุณประโยชน์ 
โดยมเีป้ำหมำยสงูสุด คอื ควำมยัง่ยนืขององคก์ร อนัก่อใหเ้กดิคุณค่ำร่วมดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในห่วง
โซ่ธุรกจิของบรษิทั 

▪ ในกำรบรหิำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยนื มุ่งเน้นใหก้ำรท ำงำนและด ำเนินกำรในทุกระดบั ค ำนึงถงึผลกระทบต่อผูม้สี่วนได้
เสยีในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกจิ โดยลดผลกระทบทำงลบ และมุ่งมัน่สร้ำงนวตักรรมในกำรด ำเนินธุรกจิผ่ำนกำรสรำ้ง
ควำมร่วมมอืกบัพนัธมติรในทุกภำคส่วน 

▪ ใหม้กีำรจดักำรควำมเสีย่งตำมแนวโน้มและทศิทำงกำรเปลีย่นแปลงของโลกครอบคลุมรอบดำ้น และก ำหนดกลยุทธก์ำร
ด ำเนินงำน เพือ่ท ำใหอ้งคก์รกำ้วผ่ำนไปไดอ้ย่ำงมัน่คง  

▪ ก ำหนดเป้ำหมำยกำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยนื 3 ดำ้น ไดแ้ก่ กำรจดักำรผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีในห่วงโซ่คุณค่ำของ
ธุรกจิ กำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยนืในมติสิิง่แวดลอ้ม และกำรจดักำรดำ้นควำมยัง่ยนืในมติดิำ้นสงัคม 
 

 

กลยุทธก์ารสร้างจติส านึก
ในการปฏบิัตงิานด้วยความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในหว่งโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
สิ่งแวดล้อม และสังคม

กลยทุธ ์         
การขยายธรุกิจ

กลยุทธก์ำร
ด ำเนินงำน

กลยุทธก์ารก ากบั
ดแูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยทุธก์าร

ด าเนินงาน 
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2.  การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

 2.1   ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

  พจิำรณำห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกจิในแต่ละธุรกจิหลกัไดต้ำมทีก่ล่ำวไวใ้นหวัขอ้ 1.2 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

 2.2   การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

ผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholder) ของบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 
1) ผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยในองคก์ร เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังำน 
2) ผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอกองคก์ร เช่น ผูล้งทุน ผูร้่วมทุน ลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี้ คู่แขง่ ชุมชนทอ้งถิน่ หน่วยงำนรำชกำร

ทีเ่กีย่วขอ้ง เจำ้ของทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
  



 

4 
 



 

5 
 

3.  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

3.1   นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 

 บรษิัทฯ ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรอนุรกัษ์พลงังำนและสิง่แวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินธุรกจิ โดยได้
ก ำหนด “นโยบำยอนุรกัษ์พลงังำน” ไวด้งันี้ 

1. บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรและพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงเหมำะสม โดยก ำหนดใหก้ำรอนุรกัษ์พลงังำนเป็นส่วน
หนึ่งของกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรใชท้รพัยำกรพลงังำนอย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกบัธุรกจิ เทคโนโลย ี
และแนวทำงกำรปฏบิตังิำนทีด่ ี

3. บรษิทัฯ จะก ำหนดแผนและเป้ำหมำยกำรอนุรกัษ์พลงังำนในแต่ละปี และสื่อสำรใหพ้นักงำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัไิด้
อย่ำงถูกตอ้ง 

4. บรษิทัฯ ถอืว่ำกำรอนุรกัษ์พลงังำนเป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเจำ้ของ ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ทุกระดบั
ทีจ่ะใหค้วำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรทีก่ ำหนด ตดิตำมตรวจสอบ และรำยงำนต่อคณะท ำงำนดำ้นกำรจดักำรพลงังำน 

5. บรษิทัฯ จะใหก้ำรสนับสนุนทีจ่ ำเป็น รวมถงึทรพัยำกรดำ้นบุคคล ดำ้นงบประมำณ เวลำในกำรท ำงำน กำรฝึกอบรม 
และกำรมสี่วนร่วมในกำรน ำเสนอขอ้คดิเหน็เพือ่พฒันำงำนดำ้นพลงังำน 

6. ผูบ้รหิำร และคณะท ำงำนดำ้นกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวนและปรบัปรุงนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรด ำเนินงำน
ดำ้นพลงังำนทุกปี 
         ซึ่งธุรกจิหลกัของบรษิัทฯ เป็นประเภทกำรลงทุน และกำรซื้อขำยสนิค้ำ กำรด ำเนินงำนจงึไม่ได้ใช้ทรพัยำกรทำง
ธรรมชำตทิีจ่ะท ำใหม้ผีลกระทบต่อสิง่มชีวีติทีอ่ำศยัอยู่ตำมธรรมชำต ิรวมทัง้ไม่มสีิง่ทีก่่อใหเ้กดิมลภำวะน ้ำเสยี ทีจ่ะท ำลำยสิง่แวดลอ้ม ใน
ส่วนของบรษิทัฯ มกีำรรณรงคป์ระชำสมัพนัธเ์รือ่งกำรใชพ้ลงังำนและน ้ำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

 บรษิทัฯ ส่งเสรมิกำรสรำ้งจติส ำนึกกำรอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหพ้นกังำนตระหนกัถงึคุณค่ำของทรพัยำกรต่ำงๆ จงึ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนใช้ไฟฟ้ำและน ้ ำอย่ำงประหยัดและรู้คุณค่ำ เช่น ปิดเมื่ อเลิกใช้งำน ปรับอุณหภูมิ
เครือ่งปรบัอำกำศใหพ้อเหมำะ นอกจำกนัน้ ยงัมกีำรรณรงคก์ำรลดกำรใชก้ระดำษ ทัง้กระดำษส ำนกังำน โดยส่งเสรมิใหใ้ชก้ระดำษ 1 แผ่น
ให้ครบทัง้สองหน้ำ และปรบัเปลี่ยนกำรใชก้ระดำษช ำระที่มคีวำมหนำพอเหมำะ เพื่อลดกำรใชป้รมิำณใหน้้อยลง นอกจำกนัน้ ยงั มกีำร
รณรงคก์ำรคดัแยกขยะและวสัดุเหลอืใช ้เพือ่น ำไปรไีซเคลิต่อไป 
  อย่ำงไรกต็ำม ในแงข่องบรษิทัทีไ่ปลงทุน มกีำรดแูลกำรใชท้รพัยำกรและดแูลรกัษำสิง่แวดลอ้ม ปฏบิตัติำมมำตรฐำน
และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง เช่นตวัอย่ำงดงันี้ 
 

