
 

 

   

  

  

  

   

  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืน 

ประจ าปี 2561 



สารบัญ 
 

เกี่ยวกับ บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

1 สารจากผู้บริหาร 

2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

3 เกี่ยวกับ บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 7 โครงสร้างขับเคลื่อน โค้ก-หาดทิพย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านความย่ังยืน 

  9 การด าเนินยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน 

 11 เป้าหมายการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 

 12 แผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 – 2564 

14 การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

 20 ยึดมั่นในจริยธรรม ก ากับดูแลกิจการที่ดี  พร้อมบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ 

การด าเนินงานด้านความย่ังยืน 

 23 ส่งมอบรอยยิ้มและเสียงตอบรับจากลูกค้า 

27 ผลิตภัณฑ์เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค 

 29 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาล 
30 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
32 Happy Workplace ดูแลและใส่ใจพนักงานหาดทิพย์ 
33 ยกระดับอาชีวอนามัย ปลอดภัย น่าท างาน 
36 ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสอดคล้องมาตรฐานสากล 

49 กลั่นกรองความคิดผลิตจากการสร้างสรรค์ 

51 ใส่ใจสิทธิมนุษยชน การจ้างงานและปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

เติมความรักสร้างความเข้มแข็งให้สังคม ส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุด เพื่อโลกเรา 

54 สร้างสรรค์คุณค่า เพ่ือสังคมส่วนรวม 

ภาคผนวก                                                                                                                                   

 



 

 
 

1 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

  เรียน ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน  

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) จะมีอายุครบ 50 ปีในพ.ศ.2562 นี้ ตลอดเวลาที่     

ผ่านมาบริษัทฯมียอดขายที่เติบโตอย่างเป็นล าดับถึงแม้ว่าบางห้วงเวลาภาพรวมทางเศรษฐกิจ

ของประเทศและภาคใต้ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่บริษัทฯก็มี

ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดรวมที่มากข้ึนมาโดยตลอด ซึ่งเช่ือว่าส่วนหน่ึงมาจากรากฐาน

ที่มั่นคงทั้งมิติทางสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล(Environmental , Social and 

Governance) หรือ ESG ซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ให้การสนับสนุนและให้

ความร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรฐานและข้อตกลงระดับสากล อีกทั้งให้การ

สนับสนุนชุมชนและสังคมโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย

เสนอข้อคิดเห็นเพื่อน าไปปรับปรุงและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องยาวนาน และในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้ารับการ

ประเมินความยั่งยืนตามรูปแบบและเกณฑ์ ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด และได้รับการพิจารณาเป็นบริษัทจด

ทะเบียนที่ด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีรายชื่อเป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability 

Investment) ประจ าปี 2561 

ในปี 2562 บริษัทฯยังคงกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งมั่นที่จะลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดีไว้เหมือนเดิม เช่นใช้ไฟฟ้าที่ได้จาก

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและบริสุทธิ์มาใช้ในการผลิตสินค้า ลดการใช้น้ ามันจากฟอสซิลโดย

การใช้พลังงานไฟฟ้าและ LPG เป็นเช้ือเพลิงในรถยก อีกทั้งใช้ NGV แทนน้ ามันปิโตรลียมในรถบรรทุกเพื่อการขนส่งและกระจาย

สินค้าท่ัวภาคใต้ นอกจากน้ียังมีโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ขององค์กรและผลิตภัณฑ์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน

จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ช้ันบรรยากาศและมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตโดยเข้าร่วม

โครงการ วอเตอร์ ฟุตพริ้นท์ (Water Footprint) เพื่อหาปริมาณการใช้น้ าบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และคืนน้ าในปริมาณ

ที่มากกว่าท่ีน ามาผลิตสู่ชุมชนและธรรมชาติอย่างปลอดภัยภายใต้ “โครงการรักน้ า”  

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมาและขอให้เช่ือมั่นว่า

คณะกรรมการ คณะผู้บริหารและพนักงาน”หาดทิพย์”ทุกคนจะมุ่งมั่น ทุ่มเทในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความส าเร็จและมีการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ขององค์กรต่อไป 

 
พลตรี  พัชร รัตตกุล 

ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

 



 

 
 

2 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 



 

 
 

3 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รู้จัก บริษัทหาดทิพย์  

             จ ากัด (มหาชน)  

 



 

 
 

4 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภท อุตสาหกรรมน ้าอัดลม โดยได้รับลิขสิทธิ์จาก      

โคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เมืองแอตแลนต้า มลรัฐจอร์เจียร์ ให้เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่ม
น ้าอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคลา” “แฟนต้า” “สไปรท์” และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่โคคา-โคลา คัมปะนี
เป็นเจ้าของ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น ้าผลไม้มินิทเมด เครื่องดื่มเติมความสดชื่น “อควาเรียส” และน้ าดื่มน้ าทิพย์ 
โดยมีโรงงานผลิต 2 แห่ง คือโรงงานที่ 1 ตั้งอยู่ที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และโรงงานที่ 2 ตั้งอยู่ที่อ าเภอ
พุนพิน จังหวัดสรุาษฎร์ธานีมีขอบเขตการจ าหน่ายเฉพาะ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ระนอง กระบี่ ยะลา 
ภูเก็ต พังงา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา สตูล ปัตตานีและนราธิวาส บริษัทฯ ผลิตผลิตภัณฑ์
เพ่ือจ าหน่ายและบางส่วนซื้อจากบริษัทคู่ค่ารายหนึ่งในกรุงเทพฯ มาจ าหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์น ้าอัดลม (Sparkling Beverages) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์โค้ก แฟนต้า และสไปรท์              
2. ผลิตภัณฑ์ non-carbonated (Still Beverages) ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ าผลไม้มินิทเมด เครื่องดื่มอควาเรียส  
และน ้าดื่มน ้าทิพย์ รายได้หลักของบริษัทฯ คือ รายได้จากการจ าหน่ายเครื่องดื่มน ้าอัดลมซึ่งได้รับลิขสิทธ์ให้ผลิต
และจ าหน่ายเฉพาะ 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย 
 

 

 

  

 



 

 
 

5 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

6 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การท างานเป็นทีม 

ท างานร่วมกัน และสนับสนุนเพื่อร่วมงานเพื่อ

ยกระดับผลงานโดยร่วม  
 

การพัฒนาบุคลากร 

สร้างคนโดยการฝึกอบรม และพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง  
 

ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

ซื่อสัตย์ สุจรติ, เปิดเผย และมคีวามจริงใจ  
 

ความคิดริเร่ิมเป็นรายบุคคล 

มีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ด้วยตนเอง  
 

เพ่ิมมูลค่าให้กับลูกค้า 

ท าให้เกิดความคาดหวังของลูกค้าเสนอ และ

เพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของลูกค้า  
 

การไว้วางใจและการเคารพซ่ึงกันและกัน 

ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ และการให้เกียรติ 

รวมถึงการสร้างความไว้วางใจจากผู้อื่น  
 

ความทุ่มเทและผูกพัน 

รับผิดชอบและท าในสิ่งท่ีตนให้ค ามั่นไว้  

เป็นส่วนหนึ่งของสังคมภาคใต้ 

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้

มีผลกระทบต่อคนรุ่นหลัง  
 

กลยุทธ์การตลาดโดยการสร้างความสัมพันธ ์

กระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า, ผูบ้ริโภค และ

ส่วนราชการในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  
 

ความสนุกสนามในการท างาน 

ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตัว 

และความสุขในการมาท างานในแต่ละวัน  
 



 

 
 

7 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับลิขสิทธิ์จากโคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ให้เป็น

ผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มน ้าอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้า “โคคา-โคลา” และผลิตภัณฑ์อ่ืนที่โคคา-โคลา   

คัมปะนีเป็นเจ้าของ ผ่านช่องทางในการส่งมอบสินค้าและบริการที่หลากหลายครอบคลุม 14 จังหวัดภาคใต้

มากกว่า 40 ปี ของการประกอบธุรกิจ ปัจจุบันโครงสร้างธุรกิจประกอบด้วย น าเข้าวัตถุดิบ ผลิตสินค้า และ

กระจายสินค้าตามช่องการการบริการของบริษัท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NATIONAL ACCOUNT (NA) TRADITIONAL TRADE WHOLESALE 

 Convenience Store (CVS) 

 Hyper/Super 

 Cinema 

 Quick Service Restaurant 

 Hotel  

 Cash&Carry  
ค้าปลีกในรูปแบบการขายส่ง 

 ส่งกระจายสินค้าไปยังสาขา
ครอบคลุ ม  14  จั งหวั ด
ภาคใต้ จ านวน 20 สาขา 
และกระจายสินค้าให้ร้านค้า
ปลีก ร้านอาหารต่างๆ  

DISTRIBUTION 

SUPPLIER 



 

 
 

8 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ด้าน

ความยั่งยืน 

 



 

 
 

9 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับมีหน้าที่ก ากับดูแล สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้

สอดคล้องกับนโยบายและกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนดังกล่าว 

 

 

จากการประกอบธุรกิจกว่า 

40  ปี ท าให้บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด 

(มหาชน) ตระหนักและมุ่งมั่นเป็น

บริษัทฯ ท่ีด าเนินธุรกิจตามแนว

ทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วย

การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียผ่านการด าเนินงานท่ีเป็น

