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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
    เพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเปาหมายการจัดการดานความยั่งยืน

      ดวยวสิยัทศัน “มุงมัน่เปนบรษิทัฯ ชัน้นําของคนไทยทีจ่ะสรรหา วจิยั ผลติ และพฒันาสนิคาไทยมมีาตรฐานระดบัสากล
และเปนอนัดบัหนึง่ในใจของผูบรโิภค” บรษิทัฯ ไดนําแนวคดิดานความยัง่ยนืทัง้มติเิศรษฐกจิ มติสิงัคม และมติสิิง่แวดลอม เขา
มาผสานเปนสวนหนึง่กบัการพฒันาองคกร ดวยการกําหนดแผนกลยทธุโครงสรางองคกร การจดัใหมรีะบบและเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ และกระบวนการทํางาน ทีเ่อือ้ใหบคุลากรรงัสรรคงานทีม่คีณุภาพ สงมอบคณุคาผานผลงานวจิยั ผลติภณัฑ และ
บรกิาร เสรมิสรางใหบรษิทัฯ แขง็แกรงทามกลางความทาทายทีเ่กดิขึน้เพือ่ตอบแทนและเตบิโตไปพรอมกบัผูมสีวนไดเสยีอยาง
ยัง่ยนื

      บรษิทัฯ กําหนดกรอบความยัง่ยนื จากหวัขอทีผู่มสีวนไดเสยีใหความสําคญั ครอบคลมุทัง้มติดิานสิง่แวดลอม สงัคม และ
ธรรมาภบิาล และผนวกเขาสูการดําเนนิงานหลกัตามพนัธกจิขององคกร เพือ่ขบัเคลือ่นอยางมปีระสทิธภิาพ และสนองตอบตอ
เปาหมายโลกดานการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals : SDGs) 

      อยางไรกต็าม ในปทีผ่านมา เพือ่ผลตอบเเทนตอการลงทนุ บรษิทัฯ ไดคํานงึถงึการใชประโยชนของทรพัยากรอยางคุมคา
มากทีส่ดุ เชน การใชนํ้า ไฟฟา กระดาษ การซอมแซมอปุกรณสํานกังานดวยกนัเอง และเรยีนรูทีจ่ะใชทรพัยากรอยางประหยดัและ
รูคณุคา นอกจากจะชวยบรษิทัฯ ลดตนทนุการผลติเเลวยงัเปนการชวยอนรุกัษสิง่เเวดลอมอกีดวย 

      นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัไดคํานงึถงึการเตบิโตอยางยัง่ยนืและหนักลบัมาทบทวนภาพรวมธรุกจิของบรษิทัฯ เพือ่เปดโอกาสให
บรษิทัฯ เขาใจจดุเเขง็ของตนและความตองการของผูบรโิภคมากยิง่ขึน้ ซึง่นําไปสูการสรางสนิคาและบรกิารใหมๆ  เพือ่ตอบโจทย
ความตองการของผูบรโิภค ตลอดจนการตดัสนิใจทีจ่ะเปดตลาดใหมผานการพฒันายาสมนุไพรและการแพทยแผนไทยทีม่ี
คณุภาพไดมาตรฐานสากล เขาถงึได กบัลกูคาทัง้ในประเทศและตางประเทศ

      ในการนี ้บรษิทัฯ ไดเพิม่การบรหิารจดัการความเสีย่งโดยคํานงึถงึผลกระทบทางสงัคมและสิง่เเวดลอมเปนทีต่ัง้ชวยให
บรษิทัฯ บรหิารจดัการความเสีย่งและเตรยีมพรอมรบัมอืกบัปญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ไมวาจะเปนภาวะโลกรอน หรอื การ
ขาดเเคลนทรพัยากรธรรมชาต ิดงันัน้ เพือ่เพิม่ความยัง่ยนืในการจดัหาพชืกญัชง กญัชา ทีม่คีณุภาพ และบรษิทัฯ ไดเขาไปรวม
มอืกบัสหกรณการเกษตร และ/หรอืวสิาหกจิชมุชน และรวมกบัมหาวทิยาลยัชัน้นําในประเทศ ในการสงเสรมิและลงทนุเกีย่วกบั
โครงการ การเพาะปลกูกญัชา กระบวนการผลติ การสกดั รวมถงึกระบวนการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ เพือ่รวมกนัในการพฒันางาน
วจิยัและนวตักรรมพชืเสพตดิเพือ่ประโยชนทางการแพทย สงเสรมิสขุภาพ ผลติสารสกดัหรอืผลติภณัฑ โดยจดัทําเปนศนูย
พฒันาแปลงตนแบบกญัชงสําหรบันํ้ามนั รวมถงึ การสกดัเอานํ้ามนั และสกดัเอาโปรตนีจากกากของเมลด็ ซึง่สิง่เหลานีจ้ะขบั
เคลือ่นธรุกจิของบรษิทัฯ ไปสูการพฒันาทีย่ัง่ยนืตอไป
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3.1.1 นโยบายการพัฒนาความย่ังยืน