▪ กลยุทธเ์รือ่งการใช้ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน 
 
 บรษิทัฯ ไดล้งทุนในธุรกจิผลติกระแสไฟฟ้ำพลงัควำมรอ้นร่วมทีป่ระเทศสำธำรณรฐัประชำชนจนี ทีม่ลฑล Zhejiang 

โดยใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลงิ มกีำรศึกษำและวำงแผนกลยุทธ์เรื่องลดกำรใช้ปริมำณถ่ำนหิน โดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่มำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งมผีลให้สำมำรถลดปรมิำณกำรใช้ถ่ำนหนิลงด้วยกำรน ำเถ้ำถ่ำนหนิ ซึ่งเป็นกำกเหลอืใชม้ำใชเ้ป็นเชื้อเพลงิด้วย ท ำให้ลด
ปรมิำณกำรใชท้รพัยำกรทำงธรรมชำต ิอกีทัง้ ท ำใหผ้ลกำรด ำเนินงำนดขีึน้เนื่องจำกลดตน้ทุน  

 

▪ การป้องกนัและลดผลกระทบจากมลพิษ   
 
         บริษัทฯ ที่ไปลงทุนที่เป็นโรงงำนอุตสำหกรรมกำรผลิตทุกแห่ง มรีะบบกำรป้องกนัและมคี่ำใช้จ่ำยลงทุนเพื่อลด
ผลกระทบจำกมลพษิสู่สิง่แวดลอ้ม โดยมกีำรบรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและกฎหมำยก ำหนด ตวัอย่ำงเช่น โรงงำนผลติยำงยดื มี
ระบบบ ำบดัน ้ำเสยีภำยในโรงงำน 2 ข ัน้ตอน จนทดสอบว่ำน ้ำเสยีทีจ่ะปล่อยออกนอกโรงงำนไม่ก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดลอ้ม เมือ่ผ่ำน
ระบบกำรป้องกนัและลดผลกระทบจำกมลพษิแลว้ จงึจะปล่อยน ้ำเสยีทิง้ได ้นอกจำกนี้  บรษิทัทีไ่ปลงทุนอื่นๆ กป็ฏบิตัใินท ำนองเดยีวกนั  
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▪ การลดมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม 
 
 ตัง้แต่ปี 2562 บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่ม มกีำรรณรงคใ์หบุ้คลำกรของบรษิทัฯ เลกิใชแ้กว้น ้ำพลำสตกิ โดยใหใ้ชแ้กว้
น ้ำสเตนเลสแทน ซึ่งผลติเองโดยบรษิทัในกลุ่ม เพื่อเป็นกำรลดขยะพลำสตกิ ช่วยเรื่องลดภำวะโลกรอ้น อกีทัง้สำมำรถน ำกลบัมำใชซ้ ้ำได้
ตลอดไป เนื่องจำกเป็นผลติภณัฑค์ุณภำพดมีำกระดบัรกัษำอุณหภมูริอ้นและเยน็ได ้ทัง้นี้ ในกรณถีำ้พนกังำนตอ้งกำรไดเ้ป็นกำรส่วนตวั จะ
ไดส้ทิธิซ์ื้อในรำคำตน้ทุนส ำหรบัชิน้แรก แต่ถ้ำเป็นกำรใชใ้นโรงอำหำรของบรษิทัฯ จะมสีวสัดกิำรสนบัสนุนเรือ่งนี้ โดยเมือ่ใชเ้สรจ็แลว้ตอ้ง
วำงคนืในทีท่ีจ่ดัไวใ้ห ้เพือ่ทำงโรงอำหำรจะไดท้ ำควำมสะอำดแลว้น ำมำใหใ้ชซ้ ้ำต่อไปได ้อนึ่ง พนกังำนไดใ้หค้วำมร่วมมอือย่ำงดยีิง่ 
 นอกจำกนี้ ทำงกลุ่มบรษิทัฯไดใ้หค้วำมส ำคญักบัเรื่องของกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้มอย่ำงจรงิจงัและ
ต่อเนื่อง ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนต่ำงๆ เช่น บรษิัทหลกั 2 บรษิัทในกลุ่มธุรกจิพลำสติก ยำง และโลหะ ได้รบักำรรบัรองระบบบรหิำร
จดักำรสิง่แวดลอ้ม ISO14001:2005 
 

3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
 3.2.1 การจดัการพลงังาน 

 บริษัทฯ บริหำรจดักำรพลงังำนอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ทัง้ระบบไฟแสงสว่ำงและระบบปรบัอำกำศ โดยติดตัง้และ
บ ำรุงรกัษำอุปกรณ์ควบคุมกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำทีเ่กีย่วขอ้ง เปลีย่นกำรใชห้ลอดฟลูออเรสเซนสม์ำเป็นหลอดประหยดัไฟ LED เพื่อ
ประหยดัค่ำไฟฟ้ำ โดยบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดเป้ำหมำยกำรอนุรกัษ์พลงังำนโดยจะลดปรมิำณกำรใชพ้ลงังำนลงจำกเดมิ รอ้ยละ 0.30 ซึง่จะเหน็
ได้ว่ำ ตัง้แต่เกดิกำรระบำดของโควดิ-19 ในปี 2562 บรษิัทฯมมีำตรกำรในกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดดงักล่ำวโดยขอควำมร่วมมอืจำก
พนักงำนและผู้บรหิำร ลดกำรออกนอกบ้ำน ลดกำรเดนิทำง โดยให้พนักงำนท ำงำนจำกที่บ้ำน (WFH – Work From Home) จงึท ำให้
ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำจำกเครือ่งปรบัอำกำศในอำคำรส ำนกังำนของบรษิทัฯ ลดลงจำก 53.82% ในปี 2561 มำอยู่ที ่47.56% ในปี 2562 และ
กำรใชไ้ฟฟ้ำอื่นๆ กล็ดลงในทศิทำงเดยีวกนั โดยลดลงจำก 29.21% ในปี 2561 มำอยู่ที ่11.84% ในปี 2562 โดยในปี 2564 บรษิทัฯ ใช้
พลงังำนไฟฟ้ำรวม 928,000 กโิลวตัต์-ชัว่โมง สำมำรถประหยดัค่ำไฟฟ้ำลงได ้ประมำณ 400,000 บำท หรอืประมำณรอ้ยละ 10 เมือ่เทยีบ
กบัปีทีผ่่ำนมำ  (รำยละเอยีดปรำกฏตำมตำรำงดำ้นล่ำง) 