เลิศ โปร่งใส ด้วยคุณภาพการ

บริการท่ีดี ความปลอดภัยสูงสุด 

เพื่ออนาคตท่ียั่งยืนของสังคมและ

สิ่งแวดล้อม ตามกรอบการบริหาร

จัดการให้ เป็นแนวปฏิบัติ ไปใน

ทิ ศ ท า ง เ ดี ย ว กั น ต า ม

มาตรฐานสากล 

นโยบายด าเนินงานสู่ความย่ังยืน  

 ด าเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และค านึงถึงผู้

มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ 

 มีการด าเนินงานตามห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการเติบโตทางธุรกิจ 

โดยใส่ใจมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพ ความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัย 

 ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการ

ด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้

เป็นไปตามนโยบายที่ยึดมั่นมาตลอดว่า “หาดทิพย์เป็นส่วนหนึ่ง

ของชาวใต้” 

 เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ตาม

กรอบการรายงานตามมาตรฐานสากลเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถ้วนต่อ

สาธารณะ 

 



 

 
 

10 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 “หาดทิพย์” มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิตชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดี โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

เคารพต่อสิทธิมนุษยชน มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกในการช่วยกันลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

จากการเติบโตของบริษัทฯโดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้

ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพ่ือ “ชุมชนของเรา” ให้ชุมชนใน 14 

จังหวัดภาคใต้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  

 

หาดทิพย์ร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีกรอบการท างาน 3 ด้าน ดังนี้ 

 ME : ส่งเสริมชีวิตกระฉับกระเฉงและแอคทีฟสู่สุขภาพแข็งแรง เพื่อ “ตัวเรา” 
 WE : เสริมสร้างชุมชนให้แข็งแรง เพื่อ “สังคมของเรา” 
 WORLD : พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อ “โลกของเรา” 

 

 
 

 
 



 

 
 

11 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เป้าหมายทางเศรษฐกิจ : 
ส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนา
องค์กร ผ่านการปฏิบัติการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการ
ธุรกิจน้ าอัดลมในภาคใต้ และการบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน
แบบบูรณาการ 
 

 เป้าหมายทางสังคม : 
รับผิดชอบต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม 
 

 เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อม : 
มุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีจิตส านึกใส่ใจต่อ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการป้องกันสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติผ่านวิธีการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 

เพ่ือให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย 

ความมุ่งหวังทางด้านความยั่งยืนในการสร้าง

ก าไรพร้อมทั้งมีการเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

นั้น บริษัทจะต้องบริหารจัดการองค์กรใน

รูปแบบที่จะเสริมสร้างความสามารถในการ

แข่ งขันของบริษัทควบคู่ ไปกับการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ ดังนั้นวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ 

การสร้างผลกระทบในเชิงบวกให้มากขึ้นในการ

สนับสนุนและท างานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน คู่ค้า ชุมชน

สังคม พร้อมกับพยายามลบผลกระทบในเชิงลบ 

จึงสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมของ

องค์กร และแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 



 

 
 

12 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ได้เริ่มมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 5 ปีของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากบุคลากรทุกคนถือเป็น
ทรัพยากรและเป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร หาดทิพย์จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญ ความคิด
สร้างสรรค์และเพ่ิมทักษะการท างานอย่างมืออาชีพ ส่งผลให้บุคลากรมีศักยภาพเติบโตไปพร้อมกับองค์กร รวมทั้ง 
เสริมสร้างทัศนคติที่ดีผ่านค่านิยมควบคู่กับการดูแลด้านสวัสดิการ การดูแลเอาใจใส่ทั้งสุขอนามัย และสถานที่
ท างานที่มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม และอบอุ่น น าไปสู่ความรัก ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อบริษัทฯ 
การส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งหวังให้มีความพร้อม
ในการแข่งขันในระดับสากลและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 เครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน      
ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มต้นระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป โดยแบ่งเส้นทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนออกเป็น 5 ระยะ  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 จั ดตั้ ง คณะท า ง าน  เพื่ อ หารื อ
วางแผน เริ่มต้นวางเส้นทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมระบุผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและประเมินผล
กระทบโครงการต่างๆ ที่มีอยู่  

ระยะที่ 1 การประเมิน 

ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์ของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมวางแผน
ประชาสัมพันธ์และเร่ิมด าเนินโครงการ 
และจัดท ารายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ฉบับแรก  

ระยะที่ 2 การปฏิบัติ 

แบ่งปันข้อมูลการปฏิบัติงานใหผู้้
มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมขยายผล
โครงการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และวัดผลการด าเนินโครงการ 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ
บรรลุผลส าเร็จ  

ระยะที่ 4 การท าให้ย่ังยืน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ หัวใจ
ของการด าเนินธุรกิจ ทุกหน่วยงาน
ในบริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริม
ให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ระยะที่ 5 การเรียนรู้และส่งเสริม 

ปลูกฝังให้หน่วยงานในบริษัทน า
การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วน
หนึ่ งของการปฏิบัติ งาน และ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งเริ่มให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  

ระยะที่ 3 การขยายผล 



 

 
 

13 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักว่าผู้มีส่วนได้เสียมีบทบาทส าคัญต่อการขับเคลื่อนบริษัทฯ จึง

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตไปพร้อมกัน

อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“หาดทิพย์” สถานประกอบการที่

มุ่งมั่นพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้

เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 



 

 
 

14 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) เล็งเห็นความส าคัญในประเด็นมิติความยั่งยืน โดยมีกระบวนการ

รวบรวม ประเมินและจัดล าดับประเด็นมิติความยั่งยืนภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จึงจัดท า

รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2561 เพ่ือเปิดเผยแนวทางและผลการด าเนินงานทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561) ในการจัดท ารายงานความยั่งยืน

ประจ าปี 2561 ได้ก าหนดเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์รายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative 

Standards ฉบับ GRI Standards ทั้งประเด็นผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประเด็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ

โลก แนวทางการด าเนินกลยุทธ์ของธุรกิจและปัจจัยด้านความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือโอกาสในการ

ด าเนินธุรกิจมาประกอบการประเมินการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสนิค้าและบริการ การสร้างความสมัพันธ์และ 
การตอบสนองของลูกค้า 

การจดัการน้ าอย่างย่ังยืน 

จริยธรรมในการด าเนินธรุกจิ 

การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

การจดัการ 
คุณภาพอากาศ 

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 
การจดัการของเสีย 

การมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้เสีย การก ากับดแูลกจิการ  

การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 

การบริหารแรงงาน  
และความผกูพนัของพนกังาน 

อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ 
การใช้วตัถุดิบและเชือ้เพลิงอย่างย่ังยืน 

ต่ า   ระดับผลกระทบที่มีนัยส าคัญต่อบริษัท ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   สูง 

ต่ า
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15 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทได้พิจารณาจากความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญกับผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการด าเนิน

ธุรกิจ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 8 กลุ่ม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและสร้าความผูกพัน รวมทั้ง

การตอบสนองความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 

  

 

 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบหรือช่องทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างประเด็นและความ
คาดหวัง 

ตัวอย่างสิ่งที่บริษัทด าเนินการ
ตอบสนอง 

พนักงาน/ลูกจ้างช่ัวคราว/ 
พนักงานเกษียณอายุ  

(ต่ออายุ) 

 การปฐมนิเทศพนักงาน 
 การรับฟังความคดิเห็นข้อ

ร้องเรียนจากพนักงาน 

 การจัดกิจกรรมผู้บรหิารพบ

พนักงานประจ าป ี

 การสื่อสารข้อมลูผ่านช่อง
ทางการสื่อสารภายในบริษัทใน
ระบบ Intranet/วารสารหาด
ทิพย์  

 สวัสดิการของพนักงาน 
 ความมั่นคง ก้าวหน้า และการ

เติบโตในหนา้ที่การงานอย่าง
ทัดเทียมกัน 

 กิจกรรมสร้างความสมัพันธ์
พนักงานในบริษัท  

 การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ภาพลักษณ์ของบริษัท 

 

 ก าหนดนโยบายปฏิบตัิตาม  
กฎหมายแรงงานและจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม 

 ด าเนินการจัดตั้งโครงการกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานใน
บริษัท  

 การส่งเสริมใหจ้ัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน  

 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ดีขึ้น 

พนกังาน

ชุมชนและ
สงัคม

คู่คา้ คู่สญัญญญา

ผูบ้ริโภค

ผูถื้อหุน้

หน่วยงานราชการ
และองคก์รอิสระ

พนัธมิตรทาง
ธุรกิจ

ส่ือมวลชน



 

 
 

16 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบหรือช่องทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างประเด็นและความ
คาดหวัง 

ตัวอย่างสิ่งที่บริษัทด าเนินการ
ตอบสนอง 

ชุมชนและสังคม  การประชุมร่วมกับชุมชนและ
องค์กรส่วนท้องถิ่นผ่านการจดั
สานเสวนารับฟังความคดิเห็น
ของชุมชนและสังคมโดยรอบ
บริษัทฯ 

 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์โดยรอบ
พื้นที่บริษัทประจ าป ี

 เยี่ยมชุมชนและประชุมกับผู้น า
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 สื่อประชาสัมพันธ์ และปา้ย
ประกาศ สื่อสังคมออนไลน์
(Line, Facebook, Instagram)  

 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อ
การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 การจ้างงานบุคลากรในชุมชน
รอบบริษัทร่วมท างาน 

 รับฟังเสียงจากชุมชนและมีการ
สื่อสารกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 การเป็นมติรที่ดตี่อกัน 
 การช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ 

