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นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บริษทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

 
 บริษัทสุรพลฟู้ดส์จ ำกดั (มหำชน) ได้ตระหนัก และค ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิง่แวดล้อม 
ตลอดจนต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholder) ทุกภำคสว่นมำโดยตลอด 

เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิให้กำรปฏบิตัิงำนของกรรมกำรผู้บรหิำรและพนักงำนของบรษิัทฯ มคีวำมชดัเจน และ
เ ป็ น ไ ป ใ น ทิ ศ ท ำ ง เ ดี ย ว กั น บ ริ ษั ท ฯ  จึ ง ก ำ ห น ด น โ ย บ ำ ย ค ว ำ ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม ไ ว้ ดั ง นี้ 
               1. ระดบัองคก์ร บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรบรหิำรจดักำร และพฒันำพนกังำน ตลอดจนผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ใหม้ี
ควำมสมดุลทัง้ทำงชวีติสว่นตวัและชวีติกำรท ำงำน (Work-Life Balance) อกีทัง้ยงัมุ่งเน้นใหม้กีระบวนกำรผลติสนิคำ้ที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

2. ระดบัสงัคมใกล ้บรษิทัฯ มุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงซื่อสตัยแ์ละเป็นธรรม กบัทัง้ลูกคำ้ คู่คำ้คู่แข่งเจำ้หนี้ 
และชุมชนรอบขำ้งโดยกำรปฏบิตัติำมจรรยำบรรณทำงธุรกจิอย่ำงเคร่งครดั ส่งมอบสนิคำ้ทีม่คีุณภำพตลอดจนใหก้ำร
สนบัสนุนชุมชนรอบขำ้งในดำ้นต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำของเยำวชน และกำรดูแล
สิง่แวดลอ้มดำ้นต่ำงๆ 

3. ระดบัสงัคมไกลในฐำนะของพลเมอืง (Corporate Citizen) และผูส้ง่ออกสนิคำ้จำกประเทศไทย บรษิทัฯ ให้
ควำมส ำคญักบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด และระเบยีบวธิปีฏบิตัดิำ้นกำรคำ้ และดำ้นอำหำรของประเทศไทย
และประเทศคู่คำ้ และยงัใหค้วำมร่วมมอือย่ำงดกีบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภำครฐั และเอกชนมำโดยตลอด 

และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิให้กำรปฏบิตังิำนของกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิัทฯ  มคีวำมชดัเจน 
และเป็นไปในทศิทำงเดยีวกนั คณะกรรมกำรบรษิทั ในกำรประชุมครัง้ที ่3/2554 เมื่อวนัที่14 กรกฏำคม 2554 จงึไดม้ี
มตอินุมตัินโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมไว ้โดยครอบคลุมแนวนโยบำยและแนวปฏบิตัต่ิำงๆ ไว ้จ ำนวน 12 ดำ้น
ดงันี้ 

1. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน 
2. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรแก่พนกังำน 
3. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรพฒันำควำมรู ้ศกัยภำพของพนกังำน 
4. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชน 
5. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคำ้ 
6. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่แขง่ 
7. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่คำ้ 
8. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจำ้หนี้ 
9. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิ ์
10. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรต่อตำ้นทจุรติและหำ้มจ่ำยสนิบน เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกจิ 
11. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัสงัคม และกำรเขำ้ไปมสีว่นรว่มสนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

พฒันำชมุชน 
12. นโยบำยและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และกำรด ำเนินงำนดำ้น

สิง่แวดลอ้ม 
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ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างาน 

 

นโยบายและแนวปฏิบติั 

 

 บรษิทัฯ มคีวำมห่วงใยในชวีติและสุขภำพของพนักงำนทุกคน จงึไดก้ ำหนดใหม้นีโยบำยกำรด ำเนินงำนดำ้น

ควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ไวด้งันี้ 

- บรษิทัฯ ถอืว่ำควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นหน้ำทีร่บัผดิชอบล ำดบัแรกในกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนทุก

คน 

- บรษิทัฯ สนบัสนุนใหม้กีำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน และสภำพแวดลอ้มในทีท่ ำงำนใหป้ลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ 

- บรษิัทฯ สนับสนุน และส่งเสรมิให้มีกจิกรรมควำมปลอดภยัต่ำงๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจติส ำนึกของพนักงำน เช่น 

กำรอบรม จงูใจ ประชำสมัพนัธก์ำรปลกูฝังกำรท ำงำนโดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั เป็นตน้ 

- ผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบั จะต้องกระท ำตนใหเ้ป็นแบบอย่ำงทีด่ ีเป็นผูน้ ำอบรม ฝึกสอน และจูงใจใหพ้นักงำน

ปฏบิตังิำนดว้ยวธิทีีป่ลอดภยั 

- พนักงำนทุกคนต้องค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของตนเอง เพื่อร่วมงำน ตลอดจนทรพัย์สนิของบริษัทฯ เป็น

ส ำคญัตลอดเวลำทีป่ฏบิตังิำน 

- พนกังำนทุกคนตอ้งดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระบยีบเรยีบรอ้ยของพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิำน 

- พนักงำนทุกคนต้องให้ควำมร่วมมอืในโครงกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัของบรษิัทฯ และมีสทิธเิสนอ

ควำมคดิเหน็ในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน และวธิกีำรท ำงำนทีป่ลอดภยั 

- บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวเ้ป็นประจ ำ 

 

กิจกรรมส าคญัท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 มีดงัน้ี 

 

1. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

บริษัทฯ จัดตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  โดย

คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนมีทัง้ผู้แทนจำกนำยจ้ำงและลูกจ้ำง  

มหีน้ำที ่ดงันี้ 

1.1 พจิำรณำนโยบำย และแผนงำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมทัง้ควำมปลอดภยันอกงำน เพื่อป้อ

กนัและลดกำรเกดิอุบตัเิหตุ กำรประสบอนัตรำยกำรเจบ็ป่วย หรอืกำรเกดิเหตุเดอืดรอ้นร ำคำญ อนัเนื่องจำก

กำรท ำงำน หรอืควำมไม่ปลอดภยัในกำรท ำงำนต่อนำยจำ้ง 

 1.2 รำยงำน และเสนอแนะมำตรกำร หรอืแนวทำงปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมกฎหมำยเกี่ยวกบัควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน และมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนต่อนำยจ้ำง เพื่อควำมปลอดภยัในกำร

ท ำงำนของลูกจ้ำง ผู้รบัเหมำ และบุคคลภำยนอกที่เขำ้มำปฏบิตัิงำน หรอืเขำ้มำปฏบิตัิงำน หรือเขำ้มำใช้

บรกิำรในสถำนประกอบกจิกำร 

1.3 สง่เสรมิ สนบัสนุน กจิกรรมดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกจิกำร 
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1.4 พจิำรณำขอ้บงัคบั และคู่มอืรวมทัง้มำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกจิกำร

เสนอต่อนำยจำ้ง 

1.5 ส ำรวจกำรปฏบิตักิำรดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน และตรวจสอบสถติกิำรประสบอนัตรำยทีเ่กดิขึน้ใน

สถำนประกอบกจิกำรนัน้ อย่ำงน้อยเดอืนละหนึ่งครัง้ 

1.6 พจิำรณำโครงกำร หรอืแผนกำรฝึกอบรมเกี่ยวกบัควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงโครงกำรหรอื

แผนกำรอบรมเกีย่วกบับทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในดำ้นควำมปลอดภยัของลกูจำ้ง หวัหน้ำงำน ผูบ้รหิำร 

นำยจำ้ง และบุคลำกรทุกระดบัเพื่อเสนอควำมเหน็ต่อนำยจำ้ง 

1.7 วำงระบบกำรรำยงำนสภำพกำรท ำงำนทีไ่ม่ปลอดภยัใหเ้ป็นหน้ำทีข่องลกูจำ้งทุกคนทุกระดบัตอ้งปฏบิตัิ 

1.8 ตดิตำมผลควำมคบืหน้ำเรื่องทีเ่สนอนำยจำ้ง 

1.9 รำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี รวมทัง้ระบุปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง

คณะกรรมกำรเมื่อปฏบิตัหิน้ำทีค่รบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนำยจำ้ง 

1.10 ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกจิกำร 

1.11 ปฏบิตังิำนดำ้นควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนอื่นตำมทีน่ำยจำ้งมอบหมำย 

 

2. เจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ระดบัวชิำชพี  

บรษิทัฯ แต่งตัง้ลกูจำ้งซึง่มคีุณสมบตัเิฉพำะตำมทีก่ฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำน เป็นเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยั 

ในกำรท ำงำนระดบัวชิำชพี (จป) ประจ ำสถำนประกอบกจิกำร อย่ำงน้อยหนึ่งคน เพื่อปฏบิตัิงำนดำ้นควำมปลอดภยั 

ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงำน เรื่องกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำร และจดักำรด้ำนควำมปลอดภัย  

อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

โดยบรษิทัฯ ไดค้ ำนึงถงึหลกักำรป้องกนัปัญหำมลพษิ อนัตรำยจำกกำรปฏบิตังิำน และกำรใชท้รพัยำกรอย่ำง

มปีระสทิธภิำพ ในกำรด ำเนินกำรผลติ และบรกิำรนอกจำกนี้ ไดม้กีำรก ำหนดขอ้บงัคบั และคู่มอืว่ำดว้ยควำมปลอดภยั

ในกำรท ำงำนไวใ้นสถำนประกอบกจิกำร และสือ่สำรใหพ้นกังำนถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่งครดั 

บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเดอืนละ  

1 ครัง้ เพื่อป้องกนั และลดกำรเกดิอุบตัิเหตุ หรอืควำมไม่ปลอดภยัในกำรท ำงำน รวมถึงร่วมกนัเสนอมำตรกำร และ

แนวทำง ในกำรแกไ้ขวธิกีำรในกำรปฏบิตังิำนของลูกจำ้ง ผูร้บัเหมำ และบุคคลภำยนอกทีเ่ขำ้มำปฏบิตังิำนใหส้ำมำรถ

ปฏบิตังิำนไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง ปลอดภยั  

  

3. การจดักิจกรรมสปัดาหค์วามปลอดภยัประจ าปี 2563 

กจิกรรมสง่เสรมิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นกจิกรรมหนึ่งของบรษิทั สรุพลฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และ 

บรษิทัในเครอื ซึง่จดัขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรณรงคส์่งเสรมิควำมปลอดภยัแก่พนักงำน เพิม่กำรควบคุมกำรสญูเสยี 

มุ่งเน้นกจิกรรมทีห่ลำกหลำยตำมแต่สภำพกำรณ์ และควำมพรอ้มของบรษิทัตำมแต่สถำนกำรณ์ในปัจจุบนัทีเ่กดิ 

 

 

 



P a g e  | 5 

 

รายงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ประจ าปี 2563 บรษัิท สรุพลฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ภาพกิจกรรมงานสปัดาหค์วามปลอดภยั 

จดัเมื่อ 9 – 11 พฤศจิกายน 2563 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ใหค้วำมรูใ้นงำนดำ้นควำมปลอดภยั 

เกมสแ์ละกจิกรรมเพื่อเพิม่ทกัษะและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  

รวมถงึควำมปลอดภยั และสขุอนำมยัสว่นบุคคล (GMP) 

 

ผลท่ีได้รบัจากการด าเนินงาน 

1. พนกังำนมคีวำมตระหนกัรูถ้งึผลกระทบทีเ่กดิขึน้ เมื่อประสบอนัตรำยจำกกำรท ำงำน 

2. พนกังำนมขีวญั และก ำลงัใจในกำรปฏบิตัหิน้ำทีส่ง่ผลใหผ้ลผลติมคีุณภำพ และปรมิำณมำกขึน้ 

3. สำมำรถลดกำรเกดิอุบตัเิหตุไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื 

4. มีกำรก ำหนดแนวทำง และมำตรกำรในเชิงกำรป้องกนักำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิด ซึ่งอำจก่อให้เกิด

อนัตรำยสง่ผลกระทบต่อควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนทีท่ ำงำน 

5. พนกังำนเกดิควำมเชื่อมัน่ในกำรใชอุ้ปกรณ์ควำมปลอดภยัสว่นบุคคล และวธิกีำรท ำงำนทีป่ลอดภยัในสถำนที่

ท ำงำนจรงิ 

6. สรำ้งควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร และในสถำนทีท่ ำงำน สง่เสรมิใหพ้นกังำนมสีขุภำพทีด่ ีและป้องกนั

กำรแพร่ระบำดของเชือ้โรคในสถำนประกอบกจิกำร 
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4. สถิติการเกิดอบุติัเหต ุ

บรษิทัฯ ตระหนกั และใหค้วำมส ำคญัต่อกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุจำกกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเขม้งวด มกีำร
ก ำหนดแผนกำรป้องกนั (Preventive Actions) และแผนกำรแกไ้ข (Corrective Actions) กำรเกดิอุบตัเิหตุ เพื่อให้
สำมำรถจดักำรกบัปัญหำไดท้นัท่วงท ีนอกจำกนี้  ยงัมกีำรก ำหนดใหม้กีำรวดัผลตวัชี้วดั (KPIs) ในเรื่องจ ำนวนกำร
เกดิอุบตัเิหตุ เพื่อใหม้กีำรตรวจสอบ ตดิตำม ควบคุม อย่ำงสม ่ำเสมอต่อเนื่อง 

 
 

  

0
1
2
3
4
5
6
7
8

บริษัท สรุพลฟูด้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท สรุพล ซูพรีมฟูด้ส ์
จ ากดั 

บริษัท สรุาษฎรซ์ีฟูด้ส ์
จ ากดั  

บริษัท โมบาย โลจิ
สติกส ์จ ากดั 

หยดุงานเกิน 3 วนั 0 2 0 0

หยดุงานไมเ่กิน 3 วนั 5 2 0 2

ไมห่ยดุงาน 3 8 2 0

0 

2 

0 0 

5 

2 

0 

2 
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8 

2 

0 

จ ำ
นว

นค
น 

สถิติการเกิดอบุติัเหตปุระจ าปี 2563 บริษทั สรุพลฟู้ดส ์จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัในเครือ 
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5. การก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน SEDEX 

 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยมีส่วนส ำคัญต่อแรงงำน และลูกจ้ำงอันจะส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนที่มี

ประสทิธภิำพ, คุณภำพสนิคำ้ และกำรบรกิำรของบรษิทัฯ มแีผนกำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นรปูธรรมในกำรพฒันำสว่นต่ำงๆ ที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้ในส่วนของกฎหมำยโรงงำน กฎหมำยแรงงำน และหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดของ SEDEX Members Ethical 

Trade Audit ซึง่เป็นองคก์ร และระบบกำรจดักำรเกีย่กบักำรคุม้ครองแรงงำน และควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน ซึ่ง

รวมกลุ่มสมำชกิทำงธุรกจิทัว่โลก โดยมขีอ้ตกลงร่วมกนั คือ กำรพฒันำจรยิธรรมของบรษิทัฯ กลุ่มผูจ้ดัจ ำหน่ำย และ

พนัธมติรทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัทีจ่ะเขำ้ร่วมกลุ่มนี้ ตอ้งปฏบิตัต่ิอพนกังำน หรอืแรงงำนอย่ำงมจีรยิธรรมทัง้

ระบบ ไม่ใช่มเีพยีงแค่ภำยในบรษิทัเท่ำนัน้ แต่ตอ้งรวมไปถงึผูท้ีจ่ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ และบรกิำรใหบ้รษิทัดว้ย 

 ปัจจุบนั นโยบำยของบรษิทัฯ ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนด SEDEX ในดำ้นควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ก ำหนดไว้ว่ำ “บริษัทฯ ได้ก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย  และ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ครอบคลุมประเภทงำน หรอืลกัษณะงำนที่มแีนวโน้มอนัอำจก่อให้เกิดอนัตรำยต่อ

สุขภำพ และควำมปลอดภัยของพนักงำน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องมีกำรควบคุม ป้องกนัให้อยู่ในระดบัที่ปลอดภัยในทุก

สภำวะกำรท ำงำน ตำมบทบญัญตัขิองกฎหมำย โดยบรษิทัฯ ตอ้งจดัใหพ้นกังำนทุกคน 

1) ไดร้บัรูถ้งึอนัตรำยอนัอำจเกดิขึน้จำกกระบวนกำรท ำงำน หรอืจำกสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

2) ได้รับรู้ และเข้ำใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติในด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของสถำนประกอบกำร 

3) ได้รบักำรฝึกอบรมดำ้นควำมปลอดยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ในงำนทีป่ฏบิตัอิยู่ 

รวมถงึผูท้ีเ่ขำ้งำนใหม่ และมกีำรจดัเกบ็บนัทกึกำรฝึกอบรม 

4) ไดส้วมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) เพื่อป้องกนัอนัตรำยที่

อำจเกดิขึน้เนื่องจำกสภำพงำน หรอืสิง่แวดลอ้มในขณะปฏบิตังิำน 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ คำดหวงัใหคู้่คำ้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้ลูกจำ้งของคู่คำ้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี ปฏบิตังิำน