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

ปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ (กโิลวตัต์-ชัว่โมง) 928,000 1,032,000 1,015,000 991,000 
เครือ่งปรบัอำกำศ  45.67% 49.76% 47.56% 53.82% 
แสงสว่ำง 19.51% 13.63% 40.60% 16.97% 
อื่นๆ 34.82% 36.61% 11.84% 29.21% 
ค่ำไฟฟ้ำ (ลำ้นบำท) 3.79 4.19 4.17 4.05 

 

  3.2.2 การจดัการน ้า 

 เนื่องจำกบรษิทัฯ เป็นออฟฟิสส ำนกังำนทีท่ ำหน้ำทีส่นบัสนุนกำรท ำงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัในกลุ่ม จงึมกีำรใช้
น ้ำประปำในอำคำรและพื้นที่ส ำนักงำนเท่ำนัน้ โดยบรษิัทฯ มกีำรซ่อมบ ำรุงและตรวจสภำพของระบบกำรจ่ำยน ้ำภำยในอำคำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้มกีำรจดักำรน ้ำทิ้งอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มปีรมิำณกำรใชน้ ้ำรวม 9,336 ลูกบำศก์เมตร เพิม่ขึน้ 
จ ำนวน 3,355 ลูกบำศก์เมตร หรอืรอ้ยละ 56 เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่ำนมำ สำเหตุทีป่รมิำณกำรใชน้ ้ำเพิม่ขึน้เนื่องจำก บรษิทัฯ มกีำรปรบัปรุง        
ภมูทิศัน์ดำ้นหน้ำและหลงัของอำคำร รวมถงึกำรท ำควำมสะอำดและทำสอีำคำรใหมท่ัง้หลงั 

3.2.3 การใช้กระดาษ 

ปี ปริมาณการใช้กระดาษส านักงาน  (แผน่) 

2562 
2563 
2564 

287,000 
260,000 
203,000 
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ปรมิำณกำรใชก้ระดำษของบรษิัทฯ เริม่ลดลงอย่ำงเหน็ไดช้ดัในปี 2563 ซึ่งเป็นปีทีเ่ริม่ต้นกำรระบำดของเชื้อไวรสั          
โคโรน่ำ-2019 หรอื Covid-19 ซึ่งผู้บรหิำรของบรษิัทฯ ร่วมกบัฝ่ำยจดักำรได้ก ำหนด “มำตรกำรป้องกนักำรติดเชื้อและกำรแพร่ระบำด           
เชื้อไวรสั โควดิ-19” โดยมอบหมำยใหผู้จ้ดักำรแผนกพจิำรณำกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น หรอื Work from home ของพนกังำน และกำรจดัและ
เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์เพื่อหลกีเลีย่งกำรเดนิทำง ลดกำรออกนอกบำ้น เพื่อช่วยกนัยบัยัง้และป้องกนักำรแพร่ระบำดของโรค 
ส่งผลให้ปรมิำณกำรใช้กระดำษส ำนักงำนของบรษิัทฯ ในปี 2563 อยู่ที่ 260,000 แผ่น ลดลง 27,000 แผ่น จำกปี 2562 หรอืคดิเป็น
อตัรำส่วนลดลงประมำณ 10%  

ซึ่งกำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ยงัคงเกดิขึ้นอย่ำงต่อเนื่องมำจนถึงปี 2564 ท ำให้บรษิัทฯ ยงัคงด ำเนินมำตรกำร
ต่ำงๆ อยู่อย่ำงเคร่งครดั และไดส้่งเสรมิกำรสรำ้งจติส ำนึกในกำรใชก้ระดำษ เช่น คดิก่อนปริน้ท ์และกำรใชก้ระดำษสองหน้ำ เป็นตน้ ส่งผล
ใหบ้รษิทัฯ มปีรมิำณกำรใชก้ระดำษส ำนกังำนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มปีรมิำณกำรใชก้ระดำษส ำนกังำนรวม 203,000 
แผ่น ลดลง 57,000 แผ่น หรอืคดิเป็นอตัรำส่วนลดลงประมำณ 22%  จำกปีทีผ่่ำนมำ 

3.2.4 การจดัการเพ่ือลดปัญหากา๊ซเรือนกระจก 

 บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรจดักำรเพื่อลดปัญหำก๊ำซเรอืนกระจก โดยพบว่ำกจิกรรมของธุรกจิทีม่ปีรมิำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกมำกทีสุ่ด คอื กำรใชไ้ฟฟ้ำจำกเครือ่งปรบัอำกำศในส ำนักงำน และกำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิจำกยำนพำหนะขององค์กร 
นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ จงึมมีำตรกำรบ ำรุงรกัษำเครือ่งปรบัอำกำศตำมแผนอนุรกัษ์พลงังำนอย่ำงต่อเนื่อง  

โดยในปี 2564 ค่ำใชจ้่ำยจำกกำรใชน้ ้ำมนัเชื้อเพลงิจำกยำนพำหนะขององคก์ร คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 241,343.80 บำท โดยมี
ปรมิำณกำรใชน้ ้ำมนัรวม 7,060.71 ลติร เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำ 40,492 บำท หรอื 193 ลติร คดิเป็นอตัรำส่วนเพิม่ขึน้ 2.79% เนื่องจำก
ปรมิำณกำรใชง้ำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำกจิกรรมเพื่อบรรเทำควำมเดอืนรอ้นจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ Covid-19 และกำรรบัส่ง
พนกังำนไปฉดีวคัซนีโควดิ-19   