ในชุมชน 
 ไม่สร้างผลกระทบทางลบสู่ชุมชน

และสังคม 
 

 จ้างงานและส่งเสรมิการพัฒนา
อาชีพของคนในชุมชน 

 ส่งเสริมการจัดซื้อจดัจ้างใน
ท้องถิ่น 

 ให้ความรู้ส่งเสรมิและสนับสนุน
ชุมชนท้องถิ่นในโครงการอนรุักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

 การสร้างความไว้วางใจและเข้าใจ
ชุมชนโดยรอบผ่านการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของ
ชุมชน 
 

คู่ค้า/คู่สัญญา  การประชุมร่วมกันตามวาระ 
 ติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลและ

โทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ 
 การร้องเรียนผ่านช่องทางรับ

เรื่องร้องเรียน 
 การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มี

ส่วนร่วม 
 การจัดประชุมประจ าป ี
 การส ารวจความคดิเห็น 

 การให้ข้อมูลรายละเอียดของ
สินค้าท่ีชัดเจนและเท่าเทียมกัน
ทุกราย 

 กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างเป็น
ธรรม โปร่งใส  

 มีการตรวจรับมอบสินค้าอยา่ง
ถูกต้อง 

 การจ่ายเงินตรงเวลาตามสัญญาที่
ตกลงกัน 

 ให้ความยืดหยุ่นในการ
ปรับเปลีย่นราคาสินค้าและ
บริการตามความเหมาะสม 

 สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน
ระยะยาว 

 ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างทันท่วงท ี

 ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างและ
วิธีการสื่อสารเพื่อบรรลุความ
ต้องการร่วมกัน 

 ก าหนดหลักปฏิบัติและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 มีหลักการคัดเลือกคู่ค้าและ
กระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน 

 จัดท าการส ารวจความคิดเห็น
ของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้บริโภค  การเข้าพบลูกคา้ตามแผนงาน
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ 

 การส ารวจความพึงพอใจ 
 การร้องเรียนผ่านช่องทางรับ

เรื่องร้องเรียน CIC 

 คุณภาพของสินค้าและบริการ 
 ความพึงพอใจของลูกค้า 
 การส่งมอบผลิตภณัฑ์และบริการ

ที่ตรงตามมาตรฐานของโคคา-โค
ลา 

 ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนา
สินค้าและการบริการเป็นประจ า 

 การไดร้ับการรับรองมาตรฐาน
ด้านความปลอดภยัและ 
อาชีวอนามัย 



 

 
 

17 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบหรือช่องทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างประเด็นและความ
คาดหวัง 

ตัวอย่างสิ่งที่บริษัทด าเนินการ
ตอบสนอง 

 การเปิดโอกาสใหลู้กค้าเข้าเยี่ยม
ชมกระบวนการผลติ 

 การส ารวจตลาด 

 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพผ่าน
ช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย 

 ความคุ้มค่าและความ
สะดวกสบาย 

 การเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร
แก่ผู้ที่มีวนได้เสยีอย่างต่อเนื่อง
และครอบคลุม 

 จัดโครงการเพื่อสานสัมพันธ์กับผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ถือหุ้น  การจัดประชุมสามัญประจ าปีผู้
ถือหุ้นและประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น 

 รายงานประจ าป ี
 การแถลงผลการด าเนินงานราย

ไตรมาส 

 ผลประกอบการทีด่ีและ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่
คุ้มค่าจากการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องของธุรกิจ 

 การบริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมภิบาลโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

 กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดย
ค านึงถึงความเสี่ยงท่ีส่งผล
กระทบต่อความมั่นคง 

 จัดท ารายงานประจ าปีและ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 สร้างผลประกอบการที่ดีและ
จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม  

 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและ
ทันเหตุการณ์ โดยประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปี และร่วมแสดง
ความคิดเห็นในท่ีประชุม 

หน่วยงานราชการและ
องค์กรอิสระ 

 เข้าร่วมโครงการใหม่ๆ ทีภ่าครัฐ
ริเริม่ขึ้น และโครงการต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

 เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของบริษัท
ตอบรับเป็นวิทยากรในงาน
ประชุมสมัมนาของภาครัฐเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้และ
ประสบการณ ์

 ให้ข้อมูลเรื่องการด าเนินงาน
ของบริษัทผ่านบทความ สื่อ 
เวทีแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
นิทรรศการ งานวิชาการ งาน
สัมนาตา่งๆ ที่จัดขึ้น 

 ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ของภาครัฐท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

 สามารถปฏิบัตติามระเบยีบ 
กฎหมายที่เกีย่วข้องโดยไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 ให้ความร่วมมือสนับสนุน
โครงการของภาครัฐและองค์กร
อิสระที่จดัขึ้น 

 ปฏิบัติตามนโยบายใหม่ๆ  ของ
รัฐบาล และร่วมแบ่งปันความรู้
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

 ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ ข้อบังคับ 
ที่กฎหมายก าหนดในทุกๆ ด้าน 

 เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
 เข้าร่วมพัฒนาและสนับสนุน

โครงการระหว่างกันของภาครัฐ
และบริษัทฯ 

  



 

 
 

18 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รูปแบบหรือช่องทางในการสร้าง
การมีส่วนร่วม 

ตัวอย่างประเด็นและความ
คาดหวัง 

ตัวอย่างสิ่งที่บริษัทด าเนินการ
ตอบสนอง 

พันธมิตรทางธุรกิจ  การประชุมร่วมกันเป็นประจ า
ทุกไตรมาส 

 ร่วมท ากิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคมทุกๆ ป ี

 การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ของบริษัทโดยเสนอข้อมูลที่มี
ความถูกต้องชัดเจน 

 การเข้าตรวจสอบกระบวนการ
ต่างๆ ของบริษัทตาม
มาตราฐาน  
 

 จรรยาบรรณทางธุรกิจและการ
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะ
ยาว 

 สร้างคณุค่าและผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจร่วมกัน 

 ยินดีให้การสนับสนุนอย่าง
ทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหา 

 แลกเปลีย่นความรู้ในการ
ปรับปรุงธุรกิจและนวัตกรรมของ
สินค้าและบริการใหม ่

 ได้รับข้อมลูที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
ตามเงื่อนไข ระยะเวลา 

 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

 ทบทวนและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันเพื่อริเริ่ม
สร้างสรรคโ์ครงการที่เป็น
ประโยชน์ให้กับสังคม 

 ทบทวนและให้ความรูด้้าน
นวัตกรรมของสินค้าใหม ่

 ปฏิบัติตามนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้าง โดยต่อตา้นการทุจรติ 
คอร์รัปช่ัน และส่งเสริมการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

สื่อมวลชน  การแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ 
พบปะกับสื่อมวลชน 

 การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 พบปะเยี่ยมเยือนสื่อมวลชนใน
โอกาสต่างๆ เช่น งานครบรอบ 
กิจกรรมเพื่อสังคม การให้
สัมภาษณ์ในโอกาสต่างๆ  

 เปิดเผยข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้อง มี
คุณธรรม และทันเหตุการณ ์

 การส่งเสริมพัฒนาการสื่อสารให้
ทันสมัยอย่างสร้างสรรค ์

 เชิญสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม
กิจการ เพื่อพบปะสื่อมวลชนและ
แถลงข่าวอย่างสม่ าเสมอ 

 ส่งข่าวกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

19 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

“บริษัท หาดทิพย์ ตั้งอยู่ที่ต าบลบ้านพรุมานานหลายปี มี

ความใกล้ชิด และ ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบข้าง ว่าจะเป็น

โรงเรียน วัด มัสยิด ชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของ

ชุมชนมาโดยตลอด เช่นให้การสนับสนุนงานต่างๆของโรงเรียน ไม่ว่า

จะเป็นสนับสนุนการสร้างก าแพง ท าป้ายประชาสัมพันธ์ ปรับปรุง

ห้องน้ า มอบเครื่องท าน้ าดื่มให้โรงเรียน 

นอกจากนั้น หาดทิพย์ยังเข้ามาเป็นแกนน าร่วมกับโรงเรียน 

เทศบาลเมืองคอหงส์ ในการจัดโครงการ3R ประชารัฐ อนุรักษ์

สภาพแวดล้อม เพ่ือให้โรงเรียน และชุมชนรอบรั้วโรงเรียนได้เรียนรู้   

เกี่ยวกับการจัดการขยะ ด าเนินการคัดแยกขยะในโรงเรียนและ

น าไปใช้อย่างถูกต้อง เกิดมูลค่า หรือก าจัดอย่างเหมาะสม  ซึ่งเมื่อได้

ด าเนินการโครงการนี้ท าให้โรงเรียน และชุมชนรอบข้าง มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมน่าอยู่  เยาวชนมีจิตส านึกและปลูกฝังวินัยใน

การดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องขอขอบคุณบริษัท หาดทิพย์ ที่มีส่วน

ผลักดันให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับว่าหาดทิพย์เป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชนของเรา พนักงานหาดทิพย์ก็เหมือนคนในครอบครัว ช่วยเหลือ

เกื้อกูลกัน 

ผมภูมิใจที่หาดทิพย์อยู่ในชุมชนของเรา ท าชื่อเสียงให้กับบ้านเรา เมืองเรา และให้ความช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ” 

 

       

 

             “หาดทิพย์ไม่ใช่เป็นเพียงบริษัทฯ เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง 

                    ท าให้ครอบครัวมีความสุขความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

              ลูกๆได้มีโอกาสทางการศึกษาและบริษัทฯได้จัดกิจกรรมดีๆ  

                               ใหก้ับพนักงานอยู่เสมอ” 

คุณลัภย ์ หนูประดิษฐ ์
ประธานกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนบ้านคลองหวะ 