ด้วยควำมปลอดภยั หมัน่ตรวจเชค็อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ต้องใช้งำนอย่ำงสม ่ำเสมอ มกีำรป้องกนัมใิห้เกิดอนัตรำย หรือ

เจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน  คู่คำ้ และผู้มสี่วนไดเ้สยี ควรจดัใหม้สีภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนทีก่ฎหมำย

ก ำหนด โดยค ำนึงถงึปลอดภยั และไม่ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อสขุภำพของลกูจำ้ง  

คู่คำ้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีตอ้งตดิตัง้ป้ำย หรอืสญัลกัษณ์บนภำชนะบรรจุสำรเคม ีและวตัถุอนัตรำยต่ำงๆ เพื่อบ่ง

บอกให้ทรำบถึงควำมรุนแรงของสำรเคมตีำมมำตรฐำน ด ำเนินกำรจดัท ำคู่มอื ขัน้ตอน และวธิปีฏบิตัิเกี่ยวกบักำร

เคลื่อนยำ้ย จดัเกบ็ รวมถงึกำรก ำจดัวตัถุ และสำรเคมทีีเ่ป็นอนัตรำยทัง้หมดอย่ำงเคร่งครดั ตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด 

และกฎเกณฑ ์โดยด ำเนินกำรใหล้กูจำ้งของคู่คำ้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ตระหนัก และไดร้บักำรฝึกอบรมในเรื่องกำรปฏบิตัิ

เพื่อควำมปลอดภยัของผลติภณัฑอ์ย่ำงเหมำะสม 

 บรษิทัฯ มุ่งเน้นในเรื่องสขุภำพของพนกังำนดำ้นอำชวีอนำมยัเชงิรุก พนกังำนที่ผ่ำนกำรพจิำรณำ และตอ้งเริม่

งำนกบับรษิทัฯ ตอ้งผ่ำนกำรตรวจสขุภำพก่อนเริม่งำน รวมถงึจดัใหม้กีำรสุขภำพประจ ำปี โดยประเมนิควำมเสีย่งดำ้น

สขุภำพจำกลกัษณะงำนทีท่ ำ มกีำรเฝ้ำตดิตำมผล และเฝ้ำระวงัสขุภำพของพนกังำนทีเ่ป็นกลุ่มเสีย่ง รวมถงึคน้หำควำม

เสีย่งในทุกกจิกรรมกำรท ำงำน เพื่อทบทวนมำตรกำรควบคุมป้องกนัทีม่อียู่ในปัจจบุนั และทีส่ ำคญัพนกังำนจะไดร้บักำร
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เฝ้ำระวงั และตรวจสขุภำพอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกำรตรวจสุขภำพ และกำรเฝ้ำระวงัดำ้นสุขภำพของพนักงำนแต่ละส่วน

งำน จะค ำนึงถงึควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ตำมลกัษณะกำรปฏบิตังิำนขอพนกังำนแต่ละสว่นงำน 

 

6. มาตรการการดแูลสุขภาพอ่ืนๆ  

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดไวรสัโคโรน่ำ (โควดิ 19) ในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ มคีวำมรุนแรงเพิม่มำกขึน้ 

ดงันัน้ เพื่อเป็นกำรดแูล และป้องกนัผลกระทบทำงดำ้นสขุภำพของพนกังำน บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำร และแนวทำง

ป้องกนั อำทิ ประกำศ, คู่มือกำรปฏิบตัิตัว และสื่อประชำสมัพนัธ์ต่ำงๆ เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนักถึงผลกระทบ

ทำงดำ้นสขุภำพทีเ่กดิจำกควำมเสีย่งของโรคระบำดดงักล่ำว  
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 บรษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมเครื่องวดัอุณหภูมไิว ้3 จุด คอื บรเิวณป้อม รปภ. ทางเขา้บรษิทัฯ, หอ้งพยาบาล, และ

เคาน์เตอรต์อ้นรบั ชัน้ 1 โดยพนกังานจะตอ้งท าการตรวจวดัอุณหภูมทิุกเชา้ และกรอกแบบส ารวจประวตักิารเจบ็ป่วย 

และประวตัิการเดนิทางไปยงัสถานที่ต่างๆ ทุกวนั เพื่อเป็นขอ้มูลในการติดตามอาการ และก าหนดมาตรการในเชิง

ป้องกันในอนาคตได้เหมาะสม โดยฝ่ายบุคคลจะประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลของพนักงานเป็นรายบุคคล  

หากพบข้อมูลว่าพนักงานมีอาการเจ็บป่วย หรืออาการเสี่ยง จะต้องแจ้งต่อพนักงานเพื่อปฏิบัติตามมาตรการ  

การป้องกนัอย่างเหมาะสมโดยทนัท ีเช่น ไปพบแพทย ์ใหป้ฏบิตังิานอยู่บา้น เป็นตน้ 

 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ความถีใ่นการท าความสะอาดจุดสมัผสัต่างๆ โดยใชแ้อลกอฮอล ์เช่น โต๊ะท างาน หอ้งประชุม

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราวบนัได บานจบัประตู  อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน สวิตซ์เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

รวมถงึเพิม่การดแูลความสะอาดหอ้งน ้า จดัใหม้สีบู่ลา้งมอืทีเ่พยีงพอ และแอลกอฮอลบ์รเิวณหน้าหอ้งน ้า 

 บรษิทัฯ ยงัมมีาตรการส าหรบับุคคลภายนอก เช่น ลกูคา้ ซพัพลายเออร ์ผูจ้ดัส่ง ผูต้ดิต่องาน เป็นต้น โดยถอื

ปฏบิตัเิช่นเดยีวกบัการคดักรองสขุภาพของพนกังาน 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ทีมีแพทย ์และพยำบำลประจ ำโรงงำน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กบัพนักงำนในกำรรบั

บรกิำรตรวจสขุภำพ และปรกึษำปัญหำสขุภำพ และใหก้ำรรกัษำพยำบำลเบือ้งตน้ไดท้นัท ีแต่หำกมปัีญหำทีรุ่นแรงและ

จ ำเป็นต้องรีบรักษำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำงอย่ำงเร่งด่วน บริษัทฯ จะท ำกำรส่งตัวพนักงำนไปยัง

สถำนพยำบำลที่ขึ้นทะเบียนได้รับกำรรบัรองโดยทันที ไม่ชกัช้ำ อีกทัง้ ยงัมีกำรเฝ้ำติดตำมกำรแพร่ะระบำดของ

โรคติดต่อที่มคีวำมส ำคญั กำรให้ควำมรู้กบัพนักงำนในกำรปฏบิตัิตวัในช่วงที่มกีำรระบำดของโรคต่ำงๆ กำรเตรยีม

แอลกอฮอลห์น้ำหอ้งน ้ำหรอืทำงเขำ้ - ออกสถำนทีท่ ำงำน เพื่อท ำควำมสะอำดมอื และฆ่ำเชือ้โรค รวมถึงกำรตดิตำม

ควำมเคลื่อนไหวสถำนกำรณ์ของโรคระบำดในประเทศอยู่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเตรยีมแผนป้องกนัอย่ำงทนัท่วงท ีอกีทัง้ 

ไดม้กีำรทบทวนคู่มอืควำมปลอดภยัใหม้คีวำมทนัสมยัอยู่เสมอ 

 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มกีำรประเมนิ และจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้โรคต่ำงๆ 

ทัง้ในประเทศ และต่ำงประเทศ เพื่อก ำหนดแนวทำงและติดตำมกำรด ำเนินงำนเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภำพของ

พนกังำน 

 ฝ่ำยบุคคลได้ด ำเนินกำรตดิตำม ประเมนิผลกระทบต่อพนักงำน และรำยงำนต่อผู้บรหิำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

ก ำหนดมำตรกำรในกำรดแูลสขุภำพอนำมยั และควำมปลอดภยัของพนกังำน 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัพนักงาน 

ค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงาน 

 

บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน และสวสัดกิำรแก่พนักงำนโดยยดึหลกัควำมเป็นธรรมที่เหมำะสม  

จูงใจ เพื่อให้สำมำรถแข่งขนัได้กบัธุรกิจในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกนั และอุตสำหกรรมอื่นที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึง

ก ำหนดใหม้กีำรบรหิำรระบบค่ำตอบแทน ซึ่งไดเ้นินกำรส ำรวจค่ำตอบแทนในตลำดอย่ำงสม ่ำเสมอ ตำมควำมจ ำเป็น 

และค ำนึงถึงสถำนะด้ำนกำรเงิน ผลประกอบกำรของบริษัทฯ อตัรำค่ำครองชีพระดับควำมสำมำรถ และผลกำร

ปฏบิตังิำนของพนกังำนเป็นหลกั 
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ดำ้นสวสัดกิำร บรษิัทฯ ก ำหนดให้มกีำรจดัสวสัดิกำรให้แก่พนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และตำมควำม

เหมำะสมเพื่อช่วยเหลอื และเป็นหลกัประกนัให้พนักงำนมสีภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และมคีุณภำพชวีติที่ดโีดย

ก ำหนดให้กำรพจิำรณำปรบัปรุงสวสัดกิำรต่ำงๆ ต้องด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบโดยผ่ำนคณะกรรมกำรสวสัดกิำรซึ่ง

ประกอบดว้ยตวัแทนจำกทัง้ฝ่ำยลกูจำ้งและนำยจำ้ง 

บรษิทัฯ ยงัไดข้ยำยผลกำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนในดำ้นค่ำตอบแทน และสวสัดกิำรอย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทยีม

กนั โดยท ำกำรสือ่สำร และแจง้ต่อคู่คำ้ของบรษิทัฯ เพื่อขอควำมร่วมมอืใหป้ฏบิตัติำมนโยบำยของบรษิทัฯ ในกำรดูแล 

และคุม้ครองกำรปฏบิตัต่ิอแรงงำนของคู่คำ้อย่ำงเป็นธรรม เท่ำเทยีมกนั สอดคลอ้งกบักฎหมำยดำ้นแรงงำน ทัง้ในดำ้น

กำรดแูลควำมเป็นอยู่ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน กำรดแูลสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน เป็นตน้  

 

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน 

 

บริษัทฯ ได้มีกำรส ำรวจค่ำจ้ำง และสวัสดิกำรกับตลำดแรงงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยท ำกำรส ำรวจกำรจ่ำย

ค่ำตอบแทน และสวสัดกิำรต่ำงๆ ในกลุ่มธุรกจิเทยีบเคยีง เพื่อมำพจิำรณำเปรยีบเทยีบ และปรบัค่ำตอบแทนรวมถึง

ผลประโยชน์ของพนักงำนตำมควำมเหมำะสม ส ำหรบัสวสัดกิำร และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จดัให้แก่พนักงำน มี

ดงัต่อไปนี้ 

 สทิธปิระโยชน์ตำม พระรำชบญัญตัปิระกนัสงัคมฯ 

 กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 

 กำรประกนัชวีติส ำหรบัพนกังำนทุกคน  

 ประกนัสขุภำพกลุ่มส ำหรบัคนไขใ้นและคนไขน้อก และประกนัอุบตัเิหตุกลุ่มใหก้บัพนกังำนรำยเดอืน  

 กำรรกัษำพยำบำลเบือ้งตน้ ณ หอ้งพยำบำลของบรษิทัฯ  โดยพยำบำลวชิำชพีและบุคคลำกรทำงสำธำรณสขุ  

 สทิธกิำรเบกิค่ำรกัษำพยำบำล (OPD) ปีละ 12,000 บำทต่อคน 

 สทิธใินกำรเบกิค่ำทนัตกรรม ปีละ 3,000 บำทต่อคน 

 ตรวจสขุภำพประจ ำปีตำมลกัษณะงำนทีจ่ ำเป็นโดยค ำนึงถงึควำมเสีย่งตำมลกัษณะกำรปฏบิตังิำน 

 เครื่องแบบพนกังำน (เฉพำะในสว่นของสำยงำนทีเ่กีย่วกบักำรผลติ คลงัสนิคำ้ จดัสง่ ช่ำงและพนกังำนขบัรถ) 

 กำรเยีย่มไขพ้นกังำน กรณีพกัรกัษำตวัทีโ่รงพยำบำล 

 ทุนกำรศกึษำบุตร 

 กำรพจิำรณำรำงวลั อำยุงำน 10 ปี 

 กำรพจิำรณำรำงวลัพนกังำนดเีด่นประจ ำปี  

 เงนิช่วยเหลอืฌำปนกจิศพ  พนกังำนหรอืครอบครวัคอื บดิำ มำรดำ สำม ีภรรยำและบุตรตำมกฎหมำย 

 กำรพจิำรณำจ่ำยเบีย้ขยนั (เฉพำะพนกังำนรำยวนั) 

 บำ้นพกัตำกอำกำศทีห่ำดจอมเทยีน พทัยำ  

 งำนเลีย้งสงัสรรคป์ระจ ำปีของบรษิทัฯ และกจิกรรมส ำหรบัพนกังำน 
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 สว่นลดในกำรซือ้สนิคำ้ของบรษิทั 

 ข้ำวมื้อเช้ำ - กลำงวนัฟรี และอำหำรในรำคำสวสัดิกำรที่เหมำะสม ณ โรงอำหำร โดยมีกำรควบคุมผู้จ ัด

จ ำหน่ำยอำหำรจำกภำยนอก โดยเน้นเรื่องคุณภำพอำหำร ควำมสะอำด สุขลกัษณะ ในรำคำทีเ่หมำะสม เป็น

ส ำคญั 

 สนบัสนุนค่ำลงทะเบยีนกำรฝึกอบรมและ/หรอืสมัมนำภำยนอก 

 กำรเบกิค่ำพำหนะในกรณีใชย้ำนพำหนะสว่นตวั หรอืรถรบัจำ้งเพื่อกจิกำรของบรษิทัฯ 

 เบีย้เลีย้งและค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงในประเทศตำมระเบยีบของบรษิทัฯ  

 เบีย้เลีย้งและค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศตำมระเบยีบของบรษิทัฯ  

 
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดระเบยีบ เรื่องสวสัดกิำรของพนักงำน อย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใชเ้ป็นคู่มกืำรปฏบิตังิำน  

เพื่อจงูใจ และรกัษำบุคลำกรของบรษิทัฯ มกีำรสือ่สำร และถ่ำยทอดใหพ้นกังำนรบัทรำบ มกีำรทบทวนควำมเหมำะสม

อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัคงทบทวนในส่วนของค่ำจำ้ง และค่ำตอบแทนอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรโครงกำร

ปรบัปรุงระบบบริหำรค่ำจ้ำง และค่ำตอบแทนในปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งบริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงค่ำครองชีพ กำรวิเครำะห์งำน  

(Job Analysis) กำรประเมนิค่ำงำน (Job Evaluation) กำรจดักลุ่มงำน (Job Classification) กำรประเมนิผลงำน 

(Performance Appraisal) ควำมกำ้วหน้ำทำงอำชพี (Career Path) และกำรเปรยีบเทยีบกบัค่ำเฉลีย่ผลตอบแทนของ

บรษิทัอื่น ทีอ่ยู่ในธุรกจิเดยีวกนั หรอืใกลเ้คยีงกนั ฯลฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของพนักงำน และบุคลำกร

ในทุกระดบั ที่จะเป็นพลงัขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ำหมำย จึงผลกัดนัให้มกีำรดูแลบุคลำกร ทัง้ในด้ำนผลตอบแทน 

สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กำรมอบหมำยงำนทีเ่หมำะสมโดยค ำนึงถงึศกัยภำพของพนักงำน ควำมเป็นธรรม ควำม

ยุตธิรรม จรรยำบรรณ และไม่เลอืกปฏบิตั ิ
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การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนักงาน 

 

บรษิทัฯ มนีโยบำยสง่เสรมิใหพ้นกังำนไดร้บักำรพฒันำควำมรู ้ศกัยภำพควำมสำมำรถตำมสำยอำชพี และกำร
บรหิำร ตลอดจนมทีศันคติทีด่พีรอ้มต่อกำรเจรญิเติบโตก้ำวหน้ำไปพร้อมๆ กบับรษิทัฯ  โดยผ่ำนกระบวนกำรพฒันำ
ฝึกอบรม กำรสมัมนำ กำรดงูำนโดยใชห้ลกักำรพฒันำบุคลำกรตำมสมรรถนะ 4 ดำ้น อนัไดแ้ก่  

- สมรรถนะหลกั (Core Competency)  
- สมรรถนะตำมสำยอำชพี (Functional Competency) 

- สมรรถนะดำ้นกำรบรหิำร (Management Competency) 
- สมรรถนะควำมเป็นผูน้ ำ (Leadership Competency) 

มกีำรจดัท ำกรอบกำรพฒันำบุคลำกร (Development Framework) ขึน้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำควำมรู้ 

และศกัยภำพของพนกังำนตำมระดบัขัน้ของต ำแหน่งงำน และเชื่อมโยงระบบกำรพฒันำเขำ้กบัระบบกำรบรหิำรผลกำร

ปฏบิตังิำน (Performance Management System) และแผนผงัควำมกำ้วหน้ำตำมสำยอำชพี (Career Path) เพื่อใหม้ี

