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นโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
บรษิทั สรุพลฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) ได้ตระหนกัและค ำนงึถึงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อมตลอดจนตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี (Stakeholder) 

ทกุภำคสว่นมำโดยตลอดเพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้กำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯมคีวำมชดัเจนและเป็นไปในทิศทำง 

เดียวกนับริษัทฯ จึงก ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ ดงันี ้ 

1. ระดับองค์กร บริษัทฯมุง่เน้นกำรบริหำรจดักำรและพฒันำพนกังำนตลอดจนผู้บริหำรของบริษัทฯให้มีควำมสมดลุทัง้ทำงชีวติสว่นตวัและ 
ชีวิตกำรท ำงำน (Work-Life Balance) อีกทัง้ยงัมุง่เน้นให้ มีกระบวนกำรผลติสนิค้ำที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมอีกด้วย 

2. ระดับสังคมใกล้ บริษัทฯ มุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งซื่อสตัย์และเป็นธรรมกบัทัง้ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ขง่ เจ้ำหนีแ้ละชมุชนรอบข้ำงโดยกำร 
ปฏิบตัิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจอยำ่งเคร่งครัดสง่มอบสนิค้ำที่มคีณุภำพตลอดจนให้กำรสนบัสนนุชมุชนรอบข้ำงในด้ำนตำ่งๆ โดยเฉพำะ 
อยำ่งยิ่งในกิจกรรมที่ เก่ียวข้องกบักำรศกึษำของเยำวชนและกำรดแูลสิง่แวดล้อมด้ำนตำ่งๆ 

3. ระดับสังคมไกล ในฐำนะของพลเมือง (C o r p o r a te  C i t i ze n )  และผู้สง่ออกสนิค้ำจำกประเทศไทย บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำร 
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยข้อก ำหนดและระเบียบวิธีปฏิบตัิด้ำนกำรค้ำและด้ำนอำหำรของประเทศไทยและประเทศคูค้่ำและยงัให้ควำมร่วมมือ 
อยำ่งดีกบัองค์กรที่ เก่ียวข้องทัง้ ภำครัฐและเอกชนมำโดยตลอด 

 

 และเพื่อเป็นกำรสง่เสริมให้กำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯมีควำมชดัเจนและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัคณะ 
กรรมกำรบริษัทในกำรประชมุครัง้ที่ 3/2554 เมื่อวนัท่ี 14 กรกฏำคม 2554 จงึได้มมีติอนมุตัินโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมไว้ โดยครอบ 
คลมุแนวนโยบำย และแนวปฏิบตัิตำ่งๆไว้ จ ำนวน 12 ด้ำน ดงันี ้ 

1. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน 
2. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนกังำน 
3. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบักำรพฒันำควำมรู้ ศกัยภำพของพนกังำน 
4. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบักำรละเมดิสทิธิมนษุยชน 
5. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัลกูค้ำ 
6. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัคูแ่ขง่ 
7. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัคูค้่ำ 
8. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัเจ้ำหนี ้
9. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบักำรไมล่ะเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิ 
10. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนทจุริตและห้ำมจ่ำยสนิบน เพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 
11. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัสงัคม และกำรเข้ำไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรพฒันำชมุชน 
12. นโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบักำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ และกำรด ำเนินงำนด้ำนสิง่แวดล้อม 
 

 
 
  
 

       นำยโกศล ฉนัธิกลุ          นำยสรุพล วอ่งวฒันโรจน์ 
 ประธำนกรรมกำรบริษัท     ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
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ความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานทีท่ างาน 
 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 
 

 บริษัทฯ มีควำมหว่งใยในชีวิตและสขุภำพของพนกังำนทกุคน จึงได้ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยั 

 อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ไว้ดงันี ้

 บริษัทฯ  ถือวำ่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนเป็นหน้ำที่รับผิดชอบล ำดบัแรกในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนทกุคน 

 บริษัทฯ สนบัสนนุให้มีกำรปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน และสภำพแวดล้อมในท่ีท ำงำนให้ปลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ 

 บริษัทฯ สนบัสนนุ และสง่เสริมให้มกิีจกรรมควำมปลอดภยัตำ่งๆ ทีจ่ะชว่ยกระตุ้นจิตส ำนกึของพนกังำน เชน่ กำรอบรม จงูใจ 

ประชำสมัพนัธ์กำรปลกูฝังกำรท ำงำนโดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยั เป็นต้น 

 ผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั จะต้องกระท ำตนให้เป็นแบบอยำ่งที่ดี เป็นผู้น ำอบรม ฝึกสอน และจงูใจให้พนกังำนปฏิบตังิำนด้วยวิธีที่

ปลอดภยั 

 พนกังำนทกุคนต้องค ำนงึถงึควำมปลอดภยัของตนเอง เพื่อร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สนิของบริษัทฯ เป็นส ำคญัตลอดเวลำที่

ปฏิบตัิงำน 

 พนกังำนทกุคนต้องดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระบียบเรียบร้อยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงำน 

 พนกังำนทกุคนต้องให้ควำมร่วมมือในโครงกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัของบริษัทฯ และมีสทิธิเสนอควำมคดิเห็นในกำร

ปรับปรุงสภำพกำรท ำงำน และวธีิกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั 

 บริษัทฯ จะจดัให้มกีำรประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว้เป็นประจ ำ 

 

กจิกรรมส าคัญทีเ่กดิขึน้ในป ี2561 มดีังนี้ 
 

1. คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  

บริษัทฯ จดัตัง้คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ซึง่ท ำหน้ำที่จดัท ำดแูลให้พนกังำนทกุคนมี

ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน พร้อมก ำหนดกฎระเบียบ ข้อก ำหนด และวิธีกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั รวมทัง้จดัหำอปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรำยตำ่งๆ 

ตลอดจนกำรฝึกอบรมให้พนกังำนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนท่ีท ำ อีกทัง้ ยงัติดตำม และทบทวนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภยัอยำ่ง

ตอ่เนื่อง รวมถงึกำรแตง่ตัง้เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน (จป.) ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวงแรงงำน เร่ืองก ำหนดมำตรฐำนในกำร

บริหำรและจดักำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

โดยบริษัทฯ ได้ค ำนงึถึงหลกักำรปอ้งกนัปัญหำมลพิษ อนัตรำยจำกกำรปฏิบตัิงำน และกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ ในกำร

ด ำเนินกำรผลติ และบริกำรนอกจำกนี ้ ได้มกีำรก ำหนดข้อบงัคบั และคูม่ือวำ่ด้วยควำมปลอดภยัในกำรท ำงำนไว้ในสถำนประกอบกิจกำร และ

สือ่สำรให้พนกังำนถือปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด 
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2. การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภยัประจ าปี 2561 

 เพื่อมุง่สร้ำงจิตส ำนกึด้ำนควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั จงึได้จดักิจกรรมสปัดำห์ควำมปลอดภยัขึน้ เพื่อ

กระตุ้นให้พนกังำนมีควำมตื่นตวั และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของควำมปลอดภยัทัง้ใน และนอกเวลำท ำงำน  โดยในกิจกรรมพนกังำนได้มีสว่น

ร่วมในกำรประกวดภำพถ่ำยจ ำลองภำพเหตกุำรณ์ทีเ่กือบเกิดอบุตัิเหต ุ (Near Miss) กำรอบรมกำรใช้เคร่ืองมือในสถำนประกอบกิจกำร ควำมรู้

ควำมปลอดภยัเก่ียวกบักำรใช้งำนอปุกรณ์ควำมปลอดภยัสว่นบคุคล (PPE) เกมส์เพื่อเสริมสร้ำงทกัษะด้ำนควำมปลอดภยั เป็นต้น 

 

ภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยของบริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จ ากัด จัดงานในวันท่ี 15 ธันวาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงด้านความปลอดภัยตามค าขวัญ 

“ป้องกันก่อนเกิดเหตุ สังเกตุก่อนเกิดภัย สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ รักษากฎระเบียบวินัย” 
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ภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยของบริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากัด จัดงานในวันท่ี 6 – 7 กันยายน 2561  

ภาพงานสัปดาห์ความปลอดภัยของบริษัท โมบายโลจิสตกิส์ จ ากัด จัดงานในวันท่ี 17 – 22 ธันวาคม 2561 

ให้ความรู้ในงานด้านความปลอดภัย 

เกมส์ค้นหาภาพอันตราย และบิงโกเกมส์ อธิบายป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย 
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ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

1. พนกังำนทรำบถึงสำเหตแุละสิง่ทีก่่อให้เกิดอนัตรำย และตระหนกัถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้ 

2. สร้ำงควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร และในสถำนท่ีท ำงำน สง่เสริมให้พนกังำนมีสขุภำพท่ีดี และปอ้งกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้โรคใน

สถำนประกอบกำร 

3. เกิดควำมเช่ือมัน่ในอปุกรณ์ และวิธีกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงงำนจริง 

3. สถติิการเกิดอุบัติเหตุ 
บริษัทฯ ตระหนกั และให้ควำมส ำคญัตอ่กำรปอ้งกนักำรเกิดอบุตัิเหตจุำกกำรปฏิบตังิำนอยำ่งเข้มงวด มีกำรก ำหนดแผนกำรปอ้งกนั  
(Preventive  Actions) และแผนกำรแก้ไข (Corrective Actions) กำรเกิดอบุตัเิหต ุเพื่อให้สำมำรถจดักำรกบัปัญหำได้ทนัทว่งที นอกจำกนี ้ 
ยงัมกีำรก ำหนดให้มีกำรวดัผลตวัชีว้ดั (KPIs) ในเร่ืองจ ำนวนกำรเกิดอบุตัิเหตดุ้วย 

4. การก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย ที่สอคดล้องกับมาตรฐาน SEDEX 

 ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัมีสว่นส ำคญัตอ่แรงงำน และลกูจ้ำงอนัจะสง่ผลตอ่กำรปฏิบตังิำนท่ีมีประสทิธิภำพ และคณุภำพสนิค้ำและ

บริกำรของบริษัทบริษัทฯ มแีผนกำรปฏิบตัิอยำ่งเป็นรูปธรรมในกำรพฒันำสว่นตำ่งๆ ทีเ่ก่ียวข้อง ทัง้ในสว่นของกฎหมำยโรงงำน กฎหมำยแรงงำน 

และหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดของ SEDEX Members Ethical Trade Audit ซึง่เป็นองค์กร และระบบกำรจดักำรเก่ียกบักำรคุ้มครองแรงงำน และ

ควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำน ซึง่รวมกลุม่สมำชิกทำงธุรกิจทัว่โลก โดยมีข้อตกลงร่วมกนั คอื กำรพฒันำจริยธรรมของบริษัทฯ กลุม่ผู้จดั

จ ำหนำ่ย และพนัธมิตรทำงกำรค้ำของบริษัทฯ โดยบริษัทท่ีจะเข้ำร่วมกลุม่นี ้ต้องปฏิบตัิตอ่พนกังำน หรือแรงงำนอยำ่งมีจริยธรรมทัง้ระบบ ไมใ่ช่มี

เพียงแคภ่ำยในบริษัทเทำ่นัน้ แตต้่องรวมไปถึงผู้ที่จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ และบริกำรให้บริษัทด้วย 
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ปัจจบุนั นโยบำยของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกบัข้อก ำหนด SEDEX ในด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ก ำหนด

ไว้วำ่ บริษัทฯได้ก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้ครอบคลมุประเภทงำน หรือลกัษณะงำน

ที่มีแนวโน้มอนัอำจก่อให้เกิดอนัตรำยตอ่สขุภำพ และควำมปลอดภยัของพนกังำน รวมถงึผู้ เก่ียวข้องมกีำรควบคมุปอ้งกนัให้อยูใ่นระดบัท่ี

ปลอดภยัในทกุสภำวะกำรท ำงำนตำมบทบญัญตัิของกฎหมำย  โดยบริษัทฯ ต้องจดัให้พนกังำนทกุคน 

1) ได้รับรู้ถึงอนัตรำยอนัอำจเกิดขึน้จำกกระบวนกำรท ำงำน หรือจำกสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 

2) ได้รับรู้ และเข้ำใจถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวปฏิบตัิในด้ำนควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของสถำน

ประกอบกำร 

3) ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน ในงำนท่ีปฏิบตัิอยู ่รวมถึงผู้ที่เข้ำงำนใหม ่

และมีกำรจดัเก็บบนัทกึกำรฝึกอบรม 

4) ได้สวมใสอ่ปุกรณ์ปอ้งกนัอนัตรำยสว่นบคุคล (Personal Protection Equipment) เพื่อปอ้งกนัอนัตรำยที่อำจเกิดขึน้เนื่องจำก

สภำพงำน หรือสิง่แวดล้อมในขณะปฏิบตัิงำน 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ คำดหวงัให้คูค้่ำ และผู้มีสว่นได้เสยี รวมทัง้ลกูจ้ำงของคูค้่ำ และผู้มีสว่นได้เสยี ปฏิบตัิงำนด้วยควำมปลอดภยั หมัน่

ตรวจเช็คอปุกรณ์ตำ่งๆ ทีต้่องใช้งำนอยำ่งสม ำ่เสมอ มีกำรปอ้งกนัมิให้เกิดอนัตรำย หรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน คูค้่ำและผู้มีสว่นได้เสีย ควรจดั

ให้มีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนตำมมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยค ำนงึถงึปลอดภยั และไมก่่อให้เกิดผลเสยีตอ่สขุภำพของลกูจ้ำง  

คูค้่ำ และผู้มีสว่นได้เสยีต้องติดตัง้ปำ้ย หรือสญัลกัษณ์บนภำชนะบรรจสุำรเคมี และวตัถอุนัตรำยตำ่งๆ เพื่อบง่บอกให้ทรำบถงึควำม