"คนดีศรีสังคม"จังหวัดสงขลา ปี ๒๕๓๕ 
 

 

คุณศุภฤทธ์  นองเนือง (น้าเสือ) 
ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนช่างปูน/ช่างสุขภัณฑ์ 
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“บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน)” ให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร   โดย
มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกันและแก้ไขด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องครบถ้วนอย่างสม่ าเสมอ 
และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานบริหารความเสี่ยงของ COSO ที่มีความสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management– Integrated Framework) ของThe 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO) บริษัทฯ จึงให้มี
การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการติดตาม 
ร า ย ง าน  ทบทวน  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานและสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
จากความส าคัญนี้ บริษัทฯ จึงก าหนดและมอบหมายให้มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบการประเมิน

ความเสี่ยงเพ่ือส่งเสริมให้กระบวนการท างานของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของการบริหารและก ากับดูแลกิจการที่
ดี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (CEO) 

ฝ่ายประเมนิความเสีย่งองคก์ร 
เจา้ของความเสีย่ง 

(Risk owner) 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จะให้มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจมี
ผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงานและเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ฝ่ายประเมินความเสี่ยงองค์กร เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนกระบวนการที่ใช้ในการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรซึ่งการก าหนดระดับความ
เสี่ยงจะพิจารณาจากผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดข้ึน 

เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หมายถึง หน่วยงานที่ท าให้เกิดความเสี่ยงหรือหน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากความเสี่ยงที่ถูกระบุขึ้น และเป็นผู้ประเมินความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ให้
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
    บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) 
ในทุกกระบวนการท างาน และส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของการปฏิบัติงานของพนั กงาน 
กล่าวคือ  
 ทุกส่วนงานต้องถือว่า การบริหารความเสี่ยง เป็นกลไกส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนไปสู่การก ากับดูแลกิจการที่

ดี โดยผสมผสานให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายองค์กร ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
 การบริหารความเสี่ยงควรสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ของทุกฝ่าย ตั้งแต่การก าหนดวัตถุประสงค์  

การตัดสินใจ  และสามารถน าไปใช้กับงานอ่ืนๆ ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
 ทุกหน่วยงานในองค์กรต้องให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยง โดยวิเคราะห์อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร  

ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การด าเนินงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเงิน  ซึ่งความเสี่ยง
เหล่านี้ อาจท าให้เกิดความเสียหาย ความไม่แน่นอน และเกิดโอกาสที่จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้ 
 

             การบริหารความเสี่ยงที่ดี จึงต้องมองไปข้างหน้า ต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากทุกคนใน
องค์กรตั้งแต่ระดับกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคน โดยมีความส าเร็จของเป้าประสงค์   
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นองค์ประกอบส าคัญของการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ก าหนดไว้  ช่วยให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี  และปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
การท าให้ “การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน (Risk Culture) จึงเป็นเรื่องส าคัญที่
จะเป็นภาพสะท้อนความยั่งยืนของธุรกิจ ช่วยสร้างโอกาสและภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอย่างเข้มแข็ง สร้างความเชื่อมั่นให้
ผู้มีส่วนได้เสีย ในการเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนในที่สุด 
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การด าเนินงานด้าน

ความยั่งยืน 
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เสียงสะท้อนความภาคภูมิใจในการเป็นบริษัท

เครื่องดื่มที่พัฒนาอย่างยั่งยืน คือ  

“รอยยิ้มจากลูกค้าที่มีความสุขจากทีมงานคุณภาพ”  

ที่ช่วยส่งเสริมขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโต มอบ

โอกาสในการน าเสนอสินค้าต่าง ๆ  
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 บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบขายจากแบบระบบรถขาย (Van-sale) เป็นระบบพรีเซล (Pre-sell)           

และเทเลเซล  (Tele-sale) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น โดยได้ออกแบบระบบขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน RTM  Process 5 ขั้นตอน และการปฎิบัติงานในตลาดใช้เครื่องมือเทคโนโลยี Mobile Sales Order 

ช่วยในการขาย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพพนักงานขายให้เป็นทีมงานมืออาชีพ ซึ่งการพัฒนาระบบมือถือนี้สามารถท าได้

มากกาว่าการเช็คออเดอร์  

 

 

 

 

 

 ปัจจุบันบริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงระบบพรีเซล จ านวน 20 สาขาครบ

ภายในเดือน ธันวาคม 2018 โดยบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคม 2015 ที่สาขาหาดใหญ่ 

และในปี  2016 ได้มี การ เปิดระบบพรี เซลจ านวน 4 สาขา ดั งนี้  สาขาภู เก็ต  สาขาสุ ราษฎร์ธานี                           

สาขานครศรีธรรมราช และสาขาพุนพิน ต่อมาในปี 2017 ได้มีการเปิดระบบพรีเซลจ านวน 11 สาขา ดังนี้ สาขา

กระบี่ สาขาสมุย สาขาตรัง สาขาทุ่งสง สาขาหลังสวน สาขาระนอง สาขาชุมพร สาขาสตูล สาขาพัทลุง สาขาพังงา 

และสาขาตะกั่วป่า จนกระทั่งในปี 2018 ได้มีการเปิดระบบพรีเซลจ านวนอีก 4 สาขา ดังนี้ สาขายะลา สาขา

ปัตตานี สาขานราธิวาส และสาขาสุไหงโกลก 
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 ส าหรับระบบการขายแบบเทเลเซล ปัจจุบันได้ด าเนินการไปแล้วจ านวน 3 สาขา มีทั้งหมด 6 เขต โดยมี

การเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ที่สาขาหาดใหญ่ จ านวน 2 เขต และในปี 2018 ได้มีการเปิด

ระบบการขายแบบเทเลเซล จ านวน 2 สาขา คือ สาขาภูเก็ต จ านวน 2 เขต และสาขาปัตตานี จ านวน 1 เขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการขายเทเลเซล 

PN PK HY 

Feb 2017 Feb 2018 Oct 2018 
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ความยั่งยืนที่เกิดขึ้นของระบบ Pre-sell และระบบ Tele-sale คือ การตอบสนองของลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นตรง

กับตามต้องการของร้านค้าจากความถ่ีการซื้อซ้ าของสินค้าทุกอาทิตย์ถึง 48% เมื่อเทียบกับก่อนมีการเปลี่ยนแปลง

ระบบขายเดิม 13% อีกท้ังการซื้อซ้ าแบบรายเดือนมีแนวโน้มลดลงเปลี่ยนเป็นซื้อสินค้าทุกอาทิตย์มากข้ึน   

40%

29%

18% 13%13%

19%
20%

48%

% ซ้ือเดือนละ 1 ครั้ง % ซ้ือ 2 อาทิตย์ครั้ง % ซ้ือเดือนละ 3 ครั้ง % ซ้ือทุกอาทิตย์

Vansale Presell
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 ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญเรื่องสุขภาพและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯ จึงมีแนวคิดเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยการลดปริมาณน้ าตาลในผลิตภัณฑ์โคคา – โคลา 

เพ่ือเป็นหนึ่งในทางเลือกส าหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

ให้มากที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

28 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ยึดมั่นใน

การตอบสนองต่อลูกค้าพร้อมเน้นการพัฒนาสินค้า

และบริการใหม่ ให้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ บ ริ โ ภ คแต่ ล ะกลุ่ ม  ค วบคู่ กั บ แนว โน้ ม การ

เปลี่ ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่มีความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม

ธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ผู้ผลิตเครื่องดื่ม 

‘โค้ก’ จึงตอบโจทย์ลูกค้าด้วยการเปิดตัว “โค้ก ซีโร่ 

สูตรไม่มีน้ าตาล” สูตรใหม่ และ “โคก้ ไลท”์ รสชาติ

เหมือนโค้กแต่ปราศจากน้ าตาล พร้อมปรับการดีไซน์

แพคเกจตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบให้แก่

กลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ที่ต้องการดื่มด่ าความอร่อยตามแบบ

ฉบับโค้กที่ ไม่มีน้ าตาลและพลังงานแคลอรี่ ต่ า        

โดย “โค้ก ซีโร่ สูตรไม่มีน้ าตาล” “โค้ก ไลท์” ได้รับ

การรับรองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพ

จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นอกจาก “โค้ก ซีโร่” สูตรไม่มีน้ าตาล และ “โค้ก ไลท์” 

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์อ่ืนที่เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มทางเลือกสุขภาพ

ส าหรับลูกค้าที่รักสุขภาพ  

 โค้ก พลัส คอฟฟี่  ที่ผสมกาแฟโรบัสต้าแท้ลงใน

เครื่องดื่มให้รสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟ และท่ีส าคัญ

ยังลดน้ าตาลลงถึง 50 เปอร์เซ็นต์  

 อควาเรียส  เป็นเครื่องดื่มเติมความสดชื่น และชดเชย

การสูญเสียน้ าที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

ส าหรับกลุ่มคนที่ Active หรือมีกิจกรรมตลอดวัน 

 ฟิวซ์ที เครื่องดื่มชาผลไม้ผสมและเมล็ดเชียพร้อมดื่ม

เพ่ือผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมีวิตามินซีที่ช่วยต่อต้าน

อนุมูลอิสระ และมีน้ าตาลน้อยกว่า 6 กรัมต่อ 100 

มิลลิลิตร  

 มินิทเมค น้ าผลไม้ที่ผสมเนื้อผลไม้แท้ๆ มีคุณประโยชน์

ของวิตามินซีสูง โดย “มินิทเมด ออเร้นจ์ ไฟเบอร์”     