4.  การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

4.1   สิทธิมนุษยชน 

 บรษิทัฯ ส่งเสรมิกำรเคำรพสทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐำน ทัง้ทำงเสรภีำพ ควำมเสมอภำพในกำรแสดงออก รวมทัง้สทิธิ
ทำงเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ที่ผู้เกี่ยวขอ้งพงึได้รบัตำมมำตรฐำนสูงสุดเท่ำที่เป็นไปได้ โดยพยำยำมยดึถือหลกักำรพื้นฐำนหรอื 
Core Values ดำ้นสทิธมินุษยชน 6 ประกำร ไดแ้ก่ กำรไม่เลอืกปฏบิตั ิ(Non Discrimination) กำรด ำเนินกำรดำ้นต่ำงๆ โดยยดึหลกัควำม
ยุตธิรรม (Justice) หลกัควำมเสมอภำคเท่ำเทยีม (Equity) หลกัเสรภีำพ (Freedom) หลกัศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย์ (Human Dignity) และ
หลกักำรไมใ่ชค้วำมรุนแรง (Non Violence) 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นสทิธมินุษยชน โดยมหีลกักำรหลกัๆ 3 ขอ้ คอื กำรเคำรพและไม่กระท ำ
กำรละเมดิสทิธมินุษยชน (Respect) ปกป้องไม่ให้ผู้อื่นหรอืบุคลที่สำมละเมดิสทิธมินุษยชน (Protect) และกำรแก้ไข ฟ้ืนฟู ชดเชยเมื่อ
เกดิผลกระทบหรอืมกีำรละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่นื่องมำจำกกำรประกอบธุรกจิ (Remedy) โดยยดึมัน่และปฏบิตัติำมหลกัปฏญิญำสำกลว่ำ
ดว้ยสทิธมินุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลกักำรชี้แนะของสหประชำชำตวิ่ำดว้ยธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน (The 
United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัดิำ้นแรงงำนและกำร
เคำรพสทิธมินุษยชนอย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทยีม และไม่เลอืกปฏบิตั ิทัง้ในด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำร
ฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน โดยไมแ่บ่งแยกควำมแตกต่ำงทำงเพศ อำยุ สถำบนักำรศกึษำ เชือ้ชำต ิและศำสนำ รวมทัง้สนับสนุนกำรจำ้ง
งำนแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกำส ไดแ้ก่ ผูสู้งอำยุ เพื่อสรำ้งโอกำส สรำ้งอำชพี และรำยไดท้ีม่ ัน่คง และเป็นส่วนหนึ่งของกำรบรรลุเป้ำหมำยกำ ร
พฒันำทีย่ ัง่ยนื (SDGs) ของประเทศและโลก และในปี 2565 คณะกรรมกำรบรษิทัมแีผนจะก ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดำ้น
แรงงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจะตดิประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร โดยรวบรวมไวใ้นคู่มอืกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ 
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4.2   การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

กำรปฏบิตัต่ิอพนักงำนและแรงงำน โดยค ำนึงถงึสทิธมินุษยชน ประกอบดว้ย กำรจำ้งงำนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
อย่ำงเป็นธรรม กำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำน กำรพฒันำควำมผูกพนัและควำมพงึพอใจของพนกังำน กำรจดักำรดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน เป็นตน้ รวมทัง้ควำมพยำยำมในกำรลดควำมเสีย่งในประเดน็ขอ้พพิำททีเ่กีย่วกบัพนักงำน
และแรงงำน เพื่อรกัษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั ดงึดูดใหผู้ม้ศีกัยภำพสนใจมำร่วมงำน พฒันำควำมผูกพนัของพนักงำนทีม่ต่ีอองคก์ร 
โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินงำนดำ้นพนกังำนทีส่ ำคญั ดงันี้ 

การจ้างงาน 

รำยละเอยีด จ ำนวนพนกังำน (คน) 
ชำย หญงิ รวม 

พนกังำนประจ ำ 20 48 68 

 

การฝึกอบรมพนักงาน 

  ในปี 2564 บริษัทจดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพิ่มทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำนแก่พนักงำน จ ำนวน 8 
หลกัสตูร โดยมจี ำนวนชัว่โมงอบรมหรอืกจิกรรมพฒันำควำมรูเ้ฉลีย่ของพนกังำน 25.87 ชัว่โมงต่อคนต่อปี  

▪ ความผกูพนัของพนักงาน 
  บริษัทฯ มีแผนกำรพฒันำควำมผูกพนัของพนักงำน ดังนี้  ในปี 2564 มีพนักงำนลำออกจำกงำนโดยสมคัรใจ 
(Turnover rate) รอ้ยละ 6.45 มอีตัรำลดลง รอ้ยละ 5.85 จำกปีก่อน  

 4.3  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  ในปี 2564 บรษิทัฯ พฒันำและปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อลดควำม
เสีย่งจำกกำรเจบ็ป่วย บำดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ และดูแลคุณภำพชวีติของพนักงำนหรอืลูกจำ้งอย่ำงเหมำะสม โดยมกีำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญั 
ดงันี้ 

▪ การปรบัสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 นับตัง้แต่กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 หรอื Covid-19 ทีเ่ริม่เกดิขึน้มำตัง้แต่ปลำยปี 2562 โดยเริม่จำก
สำยพนัธุอ์ู่ฮ ัน่ มำเป็นสำยพนัธุ์จเีอช สำยพนัธุอ์ลัฟำ สำยพนัธุเ์ดลตำ และสำยพนัธุเ์ดลตำ้พลสั จนมำถงึปี 2565 ทีม่กีำรระบำดของสำยพนัธุ์
โอมคิรอน  บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัดำ้นสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัของพนักงำนซึ่งเป็นรำกฐำนและกลไกส ำคญัในกำรขบัเคลื่อน
องคก์ร ผูบ้รหิำรร่วมกบัฝ่ำยจดักำรจงึไดก้ ำหนด “มำตรกำรป้องกนักำรตดิเชือ้ และกำรแพร่ระบำดเชือ้ไวรสัโควดิ-19” รวมถงึ กฎระเบยีบใน
กำรเขำ้-ออกอำคำรส ำนักงำน กำรตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเขำ้อำคำร กำรจดัสถำนทีท่ ำงำน และกำรก ำหนดเสน้ทำงเดินภำยในอำคำร ลฟิท์
โดยสำร โดยค ำนึงถงึเรือ่งกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคม หรอื Social Distancing และกำรขอควำมร่วมมอืจำกพนกังำนทุกคนใหส้วมหน้ำกำก
อนำมยัหรอืหน้ำกำกผำ้ตลอดเวลำทีอ่ยู่ภำยในอำคำร และหมัน่ลำ้งมอืดว้ยสบู่หรอืเจลแอลกอฮอลล ์ซึง่ตัง้ตำมจุดต่ำงๆ ภำยในอำคำร  