ควำมชดัเจน และต่อเนื่อง 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัตัง้คณะกรรมกำร กำรจดักำรทรพัยำกรบุคคล (People Management Committee) เพื่อ

ดแูลเรื่องพฒันำควำมรู ้และศกัยภำพของพนกังำน ทีส่อดคลอ้งกบัเป้ำหมำย และกลยุทธท์ำงธุรกจิ รวมทัง้ค่ำตอบแทน 

และสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม 

บรษิัทฯ ไดม้กีำรก ำหนดคุณลกัษณะ ส ำหรบัผูน้ ำขององค์กร (Leadership Competency) เพื่อใหพ้นักงำน 

และผูบ้รหิำรไดย้ดึถอืเป็นแนวทำงปฏบิตั ิ 

บรษิัทฯ ได้จดัท ำแผนสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุมถึงต ำแหน่งงำนที่ส ำคญั ทัง้ใน 

บรษิัท สุรพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในเครอื รวมทัง้มกีำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคล (IDP : Individual 

Development Plan) ส ำหรบัพนักงำนต ำแหน่งส ำคญั (Key Persons) เพื่อสนับสนุนพนักงำนทีม่ศีกัยภำพใหม้กีำร

พฒันำ เพื่อเป็นสว่นสนับสนุนทีส่ ำคญัต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคตต่อไป โดยกำรพฒันำจะค ำนึงถงึสมรรถนะทีจ่ ำเป็น

ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หบ้รรลุถงึเป้ำหมำยทำงธุรกจิขององคก์รทัง้ในระยะสัน้ ระยะปำนกลำง และระยะยำว 

บรษิัทฯ ได้มกีำรก ำหนดพจนำนุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) เพื่อก ำหนดควำมหมำยของ

สมรรถนะต่ำงๆ รวมถงึควำมคำดหวงัของบรษิทัฯ ทีม่ต่ีอพนักงำนในแต่ละระดบัพนักงำน ซึง่ก ำหนดขึน้ใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้ำหมำย และกลยุทธข์ององคก์รโดยมกีำรสือ่สำรใหพ้นกังำนทุกท่ำนรบัทรำบ  

ทัง้นี้ สมรรถนะที่จ ำเป็นตำมพจนำนุกรมสมรรถนะไดน้ ำไปใช้ส ำหรบักำรวำงแผนกำรพฒันำ และฝึกอบรม

พนกังำน และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนดว้ย 
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รายงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ประจ าปี 2563 บรษัิท สรุพลฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

กิจกรรมส าคญัท่ีเกิดขึน้ในปี 2563 มีดงัน้ี 

 

1. ด าเนินการปรบัเปล่ียนรปูแบบการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-19 

 

บรษิัทฯ เหน็ถึงควำมส ำคญัในกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยปัจจุบนักำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ 

และบริบททำงธุรกิจที่รวดเร็ว  ตลอดจนเทคนิคในกำรท ำงำนมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ ทัง้ในด้ำนควำมรู ้

ควำมสำมำรถ ทกัษะ รวมไปถึงทศันคติของบุคลำกรที่อยู่ในองค์กรเองก็เป็นสิง่ที่ส ำคญัยิ่งในกำรช่วยขบัเคลื่อนให้

องคก์รบรรลุตำมวตัถุประสงค ์ 

กำรส่งเสริมกำรพฒันำ และฝึกอบรมให้แก่พนักงำน ทัง้หวัข้อที่เกี่ยวกบักำรพฒันำกำรปฏิบตัิงำนในเชิง

วชิำชพี รวมทัง้กำรอบรมทีเ่น้นกำรควบคุมดำ้นคุณภำพ กำรผลติ และควำมรูใ้นดำ้นอื่นๆ ลว้นเป็นสิง่จ ำเป็น ทัง้นี้ เพื่อ

มุ่งใหบุ้คลำกรทีพ่ฒันำแลว้นัน้สำมำรถปฏบิตังิำนไดต้ำมวตัถุประสงคข์ององคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  

บรษิทัฯ ไดส้่งพนักงำนเขำ้ร่วมโครงกำร Your Next You ทีพ่ฒันำโดยศูนยก์ำรพฒันำและส่งเสรมิกำรเรยีนรู้

ตลอดชวีติแห่งภูมภิำคอำเซยีน หรอื SEAC (South East Asia Center) คอื แพลตฟอรม์กำรเรยีนรู ้และพฒันำตนเองที่

หลำกหลำยรปูแบบ ประกอบดว้ย 

1. Classroom กจิกรรมกำรเรยีนรูก้บัผูเ้ชีย่วชำญในหอ้งเรยีน เน้นใหค้วำมส ำคญักบัผูเ้รยีนเป็นหลกั 

2. Social Learning กำรจบักลุ่มแลกเปลี่ยนควำมรูก้บัเพื่อน เป็นกจิกรรมทีเ่น้นควำมร่วมมอืกนัระหว่ำง

ผูเ้รยีน เหมอืนกำรสรำ้งชุมชนแหงกำรเรยีนรู ้ 

3. Online เป็นกจิกรรมกำรเรยีนรูท้ีส่ำมำรถเรยีนไดทุ้กททีุกเวลำ ผ่ำนระบบดจิติอล ดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์

หรอืโทรศพัทม์อืถอื 

4. Library เป็นกำรเรยีนรูท้ีผู่้เรยีนสำมำรถเขำ้ถงึตวัช่วยต่ำงๆ ในกำรท ำงำน เปรยีบเสมอืนคลงัควำมรู้ที่

สำมำรถดำวน์โหลดไดไ้ม่จ ำกดั เพื่อใหคุ้ณสำมำรถกำ้วทนัโลกทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ 

พนกังำนสำมำรถเขำ้ไปเลอืกเรยีนไดต้ำมควำมตอ้งกำร ในช่วงเวลำทีส่ะดวก สำมำรถเลอืกรปูแบบกำรเรยีนที่

ถนัด และเรียนได้บ่อยเท่ำที่ต้องกำร ทุกที่ ทุกเวลำ มีควำมยืดหยุ่น และมีควำมเป็นอิสระสูง ซึ่งตอบโจทย์กับ

สถำนกำรณ์ในยุคปัจจุบนั 

โดยในปี 2563 เกดิกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำใหก้ำรพฒันำบุคลำกรจ ำเป็นต้องปรบัเปลีย่นไปสู่กำร

พฒันำกำรฝึกอบรมแบบ Online เป็นหลกั ประกอบกำรพฒันำบุคลำกรในปัจจุบนัจ ำเป็นต้องมรีูปแบบทีห่ลำกหลำย 

เพื่อใหเ้หมำะสมกบัแต่ละบุคคล แต่ละหลกัสตูร ซึง่โครงกำรน้ีท ำใหพ้นกังำนมโีอกำสกำรเขำ้รบัฝึกอบรมผ่ำนทำงระบบ

ออนไลน์มำกขึน้ โดยพนกังำนสำมำรถเขำ้รบักำรฝึกฝนไดทุ้กท ีทุกเวลำ 
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จ านวนชัว่โมงเฉล่ียการฝึกอบรมพนักงาน 

 
 

หมำยเหตุ: จ ำนวนชัว่โมงทีแ่สดงบนกรำฟไม่รวมชัว่โมงกำรพฒันำพนักงำนในรูปแบบ OJT, Coaching และ Internal 

Sharing 

 

2. ก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรและการจดัหลกัสูตรการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก ท่ีจ าเป็นต่อการ

เสริมสรา้งความรูแ้ละศกัยภาพ อยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

 

หลกัสูตรด้านการเสริมสรา้งสมรรถนะหลกั (Core Competency) 

1. Growth Mindset  

หลกัสตูรนี้จะช่วยใหเ้กดิกำรเขำ้ใจหลกักำรของ Growth Mindset ทีเ่รำจะสำมำรถน ำมำใชก้บักำร

ด ำเนินชวีติและในกำรท ำงำนได ้Growth Mindset มผีลกระทบอย่ำงมำกต่อประสทิธภิำพกำรท ำงำนของแต่ละ

คน แต่เมื่อทมีหรอืองคก์รรวมกนัใช ้Growth Mindset กส็ำมำรถเปลีย่นแปลงวฒันธรรมได ้กำรศกึษำแสดงให้

เหน็ว่ำเมื่อวฒันธรรมของ Growth Mindset ปรำกฏอย่ำงชดัแจง้ ผู้คนรูส้กึมอี ำนำจและมุ่งมัน่มำกขึน้ และ

ไดร้บักำรสนบัสนุนในกำรท ำงำนร่วมกนัและคน้หำสิง่ใหม่ๆ 

2. Agile Mindset 

เพื่อมองหำโอกำสในกำรใชจุ้ดแขง็ และหำโอกำสในกำรพฒันำเพื่อยกระดบัควำม ‘อไจล’์ ของตวัคุณ 

เน่ืองจำกกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็และไม่คำดคดิในปัจจุบนั เป็นเรื่องทีเ่ขำ้มำอยู่กบัเรำไม่ว่ำจะเป็นเรื่อง

0
1
2
3
4
5
6
7
8

บริษัท สรุพล
ฟูด้ส ์จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษัท สรุพล 
ซูพรีมฟูด้ส ์จ ากดั 

บริษัท สรุาษฎร์
ซีฟูด้ส ์จ ากดั  

บริษัท โมบาย โล
จิสติกส ์จ ากดั 

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมต่อปี พนกังาน
รายวนั 8 6 6 7

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมต่อปี พนกังานราย
เดือน 6 6 6 7

8 

6 6 
7 

6 6 6 
7 

จ า
นว

นช
ัว่โ
มง

 

จ านวนชัว่โมงเฉล่ียการฝึกอบรมต่อปี  
บริษทั สรุพลฟู้ดส ์จ ากดั (หมาชน) 

และบริษทัในเครือ 
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กำรใชช้วีติ หรอืกำรท ำงำนในทุกวนัน้ี ดงันัน้ กำรมคีวำมว่องไว และพรอ้มทีจ่ะปรบัเปลีย่นตลอดเวลำจะช่วย

ใหเ้รำอยู่ไดใ้นโลกทีห่มุนเวยีนเปลีย่นไปอย่ำงรวดเรว็ได้ 

3. Design Thinking 

หลกัสตูรเชงิปฏบิตักิำรนี้ จะช่วยสรำ้งควำมเชื่อมัน่ กรอบควำมคดิ และทกัษะควำมสำมำรถใหก้บัผู้ เรยีนทีจ่ะ

ท ำให้เหน็ถึงปัญหำที่แทจ้รงิของลูกค้ำ ด้วยกำรใช้เทคนิค Empathy ผู้เรยีนจะเปิดมุมมอง เหน็นวตักรรม

ใหม่ๆ ในกำรสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ใีหก้บัลกูคำ้ มำกกว่ำเพยีงกำรปรบัเปลีย่นเลก็ ๆ น้อย ๆ 

4. 7 Thinking Tools to Unleash Creativity 

หลกัสตูรนี้เป็นหลกัสตูรของ Creative Connection ทีถู่กออกแบบใหผู้เ้รยีนสำมำรถน ำเครื่องมอืต่ำง ๆไปปรบั

ใชก้บัสถำนกำรณ์จรงิ เช่นกระบวนกำรคดิเชงิออกแบบของ Tirian เพื่อเอำชนะปัญหำทีซ่บัซอ้นและคลุมเครอื 

ควำมส ำคญัของกำรคดิเชงิวเิครำะห ์และ กำรเกดิควำมคดิขึน้เองโดยธรรมชำต ิทีท่ ำใหไ้ดข้อ้มูลเชงิลกึในกำร

แกไ้ขปัญหำ รวมถงึกำรปรบัใชก้ลยุทธ ์7 ประกำรเพื่อพฒันำทกัษะกำรคดิเชงิสรำ้งสรรค ์

5. Agile Delivery with Scrum - An Introduction 

เป็นหลกัสตูรทีมุ่่งเน้นเกีย่วกบัพืน้ฐำนของกำรท ำงำนทีเ่รยีกว่ำอไจล ์ผูเ้ขำ้อบรมนมจะไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัอไจล ์

(ท ำไม Agile ถงึท ำงำนไดด้กีบัยุค disruption, framework ใน Agile แบบไหนทีค่นนิยมใช)้ โครงสรำ้งของ

สกรมั Scrum Framework และ กำรน ำ Scrum ไปปรบัใช ้

6. My Value My Life My Happiness 

กำรเขำ้ใจ "คุณค่ำ" (value) เป็นอกีหนึ่งสิง่ที่จะขำดไปไม่ได้ในสมกำรควำมสุข และควำมส ำเรจ็ของชวีิต 

เพรำะควำมเขำ้ใจเหล่ำน้ีจะน ำไปสูแ่นวทำงกำรปรบัเปลีย่นชวีติใหส้อดคลอ้งกบัสิง่ทีเ่รำใหคุ้ณค่ำ ท ำใหก้ำรมี

ชวีติในแต่ละวนัเตม็ไปดว้ยควำมหมำย พลงัใจ เพื่อมุ่งสู่ควำมฝันหรอืเป้ำหมำยชวีติทีว่ำงไว้ โดยหลกัสตูรนี้

เหมำะส ำหรบัผูท้ีต่อ้งกำรมชีวีติทีม่คีวำมสขุและเตมิเตม็มำกขึน้อย่ำงสอดคลอ้งกบัค่ำนิยมสว่นตวัของตนเอง 

 

หลกัสูตรด้านการเสริมสรา้งสมรรถนะด้าน Functional Competency 

 

1. หลกัสตูร คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในทีท่ ำงำน  

อบรมเมื่อวนัที ่21 – 22 มกรำคม 2563 

จำกกำรที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน นับวนัมีควำมส ำคญัมำกขึ้น พร้อมกบักำรขยำยตัวของ

อุตสำหกรรมโดยทีม่ปัีญหำกำรเกดิอุบตัเิหตุ และโรคอนัเนื่องจำกกำรท ำงำนเพิม่มำกขึน้อย่ำงรวดเรว็ กำรที่

จะใหง้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ของสถำนประกอบกจิกำรประสบควำมส ำเรจ็นัน้ จะตอ้งมคีวำมร่วมมอื

กนัอย่ำงจรงิจงั ทัง้ฝ่ำยนำยจำ้งและฝ่ำยลูกจำ้งในระบบทวภิำค ีโดยทีท่ ัง้สองฝ่ำยจะต้องหำรอืร่วมกนัในกำร

ด ำเนินงำนและหำแนวทำงเพื่อที่จะก่อให้เกดิควำมปลอดภยั จงึมกีำรค ำนึงถึงควำมส ำคญัของบทบำทและ

หน้ำที่ของคณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เพื่อใหพ้นักงำนทัง้

ฝ่ำยบงัคบับญัชำ และฝ่ำยลกูจำ้งผูซ้ึง่เป็นคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัฯ ของบรษิทัไดม้คีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจ

เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยฯ รวมไปถึงต ำแหน่งควำมปลอดภัยอื่น ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง และสำมำรถปฏบิตัติำมหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรควำมปลอดภยัไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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2. หลกัสตูร ควำมเขำ้ใจ และกำรประยุกตใ์ชม้ำตรฐำน GMP ในโรงงำน  

อบรมเมื่อวนัที ่23 มกรำคม 2563, 13 กุมภำพนัธ ์2563, 3, 10, 17, 25 พฤศจกิำยน 2563 และ  

วนัที ่1, 10, 11, 12 ธนัวำคม 2563 

กำรผลิตอำหำรเพื่อส่งออกในตลำดผู้บรโิภค สิง่ส ำคญัที่สุดคือ คุณภำพ และควำมปลอดภยัของ

ผลติภณัฑน์ัน้ซึง่ในหลำยประเทศต่ำงใหค้วำมส ำคญัในเรื่องของระบบคุณภำพควำมปลอดภยัในตวัผลติภณัฑ์

อำหำร ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัมำตรฐำนดงักล่ำวเช่นกนั โดยมุ่งสรำ้งควำมเขำ้ใจ และสนบัสนุนให้

พนักงำนได้รบัควำมรูเ้พื่อให้สำมำรถดูแลพืน้ฐำนสุขลกัษณะต่ำง ๆ ทัง้ภำยในงำน และในชวีติประจ ำวนัได้

อย่ำงถูกตอ้ง 

ดงันัน้ หลกัสตูร “ควำมเขำ้ใจ และกำรประยุกตใ์ชม้ำตรฐำน GMP ในโรงงำน (Good Manufacturing 

Practice)” จงึเป็นหลกัสตูรทีจ่ะให้ควำมรูเ้กีย่วกบัระบบคุณภำพ GMP ควำมเขำ้ใจในหลกักำรจดัท ำระบบ

คุณภำพ และทบทวนพื้นฐำนสุขลกัษณะตำมมำตรฐำน เพื่อให้พนักงำนทรำบ และเข้ำใจถึงควำมหมำย 

ตระหนกัถงึสขุลกัษณะ และสำมำรถน ำไปปรบัใชก้บักำรท ำงำนในไดจ้รงิ 

 