มีประโยชน์ต่อการขับถ่าย วิตามินซีและไฟเบอร์สูง   

เป็นหนึ่งในทางเลือกส าหรับคนรักสุขภาพในปัจจุบัน 



 

 
 

29 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา แบรนด์ผู้น าเครื่องดื่มโดยครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด

ภาคใต้ มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ซึ่งในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยผู้บริโภคส่วนหนึ่งเป็น      

พ่ีน้องมุสลิมโดยเฉพาะอาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ บริษัทฯเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความเข้าใจและสร้าง

ฐานของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น จึงผลิตสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของพ่ีน้องมุสลิมโดยได้รับการรับรอง

มาตรฐานฮาลาลทั้งโรงงานหาดใหญ่และโรงงานพุนพิน จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย            

ให้สามารถใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” บนฉลากสินค้าของผลิตภัณฑ์ได้ 

 

  

 

 

 



 

 
 

30 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

  

 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ มีนโยบายด้านการ

พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ที่ชัดเจน ในการที่จะส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทุกกลุ่ม ทุกระดับ

อย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพ่ิมขีด

ความสามารถสร้างจิตส านึกและทัศนคติของบุคลากร ให้

สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่ก่อประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานเป็น

ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง เป็นบุคลากร

ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่ทันสมัย สามารถน ามาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว 

 ในการประชุม Sales Rally เป็นการประชุมประจ าปีของกลุ่มทักษะ ME & DC ( Market Execution & 

Demand Creation) โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ทีมงานได้มาประชุมร่วมกัน รับทราบนโยบายในการปฏิบัติงาน ข้อมูล

หรือข่าวสาร ด้านการขาย การตลาด และข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการวางแผนงานในปี 2561 ภายใต้ธีมงาน 

 S.M.A.L.L.  
ถ้าเล็ก ต้องเก่ง เพราะเราคือ หาดทิพย์” 
S = Smart     มีความฉลาดและเก่ง 
M = Motivated    มีแรงบันดาลใจและมุ่งม่ัน   
A = Agile     มีความคล่องแคล่ว ว่องไว 
L = Loyal   ซื่อสัตย์  
L = Love     ความรัก รักในองค์กร 



 

 
 

31 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ ตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกในด้านต่าง ๆ 

ให้กับพนักงานตั้งแต่ระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร 

เป็นการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้ที่ครอบคลุมทักษะการท างาน ทักษะการ

บริหารงาน ทักษะการฝึกวิชาชีพระยะสั้น  และทักษะด้านอื่น ๆ  จ านวน 134 หลักสูตร ประกอบด้วย  

1. หลักสูตรด้านระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จ านวน 55 หลักสูตร  

2. หลักสูตรด้านวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 2 หลักสูตร  

3. หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการท างาน จ านวน 69 หลักสูตร  

4. หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน จ านวน 3 หลักสูตร  

5. หลักสูตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จ านวน 3 หลักสูตร 

6. หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น จ านวน 2 หลักสูตร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมการศึกษาต่อของพนักงานทุกระดับ เพ่ือยกระดับการศึกษา โดยมีการให้

ทุนการศึกษาและให้เวลาศึกษา ทั้งในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี อย่างต่อเนื่อง ส าหรับประจ าปี 

2561 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 1 ทุน บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา

บุคลากร ประมาณ 8.8 ล้านบาท 
 

บริษัทฯ มีคณะท างานที่มาจากทุกฝ่ายภายในองค์กร ได้ร่วมจัดท า “วารสารหาดทิพย์” เพ่ือเป็นช่อง

ทางการสื่อสารกิจกรรมข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) 

บริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมกับชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเพ่ือ “ชุมชนของ

เรา” โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบในทุกที่ที่บริษัทฯ เข้าไป ด าเนินธุรกิจ ทั้งส่งเสริม สนับสนุน และ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ชุมชนใน 14 จังหวัดภาคใต้  โดยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม

โครงการขยะรีไซเคิลในสถานศึกษาและชุมชน เพ่ือต้องการให้เยาวชนเกิดความตื่นตัวและใส่ใจทางด้านปัญหา

มลพิษทางขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับ

สถานศึกษา และสร้างจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  



 

 
 

32 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 



 

 
 

33 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องดื่มภายใต้เครื่องหมายการค้า โคลา-โคลา      

มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อก าหนดอ่ืนๆ  ป้องกันและลดอุบัติเหตุการเจ็บป่วย โรคจากการท างาน 

การสูญเสียและป้องกันภัยสู่สาธารณะรวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสร้างจิตส านึกด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานให้กับพนักงาน ซึ่งบริษัทฯพร้อมสนับสนุนทรัพยากร

อย่างเต็มที่เพ่ือให้พนักงานท างานในสถานที่ปฏิบัติงานและการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยความปลอดภัย           

โดยบริษัทฯ ถือว่าการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน น โยบายนี้จะ

ได้รับการสื่อสารให้พนักงานในองค์กร ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา สาธารณชนและผู้สนใจอ่ืนๆ ให้ได้รับทราบและ

น าไปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

บริษัท ฯ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามกรอบนโยบายความ
ปลอดภัย โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก าหนดอ่ืนๆ ป้องกันและลดอุบัติเหตุการเจ็บป่วย โรคจากการ
ท างาน การสูญเสียและป้องกันภัยสู่สาธารณะรวมทั้งให้มีการปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กร ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา ผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ผ่านระบบการ
บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่มาตรฐานสากล OHSAS 18001  ข้อก าหนด KORE  มา
ประยุกต์ใช้  

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
 

34 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

เป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการท างานของบริษัทฯ ปี 2561 
 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ราย 
 จ านวนวันหยุดงานรวมไม่เกิน 15 วัน 

ผลการด าเนินงาน 

รวมการเกิดอุบัติเหตุ
ประจ าปี 2561 

(ราย) 

แยกตามความรุนแรง 
หยุดงาน 
(ราย) 

ไม่หยุดงาน 
(ราย) 

หยุดงานรวม 
(วัน) 

ไม่หยุดงาน 
(วัน) 

6 6 - 27 - 

การปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
แผนงานประจ าไตรมาสที่ได้จัดเตรียมไว้ 100% ส่วนค่าสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการท างานยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุการจราจรภายนอกบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดท าแผนการจราจร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจากการจราจรภายนอกบริษัทฯ ในปี 2562 ต่อไป   

 

 

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2561 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความ
เสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง              การ
เพ่ิมประสิทธภาพการด าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความ
ปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบของ
องค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม

 
 
 
 
 
 



 

 
 

35 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯมีการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการท างาน 
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย เพ่ือช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างาน การป้องกัน ควบคุม
อุบัติเหตุ และโรคจากการท างาน อีกท้ังป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินจากการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น  

 ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
อบรมหลักสูตร “GAO Behavior Workshop” เป็นหลักสูตรอบรมข้อก าหนดด้าน QSE โดยวิทยากรได้รับ

เกียรติจาก Mr. John Ward (Global Technical Audit Director), Mr. Gerry Macalintal (Group Principle 
Auditor) และ QSE Manager บริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ด้านสุขภาพ 
จัดอบรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและจัดการตรวจสุขภาพให้กับพนักงาน เพ่ือช่วยลด ป้องกัน และ

แก้ไขอันตรายที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
อบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลกู้ชีพ Resuscitation" ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยวิธีต่างๆ และช่วยลดความรุนแรงการบาดเจ็บของผู้ที่ประสบอันตราย โดยวิทยากรจาก
ภายนอกจากสถานีกาชาดสิรินธร ที่ 12 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

36 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

ความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ภายใต้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

โดยด าเนินการและควบคุมการด าเนินธุรกิจไม่ให้ก่อ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง  

เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น 

จากการประกอบธุรกิจ 



 

 
 

37 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยรับความเชื่อม่ันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค

ส่วน ด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการก าหนดนโยบายการ

จัดซื้อจัดจ้างขึ้น โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 



 

 
 

38 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบันความต้องการใช้พลังงานมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ จึงหันมาให้ความสนใจใน

เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

โดยมีแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในอนาคต 

 

           เป้าหมายอัตราการใช้พลังงาน ปี 2561 ≤  0.52 MJ//Lbve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพลังงานควบคู่กับการด าเนินธุรกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงาน

สะอาดจากแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) โรงงานพุนพิน ก าลังผลิต 

600 กิโลวัตต์ โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด 1,880 แผง บนพ้ืนที่ 3,760 ตารางเมตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความ

พยายามที่ช่วยร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน  ก าหนดด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าเริ่มภายในเดือนธันวาคม ปี 2561 
 



 

 
 

39 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

โครงการเปลี่ยน Air Compressor 7 Bar  เพื่อการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED  

บริษัทฯ มีนโยบายเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่ใช้งานอยู่เนื่องจากมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น

ทุกปี เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานจึงท าโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ในไลน์ผลิต อาคารสต๊อกอาคาร

ส านักงาน เป็นหลอด LED ทั้งหมด แล้วเสร็จในปี 2560 และในปี 2561 ได้เปลี่ยนหลอดไฟเพ่ิมเติมหลังไลน์ผลิต 3 

และ 4 ซ่ึงเดิมเป็นหลอด Metal Halide 400 W บัสลาสต์ 25 W รวมเป็น 425 W จ านวน 46 หลอด เปลี่ยนเป็น

หลอด Low Bay LED 70 W รวมบัลลาสต์  สามารถประหยัดไฟฟ้าได้จากเดิม 3,832 kw/เดือน 

 

 