บรษิทัฯ ใหส้ทิธแิก่พนักงำนในกำรเลอืกวนัเวลำเขำ้ท ำงำนของตนเองไดต้ำมทีบ่รษิทัฯก ำหนด โดยเฉพำะพนักงำนที่
เดนิทำงดว้ยรถโดยสำร และรถไฟฟ้ำสำธำรณะ เพื่อหลกีเลีย่งควำมแออดัในช่วงเวลำเร่งด่วน และกำรใหผู้จ้ดักำรของแต่ละแผนกพจิำรณำ
กำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น หรอื Work from home ของพนกังำน กำรจดัและเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบออนไลน์ เพือ่หลกีเลีย่งกำรเดนิทำง ลดกำร
ออกนอกบำ้น ช่วยยบัยัง้และป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชื้อโรค โดยในปี 2564 บรษิัทฯ ได้แจกหน้ำกำกอนำมยั (Surgical Face Mask) 
ใหก้บัผูบ้รหิำรและพนักงำน ส ำหรบัสวมใส่ป้องกนักำรปนเป้ือนจำกสำรคดัหลัง่ต่ำงๆ เพื่อควำมปลอดภยัและช่วยลดภำระค่ำใชจ้่ำยใหก้บั
พนกังำนไดอ้กีทำงหนึ่ง 
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นอกจำกนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดส้รำ้งช่องทำงในกำรตดิต่อสือ่สำรภำยในองคก์รระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน โดยสรำ้งกลุ่ม
ในแอปพลเิคชัน่ไลน์เพื่อกำรสื่อสำรประชำสมัพนัธ์ขอ้มลูภำยในองค์กร รวมถึงสำรแสดงควำมห่วงใยเพื่อสรำ้งขวญัก ำลงัใจ และกำรแชร์
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์โดยตรงจำกผูบ้รหิำร เพือ่ควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัทีด่ขีองทุกคน   

▪ การสนับสนุนให้พนักงานได้รบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 และสนับสนุนชุดตรวจ ATK (Antigen 
Test Kit) ให้กบัพนักงานกลุ่มเส่ียง 

 
บรษิทัฯ มกีำรสนับสนุนใหพ้นักงำนไดร้บักำรฉีดวคัซนีโควดิ-19 เพื่อลดควำมเสีย่งในกำรตดิเชื้อโควดิ-19 และเป็น

กำรสรำ้งภมูคิุม้กนัหมู่ใหเ้กดิขึน้ในประเทศ ท่ำมกลำงกำรแพร่ระบำดของโรค กำรสุ่มตรวจหำเชือ้โควดิ-19 ในกลุ่มเสีย่งผ่ำนชุดตรวจ ATK 
(Antigen Test Kit) กเ็ป็นวธิป้ีองกนักำรแพร่เชือ้โรคไดอ้กีทำงหนึ่ง บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มสหยเูนี่ยน ตอ้งลงทุนมำตรกำร Bubbles and 
Seals และมำตรกำรกำรจดักำรในโรงงำน ท ำใหม้ตี้นทุนทีเ่พิม่ขึน้ ซึ่งทุกบรษิทัฯ กพ็รอ้มทีจ่ะปรบัตวัเพือ่รกัษำควำมสำมำรถทำงกำรผลติ 
และเตรยีมรบัมอืกบัควำมเสีย่งต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้  

 

▪ การปรบัปรงุภมิูทศัน์บริเวณด้านหน้าอาคารส านักงาน 
 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ด ำเนินกำรปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณรอบอำคำรส ำนกังำนใหญ่ เพือ่สรำ้งภำพลกัษณ์ทีท่นัสมยั และ
เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว เสรมิสรำ้งบรรยำกำศและควำมกระตอืรอืรน้ในกำรท ำงำน และใชเ้ป็นพืน้ทีส่ ำหรบัพกัผ่อนหย่อนใจส ำหรบัพนกังำน ลกูคำ้  

▪ การปรบัปรงุพืน้บริเวณลานจอดรถ 
 
สบืเนื่องจำกกำรปรบัปรุงภมูทิศัน์บรเิวณดำ้นหน้ำอำคำรส ำนกังำนใหญ่ บรษิทัฯ จงึถอืโอกำสปรบัปรุงพืน้บรเิวณลำน

จอดรถของบรษิทัฯ ทีป่ระสบปัญหำน ้ำท่วมขงัในบำงจุดเมือ่มฝีนตกหนักและรอยแตกของปนูทีเ่สื่อมสภำพ เพื่อแกไ้ขปัญหำดงักล่ำวและ
เสรมิสรำ้งภำพลกัษณ์ใหม ่และเพิม่ควำมสะดวกและควำมปลอดภยัในกำรใชบ้รกิำรลำนจอดรถของพนักงำนและผูท้ีม่ำตดิต่อ 

 

 4.4  การผลิตและบริการอย่างมีความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 
             บรษิทัฯ ยดึมัน่ต่อคุณภำพของสนิคำ้หรอืบรกิำรใหไ้ดม้ำตรฐำน มคีวำมปลอดภยัต่อสุขภำพของผูบ้รโิภค มรีำคำเหมำะสมตำม
คุณภำพทีต่กลงไว ้

▪ สขุภาพและความปลอดภยัของลกูค้า 
 บรษิทัฯ เลอืกจดัหำสนิคำ้ทีม่คีุณภำพและมคีวำมปลอดภยัต่อสุขภำพของคน เช่น วตัถุดบิสเตนเลสสตลี (โลหะไรส้นิม) ที่
น ำมำผลติกระตกิน ้ำสุญญำกำศ ต้องมคีุณภำพระดบัดมีำกเพื่อใหไ้ดคุ้ณภำพสนิคำ้ทีด่ ีไม่บุบสลำย มคีวำมทนทำนในกำรใชง้ำน เมือ่ผสำน
กบักระบวนกำรผลติของบรษิัทในกลุ่มแล้ว จะได้สนิค้ำกระติกน ้ำสุญญำกำศที่มคีวำมปลอดภยัสูงต่อสุขภำพในกำรบรโิภค ทัง้นี้ สทีี่ใช้
ประกอบกำรผลติสนิคำ้ดงักล่ำวเป็นระดบัสผีสมอำหำร ท ำใหผู้บ้รโิภคมคีวำมมัน่ใจในสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทีม่คีุณภำพสงู โดยบรษิทัในกลุ่มเป็น
ผูผ้ลติและจดัจ ำหน่ำย ในท ำนองเดยีวกนั บรษิทัฯ จ ำหน่ำยสนิคำ้เทปกำวทีม่คีุณภำพด ีมมีำตรฐำนภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ UNITAPE, 
PANFIX, FUJI, NICHIBAN ไปยงัต่ำงประเทศดว้ย อนึ่ง นอกจำกบรษิทัฯจะรกัษำคุณภำพสนิคำ้แลว้ ยงัรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ใหไ้ดร้บัสนิคำ้ 
ตำมคุณภำพ รำคำ และช่วงเวลำทีต่กลงกนัไวซ้ึง่มคีวำมเป็นธรรม 