รุนแรงของสำรเคมตีำมมำตรฐำน ด ำเนินกำรจดัท ำคูม่ือ ขัน้ตอน และวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบักำรเคลือ่นย้ำย จดัเก็บ และก ำจดัวตัถ ุและสำรเคมีทีเ่ป็น

อนัตรำยทัง้หมดอยำ่งเคร่งครัดตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและกฎเกณฑ์ โดยด ำเนินกำรให้ลกูจ้ำงของคูค้่ำและผู้มีสว่นได้เสยี ตระหนกัและได้รับ

กำรฝึกอบรมในเร่ืองกำรปฏิบตัิเพื่อควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์อยำ่งเหมำะสม 

 บริษัทฯ มุง่เน้นในเร่ืองสขุภำพของพนกังำนด้ำนอำชีวอนำมยัเชิงรุก พนกังำนท่ีผำ่นกำรพิจำรณำ และต้องเร่ิมงำนกบับริษัทฯ ต้องผำ่น

กำรตรวจสขุภำพก่อนเร่ิมงำน รวมถงึจดัให้มกีำรสขุภำพประจ ำปี โดยประเมินควำมเสีย่งด้ำนสขุภำพจำกลกัษณะงำนท่ีท ำ มีกำรเฝำ้ตดิตำมผล

และเฝำ้ระวงัสขุภำพพนกังำนท่ีเป็นกลุม่เสีย่ง รวมถึงค้นหำควำมเสีย่งในทกุกิจกรรมกำรท ำงำน เพื่อทบทวนมำตรกำรควบคมุปอ้งกนัท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนั และที่ส ำคญัพนกังำนจะได้รับกำรเฝำ้ระวงั และตรวจสขุภำพอยำ่งสม ำ่เสมอ  

 ทัง้นี ้ กำรตรวจสขุภำพและกำรเฝำ้ระวงัด้ำนสขุภำพของพนกังำนแตล่ะสว่นงำน จะค ำนงึถงึควำมเสีย่งทีเ่กิดขึน้ตำมลกัษณะกำร

ปฏิบตัิงำนขอพนกังำนแตล่ะสว่นงำน 
 

 นอกจำกนีย้งัจดัให้มีทีมแพทย์ และพยำบำลประจ ำโรงงำน เพือ่ควำมสะดวกกบัพนกังำนในกำรรับบริกำรตรวจสขุภำพ และปรึกษำ

ปัญหำสขุภำพ และให้กำรรักษำพยำบำลเบือ้งต้นได้ทนัที แตห่ำกมีปัญหำที่รุนแรงและจ ำเป็นต้องรีบรักษำโดยแพทย์ผู้เช่ียวชำญเฉพำะทำงอยำ่ง

เร่งดว่น บริษัทฯ จะท ำกำรสง่ตวัพนกังำนไปยงัสถำนพยำบำลท่ีขึน้ทะเบียนได้รับกำรรับรองโดยทนัที ไมช่กัช้ำ อีกทัง้ ยงัมกีำรเฝำ้ติดตำมกำร

แพร่ะระบำดของโรคติดตอ่ที่มีควำมส ำคญั กำรให้ควำมรู้กบัพนกังำนในกำรปฏิบตัิตวัในช่วงที่มกีำรระบำดของโรคตำ่งๆ กำรเตรียมแอลกอฮอล์

หน้ำห้องน ำ้หรือทำงเข้ำ-ออกสถำนท่ีท ำงำน เพื่อท ำควำมสะอำดมือ และฆำ่เชือ้โรค รวมถึงกำรติดตำมควำมเคลือ่นไหวสถำนกำรณ์ของโรค

ระบำดในประเทศอยูอ่ยำ่งตอ่เนือ่ง เพื่อเตรียมแผนปอ้งกนัอยำ่งทนัทว่งที อีกทัง้ ได้มกีำรทบทวนคูม่ือควำมปลอดภยัให้มคีวำมทนัสมยัอยู่เสมอ  
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นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัพนกังาน 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจำ่ยคำ่ตอบแทน และสวสัดิกำรแก่พนกังำนโดยยดึหลกัควำมเป็นธรรมทีเ่หมำะสม จงูใจ เพื่อให้สำมำรถแขง่ขนั

ได้กบัธุรกิจในอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั และอตุสำหกรรมอื่นที่เก่ียวข้อง รวมถึงก ำหนดให้มกีำรบริหำรระบบคำ่ตอบแทน ซึง่ได้เนินกำรส ำรวจ

คำ่ตอบแทนในตลำดอยำ่งสม ำ่เสมอ ตำมควำมจ ำเป็น และค ำนงึถงึสถำนะด้ำนกำรเงิน ผลประกอบกำรของบริษัทฯ อตัรำคำ่ครองชีพระดบั

ควำมสำมำรถ และผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนเป็นหลกั 

ด้ำนสวสัดกิำร บริษัทฯก ำหนดให้มกีำรจดัสวสัดิกำรให้แก่พนกังำนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตำมควำมเหมำะสมเพื่อชว่ยเหลอืและ

เป็นหลกัประกนัให้พนกังำนมีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน และมีคณุภำพชีวิตทีด่ีโดยก ำหนดให้กำรพิจำรณำปรับปรุงสวสัดิกำรตำ่งๆ ต้อง

ด ำเนินกำรอยำ่งเป็นระบบโดยผำ่นคณะกรรมกำรสวสัดิกำรซึง่ประกอบด้วยตวัแทนจำกทัง้ฝ่ำยลกูจ้ำงและนำยจ้ำง 

บริษัทฯ ยงัได้ขยำยผลกำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม และเทำ่เทยีมกนั โดยท ำกำรสือ่สำร และแจ้งตอ่คูค้่ำของบริษัทฯ เพือ่ขอ

ควำมร่วมมือให้ปฏิบตัติำมนโยบำยของบริษัทฯ ในกำรดแูลและคุ้มครองกำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนของคูค้่ำอยำ่งเป็นธรรมเทำ่เทียมกนั สอดคล้องกับ

กฎหมำยด้ำนแรงงำน ทัง้ในด้ำนกำรดแูลควำมเป็นอยู ่กำรจำ่ยคำ่ตอบแทน กำรดแูลสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน เป็นต้น 
 

ค่าตอบแทนผลประโยชน์ของพนักงาน 

บริษัทฯ ได้มีกำรส ำรวจคำ่จ้ำง และสวสัดิกำรกบัตลำดแรงงำนเป็นประจ ำทกุปี โดยท ำกำรส ำรวจกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน และสวสัดิกำรตำ่งๆ 

ในกลุม่ธุรกิจเทียบเคยีง เพื่อมำพิจำรณำเปรียบเทยีบและปรับคำ่ตอบแทนรวมถงึผลประโยชน์ของพนกังำนตำมควำมเหมำะสม ส ำหรับ

สวสัดิกำร และผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จดัให้แก่พนกังำน มดีงัตอ่ไปนี ้

 สทิธิประโยชน์ตำม พระรำชบญัญตัิประกนัสงัคมฯ 

 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

 กำรประกนัชีวิตส ำหรับพนกังำนทกุคน (สวสัดกิำรตำมต ำแหนง่งำน) 

 ประกนัสขุภำพกลุม่ส ำหรับคนไข้ในและคนไข้นอก และประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ให้กบัพนกังำนรำยเดือน (สวสัดิกำรตำมต ำแหนง่งำน) 

 คำ่รักษำทนัตกรรม 

 กำรรักษำพยำบำล ณ ห้องพยำบำลของบริษัทฯ  โดยพยำบำลวิชำชีพและแพทย์ประจ ำบริษัทฯ  

 สทิธิกำรเบิกคำ่รักษำพยำบำล (OPD) ปีละ 10,000 บำทตอ่คน 

 ตรวจสขุภำพประจ ำปีตำมลกัษณะงำนท่ีจ ำเป็นโดยค ำนงึถงึควำมเสีย่งตำมลกัษณะกำรปฏิบตังิำน 

 เคร่ืองแบบพนกังำน (เฉพำะในสว่นของสำยงำนท่ีเก่ียวกบักำรผลติ คลงัสนิค้ำ จดัสง่ ชำ่งและพนกังำนขบัรถ) 

 กำรเยี่ยมไข้พนกังำน 

 ทนุกำรศกึษำบตุร 

 กำรพิจำรณำรำงวลั อำยงุำน 10 ปี 

 กำรพิจำรณำรำงวลัพนกังำนดีเดน่ประจ ำปี(ไมข่ำด ลำ มำสำย) 

 เงินชว่ยเหลอืฌำปนกิจศพ  พนกังำนหรือครอบครัวคือ บิดำ มำรดำ สำมี ภรรยำและบตุรตำมกฎหมำย 
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 กำรพิจำรณำจ่ำยเบีย้ขยนั (เฉพำะพนกังำนรำยวนั) 

 บ้ำนพกัตำกอำกำศที่หำดจอมเทยีน พทัยำ  

 กิจกรรมน ำเที่ยวประจ ำปี 

 งำนเลีย้งสงัสรรค์ประจ ำปีของบริษัทฯ 

 สว่นลดในกำรซือ้สนิค้ำของบริษัท 

 ข้ำวมือ้เช้ำ - กลำงวนัฟรี และอำหำรในรำคำสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม ณ โรงอำหำร โดยมกีำรควบคมุผู้จดัจ ำหนำ่ยอำหำรจำก

ภำยนอก โดยเน้นเร่ืองคณุภำพอำหำร ควำมสะอำด สขุลกัษณะ ในรำคำทีเ่หมำะสม เป็นส ำคญั 

 สนบัสนนุคำ่ลงทะเบียนกำรฝึกอบรมและ/หรือสมัมนำภำยนอก 

 กำรเบิกคำ่พำหนะในกรณีใช้ยำนพำหนะสว่นตวั หรือรถรับจ้ำงเพือ่กิจกำรของบริษัทฯ 

 เบีย้เลีย้งและคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงในประเทศตำมระเบียบของบริษัทฯ  

 เบีย้เลีย้งและคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปตำ่งประเทศตำมระเบยีบของบริษัทฯ  

 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดระเบียบเร่ืองสวสัดิกำรของพนกังำนอยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อใช้เป็นคูม่ืกำรปฏิบตัิงำน เพื่อจงูใจและรักษำบคุลำกร

ของบริษัทฯ มกีำรสือ่สำรและถำ่ยทอดให้พนกังำนรับทรำบ มกีำรทบทวนควำมเหมำะสมอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยวำ่จ้ำงที่ปรึกษำในกำรด ำเนิน

โครงกำรปรับปรุงระบบบริหำรคำ่จ้ำงและคำ่ตอบแทนเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงคำ่ตอบแทนของพนกังำนในแตล่ะต ำแหนง่งำน ตำมระดบังำนท่ี

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนั และเร่ิมด ำเนินกำรใช้แล้วเมื่อปี 2561 โดยค ำนงึถึงคำ่ครองชีพ กำรวิเครำะห์งำน (Job Analysis) กำรประเมิน

คำ่งำน (Job Evaluation) กำรจดักลุม่งำน (Job Classification) กำรประเมินผลงำน (Performance Appraisal) ควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ 

(Career Path ) และกำรเปรียบเทียบกบัคำ่เฉลีย่ผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นธุรกิจเดยีวกนัหรือใกล้เคยีงกนั ฯลฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ เลง็เห็นถึง

ควำมส ำคญัของพนกังำนและบคุลำกรในทกุระดบั ที่จะเป็นพลงัขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปำ้หมำย จึงผลกัดนัให้มีกำรดแูลบคุลำกรทัง้ในด้ำน

ผลตอบแทน สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน กำรมอบหมำยงำนที่เหมำะสมโดยค ำนงึถงึศกัยภำพของพนกังำน ควำมเป็นธรรม ควำมยตุิธรรม 

จรรยำบรรณ และไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 
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การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน 
 

บริษัทฯ มีนโยบำยสง่เสริมให้พนกังำนได้รับกำรพฒันำควำมรู้ ศกัยภำพควำมสำมำรถตำมสำยอำชีพ และกำรบริหำร ตลอดจนมี
ทศันคติที่ดีพร้อมตอ่กำรเจริญเตบิโตก้ำวหน้ำไปพร้อมๆ กบับริษัทฯ โดยผำ่นกระบวนกำรฝึกอบรม กำรสมัมนำ กำรดงูำนโดยใช้หลกักำรพฒันำ
บคุลำกรตำมสมรรถนะ 4 ด้ำน อนัได้แก่  

 สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
 สมรรถนะด้ำนกำรบริหำร (Management Competency) 
 สมรรถนะตำมสำยอำชีพ (Functional Competency) 
 สมรรถนะควำมเป็นผู้น ำ (Leadership Competency) 

 

มีกำรจดัท ำกรอบกำรพฒันำบคุลำกร (Development Framework)  ขึน้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพฒันำควำมรู้ และศกัยภำพของ

พนกังำนตำมระดบัขัน้ของต ำแหนง่งำน และเช่ือมโยงระบบกำรพฒันำเข้ำกบัระบบกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน (Performance Management 

System) และแผนผงัควำมก้ำวหน้ำตำมสำยอำชีพ (Career Path) เพื่อให้มีควำมชดัเจน และตอ่เนือ่ง 

บริษัทฯ ได้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำร กำรจดักำรทรัพยำกรบคุคล (People Management Committee) เพื่อดแูลเร่ืองพฒันำควำมรู้

และศกัยภำพของพนกังำน ที่สอดคล้องกบัเปำ้หมำย และกลยทุธ์ทำงธุรกิจ รวมทัง้คำ่ตอบแทน และสวสัดิกำรท่ีเหมำะสม 

บริษัทฯ ได้มีกำรก ำหนดคณุลกัษณะ ส ำหรับผู้น ำขององค์กร (Leadership Competency) เพื่อให้พนกังำน และผู้บริหำรได้ยดึถือเป็น