ผลการด าเนินการ การใช้พลังงานไฟฟ้า (kW/ปี) ค่าไฟฟ้า  (บาท/ปี) 

ก่อนปรับปรุง 55,052 209,748 

หลังปรับปรุง 9,067 34,545 

เงินลงทุน 229,168  บาท 

ระยะเวลาคืนทุน 1.3  ปี 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการใช้เครื่อง 

Air Compressor 7 Bar จ านวน 2 ตัว ขนาด 18.5 kW  

(รวม  37 kW)  ผลิตลมอัด 6.00 m3/min ซึ่งมีอายุ

การใช้งานกว่า 17 ปี และประสิทธิภาพการผลิตลมอัด

ลดลง จึงได้ท าการปรับปรุงโดยเปลี่ยนเครื่องอัดลม

แบบ VSD (Variable Speed Drive) ขนาด 37  kW 

จ านวน 1 ตัว ผลิตลมอัด 6.8 m3/min สามารถผลิต

ลมอัดได้มากกว่าถึง 0.8 m3/min เมื่อเทียบจากขนาด 

37 kW ที่เท่ากัน 

ผลการด าเนินการ : จากการปรับปรุงเครื่องอัด

ลมส่งผลให้การใช้พลังงานลดลง สามารถประหยัดเงิน

ได้ 184,915 บาท/ปี โดยใช้เงินลงทุน 716,900 บาท 

และมีระยะเวลาคืนทุน 3.3 ปี 



 

 
 

40 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัทฯยังคงนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมุ่งมั่นท่ีจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการที่ดีไว้เหมือนเดิม อีกหนึ่งความตั้งใจคือลดการใช้น้ ามันจากฟอสซลิ

โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าและ LPG เป็นเช้ือเพลิงในรถยก อีกทั้งผลักดันการใช้ NGV แทนน้ ามันปิโตรลียมในรถบรรทุกเพื่อการ

ขนส่งและกระจายสินค้าทั่วภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทางเลือก เพื่อลดผลกระทบกับ

สิ่งแวดล้อมต่อการเกิดภาวะโลกร้อน  

  ข้อมูลเปรียบเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสัดส่วนการใช้ประเภทเช้ือเพลิงของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559-2561 
 

 

 

 
 
 

 แผนการในการด าเนินการในการลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของแผนกขนส่ง ดังนี้ 

บริษัทฯ มีแผนการการใช้รถประเภท NGV เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีแนวทางใช้รถประเภท NGV วิ่งงาน 2 

เที่ยว:วัน ในเส้นทางที่สามารถท าได้ ด้วยรถขนส่งประเภท NGV ซึ่งข้อมูลโดยเฉลี่ยในการวิ่งงานของรถขนส่งจะมีระยะทาง

โดยประมาณ 8,000 KM/คัน/เดือน และเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งโดยตั้งเป้าการขนส่งเป็นกิโลเมตรตามแผน จะต้องมี

พนักงานขับรถ 2 คนในการขนส่งสินค้า เพื่อสับเปลียนในการขนส่ง โดยการตั้งเป้าการท างานให้สามารถขนส่งไดม้ากขึ้น ทุกๆเดือน

จะต้องวิ่งงานเพิ่มขึ้น 2,000 KM รายละเอียดตามตาราง 
 

 ตารางเป้าหมายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยรถประเถท NGV   

 
 

หมายเหตุ :  

1. ปี 2562 ตั้งเป้าให้รถสามารถวิ่งงานได้ 7,441 Km/เดือน X จ านวนรถNGV 10 คัน จะใช้เชื้อเพลิง 33,823 Kg/เดือน เกิดคาร์บอน = 76,007 CO2 /กับรถ

ดีเซล จะลดคาร์บอนได้ 16,823 CO2/เดือน 

2. ปี 2563 ตั้งเป้าให้รถสามารถวิ่งงานได้ 10,000 Km/เดือน X จ านวนรถNGV 10 คัน จะใช้เชื้อเพลิง 45,455 Kg/เดือน  

เกิดคาร์บอน = 102,146 CO2e/kg  / กับรถดีเซล จะลดคาร์บอนได้ 22,608 CO2e/kg 

3. ปี 2564 ตั้งเป้าให้รถสามารถวิ่งงานได้ 12,000 Km/เดือน X จ านวนรถNGV 10 คัน จะใช้เชื้อเพลิง 54,545 Kg/เดือน  

เกิดคาร์บอน = 122,576 CO2e/ kg /กับรถดีเซล จะลดคาร์บอนได้ 27,130 CO2e/kg 

4.  ปี 2565 ตั้งเป้าให้รถสามารถวิ่งงานได้ 14,000 Km/เดือน X จ านวนรถNGV 10 คัน จะใช้เชื้อเพลิง 63,636 Kg/เดือน 

 เกิดคาร์บอน = 143,005 CO2e /kg  /กับรถดีเซล จะลดคาร์บอนได้ 31,651 CO2e/kg 

Year Taget:Distant:เดือน Qty NGV:คนั KM:Mount อตัาการใช ้NGV:KG:เดือน อตัาการใช ้Disel Lite:เดือน NGV CO2e:Km Fuel CO2:Km Diff CO2

2562 7,441.00                10 74,410                           33,823                                28,619.23                          76,007                        92,830                        16,823                 

2563 10,000.00              10 100,000                         45,455                                38,461.54                          102,146                      124,755                      22,608                 

2564 12,000.00              10 120,000                         54,545                                46,153.85                          122,576                      149,705                      27,130                 

2565 14,000.00              10 140,000                         63,636                                53,846.15                          143,005                      174,656                      31,651                 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในรถขนส่งประเภท Diesel เปรียบเทียบรถประเภท NGV  (ปี 2559-2561) 

สัดส่วนรถประเภทDiesel เปรียบเท่ียบรถ
ประเภท NGV เป็น % 

Year NGV  CO2 Diesel CO2 Diff   CO2e/kg จ านวนรถ Diesel % NGV% 
2559     96,345.97      99,568.10  3,222 33/3 90.01% 9.09% 
2560   386,817.88    399,754.36  12,936 48/4 91.67% 8.33% 
2561   772,441.27    798,274.28  25,833 54/10 81.48% 18.52% 



 

 
 

41 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

ภาวะโลกร้อนท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตื่นตัวในการด าเนินงานเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่

ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัท หาดทิพย์  จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์กรหนึ่ งที่ ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตสินค้า ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงมี

นโยบายประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases, GHGs) เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางการ

บริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ทั้งในส่วน

ของผลิตภัณฑ์และองค์กร  

 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ทั้งโรงงานหาดใหญ่ 

และโรงงานพุนพิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificate คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร  

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานพุนพิน 

ได้รับเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 

 

Certificate คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร  

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) โรงงานหาดใหญ่ 

ได้รับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 

 



 

 
 

42 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ของผลิตภัณฑ์       

แสดงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้น เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ให้ผู้บริโภคสามารถเลือก

ซื้อสินค้าหรือบริการที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่ผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก และยังเป็นกลไกทางการตลาดในการกระตุ้นให้ผู้ผลิตพัฒนาสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกตามความต้องการของผู้บริโภคด้วย  บริษัทฯ ได้ด าเนินการขอการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาตั้งแต่

ปี 2556-ปัจจุบัน โดยได้รับการรับรองแล้วทั้งสิ้น 58 SKUs ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ท าการผลิตทั้ง 2 

โรงงาน 

 ด าเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือน     

กระจกขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2  

 ด าเนินการขอเคร่ืองหมายฉลากลดโลก

ร้อนจากอบก.                       

(ลดลงมากกว่าร้อยละ 2 จากปีฐาน)  

 
 

เป้าหมายการด าเนินโครงการปี 2562

 โครงการกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก  

(LESS) โดยการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ 

 โครงการ Care the bear ค านวณการลด

คาร์บอนจากงาน Event  

 



 

 
 

43 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 



 

 
 

44 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

ทรัพยากรน้ าในแต่ละพ้ืนที่มีสัดส่วนที่จ ากัด หากบริหารจัดการทรัพยากรน้ าไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผล

กระทบกับแหล่งน้ า อีกทั้งการขยายตัวของประชากร อุตสาหกรรม และการเติบโตขึ้นของชุมชนเมืองมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงการใช้ทรัพยากรน้ า ก่อให้เกิควาขัดแย้งขึ้นในอนาคตได้ บริษัท  หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน)               

จึงมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นของทรัพยากรน้ า เพ่ิมสัดส่วนการหมุนเวียนการใช้น้ ามากขึ้น การ

น าแนวทางการประเมินฟุตพริ้นท์น้ ามาประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ า  และการจัดการน้ าเสียของบริษัทให้มี

ประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

                             เป้าหมายในการใช้น้ า ปี2561 ≤  2.34 L/Lbve 

 

การประเมินฟุตพริ้นท์น้ า (Water Footprint)  

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Water Footprint ของสถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืน           
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศนียบัตรโครงการประเมินการใช้น้ าบาดาลตลอดวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Water Footprint) ผลิตภัณฑ์ Coca-Cola PET 590 ML จากสถาบันน้ าและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

45 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

การประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ า 

บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับลิขสิทธิ์ให้ผลิตและจ าหน่ายน้ าอัดลมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีการ

ใช้น้ าในกระบวนการผลิตสินค้าจึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ า เพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน ป้องกันและ     

ลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านน้ าต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการบริหาร

จัดการแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิต โดยบริษัทฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษา  