 กลุ่มสหยูเนี่ยนมบีรษิัทที่ผลติยำงยืดส ำหรบัใช้ผลติหน้ำกำกผ้ำและหน้ำกำกอนำมยั ที่ได้รบักำรรบัรองระบบบริหำร
คุณภำพ ISO13485 ซึ่งเป็นระบบมำตรฐำนกำรจดักำรดำ้นคุณภำพ ที่ครอบคลุมตัง้แต่กำรออกแบบ พฒันำ ผลติ และขำย เครื่องมอืทำง
กำรแพทย์ เพื่อควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้ และผู้ได้รบับริกำรเครื่องมอืทำงกำรแพทย์มคีวำมเชื่อมัน่ ไว้วำงใจ ปลอดภยัในกำรใช้งำนกบั
ผลติภณัฑเ์ครือ่งมอืและอุปกรณ์กำรแพทยใ์นระดบัสงู นอกจำกนัน้ บรษิทัดงักล่ำวยงัไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนขององคก์ำรอำหำรและยำ ทัง้
ของไทย (อย.) และสหรฐัอเมรกิำ (FDA) และผ่ำนกำรตรวจสอบและรบัรองมำตรฐำน OEKO-Tex Standard 100 หรือผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนของสนิคำ้ระดบัสำกลจำกสถำบนัทดสอบสิง่ทอ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นสถำบนัระดบัโลกทีน่ำนำชำตเิชือ่ม ัน่และไวว้ำงใจว่ำ 
ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บักำรรบัรองไมม่อีนัตรำยจำกสำรตกคำ้ง ดงันัน้จงึไมเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพผูบ้รโิภค 
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 ในปี 2564 บรษิทัฯและบรษิทัหลกัในแต่ละกลุ่มธุรกจิ ไมม่ปีระเดน็ทีม่นียัส ำคญัจำกกำรละเมดิกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่
เกีย่วกบัขอ้ก ำหนดและกำรใชส้อยผลติภณัฑแ์ละบรกิำร  

▪ การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
บริษัทฯ ค ำนึงถึงเรื่องผู้บริโภคได้รบัสินค้ำที่มีคุณภำพดีแล้ว ต้องมขี้อมูล วิธีกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง จึงจะบรรลุ

วตัถุประสงคใ์หล้กูคำ้รูส้กึถงึควำมมคีุณค่ำของผลติภณัฑแ์ละกำรไดร้บัประโยชน์จำกกำรใชผ้ลติภณัฑ ์บรษิทัฯ มกีำรแสดงฉลำกสนิคำ้ตำม
มำตรฐำน โดยมชีื่อสนิคำ้ ยีห่อ้สนิคำ้ ขนำดบรรจุ เลขรหสัก ำกบัผลติภณัฑ์  ส่วนประกอบ ซึ่งจะระบุรหสัมำตรฐำนสำกล (บำงสนิคำ้ทีม่)ี 
คุณสมบตั ิ ขอ้แนะน ำวธิกีำรใชง้ำน  ค ำเตอืน วนัเดอืนปีทีผ่ลติ ซึง่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลและตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ขอ้มลูทัง้หมด
เป็นไปตำมควำมเป็นจรงิ 

▪ การส่ือสารการตลาดและความลบัทางธรุกิจของลกูค้า 
ธุรกจิของบรษิทัฯ ส่วนมำกเป็นกำรลงทุน และซื้อขำยสนิคำ้กบัคู่คำ้ทีไ่มใ่ช่ผูบ้รโิภคคนสุดทำ้ย บรษิทัฯจงึไมม่คี่ำใชจ้่ำย

กำรตลำดดำ้นกำรโฆษณำ ผูบ้รโิภคไม่ตอ้งแบกภำระตน้ทุนเกีย่วกบัค่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรตลำดนี้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ตระหนกัถงึจรรยำบรรณ
กำรด ำเนินธุรกจิใหม้คีวำมยัง่ยนื บรษิทัฯ ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูควำมลบัของลกูคำ้ ไมม่กีำรน ำขอ้มลูของลกูคำ้ไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  

 4.5  การมีส่วนรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 
บรษิทัฯ ตระหนักถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีซึ่งเป็นชุมชนทอ้งถิน่ ตลอดจนสงัคมภำยนอก เพื่อใหม้ชีวีติควำมเป็นอยู่ที่ดขี ึ้น 

บรษิทัฯ มสี่วนร่วมดงันี้ 

▪ บทบาทในตลาดและการสร้างงาน 
บรษิทัฯ และบรษิทัทีไ่ปลงทุนมกีำรพฒันำชุมชน โดยจำ้งงำนคนในชุมชนทอ้งถิน่ในละแวกใกลเ้คยีงเขำ้ท ำงำนกบับรษิทัฯ เป็นส่วนใหญ่ 
เพื่อใหค้นในทอ้งถิน่มรีำกฐำนควำมเป็นอยู่ทีเ่ขม้แข็งขึน้ ตวัอย่ำงเช่น บรษิทัทีไ่ปลงทุนทีเ่ขตบำงปะกง เขตบำงชนั และหวัหนิ พนักงำน
ส่วนใหญ่ของบรษิทัในกลุ่มเป็นประชำกรในพืน้ที ่ซึ่งเป็นตลำดแรงงำนทีส่ ำคญัและสำมำรถสรำ้งงำนใหชุ้มชนในทอ้งถิน่ใหม้รีำยไดเ้พิม่ขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลใหชุ้มชนและสงัคมไดร้บักำรพฒันำ 

▪ การมีส่วนร่วมในชุมชน 
สบืเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโควดิ-19 กจิกรรมต่ำงๆ ทีบ่รษิทัฯ เคยจดัทุกปีต้องถูกยกเลกิไป เนื่องจำก