3. หลกัสตูร HR OUTLOOK 2020: The Key challenges facing the future of work  

อบรมเมื่อวนัที ่30 มกรำคม 2563 

โลกแห่งกำรท ำงำนในอนำคตซึง่ก ำลงัอยูร่ะหวำ่งกระบวนกำรเปลีย่นแปลงทีส่ ำคญั เป็นกระแสตื่นตวั

ส ำหรบัองคก์รทัว่โลก ซึง่ตระหนกัถงึเทคโนโลยแีละองคค์วำมคดิของคนยุคปัจจุบนัทีม่พีฤตกิรรม และทศันคติ

กำรท ำงำนทีแ่ทบเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ รวมถงึเป็นปัจจยัทีท่ำ้ทำยส ำหรบักำรท ำงำนส ำหรบัหน่วยงำนทีจ่ะตอ้ง

ดแูลทรพัยำกรบุคคลในแต่ละองคก์ร 

 

4. หลกัสตูร เตรยีมควำมพรอ้มก่อนรบักำรทดสอบช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำร  

อบรมเมื่อวนัที ่5 กุมภำพนัธ ์2563 

หลกัสตูรที่จดัขึน้เพื่อทบทวนควำมรู ้และทกัษะในกำรท ำงำนตำมเกณฑม์ำตรฐำนสำขำอำชพีช่ำง

ไฟฟ้ำในอำคำรระดบั 1 และสำมำรถให้ผูเ้ขำ้อบรมได้เตรยีมควำมพร้อมเขำ้ทดสอบควำมรู ้ควำมสำมำรถ

เพื่อใหผ้่ำนกำรประเมนิ และไดร้บัหนงัสอืรบัรองควำมรูค้วำมสำมำรถ สำขำอำชพีช่ำงไฟฟ้ำในอำคำรระดบั 1 

 

5. หลกัสตูร เทคนิคกำรจดัเตรยีมนโยบำยคุม้ครองขอ้มลูลกูจำ้ง + ควำมยนิยอมลกูจำ้ง  

อบรมเมื่อวนัที ่15 กุมภำพนัธ ์2563  

จำกกำรที่เทคโนโลยดีิจทิลัได้เข้ำมำมบีทบำทต่อชีวติประจ ำวนักำรด ำเนินธุรกิจ ในเกือบทุกด้ำน 

ส่งผลให้กำรเก็บข้อมูล กำรใช้ และกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท ำได้โดยง่ำย และก่อเกิดประโยชน์ อีก

ดำ้นนึงกอ็ำจสรำ้งควำมเดอืดรอ้น หรอืควำมเสยีหำยได ้หำกมกีำรน ำขอ้มูลส่วนบุคคลไปแสวงหำประโยชน์ 

หรอืเปิดเผยโดยไม่ได้รบัควำมยนิยอม ดงันัน้องค์กรต่ำงๆ จ ำเป็นจะต้องเตรยีมควำมพร้อมเพื่อให้มคีวำม

เขำ้ใจแฃะปฏบิตัใิหถู้กต้องตำมสทิธ ิหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมกรอบกฏหมำย ทีเ่รยีกว่ำพระรำชบญัญตัิ
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คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (  Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) หรอื PDPA 

กฎหมำยฉบบันี้ไม่เพียงส่งผลถึงองค์กรเท่ำนัน้ ยงัส่งผลต่อกำรบริหำรงำนบุคคลเช่นอีกด้วย จึงเป็ นสิง่ที่

นำยจำ้ง, HR รวมถงึลกูจำ้ง ตอ้งศกึษำและปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้ง 

 

6. หลกัสตูร ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนภำยหลงักำรตรวจประเมนิดำ้นสุขภำพสตัว ์และควำมปลอดภยัอำหำร 

จำกสหภำพยุโรป 2020 อบรมเมื่อวนัที ่24 กุมภำพนัธ ์2563 

ปัจจุบนัส ำนักพฒันำระบบและรบัรองมำตรฐำนสนิคำ้ปศุสตัว ์ไดก้ ำหนดกำรอบรมหลกัสตูรก ำหนด

แนวทำงด ำเนินงำนภำยหลงักำรตรวจประเมนิดำ้นสุขภำพตัวแ์ละควำมปลอดภยัอำหำร จำกสหภำพยุโรป 

2020 ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำร เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรไดร้บัทรำบขอ้มูล ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัผลกำรตรวจประเมนิ

และข้อสงัเกตจำกกำรตรวจประเมินด้ำนสุขภำพสตัว์และควำมปลอดภยัอำหำรของสหภำพยุโรป รวมถึง

ขอ้คดิเหน็ในกำรด ำเนินงำนภำยหลงักำรตรวจประเมนิและน ำหลกัเกณฑท์ีไ่ดร้บัไปประยุกตก์บักำรปฏบิตังิำน

ใหส้อดคลอ้งตำมมำตรฐำน ขอ้ก ำหนดในระเบยีบของสหภำพยุโรปต่อไป 

 

7. หลกัสตูร เทคนิคกำรปรบัปรุงรำยงำนกำรจดักำรพลงังำนใหเ้ป็นไปตำมแบบฟอรม์ใหม่ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

อบรมเมื่อวนัที ่2 มนีำคม 2563 

กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน (พพ.) ไดก้ ำหนดใหโ้รงงำน/อำคำรควบคุมจะต้อง

ด ำเนินกำรจดักำรท ำรำยงำนจดักำรพลงังำนในรอบปี 2562 ใหอ้ยู่ในรปูแบบที ่พพ. ก ำหนด และจะต้องจดัส่ง

รำยงำนกำรจดักำรพลงังำนใหก้บัผูไ้ดร้บัใบอนุญำตตรวจสอบและรบัรองกำรจดักำรพลงังำน เพื่อด ำเนินกำร

ตรวจสอบและแจง้ผลกำรตรวจสอบเพื่อสง่ใหก้รมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรกัษ์พลงังำน 

 

8. หลกัสตูร ยกระดบักระดำษท ำกำร เชีย่วชำญสอบทำน ตำ้นคอรร์ปัชัน่  

อบรมเมื่อวนัที ่23-24 กนัยำยน 2563 

หลกัสตูร Anti-Corruption Working Paper จดัท ำโดยควำมร่วมมอืระหว่ำงคณะกรรมกำรแนวร่วม

ปฏบิตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ (CAC) และสภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ ์

เพื่อใหบ้รษิัทฯ มแีนวทำงในกำรน ำมำพฒันำระบบกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ภำยในองคก์ร ไดอ้ย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

 

9. หลกัสตูร มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ Non-Publicly Accountable Entities (NPAEs) และกำร

ปฏบิตังิำนดำ้นกำรสอบบญัช ี 

อบรมเมื่อวนัที ่29 กนัยำยน 2563 

เพื่อใหไ้ดท้รำบถงึประเดน็ส ำคญัของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่มสี่วนได้

เสยีสำธำรณะ NPAEs เพื่อเตรียมควำมพร้อมและปรบัเปลี่ยนตำมหลกัเกณฑ์ใหม่ให้ถูกต้อง รวมถึงสร้ำง

ควำมเขำ้ใจในประเดน็ทีผู่ส้อบบญัชสีือ่สำรในรำยงำนของผูส้อบบญัชดีว้ย 
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10. หลกัสตูร กำรประมำณค่ำควำมไม่แน่นอนของกำรทดสอบทำงจุลชวีวทิยำ  ISO:19036 :2019 New Version 

อบรมเมื่อวนัที ่28 ตุลำคม 2563 

 เนื่องจำกหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบทำงจุลชวีวทิยำในปัจจุบนัต้องจดัท ำระบบคุณภำพหอ้งปฏบิตักิำร

ตำมมำตรฐำน  ISO/IEC 17025  ตำมขอ้ก ำหนดระบุใหม้กีำรหำวธิปีระมำณค่ำควำมไม่แน่นอนทำงกำรวดั

ของกำรทดสอบ  และตำม ISO/TS 19036 : 2019  ในกำรหำปรมิำณวเิครำะห ์ ทัง้กำรหำจ ำนวนจุลนิทรยี ์

และ วธิี MPN ต้องมีกำรประมำณค่ำควำมไม่แน่นอน หลกัสูตรนี้ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำร

ประมำณค่ำควำมไม่แน่นอนทำงกำรวดัของกำรทดสอบทำงจุลชวีวทิยำเพื่อใหส้ำมำรถน ำไปประยุกต์ใชไ้ดใ้น

กำรท ำงำนจรงิ 

 

11. หลกัสตูร กำรบญัชแีละกำรวำงแผนภำษทีีถู่กตอ้งส ำหรบัธุรกจิทัว่ไป เมื่อวนัที ่27 พฤศจกิำยน 2563 

 เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมสมัมนำเข้ำใจหลักเกณฑ์ในกำรจัดท ำบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำร

วำงแผนภำษีตำมประมวลรษัฎำกรได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งท ำให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถประหยดัภำษีหรือลด

ค่ำใชจ้่ำยเบีย้ปรบัเงนิเพิม่ต่ำงๆ เนื่องจำกกำรจ่ำยช ำระภำษไีม่ถูกตอ้ง 

 

12. Business Growth Hacking: Subscription Business Model 

พืน้ฐำนของธุรกจิทัว่ไปทีแ่ขง่ขนักนัสรำ้งผลติภณัฑย์อดนิยมก ำลงัถูกทำ้ทำยโดยโมเดลธุรกจิยุคใหม่ 

เช่น Subscription ทีก่ ำลงัเตบิโตอย่ำงรวดเรว็และได้ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง อกีทัง้ พฤติกรรมของผูบ้รโิภคใน

อนำคตก ำลงัเปลี่ยนจำกกำรเป็นเจ้ำของผลติภณัฑไ์ปสู่กำรสมคัรสมำชกิเพื่อเขำ้ถึงสนิค้ำหรอืเพื่อใช้บรกิำร

แทน ดงันัน้ หำกเรำเป็นหนึ่งในธุรกจิทีก่ ำลงัเลง็เหน็ถงึอนำคตทีก่ ำลงัเตบิโต จึงไม่ควรพลำดโอกำสนี้ เขำ้มำ

เรยีนรูแ้ละเขำ้ใจกบัโมเดลเพื่อผลกัดนัธุรกจิของคุณไปสูอ่นำคต 

 

13. Product Market Fit 101: Lean Canvas 

เรำสร้ำงสนิค้ำใหม่ๆ ขึ้นมำมำกมำย แต่ที่น่ำเศร้ำคือสินค้ำหรือบริกำรเหล่ำนัน้กลบัไม่ประสบ

ควำมส ำเรจ็ตำมที่ตัง้ใจไว้ เพรำะเรำไปเสยีเวลำ เงนิและควำมพยำยำมอย่ำงมำกในกำรสร้ำงสิง่ที่ตลำดไม่

ตอ้งกำรขึน้มำ คอรส์นี้จะใหก้รอบวธิคีดิทีจ่ะช่วยใหคุ้ณไม่หลงทำงไปสรำ้งสิง่ทีต่ลำดไม่ตอ้งกำรดว้ยเคื่องมอืที่

เรยีกว่ำ Lean Canvas ซึง่จะช่วยใหคุ้ณเขำ้ใจว่ำอะไรคอื ผลติภณัฑท์ีต่อบโจทยต์ลำด เขำ้ใจวธิกีำรคน้หำ

ปัญหำที่คู่ควรแก่กำรแก้ ก่อนลงมือคิดค้นแนวทำงแก้ปัญหำ , วิธกีำรหำลูกค้ำในช่วงแรก, วิธกีำรเพิ่ม

ประสทิธภิำพทัง้ในเรื่องกำรเรยีนรู,้ ควำมเรว็ และกำรโฟกสั, วธิกีำรปรบัปรุงเพื่อใหเ้จอผลติภณัฑท์ีต่อบโจทย์

ตลำด 
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หลกัสูตรด้านการเสริมสรา้งสมรรถนะด้าน Managerial Competency 

1. หลกัสตูร Director Certification Program DCP300/2020  

อบรมเมื่อวนัที ่15 ตุลำคม 2563 ถงึ วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 

หลักสูตรส ำหรับกรรมกำรบริษัท ที่จะท ำให้กรรมกำรบริษัทเข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบ ในกำรท ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลองคก์ร เพื่อใหเ้กดิกำรด ำเนินงำนทีน่ ำไปสูก่ำรมผีลประกอบกำรทีด่ ีและ

มกีำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ำย

ขององคก์ร เช่น เขำ้ใจถงึกำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร และหลกักำรป้องกนัเพื่อไม่ใหก้รรมกำรต้องรบัผิดทำง

กฎหมำย, รบัทรำบวิธีกำรประเมินสถำนะทำงกำรเงินของบรษิัทและก ำกบัดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูล  

อย่ำงเหมำะสม, สำมำรถก ำหนดทิศทำงกลยุทธ์องค์กร พร้อมทัง้ก ำกบัดูแลควำมเสีย่งได้อย่ำงเหมำะสม 

รวมถึงสำมำรถเข้ำใจวิธีกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรและสำมำรถท ำกำรตัดสินใจ  

ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

2. Do Less Get More with Strategic Thinking 

หลกัสตูรนี้จะช่วยใหผู้เ้รยีนไดใ้ชใ้ชเ้ครื่องมอื “Strategy Story” ในกำรสือ่สำรกลยุทธ ์เพื่อใหเ้กดิกำร

เขำ้ใจอย่ำงรวดเรว็ และฝึกกำรถอดรหสักลยุทธอ์ย่ำงมชีัน้เชงิอย่ำงผูน้ ำทีม่ปีระสทิธภิำพ รวมถงึกำรตรวจสอบ

ตนเองและยกระดบักำรคดิเชงิกลยุทธ ์

 

3. Managing In A Minute 

กำรไดเ้ลื่อนขัน้ขึน้มำอยู่ในระดบัหวัหน้ำถอืเป็นอกีกำ้วของชวีติทีน่่ำยนิด ีเเต่ในขณะเดยีวกนั หลำย 

ๆ คนกอ็ำจเผชญิกบัควำมกงัวล โดยเฉพำะเมื่อไม่เคยต้องบรหิำรจดักำรกบั “คน” มำก่อน หลกัสตูรนี้จะช่วย

ให้หวัหน้ำมอืใหม่ รวมถึงผู้น ำที่ต้องกำรพฒันำทกัษะกำรบรหิำรคน มีกรอบคดิเเละทกัษะที่จ ำเป็นในกำร

ขบัเคลื่อนทมี โดยเฉพำะทกัษะกำรสรำ้งบทสนทนำเพื่อดงึศกัยภำพสงูสุดของทมีออกมำ ทีจ่ะท ำใหคุ้ณทัง้ได้

ใจทมีงำน เเละไดง้ำนทีม่ปีระสทิธภิำพ 

 

4. Start your Business RIGHT with Business Model 

หลกัสตูรนี้ จะช่วยในกำรวำงแนวคดิลงบน Canvas โดยทบทวนแนวคดิทีเ่กีย่วกบัธุรกจิในทุกแง่มุม

ดว้ยกำรใช ้Business Model Canvas, ลดควำมเสีย่งต่ำงๆทีเ่รำรูอ้ยู่แลว้ว่ำจะเกดิขึน้ รวมถงึช่วยใหส้ื่อสำร

อย่ำงชดัเจนเกีย่วกบัปัจจยัหลกัๆทำงธุรกจิใหท้มีและผูท้ีต่อ้งกำรจะลงทุน 
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หลกัสูตรด้านการเสริมสรา้งสมรรถนะด้าน Leadership Competency 

1. หลกัสตูร MOTIVATION TEAM LEADER 2020 ทกัษะกำรเป็นหวัหน้ำงำนสมยัใหม ่ 

อบรมเมื่อ เมื่อ 21 กุมภำพนัธ ์2563  

ผูน้ ำจ ำนวนมำกถูกเลื่อนต ำแหน่งขึน้มำจำกพนกังำนโดยอำศยัเกณฑค์วำมช ำนำญหรอืทกัษะในงำน

และควำมอำวุโส โดยอำจจะไม่ไดถู้กประเมนิควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรคน ท ำใหผู้น้ ำเหล่ำนี้ไม่รูจ้กั

กำรพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำอย่ำงถูกวธิ ีรวมถงึไม่รูจ้กัเทคนิคกำรมุ่งเน้นพฒันำใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำท ำงำนดว้ย

ใจและท ำงำนเป็นทมี เพื่อเป้ำหมำยในกำรใหผู้้น ำมทีกัษะที่ส ำคญัรอบด้ำนไม่ว่ำจะเป็น กำรเก่งคน เก่งตน 

และเก่งงำนเพื่อพฒันำตนเองและผู้ใต้บงัคบับญัชำ ส่งผลไปสู่กำรมุ่งเน้นในกำรท ำงำนเป็นทีมและรกัษำ

สมำชกิในทมีเพื่อใหอ้ยู่ร่วมกบัองคก์รละท ำงำนร่วมกนัอย่ำงมปีระสทิธภิำพและเป่ียมสุข ดว้ยทกัษะกำรเป็น

หวัหน้ำงำนสมยัใหม่ 

 