ซึ่งท าหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงด้านน้ าและคาดการณ์ความต้องการใช้น้ าในการผลิต โดยศึกษา

คุณสมบัติของพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภาที่เป็นที่ตั้งของบริษัท ศึกษาแหล่งน้ าบาดาล แหล่งน้ าผิวดิน และระบบ

ประปา ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สภาพอุทกวิทยา รวมถึงการใช้ที่ดิน     

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย รวมถึงจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงกรณีหากเกิดภัยแล้ง เพ่ือบริหารจัดการน้ าให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและการผลิตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

จากการประเมินความเสี่ยงแหล่งน้ าของบริษัทฯ พบว่า 

 คุณภาพน้ าบาดาลในพ้ืนที่ศึกษา และน้ าบาดาลจากบ่อบาดาลของบริษัทฯ มีคุณภาพดี ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใช้บริโภค ทั้งในกลุ่มขององค์ประกอบทางกายภาพและเคมี กลุ่มโลหะหนัก 

กลุ่มสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ และกลุ่มสารปนเปื้อนน้ าทิ้ง 

 ผลการประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนของกลุ่มบ่อบาดาลของบริษัทโดยวิธีของ Water Framework 

Directive (WFD) ประเทศอังกฤษ ซึ่งพิจารณาปัจจัย 2 ส่วนหลักคือ ผลกระทบจากการสูบน้ าบาดาลมา

ใช้ และผลกระทบจากแหล่งมลสาร พบว่า การใช้น้ าบาดาลในปัจจุบันและในอีก 5 ปีข้างหน้ามีความเสี่ยง

ผลกระทบจากการสูบน้ าต่ า และผลกระทบจากแหล่งมลสารอยู่ในระดับต่ า และพบว่าไม่มีผลกระทบจาก

การปนเปื้อนของน้ าเค็ม 

การประเมินความเสี่ยง
การปนเปื้อนของ 

น้ าบาดาล 

ประเมนิความเสี่ยงในการปนเป้ือน
ของแหล่งน้ าบาดาลในพืน้ที่ศกึษา 

ใช้มาตรฐานของกรมทรพัยากร 

น้ าบาดาล (2551) 

ประเมนิความเสี่ยงของกลุ่ม      
บ่อบาดาลของบริษัทใช้มาตรฐาน 
 Water Framework Directive 

(WFD)  ประเทศอังกฤษ 

การประเมินความ
อ่อนไหวของแหล่ง

น้ าบาดาล 

การประเมิน
ศักยภาพมลสาร 

ผลกระทบจากการ
สูบน้ าบาดาลมาใช้ 

ผลกระทบจาก
แหล่งมลสาร 



 

 
 

46 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

การจัดการน้ าเสีย 

 ระบบบ าบัดน้ าเสีย (Waste water treatment) 
บริษัทฯ มีระบบจัดการน้ าเสียจากระบวนการผลิตทั้ง 2 แห่ง คือ โรงงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ

โรงงานพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยทั้งสองโรงงานเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Waste Stabilization Pond 

ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยธรรมชาติในการบ าบัดสิ่งสกปรก สามารถรองรับน้ าเสียอย่างเพียงพอต่อก าลังการ

ผลิต น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดทั้งสองโรงงานจะมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม  โดยมีผู้

ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษน้ าประจ าโรงงานคอยควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

มีการทดสอบเลี้ยงปลาในบ่อสุดท้าย เพ่ือให้แน่ใจว่าน้ าที่ผ่านการบ าบัดคืนกลับสู่ธรรมชาติจะสะอาดและอยู่ใน

ระดับท่ีสัตว์น้ าสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงงานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงงานพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   



 

 
 

47 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายลดปริมาณของเสีย

อุตสาหกรรม โดยมีการคัดแยกของเสียเพ่ือลดปริมาณของเสียที่

ต้องส่งก าจัดและยังสนับสนุนให้พนักงานมีจิตส านึกในการคัด

แยกขยะให้ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีธนาคารรีไซเคิล ในส่วนของ

การจัดการของเสียอุตสาหกรรมแบ่งเป็นสัดส่วนขยะที่เกิดขึ้น  

ดังภาพ 

 

                                 เป้าหมายอัตราการรีไซเคิล ≥  ร้อยละ 90 

 

ธนาคารรไีซเคิล 

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งธนาคารรีไซเคิลขึ้นเมื่อปี 2552 ซึ่งจะเปิดท าการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันศุกร์      
โดยมีคณะกรรมการธนาคารรีไซเคิลบริหารจัดการระบบธนาคาร เพ่ือให้พนักงานมีความรู้และมีจิตส านึกในการคัด
แยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน ครอบครัวและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องก าจัดให้
น้อยที่สุด สร้างรายได้และฝึกนิสัยการออมให้กับสมาชิก  

 

โครงสร้างธนาคารรีไซเคิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCCEMS&TCCQS ผู้จัดการ

ธนาคาร

คณะที่ปรึกษา 

เจ้าหน้าท่ีบัญช ี เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  

เจ้าหน้าท่ีรับซื้อและคดั เจ้าหน้าท่ีควบคุมการ เจ้าหน้าท่ี

ประชาสมัพันธ์

ขยะรีไซเคิล
89%

ขยะอันตราย
2%

ขยะท่ัวไป
9% ขยะรีไซเคิล

ขยะอันตราย

ขยะติดเชื้อ

ขยะทั่วไป



 

 
 

48 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

วิธีการจัดการของเสียอุตสาหกรรม 

 ขยะรีไซเคิล มีแนวทางการจัดการ คือ ส่งก าจัด/บ าบัดไปยังโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต
ให้ก าจัด/บ าบัด โดยวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล่านั้นจัดการ โดยมี
หลักฐานการขออนุญาตน าออกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.2) และใบก ากับการขนส่งของเสียไม่อันตราย 
เพ่ือยืนยันการส่งก าจัด/บ าบัด 

 ขยะอันตราย มีแนวทางการจัดการของเสีย คือ การส่งก าจัด/บ าบัดไปยังบริษัทฯหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ก าจัด/บ าบัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ 
โดยมีหลักฐานการขออนุญาตน าออกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.2) และใบก ากับการขนส่งของเสีย
อันตราย (Manifest)  เพื่อยืนยันการส่งก าจัด/บ าบัด 

 ขยะทั่วไป  โดยส่วนใหญ่เป็นของเสียที่มาจากโรงอาหารและบ้านพักมีวิธีการจัดการ คือ การส่ง
บ าบัดโดยวิธีการฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล โดยมีส านักงานเทศบาลรับของเสียไปฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

49 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรอยากให้เกิดขึ้น เพราะจะช่วยองค์กรให้ปรับปรุงและ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯจึงเชิญชวนพนักงานทุกคนเข้ามีส่วนร่วม หากมีความคิดที่ดีและเป็น

ประโยชน์แล้วให้ส่งเข้าประกวดให้คณะกรรมการพิจารณา โดยจะขอน าเสนอความคิดริเริ่มดีเด่นจาก

พนักงาน ที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนี้ 

ความคิดริเร่ิมดีเด่น Best Practice 

โครงการการน าพลังงานความร้อนที่ระบายออกจาก Condenser มาใช้ท่ี Warmer (Heat pump)  

ผลที่ได้รับ :  -    สามารถลดการใช้น้ ามันเตาในการผลิตไอน้ าในส่วนที่มาใช้ใน Warmer 

- สนองนโยบาย บริษัทฯ ด้านพลังงานโดยการลดการใช้น้ ามัน 
- ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยไม่ใช้ น้ ามันเตา เท่ากับ 1,985,916.35 บาท/ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาคืนทุน : 

       ติดตั้ง Shell&Tube ขนาด 1,000 kw ทดแทน Evaporative Condenser  

       เงินลงทุน = 3,410,766 บาท 

       ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน โดยไม่ใช้น้ ามันเตาเท่ากับ = 1,985,916 บาท 

       ระยะเวลาคืนทุน = 3,410,766 / 1,985,916 = 1.72 ปี     

                    

1.รูปแสดงกระบวนการ c-d (condenser) 2.รูปลักษณะการน าความร้อนออกจาก condense 



 

 
 

50 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

โครงการน าน้ า Backwash มาเก็บปรับปรุงคุณภาพและใช้ในกระบวนการใหม่  

ผลที่ได้รับ :  

 ลดค่าบ าบัดน้ าเสีย 180 ลบ.ม ซึ่งค่าใช้จ่ายบ าบัดน้ าเสีย ต่อ 1 ลบ.ม ละ 23 บาท ลดค่าใช้จ่ายได ้

4,140  บาท /เดือน 

 น าน้ ามา Recycle ใหม่ 180 ลบ.ม ซึ่งเดิมใช้น้ าที่ผ่านการปรับคุณภาพน้ าขั้นต้นและผ่านการ  

กรองทราย กรองคาร์บอนมาแล้ว โดย ต่อ 1 ลบ.ม มีค่าใช้จ่าย 18.5 บาท ลดได้ 3,330 บาท /เดือน 

รวมสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 7,470 บาท / เดือน  หรือ 89,640 /ปี 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

รูปแสดงการต่อท่อหลังปรับปรุงแล้ว 

ท่อใหม่น าน ้ากลบัไปยงัชุด     
Pre- treat เพื่อกลบัมาปรับ        

ค่าใหม่ 

 

ท่อเดิมปล่อยน ้าทิ้งออกไปโดย
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 



 

 
 

51 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

   บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมั่นในความ

รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ส าหรับด้านสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ

(United Nations Global Compact : UNGC) และปฎิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration On Fundamental 