แนวทำงปฏิบตัิในปี 2561 ได้เร่ิมก ำหนดให้มกีำรจดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ (Success ion  P lan )  ซึง่ครอบคลมุถงึต ำแหนง่งำนส ำคญัทกุ

ต ำแหนง่งำน ทัง้ในบริษัท   สรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทในเครือ 
 

กจิกรรมส าคัญทีเ่กดิขึน้ในป ี2561 มดีังนี้ 
 

1. บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกบัการการจ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน SEDEX Members Ethical 
Trade Audit 

 โดยบริษัทก ำหนดแนวนโยบำยดงันี:้ 

1) บริษัทฯ จะจำ่ยคำ่จ้ำง และผลประโยชน์แก่พนกังำนอยำ่งน้อยตำมอตัรำที่ก ำหนดในกฎหมำยแรงงำน รวมทัง้ด ำเนินกำรให้เป็นไป

ตำมข้อตกลงร่วมตำ่งๆ ที่มีผลผกูพนั ซึง่รวมถึงข้อตกลงทีเ่ก่ียวกบัคำ่ลว่งเวลำในกำรท ำงำน โดยจ่ำยคำ่จ้ำง และคำ่ตอบแทนกำร

ท ำงำนลว่งเวลำ หรือเกินเวลำท ำงำนปกตใิห้แกพ่นกังำน ไมน้่อยกวำ่ทีก่ฎหมำยก ำหนดไว้ และเป็นไปตำมทีพ่นกังำนได้ปฏิบตังิำนจริง 

2) บริษัทฯ จะจำ่ยคำ่จ้ำง และคำ่ตอบแทนกำรท ำงำนเป็นเงินตรำไทย หรือหำกจะจ่ำยเป็นตัว๋เงิน หรือเงินตรำตำ่งประเทศ หรือด้วย

วิธีอื่น ต้องได้รับควำมยินยอมจำกพนกังำนก่อน โดยให้พนกังำนได้รับรู้ข้อมลูเก่ียวกบัคำ่จ้ำงและคำ่ตอบแทนกำรท ำงำนท่ีได้รับใน

แตล่ะงวด และสำมำรถเข้ำใจรำยละเอียดสว่นประกอบตำ่งๆ ได้ 

3) คูค้่ำ และผู้มีสว่นได้เสยีจะจ่ำยคำ่จ้ำง และผลประโยชน์แก่ลกูจ้ำงอยำ่งน้อยในอตัรำตำมที่กฎหมำย หรือมำตรฐำนแรงงำนก ำหนด 

รวมทัง้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมข้อตกลงร่วมตำ่งๆ ที่มีผลผกูพนัซึง่ รวมถงึข้อตกลงที่เก่ียวกบัคำ่ลว่งเวลำในกำรท ำงำน และ

ข้อตกลงในกำรจ่ำยคำ่จ้ำงพิเศษอื่นๆ ด้วย 
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4) คูค้่ำ และผู้มีสว่นได้เสยีจะไมล่งโทษทำงวินยั หรือกระท ำกำรในรูปแบบอื่นใดทีเ่ป็นกำรหกัเงินคำ่จ้ำง และไมก่ระท ำกำรเลอืก

ปฏิบตัิในรูปแบบใดๆ ก็ตำมในกำรจ้ำงงำน และกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนที่เป็นกำรขดัตอ่กฎหมำย 
 

2. ด าเนินการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำบคุลำกรอยำ่งตอ่เนื่อง โดยสง่เสริมกำรพฒันำ และฝึกอบรมแก่พนกังำน ทัง้หวัข้อที่เก่ียวกบักำร

พฒันำกำรปฏิบตัิงำนในเชิงวิชำชีพ รวมทัง้กำรอบรมที่เน้นกำรควบคมุด้ำนคณุภำพกำรผลติ และควำมรู้ในด้ำนอื่นๆ ทีเ่สริมสร้ำงกำรพฒันำกำร

ปฏิบตัิงำนให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้ 
 

จ านวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จัดหลักสตูรการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอก ที่จ าเป็นต่อการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพอย่างต่อเน่ือง ดงันี ้

หลักสูตรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะด้านFunctional Competency 

1. SAP Security and Audit Mission Critical หลกัสตูรที่ 2 Technical Auditing and Securing SAP  อบรมเมื่อวนัท่ี  

19-21 มิถนุำยน 2561 

2. กฎหมำยอำหำร และกำรขออนญุำต อบรมเมื่อวนัท่ี 9-11 กรกฎำคม 2561 

3. เทคนิคกำรขำยแบบ E-Commerce และกำรสร้ำงแรงจงูใจด้วยภำพสนิค้ำขัน้เทพ อบรมเมื่อวนัท่ี 19-21 กรกฎำคม 2561 

4. สร้ำงนวตักรรม IOT ตอ่ยอดธุรกิจในยคุดิจิทลั อบรมเมื่อวนัท่ี 5-7 กนัยำยน 2561 

5. รู้จริง เอกสำร และขัน้ตอนกำรน ำเข้ำ-สง่ออก อบรมเมื่อวนัท่ี 6 กนัยำยน 2561 

6. Logistics Qualification System Program (LQSP Plus) อบรมเมื่อวนัท่ี 8 กนัยำยน 2561 ถงึ 16 พฤศจิกำยน 2561 
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7. Windows Server 2012 & 2016 Administrator Workshop อบรมเมื่อวนัท่ี 10-14 กนัยำยน 2561 

8. Audit Program Workshop อบรมเมื่อวนัท่ี 20-21 กนัยำยน 2561 

9. รู้ทนั เข้ำถึง มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั และเข้ำใจรำยงำนของผู้สอบบญัชี อบรมเมือ่วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 256 

10. คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน อบรมเมื่อวนัท่ี 12-13 ธนัวำคม 2561 

11. หลกัสตูร ข้อก ำหนด และกำรประยกุต์ใช้ ISO / IEC 17025 : 2017 อบรมเมื่อวนัท่ี 23-24 กรกฎำคม 2561 

ปัจจบุนัโรงงำนอตุสำหกรรมในประเทศไทยจ ำนวนมำกมีกำรผลติสนิค้ำอำหำรเพื่อจ ำหนำ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศ ท ำให้เกิด
กำรแขง่ขนัในกำรผลติสนิค้ำทีม่คีณุภำพและปลอดภยัมำกยิง่ขึน้ มีกำรวดัผลกนัด้วยคณุภำพของสนิค้ำไมใ่ช่ปริมำณ หรือรำคำเพียง
อยำ่งเดยีว ซึง่ผลกำรตรวจสอบที่ถกูต้องและแมน่ย ำจำกห้องปฏิบตัิกำรท่ีนำ่เช่ือถือมีควำมส ำคญัอยำ่งมำกตอ่กำรยอมรับสนิค้ำดงันัน้
เพื่อให้มคีวำมมัน่ใจในคณุภำพสนิค้ำ และเป็นท่ียอมรับในตลำดโลกห้องปฏิบตัิกำรจึงมกีำรน ำระบบมำตรฐำน ISO/IEC 17025 มำใช้
ปฏิบตัิกำรเป็นอยำ่งมำก เพื่อชว่ยท ำให้มัน่ใจได้วำ่สิง่ที่สง่ผลตอ่ผลกำรทดสอบจะได้รับกำรจดักำรที่เหมำะสม ด้วยเหตนุี ้ I S O / I E C 
17025 จึงมีบทบำทอยำ่งมำกในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัผลกำรวิเครำะห์ที่ออกจำกห้องปฏิบตักิำรท่ีน ำระบบมำตรฐำนไปปรับใช้ 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญั จึงได้จดัฝึกอบรม เร่ือง ข้อก ำหนด และกำรประยกุต์ใช้ ISO/IEC 17025: 2017 ส ำหรับ

ห้องปฏิบตัิกำรทดสอบ และสอบเทียบ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับกำรฝึกอบรม เพิ่มควำมรู้ และควำมเข้ำใจถึง แนวทำงกำรปรับปรุงระบบ

บริหำรของห้องปฏิบตักิำรทดสอบ และสอบเทียบตำมมำตรฐำนสำกลดงักลำ่วตอ่ไปซึง่กำรน ำมำตรฐำน ISO/IEC 17025 มำใช้ในกำร

ด ำเนินงำน จะช่วยเสริมสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และควำมไว้วำงใจให้กบัผู้บริโภคยิ่งขึน้ นอกเหนือจำกกำรน ำมำตรฐำนคณุภำพด้ำนกำร

ผลติภำยในโรงงำน GMP และ HACCP แล้ว ยงัน ำมำตรฐำนด้ำนกำรผลติจำกวตัถดุิบต้นทำง (GAP) ผู้บริโภคจึงมัน่ใจได้ถึงคณุภำพ

และควำมปลอดภยัตลอดทัง้หว่งโซค่ณุคำ่กำรด ำเนินงำน  
 

12. หลกัสตูร การใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภยั อบรมเม่ือวนัที่ 26 สิงหาคม 2561 

เพื่อเป็นกำรสง่เสริม และพฒันำควำมรู้พืน้ฐำนในกำรใช้งำนอปุกรณ์กำรยกอยำ่งถกูวิธี รวมทัง้สร้ำงจิตส ำนกึในกำรท ำงำนกบั
อปุกรณ์ยกได้อยำ่งปลอดภยัทัง้ตอ่ตนเอง ตอ่เพื่อนร่วมงำน ที่ส ำคญัที่สดุเพื่อปอ้งกนัอบุตัิเหต ุ ลดควำมเสยีหำยจำกกำรใช้อปุกรณ์กำร
ยกที่ผิดวิธี ช่วยลดคำ่ใช้จ่ำยกำรซอ่มบ ำรุงอปุกรณ์  
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึควำมส ำคญัดงักลำ่ว จงึจดัหลกัสตูรให้บคุคลำกรท่ีต้องปฏิบตัิงำนเก่ียวกบัรถโฟล์คลฟิท์ สำมำรถใช้งำนได้อยำ่ง

ถกูต้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลกักำรพืน้ฐำนของอปุกรณ์กำรยก อำทิ พิกดักำรยก, น ำ้หนกัรวม, ประเภท, หน้ำที่ และกำรดแูลรักษำ

อปุกรณ์กำรยก บริษัทฯ คำดหวงัวำ่ กำรฝึกฝนกำรขบัรถโฟล์คลฟิท์ที่ถกูต้อง ปลอดภยั นอกจำกจะชว่ยปอ้งกนักำรเกิดอบุตัเิหตขุอง

พนกังำนแล้ว ยงัช่วยให้กำรจดัสง่สนิค้ำ สง่ถงึมือลกูค้ำได้อยำ่งปลอดภยั อนัเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรให้บริกำรท่ีมีคณุภำพ ซึง่ถือเป็น

แนวทำงในกำรด ำเนินงำนหลกัของบริษัทฯ นอกเหนือจำกกำรสง่มอบสนิค้ำที่มคีณุภำพ และปลอดภยั 
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13. หลกัสตูร การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Professional Documentation Information Control : DCC) 

 อบรมเมื่อวนัที่ 13 กันยายน 2561 

เพื่อควำมเข้ำใจแนวทำงกำรควบคมุเอกสำรในระบบกำรจดักำร รวมถงึวิธีกำรควบคมุโดยกำรชีบ้ง่ กำรปอ้งกนั กำรน ำออกมำ
ใช้ ระยะเวลำกำรจดัเก็บ กำรท ำลำย หลกัสตูรนีเ้ป็นกำรสง่เสริมให้เจ้ำหน้ำที่ควบคมุเอกสำรประจ ำหนว่ยงำนเข้ำใจถงึโครงสร้ำงของ
เอกสำรในระบบกำรจดักำร เช่น วิธีกำรจดัท ำเอกสำรในรูปแบบของกำรเขียนเชิงพรรณำกำรเขียน Flow Chart และกำรควบคมุเอกสำร 
เช่น กำรบนัทกึกำรควบคมุบนัทกึ กำรควบคมุโดยระบบคอมพิวเตอร์ขัน้ตอนกำรอนมุตัเิอกสำร กำรระบสุถำนะในกำรเปลีย่นแปลง กำร
แจกจำ่ย กำรควบคมุเอกสำรจำกภำยนอก กำรควบคมุเอกสำรทีไ่มใ่ช้งำน และกำรปรับปรุงทบทวนระเบียบ และขัน้ตอนกำรปฏิบตัิให้
ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ที่เปลีย่นแปลงไป 

ผลจำกกำรฝึกอบรมในหลกัสตูรนี ้ พนกังำนสำมำรถเข้ำใจ และมีควำมรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุเอกสำรที่ส ำคญั 

โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งเอกสำรในด้ำนระบบคณุภำพ นโยบำย ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้ พนกังำนสำมำรถอ้ำงองิกำรปฏิบตัิงำนได้อยำ่ง

ถกูต้องตำมระบบมำตรฐำนและคูม่ือกำรปฏิบตัิงำนท่ีก ำหนด ซึง่จะช่วยปอ้งกนั และลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตังิำน เน้นในเร่ืองของ

กำรผลติ กำรสง่มอบสนิค้ำ และกำรบริกำรท่ีมีคณุภำพแก่ลกูค้ำ 
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14. หลักสตูร การป้องกันการก่อการร้ายทางอาหาร และมาตรการป้องกันอาหารจากการก่อการร้ายโดยเจตนา  
 อบรมเมื่อวนัที่ 21 กันยายน 2561 