2. หลกัสตูร Coaching for Management กำรพฒันำบุคลำกำรเพื่อควำมส ำเรจ็  

อบรมเมื่อวนัที ่23 พฤศจกิำยน 2563, วนัที ่2 ธนัวำคม 2563 และครัง้สดุทำ้ย เดอืนกุมภำพนัธ ์2564 

ทกัษะกำรโคช้ (Coaching skill) สำมำรถใชด้งึศกัยภำพและประสทิธภิำพจำกพนักงำนได้  เช่น 

สรำ้งควำมสมัพนัธเ์พื่อควำมเชื่อใจและควำมศทัธำ (Trust and Engagement) , ค ำถำมเชงิบวกเพื่อพฒันำ

งำนและสรำ้งไอเดยีใหม่ๆ  (Positive question for Idea generation and work improvement) กำรฟังอย่ำง

ใส่ใจ  (Empathy listening) กำรให ้feedback อย่ำงมคีุณภำพเพื่อกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง  เป็นต้น รวมทัง้

สำมำรถพฒันำควำมสำมำรถของทมีงำนในกำรปฏบิตังิำน โดยสำมำรถท ำหน้ำทีก่ระตุ้น , สรำ้งแรงจูงใจ และ

เป็นกระจกเงำ เพื่อใหท้มีงำนมองเหน็ตวัเอง และพฒันำตวัเองในเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตวัเองและองคก์ร  

 

3. Become A Leader That Others Will Want to Follow 

กำรเป็นผูน้ ำไม่ใช่แค่เพยีงเเค่กำรไดต้ ำแหน่ง เเต่คุณควรจะต้องได้ควำมเชื่อใจและไดใ้จคน ทมีงำนของคุณ

พรอ้มทีจ่ะเดนิตำมคุณดว้ยใจ ผูน้ ำแบบนี้ไม่ใช่ว่ำจะเป็นกนัไดง้่ำย ๆ แต่สำมำรถเป็นได ้เริม่จำกกำรทีคุ่ณตอ้ง

เข้ำใจสไตล์กำรเป็นผู้น ำของตัวเองก่อน รู้ตัวเอง และสไตล์กำรเป็นผู้ตำมของทีมงำน เพื่อที่จะสำมำรถ

ออกแบบสไตลก์ำรเป็นผูน้ ำใหเ้หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ ไดท้ัง้ใจของทมีงำนและไดท้ัง้งำน 

 

4. Coaching In A Minute 

หลกัสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้น ำได้มทีกัษะกำรสอนงำนเพื่อพฒันำและดงึศกัยภำพของทมี โดยเป็นกำร

เรยีนรู้ผ่ำนกำรดูตวัอย่ำงสถำนกำรณ์จ ำลองวธิกีำรสอนงำนผ่ำนวดีโีอ  กำรท ำกจิกรรมกลุ่มและกำรฝึกฝน

ทกัษะจำกสถำนกำรณ์จรงิ 
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5. e1-3 Leadership 

หลกัสตูรกำรเป็นผูน้ ำนี้ถูกคดิคน้มำเพื่อหวัหน้ำ และผูน้ ำทีม่ปีระสบกำรณ์ทีต่อ้งกำรเสรมิสรำ้งทกัษะ

ควำมเป็นผู้น ำให้แขง็แกร่งขึน้ไปอกีขัน้ เพื่อให้ผู้ที่เขำ้รบักำรอบรมได้พฒันำคุณสมบตัิที่ส ำคญัของผู้น ำที่

ประสบควำมส ำเร็จ โดยกำรฝึกปฏิบตัิในกำรสร้ำงควำมเป็นผู้น ำได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ อีกทัง้หลกัสูตร

ฝึกอบรมภำวะผู้น ำ The e3 Leader Series จะพำคุณไปเรยีนรูว้ธิสีรำ้งบทสนทนำทีม่จีุดประสงคเ์พื่อมุ่งหำ

ค ำตอบ เพื่อใหล้กูทมีรูส้กึมสีว่นร่วม และมุ่งมัน่ทีจ่ะท ำงำนเพื่อไปใหถ้งึเป้ำหมำยของทมี 

 

6. Essentials Skills for Great Leader 

เป็นหลกัสตูร ส ำหรบัผูน้ ำทีต่้องกำรประสบควำมส ำเรจ็ ดว้ย 4 ทกัษะพืน้ฐำนทีส่ ำคญัในกำรบรหิำรคน และ

ทมีงำน ไม่ว่ำจะเจอทมีแบบไหน สถำนกำรณ์แบบไหน ทกัษะเหล่ำนี้ จะเป็นเหมอืนเสำหลกัทีผู่น้ ำทุกคนควร

จะตอ้งมแีละฝึกฝนอย่ำง ช ำนำญ เพรำะเป็นทกัษะจ ำเป็นทีส่ดุในกำรบรหิำรผลงำนผ่ำนทมีงำนของคุณ 

 

7. Servant Leadership 

ผู้น ำที่ดี ควรต้องเขำ้ใจ และเลอืกปรบัรูปแบบที่เหมำะสมในกำรน ำให้เหมำะกบัสถำนกำรณ์และ

บรบิททีท่มีงำนของเรำก ำลงัเผชญิ มำร่วมเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะนี้ไปกบัแนวคดิ Servant Leadership ได้

จำกหลกัสตูรนี้ เช่น กำรตัง้เป้ำหมำยให ้SMART, กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบั SLII Model, กำรท ำแบบประเมนิ สไตล์

กำรเป็นผูน้ ำ และระดบักำรพฒันำ, กำรเรยีนรูเ้กีย่วกบัทกัษะทีจ่ ำเป็นของกำรเป็น Servant Leader 

 

8. Step-in Leader 

เป็นหลกัสตูรทีมุ่่งเน้นกำรเพิม่ภำระรบัผดิชอบ คุณภำพ ประสทิธผิล และกำรมสี่วนร่วมทีส่อดคลอ้ง

กบัควำมรบัผดิชอบที่สูงขึน้ของหวัหน้ำงำน หลกัสูตรนี้ใช้วธิกีำรเรยีนรู้ผ่ำนกำรจ ำลองสถำนกำรณ์ โดยใช้

แนวคดิ “นักบนิอวกำศ และอวกำศ” เพื่อสร้ำงกำรมสี่วนร่วม หลกัสูตรนี้น ำเสนอทกัษะหลกัทนัสมยั และ

เครื่องมอืทีจ่ะท ำใหก้ำรท ำงำนส ำเรจ็ผ่ำนคนอื่น บทเรยีนและเครื่องมอืนี้พฒันำภำยใต้แนวคดิหลกัทีเ่รยีกว่ำ 

STAR (Situation สถำนกำรณ์, Try ทดลอง, Actions กำรปฏบิตั,ิ Results/Realize ผลลพัธ ์/กำรตระหนกัรู)้ 
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การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 

 บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัในกำรปฏบิตั ิและดแูลดำ้นสทิธมินุษยชนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั ทัง้นี้ บรษิทัฯ 

ไดป้ระกำศใชน้โยบำยเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน ทีส่อดคลอ้งกบักฎหมำยไทย และมำตรฐำน SEDEX Members Ethical 

Trade Audit ซึง่เป็นองคก์ร และระบบกำรจดักำรเกีย่กบักำรคุม้ครองแรงงำน และควำมปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน ซึง่

รวมกลุ่มสมำชกิทำงธุรกจิทัว่โลก โดยมขีอ้ตกลงร่วมกนั คอื พฒันำจรยิธรรมของบรษิทัฯ และกลุ่มผู้จดัจ ำหน่ำย และ

พนัธมติรทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ทีจ่ะเขำ้ร่วมกลุ่มนี้ ต้องปฏบิตัต่ิอพนักงำน หรอืแรงงำนอย่ำงมจีรยิธรรม

ทัง้ระบบ ไม่ใช่มเีพยีงแต่ภำยในบรษิทัฯ เท่ำนัน้ แต่ตอ้งรวมไปถงึผูท้ีจ่ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ และบรกิำรใหบ้รษิทัฯ ดว้ย 

นโยบำยเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนของบรษิทัฯ คอื พนกังำนทุกคน มสีทิธ ิเสรภีำพ และควำมเสมอภำคเท่ำเทยีม

กนัในกำรปฏบิตังิำนตลอดจนควำมกำ้วหน้ำในอำชพีกำรงำนภำยใตบ้ทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยว่ำ

ดว้ยเรื่องสทิธ ิและเสรภีำพของประชำชน กฎหมำยแรงงำน และขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ โดยไม่เลอืกว่ำพนักงำนผู้

นัน้จะมตี ำแหน่ง ถิน่ก ำเนิด เชือ้ชำต ิภำษำ ศำสนำ อำยุ เพศ สภำพทำงร่ำงกำย สุขภำพ ฐำนะทำงเศรษฐกจิ สงัคม 

วุฒกิำรศกึษำ หรอืควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืงทีแ่ตกต่ำงกนัแต่อย่ำงใด 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำพนักงำนทุกคนล้วนมีศกัดิศ์รีควำมเป็นมนุษย์ซึ่งพึงมโีอกำสเท่ำเทียมกนัในกำรท ำ

หน้ำทีต่ำมขอบเขตเขตควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยตำมขดีควำมสำมำรถ และศกัยภำพของแต่ละคนพนกังำนทุก

คนสำมำรถเรยีนรู ้และพฒันำศกัยภำพของตนเองอย่ำงเตม็ที ่มสีทิธเิสรภีำพในกำรเสนอควำมคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทัฯ มสีทิธใินกำรแสดงควำมห่วงใยต่อบรษิทัฯ ไดเ้ท่ำทีไ่ม่ละเมดิสทิธเิสรภีำพของผูอ้ื่น 

บรษิทัฯ ยงัไดป้ฎบิตัติำมขอ้ตกลงดำ้นสทิธมินุษยชนขอ้กฎหมำยว่ำดว้ยเรื่องกำรใชแ้รงงำนกบัสมำคม องคก์ร

ต่ำงๆ ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัระหว่ำงประเทศ ไม่มกีำรจำ้งแรงงำนเดก็ทีอ่ำยุน้อยกว่ำ 18 ปี รวมทัง้ไม่มกีำรจำ้ง

แรงงำนต่ำงดำ้วทีผ่ดิกฎหมำย บรษิทัฯ ตระหนกัอยู่เสมอว่ำจะปฏบิตัต่ิอพนักงำนเสมอืนเป็นบุคคลในครอบครวัรวมทัง้

เคำรพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ดว้ย 

 

การด าเนินงานในปี 2563 

 

1. บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำ และประกำศเป็นนโยบำยเกีย่วกบัสทิธมินุษยชน 

2. บรษิัทฯ ได้จดัท ำหนังสอืตอบรบักำรขอควำมร่วมมอืกำรปฏบิตัิตำมกฏหมำยแรงงำน และกำรต่อต้ำน

กำรคำ้มนุษย์ โดยจดัส่งใหก้บัคู่คำ้ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบับรษิัทฯ เพื่อเป็นกำรยนืยนั และรบัรองว่ำจะ

ปฏบิตัติำมกฏหมำยแรงงำน และกำรต่อตำ้นกำรคำ้มนุษย ์

3. บรษิัทฯ ได้รบัหนังสอืรบัรองจำกหน่วยงำนรำชกำร ชุดเฉพำะกจิซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกกรมกำร

จดัหำงำน, กรมสวสัดกิำรคุม้ครองแรงงำน, ส ำนักงำนประกนัสงัคม, กระทรวงพฒันำสงัคมฯ, กระทรวง

อุตสำหกรรม, กรมประมง ว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ไม่พบกำรใช้แรงงำนที่เป็นกำรละเมดิกำรค้ำ

มนุษย์ และมีกำรก ำกับดูแลติดตำมกำรด ำเนินงำนทัง้ภำยในบริษัทฯ คู่ค้ำภำยนอก ให้ปฏิบัติตำม

กฏหมำยทีด่เีกีย่วกบักำรไม่ละเมดิสทิธมินุษยชนอย่ำงเคร่งครดั โดยปฎบิตัอิย่ำงต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2559 

เป็นตน้มำ 
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นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัลูกค้า 

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของลูกค้ำที่มีต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจ ำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะ

ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ใหม้ปีระสทิธภิำพ และประสทิธผิลยิง่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

 บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในกำรผลติสนิค้ำอำหำรที่มีคุณภำพโดยค ำนึงถึงมำตรฐำน และควำมปลอดภยัด้ำนอำหำร 

(Food Safety) และสำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้(Food Traceability)  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ด ำเนินกำรส่งมอบสนิคำ้ และใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพในทุกๆ ขัน้ตอนตรงตำม หรอืสงูกว่ำควำม

คำดหมำยของลกูคำ้ ในรำคำทีเ่หมำะสม 

 บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรที่ถูกต้องเพยีงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำเพื่อให้ลูกค้ำทรำบ

รำยละเอียดเกี่ยวกบัสนิค้ำ และบริกำรโดยไม่มกีำรกล่ำวอ้ำงข้อมูลเกนิควำมเป็นจรงิอนัเป็นเหตุให้ลูกค้ำเข้ำใจผิด

เกีย่วกบัคุณภำพ ปรมิำณ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคำ้ หรอืบรกิำรนัน้ๆ 

 กำรตดิต่อกบัลูกคำ้จะด ำเนินกำรดว้ยควำมสุภำพ มปีระสทิธภิำพ และเป็นที่วำงใจได้ โดยบรษิทัฯ จดัให้มี

ระบบและกระบวนกำรใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภำพ ปรมิำณควำมปลอดภยัของสนิคำ้ กำรบรกิำร รวมทัง้

ควำมรวดเรว็ในกำรตอบสนอง หรอืสง่มอบ 

บรษิทัฯ มุ่งมัน่รกัษำขอ้มลูควำมลบัของลกูคำ้ และไม่น ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบัวธิกีำรใชส้นิคำ้ และบรกิำรของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิำพ เป็นประโยชน์

กบัลกูคำ้ 

 บรษิทัฯ เขำ้ร่วม และไดร้บักำรรบัรองตำมขอ้ก ำหนดมำตรฐำน AEO (Authorized Economic Operator) โดย

ปฏบิตัิตำมกรอบมำตรฐำนในกำรรกัษำควำมปลอดภยั และกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรคำ้ระหว่ำงประเทศของ

องคก์ำรศุลกำกรโลก WCO (World Customs Organization)  

ทัง้นี้ ผูป้ระกอบกำรทีต่้องน ำเขำ้ - ส่งออก หรอืเป็นตวัแทนออกของ (Custom Broker) สนิคำ้ไปยงัสหภำพ

ยุโรป โดยต้องมกีำรด ำเนินงำนที่ปลอดภยัครอบคลุมตัง้แต่ผู้ผลติ ผู้น ำเขำ้ ผู้ส่งออก ตวัแทน ผู้ขนส่ง ผูร้วบรวบ คน

กลำง ท่ำเรอื ท่ำอำกำศยำน ผูป้ระกอบกจิกำรท่ำรถ คลงัสนิคำ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย เป็นตน้    

 

การด าเนินงานในปี 2563 

 

1. มหีน่วยงำนลกูคำ้สมัพนัธ ์ (Customer Service) เพื่อเป็นช่องทำงกำรตดิต่อกบับรษิทัฯ ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ โดย
ก ำหนดช่องทำงกำรติดต่อหลำยช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำย ทัง้ทำงโทรศพัท์, Facebook, LINE  
เป็นตน้ รวมทัง้กำรพฒันำบรหิำรเรื่องกำรบรกิำรของบรษิทัฯ ใหด้ยีิง่ขึน้โดยลูกคำ้สำมำรถตดิต่อสอบถำม ให้
ขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะทีเ่กี่ยวกบัผลติภณัฑ์ของบรษิัทฯ ได้ ทัง้ก่อนกำรสัง่ซือ้ ระหว่ำงกำรสัง่ซื้อ และกำร
บรกิำรภำยหลงักำรขำย เพื่อมุ่งสรำ้งควำมพงึพอใจ และประสบกำรณ์ทีด่ใีหก้บัลกูคำ้อย่ำงครบถว้น  

2. ท ำกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูคำ้ โดยกำรรวบรวมขอ้มลูควำมต้องกำรของลูกคำ้จำกแบบสอบถำม หรอื

กำรสมัภำษณ์ เพื่อวดัระดบัควำมพงึพอใจของลูกคำ้ ทีม่ต่ีอกำรใชส้นิคำ้ และบรกิำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำ

ทุกปี มกีำรประเมนิวดัผล CRM หรอื Customer Relationship Management จุดประสงคห์ลกั เพื่อมุ่งเน้นให้

ผู้บริโภค มีควำมเชื่อมัน่ในตัวสนิค้ำ ก่อให้เกิดควำมพึงพอใจ และประสบกำรณ์ที่ดีต่อสนิค้ำ  และบริกำร 
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ประเดน็ทีท่ ำกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกคำ้ จะพจิำรณำสอบถำมควำมเหน็จำกลูกคำ้ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบั

กำรส่งมอบคุณภำพสนิคำ้ และบรกิำรที่น่ำเชื่อถือ และไวว้ำงใจ ซึ่งถอืเป็นเป้ำหมำยหลกัในกำรด ำเนินงำน 

ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นวสิยัทศัน์องคก์ร ดงันี้ 

1) ควำมพงึใจของสนิคำ้ ทัง้ในดำ้นคุณภำพ กำรตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบสนิคำ้ และควำมถูกต้องในกำรส่ง

มอบ 

2) ควำมพงึใจในบรกิำร ทัง้ก่อน ระหว่ำง และหลงักำรขำย 

บริษัทฯ ยังได้ก ำหนดตัวชี้ว ัด (KPIs) ในด้ำนกำรสร้ำงควำมพึงพอใจลูกค้ำ (CRM) กับทุกหน่วยงำนที่

เกีย่วขอ้ง โดยประเดน็ทีช่ีว้ดั จะครอบคลุมทัง้ในดำ้นคุณภำพสนิคำ้ กำรส่งมอบ กำรใหบ้รกิำร และดำ้นอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำสรำ้งควำมพงึพอใจแก่ลกูคำ้ เพื่อพฒันำกำรปฏบิตังิำนใหด้ยีิง่ขึน้ และก ำหนดใหม้มีำตรกำร

ในกำรพฒันำกำรบรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลส ำรวจประจ ำปี 2563 ไดค้ะแนน 88.69% ถอืว่ำอยู่ในระดบัทีน่่ำ

พอใจ 

3) ด ำเนินกำรวดัผลควำมพงึพอใจลูกคำ้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อที่จะน ำมำใช้ในกำรพฒันำ และปรบัปรุงคุณภำพ

สนิคำ้ และบรกิำรขององคก์ร ประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยัหลกัๆ คอื   

1. เจำ้หน้ำทีข่ำย ต้องมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำร กำรใหค้ ำปรกึษำ และมบีุคลคิภำพกำร

วำงตวัทีด่ ี

2. ขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้ มคีวำมสะดวก ง่ำย รวดเรว็ และไดร้บักำรบรกิำรทีด่ ี

3. กำรจดัสง่ สง่มอบสนิคำ้ถูกตอง ครบถว้น ภำยใตม้ำรยำททีด่ขีองพนกังำนจดัสง่ 

4. สนิคำ้ ไดร้บัสนิคำ้ทีม่คีุณภำพด ีปลอดภยั ถำยใตบ้รรจุภณัฑท์ีส่มบรูณ์ 

5. กำรช ำระค่ำสนิคำ้ มชี่องทำงกำรช ำระเงนิทีส่ะดวก 

6. กำรบรกิำรหลงักำรขำย แนะน ำใหค้วำมรูด้ำ้นคุณภำพสนิคำ้ พรอ้มแกไ้ขปัญหำไดอ้ย่ำงรวดเรว็และ

มปีระสทิธภิำพ 

7. ขอ้มูลข่ำวสำร และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ได้รบัข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกบัสนิค้ำ สนิค้ำใหม่ เมนู

แนะน ำขำย คู่มอืกำรใชส้นิคำ้ และคู่มอืคุณภำพ 

ผลกำรวดัควำมพงึพอใจลูกคำ้ทีไ่ดใ้นปี 2563 อยู่ที ่88.69% เพิม่ขึน้จำกปีทีผ่่ำนมำทุกหวัขอ้ โดยดำ้นสนิคำ้

ยงัคงเป็นจุดแขง็ของบรษิทัทีลู่กคำ้ใหค้วำมเชื่อมัน่ และไดค้ะแนนสงูสุด รองลงมำเป็นดำ้นขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้ 

เจ้ำหน้ำที่ขำย กำรจดัส่ง กำรช ำระเงนิ และกำรบริกำรหลงักำรขำย ที่เพิม่ขึน้เกนิเป้ำหมำยที่ก ำหนด โดย

บรษิทัฯ ไดน้ ำผลทีไ่ดม้ำพจิำรณำ และก ำหนดมำตรกำรในกำรพฒันำระดบัควำมพงึพอใจของลกูคำ้ใหด้ยีิง่ขึน้ 

พรอ้มทัง้ไดก้ ำหนดใหเ้ป็นตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน (KPIs) ของทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดด้ ำเนินกำรโครงกำรพฒันำคุณภำพกำรใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้ ในทุกจุดสมัผสั (service touch 

points) ทีม่กีำรตดิต่อ หรอืพบปะกบัลกูคำ้ในทุกช่องทำงกำรตดิต่อ ตัง้แต่กำรให้ค ำแนะน ำกำรสัง่ซือ้จำกลกูคำ้ 

ไปจนกระทัง่กำรจดัส่งสนิค้ำถึงมือผู้บริโภค ซึ่งทุกขัน้ตอนจะต้องปฏบิตัิงำนอย่ำงมีคุณภำพ เพื่อส่งมอบ

คุณภำพในกำรใหบ้รกิำรทีด่ทีีส่ดุแก่ลกูคำ้ 

4. ทบทวนประมวลจรรยำบรรณทำงธุรกจิ ซึง่ครอบคลุมถงึแนวปฏบิตัต่ิอลกูคำ้ อย่ำงเป็นธรรม และเหมำะสม 
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5. ก ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตังิำน เรื่องกำรรบัขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้ รวมทัง้แนวทำง  ขัน้ตอน ในกำรจดักำรขอ้

ร้องเรียนจำกลูกค้ำอย่ำงเหมำะสม และเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อส่งมอบบริกำร  และ

ประสบกำรณ์ทีด่แีก่ลกูคำ้  

6. กำรเขำ้ร่วมงำนแสดงสนิคำ้ เพื่อแสดงและน ำเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพของกลุ่มบรษิทัฯ และสรำ้งควำมรบัรู้

ในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ มำกขึน้ 

7. มหีน่วยงำนภำคสนำม โดยส่งพนักงำนที่มคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจในเรื่องกำรดูแลรกัษำคุณภำพและมำตรฐำน

สนิคำ้ ไปเยีย่มและส ำรวจคุณภำพสนิคำ้ ณ จุดจดัจ ำหน่ำยและกระจำยสนิค้ำทุกวนั เพื่อตรวจสอบคุณภำพ

สนิคำ้ และหำกพบกรณีกำรจดักำรสนิคำ้ทีย่งัไม่ไดม้ำตรฐำนกจ็ะใหค้ ำแนะน ำอย่ำงเหมำะสมแก่ผูน้ ำสนิคำ้ของ

บรษิทัฯ ไปจดัจ ำหน่ำย เพื่อให้มัน่ใจไดว้่ำลูกคำ้จะไดร้บัสนิคำ้ที่มคีุณภำพ มคีวำมปลอดภยั ไดร้บักำรดูแล

อย่ำงดตีัง้แต่กระบวนกำรผลติในโรงงำนจนกระทัง้น ำไปบรโิภคในบำ้น  

8. มกีำรก ำหนดระเบยีบปฏบิตัแิละผูร้บัผดิชอบในกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีน หรอืขอ้เสนอแนะจำกลูกคำ้ เพื่อใหม้กีำร

จดักำรและปรบัปรุงกำรใหบ้รกิำรไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ีและรกัษำควำมพงึพอใจของลกูคำ้ 

9. จดักจิกรรมสง่เสรมิกำรขำย และกำรตลำด รวมทัง้แนะน ำผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ แก่ลกูคำ้ 

 

Event Promotion วนัท่ี 1-15 ตลุาคม 2563, 6-26 พฤศจิกายน 2563, 10-21 ธนัวาคม 2563  

ณ เซน็ทรลั บางนา 
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เข้ารว่มงาน Thailand Retail Foods and Hospitality Services (TRAFs) 2020 วนัท่ี 14-17 ตลุาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupid Fries ทอดโง่ๆ วนัท่ี 4-6 พฤศจิกายน 2563 

ณ ตึกทร ูดิจิตอลปารค์ 
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งานนัง่น่ี Market วนัท่ี 13-15 พฤศจิกายน 2563 

ณ ฟิวเจอรพ์ารค์ รงัสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน F.Y.I. Happy Tummy วนัท่ี 1-4 ธนัวาคม 2563 

ณ เอม็ควอเทียร ์
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งาน Cool Camping วนัท่ี 2-7 ธนัวาคม 2563 

ณ ซีคอนสแควร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน Coffee and cars วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2563 

ณ ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร ์
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TEPCOT infinite link, infinite love วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2563 

ณ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน Gift Festival วนัท่ี 21-25 ธนัวาคม 2563 

ณ ศนูยร์าชการแจ้งวฒันะ 
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 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่แข่ง 

 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทำงกำรคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่ ง  

กฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ เ ป็นธรรมไม่ละเมิดควำมลับ  หรือล่วงรู้ควำมลับ  

ทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง ไม่ เหมำะสม ไม่ เ ป็นกำรสมควร  โดยได้ก ำหนดนโยบำยและ  

แนวปฏิบัติไว้ดัง ต่อไปนี้  

- บรษิทัฯ มุ่งมัน่ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม 

- บรษิทัฯ ตอ้งไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่เหมำะสม 

- บรษิทัฯ จะตอ้งไมท่ ำลำยชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย 

 

การด าเนินงานในปี2563 

 

บริษัทฯ มีกำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิเกี่ยวกบัคู่แข่ง และได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำย อย่ำง

เคร่งครดั ในปี 2563 ไม่มกีำรละเมดิ หรอืกำรกระท ำผดิใดทีไ่ม่เหมำะสม หรอืไม่สมควรกบัคู่แขง่ 

บรษิทัฯ ไดท้บทวนประมวลจรรยำบรรณทำงธุรกจิ ซึง่ครอบคลุมถงึแนวปฏบิตัต่ิอคู่แข่ง อย่ำงเป็นธรรม และ

เหมำะสม 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่ค้า 

 

บรษิัทฯ ตระหนักทีจ่ะท ำใหก้ำรปฏบิตัิต่อคู่ค้ำมคีวำมเสมอภำค และเป็นธรรมโดยค ำนึงถงึมำตรฐำน และควำม

ปลอดภยัดำ้นอำหำรทีส่ำมำรถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ใหอ้ยู่บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม

ทัง้สองฝ่ำยหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏบิตัติำมพนัธะสญัญำมุ่งเน้นให้

กำรเจรจำแกปั้ญหำ และหำทำงออกในกรณีต่ำงๆ บนพืน้ฐำนของควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิโดยมนีโยบำย และแนวปฏบิตัิ

ดงัต่อไปนี้ 

- บริษัทฯ มุ่งมัน่ท ำควำมตกลงร่วมกับคู่ค้ำ ในกำรปฏิบัติตำมระบบตรวจสอบย้อนกลับด้ำนอำหำร  

 (Food Traceability) เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 

- บรษิทัฯ ไม่ท ำกำรเรยีกรบั หรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในกำรคำ้กบัคู่คำ้ 

- บรษิทัฯ มุ่งมัน่ท ำธุรกจิร่วมกบัคู่คำ้บนพืน้ฐำนของกำรไดร้บัผลตอบแทนทำงกำรคำ้ทีเ่ป็นธรรม 

- ในกรณีที่พบว่ำมขีอ้มูลกำรเรยีกรบัหรอืจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติเกดิขึน้ บรษิทัฯ  จะท ำกำรเปิดเผย

รำยละเอยีดต่อคู่คำ้ ร่วมกนัแกไ้ขปัญหำโดยยุตธิรรม และรวดเรว็ 

- บรษิัทฯ มุ่งมัน่ปฏบิตัิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่ตกลงกนัไวก้บัคู่ค้ำอย่ำงเคร่งครดั ในกรณีที่บรษิัทฯ ไม่สำมำรถ

ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คู่ค้ำรับทรำบ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนว

ทำงแกไ้ข 
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การด าเนินงานในปี 2563 

 

1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัคู่ค้ำ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื่อสำรนโยบำยรวมถึงนโยบำยกำร

ต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ ใหพ้นักงำน และคู่คำ้ไดร้บัทรำบ รวมถงึกำรก ำหนดนโยบำย และช่องทำงแจ้ง

เบำะแส ขอ้รอ้งเรยีน เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้มสือ่สำรใหท้รำบโดยทัว่ถงึ 

2. สือ่สำร และขอควำมร่วมมอืใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำย ผูใ้หบ้รกิำร และซพัพลำยเออร ์มกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมกบัคู่แข่ง

ทำงธุรกจิดว้ย 

3. ไดส้่งหนังสอืขอ้ตกลงดำ้นคุณธรรมแก่ลูกคำ้ และคู่คำ้ของบรษิทัฯ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อสือ่สำรใหแ้ก่ลกูคำ้ และคู่คำ้ทรำบว่ำบรษิทัฯ ไดป้ระกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ

คอรร์ปัชัน่ และก ำหนดแนวทำงกำรปฎบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วกบัคู่คำ้ รวมถงึขอควำมร่วมมอืในกำรด ำเนินกำรตำม

นโยบำย และแนวปฎบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

4. ก ำหนดระเบยีบหลกัเกณฑก์ำรคดัเลอืกคู่คำ้ (Approved Vendor List : AVL) โดยกำรคดัเลอืกจะพจิำรณำจำก

เรื่องคุณภำพสนิคำ้ ควำมปลอดภยัสนิคำ้ และกำรมจีรยิธรรมทำงธุรกจิ เพื่อด ำเนินธุรกจิรร่วมกนัในระยะยำว 

เพื่อควำมยัง่ยนืกรณีซพัพลำยเออร์หรอืคู่คำ้ ยงัมรีะดบัคุณภำพไม่ถึงตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด บรษิทัฯ จะร่วม

สนับสนุนกำรพฒันำคุณภำพของคู่ค้ำ ให้มีคุณภำพกำรผลิตสนิค้ำและบริกำรที่ได้ตำมมำตรฐำนคุณภำพ 

เพื่อใหเ้กดิกำรด ำเนินธุรกจิร่วมกนัแบบ win-win ในระยะยำว ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยชดัเจนทีจ่ะเน้นควำม

เข้มงวดในกำรสรรหำ จดัหำ และป้อนวตัถุดบิที่มีคุณภำพ มำใช้ในกำรผลิตเพื่อส่งมอบสนิค้ำที่ดทีี่สุดแก่

ผูบ้รโิภค และดแูลใหม้กีำรบรหิำรจดักำรดำ้นคุณภำพตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทำน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่คุณภำพของ

วตัถุดิบต้นทำง ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับซพัพลำยเออร์ ในกำรยกระดับ และพัฒนำ

คุณภำพ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ คุณภำพของวตัถุดิบก่อนป้อนเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต เป็นไปตำมมำตรฐำน

คุณภำพ โดยบรษิัทฯ ได้ส่งทีมงำน เขำ้ไปร่วมมอืกบัซพัพลำยเออร์ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเหน็ รวมทัง้

อบรมซพัพลำยเออรร์ำยใหม่ เพื่อพฒันำระบบคุณภำพใหส้อดคลอ้งตำมมำตรฐำน   

5. ไดต้ระหนกัถงึกำรประเมนิดำ้นหลกัปฏบิตัทิำงธุรกจิ ซึง่จะชว่ยใหบ้รษิทัฯ ไดผู้ข้ำยทีม่คีวำมโปร่งใสในกำร

ด ำเนินธุรกจิ และทีส่ ำคญักำรก ำหนดนโยบำยในกำรประเมนิจรยิธรรม จะตอ้งเป็นขอ้ตกลงทีม่กีำรด ำเนิน

ร่วมกบัคู่คำ้ เพื่อใหเ้กดิควำมยัง่ยนืในกำรด ำเนินธุรกจิรว่มกนั ในลกัษณะของหุน้สว่นทำงธุรกจิในระยะยำว

ต่อไป 

 
นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจ้าหน้ี 

 

1. บรษิทัฯ มุ่งมัน่รกัษำ และปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดั ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรต้องเปลีย่นแปลง
เงื่อนไข บรษิทัฯ จะหำรอืร่วมกบัเจำ้หนี้โดยไม่ชกัชำ้ ดงัต่อไปนี้ 

 บรษิทัฯ มุ่งมัน่ปฎบิตัติำมเงื่อนไขกำรกูเ้งนิเงื่อนไขกำรค ้ำประกนั ทีไ่ดต้กลงกบัเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดั โดย

กำรเจรจำเงื่อนไขต่ำงๆ จะค ำนึงถงึควำมเหมำะสม ควำมจ ำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ 
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 บรษิัทฯ ได้จดัท ำนิตกิรรมสญัญำกำรกูเ้งนิหรอืกำรค ้ำประกนั อย่ำงรดักุม รอบคอบ และเ ป็นลำยลกัษณ์

อกัษรทุกครัง้ 

 กรณีทีม่เีหตุอนัควรต้องเปลีย่นแปลงเงื่อนไขกำรกูเ้งนิหรอืกำรค ้ำประกนั บรษิทัฯจะหำรอืร่วมกบัเจำ้หนี้

โดยไม่ชกัชำ้ และกำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขใดๆ จะค ำนึงถงึควำมเหมำะสม ควำมจ ำเป็น และเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทัฯ 

2. บริษัทฯ ดูแลให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยให้กับเจ้ำหนี้ เงินกู้ยืมทุกประเภท อย่ำงครบถ้วน ตำม