      บรษิทัฯ มุงมัน่ทีจ่ะดําเนนิงานและสรางการเตบิโตทีย่ัง่ยนืแก
ธรุกจิ ภายใตการกํากบัดแูลกจิการทีด่ตีลอดหวงโซคณุคา โดย
คํานงึถงึผลกระทบตอผูมสีวนไดเสยี สงัคม และสิง่แวดลอม โดย
บรษิทัฯ เชือ่มัน่วาการดําเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความยัง่ยนืเปน
รากฐานสําคญัทีจ่ะชวยเสรมิสรางใหองคกรเตบิโตไดอยางมัน่คง
นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัมุงมัน่ทีจ่ะดําเนนิงานบนพืน้ฐานของการ
สรางการเปลีย่นแปลงเชงิบวกทัง้ตอชมุชน สิง่แวดลอม และ
เศรษฐกจิ เพือ่ใหการดําเนนิงานเปนไปในทศิทางทีเ่หมาะสมและสรางประโยชนตอผูมสีวนไดเสยีทกุระดบั ซึง่ความตัง้ใจดงักลาวนี้
จะชวยสงเสรมิใหการดําเนนิงานมุงสูความยัง่ยนืทัง้ในระดบับรษิทัฯ และกลุมบรษิทั ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดกําหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏบิตัดิานความยัง่ยนื (ดฉูบบัเตม็ http://www.hempcorp.co.th ภายใตหมวดนกัลงทนุสมัพนัธ) โดยมสีาระสําคญั ดงันี้

      (1) ลกูคา (Customer) บรษิทัฯ มุงมัน่ทีจ่ะพฒันาและคดัสรรสนิคาทีต่อบสนองตรงความตองการของลกูคา และเปน
สนิคาทีล่กูคาสามารถมัน่ใจไดในคณุภาพในราคาทีคุ่มคาสมเหตสุมผล มรีายการสงเสรมิการขายอยางตอเนือ่ง นอกจากนีล้กูคาจะ
ไดรบัการบรกิารทีด่เียีย่มเปนทีพ่งึพอใจสงูสดุของลกูคาจากบคุลากรทีม่คีวามรูในตวัสนิคา และมใีจรกัในงานบรกิาร

      (2) คูคา (Supplier) บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการประกอบธรุกจิดวยความเปนธรรม ดําเนนิธรุกจิกบัคูคาดวยมติรภาพทบนพืน้
ฐานของการสงเสรมิประโยชนซึง่กนัและกนั โดยมุงหวงัความสําเรจ็ในการประกอบธรุกจิรวมกนั (Win-Win Situation) มี
ความซือ่ตรงกบัคูคาโดย ยดึมัน่ตอการปฏบิตัติามสญัญาทีต่กลงกนัอยางเครงครดั และเปดเผยขอมลูทีจ่ําเปนดวยความจรงิใจ
มคีวามชดัเจนสามารถตรวจสอบได

      (3) พนกังาน (Employee) บรษิทัฯ ใหความสําคญักบัทรพัยากรบคุคลทกุระดบัชัน้ พนกังานจะไดรบัความมัน่คงในการ
ดํารงชพี มรีายไดทีเ่หมาะสมไดรบัสวสัดกิารมสีภาวะแวดลอมการทํางานทีด่ ีมโีอกาสในการเตบิโตกาวหนาในสายอาชพี และจดุ
มุงหมายสําคญัของบรษิทัฯ คอื ตองการใหพนกังานมคีวามสมดลุระหวางชวีติและการทํางาน (Work Life Balance)

      (4) สงัคมและชมุชน (Social & Community) บรษิทัฯ ยดึมัน่มาโดยตลอดทีจ่ะดําเนนิธรุกจิทีส่งเสรมิสรางสรรค
สงัคม ไมดําเนนิธรุกจิตลอดจนไมสงเสรมิธรุกจิทีส่รางปญหาหรอืเกดิผลเสยีตอสงัคม โดยเฉพาะอยางยิง่เยาวชนซึง่เปนกําลงั
สําคญัของสงัคมในอนาคต นอกจากนี ้ยงัตระหนกัถงึความเปนมติรตอสิง่แวดลอม ซึง่แม บรษิทัฯ จะไมไดดําเนนิธรุกจิทางดาน
โรงงานผลติ แตกไ็ดมกีารดําเนนิหลกัการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ภายในองคกรมาอยางตอเนือ่ง  