กำรปฏบิตัติำมมำตรกำรในกำรป้องกนัและควบคุมโรคของภำครฐั อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ยนิดรีบัฟังขอ้คดิเหน็ ขอ้รอ้งเรยีนจำกประชำชน
ในพืน้ที ่เพือ่พจิำรณำแกไ้ขปรบัปรุงพฒันำใหส้งัคมดยีิง่ขึน้ 

 

▪ การส่งมอบความช่วยเหลือและความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
 ในปี 2564 กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ในระลอกที ่3 ทีเ่ริม่ต้นในช่วงปลำยเดอืนมถุินำยน โดยตำมประกำศของศนูย์
ปฏบิตักิำรฉุกเฉนิดำ้นกำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข กรณโีรคตดิเชือ้โควดิ-19 ประกำศกำรปรบัปรุงเขตพืน้ทีจ่งัหวดัตำมพืน้ทีส่ถำนกำรณ์ โดย
หำ้มบุคคลในพื้นทีก่รุงเทพมหำนครและจงัหวดัปรมิณฑล ออกนอกเคหสถำน ระหว่ำงเวลำ 21.00-04.00 น. ของวนัรุ่งขึน้ ตัง้แต่วนัที ่20 
กรกฎำคม 2564 ต่อเนื่องเป็นเวลำอย่ำงน้อย 14 วนั รวมถึงกำรขอใหป้ระชำชนหลกีเลีย่งหรอืชะลอกำรเดนิทำงขำ้มจงัหวดั ยกเวน้กำรส่ง
สนิค้ำ ซึ่งเป็นมำตรกำรที่จ ำเป็นเพื่อควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดที่มคีวำมรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดภำวะวิกฤติด้ำนสำธำรณสุข 
อย่ำงไร      กต็ำม ยอดผูต้ดิเชื้อยงัคงเพิม่สูงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อทุกภำคส่วนอย่ำงกว้ำงขวำง บรษิทัฯ จงึด ำเนินกจิกรรม
ต่ำงๆ เพือ่เป็นกำรบรรเทำควำมเดอืนรอ้นใหแ้ก่บุคคลต่ำงๆ ดงันี้ 

- บริษัทฯ ได้จดัส่งอำหำรและน ้ำดื่ม จ ำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กบัทีมแพทย์ พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่
ประกนัสงัคม พืน้ที ่8 ทีท่ ำงำนใหบ้รกิำรประชำชนทีศ่นูยบ์รกิำรฉดีวคัซนีโควดิ-19 ณ ศนูยก์ำรคำ้พำรำไดส ์พำรค์ 
ถ.ศรนีครนิทร ์เพือ่เป็นก ำลงัใจแก่ผูท้ ีท่ ำงำนด่ำนหน้ำในกำรร่วมกนัป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 
- บรษิทัฯ ไดม้อบอำหำรแหง้ และของใชจ้ ำเป็น จ ำนวน 100 ชุด ใหก้บัขำ้รำชกำรต ำรวจ สถำนีต ำรวจนคร
บำลพระโขนง เพื่อเป็นขวญัก ำลงัใจแก่ขำ้รำชกำรในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่โดยม ีพ.ต.อ. วชริำกรณ์ วงศ์บุญ ผูก้ ำกบั
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สถำนีต ำรวจนครบำลพระโขนง เป็นตวัแทนผูร้บัมอบ  
- บรษิัทฯ ยงัได้จดัของใช้จ ำเป็น ได้แก่ ขำ้วสำร อำหำรแห้ง และอุปกรณ์ป้องกนักำรติดเชื้อโรค ได้แก่ 
หน้ำกำกอนำมยัและเจลแอลกอฮอลล ์จ ำนวน 100 ชุด ไปมอบใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีแ่ผนกส ำนกังำนจดักำรมลูฝอยและ
สิง่ปฏกิูล ส ำนักงำนเขตพระโขนง เพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนและเป็นขวญัก ำลงัใจในกำรปฏบิตังิำนของเจำ้หน้ำที่
ภำคสนำมที่ปฏิบตัิงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ -19 โดยนำยเรอืงเดช พงษ์จนัทรโอ 
ผูอ้ ำนวยกำรเขตพระโขนง และนำยจรญัยุกต์ เขยีวสด ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรเขตฯ เป็นตวัแทนผูร้บัมอบ 
 

นอกจำกนัน้ ทำงผูว้่ำรำชกำรจงัหวดักรุงเทพมหำนครยงัไดอ้อกประกำศสัง่ปิดสถำนทีก่่อสรำ้ง รวมถงึสถำนทีพ่กัอำศยั
ชัว่ครำวส ำหรบัคนงำนทัง้ภำยในและภำยนอกสถำนที่ก่อสร้ำง เพื่อควบคุมและชะลอกำรระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ซึ่งพบกำรแพร่
ระบำดเป็นกลุ่มกอ้นกระจำยในหลำยพืน้ที ่รวมทัง้กำรสกดักัน้กำรเคลื่อนยำ้ยเดนิทำงของกลุ่มเสีย่งเพื่อไม่ใหเ้ชือ้โรคแพร่ออกเป็นวงกว้ำง 
โดย 

-  บรษิัทฯ ได้จดัถุงยงัชพี ซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบรโิภค ได้แก่ ขำ้วสำร ปลำกระป๋อง บะหมีก่ึ่งส ำเร็จรูป 
น ้ำมนัพชื กุนเชยีง ผงซกัฟอก น ้ำยำลำ้งจำน สบู่ รวมถงึหน้ำกำกอนำมยั และเจลแอลกอฮอลล ์จ ำนวน 306 ชุด เพือ่มอบใหก้บัผูใ้ชแ้รงงำน 
ณ แคมป์ทีพ่กัคนงำน ซอยสุขมุวทิ 62 เพือ่เป็นกำรช่วยเหลอืและบรรเทำควำมเดอืดรอ้นจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดดงักล่ำว  

ส ำหรบักล่องและลงักระดำษจ ำนวนมำกทีเ่หลอืจำกกำรจดัถุงยงัชพี บรษิทัฯ ไดน้ ำไปบรจิำคเพือ่รไีซเคลิเป็นเตยีงสนำม
กระดำษเอสซจีพี ีเพือ่บรจิำคใหโ้รงพยำบำลสนำมทัว่ประเทศรองรบัผูป่้วยโควดิ-19 ต่อไป 