เมื่อเหตกุำรณ์ก่อกำรร้ำยเกิดขึน้ที่สหรัฐอเมริกำ ได้แสดงให้เห็นวำ่ยทุธวิธีในกำรก่อกำรร้ำยได้มีกำรแผข่ยำยออกไปอยำ่ง
กว้ำงขวำง รวมถึงกำรก่อกำรร้ำยผำ่นทำงอำหำร และกำรก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพ ท ำให้หลำยประเทศ เตรียมรับมือ และเพิ่มมำตรกำร
ตำ่งๆ เพื่อปอ้งกนัภยัจำกกำรก่อกำรร้ำยมำกขึน้ โดยให้ควำมสนใจกบักำรก่อกำรร้ำยผำ่นทำงอำหำรมำกเป็นพิเศษ เพรำะมองวำ่เป็น
ยทุธวิธีที่นิยมใช้ในกลุม่ผู้ก่อกำรร้ำย กำรพฒันำระบบกำรควบคมุควำมปลอดภยัทำงอำหำร เพื่อใช้เป็นกำรปอ้งกนักำรก่อกำรร้ำยผำ่น
ทำงอำหำรที่เรียกวำ่ “Food Defense”ซึง่ประเทศผู้น ำเข้ำตำ่งๆ ได้ก ำหนดมำตรกำรดงักลำ่วขึน้ ซึง่บริษัทฯ จ ำเป็นต้องน ำมำตรกำร
ดงักลำ่วมำปรับใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้สำมำรถท ำกำรผลติและสง่มอบสนิค้ำไปยงัประเทศดงักลำ่วได้ 

กำรน ำระบบ “Food Defense” มำประยกุต์ใช้เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และประยกุต์ใช้อยำ่งถกูต้อง ตำมแนวทำงของส ำนกังำน
อำหำรและยำของสหรัฐอเมริกำ (USFDA) จึงเป็นกำรปอ้งกนั รวมทัง้ ช่วยฟืน้ฟคูวำมเช่ือมัน่ของผู้บริโภค ที่มีตอ่ควำมปลอดภยัตลอด
หว่งโซอ่ำหำร และเพื่อกำรตรวจสอบระบบกนัเองได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

นอกจำกนี ้ ประเทศผู้น ำเข้ำและผู้บริโภคปลำยทำง จะเกิดควำมมัน่ใจและเช่ือมัน่ในสนิค้ำของบริษัทฯ จึงเป็นโอกำสทำงธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่จะสำมำรถขยำยธุรกิจไปยงัประเทศเหลำ่นีไ้ด้ ในทำงตรงกนัข้ำม หำกบริษัทฯ ไมส่ำมำรถน ำมำตรกำรดงักลำ่วมำใช้ ก็จะ

สญูเสยีโอกำสทำงธุรกิจไป 

 
15. หลักสตูร สร้างความเข้าใจข้อก าหนดมาตรฐาน SEDEX (EFFECTIVE UNDERSTANDING SEDEX) อบรมเมื่อ 
 วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561 

บริษัทฯ ได้น ำมำตรฐำน SEDEX Members Ethical Trade Audit มำปรับใช้ โดยได้ออกนโยบำย และประกำศทีเ่ก่ียวข้องกบั
ระบบกำรจดักำรเก่ียวกบักำรคุ้มครองแรงงำน และควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

 
 
 
 
 

 
 

 

ผลจำกกำรอบรมหลกัสตูรนี ้ท ำให้บริษัทฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัข้อก ำหนดตำมระบบ SEDEX มำกขึน้ จนสำมำรถออกประกำศ

 เผยแพร่นโยบำยของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกบัมำตรฐำน SEDEX และขยำยผลไปสูก่ำรปฏิบตัิของคูค้่ำของบริษัทฯ ได้ในท่ีสดุ 



รายงานความรบัผดิชอบตอ่สังคม ป ี2561 I บรษิทั สรุพลฟูด้ส ์จ ากดั (มหาชน)   16 

 

16. หลักสตูร ความรู้เกี่ยวกับการประหยดัพลังงานของอุปกรณ์ต่างๆจัดขึน้เม่ือวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
บริษัทมีนโยบำยสง่เสริมให้พนกังำนทกุคนมจิีตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์พลงังำน ภำยในองค์กร ชว่ยให้เกิดกำรใช้พลงังำนได้เกิด

ประโยชน์สงูสดุอยำ่งตอ่เนื่อง และยัง่ยืน โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กำรใช้ไฟฟำ้จำกอปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรท ำงำนท่ีใช้ไฟฟำ้สงู ณ ปัจจบุนั อำทิ
เช่น ระบบปรับอำกำศและระบบไฟสอ่งสวำ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดงันัน้ กำรฝึกอบรมเร่ือง “ควำมรู้เก่ียวกบักำรประหยดัพลงังำนของอปุกรณ์ตำ่งๆ” ในหวัข้อ lighting และ Air Conditioning จะเป็น

กำรเสริมควำมรู้ให้พนกังำนเข้ำใจ สงัเกตถุึงจดุพกพร่องของระบบปรับอำกำศ และระบบไฟสอ่งสวำ่ง เพื่อท ำกำรแก้ไข ปรับปรุง ทัง้ยงัช่วย

ให้เกิดกำรตระหนกัถงึคณุคำ่ของพลงังำน และทรำบถงึผลกระทบจำกกำรใช้พลงังำนอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ อีกทัง้จะช่วยให้ทรำบขัน้ตอน

วิธีกำรท่ีง่ำยตอ่กำรน ำไปใช้เพื่อสร้ำงจิตส ำนกึให้เกิดขึน้แก่องค์กร และสงัคมเรำอีกด้วย 
 

17. หลกัสตูร ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้มาตรฐาน GMP ในโรงงาน อบรมเมื่อวนัที่ 19-27 พฤศจกิายน 2561 และ 
 วันที่  5 - 6, 13, 17, 21 ธันวาคม 2561 

สิง่ส ำคญัที่สดุของกำรผลติอำหำรเพื่อสง่ออกในตลำดผู้บริโภคคือ คณุภำพ และควำมปลอดภยัของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ซึง่ใน
หลำยประเทศตำ่งให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของระบบคณุภำพควำมปลอดภยัในตวัผลติภณัฑ์อำหำร ซึง่บริษัทฯ เองก็ได้ให้ควำมส ำคญั
กบัมำตรฐำนดงักลำ่วเช่นกนั โดยมุง่สร้ำงควำมเข้ำใจ และสนบัสนนุให้พนกังำนสำมำรถดแูลพืน้ฐำนสขุลกัษณะตำ่ง ๆ ทัง้ภำยในงำน 
และในชีวติประจ ำวนัได้อยำ่งถกูต้อง 

ดงันัน้ หลกัสตูร “ควำมเข้ำใจ และกำรประยกุต์ใช้มำตรฐำนกำรผลติในโรงงำนGMP (Good Manufacturing Practice)” จึง

เป็นหลกัสตูรที่จะให้ควำมรู้เก่ียวกบัระบบคณุภำพ GMP ควำมเข้ำใจในหลกักำรจดัท ำระบบคณุภำพ และทบทวนพืน้ฐำนสขุลกัษณะ

ตำมมำตรฐำน เพื่อให้พนกังำนทรำบ และเข้ำใจถึงควำมหมำย อีกทัง้ ได้ตระหนกัถึงสขุลกัษณะ และสำมำรถน ำไปปรับใช้กบักำร

ท ำงำนในได้จริง 
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บริษัทฯ ตระหนกัดถีึงควำมรับผิดชอบท่ีมีตอ่ลกูค้ำ และผู้บริโภค ถึงกำรได้รับสนิค้ำที่มีค่ณุภำพระดบัสงู ทัง้นี ้มำตรฐำน GMP 
เป็นมำตรฐำนท่ีจ ำเป็นตอ่กำรผลติสนิค้ำอำหำร ซึง่ถือเป็นนโยบำยส ำคญัของบริษัทฯ ที่ต้องปฏิบตัิตำมมำตรฐำน GMP ดงันัน้ สนิค้ำ
ทกุรำยกำรท่ีสง่มอบให้กบัลกูค้ำ จึงมัน่ใจได้วำ่เป็นสนิค้ำทีม่ีคณุภำพ สะอำด และปลอดภยัจำกกำรบริโภคตำมมำตรฐำนท่ีได้รับกำร
ยอมรับและมีควำมนำ่เช่ือถือในระดบัสำกล โดยพนกังำนทกุคน จะมีสว่นรับผิดชอบตอ่กำรปฏิบตังิำน เพื่อสง่มอบสนิค้ำที่มคีณุภำพใน
ทกุขัน้ตอนกำรท ำงำน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงสง่เสริม และผลกัดนัให้พนกังำนทกุคน เข้ำรับกำรฝึกอบรม และให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเร่ือง
มำตรฐำน GMP  

 
หลักสูตรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน Managerial Competency 

1. Strategic CFO in Capital Markets อบรมเมื่อวนัท่ี 1 มิถนุำยน 2561 ถึง 7 กรกฎำคม 2561 

2. The Manager ผู้จดักำรมืออำชีพ อบรมเมื่อวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2561 ถงึ 19 สงิหำคม 2561 

3. Board Reporting Program, BRP อบรมเมื่อวนัท่ี 9 กนัยำยน 2561 

4. HOW to Develop a Risk Management Plan อบรมเมื่อวนัท่ี 26-27 กนัยำยน 2561 

5. กำรบริหำรควำมเสีย่ง อบรมเมื่อวนัท่ี 3-4 สงิหำคม 2561 

6. หลกัสตูร COSO: New Version of Risk Management อบรมเมือ่วนัท่ี 6เมษำยน 2561 
 

เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจ ปอ้งกนัควำมเสีย่ง และสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเสีย่งอยำ่งเป็นระบบ จึงมีกำรจดัอบรม
คณะกรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรทกุระดบัและพนกังำนทกุคน เพื่อให้มัน่ใจ วำ่พนกังำนทกุคนสำมำรถท ำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ง
ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพโดยเนือ้หำกำรอบรมจะเน้นถึงข้อแตกตำ่งระหวำ่ง COSO ERM version 2004 และ COSO ERM 2017 ซึง่
ภำยหลงักำรฝึกอบรมดงักลำ่วแล้ว บริษัทฯ ได้น ำไปปรับแก้ไขนโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ง และคูม่ือกำรบริหำรควำมเสีย่ง ที่
สอดคล้องกบัมำตรฐำนฉบบัใหม ่ v e r s i o n  2 0 1 7  โดยเพิม่กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อสนบัสนนุกำรบรรลผุลตำมกลยทุธ์และ
เปำ้หมำยทำงธุรกิจขององค์กร ดงันัน้ บคุลำกรของบริษัทฯ จึงจ ำเป็นต้องได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจที่จ ำเป็นตอ่กำรบริหำรจดักำรควำม
เสีย่งทำงธุรกิจ เพื่อรักษำผลประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทฯ และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุภำคสว่นตอ่ไป 
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หลักสูตรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะด้าน Leadership Competency 

1. หลักสูตร การบริหารเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาภาวะผู้น า อบรมเม่ือวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 
กำรบริหำรเชิงกลยทุธ์ กำรพฒันำภำวะผู้น ำถือเป็นนโยบำยส ำคญัอยำ่งหนึง่ขององค์กร และกำรก ำหนดกลยทุธ์ระยะ 3 ปี         

(ปี 2561-2563) เพื่อเป็นแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร และสอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ จดทะเบียน ปี 2561 (CG 

Code) บริษัทฯ จงึได้จดัประชมุเชิงปฏิบตักิำร (workshop and brainstorming) กลุม่ผู้บริหำรของกลุม่บริษัทฯและบริษัทยอ่ย เพื่อร่วมกนั

ก ำหนดกลยทุธ์และเปำ้หมำยทำงธุรกิจ 3 ปี รวมทัง้ก ำหนดสมรรรถนะด้ำนกำรบริหำรและสมรรถนะด้ำนกำรเป็นผู้น ำ ทีจ่ะสนบัสนนุกำร

ผลกัดนักำรด ำเนินงำนให้บรรลถุึงเปำ้หมำยองค์กรตอ่ไป 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยองค์กร ระยะ 3 ปี (ปี 2561-2563) ดงันี ้ 

1) มีผลประกอบกำรท่ีดี นำ่พอใจ 

2) สำมำรถแขง่ขนั และปรับตวัให้สอดคล้องกบัสภำพแวดล้อมทำงธรุกิจ 

3) ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม เป็นประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
 

2. การน าเสนอแนวคิดทางธุรกิจใหม่ (Business Ideation) จดัขึน้เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
เพื่อสนบัสนนุให้พนกังำนเกิดควำมคดิสร้ำงสรรค์ มีแนวควำมคดิและนวตักรรมทำงธุรกิจใหม่ๆ จำกกำรระดมสมอง ผำ่นกำร

คิดวเิครำะห์ถึงผลดีผลเสยี สำมำรถน ำเสนอเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่กำรด ำเนินงำนจริงทำงธุรกิจซึง่แนวคดิหลำยเร่ือง สำมำรถน ำมำ

พฒันำตอ่ยอด และทดลองใช้จริงได้ในปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรด้านการเสริมสร้างสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

1. วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 
 บริษัทฯ ตระหนกัดีถงึกำรมีวฒันธรรมองค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นถงึพฤตกิรรมที่เหมำะสมและเอือ้ตอ่กำรบรรลผุลถึงเปำ้หมำย

และวตัถปุระสงค์ของทกุคนในองค์กร จงึได้ก ำหนดวฒันธรรมองค์กร โดยเร่ิมจำกกำรสือ่สำร กำรสง่เสริมให้เกิดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

และบม่เพำะกำรพฒันำพฤติกรรมของบคุลำกรให้สอดคล้องตำมวฒันธรรมองค์กรตอ่ไป 
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วัฒนธรรมองค์กร ของกลุ่มสุรพลฟู้ดส์ คือ “We ACT ซึ่งนิยามความหมายดังต่อไปนี ้

A: Agility แสดงถึง ควำมรวดเร็ว คลอ่งตวั 

C: Continuous learner แสดงถึง กำรรักที่จะเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  อยำ่งตอ่เนื่อง 