      (5) ผูถอืหุน (Shareholder) บรษิทัฯ ตระหนกัดวีาผูถอืหุนทกุทานมคีวามเปนเจาของรวมกนักบับรษิทัฯ จงึใหความ
สําคญักบัความเทาเทยีมกนั รวมถงึดําเนนิธรุกจิ ธรุกรรม ภายใตหลกัเกณฑตางๆ ตามทีห่นวยงานทีเ่กีย่วของกําหนด เพือ่ให
เกดิความมัน่ใจในเรือ่งของความโปรงใส สามารถตรวจสอบได และมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะดําเนนิธรุกจิใหเกดิผลตอบแทนทีเ่หมาะสม
และธรุกจิมคีวามยัง่ยนื

      นอกจากนี ้บรษิทัฯ สรางความตระหนกัรูและความรบัผดิชอบตอแนวทางการพฒันาเพือ่ความยัง่ยนื ทีจ่ะสรางความมัน่ใจ
วาบรษิทัฯ จะพฒันาเศรษฐกจิใหสอดคลองกบัผลประโยชนทางสงัคม สิง่แวดลอม และผูมสีวนไดเสยีทกุฝาย รวมถงึสงเสรมิ
การดําเนนิงานทีร่บัผดิชอบตลอดหวงโซคณุคาขององคกรอยางตอเนือ่งภายใตวสิยัทศัน บรษิทัฯ ไดกําหนดกลยทุธความยัง่ยนื
ทีก่ําหนดไวในนโยบายการพฒันาความยัง่ยนืองคกร ใหเปนแนวทางดําเนนิธรุกจิในการสรางมลูคาทางเศรษฐกจิ รวมทัง้สราง
คณุคารวมแกสงัคมและสิง่แวดลอม สงผลถงึผูมสีวนไดเสยีทีด่ําเนนิธรุกจิเคยีงคูกบับรษิทัฯ อยางยัง่ยนืดวย 
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3.2 การจัดการผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

      การบริหารหวงโซอปุทานเปรียบเสมอืนหัวใจหลกัในการดําเนนิธุรกิจขององคกร ซ่ึงบรษัิทฯ ไดจดัลําดับของกระบวนการ
ท้ังหมดท่ีมีตอการสรางความพอใจใหกับลูกคา โดยเริม่ตนต้ังแตกระบวนการจดัซ้ือ (Procurement) การผลติ
(Manufacturing) การจัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจดัจําหนวย
(Distribution) และการขนสง (Transportation) ซ่ึงกระบวนการทัง้หมดน้ี บรษัิทฯ จะจดัระบบใหประสานกันอยางคลองตัว
ดวยการดําเนินธุรกิจจากลูกคาคนสุดทายไปถงึการผลิตรายแรก และจดัหาขอมูลทางการคาทีช่วยสรางประโยชนสวนเพ่ิมใหแก
ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียในระบบการคาน้ัน และกําหนดดชันีช้ีวดัในการดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจกรรมทางการคาน้ันๆ 

      นอกจากน้ี การจัดการซัพพลายเชนไมไดครอบคลุมเฉพาะหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเทาน้ัน บริษัทฯ ยงัเนนและใหความ
สําคัญในการสรางความสัมพันธเชือ่มตอกับองคกรอ่ืนๆ เชน ผูจัดหาวัตถุดิบ /สินคา (Suppliers) บริษัทผูผลติ
(Manufactures) บริษัทผูจําหนาย (Distribution) รวมถงึลูกคาของบริษัทฯ จงึเปนการเช่ือมโยงกระบวนการดําเนนิธรุกจิ
ทุกข้ันตอนท่ีเก่ียวของดวยกันเปนหวงโซหรือเครือขายใหเกิดการประสานงานกันอยางตอเน่ือง ซ่ึงบริษัทฯ ไดรบัความรวมมือและ
ไดรับการสนับสนุนท่ีดี ท้ังในดานสนิคาทีห่ลากหลายและบริการตางๆ บริษัทฯ มีนโยบายไมเอาเปรียบคูคา คาขายแบบตรงไปตรงมา
ชําระเงินตรงตามกําหนดเวลาทุกคร้ัง รกัษาสมดุลในการทําธุรกิจระหวางบริษัทฯ กับคูคารายใหญและรายยอย รวมทัง้เชญิชวน
ใหบริษัทคูคาเขารวมเปนภาคีเครือขายโครงการแนวรวมปฏบัิติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจุริต (CAC) นอกจากน้ี
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจกับคูคาเหมือนมิตร ใหการสนบัสนนึซึง่กันและกัน เพ่ือสรางความเติบโตและความแข็งแกรงทีจ่ะตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค โดยบริษทัฯ มุงมัน่ท่ีจะผลติ จําหนาย บรกิาร ผลิตภัณฑทีมี่คุณภาพและไดรับรองมาตรฐานสากล
ดําเนินการขายท่ีไมเอาเปรยีบผูบริโภค