Principles and Rights at Work) 
   เพื่อให้มั่นใจว่า การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และปราศจากการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) และผู้ร่วมธุรกิจ (Joint 

Venture) ดังนี้ 
 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องตระหนักและให้ความส าคัญต่อการเคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล สถาบัน ตลอดจนสังคมและชุมชน กฎหมายของแต่ละประเทศ และ

สนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการกระท าที่อาจ

เป็นการละเมดิสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนส่งเสริมด้านสทิธิมนษุยชน และสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ก าหนด

เป็นแนวทาง และให้การสนับสนุนอ่ืนใด แก่ผู้เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบ

สินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อมีส่วนร่วมตามหลัก

สิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

52 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานและโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับพนักงานทุกคน พร้อม

ทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสามารถได้เติบโตภายในองค์กรโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเพศ ศาสนา 

ความเชื่อ และปัจจัยอ่ืนๆ ทุกประการ อีกท้ังส่งเสริมความเท่าเทียมกันของพนักงาน โดยมีพนักงานเพศหญิงอยู่ใน

กลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่งในต าแหน่งงานหลัก คิดเป็นร้อยละ 32 

 

 นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานและผู้บริหารในนาม

ตัวแทนบริษัทร่วมหารือประเด็นด้านสวัสดิการและสิทธิแรงงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และ

ความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทกับพนักงาน 

  และเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนทั่วทั้งองค์กร และส่งเสริมความมั่นใจว่าพนักงานและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ทุกกลุ่มจะได้รับการปฎิบัติ ปกป้อง และเคารพสิทธิพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯจึงได้

ก าหนดแนวทางปฎิบัติไว้ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

53 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 



 

 
 

54 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 



 

 
 

55 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัทฯ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการ “คืนน้ าในปริมาณที่เทียบเท่ากับน้ าที่น ามาผลิตเครื่องดื่มกลับสู่

ธรรมชาติและชุมชนอย่างปลอดภัย”โดยร่วมกับหน่วยราชการ ชุมชนและองค์กรไม่แสวงหาผลก าไร จัดโปรแกรม 

“รักน้ า” ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองยัน อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานีและพ้ืนที่ชุมชนต้นน้ าสายน้ าชะอวด อ.ชะอวด            

จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน โดยสามารถสร้างฝายชะลอน้ าในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมได้ทั้งสิ้น

จ านวน 690 ฝาย โครงการประปาภูเขาทั้งสิ้น 40 แห่งและมีโครงการต่อเนื่องเพ่ือร่วมกับชุมชนในการบริหาร

จัดการน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

56 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

หาดทิพย์ เป็นบริษัทฯ ต้นแบบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วม และ สามารถ

ขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนับเป็นครั้งแรกที่ให้หน่วยงานเอกชนเข้าประกวดฯ      

ซึ่งหาดทิพย์ โรงงานพุนพิน มีความภูมิใจยิ่งที่ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ  “หญ้าแฝกทองค า”       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

57 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทหาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา กลุ่มอนุรักษ์ปะการัง Reef 
Guardian Thailand และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ เพ่ือร่วมกัน
อนุรักษ์และขยายพันธุ์ปะการังในแนวเขตปะการังหน้าโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน อ.ละงู จ.สตูล 3 กิจกรรม คือ 
กิจกรรมปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนให้รักและหวงแหนแนวปะการัง กิจกรรมขยายพันธุ์ปะการัง และกิจกรรมเก็บ
ขยะบนชายหาด ในปี 2561 ปลูกปะการังทดแทนบนพ้ืนที่ 2000 ตารางเมตรของชายฝั่งหน้าโรงเรียนบ้านเกาะ   
บุโหลน ต.ละงู จ.สตูล ซึ่งสามารถปลูกปะการรังทดแทนได้ 185 ต้น จากปะการัง  3 สายพันธุ์ คือ ปะการัง 
(Staghorn coral) ปะการังแผ่นใบไม้ (Foliate coral) ปะการังช่องแขนง (Branching Pore coral) โดยมีอัตรา
การรอดของปะการังร้อยละ 70  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

58 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนการเก็บขยะร่วมกับชุมชน เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ชุมชนในพื้นที่ช่วยกันรักษาความสะอาดในถิ่นฐานของ
ตัวเองและช่วยกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเก็บขยะพลาสติกและยางได้ปริมาณ 37.1 กก. แก้วและ
โลหะ 21.1 กก. ขยะชีวภาพ  9.0 กก. และขยะอันตราย 1.8 กก.และน าไปจัดการตามกรรมวิธีที่ถูกต้องต่อไป 



 

 
 

59 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 

พนักงานหาดทิพย์ตามสาขาต่างๆทั่วทั้ง 20 สาขา เป็นแกนน าในการชักชวน
หน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันเก็บขยะรอบๆ ชุมชนที่ก าหนดซึ่งจะจัดกิจกรรมสาขาละ 2 
ครั้งในปีงบประมาณ 2561 โดยเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561 ได้จัดกิจกรรม 19 ครั้ง 
สามารถเก็บขยะได้จ านวน 4 ,556 กิโลกรัม แบ่งเป็นประเภทขยะชีวภาพ 2 ,190 
กิโลกรัม ขยะพลาสติกและยาง1,756 กิโลกรัม ขยะแก้วและโลหะ 549 กิโลกรัม และ
ขยะอันตราย 61 กิโลกรัม 
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60 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561 
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“น้ าทิพย์” ออกแบบด้วยรูปลักษณ์และแนวคิดใหม่ท่ีมากกว่าน้ าดื่ม ใช้นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์

พีอีทีเบาพิเศษ ผลิตโดยเครื่องจักรใหม่ เทคโนโลยีสูงในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนท่ีสามารถลด

การใช้วัตถุดิบพลาสติกลดลงถึง 35% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบเดิมเป็นหนึ่งความมุ่งมั่นในการ

ด าเนินธุรกิจของโคคา-โคลาท่ัวโลก นับเป็นบรรจุภัณฑ์พีอีทีน้ าหนักเบาท่ีสุดในประเทศไทย รวมท้ังยัง

ออกแบบให้สามารถบิดตัวขวดได้เมื่อดื่มหมด เพื่อช่วยลดพื้นท่ีและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

ขยะรีไซเคิล ขวดท่ีดื่มแล้วเมื่อผ่านกระบวนการรีไซเคิลจะสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ท าให้ทุกครั้งท่ี

เราเลือกดื่มน้ าขวดนี้ เท่ากับได้ดูแลโลกมากกว่าการดื่มจากขวดเดิมๆ อีกท้ังน้ าดื่ม “น้ าทิพย”์ สามารถ

ลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เมื่อเทียบกับน้ าดื่มน้ าทิพย์ในแบบเดิม และในปัจจุบันน้ าดื่ม         

“น้ าทิพย”์ ยังได้เครื่องหมายรับรองฮาลาล จากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 
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Global Reporting 
Initiative 

Standards 
Page Number 

 

External 
Assurance 

General Disclosures  
102-1 7 - 

102-2 7 - 

102-3 7 - 

102-4 7 - 

102-6 7 - 

102-9 7 / 27-29 - 

102-10 27-29 - 

102-11 20-21 - 

102-12 27-29 / 53-60 - 

102-14 1 - 

102-16 2 / 9-12 / 20-21 - 

120-18 2 / 20-21 - 

120-19 9-12 - 

120-22 2 / 20-21 - 

102-26 2 / 20-21 - 

102-29 20-21 / 51-52 - 
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Global Reporting 
Initiative 

Standards 
Page Number 

 

External 
Assurance 

General Disclosures  

102-30 20-21 - 

102-31 13-15 / 20-21 - 

102-40 13-19 - 

102-42 13-19 - 

102-43 13-19 - 

102-44 13-19 - 

102-46 7 / 13-15 - 

102-47 9-12 / 13-15 
- 

102-49 13-15 - 

102-50 13-15 - 

102-52 13-15 - 

102-53 7 - 

102-54 14 - 

102-55 This page - 

Management Approach  

103-1 9-12 / 14 - 

103-2 All chapters - 
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Global Reporting 
Initiative 

Standards 
Page Number 

 

External 
Assurance 

Procurement Practices  

204-1  37  

Anti-corruption  

205-2 2  

Materials  

301-3 60  

Energy  
302-1 41  

302-3 38-39 / 44-46 / 50  

302-4 38-39  

Water  

303-1 44-46  

303-3 50  

Emission  

305-1 41  

305-2 41  

305-4 41  

Effluents and Waste 

306-2 47-48  
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Global Reporting 
Initiative 

Standards 
Page Number 

 

External 
Assurance 

Employment  

401-1 30-31 / 32 / 33-35  

Occupational Health and Safety  

403-1 33-35  

403-2 32 / 33-35  

Training and Education  

404-2 30-31 / 32 / 35  

Customer Health and Safety  

416-1 27-29  

Human Rights Assessment  

408-1 51 
 

409-1 37 / 51 
 

412-2 51-52 
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www.haadthip.com 
GROWING WITH OUR COMMUNITIES 

เราเติบโต…อย่างย่ังยืน 

 

 

  

บริษัท หาดทิพย์ จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่   : 87/1 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่            

  จ.สงขลา 90250 

โทรศัพท์   : (074) 210 – 008 – 18, (074) 210 – 025 – 33  

โทรสาร   : (074) 210 – 006 – 7 
 

ส านักงาน กรุงเทพฯ : 36 เอกมัย 10 (สุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ   

  เขตวัฒนา กทม. 10110 

โทรศัพท์  : 0 – 2391 – 4488   

โทรสาร   : 0 – 2381 – 2257  