ก ำหนดเวลำและปฏบิตัติำมเงื่อนไขกำรกูย้มืเงนิตำมขอ้ตกลง 
3. บรษิัทฯ ไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทำงที่ขดัต่อวตัถุประสงค์ในกำรกู้ยืมเงิน ทัง้นี้ บรษิัทฯ จะพิจำรณำเหตุผล ควำม

จ ำเป็นก่อนทีจ่ะตดัสนิใจกูเ้งนิหรอืค ้ำประกนัอย่ำงดทีีส่ดุ 
4. บรษิัทฯ ไม่ปกปิดขอ้มูลหรอืขอ้เทจ็จรงิอนัท ำให้เกดิควำมเสยีหำยแก่เจ้ำหนี้ ขณะเดยีวกนั จะเปิดเผยขอ้มูลที่

จ ำเป็นแก่เจำ้หนี้อย่ำงครบถว้น 
5. บรษิทัฯ มุ่งมัน่บรหิำรกจิกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพไม่ใหม้กีำรผดินัดช ำระหนี้เกดิขึน้ และคงควำมสำมำรถในกำร

ช ำระหนี้ไวใ้หด้ทีีส่ดุ 
6. บรษิทัฯ มุ่งมัน่รกัษำควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัเจำ้หนี้ และใหค้วำมเชื่อถอืซึง่กนัและกนั 
7. ในกรณีทีม่กีำรใหห้รอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิจำกบรษิทัย่อยหรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั บรษิทัฯ จะค ำนึงถงึ

ควำมจ ำเป็น และประโยชน์ที่ได้รบั หำกเป็นรำยกำรทีส่ำระส ำคญั จะน ำเสนอเพื่อขออนุมตัิจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป นอกจำกนี้ จะปฏบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง ทีก่ ำหนด
โดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อย่ำง
เคร่งครดั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมพระรำชบญัญตักิำรทวงถำมหนี้ พ.ศ. 2558  
 

การด าเนินงานในปี2563 

 

1. กำรกู้ยมืเงนิ และกำรเช่ำซื้อทรพัย์สนิต่ำงๆ เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยกำรกูย้มืเงนิจะพจิำรณำถึงควำม
จ ำเป็น ควำมเหมำะสมของกำรใชง้ำน นอกจำกนี้ ยงัค ำนึงถงึช่วงเวลำทีต่อ้งกำรใชเ้งนิและระยะเวลำกำรช ำระ
เงนิใหส้อดคลอ้งกนั 

2. ไดป้ฏบิตัิตำมเงื่อนไขกำรกูเ้งนิและกำรค ้ำประกนัทีม่ต่ีอเจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดัช ำระเงนิต้นและดอกเบีย้อย่ำง
ครบถ้วน ไม่มกีรณีผดินัดช ำระหนี้ ไม่มเีหตุอนัใดหรอืแนวโน้มกำรเกดิเหตุกำรณ์ใดๆ ที่จะส่งผลใหบ้รษิัทฯ 
ละเมดิเงื่อนไขกำรกูย้มืเงนิในกรณีกำรกูเ้งนิเพื่อลงทุนในทรพัยส์นิหรอืกำรเช่ำซือ้ทรพัยส์นิ บรษิทัฯ ไดม้กีำร
ติดตำมกำรใช้งำนและกำรใช้ประโยชน์ จำกทรพัย์สนิอยู่อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรลงทุนใน
ทรพัยส์นิต่ำงๆ เกดิประโยชน์อย่ำงแทจ้รงิ และเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรลงทุน 

3. ไม่เกดิกรณีกำรผดินดัช ำระหนี้ หรอืผดิเงื่อนไขใดๆ กบัเจำ้หนี้ 

4. มกีำรตดิตำมสถำนะทำงกำรเงนิ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และกำรบรหิำรกระแสเงนิสดอย่ำงใกลช้ดิ  
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ทรพัยสิ์นทางปัญญาและลิขสิทธ์ิ 

 

บรษิทัฯ เลง็เหน็คุณค่ำ และควำมส ำคญัของทรพัยส์นิทำงปัญญำ และลขิสทิธิบ์รษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำย 

และแนวทำงกำรใชง้ำนคอมพวิเตอรอ์นิเตอรเ์น็ต และสำรสนเทศใดๆ ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรกระท ำ

ควำมผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

- บรษิทัฯ ไม่อนุญำตใหพ้นกังำนท ำกำรดำวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญำต 

- บรษิทัฯ ไม่สนบัสนุนใหพ้นกังำนเลอืกใชส้นิคำ้ทีล่ะเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิ ์

- บริษัทฯ ได้ท ำกำรอบรมพนักงำนให้มีควำมรู้เกี่ยวกบันโยบำยและแนวทำงกำรใช้คอมพิวเตอร์ และ

ควำมส ำคญัของทรพัยส์นิทำงปัญญำ และลขิสทิธิอ์ย่ำงสม ่ำเสมอ 

- บรษิัทฯ จะไม่ท ำกำรค้ำใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงกำรไม่

ละเมดิลขิสทิธิ,์ ควำมลบัทำงกำรคำ้, กำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มลูควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ในทำงไม่ชอบ 

 

การด าเนินงานในปี 2563 

 

1. มนีโยบำยดำ้นกำรบรหิำรระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ (IT Policy) ทีค่รอบคลุมถงึกำรไม่ละเมดิทรพัย์สนิทำง

ปัญญำหรือลิขสทิธิ ์บริษัทฯได้ทบทวน แก้ไขปรบัปรุงนโยบำยเพื่อให้ครอบคลุมสำมำรถตรวจสอบได้ มีกำร

ประกำศและประชำสมัพนัธอ์ย่ำงต่อเนื่องใหพ้นกังำนทุกท่ำนทรำบ  

2. กรณีพนักงำนเขำ้ใหม่ จะจดักำรปฐมนิเทศ ซึง่ครอบคลุมถงึเนื้อหำ และขอ้ก ำหนดตำมนโยบำยดำ้นกำรบรหิำร

ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรบัพนกังำนเขำ้ใหม่ทุกคนโดยไม่ชกัชำ้ 

3. ก ำหนดหลักเกณฑ์เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และแอพพลิเคชัน่ อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อกัษร โดยกำร

เปลี่ยนแปลงกำรใชง้ำน จะต้องไดร้บักำรเหน็ชอบโดยฝ่ำยสำรสนเทศ และผูม้อี ำนำจอนุมตัทิุกครัง้ เพื่อป้องกนั 

และจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรใชง้ำนโปรแกรมผดิวตัถุประสงค ์

4. มกีำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ของกำรใชง้ำนโปรแกรมคอมพวิเตอรต์ำมลขิสทิธิ ์โดยฝ่ำยสำรสนเทศกบัพนักงำน

ทัง้ 100% อย่ำงสม ่ำเสมอ 

5. มกีำรสุ่มตรวจสอบโดยฝ่ำยสำรสนเทศ และฝ่ำยตรวจสอบภำยในอย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ ได้มีกำรหำรือ และ

ประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสำรสนเทศ รวมทัง้ทรพัย์สนิทำงปัญญำด้ำนสำรสนเทศ ในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ  

6. ไม่เกดิกรณีกำรกระท ำควำมผดิทีเ่กีย่วกบักำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำและลขิสทิธิ ์รวมถงึกำรไม่มกีรณีละเมดิ

ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรปกป้องคุม้ครองขอ้มลูควำมลบัทำงกำรคำ้ทีบ่รษิทัมกีบัคู่คำ้ 

7. สือ่สำร และขอควำมร่วมมอืไปยงัคู่คำ้ เพื่อใหป้ฏบิตัติำมกำรไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ และลขิสทิธิ ์

8. ก ำหนดช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรของพนักงำน กรณีต้องกำรสอบถำมเกี่ยวกบักำรปฏิบัติงำนด้ำน IT โดย

พนักงำนสำมำรถสอบถำมไดห้ลำยช่องทำง ไดแ้ก่ IT help desk, โทรศพัท,์ อเีมล รวมถงึกำรตดิต่อผ่ำนระบบ 

intranet ซึง่สง่ขอ้ควำมถงึพนกังำนทีร่บัผดิชอบดำ้น IT ไดโ้ดยตรง 
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9. กรณีพนักงำนพบกำรกระท ำผดิ และมขีอ้สงสยัเกีย่วกบักำรกระท ำควำมผดิเกีย่วกบักำรละเมดิลขิสทิธิ ์สำมำรถ

แจง้เบำะแสผ่ำน  whistle-blowing@surapon.com หรอือำจแจง้ผ่ำนผูบ้งัคบับญัชำทุกระดบั 

 

การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

 

บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) เป็นองคก์รทีเ่น้นกำรด ำเนินธุรกจิ โดยกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนเพื่อสรำ้ง

ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ ควบคู่ไปกบักำรตระหนัก  และให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนโดยยึด

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในกำรประชุม

ครัง้ที ่3/2556 เมื่อวนัที ่19 กรกฎำคม 2556 มมีตอินุมตันิโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ฉบบันี้ ซึง่มแีนวปฏบิตัิ

ดงันี้  

1. ด ำเนินงำนโดยยดึหลกัควำมโปร่งใสและหำ้มกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ท ำกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไม่

ว่ำจะโดยกำรน ำเสนอ กำรใหค้ ำมัน่สญัญำ กำรขอ กำรเรยีกรอ้ง กำรเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ กำรใหผ้ลประโยชน์ กำร

ชกัจงูสูก่ำรกระท ำทีผ่ดิต่อกฎหมำย หรอืกำรท ำลำยควำมไวใ้จ หรอืกำรกระท ำอื่นใดทีเ่ป็นกำรทุจรติ เพื่อประโยชน์ต่อ

ตนเองครอบครวัเพื่อนและคนรูจ้กั ทัง้นี้ผลประโยชน์จำกกำรเรยีก กำรรบั หรอืกำรให ้ในทีน่ี้ ไม่ไดห้มำยถงึเฉพำะในรปู

ของตวัเงนิเท่ำนัน้ แต่ยงัหมำยควำมรวมถงึผลประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิดว้ย  

2. ก ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบัติในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ กำร

ช่วยเหลือทำงกำรเมอืง  กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนับสนุน กำรจ่ำยเงินค่ำของขวญั ค่ำบรกิำรต้อนรบั

นอกจำกนี้ ยงัได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัิในด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่ นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ี

นโยบำยกำรตรวจสอบและควบคุมภำยใน นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง นโยบำยกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้มูลภำยใน 

นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และนโยบำยควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  

 โดยบริษัทฯ จะมีกำรก ำกับดูแล และติดตำมให้กำรด ำเนินกำรในเรื่องเหล่ำนี้ มีควำมโปร่งใส ไม่ฝ่ำฝืน

กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง และพยำยำมป้องกนัไม่ให้กำรด ำเนินกำรในเรื่องเหล่ำนี้ มผีลต่อกำรตดัสนิใจของผู้รบัเงนิ  หรอื

ผลประโยชน์ เพื่อเอือ้ประโยชน์แก่บรษิทัฯ อย่ำงไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมำะสม  

3. พฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรบุคลำกร เพื่อให้บุคลำกรมขีดีควำมสำมำรถที่เอื้อต่อกำรด ำเนินงำน

ควบคู่ไปกบักำรเสรมิสร้ำงค่ำนิยม และวฒันธรรมขององคก์รในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ นอกจำกนี้ จะมกีำร

สื่อสำร และเผยแพร่ควำมรู้แก่พนักงำนทุกคน ให้รบัทรำบ และเข้ำใจถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ 

รวมถงึแนวปฏบิตัใินดำ้นจรยิธรรม และกำรมพีฤตกิรรมทีม่คีวำมรบัผดิชอบตำมหน้ำที่ 

4. จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมและจ ำเป็น เพื่อป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และกำร

ด ำเนินงำนทีไ่ม่เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 

5. มกีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชัน่ และจะจดัท ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ ทีเ่หมำะสม

กบัผลกำรประเมนิควำมเสีย่ง  

6. จดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำรกบัพนกังำนและผูม้สี่วนไดเ้สยี ใหส้ำมำรถแจง้ขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน 

เบำะแส มำยงับรษิทัฯ และจดัใหม้กีระบวนกำรสบืหำขอ้เทจ็จรงิ เพื่อน ำไปสูก่ำรแกไ้ขปรบัปรุงต่อไป  

7. จดัใหม้กีำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีถู่กตอ้ง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี 

mailto:whistle-blowing@surapon.com
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8. กำรจดัซื้อจดัจ้ำง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำย และขัน้ตอนปฏิบตัิที่บริษัท ฯ 

ก ำหนดขึน้ รวมทัง้มกีระบวนกำรในกำรตรวจสอบงำนจดัซือ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

9. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคน มหีน้ำที่เฝ้ำระวงั และป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในองค์กร 

เมื่อพบเหน็กำรกระท ำที่จงใจทุจรติ หรอืกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกดิกำรทุจริต ต้องมหีน้ำที่แจ้งเหตุ  หรอืรำยงำนต่อ

ผู้บังคับบัญชำโดยทันที หรืออำจแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสที่บริษัทฯ ก ำหนดขึ้น ทัง้นี้ บริษัทฯ จะเก็บ

รำยละเอยีดของผูแ้จง้ขอ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั ผูแ้จง้ขอ้มลูทีก่ระท ำด้วยควำมบรสิทุธิใ์จ และมเีจตนำทีด่ต่ีอบรษิทัฯ รวมถงึ

ผูท้ีป่ฏเิสธกำรกระท ำทีทุ่จรติคอรร์ปัชัน่จะไดร้บักำรปกป้องอย่ำงดทีีส่ดุจำกบรษิทัฯ และจะไม่ไดร้บัผลกระทบใดๆ จำก

กำรกระท ำดงักล่ำว  

10. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน ตกลง และยอมรบัที่จะปฏบิตัิตำมนโยบำย และมำตรกำร

ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้  

กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำน ที่ฝ่ำฝืนไม่ปฏบิตัิตำมนโยบำยนี้ จะถูกลงโทษทำงวนิัยตำมที่ระบุในขอ้บงัคบักำร

ท ำงำน และอำจถูกลงโทษตำมกฎหมำย ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัขอ้เทจ็จรงิ และสถำนกำรณ์  

11. บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนในกำรแจ้งโดยส่งหนังสือแจ้งไปยงับริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ 

บรษิัทฯ มอี ำนำจในกำรควบคุม และตวัแทนทำงธุรกจิ เพื่อน ำมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ไปปฎิบตัิ และจะเปิดเผย

นโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำร 

 บริษัทฯ ยังได้ออกแนวปฏิบัติและขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอรร์ปัชัน่ เพื่อใหเ้ป็นหลกักำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจน ประกอบดว้ยกรณีกำรสนับสนุนทำงกำรเมอืง, กรณีบรจิำคเพื่อกำร

กำรกุศลและเงินสนับสนุน, กรณีกำรให้และเลี้ยงต้อนรบัคู่ค้ำ ซึ่ งมีกำรก ำหนดระเบยีบขัน้ตอนกำรพิจำรณำอนุมตัิ

รำยกำรอย่ำงรดักุม และมกีำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำนโดยหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบรษิทัฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ 
นอกเหนือจำกนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ ตำมที่กล่ำวถึงข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรยงัได้

พจิำรณำและอนุมตันิโยบำยอื่นๆ ทีส่นับสนุนกำรป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และแนวปฏบิตัดิงักล่ำว ไว้บนเวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ  ประกอบดว้ย  

1. นโยบำยว่ำดว้ยกำรสนบัสนุนทำงกำรเมอืง 

2. นโยบำยว่ำดว้ยกำรบรจิำคเพื่อกำรกุศลและเงนิสนบัสนุน 

3. นโยบำยดำ้นกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 

4. นโยบำยว่ำดว้ยกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้ช่องทำงและกระบวนกำรจดักำรกบัเรื่อง

รอ้งเรยีน 

5. นโยบำยว่ำดว้ยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
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การด าเนินงานในปี 2563 

 

1. สอบทำนกำรด ำเนินกำรตำมแนวปฏบิตัิเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ เพื่อให้มัน่ใจว่ำพนักงำน

สำมำรถปฏบิตังิำนไดส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั 

2. สื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ บอร์ดประชำสมัพนัธ์ เพื่อรณรงค์กำรทุจริตคอร์รปัชัน่ กำรจดัอบรม

พนกังำนในทุกระดบั รวมถงึบรษิทัในเครอื ใหไ้ดท้รำบถงึนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ ซึง่ประกอบดว้ย

นโยบำยต่ำงๆ ว่ำดว้ยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ กำรสนับสนุนทำงกำรเมอืง กำรบรจิำคเพื่อกำร

กุศล และเงนิสนับสนุน กำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีน รวมทัง้ช่องทำง 

และกระบวนกำรจดักำรกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

3. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เข้ำตรวจสอบกิจกรรมต่ำงๆ ตำมแผนงำน ตำมหลกักำรตรวจสอบบนพื้นฐำน

ควำมเสีย่ง (risk-based audit) และสุ่มสอบทำนควำมรูค้วำมเขำ้ใจของพนักงำน เกีย่วกบันโยบำยและ

แนวปฏิบัติเพื่อกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

4. ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสในกรณีที่พนักงำนพบเหน็กำรทุจรติโดยพนักงำนสำมำรถแจ้งเบำะแสมำยงั 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดท้ำงไปรษณีย ์หรอือเีมล whistle-blowing@surapon.com หรอืสำมำรถแจง้
ผ่ำนฝ่ำยบุคคล หรือผู้บังคับบัญชำทุกระดับ รวมทัง้มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบ และสอบสวน
ขอ้เทจ็จรงิทีร่ดักุม มมีำตรกำรคุม้ครองทีเ่หมำะสมแก่ผูแ้จง้เบำะแส ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่รำยละเอยีด
ของนโยบำยดงักล่ำวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยฝ่ำยจดักำรจะสรุปเรื่องรอ้งเรยีนให้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดพ้จิำรณำทุกไตรมำส 

5. กำรจดัสง่จดหมำยเพื่อแจง้ซพัพำยเออรแ์ละคู่คำ้ ไดร้บัทรำบถงึนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอรร์ปัชัน่ของ

บรษิทัฯและขอควำมร่วมมอืจำกซพัพลำยเออร์และคู่คำ้ ใหค้วำมร่วมมอืในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยของ

บรษิทัฯ 

6. บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ บ ริษั ท ใ น เ ค รื อ  ไ ด้ ง ด ก ำ ร ก ำ ร จัด กิ จ ก ร ร ม วัน ต่ อ ต้ ำ นทุ จ ริ ต ค อ ร์ รั ป ชั ่น  

(Anti-Corruption Day) เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โควดิ 19 แต่ในปี 2563 ไดป้รบัเป็นรปูแบบกำรสื่อสำร และ

ประชำสมัพนัธใ์หพ้นักงำนไดร้บัทรำบ และยดึถอืปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้นี้

เพื่อให้พนักงำนได้ตระหนัก เห็นควำมส ำคัญในเรื่องกำรป้องกัน ปรำบปรำม ไม่ให้เกิดกำรทุจริต

คอรร์ปัชัน่ในองคก์ร 

7. มกีำรจดังำนเพื่อเน้นย ้ำกำรสื่อสำร และสรุปสำระส ำคญัต่ำงๆ ของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่

พนกังำนทุกคนอกีครัง้ เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิำยน 2563  

8. ด ำเนินกำรยื่นขอต่ออำยุกำรรบัรองเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏบิตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจรติ (CAC) เมื่อเดอืนธนัวำคม 2563 
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สังคมและชุมชน 

 

บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึควำมส ำคญัของกำรด ำนินงำนดำ้นสงัคม และกำรเขำ้ไปมสี่วนร่วมสนับสนุนกจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบักำรพฒันำชุมชนใหม้คีวำมเขม้แขง็ และยัง่ยนืจงึก ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 

บรษิัทฯ สนับสนุน และมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกจิกรรมอำสำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรพฒันำกำรบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ ต่อชุมชน และสงัคม 

บรษิทัฯ สนบัสนุน และมสีว่นร่วมในกำรสง่เสรมิ และด ำเนินกจิกรรมตำมประเพณี และวฒันธรรมของทอ้งถิน่

ทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ 

 

การด าเนินงานในปี 2563 

 บริษทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) และบริษทัในเครอื 

 

1. บรษิัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ได้มอบผลติภณัฑ์เพื่อสนับสนุนการจดักิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ โดยมี

หน่วยงาน และโรงเรียนต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่บริเวณโดยรอบใกล้เคียงบริษัทฯ ในสมุทรปราการ 

จ านวน 3 แห่งมารบัมอบ ดงันี้  

 

1). สถานีต ารวจภูธรส าโรงเหนือ 

2). โรงเรยีนวดัไตรสามคัค ี

3). โรงเรยีนวดัหนามแดง 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกจิกรรมสาธารณประโยชน์ของบรษิัทฯ เพื่อชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่องทุกปี การ

สนบัสนุนกจิกรรมดงักล่าวถอืเป็นการสรา้งความสขุ และรอยยิม้ใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 

 
 

 

 

 

 
 



P a g e  | 38 

 

รายงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม ประจ าปี 2563 บรษัิท สรุพลฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

2. บรษิทั สรุพลซพูรมีฟู้ดส ์จ ำกดั ไดจ้ดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชำต ิอบต.หนองกี ่อ.กบนิทรบ์ุร ีจ.ปรำจนีบุร ีเพื่อ

ร่วมสนบัสนุนกำรมสีขุภำพทีด่ขีองเยำวชน  ซึง่เป็นอนำคตของชำต ิใหไ้ดบ้รโิภคผลติภณัฑท์ีม่ปีระโยชน์ มี

คุณภำพ ถูกสขุอนำมยั และมสีำรอำหำรทีเ่หมำะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จ ำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบผลิตภัณฑ์ไก่บริษัท ให้กบัโรงครัวปรุงอำหำรให้กับ

ชำวบำ้นกระเดยีง ต. ทุ่งโพธิ ์อ.นำด ีจ. ปรำจนีบุร ี

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บรษิทั สรุพลซพูรมีฟู้ดส ์จ ำกดั ไดจ้ดักจิกรรมถวำยเทยีนพรรษำ ณ วดัอุดมพฤกษำรำม (วงัมดื) 
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5. บริษัท โมบำยโลจิสติกส์ จ ำกดั ได้จดักิจกรรมปันกนัใช้ “เก่ำของคุณ ใหม่ของเรำ” โดยเชิญชวนเพื่อน

พนกังำนร่วมแบ่งปัน เสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองเทำ้ และเครื่องประดบัอื่นๆ ทีไ่ม่ไดใ้ชง้ำนแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. บรษิทั โมบำยโลจสิตกิส ์จ ำกดั ไดจ้ดักจิกรรมมอบของขวญัปีใหม่ใหช้ำวบำ้น 
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7. บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในเครอื ตระหนกัถงึควำมส ำคญัในเรื่องของกำรศกึษำเป็นอย่ำง

ด ีจงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมมอบทุนกำรศกึษำส ำหรบับุตรของพนักงำนทีเ่รยีนด ีจ ำนวน 38 ทุน เพื่อเป็นกำรบ่ม

เพำะเยำวชนซึง่เป็นอนำคตของชำต ิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่บุตรของพนกังำน และยงัมสี่วนช่วยแบ่งเบำ บรรเทำ 

ภำระดำ้นกำรเงนิของพนกังำน และยงัเป็นขวญัก ำลงัใจใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทัฯ 
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ส่ิงแวดล้อม และการใช้ทรพัยากร 

 

 บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  และ

ค ำนึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มจงึก ำหนดแนวปฎบิตัไิวด้งันี้ 

1. ปฏบิตัติำมกฎหมำย และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั 

2. บรหิำรงำนโดยมเีป้ำหมำยในกำรป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มพรอ้มทบทวน และประเมนิผลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ือง และสม ่ำเสมอ 

3. เลอืกใชเ้ทคโนโลย ีและขัน้ตอนกำรผลติทีม่มีำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยค ำนึงถงึกำรควบคุมปรมิำณมลพษิ 

และกำรบ ำบดัมลพษิก่อนน ำไปทิง้ 

4. สง่เสรมิใหล้กูคำ้ตระหนกัถงึขอ้พงึระวงัดำ้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจำกกำรใชส้นิคำ้ของบรษิทัฯ 

5. มุ่งเน้นกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และกำรอนุรกัษ์พลงังำนในบรษิทัฯโดยแต่งตัง้คณะท ำงำนดำ้น

พลงังำน เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำน ด ำเนินกำรประเมนิ ตดิตำมและดแูลกำรใชท้รพัยำกรต่ำงๆ อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

6. จดัใหม้กีำรแยกขยะและสง่ก ำจดั และกำรน ำทรพัยำกรบำงอย่ำงกลบัมำใชใ้หม่ 

7. บรษิัทฯ ก ำหนดให้พนักงำนทุกคนต้องได้รบักำรอบรมเรื่องกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและกำร

รกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยผ่ำนกำรฝึกอบรมและกจิกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 

 

การด าเนินงานในปี 2563 

 

1. รณรงคก์ำรใชพ้ลงังำน และทรพัยำกร เช่น น ้ำ ไฟฟ้ำ อย่ำงประหยดัในบรษิทัฯ ทัง้ในสำยโรงงำนผลติ 

และส ำนกังำน 

2. ในปี 2563 บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินโครงกำรเพื่อลดตน้ทุนดำ้นพลงังำนลงไดจ้ ำนวน 

321,484 บำท 

3. รณรงคก์ำรลดใชก้ระดำษในส ำนกังำน และสง่เสรมิกำรสือ่สำรแบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ทน 
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การรกัษาและการมีส่วนรว่มของพนักงาน 

 
1. บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรส ำรวจปัจจยัดำ้นควำมพงึพอใจทีม่ผีลต่อควำมผกูพนัของพนักงำนทีม่ต่ีอองคก์รในช่วง

เดอืนพฤศจกิำยน - ธนัวำคม รวมทัง้ไดน้ ำผลส ำรวจทีไ่ดน้ ำเสนอผูบ้รหิำรสงูสุดของสำยงำนต่ำงๆ เพื่อน ำมำ
วเิครำะหแ์ละปรบัปรุงในกำรสรำ้งควำมผกูพนัของพนกังำนในองคก์รอย่ำงต่อเนื่อง  

โดยมปัีจจยัในกำรส ำรวจควำมพงึพอใจดงันี้ 

- ควำมสมดุลระหว่ำงชวีติกำรท ำงำนและชวีติสว่นตวั ( Work Life Balance) 
- สิง่แวดลอ้มและควำมปลอดภยัในทีท่ ำงำน (Environment & Safety) 
- สมัพนัธภำพกบับรษิทั (Organizational Relationships) 
- สมัพนัธภำพภำยในองคก์ร ( Internal Relationships) 
- กำรมสีว่นร่วม (Participation) 
- ควำมภมูใิจในองคก์ร (Organization Pride) 
- กำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำ (Learning and Development) 
- โอกำสควำมกำ้วหน้ำ (Career Path Opportunity) 
- กำรประเมนิผลงำน (Performance Management) 
- ค่ำตอบแทนและสวสัดกิำร (Compensation & Benefit) 
- ควำมคดิเหน็ต่องำนทีร่บัผดิชอบ (Jobs Assigned) 
- กำรมอบอ ำนำจ (Authority Assignment) 

 
 บรษิทัฯ ไดน้ ำผลส ำรวจดงักล่ำว มำพฒันำควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัของพนกังำน ซึง่ไดม้กีำรด ำเนินกำร

เพิม่เตมิในหลำยเรื่อง ตำมขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจำกพนกังำน นอกจำกนี้ ยงัไดก้ ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน (KPIs) 

เพื่อใหทุ้กหน่วยงำนมสีว่นร่วมในกำรพฒันำควำมพงึพอใจ และควำมผกูพนัของบุคลำกรของบรษิทั 

นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรเสรมิสรำ้งควำมสขุในสถำนทีท่ ำงำนแกพ่นกังำนจงึไดจ้ดักจิกรรม

ต่ำงๆ ส าหรบัพนกังาน ดงันี้  

 

1. บรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดักจิกรรมเนื่องในวนัวำเลนไทน์ ดว้ยกำรใหพ้นักงำนร่วมมอบควำม

รกั บรจิำคเสือ้ผำ้ หนังสอื ใหก้บัมูลนิธบิำ้นนกขมิ้น และขวดพลำสตกิเพื่อนไปท ำจวีรสงฆใ์ห้วดัจำกแดง ใน

กจิกรรม “Let’s Share Your Love” 
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2. บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดักจิกรรมบรจิำคปฏทินิเก่ำทีไ่มใ่ชแ้ลว้จำกพนกังำน ใหก้บัองคก์ำร

บรหิำรสว่นต ำบลคลองด่ำน จ.สมุทรปรำกำร เพื่อน ำไปท ำสมุดอกัษรเบลลส์ ำหรบัผูพ้กิำรทำงสำยตำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดักจิกรรมบรจิำคโลหติ “ชำวสรุพลฟู้ดส ์ร่วมท ำควำมด ีบรจิำคโลหติ

ดว้ยหวัใจ” โดยไดจ้ดักจิกรรมทัง้หมด 2 ครัง้ สำมำรถบรจิำคโลหติใหก้บักำชำด จงัหวดัสมุทรปรำกำรไดก้ว่ำ 

24,200 ซ.ีซ.ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. บรษิทั สรุพลฟู้ดส ์จ ำกดั (มหำชน) ไดจ้ดักจิกรรมครสิตม์ำส เพื่อเป็นกำรสรำ้งสสีนัตำมเทศกำล และสรำ้ง
ควำมผกูพนัระหว่ำงพนกังำนและองคก์ร 
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เดือน ประเภท หน่วยงาน เร่ือง ผูรั้บผิดชอบ

มกราคม Factory บริหาร/วิศวกรรม Dubble Lock เกตุสุดา/กฤษดา/สุวราชย์

กมุภาพนัธ์ Factory วิศวกรรม เคร่ืองมือเปิดฝ่าถงัเคมี ด ารงศกัด์ิ

บริหาร/วิศวกรรม/ผลิต ระยะทางเพ่ิมได้ พิไลวรรณ/วิทยา/ชุตินันท์

วิศวกรรม เส้ือ STL ไชยยศ 

เมษายน Factory วิศวกรรม คอยลใ์หม่ โชคชัย/นิพยธ์

พฤษภาคม Factory ผลิต/วิศวกรรม แยกทางกนัแต่ความสมัพนัธ์เหมือนเดิม ภิญญดา,เลิศศิลป์

มิถุนายน Factory วิศวกรรม ลงทนุหลกัพนัลดไดห้ลายตงั วิทยา,สุวราชย,์กฤษฎา

กรกฎาคม Factory ผลิต อาบน ้าก่อนน่ะ ภทัรญา

สิงหาคม Factory วิศวกรรม Three in one วิทยา, สุวราชย์

กนัยายน Factory ผลิต หยบิดีดี ชีวีเปล่ียน ภทัรญา

ตุลาคม Factory ผลิต/วิศวกรรม เปล่ียนให้พอเหมาะ ภิญญดา,วิทยา

พฤศจิกายน Factory ผลิต/ประกนัคุณภาพ กอดแน่นๆน่ะน้อง ภทัรญา/สิงหา

ธนัวาคม Factory ผลิต/วิศวกรรม เปิดๆปิดๆ ภทัรญา/วิทยา

มีนาคม Factory

เดือน ประเภท หน่วยงาน เร่ือง ผูรั้บผิดชอบ

มกราคม Office โลจิสติกส์ แยกกนัดูง่าย รวมกนัดูยาก เพ็ญพิรุฬห์

กมุภาพนัธ์ Office บญัชีการเงิน Transformer ลลิพชัร

มีนาคม Office บริหาร / บคุคล ท าเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่าย เกตุสุดา / ชไมพร

เมษายน Office บญัชี/ผลิต มีไว.้..กใ็ช้ให้คุม้ อรอุมา/วลัยา

อยา่เสียเวลากบัฉนัเลย ลลิพชัร

MY Slicer ลลิพชัร

มิถุนายน Office บริหาร เพ่ิมเติมตวัเลข พิไลวรรณ

กรกฎาคม Office ประกนัคุณภาพ เปิดดูไหม จ าง่ายทนัที ฉตัรชฎา/วริษฐา

สิงหาคม Office ผลิต/บญัชี Three in one (3in1) เบญจวรรณ/อรอุมา

กนัยายน Office โลจิสติกส์ คลิกทีเดียวกเ็จอ เพ็ญพิรุฬห์,ณฐัวจัน์

ตุลาคม Office ประกนัคุณภาพ ภาพ (ช่วย) จ า รัชนิกลุ

พฤศจิกายน Office ผลิต ระบบไมไ่ดก้ใ็ช้ Manual วลัยา

ธนัวาคม Office ประกนัคุณภาพ ใช้ขอ้มลูเดิม...ท าเพ่ิมไดอี้ก รัชนิกลุ

พฤษภาคม Office บญัชีการเงิน

5. จดักจิกรรม Kaizen Award ของกลุ่มบรษิทัฯ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อรบัฟังขอ้เสนอแนะในกำรพฒันำกำร

ท ำงำนจำกพนักงำนทุกคน รวมทัง้เพื่อรณรงค ์และกระตุ้นใหพ้นักงำนมสี่วนร่วมในกำรปรบัปรุง และพฒันำ

ศกัยภำพกำรท ำงำนใหด้ยีิง่ขึน้ โดยเป็นสว่นหนึ่งในนโยบำยของบรษิทัฯ ในกำรพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพ

กำรปฏบิตังิำนเพื่อยกระดบักำรด ำเนินงำนดำ้น CSR in Process โดยมเีป้ำหมำยปลำยทำงเพื่อส่งมอบ

คุณภำพสนิคำ้ และบรกิำรแก่ลกูคำ้ ทัง้ประเภทส ำนกังำน และประเภทปฏบิตักิำร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