3.2.1 หวงโซคุณคาของธุรกิจ

3.2.2 การวิเคราะหผูมีสวนไดเสียในหวงโซคุณคาของธุรกิจ

    บรษิทัฯ ใหความสําคญักบัผูมสีวนไดเสยีทกุกลุม เพราะบรษิทัฯ ตระหนกัดวีาความคดิเหน็ของผูมสีวนไดเสยีมสีวนสําคญัใน
การชวยพฒันาการดําเนนิงานของบรษิทัฯใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ และสรางความเชือ่มัน่ใหแกผูถอืหุน คูคา ลกูคา และผูทีม่ี
สวนไดเสยี ภายใตกรอบจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธรุกจิ
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3.3 การจัดการดานความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดลอม

3.3.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานส่ิงแวดลอม

      บริษัทฯ มุงเนนการดําเนินธุรกิจและการเติบโตควบคูกับการบริหารจดัการเพ่ือลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยมุงมัน่ทีจ่ะ
กําจัด หรือ ลดมลพิษตอระบบนิเวศนท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ และของผูทีมี่สวนไดเสีย เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาอยางย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีการกําหนดกรอบการดําเนินงานไวในจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี
      1. สรางความเขาใจท้ังทางบวกและทางลบตอส่ิงแวดลอมใหกับพนักงานทกุคนทกุระดับ
      2. สงเสริมวัฒนธรรมในองคกรใหพนักงานทุกคนตระหนักและมีสวนรวมในการคิดคนและแสวงหาแนวทางวิธีการลดการใช
ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนการปลอยของเสียและกาซเรือนกระจก เพ่ือปองกัน ควบคุม และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
ชุมชน และสังคมใหนอยท่ีสุด
      3. สงเสริมความย่ังยืนดานส่ิงแวดลอมภายในหวงโซอุปทาน โดยการเลือกคูคา ผูรับจาง รวมถึงพันธมิตรทางธุรกจิ โดย
พิจารณาจากความสามารถในดานการจัดการส่ิงแวดลอม และความสอดคลองกับนโยบายสิง่แวดลอมของบริษัทฯ
      4. มุงม่ันท่ีจะดําเนินการดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนือ่ง โดยดําเนินโครงการหรอืดํารงไวซ่ึงกระบวนการ โดยมีเปาหมายทีจ่ะ
ลดปริมาณผลกระทบจากส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากการดําเนนิกิจการของบริษัทฯ

3.3.2 ผลการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม

      บริษัทฯ ตระหนักดถึีงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนโดยสวนรวม
แมวาลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ จะไมมีผลกระทบโดยตรงตอส่ิงแวดลอม หรือ กอใหเกิดมลภาวะอยางเห็นไดชัดเหมือนกบั
      โรงงานอตุสาหกรรม หรอื ธรุกจิบางประเภท แต
บรษิทัฯ กไ็ดใหความสําคญั และใสใจในเรือ่งสิง่
แวดลอมมาโดยตลอด บรษิทัฯ จงึไดรณรงคและ
ปลกูฝงใหพนกังานเกดิจติสํานกึในความรบัผดิชอบ
ตอสิง่แวดลอมมาอยางตอเนือ่ง โดยมวีตัถปุระสงค
เพือ่สงเสรมิใหลดการใชทรพัยากร และนําทรพัยากร
ทีใ่ชแลวกลบัมาใชใหเปนประโยชน รวมทัง้หาวสัดุ
หรอืวธิทีดแทนเพือ่ลดการใชทรพัยากร และใชวสัดุ
อปุกรณทีช่วยลดโลกรอน อกีทัง้ไดนําเสนอ
กจิกรรมใหพนกังานไดรวมสนกุ และสรางความ
ตืน่ตวั รบัรู และปลกูจติสํานกึรวมกนั ดงันี้
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1) การบรหิารจดัการไฟฟา และแสงสวาง

      บรษิทัฯ ไดปลกูฝงใหพนกังานใชไฟฟาอยางประหยดั
คํานงึถงึการประหยดัพลงังานไฟฟา โดยมกีารพจิารณา
จดัซือ้เครือ่งใชไฟฟาในสํานกังานทีม่คีณุสมบตัปิระหยดัไฟ
รวมทัง้ปดไฟในชวงพกักลางวนั และหลงัเลกิงานทนัที
รณรงคการใชไฟฟาอยางประหยดั ใชสวติซเปดปดไฟ
อตัโนมตัใินหองอาหารพนกังานทกุชัน้ใน

3) การบรหิารจดัการขยะ ความสะอาด และปลอดภยั

      บรษิทัฯ รณรงคใหพนกังานมจีติสํานกึในการทิง้ขยะ
การรกัษาความสะอาด เพือ่ความปลอดภยั โดยปลกูฝงให
พนกังานทําความเขาใจเกีย่วกบัการบรหิารขยะทีถ่กูทิง้ใน
บรษิทัฯ ใหเปนไปตามแนวทางปฏบิตัใิชกนัทัว่โลก เพือ่ลด
ปรมิาณขยะและของเสยีทีจ่ะสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม 
กอใหเกดิมลพษิและเชือ้โรคตางๆ ในสํานกังาน โดยมกีาร
ประชาสมัพนัธใหพนกังานเรยีนรูวธิกีารทิง้ขยะ การใชพืน้ที่
รวมกนัดวยความรบัผดิชอบรวมกนัรกัษาความสะอาด 
หมัน่ลางมอือยูสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะหลงัการใชหองนํ้า
 
