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ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านสงัคม 

บรษิทัฯ เคารพในสทิธมินุษยชนทุกประการ และทุ่มเทในการ
ปกป้องและสนบัสนุนสทิธมินุษยชนดงัที่ไดร้ะบุไวใ้น ปฏญิญา
สากลว่ าด้วยสิทธิม นุษยชน (Universal Declaration of 
Human Rights) และข้อตกลงร่วมทัง้สองฉบับ อันได้แก่ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธิพลเมอืงและสทิธทิางการ
เ มือ ง  (The International Covenant on Civil and Political 
Rights) และ กตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ 
สังคม  และวัฒนธรรม  (The International Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights) บ ริ ษั ท ฯ  จ ะ
หลีกเลี่ยงการละเมดิสทิธมินุษยชน และการมสี่วนเกี่ยวข้อง
ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยผู้อื่น และจะปฏิบัติต าม
กฎหมายของประเทศต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ท าธรุกจิอยู่ 

ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 
การจ้างงาน 

รายละเอียด จ านวน
พนักงาน (คน)

ชาย  

จ านวน
พนักงาน (คน)

หญิง 

พนักงานประจ า 784 676 

พนักงานผู้พิการ 11 2 

รวม   

ความผูกูพนัของพนักงาน 
ในปี 2564 บริษัทมีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ 
(Turn over rate) 11.92% มอีตัราเพิม่ขึ้น้ 0.94% จากปีก่อน 
• ลููกคา้ 
บรษิทัพฒันาสินค้าและบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนอง
ความพงึพอใจของลููกคา้ดว้ยความรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์และมี
จรยิธรรม โดยในปี 2564 บรษิทัได้รบัความพงึพอใจจากลููก
คา้ คดิเป็น 72.27% และไม่พบขอ้รอ้งเรยีนจากลููกคา้ในเรื่อง
ส าคญั 
 

• ชุุมชนและสงัคม 
บรษิทัด าเนินธุุรกิจด้วยความรบัผิดชอบต่อชุุมชนและสงัคม 
โดยให้ความส าคัญกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
หลีกเลี่ยงการด าเนินงานที่อาจสร้างผลกระทบเชงิลบต่อคุุณ
ภาพชีวติของชุุมชน รอบสถานประกอบการ ในปี 2564 ไม่
พบข้อร้องเรยีนจากชุุมชนในประเด็นด้านสงัคมหรอืสิ่่งแวด
ลอ้ม  

การฝึกอบรมพนักงาน 
ชัว่โมงการฝึกอบรมในปี 2564  
แยกตาม
สาขา 

จ านวน
ชัว่โมงการ
ฝึกอบรม 
(ชัว่โมง) 

จ านวน
พนักงาน
ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวน
ชัว่โมงอบรม
(เฉล่ียชัว่โมง/

คน) 

สมทุรสาคร 621 606 1.02 

ชลบุร ี 147.5 682 0.22 

บางบอน 12 86 0.14 

เมอืงจนี 656 86 7.63 

รวมทัง้ส้ิน 1,436.5 1,460 9.01 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ในปี 2564 บริษัทพัฒนาและปรับปรุุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ืองเพื่อลดความเสี่่ย
งจากการเจบ็ป่วย บาดเจบ็ หรอืเสยีชีวติ และดููแลคุุณภาพ
ชวีติของพนกังานหรอืลููกจา้งอยา่งเหมาะสม  

สถิติการเกิดอบุติัเหตปุระจ าปี 2564 

จ านวนอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงานเกนิ 3 วนั    4 ครัง้ 
จ านวนอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงานไมเ่กนิ 3 วนั 20 ครัง้ 
จ านวนพนกังานเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุในงาน ไมม่ ี

ทัง้น้ีบรษิทัได้มมีาตรการป้องกนัอุุบตัิเหตุุดงักล่าว ได้มกีาร
สอบสวนสาเหตุุการบาดเจ็บ บนัทึกผล และปรบัปรุุงแก้ไข
รายงานเรื่องดงักล่าวต่อคณะกรรมการความปลอดภยั และอา
ชวีอนามยัรบัทราบ
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สิทธิมนุษยชนและการด าเนินงาน 

บรษิทัเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินุษยชน และรกัษามาตรฐานการ  ปฏบิตัติามนโยบายสทิธมินุษยชนของ
บรษิทั เพื่อป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนของพนักงาน คู่ คา้ทางธุรกจิ ผูร้บัเหมา ลูกคา้ และชุมชนท้องถิน่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
และเป็นการตอบสนองความ คาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี และเป้าหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนืของสหประชาชาต ิ(SDGs) ในการแสดง 
ความรบัผดิชอบและสรา้งความเชื่อมัน่ในการเป็นบรษิทั ที่ด าเนินธุรกิจที่มคีวามเคารพต่อสทิธมินุษย  ชน โดยการด าเนินงานในปี 
2564 ทีผ่า่นมานัน้ บรษิทัทบทวนการด าเนินกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสทิธมินุษยชน เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งต่อการด าเนินธุรกจิ  

แนวทางหรอืกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประเดน็ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกบัทางบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ทัง้น้ี ในปี 2564 ไดป้ระเมนิความเสี่ยงดา้นสทิธมินุษยชนภายใน เพื่อระบุ ป้องกนั และลดผลกระทบจากความเสี่ยงด้าน

สทิธมินุษยชนในการด าเนินงานของบรษิทั ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งดา้นสทิธมินุษยชนด าเนินการโดย  
พจิารณาจาก 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ โอกาสที่จะเกดิขึน้ และผลกระทบ ครอบคลุมสทิธมินุษยชน ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ สทิธแิรงงาน สทิธชิุมชน 
ห่วงโซ่อุปทาน ความมัน่คงปลอดภยั สิง่ แวดล้อม และสทิธผิู้บรโิภค จากผลการประเมนิความเสี่ยงด้านสทิธมินุษยชน บรษิทั ได้
ก าหนดมาตรการในการ ควบคุมและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ และประเมนิความเสี่ยงที่เหลอือยู่ (Residual Risks) หลงัจาก
จดัท าแนวทางการป้องกนัและแก้ไขด้านสิทธมินุษยชนในการด าเนินธุรกิจของบริษทัเพื่อให้ม ัน่ใจว่าการบริหารจดัการด้านสิทธิ
มนุษยชนของบรษิทั มปีระสทิธภิาพในการควบคมุผลกระทบตลอดห่วงโซ่คณุคา่ 

สิทธิด้านแรงงาน

• สภาพการท างาน
ทีป่ลอดภยั

• เสรภีาพในการ
สมคมและการ
เจรจาต่อรอง

• แรงงานบงัคบั
• แรงงานเดก็
• การเลอืกปฏบิตัิ
ในการท างาน

สิทธิชมุชน

• มาตรการครอง
ชพีและคุณภาพ
ชวีติ

• สุขภาพ และ
ความปลอดภยั
ในชุมชน

• การมสี่วนร่วม
ของชุมชน

• การโยกยา้ยถิน่
ฐาน

สายโซ่อปุทาน

• จรรยาบรรณคู่คา้
• การสรา้งการมี
ส่วนร่วมของคู่คา้

ความมัน่คงความ
ปลอดภยั

• การบรหิาร
จดัการความ
มัน่คงปลอดภยั

• การฝึกอบรม 
การรกัษาความ
ปลอดภยั

ส่ิงแวดล้อม

• การจดั
การพลงังาน

• การจดัการของ
เสยีและวตัถุ
อนัตราย

• การจดัการน ้า
• ผลกระทบมลพษิ

สิทธิลกูค้า

• สุขภาพและ
ความปลอดภยั
ของลกูคา้และ
ผูบ้รโิภค

• การรกัษา
ความลบั และ
ความเป็นส่วนตวั
ของลกูคา้และ
ผูบ้รโิภค

จดัท าและประกาศ 
นโยบายด้านสิทธิ 

มนุษยชน

ประเมินความเส่ียง 
และผลกระทบด้าน 
สิทธิมนุษยชน

บรูณาการผลการ 
ประเมินกบัการ

บริหาร งานภายใน
องคก์ร

ติดตามรายงานผล 
การด าเนินงาน

กลไกการรบั เรื่อง
ร้องเรียน