T: Think for excellence แสดงถึง ควำมมุง่มัน่ และทุม่เท 

ทัง้นี ้เพื่อให้พนกังำนในกลุม่สรุพลฟูด้ส์ มีเปำ้หมำยวฒันธรรมองค์กรไปในทิศทำงเดียวกนั ตำมวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และคำ่นิยมของ

องค์กร ซึง่เป็นกำรสร้ำงคณุคำ่ให้ธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน และควำมมัน่คงในกำรด ำเนินธุรกิจในระยะยำวตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี หรือ Cor-

porate Governance Code (CG Code) 
 

การละเมดิสิทธมินษุยชน 
 บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรปฏิบตัิและดแูลด้ำนสทิธิมนษุยชนอยำ่งเทำ่เทยีมกนั ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ประกำศใช้นโยบำย

เก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน ที่สอดคล้องกบักฎหมำยไทย และมำตรฐำน SEDEX Members Ethical Trade Audit ซึง่เป็นองค์กร และระบบกำร

จดักำรเก่ียกบักำรคุ้มครองแรงงำน และควำมปลอดภยัในสถำนท่ีท ำงำน ซึง่รวมกลุม่สมำชิกทำงธรุกิจทัว่โลก โดยมีข้อตกลงร่วมกนั คือ พฒันำ

จริยธรรมของบริษัทฯ และกลุม่ผู้จดัจ ำหนำ่ย และพนัธมิตรทำงกำรค้ำของบริษัทฯ โดยบริษัทฯท่ีจะเข้ำร่วมกลุม่นี ้ ต้องปฏิบตัติอ่พนกังำน หรือ

แรงงำนอยำ่งมจีริยธรรมทัง้ระบบ ไมใ่ช่มเีพียงแตภ่ำยในบริษัทฯ เทำ่นัน้ แตต้่องรวมไปถงึผู้ที่จดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ และบริกำรให้บริษัทฯ ด้วย 

นโยบำยเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนของบริษัทฯ คือ พนกังำนทกุคน มีสทิธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคเทำ่เทยีมกนัในกำรปฏิบตัิงำน

ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำนภำยใต้บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทยวำ่ด้วยเร่ืองสทิธิและเสรีภำพของประชำชน 

กฎหมำยแรงงำน และข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยไมเ่ลอืกวำ่พนกังำนผู้นัน้จะมีต ำแหนง่ถ่ินก ำเนดิเชือ้ชำติภำษำศำสนำ อำย ุ เพศ สภำพ

ทำงร่ำงกำย สขุภำพฐำนะทำงเศรษฐกิจสงัคม วฒุกิำรศกึษำ หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองที่แตกตำ่งกนัแตอ่ยำ่งใด 

บริษัทฯ ตระหนกัดวีำ่พนกังำนทกุคนล้วนมีศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ซึง่พงึมีโอกำสเทำ่เทียมกนัในกำรท ำหน้ำท่ีตำมขอบเขตเขตควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยตำมขีดควำมสำมำรถ และศกัยภำพของแตล่ะคนพนกังำนทกุคนสำมำรถเรียนรู้ และพฒันำศกัยภำพของตนเอง

อยำ่งเตม็ที่ มีสทิธิเสรีภำพในกำรเสนอควำมคดิเห็นอนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ มีสทิธิในกำรแสดงควำมหว่งใยตอ่บริษัทฯ ได้เทำ่ที่ไมล่ะเมิดสทิธิ

เสรีภำพของผู้อื่น 

บริษัทฯ ยงัได้ปฎิบตัิตำมข้อตกลงด้ำนสทิธิมนษุยชนข้อกฎหมำยวำ่ด้วยเร่ืองกำรใช้แรงงำนกบัสมำคม องค์กรตำ่งๆ ทัง้ในระดบัประเทศ 

และระดบัระหวำ่งประเทศ ไมม่ีกำรจ้ำงแรงงำนเด็กที่อำยนุ้อยกวำ่ 18 ปี รวมทัง้ไมม่ีกำรจ้ำงแรงงำนตำ่งด้ำวที่ผิดกฎหมำย บริษัทฯ ตระหนักอยู่

เสมอวำ่จะปฏิบตัิตอ่พนกังำนเสมือนเป็นบคุคลในครอบครัวรวมทัง้เคำรพตอ่ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่ด้วย 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัท ำหนงัสอืตอบรับกำรขอควำมร่วมมอืกำรปฏิบตัิตำมกฏหมำยแรงงำน และกำรตอ่ต้ำนกำรค้ำมนษุย์ โดย

จดัสง่ให้กบัคูค้่ำ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีกบับริษัทฯ เพื่อเป็นกำรยืนยนั และรับรองวำ่จะปฏิบตัิตำมกฏหมำยแรงงำน และกำรตอ่ต้ำนกำรค้ำมนษุย์

ประกอบกบั บริษัทฯ ได้รับหนงัสอืรับรองจำกหนว่ยงำนรำชกำร ชดุเฉพำะกิจ ( กรมกำรจดัหำงำน, กรมสวสัดิกำรคุ้มครองแรงงำน, ส ำนกังำน

ประกนัสงัคม, กระทรวงพฒันำสงัคมฯ, กระทรวงอตุสำหกรรม, กรมประมง เมื่อวนัท่ี 28 พฤศจิกำยน 2559 และมีกำรก ำกบัดแูลติดตำมกำร

ด ำเนินงำนทัง้ภำยในบริษัทฯ คูค้่ำภำยนอก ให้ปฏิบตัิตำมกฏหมำยที่ดเีก่ียวกบักำรไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชนอยำ่งเคร่งครัด โดยปฎิบตัิอยำ่ง

ตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นมำ 
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นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัลกูคา้ 
บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของลกูค้ำที่มีตอ่ธุรกิจ บริษัทฯ จึงมเีจตจ ำนงที่จะแสวงหำวิธีกำรที่จะตอบสนองตอ่ควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำให้มีประสทิธิภำพ และประสทิธิผลยิ่งขึน้อยำ่งตอ่เนื่องโดยมแีนวปฏิบตัิดงันี ้

บริษัทฯ มุง่มัน่ในกำรผลติสนิค้ำอำหำรท่ีมคีณุภำพโดยค ำนงึถึงมำตรฐำน และควำมปลอดภยัด้ำนอำหำร (Food Safety) และสำมำรถ

ตรวจสอบย้อนกลบัได้ (Food Traceability)  

บริษัทฯ มุง่มัน่ด ำเนินกำรสง่มอบสนิค้ำ และให้บริกำรท่ีมคีณุภำพในทกุๆ ขัน้ตอนตรงตำม หรือสงูกวำ่ควำมคำดหมำยของลกูค้ำ ใน

รำคำทีเ่หมำะสม 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในกำรให้ข้อมลูขำ่วสำรท่ีถกูต้องเพยีงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำเพื่อให้ลกูค้ำทรำบรำยละเอยีดเก่ียวกบัสนิค้ำ 

และบริกำรโดยไมม่กีำรกลำ่วอ้ำงข้อมลูเกินควำมเป็นจริงอนัเป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิดเก่ียวกบัคณุภำพ ปริมำณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสนิค้ำ หรือ

บริกำรนัน้ๆ  

 กำรติดตอ่กบัลกูค้ำจะด ำเนินกำรด้วยควำมสภุำพ มีประสทิธิภำพ และเป็นท่ีวำงใจได้ โดยบริษัทฯ จดัให้มีระบบและกระบวนกำรให้

ลกูค้ำสำมำรถร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภำพ ปริมำณควำมปลอดภยัของสนิค้ำ กำรบริกำร รวมทัง้ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนอง หรือสง่มอบ 

บริษัทฯ มุง่มัน่รักษำข้อมลูควำมลบัของลกูค้ำ และไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

 บริษัทฯ มุง่มัน่ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกบัวิธีกำรใช้สนิค้ำ และบริกำรของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภำพ เป็นประโยชน์กบัลกูค้ำ 

 

การด าเนินงานในปี2561 

1. มีหนว่ยงำนลกูค้ำสมัพนัธ์  (Customer Service) เพื่อเป็นช่องทำงกำรติดตอ่กบับริษัทฯ ได้อยำ่งรวดเร็ว โดยก ำหนดช่องทำงกำรติดตอ่หลำย

ช่องทำงที่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยงำ่ย ทัง้ทำงโทรศพัท์, Face book, LINE เป็นต้น รวมทัง้กำรพฒันำบริหำรเร่ืองกำรบริกำรของบริษัทฯ ให้ดี

ยิ่งขึน้โดยลกูค้ำสำมำรถติดตอ่สอบถำม ให้ข้อคดิเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้ ทัง้ก่อนกำรสัง่ซือ้ ระหวำ่งกำรสัง่ซือ้ 

และกำรบริกำรภำยหลงักำรขำย เพื่อมุง่สร้ำงควำมพงึพอใจ และประสบกำรณ์ที่ดีให้กบัลกูค้ำอยำ่งครบถ้วน 

2. ท ำกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำ โดยกำรรวบรวมข้อมลูควำมต้องกำรของลกูค้ำจำกแบบสอบถำม หรือกำรสมัภำษณ์ เพือ่วดัระดบั

ควำมพงึพอใจของลกูค้ำ ที่มีตอ่กำรใช้สนิค้ำ และบริกำรอยำ่งตอ่เนื่องเป็นประจ ำทกุปี มีกำรประเมินวดัผล CRM หรือ Customer Relation-

ship Management จดุประสงค์หลกั เพื่อมุง่เน้นให้ผู้บริโภค มีควำมเช่ือมัน่ในตวัสนิค้ำ ก่อให้เกิดควำมพงึพอใจ และประสบกำรณ์ที่ดีตอ่

สนิค้ำ และบริกำร ประเด็นที่ท ำกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของลกูค้ำ จะพจิำรณำสอบถำมควำมเห็นจำกลกูค้ำ ในเร่ืองทีเ่ก่ียวกบักำรสง่มอบ

คณุภำพสนิค้ำ และบริกำรท่ีนำ่เช่ือถือ และไว้วำงใจ ซึง่ถือเป็นเปำ้หมำยหลกัในกำรด ำเนินงำน ตำมที่ก ำหนดไว้ในวิสยัทศัน์องค์กร ดงันี  ้

1) ควำมพงึใจของสนิค้ำ ทัง้ในด้ำนคณุภำพ กำรตรงตอ่เวลำในกำรสง่มอบสนิค้ำ และควำมถกูต้องในกำรสง่มอบ 

2) ควำมพงึใจในบริกำร ทัง้ก่อน ระหวำ่ง และหลงักำรขำย 

บริษัทฯ ยงัได้ก ำหนดตวัชีว้ดั (KPIs) ในด้ำนกำรสร้ำงควำมพงึพอใจลกูค้ำ (CRM) กบัทกุหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง โดยประเด็นที่ชีว้ดั จะ

ครอบคลมุทัง้ในด้ำนคณุภำพสนิค้ำ กำรสง่มอบ กำรให้บริกำร และด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบักำสร้ำงควำมพงึพอใจแก่ลกูค้ำ เพือ่

พฒันำกำรปฏิบตัิงำนให้ดยีิ่งขึน้ และก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรพฒันำกำรบริกำรอยำ่งตอ่เนื่อง 
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3. กลุม่บริษัทฯ ยงัได้ด ำเนินกำรโครงกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ ในทกุจดุสมัผสั (service touch points) ที่มีกำรตดิตอ่ หรือ

พบปะกบัลกูค้ำในทกุช่องทำงกำรติดตอ่ ตัง้แตก่ำรให้ค ำแนะน ำกำรสัง่ซือ้จำกลกูค้ำ ไปจนกระทัง่กำรจดัสง่สนิค้ำถงึมือผู้บริโภค ซึง่ทกุ

ขัน้ตอนจะต้องปฏิบตัิงำนอยำ่งมคีณุภำพ เพื่อสง่มอบคณุภำพในกำรให้บริกำรท่ีดีที่สดุแก่ลกูค้ำ 

4. ทบทวนประมวลจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ซึง่ครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิตอ่ลกูค้ำ อยำ่งเป็นธรรม และเหมำะสม 

5. ก ำหนดระเบียบกำรปฏิบตัิงำน เร่ืองกำรรับข้อร้องเรียนจำกลกูค้ำ รวมทัง้แนวทำง  ขัน้ตอน ในกำรจดักำรข้อร้องเรียนจำกลกูค้ำอยำ่ง

เหมำะสม และเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมเีปำ้หมำยเพื่อสง่มอบบริกำร และประสบกำรณ์ที่ดีแก่ลกูค้ำ 

6. กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสนิค้ำ เพื่อแสดงและน ำเสนอผลติภณัฑ์ที่มีคณุภำพของกลุม่บริษัทฯ และสร้ำงควำมรับรู้ในผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มำก

ขึน้ 
 

ร่วมงานแสดงสินค้า THAIFEX 2018 วันท่ี 29 พฤษภาคม2561 ถงึ วันที่ 2 มิถุนายน 2561 
ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมออกงานแสดงสินค้า ห้าง MAKRO HOREAครัง้ที่ 13 
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เข้าร่วมงานตรุษจีน เยาวราชปี 2561  
 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคู่แขง่ 

 บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัที่จะปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกบัหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเ ก่ียวกับหลัก  

ปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ เ ป็นธรรมไม่ละเมิดควำมลับ หรือล่วง รู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ ค้ำ ด้วยวิ ธีที่ ไม่ถูกต้อง    

ไม่ เหมำะสม ไม่ เ ป็นกำรสมควรโดยได้ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติ ไ ว้ดังต่อไปนี ้ 

 บริษัทฯ มุง่มัน่ประพฤติปฏิบตัิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม 

 บริษัทฯ ต้องไมแ่สวงหำข้อมลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไมเ่หมำะสม 