4.6  การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

                   บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่” และ “นโยบำยกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนกำรทุจรติต่อหน้ำที่” 
ตัง้แต่ปี 2559  (รำยละเอยีดสำมำรถดำวน์โหลดไดจ้ำกเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.sahaunion.com) เป็นลำยลกัษณ์อกัษรส ำหรบับรษิทั
ในกลุ่มสหยูเนี่ยนทัง้หมด มกีำรสื่อสำรนโยบำยนี้เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัิงำน เพื่อใหก้ำรบรหิำรจดักำรมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้สำมำรถสรำ้งควำมเชือ่ม ัน่และควำมมัน่ใจแก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มอย่ำงแท้จรงิ  
 โดยบรษิัทฯได้สื่อสำรนโยบำยและแนวทำงปฏบิตักิำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ ให้ผู้บรหิำรและพนักงำนของบรษิทั
รบัทรำบ โดยพมิพเ์อกสำรสรุปสำระส ำคญั รวมถงึกำรยกตวัอย่ำงประกอบ แนวทำงกำรปฏบิตัตินตำมนโยบำยดงักล่ำว เพือ่ใหผู้บ้รหิำรและ
พนกังำนเขำ้ใจและถอืปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้ง และประชำสมัพนัธข์อ้มลูดงักล่ำวแก่ผูบ้รหิำรและพนกังำนในทีเ่ปิดเผย เหน็ไดช้ดัเจนอกีดว้ย  
 นอกจำกนัน้ เพื่อเป็นกำรยนืยนัและประกำศเจตนำรมณ์ พรอ้มเผยแพร่นโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ บรษิทัฯ
ไดส้่งสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และนโยบำยกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนกำรทุจรติต่อหน้ำทีข่องบรษิทัฯ และบรษิทั
ในกลุ่ม ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีรบัทรำบพรอ้มลงนำมรบัทรำบนโยบำยในเรื่องดงักล่ำวโดยผูร้บัผดิชอบทีเ่กีย่วขอ้ง และส่งกลบัมำยงับรษิัทฯ
ต่อไป 
 บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดคู่มอืจรรยำบรรณโดยผ่ำนมตคิณะกรรมกำรและมนีโยบำยด ำเนินธุรกจิตำมค่ำนิยมของบรษิทัฯ และ
กำรก ำกบัดแูลบรหิำรจดักำรทีด่ ีใหม้กีำรปฏบิตังิำนดว้ยควำมซื่อสตัย ์ไมทุ่จรติ ทัง้นี้ ไมเ่พยีงเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มที่
ประเทศไทย แต่รวมทัง้กจิกำรทีบ่ริษทัฯ ลงทุนในต่ำงประเทศดว้ย  โดยใหม้กีำรบนัทกึบญัชคีรบถ้วน ถูกต้อง และค ำนวณภำษี รวมทัง้
ช ำระภำษใีหถู้กตอ้ง ไมใ่หจ้่ำยสนิบนใหผู้เ้กีย่วขอ้ง ดงันัน้ หน่วยงำนทำงกำรทีเ่กีย่วขอ้งจะไดร้บัขอ้มลูถูกตอ้ง มกีำรช ำระภำษอีย่ำงถูกต้อง 
รฐัไมเ่สยีผลประโยชน์ เรือ่งนี้เป็นนโยบำยทีบ่รษิทัฯ ยดึเป็นหลกัปฏบิตัมิำโดยตลอด ซึง่ท ำใหบ้รษิทัฯ เป็นทีน่่ำเชือ่ถอืจำกภำครฐั และสงัคม 

 แนวปฏิบติัในหน่วยงานท่ีเป็นไปตามนโยบาย    

  บรษิทัฯ มกีำรปลูกฝังค่ำนิยม  คุณธรรม  คุณภำพ  คุณประโยชน์  จำกผูบ้รหิำรสู่พนักงำนและมนีโยบำยใหป้ฏบิตัติำม
กฎหมำย และขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้ง โดยสร้ำงจติส ำนึกทัง้ผูบ้รหิำรและพนักงำน นอกจำกนี้ พนักงำนจะไดร้บัคู่มอืระเบยีบขอ้บงัคบักำร
ท ำงำน โดยก ำหนดไวใ้นหมวด 6 คอื เรือ่งวนิยัและกำรลงโทษทำงวนิยั ขอ้ 6.1 (ฉ) และ ขอ้ 6.2 (4) ตอ้งปฏบิตังิำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจริต 
และขอ้ 6.3 เรื่องโทษกำรฝ่ำฝืนจนถงึกำรเลกิจำ้งดว้ย เพื่อใหร้ะบบกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทัฯ จงึมรีะบบกำรควบคุม
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ภำยในที่มปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิล มกีำรตรวจสอบ ติดตำม เพื่อไม่ให้เกดิกำรทุจรติ โดยผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบภำยในของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยในอกีระดบัหนึ่ง 
 บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดแนวทำงใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนบรษิทัฯ ปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ 8 ดำ้น 
ไดแ้ก่  
 - แนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 - แนวทำงปฏบิตัใินกำรซื้อขำยหลกัทรพัย ์และกำรใชข้อ้มลูภำยใน 
 - แนวทำงปฏบิตัดิำ้นกำรจดัหำ/จดัซื้อ  
 - แนวทำงปฏบิตัใินกำรรบัหรอืใหท้รพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด ทีอ่ำจสรำ้งแรงจงูใจในกำรตดัสนิใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 
 - แนวทำงปฏบิตัใินกำรบรจิำคเพือ่กำรกุศลและกำรใหเ้งนิสนบัสนุน 
 - แนวทำงปฏบิตัดิำ้นกำรเมอืง 
 - แนวทำงปฏบิตัต่ิอหน่วยงำนรำชกำร 
 - แนวทำงกำรปฏบิตัดิำ้นภำษ ี

การเปิดเผยผลการด าเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบติั   

                       ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มปีระเด็นปัญหำหรอืขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัเกี่ยวกบักำรด ำเนินคดี  ถูกตรวจสอบ ถูก
กล่ำวหำ ถูกฟ้องรอ้ง ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนเกีย่วกบักำรแข่งขนัไม่เ ป็นธรรม กำรทุจรติ กำรเลอืกปฏบิตั ิหรอืกำรจำ้งงำนไม่เป็น
ธรรม กำรไมป่ฏบิตัติำมกฎหมำย  

 