4) การบรหิารจดัการอปุกรณเครือ่งใชสํานกังานอยางคุมคา

      บรษิทัฯ บรหิารจดัการอปุกรณเครือ่งใชสํานกังานตางๆ
ใหมกีารใชอยางคุมคา ดวยการนําอปุกรณสํานกังานทีใ่ชแลว
แตยงัอยูในสภาพดกีลบัมาใชใหมเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ
เชน เครือ่งคอมพวิเตอร เครือ่งพมิพเอกสาร เครือ่งคดิเลข
แฟมเอกสาร ซองจดหมาย เปนตน 
      สวนการบรหิารจดัการเรือ่งการใชกระดาษนัน้ บรษิทัฯ มี
การ Reuse กระดาษทีใ่ชแลวหนาเดยีว นํามาใชใหม นอกจาก
นี ้ยงัมกีารรณรงคใหพนกังานงดพมิพงานโดยไมจําเปนและให
มกีารสือ่สารทัง้ภายในองคกรและภายนอกองคกร ผานทาง
Email หรอื LINE 

2) การบรหิารจดัการการใชนํ้า รณรงคการใชนํ้าประปา ลดการเปดนํ้าทิง้โดยสญูเปลา
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5) การลดผลกระทบทางลบตอสิง่แวดลอมหรอืการจดัการการปลอยกาซเรอืนกระจก

      หนวยงาน อพีเีอ หรอื สํานกังานปกปองสิง่แวดลอม (Environmental Protection Agency -EPA) ของสหรฐัฯ
จดัอนัดบัผูปลอยแกสเรอืนกระจกของภาคสวนผูใชขัน้สดุทาย (end-user sectors) ไวเปนลําดบัดงันี ้คอื: อตุสาหกรรม, 
การขนสง, การพกัอาศยั, พาณชิยกรรม และเกษตรกรรม เปนแหลงปลดปลอยแกสเรอืนกระจก ซึง่สําหรบัรายบคุคลนัน้ เกดิ
จากการใหความอบอุนและการทําความเยน็ในอาคาร การใชไฟฟา และการขนสง  ดงันัน้ มาตรการในการอนรุกัษเพือ่แกไขการลด
การปลอยกาซเรอืนกระจกสําหรบัรายบคุคล ไดแก การใชฉนวนกนัความรอนสําหรบัอาคาร การใชหลอดฟลอูอเรสเซนแบบ
ประหยดั และการเลอืกซือ้รถยนตทีก่นินํ้ามนันอย

      สําหรบับรษิทัฯ คณะกรรมการมคีวามมุงมัน่ในการลดผลกระทบทางลบตอสิง่แวดลอมหรอืการจดัการการปลอยกาซเรอืน
กระจก ดงันัน้ การออกแบบอาคารสํานกังานของบรษิทัฯ จงึไดมกีารพนฉนวนพยีโูฟมกนัความรอนบนอาคารสํานกังาน ซึง่ชนวน
พยีโูฟม (PU FOAM) มคีณุสมบตัเิปนโฟมฉนวนกนัความรอนและความเยน็ไดด ี(Most Efficient) ลดการปลอยกาซเรอืน
กระจก และเปนมติรตอสิง่แวดลอม เนือ่งจากไมมสีารพษิเจอืปน (Non Toxic / Irritant) ไมมสีวนผสมของใยหนิ
(Asbestos) และใยแกว Fiber Glass) หรอืสารอืน่ทีท่ําใหระคายเคอืงเกดิอาการแพเมือ่สมัผสัจงึปลอดภยัตอสภาพแวดลอม
และไมมสีารกอมะเรง็ สามารถลดการแผรงัสแีละการนําความรอนไดมากกวา 95% ลดเสยีงดงักัน้เสยีงเขา-ออก (Noise
Inhibiting) ทนตอกรดและดาง (Acid & Base Resistant) ไมลามไฟ (Fire Retardant) นํ้าหนกัเบาและแขง็แรง ปองกนั
การรัว่ซมึ (Water Leaking) ตดิตัง้งาย (Easy to install) ในการพนฉนวนใชเวลาเซต็ตวัเพยีง 2-3 วนิาท ีปลอดภยัจาก
สตัวและแมลง (Vermin Resistant) และเปนการลงทนุทีคุ่มคา (Worth for Investment) เมือ่เปรยีบเทยีบคณุสมบตัดิาน
วศิวกรรมทีเ่ทาๆ กนัจะพบวาตนทนุตอหนวยทีใ่ชฉนวนกนัความรอน PU FOAM จะถกูวาฉนวนชนดิอืน่ๆ ทัง้ในดานคณุภาพ
ประสทิธภิาพอายกุารใชงานในระยะยาวอรรถประโยชนทีจ่ะไดรบัทัง้ทางตรงและทางออม 
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3.4.1 นโยบายและแนวทางปฏบิตัดิานสงัคม