 บริษัทฯจะต้องไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย 
 

การด าเนินงานในปี 2561 

บริษัทฯ  มีกำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบัคูแ่ขง่ และได้ด ำเนินงำนตำมนโยบำย อยำ่งเคร่งครัด ในปี 2561 ไมม่ีกำร

ละเมิด หรือกำรกระท ำผิดใดที่ไมเ่หมำะสม หรือไมส่มควรกบัคูแ่ขง่ บริษัทฯ ได้ทบทวนประมวลจรรยำบรรณทำงธุรกิจ ซึง่ครอบคลมุถึงแนวปฏิบตัิ

ตอ่คูแ่ขง่ อยำ่งเป็นธรรม และเหมำะสม 
 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัคูค่้า 
บริษัทฯ ตระหนกัที่จะท ำให้กำรปฏิบตัิตอ่คูค้่ำมีควำมเสมอภำค และเป็นธรรมโดยค ำนงึถึงมำตรฐำน และควำมปลอดภยัด้ำนอำหำรที่

สำมำรถตรวจสอบย้อนกลบัได้ ให้อยูบ่นพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนทำงกำรค้ำทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่ำยหลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ที่ท ำให้เกิด

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตำมพนัธะสญัญำมุง่เน้นให้กำรเจรจำแก้ปัญหำ และหำทำงออกในกรณีตำ่งๆ บนพืน้ฐำนของ

ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจโดยมีนโยบำย และแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 บริษัทฯ มุง่มัน่ท ำควำมตกลงร่วมกบัคูค้่ำ ในกำรปฏิบตัิตำมระบบตรวจสอบย้อนกลบัด้ำนอำหำร (Food Traceabi l i ty)  เพื่อ

ประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค 

 บริษัทฯ ไมท่ ำกำรเรียกรับ หรือจำ่ยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตในกำรค้ำกบัคูค้่ำ 

 บริษัทฯ มุง่มัน่ท ำธุรกิจร่วมกบัคูค้่ำบนพืน้ฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนทำงกำรค้ำที่เป็นธรรม 
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 ในกรณีที่พบวำ่มีข้อมลูกำรเรียกรับหรือจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตเกิดขึน้ บริษัทฯ จะท ำกำรเปิดเผยรำยละเอียดตอ่คูค้่ำ 

ร่วมกนัแก้ไขปัญหำโดยยตุิธรรม และรวดเร็ว 

 บริษัทฯ มุง่มัน่ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่งๆ ที่ตกลงกนัไว้กบัคูค้่ำอยำ่งเคร่งครัด ในกรณีที่บริษัทฯ ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไข

ทำงกำรค้ำข้อใดได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้คูค้่ำรับทรำบ เพื่อร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไข 
 

การด าเนินงานในปี 2561 
1. ก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัคูค้่ำ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สือ่สำรนโยบำยรวมถึงนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ให้พนกังำน และคูค้่ำได้รับทรำบ รวมถงึกำรก ำหนดนโยบำย และช่องทำงแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พร้อม

สือ่สำรให้ทรำบโดยทัว่ถึง 

2. สือ่สำร และขอควำมร่วมมือให้ผู้จดัจ ำหนำ่ย ผู้ให้บริกำร และซพัพลำยเออร์ มีกำรปฏิบตัิที่เป็นธรรมกบัคูแ่ขง่ทำงธุรกิจด้วย 

3. ด ำเนินกำรวดัผลควำมพงึพอใจลกูค้ำในด้ำนตำ่งๆ เพื่อท่ีจะน ำมำใช้ในกำรพฒันำ และปรับปรุงคณุภำพสนิค้ำ และบริกำรของ

องค์กร ซึง่กำรวดัควำมพงึพอใจในปี 2560 วดัเพียง 4 ปัจจยัหลกัๆ คือ  ผลติภณัฑ์, คณุภำพ, บริกำร และกำรสง่มอบผลติภณัฑ์ 

ซึง่ในปี 2561 ได้เพิม่เตมิหวัข้อกำรวดัผลอีก 3 หวัข้อ คือ ขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้ กำรช ำระคำ่สนิค้ำ และกำรสือ่สำรทำงกำรตลำด ผล

กำรวดัควำมพงึพอใจลกูค้ำที่ได้ในปี 2561 อยูท่ี่ 83.15% โดยบริษัทฯ ได้น ำผลที่ได้มำพจิำรณำ และก ำหนดมำตรกำรในกำร

พฒันำระดบัควำมพงึพอใจของลกูค้ำให้ดียิง่ขึน้ พร้อมทัง้ได้ก ำหนดให้เป็นตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน (K P Is ) ของทกุหนว่ยงำนท่ี

เก่ียวข้อง 

4. ได้สง่หนงัสอืข้อตกลงด้ำนคณุธรรมแก่ลกูค้ำ และคูค้่ำของบริษัทฯ ตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ประจ ำปี 2561 โดยมี

วตัถปุระสงค์ เพื่อสือ่สำรให้แก่ลกูค้ำ และคูค้่ำทรำบวำ่บริษัทฯ ได้ประกำศนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และก ำหนด

แนวทำงกำรปฎิบตัใินสว่นท่ีเก่ียวกบัคูค้่ำ รวมถึงขอควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย และแนวปฎิบตัิในกำรตอ่ต้ำนกำร

ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

5. ก ำหนดระเบียบหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกคูค้่ำ (Approved Vendor List : AVL) โดยกำรคดัเลอืกจะพิจำรณำจำกเร่ืองคณุภำพสนิค้ำ 

ควำมปลอดภยัสนิค้ำ และกำรมจีริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อด ำเนินธุรกิจรร่วมกนัในระยะยำว เพื่อควำมยัง่ยืนกรณีซพัพลำยเออร์หรือคู่

ค้ำ ยงัมีระดบัคณุภำพไมถ่งึตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด บริษัทฯ จะร่วมสนบัสนนุกำรพฒันำคณุภำพของคูค้่ำ ให้มีคณุภำพกำรผลติสนิค้ำ

และบริกำรท่ีได้ตำมมำตรฐำนคณุภำพ เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนัแบบ win-win ในระยะยำว ทัง้นี ้ บริษัทฯ มีนโยบำย

ชดัเจนที่จะเน้นควำมเข้มงวดในกำรสรรหำ จดัหำ และปอ้นวตัถดุิบที่มคีณุภำพ มำใช้ในกำรผลติเพื่อสง่มอบสนิค้ำทีด่ีที่สดุแก่

ผู้บริโภค และดแูลให้มีกำรบริหำรจดักำรด้ำนคณุภำพตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทำน โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งคณุภำพของวตัถดุิบต้นทำง 

ดงันัน้ บริษัทฯ จงึได้ร่วมมืออยำ่งใกล้ชิดกบัซพัพลำยเออร์ ในกำรยกระดบั และพฒันำคณุภำพ เพื่อให้มัน่ใจได้วำ่ คณุภำพของ

วตัถดุิบก่อนปอ้นเข้ำสูก่ระบวนกำรผลติ เป็นไปตำมมำตรฐำนคณุภำพ โดยบริษัทฯ ได้สง่ทีมงำน เข้ำไปร่วมมือกบัซพัพลำยเออร์ 

เพื่อแลกเปลีย่นควำมคดิเห็น รวมทัง้อบรมซพัพลำยเออร์รำยใหม ่เพื่อพฒันำระบบคณุภำพให้สอดคล้องตำมมำตรฐำน 
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6. ได้ตระหนกัถึงกำรประเมินด้ำนหลกัปฏิบตัิทำงธุรกิจ ซึง่จะชว่ยให้บริษัทฯ ได้ผู้ขำยที่มคีวำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจ และที่

ส ำคญักำรก ำหนดนโยบำยในกำรประเมินจริยธรรม จะต้องเป็นข้อตกลงที่มกีำรด ำเนินร่วมกบัคูค้่ำ เพื่อให้เกิดควำมยัง่ยืนในกำร

ด ำเนินธุรกิจร่วมกนั ในลกัษณะของหุ้นสว่นทำงธุรกิจในระยะยำวตอ่ไป 

7. จดังำน Suppliers Conference เมื่อวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561เพื่อชีแ้จงนโยบำยของบริษัทฯ ในด้ำนระบบคณุภำพ ก ำกบัดแูล

กิจกำรท่ีดี และกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ซึง่เป็นกำรตอบสนองตอ่นโยบำยส ำคญัของบริษัทฯ ที่มุง่เน้นกำรด ำเนิน

ธุรกิจกบัคูค้่ำทีใ่ห้ควำมส ำคญักบัคณุภำพสนิค้ำ และมคีวำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 
 

นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัเจ้าหนี้ 
1. บริษัทฯ มุง่มัน่รักษำ และปฏิบตัิตำมเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้ำหนีอ้ยำ่งเคร่งครัด ในกรณีที่มีเหตอุนัควรต้องเปลีย่นแปลงเง่ือนไข บริษัทฯ จะหำรือ

ร่วมกบัเจ้ำหนีโ้ดยไมช่กัช้ำ ดงัตอ่ไปนี ้
 บริษัทฯ มุง่มัน่ปฎิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ เงินเง่ือนไขกำรค ำ้ประกนั ที่ได้ตกลงกบัเจ้ำหนีอ้ยำ่งเคร่งครัด โดยกำรเจรจำเง่ือนไขตำ่งๆ 

จะค ำนงึถงึควำมเหมำะสม ควำมจ ำเป็น และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
 บริษัทฯ ได้จดัท ำนติิกรรมสญัญำกำรกู้ เงินหรือกำรค ำ้ประกนั อยำ่งรัดกมุ รอบคอบ และเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทกุครัง้ 
 กรณีที่มีเหตอุนัควรต้องเปลีย่นแปลงเง่ือนไขกำรกู้ เงินหรือกำรค ำ้ประกนั บริษัทฯจะหำรือร่วมกบัเจ้ำหนีโ้ดยไมช่กัช้ำ และกำร

เปลีย่นแปลงเง่ือนไขใดๆ จะค ำนงึถึงควำมเหมำะสม ควำมจ ำเป็น และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 
2. บริษัทฯ ดแูลให้มีกำรช ำระคืนเงินกู้  และดอกเบีย้ให้กบัเจ้ำหนีเ้งินกู้ยืมทกุประเภท อยำ่งครบถ้วน ตำมก ำหนดเวลำและปฏิบตัิตำมเง่ือนไข

กำรกู้ยมืเงินตำมข้อตกลง 
3. บริษัทฯ ไมใ่ช้เงินกู้ยืมไปในทำงที่ขดัตอ่วตัถปุระสงค์ในกำรกู้ยมืเงิน ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะพจิำรณำเหตผุล ควำมจ ำเป็นก่อนท่ีจะตดัสนิใจกู้ เงิน

หรือค ำ้ประกนัอยำ่งดีที่สดุ 
4. บริษัทฯ ไมป่กปิดข้อมลูหรือข้อเทจ็จริงอนัท ำให้เกิดควำมเสยีหำยแก่เจ้ำหนี ้ขณะเดียวกนั จะเปิดเผยข้อมลูที่จ ำเป็นแก่เจ้ำหนีอ้ยำ่งครบถ้วน 
5. บริษัทฯ มุง่มัน่บริหำรกิจกำรอยำ่งมีประสทิธิภำพไมใ่ห้มีกำรผิดนดัช ำระหนีเ้กิดขึน้ และคงควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีไ้ว้ให้ดีที่สดุ 
6. บริษัทฯ มุง่มัน่รักษำควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัเจ้ำหนี ้และให้ควำมเช่ือถือซึง่กนัและกนั 
7. ในกรณีที่มีกำรให้หรือรับควำมชว่ยเหลอืทำงกำรเงินจำกบริษัทยอ่ยหรือบคุคลที่เก่ียวโยงกนั บริษัทฯ จะค ำนงึถึงควำมจ ำเป็น และประโยชน์

ที่ได้รับ หำกเป็นรำยกำรท่ีสำระส ำคญั จะน ำเสนอเพื่อขออนมุตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทตอ่ไป นอกจำกนี ้จะ
ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์กำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง ที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ อยำ่งเคร่งครัด ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญตักิำรทวงถำมหนี ้พ.ศ. 2558  
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การด าเนินงานในปี2561 

1. กำรกู้ยมืเงิน และกำรเช่ำซือ้ทรัพย์สนิตำ่งๆ เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน โดยกำรกู้ยืมเงินจะพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็น ควำมเหมำะสมของกำรใช้

งำน นอกจำกนี ้ยงัค ำนงึถงึชว่งเวลำที่ต้องกำรใช้เงินและระยะเวลำกำรช ำระเงินให้สอดคล้องกนั 

2. ได้ปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรกู้ เงินและกำรค ำ้ประกนัท่ีมตีอ่เจ้ำหนีอ้ยำ่งเคร่งครัดช ำระเงินต้นและดอกเบีย้อยำ่งครบถ้วน ไมม่ีกรณีผิดนัดช ำระ

หนี ้ ไมม่ีเหตอุนัใดหรือแนวโน้มกำรเกิดเหตกุำรณ์ใดๆ ที่จะสง่ผลให้บริษัทฯ ละเมดิเง่ือนไขกำรกู้ยืมเงินในกรณีกำรกู้ เงินเพือ่ลงทนุใน

ทรัพย์สนิหรือกำรเชำ่ซือ้ทรัพย์สนิ บริษัทฯ ได้มีกำรตดิตำมกำรใช้งำนและกำรใช้ประโยชน์ จำกทรัพย์สนิอยูอ่ยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้

วำ่ กำรลงทนุในทรัพย์สนิตำ่งๆ เกิดประโยชน์อยำ่งแท้จริง และเป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรลงทนุ 

3. ไมเ่กิดกรณีกำรผิดนดัช ำระหนี ้หรือผิดเง่ือนไขใดๆ กบัเจ้ำหนี ้

4. มีกำรตดิตำมสถำนะทำงกำรเงิน สภำพคลอ่งทำงกำรเงิน และกำรบริหำรกระแสเงินสดอยำ่งใกล้ชิด  
 

ทรพัย์สนิทางปัญญาและลขิสทิธิ์ 
 บริษัทฯ เลง็เห็นคณุคำ่ และควำมส ำคญัของทรัพย์สนิทำงปัญญำ และลขิสทิธ์ิบริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรใช้งำน

คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และสำรสนเทศใดๆให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัวิำ่ด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยมี

แนวปฏิบตัิดงันี ้

 บริษัทฯ ไมอ่นญุำตให้พนกังำนท ำกำรดำวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดยไมไ่ด้รับอนญุำต 

 บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุให้พนกังำนเลอืกใช้สนิค้ำท่ีละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิ 

 บริษัทฯ ได้ท ำกำรอบรมพนกังำนให้มีควำมรู้เก่ียวกบันโยบำยและแนวทำงกำรใช้คอมพวิเตอร์ และควำมส ำคญัของทรัพย์สนิทำง

ปัญญำ และลขิสทิธ์ิอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 

การด าเนินงานในปี 2561 
1. มีนโยบำยด้ำนกำรบริหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Policy) ท่ีครอบคลมุถงึกำรไมล่ะเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำหรือลขิสทิธ์ิ บริษัทฯได้

ทบทวน แก้ไขปรับปรุงนโยบำยเพื่อให้ครอบคลมุสำมำรถตรวจสอบได้ มีกำรประกำศและประชำสมัพนัธ์อยำ่งตอ่เนื่องให้พนกังำนทกุทำ่น

ทรำบ พร้อมจดัสมัมนำสือ่สำรนโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัทำงด้ำนไอที IT Policy& IT Security โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อให้พนกังำนเข้ำใจถงึ

แนวทำง ข้อก ำหนดกำรใช้งำนระบบไอที ช่วยลดควำมเสีย่งทีจ่ะถกูโจมตจีำกบรรดำ Hacker หรือไวรัสตำ่งๆ 

2. กรณีพนกังำนเข้ำใหม ่ จะจดักำรปฐมนิเทศ ซึง่ครอบคลมุถึงเนือ้หำ และข้อก ำหนดตำมนโยบำยด้ำนกำรบริหำรระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ส ำหรับพนกังำนเข้ำใหมท่กุคนโดยไมช่กัช้ำ 

3. ก ำหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรม และแอพพลเิคชัน่ อยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยกำรเปลีย่นแปลงกำรใช้งำน จะต้อง

ได้รับกำรเห็นชอบโดยฝ่ำยสำรสนเทศ และผู้มีอ ำนำจอนมุตัิทกุครัง้ เพื่อปอ้งกนั และจดักำรควำมเสีย่งจำกกำรใช้งำนโปรแกรมผิด

วตัถปุระสงค์ 

4. มีกำรสุม่ตรวจสอบโดยฝ่ำยสำรสนเทศ และฝ่ำยตรวจสอบภำยในอยำ่งสม ำ่เสมอ อีกทัง้ ได้มีกำรหำรือ และประเมินควำมเสีย่งด้ำน

สำรสนเทศ รวมทัง้ทรัพย์สนิทำงปัญญำด้ำนสำรสนเทศ ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งอยำ่งสม ำ่เสมอ 

5. ไมเ่กิดกรณีกำรกระท ำควำมผิดท่ีเก่ียวกบักำรละเมดิทรัพย์สนิทำงปัญญำและลขิสทิธ์ิ 
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6. สือ่สำร และขอควำมร่วมมือไปยงัคูค้่ำ เพ่ือให้ปฏิบตัติำมกำรไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำ และลขิสทิธ์ิ 

7. ก ำหนดช่องทำงกำรติดตอ่สือ่สำรของพนกังำน กรณีต้องกำรสอบถำมเก่ียวกบักำรปฏิบตัิงำนด้ำน IT โดยพนกังำนสำมำรถสอบถำมได้หลำย

ช่องทำง ได้แก่ IT help desk, โทรศพัท์, อีเมล รวมถึงกำรติดตอ่ผำ่นระบบ intranet ซึง่สง่ข้อควำมถงึพนกังำนท่ีรับผิดชอบด้ำน IT ได้

โดยตรง 

8. กรณีพนกังำนพบกำรกระท ำผิด และมีข้อสงสยัเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบักำรละเมิดลขิสทิธ์ิ สำมำรถแจ้งเบำะแสผำ่น  whistle-

blowing@surapon.com หรืออำจแจ้งผำ่นผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั 

 

การต่อตา้นทุจรติคอร์รปัชัน่ 
บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนห้ามมิให้มีการจ่ายและรับสินบน 

บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นองค์กรที่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจ โดยกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนเพื่อสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัทำงธุรกิจ ควบคูไ่ปกบักำรตระหนกั และให้ควำมส ำคญักบักำรด ำเนินงำนโดยยดึหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น 
และผู้มีสว่นได้เสยี ดงันัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรประชมุครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัท่ี 19 กรกฎำคม 2556 มีมตอินมุตัินโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริต
คอร์รัปชัน่ฉบบันี ้ซึง่มีแนวปฏิบตัดิงันี ้ 

1. ด ำเนินงำนโดยยดึหลกัควำมโปร่งใสและห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน ท ำกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมว่ำ่จะโดยกำรน ำเสนอ กำร
ให้ค ำมัน่สญัญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรเรียกหรือรับผลประโยชน์ กำรให้ผลประโยชน์ กำรชกัจงูสูก่ำรกระท ำที่ผิดตอ่กฎหมำย 
หรือกำรท ำลำยควำมไว้ใจ หรือกำรกระท ำอื่นใดทีเ่ป็นกำรทจุริต เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จกั ทัง้นี ้
ผลประโยชน์จำกกำรเรียก กำรรับ หรือกำรให้ ในท่ีนี ้ ไมไ่ด้หมำยถงึเฉพำะในรูปของตวัเงินเทำ่นัน้ แตย่งัหมำยควำมรวมถงึ
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไมใ่ช่ตวัเงินด้วย 

2. ก ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบตัิในกำรปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในรูปแบบตำ่งๆ ได้แก่ กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมือง  กำร
บริจำคเพื่อกำรกศุล กำรให้เงินสนบัสนนุ กำรจ่ำยเงินคำ่ของขวญั คำ่บริกำรต้อนรับนอกจำกนี ้ ยงัได้ก ำหนดนโยบำยและแนว
ปฏิบตัิในด้ำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี นโยบำยกำรตรวจสอบและควบคมุภำยใน นโยบำยกำร
บริหำรควำมเสีย่ง นโยบำยกำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยใน นโยบำยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และนโยบำยควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์  โดยบริษัทฯ จะมกีำรก ำกบัดแูล และติดตำมให้กำรด ำเนินกำรในเร่ืองเหลำ่นี ้มคีวำมโปร่งใส ไมฝ่่ำฝืนกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง และพยำยำมปอ้งกนัไมใ่ห้กำรด ำเนินกำรในเร่ืองเหลำ่นี ้ มีผลตอ่กำรตดัสนิใจของผู้ รับเงิน หรือผลประโยชน์ เพื่อเอือ้
ประโยชน์แก่บริษัทฯ อยำ่งไมถ่กูต้อง ไมเ่หมำะสม 

3. พฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรบคุลำกร เพื่อให้บคุลำกรมีขดีควำมสำมำรถที่เอือ้ตอ่กำรด ำเนินงำนควบคูไ่ปกบักำรเสริมสร้ำง
คำ่นิยม และวฒันธรรมขององค์กรในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ นอกจำกนี ้ จะมีกำรสือ่สำร และเผยแพร่ควำมรู้แก่
พนกังำนทกุคน ให้รับทรำบ และเข้ำใจถงึนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงแนวปฏิบตัิในด้ำนจริยธรรม และกำรมี
พฤติกรรมที่มคีวำมรับผิดชอบตำมหน้ำที ่

4. จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในที่เหมำะสมและจ ำเป็น เพื่อปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และกำรด ำเนินงำนท่ีไมเ่ป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

5. มีกำรประเมินควำมเสีย่งด้ำนคอร์รัปชัน่ และจะจดัท ำมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ที่เหมำะสมกบัผลกำรประเมินควำม
เสีย่ง 

mailto:whistle-blowing@surapon.com
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6. จดัให้มีช่องทำงในกำรสือ่สำรกบัพนกังำนและผู้มีสว่นได้เสยี ให้สำมำรถแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เบำะแส มำยงับริษัทฯ 
และจดัให้มีกระบวนกำรสบืหำข้อเท็จจริง เพื่อน ำไปสูก่ำรแก้ไขปรับปรุงตอ่ไป 

7. จดัให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถกูต้อง เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
8. กำรจดัซือ้จดัจ้ำง ต้องด ำเนินกำรอยำ่งโปร่งใส เป็นไปตำมกฎหมำย และขัน้ตอนปฏิบตัิที่บริษัทฯ ก ำหนดขึน้ รวมทัง้มี

กระบวนกำรในกำรตรวจสอบงำนจดัซือ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
9. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน มีหน้ำทีเ่ฝำ้ระวงั และปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในองค์กร เมื่อพบเห็นกำรกระท ำที่จง

ใจทจุริต หรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดกำรทจุริต ต้องมีหน้ำที่แจ้งเหต ุหรือรำยงำนตอ่ผู้บงัคบับญัชำโดยทนัที หรืออำจแจ้งผำ่น
ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสที่บริษัทฯ ก ำหนดขึน้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะเก็บรำยละเอียดของผู้แจ้งข้อมลูไว้เป็นควำมลบั ผู้แจ้งข้อมลูที่
กระท ำด้วยควำมบริสทุธ์ิใจ และมีเจตนำท่ีดตีอ่บริษัทฯ รวมถึงผู้ ท่ีปฏิเสธกำรกระท ำท่ีทจุริตคอร์รัปชัน่จะได้รับกำรปกปอ้งอยำ่งดี
ที่สดุจำกบริษัทฯ และจะไมไ่ด้รับผลกระทบใดๆ จำกกำรกระท ำดงักลำ่ว 

10. กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุคน ตกลง และยอมรับท่ีจะปฏิบตัิตำมนโยบำย และมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
และจะปฏิบตัิตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ที่ฝ่ำฝืนไม่
ปฏิบตัิตำมนโยบำยนี ้ จะถกูลงโทษทำงวินยัตำมที่ระบใุนข้อบงัคบักำรท ำงำน และอำจถกูลงโทษตำมกฎหมำย ทัง้นี ้ ขึน้อยูก่บั
ข้อเท็จจริง และสถำนกำรณ์ 

11. บริษัทฯ ได้ก ำหนดขัน้ตอนในกำรแจ้งโดยสง่หนงัสอืแจ้งไปยงับริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทอื่นทีบ่ริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรควบคมุ 
และตวัแทนทำงธุรกิจ เพื่อน ำมำตรกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ไปปฎิบตัิ และจะเปิดเผยนโยบำยและมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต
คอร์รัปชัน่  

 นอกเหนือจำกนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ ตำมที่กลำ่วถงึข้ำงต้นแล้ว คณะกรรมกำรยงัได้พิจำรณำและอนมุตัิ
 นโยบำยอื่นๆ ที่สนบัสนนุกำรปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และแนวปฏิบตัิดงักลำ่ว ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ประกอบด้วย 

1. นโยบำยวำ่ด้วยกำรสนบัสนนุทำงกำรเมือง 

2. นโยบำยวำ่ด้วยกำรบริจำคเพื่อกำรกศุลและเงินสนบัสนนุ 

3. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 

4. นโยบำยวำ่ด้วยกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน รวมทัง้ช่องทำงและกระบวนกำรจดักำรกบัเร่ืองร้องเรียน 
 

การด าเนินงานในปี 2561 
 บริษัทฯ ได้จดัท ำแนวปฏิบตัเิร่ืองกำรปอ้งกนัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อปอ้งกนักำรทรุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอำจจะเกิดขึน้ โดยมี

รำยละเอียดดงันี ้

1. ก ำหนดแนวปฏิบตัิเพื่อกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นคูม่ือ และแนวทำงกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนทกุคน ให้สำมำรถ

ปฏิบตัิงำนได้สอดคล้องกบันโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และพนกังำนทกุคนต้องลงนำมรับทรำบ และยินยอมปฏิบตัิ

ตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตฯ อยำ่งเคร่งครัด 

2. สือ่สำรผำ่นช่องทำงตำ่งๆ อำทิ บอร์ดประชำสมัพนัธ์ เพื่อรณรงค์กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ กำรจดัอบรมพนกังำนในทกุระดบั รวมถงึ

บริษัทในเครือ ให้ได้ทรำบถึงนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ซึง่ประกอบด้วยนโยบำยตำ่งๆ วำ่ด้วยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

วำ่ด้วยกำรสนบัสนนุทำงกำรเมือง วำ่ด้วยกำรบริจำคเพื่อกำรกศุล และเงินสนบัสนนุ วำ่ด้วยกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล วำ่ด้วย

กำรแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียน รวมทัง้ช่องทำง และกระบวนกำรจดักำรกบัเร่ืองร้องเรียน 
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3. กำรลงนำมให้สตัยำบรรณของผู้บริหำรและพนกังำนท่ีจะยดึมัน่และปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ 

4. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เข้ำตรวจสอบกิจกรรมตำ่ง  ๆ ตำมแผนงำนตำมหลกักำรตรวจสอบบนพืน้ฐำนควำมเสีย่ง (r i s k - b a s e d  a u d i t )                  

และสุม่สอบทำนควำมรู้ควำมเข้ำใจของพนกังำน เก่ียวกบันโยบำยและแนวปฏิบตัเิพื่อกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และ

รำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

5. ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสในกรณีที่พนกังำนพบเห็นกำรทจุริตโดยพนกังำนสำมำรถแจ้งเบำะแสมำยงั คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้

ทำงไปรษณีย์ หรืออีเมล whistle-blowing@surapon.com หรือสำมำรถแจ้งผำ่นฝ่ำยบคุคล หรือผู้บงัคบับญัชำทกุระดบั รวมทัง้มี

กระบวนกำรในกำรตรวจสอบ และสอบสวนข้อเท็จจริงที่รัดกมุ มีมำตรกำรคุ้มครองที่เหมำะสมแก่ผู้แจ้งเบำะแส ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้

เผยแพร่รำยละเอียดของนโยบำยดงักลำ่วไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยฝ่ำยจดักำรจะสรุปเร่ืองร้องเรียนให้คณะกรรมกำตรวจสอบ

ได้พิจำรณำทกุไตรมำส 

6. ร่วมกบัหนว่ยงำนรัฐ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ (ปปช.) รณรงค์และให้ควำมรู้แก่พนกังำน

ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตทกุประเภท 

7. กำรจดัสง่จดหมำยเพื่อแจ้งซพัพำยเออร์และคูค้่ำ ได้รับทรำบถึงนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯและขอควำม

ร่วมมือจำกซพัพลำยเออร์และคูค้่ำ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. ได้รับกำรตอ่อำยกุำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (CAC) เป็นครัง้ที่ 2 ในเดือน

พฤษภำคม 2561 ภำยหลงัจำกทีไ่ด้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกครัง้แรกแล้ว ตัง้แตปี่ 2558 
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9. เข้ำร่วมงำนวนัตอ่ต้ำนกำรทจุริตแหง่ชำติ ภำยใต้หวัข้อ “คนไทยตืน่รู้สู้โกง” เมื่อวนัท่ี 6 กนัยำยน 2561 

 

 

 

 

 

10. บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้ด ำเนินกำรจดักิจกรรมวนัตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Day) เป็นประจ ำทกุปีโดย

กิจกรรมจะเน้นในเร่ืองกำรสือ่สำร และประชำสมัพนัธ์ให้พนกังำนได้รับทรำบ และยดึถือปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนทจุริต

คอร์รัปชัน่ รวมทัง้สร้ำงกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนในกำรเสนอข้อคิดเห็นในเร่ืองกำรปอ้งกนั ปรำบปรำม ไมใ่ห้เกิดกำรทจุริต

คอร์รัปชัน่ในองค์กร 
 

กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) จัดเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัท สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ ากดั จัดเม่ือวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 
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กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัท โมบายโลจิสติกส์ จ ากัด จดัเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัท สุรพลไฟเนสท์ จ ากดั เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

สงัคมและชมุชน 
บริษัทฯ ตระหนกัดถีึงควำมส ำคญัของกำรด ำนินงำนด้ำนสงัคม และกำรเข้ำไปมีสว่นร่วมสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบักำรพฒันำ

ชมุชนให้มีควำมเข้มแข็ง และยัง่ยืนจึงก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิไว้ดงันี ้

 บริษัทฯ สนบัสนนุ และมีสว่นร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมอำสำตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรพฒันำกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ ตอ่ชมุชน และ

สงัคม 

 บริษัทฯ สนบัสนนุ และมีสว่นร่วมในกำรสง่เสริม และด ำเนินกิจกรรมตำมประเพณี และวฒันธรรมของท้องถ่ินท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่ 
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การด าเนินงานในปี 2561 

1. จดักิจกรรม CSR มอบอำหำรในโครงกำร “สรุพลฟูด้ส์ ปันน ำ้ใจเพื่อรอยยิม้ Surapon Foods for Your Smiles” ให้กบั 3 โรงเรียน
ดงันี ้ 

1) โรงเรียนวดัหนำมแดง 
2) โรงเรียนคลองใหม ่
3) โรงเรียนคลองบำงแก้ว 

เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่ี และเกิดควำมใกล้ชิดกบัชมุชน โรงเรียน และสงัคมรอบข้ำง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. มอบผลติภณัฑ์ให้กบัหนว่ยงำนตำ่งๆ เนื่องในวนัเด็กแหง่ชำติ ปี 2561 ให้กบัหนว่ยงำน เช่น อบต. เทพำรักษ์, ศนูย์กำรศกึษำพเิศษ 

บ ำบดัและฟืน้ฟเูด็กพิกำร จ. สมทุรปรำกำร และสถำนตี ำรวจภธูร ส ำโรงเหนือเพื่อร่วมสนบัสนนุกำรมีสขุภำพท่ีดขีองเยำวชน ซึง่

เป็นอนำคตของชำติ ให้ได้บริโภคผลติภณัฑ์ที่มีประโยชน์ มีคณุภำพ ถกูสขุอนำมยั และมีสำรอำหำรท่ีเหมำะสม 
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สิง่แวดลอ้ม และการใช้ทรัพยากร 
 บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัตอ่กำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนงึถงึกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ และค ำนงึถงึผลกระทบที่จะเกิด

ขึน้กบัสิง่แวดล้อมจงึก ำหนดแนวปฎิบตัิไว้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย และข้อบงัคบัเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมอยำ่งเคร่งครัด 

2. บริหำรงำนโดยมีเปำ้หมำยในกำรปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมพร้อมทบทวน และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

อยำ่งตอ่เนื่อง และสม ่ำเสมอ 

3. เลอืกใช้เทคโนโลยี และขัน้ตอนกำรผลติที่มีมำตรฐำนด้ำนสิง่แวดล้อม โดยค ำนงึถึงกำรควบคมุปริมำณมลพิษ และกำรบ ำบดัมลพิษ

ก่อนน ำไปทิง้ 

4. สง่เสริมให้ลกูค้ำตระหนกัถงึข้อพงึระวงัด้ำนสิง่แวดล้อมที่เกิดจำกกำรใช้สนิค้ำของบริษัท 

5. มุง่เน้นกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ และกำรอนรัุกษ์พลงังำนในบริษัทฯโดยแตง่ตัง้คณะท ำงำนด้ำนพลงังำน เพื่อก ำหนด

เปำ้หมำยกำรท ำงำน ด ำเนินกำรประเมิน ติดตำมและดแูลกำรใช้ทรัพยำกรตำ่งๆ อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

6. จดัให้มีกำรแยกขยะและสง่ก ำจดั และกำรน ำทรัพยำกรบำงอยำ่งกลบัมำใช้ใหม่ 

7. บริษัทฯ ก ำหนดให้พนกังำนทกุคนต้องได้รับกำรอบรมเร่ืองกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและกำรรักษำสิง่แวดล้อม โดยผำ่นกำร

ฝึกอบรมและกิจกรรมตำ่งๆ อยำ่งตอ่เนื่องในปี 2561 

 

การด าเนินงานในปี 2561 

1. บริษัทฯ ได้จดักิจกรรมรณรงค์ประหยดัพลงังำน “Save Your  2nd home” รณรงค์กระตุ้นให้พนกังำนตระหนกัถงึกำรประหยดัพลงังำนใน
องค์กร ทัง้กำรประหยดัไฟ ประหยดัน ำ้ และกำรน ำกลบัมำใช้ (Reuse และ Recycle) โดยจดักิจกรรมตลอดทัง้ปี 2561  
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2. จดัอบรมหลกัสตูร ควำมรู้เก่ียวกบักำรประหยดัพลงังำนของอปุกรณ์ตำ่งๆ จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2561 

 บริษัทฯ มีนโยบำยสง่เสริมให้พนกังำนทกุคนมจิีตส ำนกึในกำรอนรัุกษ์พลงังำน ภำยในองค์กร ช่วยให้เกิดกำรใช้พลงังำนได้เกิด

ประโยชน์สงูสดุ อยำ่งตอ่เนื่องและยงัยื่น โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรใช้ไฟฟำ้จำกอปุกรณ์ตำ่งๆ ในกำรท ำงำนท่ีใช้ไฟฟำ้สงู ณ ปัจจบุนั อำทิเช่น ระบบ

ปรับอำกำศและระบบไฟสอ่งสวำ่งจึงได้จดักำรฝึกอบรมเร่ือง “ควำมรู้เก่ียวกบักำรประหยดัพลงังำนของอปุกรณ์ตำ่งๆ” ในหวัข้อ lighting และ Air 

C o n d i t i o n i n g  จะเป็นกำรเสริมควำมรู้ให้พนกังำนเข้ำใจ สงัเกตถุึงจดุพกพร่องของระบบปรับอำกำศและระบบไฟสอ่งสวำ่งเพื่อท ำกำรแก้ไข 

ปรับปรุง ทัง้ยงัชว่ยให้เกิดกำรตระหนกัถึงคณุคำ่ของพลงังำน และทรำบถึงผลกระทบจำกกำรใช้พลงังำนอปุกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ อีกทัง้จะช่วยให้

ทรำบขัน้ตอนวิธีกำรท่ีง่ำยตอ่กำรน ำไปใช้เพื่อสร้ำงจิตส ำนกึให้เกิดขึน้แก่องค์กร และสงัคมเรำอกีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. สือ่สำรและขอควำมร่วมมือไปยงัคูค้่ำ ให้มีสว่นร่วมในกำรสง่เสริมและดแูลสิง่แวดล้อมและกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งเหมำะสม และปฏิบตัิตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดทีเ่ก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด 

 

การรกัษาและการมสีว่นรว่มของพนกังาน 
บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรในปี 2561 ดงันี ้
1. ควำมพึงพอใจที่มีผลต่อควำมผกูพนัของพนกังำนที่มีต่อองค์กร รวมทัง้ได้น ำผลส ำรวจที่ได้น ำเสนอผู้บริหำรสงูสดุของสำยงำนต่ำงๆ เพื่อ

น ำมำวิเครำะห์และปรับปรุงในกำรสร้ำงควำมผกูพนัของพนกังำนในองค์กรอยำ่งตอ่เนื่อง โดยมีปัจจยัในกำรส ำรวจควำมพงึพอใจดงันี  ้
 ควำมสมดลุระหวำ่งชีวิตกำรท ำงำนและชีวิตสว่นตวั ( Work Life Balance) 
 สิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัในท่ีท ำงำน (Environment & Safety) 
 วฒันธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 สมัพนัธภำพในองค์กร ( Relationships) 
 กำรมีสว่นร่วม (Participation) 
 ควำมภมูิใจในองค์กร (Organization Pride) 
 กำรเรียนรู้และกำรพฒันำ (Learning and Development) 
 โอกำสควำมก้ำวหน้ำ (Career Path Opportunity) 
 กำรประเมินผลงำน (Performance Management) 
 คำ่ตอบแทนและสวสัดิกำร (Compensation & Benefit) 
 ควำมคิดเห็นตอ่งำนท่ีรับผิดชอบ (Jobs Assigned) 
 กำรมอบอ ำนำจ (Authority Assignment) 
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บริษัทฯ ได้น ำผลส ำรวจดงักลำ่ว มำพฒันำควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัของพนกังำน ซึง่ได้มีกำรด ำเนินกำรเพิม่เติมในหลำยเร่ือง 

ตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกพนกังำน นอกจำกนี ้ ยงัได้ก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรด ำเนินงำน (KPIs) เพื่อให้ทกุหนว่ยงำนมีสว่นร่วมในกำร

พฒันำควำมพงึพอใจ และควำมผกูพนัของบคุลำกรของบริษัท 

2. จดักิจกรรม Kaizen Awardของกลุม่บริษัทฯ โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในกำรพฒันำกำรท ำงำนจำกพนกังำนทกุคน รวมทัง้

เพื่อรณรงค์ และกระตุ้นให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรปรับปรุง และพฒันำศกัยภำพกำรท ำงำนให้ดยีิ่งขึน้ โดยมีรำงวลัให้ส ำหรับผู้ชนะเลศิใน

แตล่ะไตรมำส ทัง้ประเภทส ำนกังำน และประเภทปฏิบตัิกำร 

ไตรมาสที่ 1 
รำงวลัชนะเลศิประเภทปฏิบตัิกำร 2 รำงวลั 
 เคร่ืองนบัจ ำนวนตวั BBP จำก บริษัท สรุำษฏร์ซีฟูด้ส์ จ ำกดั 
 ตดั ตดั ตอ่ ตอ่ จำก บริษัท โมบำยโลจิสติกส์ จ ำกดั 
รำงวลัชนะเลศิประเภทส ำนกังำน 1 รำงวลั 
 ท ำอยำกๆ ให้ง่ำย จำก บริษัทสรุพลซูพรีมฟูด้ส์ จ ำกดั 
 

ไตรมาสที่ 2 

รำงวลัชนะเลศิประเภทปฏิบตัิกำร 1 รำงวลั 

 เคร่ือง Battering Rev.111 จำก บริษัทสรุพลซูพรีมฟูด้ส์ จ ำกดั 
รำงวลัชนะเลศิประเภทส ำนกังำน 1 รำงวลั  
 ลดกำรสญูเสยีสนิค้ำจำกกำรวดัอณุหภมูิ จำก บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

ไตรมาสที่ 3 
รำงวลัชนะเลศิประเภทปฏิบตัิกำร 1 รำงวลั 
 ต้มอีกซกัหนอ่ยจำก บริษัทสรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำงวลัชนะเลศิประเภทส ำนกังำน 1 รำงวลั  
 ง๊ำยง่ำย เปลีย่นจำกป๊ัม เป็นพิมพ์ จำก บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ไตรมาสที่ 4 

รำงวลัชนะเลศิประเภทปฏิบตัิกำร 1 รำงวลั 

 ปรับปรุงกำรไหลท ำให้ดีขึน้จำก บริษัทสรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 
รำงวลัชนะเลศิประเภทส ำนกังำน 1 รำงวลั  
 ตรวจเอง ถกูกวำ่เยอะ จำก บริษัท สรุพลฟูด้ส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 
 

 