      บรษิทัฯ ยดึมัน่ในเจตนารมณทีจ่ะดําเนนิธรุกจิภายใตจรยิธรรม และธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปรงใส สามารถตรวจสอบได
โดยดําเนนิธรุกจิตามหลกัสทิธมินษุยชน เนนการปฏบิตัติอผูมสีวนไดเสยีอยางเปนธรรมและเทาเทยีม มนีโยบายและแนวทาง
ปฏบิตัดิานสงัคม ซึง่จะชวยใหบรษิทัฯ สามารถพฒันาการดําเนนิกจิกรรมดานสงัคมไดครอบคลมุ

1) การประกอบกจิการดวยความเปนธรรม

      บรษิทัฯ ไดตระหนกัและคํานงึถงึการม ีCG ทีด่ ีและการนํา CG Code ไปปรบัใชนัน้ เปนไปเพือ่ประโยชนของบรษิทัฯ ผูถอื
หุน ลกูคา และผูทีเ่กีย่วของ ซึง่จะไดประโยชนควบคูกนัไป โดยบรษิทัฯ มกีารกําหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิ เพือ่ใหคณะ
กรรมการ ฝายบรหิาร และพนกังาน ใชยดึถอืเปนแนวทางปฏบิตัดิวยความซือ่สตัย สจุรติ และเทีย่งธรรม โดยบรษิทัฯ มกีาร
ทบทวนการนําหลกัปฏบิตัติาม CG Code ไปปรบัใชตามบรบิททางธรุกจิของบรษิทัฯ เปนประจําทกุป และเพือ่เปนหลกัปฏบิตัทิี่
จะชวยสนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทั ในการสรางกลไกกํากบัดแูลกจิการทีด่

2) การเคารพสทิธมินษุยชน

      บรษิทัฯ ดําเนนิธรุกจิโดยใหความสําคญัและเคารพตอ
สทิธมินษุยชนไมเอาเปรยีบลกูคา คูคา พนกังาน ปฏบิตัติอ
ทกุฝายอยางเสมอภาคและเทาเทยีมกนั ไมกระทําการใดทีเ่ปน
การละเมดิสทิธเิสรภีาพของบคุคลใดๆ ทัง้ทางตรงและทางออม

3) การปฎบิตัติอแรงงานอยางเปนธรรม

      บรษิทัฯ เลง็เหน็ความสําคญัของพนกังานทกุระดบัชัน้ จงึมนีโยบายและแนวทางปฎบิตัติอพนกังานทกุระดบัอยางเปนธรรม
โดยบรษิทัฯ จดัใหมสีวสัดกิารทีเ่หมาะสมแกพนกังาน อาท ิกองทนุสํารองเลีย้งชพี กองทนุประกนัสงัคม วนัหยดุพกัผอนประจําป
ชดุฟอรมพนกังาน เงนิสวสัดกิารชวยเหลอืในดานตางๆ รวมถงึการสนบุสนนุผลติภณัฑยาทีม่คีณุภาพมอบใหพนกังานดแูล
สขุภาพ การจดังานเลีย้งสงัสรรคตามประเพณไีทยตามแตละโอกาส โดยวตัถปุระสงคหลงัเพือ่กระชบัความสมัพนัธภายใน ให
พนกังานไดรูจกัซึง่กนัและกนัมากขึน้ ซึง่สงผลตอการทํางานรวมกนัไดดยีิง่ขึน้ เพือ่เปนสวสัดกิารและสงเสรมิความสามคัคใีน
องคกร 
      บรษิทัฯ ใหผลตอบแทนทีเ่ปนธรรมและเหมาะสมกบัความรู ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการปฏบิตังิานของ
พนกังานแตละคน สงเสรมิใหพนกังานมสีวนรวมในการกําหนดทศิทางและพฒันาการทํางานของบรษิทัฯ และใหความสําคญัตอ
การปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานและสวสัดกิารพนกังานอยางเครงครดั ตลอดจนจดัใหมกีารดแูลใหเกดิสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศทีด่ใีนการทํางาน เพือ่สขุอนามยัและความปลอดภยัตอชวีติและทรพัยสนิของพนกังาน

4) นโยบายในการพฒันาพนกังาน 

      บรษิทัฯ มนีโยบายการพฒันาพนกังานของบรษิทัฯ ใหมคีวามรูความสามารถ มทีศันคตทิีถ่กูตองในการปฏบิตังิาน ซึง่จะชวย
สงเสรมิใหพนกังานสามารถปฏบิตัหินาทีท่ีไ่ดรบัมอบหมายอยางมคีณุภาพ โดยสนบัสนนุสงเสรมิการพฒันาความรู ความสามารถ
ของพนกังานอยางตอเนือ่ง อาท ิมกีารจดัอบรมพนกังานขายเพือ่เพิม่พนูความรูในตวัสนิคาและผลติภณัฑตางๆ ของบรษิทัฯ 
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3.4 การจัดการดานความย่ังยืนในมิติสังคม
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และทีเ่กีย่วของ และพฒันาทกัษะการขาย อยางนอยเดอืนละ 1 ครัง้ การจดัอบรมหลกัสตูรคอมพวิเตอรเพือ่เปนการเพิม่พนูความ
รูใหแกพนกังาน และพฒันาพนกังานโดยการหาความจําเปนในการฝกอบรม ตลอดจนปรบัปรงุหลกัสตูรการฝกอบรมตางๆ อยาง
ตอเนือ่ง และมหีลกัสตูรตางๆ ใหเหมาะสมกบัพนกังานในแตละระดบัเปนประจําทกุป

5) การผลติและการบรกิารอยางมคีวามรบัผดิชอบตอลกูคาและผูบรโิภค

      บรษิทัฯ มุงมัน่ทีจ่ะตอบสนองความตองการของลกูคาดวยสนิคาทีม่คีณุภาพ ไดมาตรฐาน ถกูตองตามกฎหมาย ในราคาทีส่ม
เหตสุมผล และการใหบรกิารทีด่เียีย่ม โดยใหความสําคญัตอการเปดเผยขอมลูเกีย่วกบัสนิคาอยางถกูตองครบถวน และปฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขความรบัผดิชอบทีต่กลงกบัลกูคาอยางเครงครดั ตลอดจนรกัษาสารสนเทศทีเ่ปนความลบัของลกูคาอยางจรงิจงัและ
สมํ่าเสมอ 
 
6) การรวมพฒันาชมุชนและสงัคม

      บรษิทัฯ มุงมัน่พฒันาใหธรุกจิเจรญิเตบิโตอยางยัง่ยนื ควบคูการดแูลเอาใจใสชมุชน และใหความชวยเหลอืสงัคมดวยความ
ตัง้ใจ โดยกําหนดแนวนโยบายใหบรษิทัฯ มสีวนรวมในการรวมพฒันาชมุชนและสงัคม โดยบรษิทัฯ ไดรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัชัน้
นําของประเทศ และวสิาหกจิชมุชนตางๆ เพือ่การปลกูและการผลติกญัชง กญัชา และนําไปสูการผลติยาและพฒันากลบัมาที่
บรษิทัฯ อกีครัง้ โดยทางบรษิทัฯจะตัง้หนวยงานสําหรบัเรือ่งยาขึน้มารองรบัตอไป นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัไดประสานเปนผูรบัซือ้
ผลผลติจากวสิาหกจิชมุชนและสงตอใหกบักบักองยา และภาคเอกชน เพือ่การผลติยาและผลติผลติภณัฑอืน่ๆ ตอไป

3.4.2 ผลการดําเนนิงานดานสงัคม

      บรษิทัฯ ดําเนนิงานตามนโยบายและแนวทางปฏบิตัติอพนกังาน ลกูคา ชมุชน โดยเนนการยกระดบัความพงึพอใจและทําใหเกดิ
ความมสีวนรวม ในป 2564 มผีลการดําเนนิงานดานสงัคม ดงันี้

1) การดําเนนิงานเกีย่วกบัแรงงาน

      ตามนโยบายและแนวทางปฎบิตัติอพนกังานทกุระดบัอยางเปนธรรม นอกจากมสีวสัดกิารทีบ่รษิทัฯไดจดัใหกบัพนกังานแลว
ในป 2564 ทีผ่านมา บรษิทัฯ ไดจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสรางใหพนกังานไดมสีวนรวมและสานสมัพนัธ เชน การจดักจิกรรมสรงนํ้า
พระ รดนํ้าดําหวัผูบรหิาร และรวมรบัประทานอาหารกลางวนัรวมกนั ในชวงเทศกาลสงกรานต
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2) การฝกอบรมพนักงาน 

      ในป 2564 บริษัทฯ ไดจัดสงพนักงานเขาอบรมหลักสตูรสําคัญตางๆ รวมทัง้จดัอบรมสําหรบัพนักงาน เพ่ือเพ่ิมทกัษะและ
ศักยภาพในการทํางาน แกพนักงานจํานวน 9 หลกัสตูร ดงันี ้

     ทัง้นี ้บรษิทัฯ ใหความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพบคุลากรภายในองคกร ดงันี้

      (1) การสรางความคดิแบบผูนําทัง้ในเรือ่งของภาพลกัษณและการวางตวัอยางเหมาะสมเพือ่สงเสรมิภาพลกัษณทีส่ามารถนํา
มาซึง่ชือ่เสยีงตอไปในอนาคต
      (2) การสือ่สารอยางมอือาชพีเพือ่เตรยีมความพรอมในดานการเจรจาและการตอรอง รวมไปถงึการใชทกัษะการเจรจาเพือ่
เสรมิสรางการพฒันาศกัยภาพในเชงิบวก
      (3) การพฒันาทกัษะกระบวนการทางความคดิเพือ่วางแผนตอยอดการทํางานไดตรงตามเปาหมายไมวาจะเปนการทํางานคน
เดยีวหรอืการทํางานเปนทมี
      (4) การอบรมการพฒันาบคุลากรใหยกระดบัการบรหิารเพือ่ปรบัเปลีย่นทศันคตใิหมๆ  
      (5) การพฒันาบคุลากร ในการสรางทมีใหแขง็แกรง เรยีนรูสรางปฏสิมัพนัธกบัคนรอบขางเพือ่การสานความสมัพนัธอนัดี
ระหวางเพือ่นรวมงานในองคกร เพือ่เพิม่โอกาสในการควาความสําเรจ็ครัง้ยิง่ใหญใหแกบรษิทัฯ ไดอยางภาคภมูใิจ
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 3. ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

      ดวยสถานการณโควดิ -19 ทีร่ะบาดอยางตอเนือ่งในป 2564 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของพนกังาน บรษิทัฯ ไดมอบยาแกไอผสมฟาทะลายโจร และยาสารสกดัฟาทะลายโจรตราการบรู ให
กบัพนกังานทกุคน เพือ่ลดความเสีย่งจากการตดิเชือ้โควดิ – 19 และไดมกีารปรบัปรงุสถานทีท่ํางานใหเหมาะสมกบัการทํางาน
เพือ่ลดความเสีย่งจากการเจบ็ปวย บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ และดแูลคณุภาพชวีติของพนกังานหรอืลกูจางอยางเหมาะสม ในปที่
ผานมาไมพบกรณกีารบาดเจบ็จากการทํางานถงึขัน้หยดุงาน 

4) การดําเนนิงานเกีย่วกบัการผลติและการบรกิาร

      บรษิทัฯ ตระหนกัและใหความสําคญักบัการผลติและการบรกิารทีด่ทีีส่ดุ โดยในป 2564 ทีผ่านมา ผูบรหิารของบรษิทัฯ ได
รวมรบัฟงโครงการรวม 300 ไร มหาวทิยาลยันเรศวรกบัคณะเจาหนาที ่ผูเชีย่วชาญทีเ่กีย่วของ และกลุมสภาหอการคาและสภา
อตุสาหกรรมจงัหวดัพษิณโุลก และรวมหารอืกบัคณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร มหาวทิยาลยันเรศวร เรือ่งความรวมมอืการให
บรกิารคลนิกิ และ Care Giver ของบรษิทัฯ 

     โดยคณะผูบรหิารของบรษิทัฯ ไดเขาเยีย่มชมการปลกูกญัชาแบบ indoor ของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร บางเขน เพือ่
ศกึษาเกีย่วกบัการปลกูสายพนัธุตางๆ เขาชมงานหองเพาะกลา, หองทําใบและทําดอก, หองเกบ็ผลผลติ Dry and Cure และ
หองสกดั
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4) ลูกคา

      บริษัทฯ ตระหนักวาลูกคาคือหัวใจสําคัญในการขบัเคล่ือนธุรกจิ และไดมีการปฏบัิติตอลูกคา เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของ
ลูกคา มีการเปดชองทางการส่ือสารทางออนไลนเพ่ือใหคําปรกึษาและบรกิารตางๆ แกลูกคา และเพ่ือรับทราบผลกระทบจากสนิคา
หรือบริการตอลูกคา ท้ังน้ี โดยมีการรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคา รวมทัง้แสดงใหเห็นถึง ความพยายามในการสงมอบสนิคา
และ/หรือบริการท่ีสามารถยกระดับความพึงพอใจและความไววางใจจากลูกคา 

5) การดําเนินงานเก่ียวกับการมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม

      บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญกับรวมในการรวมพัฒนาชมุชนและสงัคม โดยในป 2564 ทีผ่านมา บรษัิทฯ ไดรวมมือ
กับสหกรณการเกษตรตางๆ เพ่ือการปลูกกัญชง กัญชา สําหรบัการผลิตและสกัด โดยกรมสงเสริญวิชากการเกษตร จะเปน
ผูนําเขามาใหสหกรณปลูกและบริษัทฯรับซ้ือผลผลิตจากสหกรณ ซึง่ปจจบัุนเรามีสหกรณเขารวมแลว 4 แหง คือ สหกรณ
การเกษตรจังหวัดอุดรธานี, สหกรณการเกษตรรําดาบ จังหวัดอุดรธานี, สหกรณการเกษตรปกธงชัย จงัหวัดนครราชสมีา และ
สหกรณการเกษตรคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย


