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µ�Í¼Ù�ºÃÔâÀ¤

60
¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
´�Ò¹ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ

80

´Ñª¹ÕµÑÇªÕÇ้Ñ´ GRI

70
¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ
´�Ò¹¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹ »� 2564



ป พ.ศ. 2564 เปนอีกปที่ทั่ วโลกยังคงได รับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ            

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่สงผลกระทบตอทุกภาคสวนทั่วโลก และทามกลางสภาพแวดลอมที่

เปล่ียนไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรวมกันรับมือกับเหตุการณในหลากหลาย

ดานโดยยึดหลักความปลอดภัยของพนักงานและการรักษาสภาพการจางงานเปนสิ่งสําคัญ บริษัทฯ ไดมีการปรับ

วิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นภายใตมาตรการดานสุขอนามัยที่เขมงวด พรอมกับการควบคุม

คาใชจายที่เหมาะสม มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริมสรางประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหบริษัทฯ ยังคงมี

สถานะทางการเงินที่เขมแข็งเพียงพอและพรอมที่จะฝาฟนอุปสรรคใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและยังคง

รักษามูลคาสวนแบงการตลาดของเคร่ืองด่ืมไมมีแอลกอฮอล (NARTD) และสวนแบงการตลาดน้ําอัดลม (SSD) 

ในภาคใตประจําป 2564 ไดที่ระดับรอยละ 26.1 และรอยละ 81.5 ตามลําดับ และเปนผูนําตลาดน้ําอัดลมใน

ภาคใตดังเชนทุกปที่ผานมา 

ดานสังคม เรายังคงใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการแสดงความคิดเห็นและ

รวมมือการทํากิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอสังคมเพ่ือเปนการสรางความสัมพันธที่ดีและความเชื่อมั่นในการ

ดําเนินงานระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย ยกตัวอยางเชน การมอบผลิตภัณฑ ถุงยังชีพใหกับผูดอยโอกาส 

การจายโบนัสระหวางกาลกรณีพิเศษเพ่ือชวยเหลือและบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหกับพนักงานและ

ครอบครัว เปนตน

ดานส่ิงแวดลอมบริษัทไดนําแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มุงเนนการใช

ทรัพยากร วัตถุดิบและผลิตภัณฑอยางคุมคา มาเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ โดยมีวิธีการที่ชัดเจนในการลด

ขยะพลาสติก การลดการฝงกลบขยะและเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดจัดทําโครงการ

ประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรและผลิตภัณฑ   (CFO และ CFP) เพื่อกําหนดเปาหมายในการ

บริหารจัดการ ควบคุมประสิทธิภาพ และยังมีโครงการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกสูชั้นบรรยากาศโลก 

เชน โครงการใชพลังงานสะอาดจาก Solar cell, น้ํามัน NGV, LPG ฯลฯ เพื่อลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกขององคกรอยางตอเนื่องตลอดหวงโซอุปทาน รวมทั้งสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ 

เพื่อจัดทําโครงการบริหารจัดการน้ําที่เปนประโยชนอยางยิ่งตอสวนรวม
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จากการที่บริษัทฯ ไดนําแนวทางการดําเนินธุรกิจภายใตแนวคิดการพัฒนา

อยางย่ังยืน ผสมผสานใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ทําใหบริษัทฯ ไดรับการ

คัดเลือก   ใหเปน 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยูในหุนย่ังยืน หรือ Thailand 

Sustainability Investment (THSI) ประจําป 2564 โดย HTC ไดรับการคัดเลือกให

เปนหุนยั่งยืนเปนปที่ 4 ติดตอกัน (2561-2564) นอกจากนี้ สถาบันไทยพัฒนยังประกาศ

ให HTC ติดอันดับ ESG100 ประจําป 2564 (ตอเนื่องเปนปที่ 4) จากการคัดเลือกจาก 

824 หลักทรัพยจดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเดนดาน ESG พรอมทั้งมอบประกาศ

เกียรติคุณการเปดเผยขอมูลความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Recognition) ซึ่ง

มอบใหแกองคกรที่ดําเนินการเปดเผยขอมูลความย่ังยืนตอสาธารณะและผูมีสวนไดเสียที่

เก่ียวของกับ HTC อีกรางวัลหนึ่งดวย 

ในนามของคณะกรรมการและคณะผูบริหาร ผม

ขอขอบคุณพนกังานทุกคนใน “ครอบครัวหาดทิพย”

ที่ต้ังใจปฏิบตัิหนาที่ของตนเองและใหความรวมมือ

ตอนโยบายของบริษัทฯเปนอยางดเีสมอมาและ

ขอขอบคุณผูมีสวนไดเสียทกุกลุม ผูสนบัสนุนทุกทาน

ที่เปนกําลังใจให “หาดทิพย” มีความมุงม่ันที่จะทํา

สิ่งดีๆเพ่ือมอบกลับสูสังคมภาคใตและประเทศชาติ

โดยรวมไดอยางภูมิใจ
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   หาดทิพย ไดกอต้ังขึ้น ใน ป พ.ศ. 2512  ในนามของ บริษทั นคร

ทิพย จํากัด ไดรับลขิสิทธิ์ในการผลิตและจําหนาย ใน 3 จังหวัด คอื 

สงขลา สตูล และ ยะลา  หลังจากนั้น ในป พ.ศ. 2517 รอยตร ีไพโรจน       

รตัตกุล (อดีตกรรมการผูจดัการ) ไดเขามาบริหารและเพ่ิมทุน พรอมทั้ง

ไดขยายพ้ืนทีก่ารดําเนินธุรกิจ เปน 14 จังหวัดภาคใต ควบคูกับการ

ดูแลสังคมภาคใตใหเจรญิเติบโตไปพรอมกัน ตอมาในป พ.ศ. 2521         

ไดเปลีย่นช่ือเปน บรษิัท หาดทพิย จํากัด และไดเขาจดทะเบยีนใน

ตลาดหลักทรัพย เปน บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) เพื่อระดมทุน

ในการขยายกิจการและเพ่ือเปดโอกาสใหชาวใตไดรวมเปนเจาของ   

หาดทพิยไดเจริญกาวหนาข้ึนมาเปนลําดับ จากจดุเร่ิมตนที่มีพนกังาน

เพียง 60 คน กับรถขาย 6 คัน ปจจุบัน หาดทิพย มีพนักงานมากกวา 

2,000 คน มรีถขายและรถขนสงกวา 290 คัน รวมทั้งมีคลังสินคา 

จํานวน 19 สาขาต้ังอยูใน 14 จังหวัดภาคใต และสํานกังานกรุงเทพฯ 

เพ่ือสงมอบผลิตภัณฑและการบรกิารแกลูกคาไดอยางทั่วถึง

หาดทิพยมีโรงงานผลิต จํานวน 2 โรงงาน ไดแก โรงงานหาดใหญ      

จ.สงขลา และ โรงงานพุนพิน จ.สรุาษฎรธานี เพ่ือผลิตผลิตภัณฑพรอม

จัดจําหนายประกอบดวย:

1. ผลิตภัณฑน้ําอัดลม (Sparking Beverages) ไดแก ผลิตภัณฑ 

โคก แฟนตา สไปรท และชเวปส

2. ผลิตภัณฑไมอัดลม (Still Beverages) ไดแก ผลิตภัณฑน้ําผลไม

มินิทเมด น้ําด่ืมน้ําทิพย และ น้ําแรธรรมชาติบอน อควา 

ตลอดระยะเวลากวา 50 ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดพัฒนากิจการใหเติบโต

อยางแข็งแรง โดยใสใจในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

ควบคูไปกับการสรางความมั่นคงใหกับชุมชนและรวมดูแลรักษา

สิ่งแวดลอมใหอุดมสมบูรณ  ตลอดจนรวมเสริมสรางความเขมแข็งใหแก

ชุมชนในทุกพื้นที่ท้ัง 14 จังหวัดภาคใตที่เราไดเขาไปดําเนินธุรกิจเพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
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o เปนบริษัทเคร่ืองด่ืมครบวงจร ที่ครองความเปน

หนึ่งในตลาดภาคใต โดยมีรายไดและยอดขายที่

มีกําไรเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
o เปนผูผลิต จําหนาย และใหบริการผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพใหแกกลุมลูกคาและผูบริโภคจนไดรับ
ความไววางใจใหเปนสวนหนึ่งของภาคใต 

o มีบุคลากรที่มีคุณธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอองคกรและ

สังคมโดยรวม 

o เปนองคกรที่มีธรรมาภิบาล โดยการสรางและ

พัฒนาบุคลากรตามที่สังคมตองการ และเปน

สวนหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม ดวยความรับผิดชอบที่มีความย่ังยืน 

บริษัทฯ ดํารงความมุงหมายอยางตอเนื่องในการ

เพิ่มยอดขายที่มี กําไรและยั่งยืนเปนยูนิตเคส     

โดยการมอบความพึงพอใจใหแกผูบริโภคทั้งราย

เกาและรายใหม ผานการบริการที่ยอดเยี่ยมใหกับ

ลูกคาของเราทั้งทางตรงและทางออม โดยมีอัตรา

การตอบแทนที่เพ่ิมยิ่งข้ึน

“เรา คือ ผูนําอุตสาหกรรม เครื่องดื่มที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

บริษัท หาดทิพย จาํกัด (มหาชน) ผูไดรับลิขสิทธิ์จาก เดอะ โคคา-โคลา 

คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมรกิา) เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอรเจีย ในการ

ผลิตและจําหนายเครื่องดื่มน้ําอัดลม ภายใตเคร่ืองหมายการคา “โคคา-

โคลา” “แฟนตา” “สไปรท” และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ เดอะ โคคา-โคลา 

คัมปะนี เปนเจาของ ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใตดวยวิสัยทศัน     



ความคิดริเริ่ม

เปนรายบุคคล

มีความคิดสรางสรรคงานใหมๆ 

ดวยตนเอง 

ความซ่ือสัตย สุจริต

ซื่อสัตย สุจรติ เปดเผย 

และมีความจริงใจ 

¤�Ò¹ÔÂÁ
การพัฒนาบุคลากร

สรางคนโดยการฝกอบรมและ

พัฒนา

อยางตอเนื่อง 

การไววางใจและการเคารพ

ซ่ึงกนัและกัน

ปฏบิัติตอกันดวยความเคารพ 

และการใหเกียรติ รวมถึงการ

สรางความไววางใจจากผูอื่น 

ความทุมเทและผูกพัน

รบัผิดชอบและทาํในส่ิงท่ีตนให

คํามั่นไว 

การทํางานเปนทีม

ทํางานรวมกัน และสนับสนุน

เพ่ือนรวมงานเพื่อยกระดับ 

ผลงานโดยรวม

ความสนุกสนาน

ในการทํางาน

ความสมดุลระหวางชีวิตการ

ทํางาน ชีวิตสวนตัว และความสุข

ในการมาทํางานในแตละวนั 

เพ่ิมมูลคาใหกับลูกคา

ทําใหเกิดความคาดหวังของ 

ลูกคาเสมอ และเพ่ิมมูลคา    

ใหแกธุรกิจของลูกคา 

เปนสวนหน่ึง

ของสังคมภาคใต

รบัผิดชอบตอสังคม            

และสิ่งแวดลอม เพ่ือไมให        

มีผลกระทบตอคนรุนหลัง 

กลยุทธการตลาดโดย

การสรางความสัมพันธ

กระชับความสัมพันธกับ

ลูกคา ผูบริโภค และสวน

ราชการในทุกระดับอยาง

ตอเนื่อง 
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รางวัลองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน ประจําป 2564 

จากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

ประเภทธุรกิจขนาดใหญ (รางวัลดีเดนระดับประเทศ) 

โลรางวัล Thailand Sustainability Investment 

(THSI) ประจําป 2564 โดยผานเกณฑการคัดเลือกให

อยูในรายช่ือหุนย่ังยืนในกลุมเกษตรและอุตสาหกรรม

อาหาร (Ago & Food Industry)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “UN Women 2021 

Thailand WEPs Awards” สาขา “LEADERSHIP 

COMMITMENT ผูนําองคกรที่สงเสริมความเทาเทียม

ทางเพศ” จัดโดยองคการ เพ่ือสตรีแหงสหประชาชาติ

ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure 

Recognition ในงานประกาศรางวัลการเปดเผย

ขอมูลความยั่งยืน ประจําป 2564 จากสถาบัน

ไทยพัฒน 



รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 วัฒนธรรมสี

เ ขียว  (Green Culture) จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประกาศนียบัตร ESG100 Company ของ

บริษัทในกลุมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

(Agro & Food Industry) ประจําป 2564 

จากสถาบันไทยพัฒน

เกียรติบัตรโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มี

คุ ณ ค า ต อ สั ง ค ม ร ะ ดั บ  Gold Awards       

จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรมกระทรวง

อุตสาหกรรม
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08

มากกวา 50 ป ที่บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจ ผลิตและจําหนายเคร่ืองด่ืมโดยมุงหมายในการ

เปนผูนําอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มผานการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

โดยการพัฒนาศักยภาพ โปรงใส และปฏิบัติตามกรอบการบริหารจัดการใหเปนไปตามมาตรฐานสากลอันเปนที่ยอมรับใน

สังคม โดยบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายการดําเนินธุรกิจเพื่อใหบรรลุถึงการเปนผูนําในอุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมที่มีการพัฒนา

อยางย่ังยืน โดยคํานึงถึงการมุงมั่นผลิตสินคาและการบริการอยางมีคุณภาพ มีการปฏิบัติอยางเปนธรรมตอผูบริโภค 

คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทั้งหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ดําเนินธุรกิจตามกรอบการดําเนินงานดาน

ส่ิงแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social and Governance: ESG) พรอมมุงมั่น

ดําเนินการสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการ

สหประชาชาติ โดยมีผลลัพธที่สามารถจับตองและวัดคาได รวมทั้งปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 

หรือแนวปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับในสังคม มุงเนนการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สอดคลอง

กับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) รวมถึงดําเนินงานผานการรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อสงเสริมการ

พัฒนาธุรกิจใหเติบโตโดยคํานึงถึงประโยชนที่ชุมชนพึงไดรับอยางตอเนื่องและยั่งยืน



คณะกรรมการบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลและกําหนดกลยุทธการดําเนินงานและพัฒนาองคกรให

เติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดผลประโยชนใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ผานแนวทางการดําเนินงานดานการพัฒนาอยาง

ยั่งยืนขององคกร แสดงเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เพ่ือใหธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ควบคู

กับการดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงมีการแตงตั้ง คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียงและการพัฒนาที่ย่ังยืน เพื่อทําหนาที่พัฒนานโยบายและกําหนดกลยุทธดานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

กํากับดูแลกิจกรรมการพัฒนาที่ย่ังยืนและการบริหารความเส่ียงตามนโยบายและกลยุทธที่คณะกรรมการกําหนด และสราง

การสื่อสารดานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและการดําเนินธุรกิจที่ดีใหแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามนโยบายที่คณะกรรมการได

กําหนดไว ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมควบคูไปกับการ

สรางผลประกอบการที่ดี โดยยึดมั่นในหลักการบริหารงานอยางมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพตอสิทธิมนุษยชน คํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่

เก่ียวของ ตลอดจนใหความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน จึงมีการแตงต้ังคณะทํางาน

พัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีขอบเขตการดําเนินงานประกอบดวย:

• กํากับ ดูแล ทบทวนการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนกลยุทธทางธุรกิจดานการพัฒนาอยางย่ังยืน

• สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อใหมีการดําเนินกลยุทธดานการพัฒนาอยางย่ังยืนที่

สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร

• สรุปผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร และนําเสนอตอคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงและ

การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ อยางนอยปละ 2 คร้ัง

â¤Ã§ÊÃ�Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁÂÑ่§Â×¹¢Í§Í§¤�¡Ã

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ IMCR

คณะทํางานพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะทํางานดานความรับผิดชอบ ตอ
สังคม

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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ในป 2564 บริษัทฯ มีการนําหลักการพัฒนาอยางย่ังยืนเขามาเปนสวนหนึ่งในการกําหนดนโยบายระดับ

องคกรเพ่ือสรางการสื่อสารใหแกพนักงานและผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนรับทราบและเขาใจถึงวิสัยทัศนและ

เปาหมายดานความยั่งยืนขององคกร โดยไดออกแบบแผนนโยบาย ที่ครอบคลุมผลการดําเนินงานดาน ESG      

มาเปนองคประกอบสําคัญ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาในทุกการดําเนินกิจกรรมขององคกรสามารถมองเห็นและ

วิเคราะหผลกระทบที่เกิดไดอยางครอบคลุมในทุกมิติและปลูกฝงจิตสํานึกดานความย่ังยืนแกพนักงานทุกคน 

บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) พรอมกับกลุมธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ไดมีพันธกิจรวมกัน ในการเปน

กลุมธุรกิจแนวหนาในการมุงใชและจัดการบรรจุภัณฑเคร่ืองด่ืมอยางรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อแสดงความ

รับผิดชอบตอปญหาดานขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑที่เกิดจากการดําเนินงานทางธุรกิจ และเปนสวนหนึ่งในการ

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามวิสัยทัศน World Without Waste ของกลุมธุรกิจโคคา-โคลา 

ในการมุงใชและจัดการบรรจุภัณฑเคร่ืองด่ืมอยางรับผิดชอบ โดยมีเปาหมายประกอบดวย

พรอมกันน้ี ตามนโยบายของกลุมบริษัท โคคา-โคลาใน

การจัดการปญหากาซเรือนกระจกซึ่งไดถูกยกใหเปนปญหา

สําคัญในรอบหลายปที่ผานมา บริษัทฯ จึงไดมีการวางนโยบาย

ดานการจัดการกาซเรือนกระจกผานการเปนหนึ่งในองคกรที่นํา

แผนดําเนินงานเพ่ือลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกที่

สอดคลองกับเปาหมายของขอตกลง ปารีส บนพ้ืนฐานทาง 

Climate Science (Science-based Targets : SBT) โดย

บริษัทฯ มีการตั้งเปาหมายลดการปลอยกาซเรือนกระจก (% 

reduction) ใหไดอยางนอย 25 % ภายในป 2573 โดยเทียบ

กับป 2558 เปนปฐาน

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหสามารถรีไซเคิลได 

100 เปอรเซ็นต และมีสวนประกอบของพลาสติกรีไซเคิล

อยางนอย 50 เปอรเซ็นตใหไดภายในป 2573

การจัดเก็บบรรจุภัณฑเพ่ือนํากลับมารีไซเคิลในปริมาณ

เทียบเทากับปริมาณที่จําหนายออกสูตลาดใหได 100 

เปอรเซ็นตภายในป 2573

การสรางกลุมพันธมิตรผานการรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือเขามาเปนแนวรวมใน

การสรางโลกไรขยะ
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บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการหวงโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพและย่ังยืน โดยครอบคลุมมิติดาน

สิ่งแวดลอม สังคม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก ESG Disclosure ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และเพ่ือตอบสนองตอความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนตลอดหวงโซอุปทาน ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดมีการประเมิน

ความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย ผานชองทางตางๆ ประกอบดวย กระบวนการรับฟง การสัมภาษณ รวบรวมรายงาน 

การสํารวจความพึงพอใจ การประชุมกลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือชองทางการรับเรื่องรองเรียน เปนตน 

โดยไดกําหนดใหผูที่เก่ียวของกับผูมีสวนไดเสียโดยตรงในแตละฝายเปนผูรับผิดชอบ เพ่ือรับฟงถึงผลกระทบและ

ประเด็นสําคัญตางๆ ที่เก่ียวโยงกับบริษัทฯ และเพ่ือใหเกิดการสื่อสารและการปฏิบัติไปอยางทั่วถึงทั้งภายในและ

ภายนอกองคกรอยางสม่ําเสมอ

กลุมผูมีสวนได

เสีย
ชองทางการติดตอ สาระสําคัญ

พนักงาน

• การประชุม / อบรม/ สัมมนา

• การรับฟงความคิดเห็นและขอรองเรียน

• SNS Platform (Line, Facebook และ 

YouTube) 

• การส่ือสารภายในผานระบบตางๆ เชน อีเมล, 

Intranet, video conference

• การประเมินผลงานพนกังานประจําป

• สงเสริมสภาพแวดลอมและความปลอดภัยใน

การทํางาน

• เปดโอกาสความกาวหนาในอาชีพ

• คาตอบแทนและสวัสดิการแกพนักงาน

• การพัฒนาทักษะศักยภาพที่จําเปนตอการ

ทํางาน

ลูกคา

• การเขาเย่ียมรานคา

• การสํารวจความพึงพอใจ

• การส่ือสารผาน ชองทาง Social Media

• Application “M Game”

• ชองทางการรองเรียน

• คุณภาพของสินคาและการใหบริการ

• ความตรงตอเวลาในการจัดสงผลิตภัณฑ

• การปรับกลยุทธการคาใหตอบสนองตอ 

ความตองการของตลาด

• ความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล

ชุมชนและ

สังคม

• การลงพื้นที่รวมกิจกรรมกับชุมชน

• การพบปะและประชุมรวมกับชุมชน

• การเยี่ยมชมโรงงาน

• การสํารวจความคิดเห็น

• ผลกระทบดานลบจากการดําเนนิธุรกิจ

• การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

• การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม

• การสงเสริมอาชีพใหแกชุมชน

14



กลุมผูมีสวนได

เสีย
ชองทางการติดตอ สาระสําคัญ

ผูบริโภค

• การสํารวจความพึงพอใจ

• กิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมสงเสริม

การตลาดและการขาย

• ชองทาง Social Media เชน Facebook-

page, Twitter, Line@, YouTube

• ชองทางรับเร่ืองรองเรียน

• การเยี่ยมชมโรงงาน 

• ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑและการบริการ

• จัดทําโครงการเพื่อสรางประโยชนใหแกสังคม 

และส่ิงแวดลอม

• การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อตอบสนอง       

ตอความตองการของผูบริโภค

คูคา  

Suppliers 

และพันธมิตร

ทางธุรกิจ

• การจัดประชุมประจําป

• การส่ือสารผานโทรศัพท อีเมล และ video 

conference

• การประชุมประเมินความเส่ียง

• ชองทางการรองเรียน

• การเขารวมกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ จัดข้ึน

• การตอบแบบสอบถาม

• กระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่เปนธรรม      

และโปรงใส

• ความตรงตอเวลาในการจัดสง

• คุณภาพของสินคา

• ความปลอดภัยของสินคา 

• การรับทราบนโยบายและยอมรับแนวทาง  

ขอปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจรวมกัน

ผูถือหุน และ

นักลงทุน

• การประชุมผูถือหุนประจําป

• การจัดทํารายงานประจําป 

• การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส

• การรายงานการพัฒนาอยางย่ังยืนประจําป

• One on One Meeting กับนักลงทุน

• การส่ือสารผานชองทาง email และโทรศัพท

• ผลการดําเนินธุรกิจ

• การดําเนินงานอยางโปรงใสและตรวจสอบได

• การวางกลยุทธการเติบโตอยางยั่งยืน

• ความเสี่ยงและการปองกันความเส่ียง

ของบริษัทฯ

• สภาวะการตลาดและการแขงขัน

สื่อมวลชน

• การแถลงขาว

• การประชาสัมพันธ ขาวและกิจกรรมตางๆ 

ของบริษัทฯ ผานส่ือในรูปแบบออนไลน  

และออฟไลน 

• การเขารวมโครงการและกิจกรรมที่จัด    

โดยบริษัทฯ

• ความโปรงใสในการเผยแพรขอมูล

• แผนการขยายธุรกิจและกลยุทธการพัฒนา

องคกร

• ความถูกตองและครบถวนของขอมูลที่

ตองการเผยแพร

หนวยงาน

ราชการ

• การเขารวมกิจกรรมและโครงการกับ

หนวยงานภาครัฐ

• การเขาอบรม สัมมนาในหลักสูตรตางๆที่จัด

โดยหนวยงานภาครัฐ

• การรายงานผลการดําเนินธุรกิจตอหนวยงาน

ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด

• ความโปรงใสในการเปดเผยผลการดําเนนิงาน

  ดําเนินธุรกิจตามกฏหมาย

• การรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
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เพื่อการพัฒนาและกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานความย่ังยืนใหมีความสอดคลองตอแนวโนมใน

ตลาดโลกและประเด็นที่มีนัยสําคัญสําหรับผูมีสวนไดเสียกับองคกรทุกกลุม บริษัทฯ จึงไดจัดต้ังคณะทํางาน

เพื่อทําการวิเคราะหและประเมินประเด็นที่มีนัยสําคัญ ที่ครอบคลุมในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

ที่ทางบริษัทฯ ไดเล็งเห็นวาประเด็นที่ไดคัดเลือกสามารถสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร และ

รวมถึงผูมีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญ ผานการจัดทําแบบสอบถามและการรับฟงความคิดเห็นและ

ผลกระทบที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม อยางเปนประจําทุกๆ 2 ป โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

และมีการทบทวนประเด็นอยางเปนประจําทุกป

16

บริษัทฯ ทําการศึกษาและรวบรวมประเดน็สําคัญที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและการวางกลยุทธ โดยประกอบ

ไปดวย ประเด็นดานความเส่ียงดานโอกาส แนวโนมการเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรม ประเด็นท่ีเปนที่สนใจในกลุมผูมี

สวนไดเสีย และประเด็นดานความย่ังยืนในระดับสากล

¡ÒÃ¡ํÒË¹´»ÃÐà´็¹ÊํÒ¤Ñ

คณะทํางานดําเนินการการจัดลําดับความสําคัญในแตละประเด็นตามผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจผานปจจัย

จากหลายมิติไดแก ขอบเขตผลกระทบซึ่งเกิดจากประเด็น ความสนใจและความกังวลจากผูมีสวนไดเสียทุก

กลุม ความเกี่ยวของและระดับผลกระทบระหวางประเด็นตอการดําเนินธุรกิจขององคกร

¡ÒÃ¨Ñ´ÅํÒ Ñ́º»ÃÐà´็¹ÊํÒ¤Ñ 

ทําการทวนสอบประเด็นตางๆ พรอมจัดอันดับความสําคัญใหเขากับสถานการณในปจจุบัน พรอมกับนําเสนอ

ใหคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อพิจารณาและนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารเพื่อทําการอนุมัติสาระสําคัญ

ดานความยั่งยืน

¡ÒÃ·Ç¹ÊÍº»ÃÐà´็¹ÊํÒ¤Ñ 

พฒันาแผนการดําเนินธุรกิจตามแนวทางดานความยั่งยืนบนกรอบประเด็นสาระสําคัญที่มีการทวนสอบและ ประเมิน

อยางเปนประจําทุกป ผานผลการดําเนินงานและขอคิดเห็นจากทุกกลุมผูมีสวนไดเสียเพื่อการพัฒนาทิศทางของ

องคกรอยางย่ังยืน

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ�Ò§µ�Íà¹×่Í§ 
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หาดทิพยมีการปรับเปลี่ยนความสําคัญในแตละประเด็นตามระดับผลกระทบตอองคกร โดยทําการ

ประเมินและจัดลําดับประเด็นสําคัญตามแนวโนมการเปล่ียนแปลงของโลกและพิจารณาจากความตองการของ

ผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก บริษัทฯ จึงไดมีการทําแบบประเมินและวิเคราะหประเด็นสําคัญ ผาน

การรับฟงขอคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ทุกๆ 2 ป เพื่อเปนแนวทางหลักสําหรับการกําหนดทิศทางการ

ดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนพรอมตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม กอนไดรับอนุมัติโดยกลุม

ผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ย่ังยืนเพื่อเปดเผยขอมูลดานความยั่งยืนที่มี

ประเด็นความสําคัญ
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1. การกํากับดูแลกิจการ

2. การบริหารความเส่ียง

3. การตอตานทุจริตคอรรัปชัน

4. การจัดซื้อจัดจางอยางยั่งยนื

5. การตอบสนองตอพฤติกรรม

ของผูบริโภค

6. การเคารพตอสิทธิมนุษยชนและ

การปฎิบัติดานแรงงาน

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

8. การพัฒนาศักยภาพและการ                             

ดูแลพนักงาน

9. การพัฒนาและสนับสนนุสังคม

10. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

11. การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
12. การจัดการบรรจุภัณฑ

13. การจัดการทรัพยากรน้ํา

14. ความหลากหลายทางชีวภาพ
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18

มิตคิวาม

ยั่งยืน
ประเด็นดานความยั่งยืน ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตผลกระทบ

ภายใน ภายนอก

องคกร
พนัก 

งาน
ลูกคา คูคา

นกั

ลงทุน
ชุมชน

หนวย 

งานรัฐ

เศ
รษ

ฐกิ
จ

การกํากับดูแลกิจการ
o การกํากับดูแลกิจการและการปฏิบติั

ตามกฎหมาย
• • • • • • •

การตอตานทุจริตคอรรัป

ชัน

o การตอตานทุจริต คอรรัปชันและการ

ใหหรือการรับสินบน ตลอดจน

แนวทางการแกปญหา

• • • • • •

การบริหารความเส่ียง o การบริหารความเส่ียงองคกร • • • • •

การจัดซ้ือจัดจางอยาง

ยั่งยืน

o กระบวนการและนโยบายการจัดซ้ือ

และจัดหาวัตถุดิบ
• • • • • •

การตอบสนองตอ

พฤติกรรมของผูบริโภค

o การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

o การดําเนินการเพื่อตอบสนอง       

ตอสถานการณโควิด-19

o การตอบสนองตอพฤติกรรมของ

ผูบริโภค

• • • • •

สัง
คม

การเคารพตอสิทธิ

มนุษยชนและการปฏิบติั

ดานแรงงาน

o การดูแลและพัฒนาบุคลากร

o การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

และการเคารพสิทธิมนุษยชน

o การใหความคุมครองสิทธิเด็ก

o การใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล

• • • • • •

การพัฒนาศักยภาพและ

การดูแลพนักงาน

o การพัฒนาบุคลากรและการฝกอบรม
• • • • • •

อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

o การดําเนินงานอาชวีอนามัย       

และความปลอดภัย
• •

การพัฒนาและสนับสนุน

สังคม
o การดําเนินงานเพื่อสังคม • • • • •

สิ่ง
แว

ดล
อม

การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ o การจัดการผลิตภัณฑและขยะ

อุตสาหกรรม

o การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ

o การจัดการดานทรัพยากรน้ํา

o การจัดการดานพลังงาน

• • • • • • •

การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ
• • • •

การจัดการบรรจุภัณฑ • • • •

การบริหารจัดการน้ํา • • • •

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
• • • • •

¢Íºà¢µ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹áÅÐ¼Å¡ÃÐ·º¢Í§»ÃÐà´¹็¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹



บริษัทฯ กําหนดนโยบายกระบวนการจัดซื้อจัดจางและการคัดเลือกคูคาอยางละเอียด ดําเนินการตาม

แผนจรรยาบรรณธุรกิจสําหรับคูคาอยางเครงครัด โดยคูคาตองผานหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือก 

ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส เปนธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคมและคํานึงถึงผลกระทบ   

และความรับผิดชอบตอมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม จากการดําเนินการของธุรกิจตามมาตรฐาน

ระเบียบปฏิบัติของบริษัท เดอะ โคคา-โคลา คัมปะนี รวมถึงแสดงเอกสารและใบรับรองตางๆ เพื่อแสดงถึงการ

ดําเนินธุรกิจบนมาตรฐานอันเปนที่ยอมรับของสังคม โดยคุณภาพของวัตถุดิบ หรือ ภาชนะบรรจุภัณฑจะตอง

ผานการตรวจสอบโดยหนวยงานที่กําหนด เพื่อใหสอดคลองตอระบบควบคุมคุณภาพของเรา ทั้งหมดนี้เพื่อให

เราสามารถคัดเลือกคูคาที่สามารถดําเนินงานไดอยางเปนมืออาชีพ และสามารถเติบโตไปพรอมกับเราได  

อยางย่ังยืน 

¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ¤Ù�¤�Ò

¡ÒÃµÔ´µÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤Ù�¤�Ò

1. ดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตย หลีกเล่ียงการฉอโกง

ทุจริต และกระทํากิจกรรมที่ผิดกฏหมาย

2. ไมมีสวนเกี่ยวของกบัการการคามนุษย ใชแรงงาน

เด็ก และ แรงงานบังคับ

3. เสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมเจรจา

ตอรองของพนักงานและแรงงาน

4. มีการจายคาจางอยางยุติธรรมตามที่กฎหมาย

กําหนด

5. ปฏิบัติตามกรอบชั่วโมงการทํางานและการ

ทํางานลวงเวลาโดยไมละเมิดสิทธิแรงงาน

6. ปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย

7. ดําเนินธุรกิจตามกฎหมายวาดวยความเสมอ

ภาค และการไมเลือกปฏิบัติ

8. มีการแสดงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมจาก

ผลกระทบการทําธุรกิจ

»ÃÐà´็¹ÊํÒ¤Ñ·Õ่µ�Í§ä´�ÃÑº¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº

หาดทิพยใหความใสใจในความปลอดภัยของผูบริโภค คํานึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชในการผลิต

สินคาและบริการอยางละเอียดเสมอมา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหวงโซอุปทานใหมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องและอยางยั่งยืน บริษัทฯมีการนํานโยบายการจัดซื้อจัดจางสีเขียว (Green Procurement) 

เปนหนึ่งในประเด็นสําคัญในการดําเนินการคัดเลือกคูคาภายใตกลยุทธการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 

รับผิดชอบตอผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน พรอมดําเนินงาน

ภายใตมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยที่ถูกยอมรับในสังคม โดยหาดทิพยไดดําเนินกิจกรรมตางๆ 

ประกอบไปดวย โครงการประเมินคารบอนฟุตพร้ินท การเลือกใชวัตถุดิบที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม การ

รักษามาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดการประเมินคูคาในมิติดาน ESG และการสงเสริม

กิจการคูคาในประเทศ เปนตน

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ Ñ̈´ËÒ¤Ù�¤�ÒÍÂ�Ò§ÂÑ§่Â×¹
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¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¤Ù�¤�Òã¹»ÃÐà·È

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ภายในประ เทศ  โดยมุ ง เน นการทํ า งานร วมกับ คู ค า

ภายในประเทศเปนหลัก เพื่อเปนการกระจายรายไดใหแก

ชุมชน สรางการจางงาน และสรางการเติบโตของเศรษฐกิจ

อยางยั่งยืน และสามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจาก

กระบวนการขนสง โดยในป 2564 มีการจัดซื้อจัดจางจากคูคา

ในประเทศคิดเปนรอยละ 98 ของคูคาทั้งหมด และรอยละ 34

ของจํานวนคูคาทั้งหมด เปนคูคาที่ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนที่14 

จังหวัดภาคใตของประเทศไทยเปนหลัก

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÇÔ¡Äµ

หลายพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยมีความเส่ียงจาก

การเ กิดน้ํ าท วมซึ่ งส งผลกระทบตอการขนส งวัตถุ ดิบ 

นอกจากนี้ดวยการแพรระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่สงผล

กระทบตอการดําเนินธุรกิจทั้งในไทยและตางประเทศ บริษัทฯ

จึงมีการกํากับดูแลสถานการณอยา งใกลชิด ประเมิน

สถานการณในปจจุบนั และเตรียมการรับมืออยางเหมาะสมให

เกิดผลกระทบนอยที่สุด โดยมีการทํางาน สื่อสารกับคูคาและ

ผูเ ก่ียวของอยางเปนประจําเพื่อรับทราบถึงสถานการณ      

ในปจจุบัน รวมถึงออกมาตรการความปลอดภัยใหมๆ เชน 

การเดินทางเขาออกโรงงาน หรือปญหาการเดินทางขามเขต 

โดยมีการแจงใหคูคาและผูเก่ียวของทุกกลุมรับทราบอยูเสมอ 

เพื่อสรางความมั่นใจในจํานวนสินคาที่มีปริมาณรองรับ

เพียงพอตอความตองการในตลาด
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ÊÑ´Ê�Ç¹¤Ù�¤�Ò·Õ่ä �́ÃÑº¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº �́Ò¹ ESG

100%

ÊÑ´Ê�Ç¹¤Ù�¤�Ò·Õ่ÃÑº·ÃÒºáÅÐà«็¹
ÊÑÒ Code of Conduct

100%

Ã�ÍÂÅÐ¢Í§¤Ù�¤�Ò·Õ่ä �́ÃÑº¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍºã¹»� 2564 µÒÁ

à»�ÒËÁÒÂ

100%

¨ํÒ¹Ç¹¤Ù�¤�Ò·Õ่¾º¤ÇÒÁàÊÕ่Â§ÊÙ§

0 ÃÒÂ

¨ํÒ¹Ç¹¤Ù�¤�ÒãËÁ�ã¹»� 2564 

17 ÃÒÂ

ÊÑ´Ê�Ç¹¤Ù�¤�ÒãËÁ�·Õ่ä �́ÃÑº¡ÒÃ
µÃÇ¨ÊÍº �́Ò¹ ESG

100%

ÊÑ´Ê�Ç¹¤Ù�¤�ÒãËÁ�·Õ่ÃÑº·ÃÒºáÅÐ
à«็¹ÊÑÒ Code of 

Conduct

100%

2%

34%

64%

98%

 สัดสวนคูคาตางประเทศ

 สัดสวนคูคาในประเทศ

 สัดสวนคูคาบนพื้นที่ดําเนินธุรกิจ

 สัดสวนคูคาบนพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ



¡ÒÃ¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
¤ÇÒÁâ»Ã�§ãÊ áÅÐ ¨ÃÔÂ¸ÃÃÁ

การกระทําตามหลักจริยธรรม คือวิธีการปฏิบัติที่ ถูกตองเสมอ การกํากับดูแลกิจการและ

จรรยาบรรณธุรกิจ เปนเสมือนแผนผังที่ชี้นําใหเราไปสูอนาคตที่ประสบความสําเร็จ เปนแนวทาง

กําหนดมาตรฐานทางดานจริยธรรม ความซ่ือสัตยสวนบุคคล และการปฏิบัติตามขอกําหนด ซึ่งลวนแต

เปนรากฐานสําคัญในระดับสากลของ “ครอบครัวหาดทิพย”
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คณะกรรมการและผูบริหารใหความสําคัญและมีแนวทางในการปฏิบัติ ควบคุมและกํากับดูแลกิจการ

อยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ ไดปลูกฝงหลักการบรรษัทภิบาล ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจใหกับพนักงานทุก

สวนทุกระดับ เพื่อเสริมสรางองคกรใหมีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ แข็งแกรงและสงเสริมการเติบโต

อยางย่ังยืนของบริษัทฯ โดยใหความสําคัญอยางย่ิงกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาอยางตอเนื่อง

ใหเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจและสรางประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย สังคม

โดยรวมและส่ิงแวดลอม รวมทั้งยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจสามารถตรวจสอบได โดย

บริษัทไดจัดทํา “คูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ” และมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหนาที่

ดูแลใหกรรมการ กรรมการบริหาร ผูบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหนาที่ใหถูกตองตามกฎเกณฑ 

ขอบังคับตางๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต.  ขอบังคับบริษัทฯ  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ และเพื่อใหเหมาะสมกับปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยไว

บนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอ “การกํากับดูแลกิจการ” เพื่อใหผูเก่ียวของและผูสนใจสามารถรับทราบถึง

จรรยาบรรณและนโยบาย https://www.haadthip.com /th/about/good-corporate-governance

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินการส่ือสารแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรมผานคูมือ

พนักงานใหพนักงานทุกคนรับทราบต้ังแตวันแรกที่เร่ิมทํางาน เพ่ือใหพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตอผูมีสวนได

เสียกลุมตางๆ ไดแก ลูกคา คูคา คูแขง ผูถือหุน สังคม ตลอดจนพนักงานและเพ่ือนรวมงานอยางมีคุณธรรม 

ซ่ือสัตย รับผิดชอบและโปรงใส และกําหนดใหสอดคลองกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่มีการ 

ปรับปรุงใหม ประกอบดวย:

¡ÒÃ¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
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 สรางความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 กําหนดวัตถปุระสงค เปาหมายหลักของกิจการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน

 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบรหิารบุคลากร

 สงเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยางมีความรับผิดชอบ

 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

 รักษาความนาเชื่อถอืทางการเงนิและการเปดเผยขอมูล

 สนบัสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน



ผูบริหารของบริษัทฯ ตระหนักวาการดําเนินกิจการดวยความโปรงใส เปนไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเปนปจจัยหลักในการเสริมสรางใหองคกรมีระบบ

ที่มีประสิทธิภาพ มีความนาเชื่อถือ โปรงใส และเปนพ้ืนฐานของการเติบโตอยางย่ังยืน

อีกทั้งยังสามารถสรางความเชื่อมั่นตอผูลงทุน บริษัทฯ จึงพัฒนาและปลูกฝงใหเกิด

จิตสํานึกของคนในองคกรอยางตอเนื่อง เพื่อใหทุกฝายที่เก่ียวของไดตระหนักถึงและ

นําไปปฏิบัติเปนวัฒนธรรมในการทํางาน บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสํารวจการกํากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเพื่อประเมินคุณภาพการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

โดยพัฒนาการผลการประเมินเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในโครงการ

สํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย หรือ Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies (CGR)

¹âÂºÒÂ¡ÒÃµ�Íµ�Ò¹·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃ�ÃÑ»ªÑ¹

 การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตอผูเก่ียวของจะดําเนินการดวยความโปรงใส ซื่อสัตยโดยปฏิบัติตามกฎหมาย

และมาตรฐานที่เก่ียวของ และสนับสนุนใหคูคาปฏิบัติตามแนวนโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชัน โดยในป 2564 

บริษัทฯ ยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ขอ (New version) เพื่อตออายุความเปนสมาชิกแนวรวมตอตานคอรรัปชันของ

ภาคเอกชนไทย (Certified) ซ่ึงเปนโครงการที่จัดข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และไดรับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ต้ังแตป 2556 

ทั้งนี้ บริษัทไดรับการรับรองจาก Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) เปนคร้ังที่ 2มี

อายุการรับรอง 3 ป การรับรองนี้แสดงใหเห็นถึงหลักการทํางานที่โปรงใส สรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนและตลาด

หลักทรัพย การตออายุคร้ังนี้ บริษัทฯไดใชแบบประเมิน 71 ขอ ซ่ึงเปนมาตรฐานใหมของสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย หรือ IOD นอกจากนี้ ส่ิงสําคัญที่จะเปนการสรางและปลูกฝงจิตสํานึกของพนักงานใหปฏิบัติ

หนาที่ดวยความซ่ือสัตย โปรงใส ไมละเลยหรือเพิกเฉยการกระทําทุจริตคอรรัปชัน บริษัทใหความสําคัญเร่ืองการ

ส่ือสารเพื่อใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบเจตนารมณของผูบริหาร ผานแนวทางการดําเนนิงานดานการตอตานทุจริต

คอรรัปชัน
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จัดทําคูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

และสงมอบใหกับผูบริหารและพนักงาน รวมทั้งสื่อสารเปน e-document 

ผานชองทาง intranet ของบริษัทฯ   

ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ (No Gift Policy)” ในทุกเทศกาล เพื่อ

สรางมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมุงหวังใหบุคลากร

ทุกระดับปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ โดยไมหวังผลประโยชนตอบ

แทน

จัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองคกร โดยสรางสรรค

ผลงานประกวด ทั้งนี้ไดมีพนักงานและครอบครัวสงผลงานรวมกิจกรรม

จํานวนมาก

จัดการอบรมหลักจรรยาบรรณของพนักงานเปนหัวขอหลักในการ

ปฐมนิเทศพนักงานเขาใหมทุกคน และมีการอบรมทบทวนใหแกพนักงาน

ในบริษัทฯ ทุกไตรมาส

บริษัทฯ ยึดถือการดําเนินธุรกิจที่มีความโปรงใสและมุงเนนใหผูบริหารและ

พนักงานทุกคนเขาถึงมาตรฐานดานจริยธรรมที่บริษัทฯ ยึดมั่น เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงค เปาหมาย วิสัยทัศน และเพื่อสรางคุณคาใหกับองคกร โดยไดจัดทํา

คูมือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเปนลายลักษณอักษรและไดปรับปรุงให

ทันสมัยอยูเสมอ พรอมทั้งประกาศและส่ือสารใหผูบริหาร พนักงานทุกคน และ

สาธารณะไดรับทราบหลักการทํางานที่ดี รวมทั้งไดนําไปใชในการปฐมนิเทศ

พนักงานอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมใหพนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติเดียวกัน ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไดมีการเผยแพรคูมือจรรยาบรรณผานทาง Website ของบริษัทเพื่อให

พนักงาน ผูมีสวนไดเสีย หรือผูสนใจไดรับทราบถึงมาตรฐานขององคกร ดวยความ

มุงมั่นดังกลาว บริษัทฯ จึงไดอนุมัติใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

รองเรียนหรือใหขอมูลการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับการทํางาน 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาใชเปนแนวทางใหกับพนักงาน

มีชองทางในการรองเรียนหรือแจงเบาะแสที่มีประโยชนตอองคกร

¨ÃÃÂÒºÃÃ³·Ò§¸ØÃ¡Ô¨

á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ �́Ò¹¡ÒÃµ�Íµ�Ò¹
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บริษัทฯ จัดใหมีชองทางรับแจงเบาะแส ขอรองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ ที่แสดงวาผูมี

สวนไดเสียไดรับผลกระทบหรือมีความเส่ียงที่จะไดรับผลกระทบ อันกอใหเกิดความเสียหายตอผูมีสวนได

เสียจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมายหรือ

จรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสอถึงการทุจริต การปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน หรือการกระทําที่ขาด

ความระมัดระวังและขาดความรอบคอบผานชองทางตางๆ โดยพนักงานหรือผูมีสวนไดเสียแจงเบาะแส ขอ

รองเรียน ขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะผานชองทางที่กําหนด โดยขอมูลที่เก่ียวของจะถือเปนความลับโดย

จะเปดเผยเทาที่จําเปน ผูรองเรียนจะไดรับความคุมครองที่เหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัยและความ

เสียหายของผูรายงานหรือบุคคลที่เก่ียวของ บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบและบันทึกการสอบขอเท็จจริง

เปนลายลักษณอักษร ไมเปดเผยรายละเอียดของผูแจงเบาะแส รวมถึงการจัดเก็บขอมูลการรองเรียนเปน

ความลับ เพื่อคุมครองผลกระทบที่เกิดขึ้น ในกรณีที่พบวาเปนเร่ืองจริงจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการสอบ

ขอเท็จจริงเพื่อสรุปรายงานใหกับคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัย เพ่ือตัดสินและระบุโทษทางวินัย 

โดยดําเนินการตามหลักการ Check and Balance เพื่อใหเกิดการถวงดุลและเปนธรรมตอทุกฝายที่

เกี่ยวของ โดยในป 2564 บริษัทฯ ตรวจพบพนักงานกระทําการทุจริตในหนาที่ 2 ประเด็น และได

ดําเนินการลงโทษทางวินัยอยางเด็ดขาด พรอมปรับปรุงมาตรการและแนวทางการปองกันการทุจริต เนน

ย้ําใหมีการสอดสองดูแลโดยหัวหนางานและสรางความตระหนักใหแกพนักงานทุกคนเพื่อปองกันไมให

เหตุการณเกิดขึ้นซํ้าอีก

¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ¡Ñº¼Ù�äÁ�» Ô̄ºÑµÔµÒÁ¹âÂºÒÂáÅÐá¹Ç»¯ÔºÑµÔ
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¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§Í§¤�¡Ã

การดําเนินธุรกิจอาจมีปจจัยความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกเกิดข้ึนได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ

บรรลุเปาหมายของบริษัท เพื่อใหองคกรเติบโตอยางยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหารไดให

ความสําคัญตอการจัดการและบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการในกระบวนการทํางานต้ังแตตนและวางแผน

พัฒนาการบริหารความเส่ียงใหเปนยุทธศาสตรการทํางาน โดยแบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตาม

หลักเกณฑของ COSO Enterprise Risk Management และการบริหารความเส่ียงตามระบบคุณภาพ  ISO 

9001 พรอมทั้งพิจารณาถึงความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอรรัปชัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการ

บริหารจัดการมีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกใหอยูในระดับที่ยอมรับ

ได

โดยฝายบริหารไดติดตามดําเนนิการตามแผนงานจัดการความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ และรายงานผลให

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป เพื่อ

รวมกันพิจารณาความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นใหครอบคลุมทั้งองคกร หรือรายงานเมื่อมีเหตุการณ

สําคัญ เพื่อสามารถทําการประเมินติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง และปรับปรุงแผนงานเพื่อควบคุม 

ความเส่ียงใหเปนปจจุบันเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ปญหา อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นไดทันเวลาตอไป
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่ในการกํากับดูแลระบบการควบคุม

ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง และระบบการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ใหมีความเหมาะสมและ           

มีประสิทธิภาพ มีกลไกการตรวจสอบและถวงดุล โดยมีสํานักงานตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน    

ของทุกหนวยงาน รวมทั้งใหคําปรึกษาเก่ียวกับการสรางระบบการควบคุมภายในสําหรับระบบงานตางๆ ของบริษัทฯ 

ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเส่ียง      

และระบบการกํากับดูแลกิจการในการปฏิบติังานของทุกหนวยงาน โดยฝายบริหารไดนําระบบเทคโนโลยีตางๆ มาใช  เพ่ือ

การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มระบบการควบคุมภายใน ไดแก ระบบ CQR, ระบบ POD, ระบบ MOS-IR, ระบบ 

RTM Mobile, ระบบ Road net, ระบบ VHM และระบบ MyHR เปนตน บริษัทฯ นํากรอบแนวทางของระบบการ

ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO และกรอบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk 

Management) และหลักเกณฑการกํากับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกตใชใหการควบคุมภายในการบริหารความเส่ียงและการกํากับดูแลตลอดหวง

โซอุปทานใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

»ÃÐà´็¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§·Õ่¾º
 ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

 ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต

 ความเส่ียงที่เกิดจากการขาดระบบการสืบทอดตําแหนง (Successor)

 ความเส่ียงที่เกิดจากการจัดการหวงโซอุปทาน

 ความเส่ียงจากการคอรรัปชันและการฉอโกง

 ความเส่ียงดานความปลอดภัยทางไซเบอร

 ความเส่ียงที่สงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

¤ÇÒÁàÊÕ่Â§·Õ่ÍÒ¨à¡Ô´¢Ö้¹ãËÁ� Emerging Risk
การเปล่ียนแปลงในเชิงวัฒนธรรมทางสังคมของบุคคลในวัยที่แตกตางกัน สงผลตอรสนิยมและความเปน

อิสระในการทํางานและทางความคิดและสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจ เชน พฤติกรรมการ

บริโภคที่เนนสุขภาพมากยิ่งขึ้นหลังการแพรระบาดของ COVID-19 และการกลายพันธุที่อาจรุนแรงมากขึ้นหรือ

การกลายเปน “โรคประจําถิ่น” ที่ลดความรุนแรงแตจะติดตองายกวาเดิม และกระทบกับเร่ืองตาง ๆ เปนวงกวาง 

ไดแก การปรับตัวของคนทํางานที่ตองรับมือกับภัยจากโลกไซเบอร (Cyber Crime) การปรับรูปแบบการทํางาน

จาก New Normal ที่ไมใช Work from home แตเปน Work from anywhere ทุกองคกรตองตื่นตัว โดย

จัดระบบการทํางานใหเกิดความรวดเร็ว รวมมือ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงกอนที่จะไดรับผลกระทบและ

ความเสียหายตาง ๆ 
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บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล Personal Data Protective Policy 
(PDPA) เพ่ือคุมครองขอมูลสวนบุคคลของลูกคา คูคา ผู
มาติดตองาน และรวมถึงขอมูลพนักงานใหปลอดภัย 
เพื่อใหสอดคลองตอขอกฎหมายในปจจุบัน เพื่อเปนการ
ปองกันใหแกผูเกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคกร
ทั้งหมดไมใหเกิดการร่ัวไหลหรือการนําขอมูลสวนบุคคล
ไปใชหรือเผยแพรโดยไมไดรับอนุญาต  ผานแนวคิด 3 
เ ส า ห ลั ก เ พื่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง  “People-Process-
Technology”    ใหความสําคัญทั้ง 3 ปจจัย ไมใชแค
ปจจัยดาน “เทคโนโลยี” เพียงอยางเดียวนอกเหนือจาก
นี้ บริษัทฯ ไดทําการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล เพ่ือรับมอบหมายในการใหความรู 
สรางความเขาใจใหแกพนักงาน วางแผนขับเคล่ือน
นโยบาย และกํ า กับดูแลนโยบายพรอมกับแนว
ปฏิบัติการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม

¡ÒÃãË�¤ÇÒÁ¤Ø�Á¤ÃÍ§¢�ÍÁÙÅÊ�Ç¹ºØ¤¤Å
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มาตรการเชิงเทคนิค

ควบ คุมและ ติด ต้ั ง ระบบปอ งกันแกอุ ปกรณ 

เครือขาย และฮารดแวรขององคกร เพื่อปองกัน

ขอมูลสําคัญ ขอมูลออนไหว ร่ัวไหลออกภายนอก

องคกร และปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจ

มาตรการขององคกร

กําหนดนโยบายภายใน แนวปฏิบัติ หรือ มาตรฐาน

ตางๆ เ พ่ือการควบคุมและตรวจสอบ แตง ต้ัง

คณะทํางานที่รับผิดชอบ และดําเนินการจัดอบรม

ใหความรูกับพนักงาน 
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บริษัทฯ มีนโยบายดูแลพนักงานต้ังแตแรกเขา จนเกษียณอายุ เมื่อทุกคนเขามาเปนพนักงาน ถือไดวาเปน

สมาชิกใน ครอบครัวหาดทิพย ภายใตหลักยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม ไมเลือกวาจะเปนเพศ เชื้อชาติ ศาสนา 

ความพิการใดๆ บริษัทฯ จะใหคําแนะนําทั้งในดานการงาน การปรับตัว และการพัฒนาเพื่อเติมเต็มใหพนักงานไดมี

ศักยภาพ พรอมทํางานได เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดเปาหมายทั้งระยะส้ันและ

ระยะยาว โดยปรับปรุงสวัสดิการตางๆ ใหเหมาะสมกับสถานการณเพื่อตอบสนองการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตาม

วิถีใหม ปรับปรุงระบบการพัฒนาศักยภาพพนักงาน เพ่ือเติมเต็มใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ 

การนําเทคโนโลยีดานการบริหารงานบุคคล (ระบบ MyHR) เพื่อความรวดเร็ว ลดเวลา และเพิ่มศักยภาพให

พนักงานมีความชํานาญในการใชเทคโนโลยีและแผนรองรับการเติบโตในอาชีพใหเหมาะสมกับตําแหนงงานที่

รับผิดชอบ รวมทั้งแผนการดูแลพนักงาน ถึงแมพนักงานจะเกษียณอายุ บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญตอการเปน

สมาชิกของครอบครัวหาดทิพยโดยสามารถใชพื้นที่ รวมกิจกรรม และซ้ือผลิตภัณฑในราคาพนักงานไดตอไป ทั้งนี้

บริษัทฯ มีการเผยแพรแนวทางและหลักปฏิบัติบนเว็บไซต โดยผูสนใจสามารถศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

ด านสิทธิมนุษยชนเพิ่ม เติมผ านทางเ ว็บไซตหาดทิพย  https://www.haadthip.com/th/about/good-

corporate-governance

¡ÒÃ Ù́áÅáÅÐ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน และยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากล

อยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามขอตกลงแหงสหประชาชาติ (United Nation 

Global Compact: UNGC) และ ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิข้ันพื้นฐานในการทํางานขององคการแรงงาน

ระหวางประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principle 

and Rights at Work) เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมของธุรกิจและมีผลครอบคลุมถึง

ผูเกี่ยวของตลอดหวงโซอุปทาน รวมถึงผูรวมธุรกิจและคูคาทุกราย โดยใหความสําคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย

ดวยความเทาเทียมในทุกดาน สรางการจางงานและโอกาสที่เทาเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติตอสัญชาติ เชื้อชาติ 

อายุ เพศ ผิวสี ความเชื่อ และความคิดเห็นทางการเมือง รวมถึงกลุมที่ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน สตรี        

ผูอพยพ ผูพิการ โดยบริษัทจะจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกตามความเหมาะสม และใหครอบคลุมแกทุกกลุมอยาง

เทาเทียม พรอมจัดทําแผนการฝกอบรม พัฒนาทักษะเพื่อสรางโอกาสในความกาวหนาในสายอาชีพ รวมทั้งมีการ

ดูแลแผนความกาวหนาในอาชีพ และการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การเลื่อนตําแหนง และการเลิกจาง

พนักงานอยางเปนธรรมตามหลักปฏิบัติสากล สรางการส่ือสาร เผยแพร ใหความรู ความเขาใจ แกพนักงานและ

ผูบริหารทุกคน รวมถึงผูมีสวนเก่ียวของตลอดหวงโซคุณคาของธุรกิจ และสรางความรับผิดชอบใหแกพนักงาน   

ทุกคนเมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยพนักงานตองไมละเลยหรือเพิกเฉยพรอม

รายงานใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ พรอมใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง

¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹ áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔµ�ÍáÃ§§Ò¹ÍÂ�Ò§à»�¹¸ÃÃÁ
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บริษัทฯ มีนโยบายใหพนักงานสามารถใชสิทธิลาคลอดได และมีแผนในการประกาศบังคับใชสําหรับ

พนักงานชายในการใชสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาทั้งกอนและหลังคลอดภายในป 2565 โดยบริษัทฯ      

ใหสิทธิแกพนักงานสามารถใชวันลาคลอดไดสูงสุด 98 วันโดยจะมีการจายเงินเดือนปกติใหแกพนักงานเปน

จํานวนวันทํางานทั้งหมดไมเกิน 45 วัน และไดรับเงินสมทบจากประกันสังคมเปนจํานวนไมเกิน 45 วัน ตาม

กฎหมายแรงงาน โดยในป 2564 มีพนักงานหญิงใชสิทธิการลาคลอดทั้งส้ิน 16 คน และกลับเขาทํางานตอหลัง

ใชสิทธิครบทั้ง 16 คน คิดเปนสัดสวนรอยละ 100 ของพนักงานที่กลับเขาทํางานหลังใชสิทธิลาคลอด พรอมกัน

นี้ บริษัทฯมีแนวทางในการจัดโครงการฝกอบรม ใหความรูใหแกมารดา ในการดูแลสุขภาพตนเองและบุตร 

วิธีการเล้ียงดูบุตรแรกเกิด รวมทั้งหลังการคลอดบริษัทฯ มีการจัดเซตของขวัญเพื่อรับขวัญบุตรที่เกิดใหม     

แกพนักงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยใหบุตรพนักงานสามารถเติบโตภายใตสิ่งแวดลอมที่ดีและสมบูรณ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มนีโยบายการจางงานผูพิการเขาทํางานในองคกรโดยมอบโอกาสผานการเปดรับตําแหนง

งานใหแกบุคคลผูพิการ เพื่อที่พวกเขาจะไดมีโอกาสในการสรางรายได และสามารถชวยเหลือดูแลตนเองได 

พรอมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยในป 2564 มีการจางคนพิการทั้งหมด 20 คน แบงเปน 

พนักงานชาย 13 คน และพนักงานหญิง 7 คน

¡ÒÃÊ�§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂáÅÐÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁáµ¡µ�Ò§ã¹Í§¤�¡Ã
หาดทิพย สงเสริมการใหโอกาสและการปฏิบัติอยางเทาเทียมในองคกร โดยสนับสนุนวัฒนธรรมแหง

ความหลากหลายภายใตการดําเนินงานในทุกระดับ ยอมรับความหลากหลายของบุคลากรในทุกดาน บริษัทฯ 

เชื่อมั่นวา นโยบายสงเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกตางในองคกร เพื่อรักษาและสงเสริม

บุคลากรที่มีความสามารถ ใหเปนกําลังสําคัญที่จะสรางประสิทธิภาพการทํางานและการเติบโตของธุรกิจได

บรรลุผลสําเร็จ ภายใตนโยบายสงเสริมความหลากหลายและยอมรับความแตกตางในองคกร โดยพนักงานทุก

คนจะไดรับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน ไมทําใหพนักงานรูสึกถึงความแตกตางจากบุคคลอ่ืนในองคกร 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดปรับปรุงสวัสดิการสําหรับพนักงาน เรียกวา “ระเบียบสวัสดิการของบริษัทสําหรับ

พนักงานกลุมความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) เพื่อเปนการแสดงถึงความมุงมั่นในการสงเสริมและผลักดัน

ความเทาเทียมในองคกร พรอมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณเพื่อตอตานการใชความรุนแรงในสตรีและเด็ก 

“Orange the world” ซ่ึงเปนกิจกรรมรวมกับ Women Empowerment Practices พรอมดําเนินการจัด

สานเสวนาเร่ืองสิทธิมนุษยชนภายในองคกรในวันเดียวกัน 
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บริษัทฯ ของเราไดดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณที่ดี โดยการเคารพทุก

ขอกําหนด กฎหมาย เราไดมีการดําเนินงานโดยยึดตามบทบัญญัติแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติ กฎหมายการคาทาสสมัยใหม และอนุสัญญาวาดวยองคกรแรงงานระหวางประเทศ เพื่อคํานึงถึง

ความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ปฏิบัติธุรกิจตามศีลธรรมอันดีงาม และการดูแลสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

ของเรา ซึ่งรวมถึง ครอบครัวของพนักงานหรือแรงงานของบริษัทฯ รวมถึงองคกรที่หาดทิพยไดมีการทําสัญญาคูคา

ดวย พรอมกันนั้นเรามุงเนนใหความดูแลในเร่ืองของสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กที่อาจไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินธุรกิจตลอดหวงโซอุปทานผานการรวมมือในการแสดงความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียทุกฝายต้ังแตตนน้าํ

ถึงปลายน้ํา ตามแนวทาง สิทธเิด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ Children’s Rights and Business Principles 

(CRBP) เพื่อสรางความมุงมั่นและแนวทางในการดําเนินธุรกิจในการตอบสนองตอประเด็นสําคัญตางๆ เพื่ออนาคต

ของเด็กอยางย่ังยืน 

นอกจากนี้บริษัทใหการสงเสริมเด็กที่อายุตํ่ากวา 18 ป รวมทั้งนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เพื่อเปด

โอกาสการเรียนรู สรางประสบการณ ผานโครงการตางๆ อาทิ English Camp, สไปรทมิวสิค, การสงพนักงานเปน

วิทยากรใหความรูแกนักศึกษาตามที่สถาบันการศึกษารองขอ, จัดบานพักพนักงานเพื่อใหพนักงานสามารถดูแล

บุตรและสรางสถาบันครอบครัวที่ดี, มอบของขวัญแกบุตรพนักงานในโอกาสวันเด็กแหงชาติ และรวมถึงการจัด

ทุนการศึกษาแกบุตรพนักงานเพื่อลดภาระใหแกผูปกครอง พรอมสรางการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดทุก

ระดับการศึกษา

¡ÒÃãË�¤ÇÒÁ¤Ø�Á¤ÃÍ§ÊÔ·¸Ôà´็¡
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บริษัทฯ ไดใหความสําคัญดานการพัฒนาและดูแลพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดเสริมสรางสมดุลยภาพ

ระหวางชีวิตสวนตัวและการทํางาน รวมทั้งสรางความสุขที่ย่ังยืนใหกับพนักงาน บริษัทฯ ไดจัดสวัสดิการและ

ส่ิงอํานวยความสะดวกที่อยูนอกเหนือกฏหมายกําหนดใหแกพนักงานทุกคน เพื่อการสงเสริมการสรางสุขภาพ

กายและใจของพนักงานใหแข็งแรง การสนับสนุนครอบครัว สังคม และการสงเสริมวินัยทางการเงิน และ

ความเปนอยูที่ดีนั้น จึงไดมอบการดูแลและสวัสดิการตางๆ เปนการแสดงความขอบคุณและรักษา

ความสัมพันธที่ดีแกครอบครัวหาดทิพยตอไป

¡ÒÃ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒ¾¹Ñ¡§Ò¹áÅÐ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¡ÑºÍ§¤�¡Ã

เงินทุนการศึกษา

สําหรับพนักงาน 

และบุตรพนักงาน

ของขวัญวันเกิด

พนักงาน และ

บุตรพนักงาน

สวัสดิการงานมงคล

สมรส งานบวช และ

งานศพ

กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ

บานพักพนักงาน

และรถรับสง

การตรวจสุขภาพ 

และการจัดหา

วัคซีน

ประกันอุบัติเหตุ

จากการทํางาน

โบนัสประจําปและ

การเพ่ิมฐาน

เงินเดือน

ÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃÁÍºÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ»ÃÐàÀ·µ�Ò§æ »� 2564

ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹ªÒÂ (¤¹) ¾¹Ñ¡§Ò¹ËÔ§ (¤¹)

 มอบชุดของขวัญวนัเกดิบุตรพนักงานแรกเกดิ 50 13

 มอบของขวัญวนัเกดิพนักงาน 1,615 568

 มอบคารักษาพยาบาล 200 250

 สวัสดิการงานบวช 47 8

 สวัสดิการงานแตงงาน 11 5

 สวัสดิการงานศพ 7 -

 การเยี่ยมไขพนกังาน 11 6
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¡ÒÃ Ñ̈´ãË�ÁÕªÁÃÁµ�Ò§ æ ÀÒÂã¹ºÃÔÉÑ· à¾×่ÍÊ�§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾·Õ่á¢็§áÃ§ àª�¹ 
ªÁÃÁÇÔ่§à¾×่ÍÊØ¢ÀÒ¾ ªÁÃÁ»��¹¨Ñ¡ÃÂÒ¹ ªÁÃÁâÂ¤Ð

â¤Ã§¡ÒÃªØ´ÃÑº¢ÇÑºØµÃ¾¹Ñ¡§Ò¹ 
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บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับทักษะ ความรู และขีดความสามารถของบุคลากร

ในทุกระดับ ใหครอบคลุมและเชื่อมโยงกับเปาหมายทางธุรกิจ สงตอคุณคาใหกับองคกร ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถและทักษะในการทํางานในปจจุบันและในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสรางโอกาสและ

มอบความกาวหนาในอนาคตใหกับบุคลากรในทุกชวงการทํางาน ในการดําเนินงานและแนวทางเพื่อการพัฒนา

ความรูและความสามารถของบุคลากรป 2564 นั้น บริษัทฯ ไดนําวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธขององคกร และกลุม

ทักษะทั้ง 5 กลุมทักษะ มาเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวความคิดดานการพัฒนาสมรรถนะของหาดทิพย 

(Haadthip Competency Framework) เพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรโดยแบงออกเปน DNA มีทั้งหมด จํานวน 

15 สมรรถนะ และ สมรรถนะของผูนํา (Leadership Competency) จํานวน 30 สมรรถนะ ซ่ึงจากกรอบแนวคิด

นี้ หนวยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดจัดทําคูมือแนะนําสมรรถนะเพื่อส่ือสารและเพื่อเปนแนวทางใหพนักงานได

นําสมรรถนะไปพัฒนาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินการวางแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP) เพื่อใหพนักงานไดวางแผนพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับสมรรถนะ 

เปาหมายขององคกร และสมรรถนะที่เก่ียวของกับการทํางาน ดังนั้น จากแนวทางการพัฒนาบุคลากรดังที่ไดกลาว

ไปแลวนั้น พนักงานจะไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบและสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและกลุมทักษะ

ทั้ง 5 ตามที่องคกรไดวางรากฐานเอาไว 

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃáÅÐ¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ
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ในป 2564 หลักสูตรการอบรมตางๆ ถูกปรับรูปแบบใหอยูในรูปแบบออนไลนมากข้ึนพรอมจัดเตรียม

อุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกสบายใหแกพนักงาน ซ่ึงเปนหลักสูตรอบรมที่จัดข้ึนใหแกพนักงาน

เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทํางานใหแกพนักงาน โดยแบงออกเปน หลักสูตรดานวัฒนธรรม

องคกร หลักสูตรดานระบบคุณภาพ ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม หลักสูตรดานการพัฒนาทักษะ

การทํางาน หลักสูตรดานการพัฒนาหัวหนางาน และหลักสูตรดานความรับผิดชอบตอสังคม เปน

จํานวนทั้งหมด 131 หลักสูตร และชั่วโมงฝกอบรมเฉล่ียของพนักงานทั้งหมด จําแนกเปนพนักงาน

เพศชาย 1.96 ชั่วโมงตอคน ตอป และพนักงานเพศหญิงเปน และ 5.71 ชั่วโมง ตอคน ตอป

§º»ÃÐÁÒ³·Õ่ãª�à¾×่Í¡ÒÃ½�¡ÍºÃÁ¾¹Ñ¡§Ò¹ 1.7 Å�Ò¹ºÒ·

ªÑ่ÇâÁ§½�¡ÍºÃÁà©ÅÕ่Â¨ํÒá¹¡µÒÁà¾È¾¹Ñ¡§Ò¹

 ªÑ่ÇâÁ§½�¡ÍºÃÁà©ÅÕ่Â¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ªÒÂ 1.96 ªÑ่ÇâÁ§/¤¹/»� 

 ªÑ่ÇâÁ§½�¡ÍºÃÁà©ÅÕ่Â¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹ËÔ§ 5.71 ªÑ่ÇâÁ§/¤¹/»�

ªÑ่ÇâÁ§½�¡ÍºÃÁà©ÅÕ่Â¨ํÒá¹¡µÒÁÃÐ´Ñº¾¹Ñ¡§Ò¹

ÃÐ´Ñº»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ        :  1.50 ªÑ่ÇâÁ§/¤¹/»�
ÃÐ´ÑºËÑÇË¹�Ò            :  1.01 ªÑ่ÇâÁ§/¤¹/»�
ÃÐ´Ñº¼Ù�¨Ñ´¡ÒÃá¼¹¡   :  1.40 ªÑ่ÇâÁ§/¤¹/»�
ÃÐ´Ñº¼Ù�ºÃÔËÒÃÃÐ Ñ́ºÊÙ§ :  2.42 ªÑ่ÇâÁ§/¤¹/»�
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¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

¨ํÒá¹¡µÒÁ»ÃÐàÀ·ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ �́Ò¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁÍ§¤�¡Ã 2 ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ �́Ò¹ÃÐºº¤Ø³ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÊÔ่§áÇ´Å�ÍÁ 47 ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ �́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·Ñ¡ÉÐ¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ 60 ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ �́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒËÑÇË¹�Ò§Ò¹ 14 ËÅÑ¡ÊÙµÃ
ËÅÑ¡ÊÙµÃ �́Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ�ÍÊÑ§¤Á 8 ËÅÑ¡ÊÙµÃ



¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

บริษัทฯ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกรอบนโยบายความปลอดภัย       

โดยบริษัทฯ มุงมั่นที่จะปฏิบัติตามขอกฎหมาย และขอกําหนดอ่ืนๆ ทีเ่ปนที่ยอมรับในสังคม ในการปองกันและลดอุบัติเหตุ 

การเจ็บปวย โรคภัย และการสูญเสีย ซ่ึงเปนผลจากการทํางาน ผานการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยไดรับความ

รวมมือและยอมรับจากพนักงานทุกคนในองคกร ผูมาติดตอ คูคาคูสัญญา ผูรับเหมา และผูมีสวนไดเสียทุกกลุมผานระบบ

การบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามกฎหมายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน และไดรับการตรวจสอบมาตรฐานสากล ISO 45001, SGP และระบบ CORE SYSTEM      

จากโคคา-โคลา โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญในการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน

การทํางาน ตลอดจนสงเสริมใหมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ไมมีโรคภัยไขเจ็บ ใหแกพนักงานในทุกระดับ รวมถึง

ผูมาติดตอและผูเก่ียวของทุกกลุม มีการจัดทําแผนงาน ข้ันตอนการทํางาน กระบวนการประเมินความเส่ียงในสถานที่

ทํางาน และการวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) ในการระบุอันตรายที่เก่ียวของกับงานและการ

ประเมินความเส่ียงเพ่ือการควบคุม ขจัดอันตรายและลดความเส่ียงจากการทํางานบริษัทฯ มีการกําหนดเปาหมาย 

ตลอดจนบันทึกผลการดําเนินงาน เพื่อควบคุมผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย และใหความสําคัญตอความปลอดภัย

ในการทํางานของพนกังานในทุกระดับชั้นและมุงมั่นใหพนักงานทุกคนตอบสนองตอนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด และถือเปน

ภาระหนาที่ที่ตองดูแลสวัสดิภาพ สภาพแวดลอมการทํางาน ใหมีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติตามหลักของ

กฎหมายอยางเครงครัด โดยการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยตางๆ ใหแกพนักงานเพื่อเสริมสรางทักษะ และ

สามารถดําเนินการรับมือตอเหตุการณที่ไมคาดคิด ตามแนวทางที่ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานและองคกร 

พรอมมีการสนับสนุนดานสุขภาพพนักงาน โดยตรวจสุขภาพประจําป สื่อสารใหความรูพนักงานในการดูแลปองกันรักษา

สุขภาพ ทั้งโรคที่เกิดข้ึนตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม อาทิ เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อยางเปนประจําผานชอง

ทางการสื่อสารภายใน เชน ชองทางออนไลนของบริษัทฯ ปายประกาศหรืออีเมล เปนตน รวมถึงสงเสริมใหพนักงานไดทํา

กิจกรรมรวมกัน และออกกําลังกายผานชมรม อาทิ ชมรมปนจักรยาน ชมรมวิ่ง ชมรมฟุตบอล ชมรมโยคะ เปนตน เพื่อมุง

สูเปาหมายการดําเนินงานรวมกัน จึงมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานแกพนักงานทุกคนเพื่อ

ยกระดับความปลอดภัยในการทํางานรวมถึงสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยใหเปนหัวใจหลักในการทํางานอีกดวย
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ในป 2564 สถิติการบาดเจ็บ และการเจ็บปวยจากการทํางานของพนักงาน พบวามีพนักงานบาดเจ็บและเจ็บปวยจาก

การทํางานรวมทั้งหมด 14 ราย และหยุดงานรวม 194 วัน โดยสาเหตุอันดับ 1 เกิดจากอุบัติเหตุทางยานพาหนะและทองถนน 

ซ่ึงบริษัทฯ มิไดนิ่งนอนใจ พรอมทําการออกมาตรการ และมีการจัดทําแผนงานความปลอดภัย ปรับปรุงนโยบายและมาตรการ

ใหรัดกุมยิ่งข้ึนเพื่อลดและปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับการขับขี่ปลอดภัย รวมถึงไดทําการเนนยํ้าฝกอบรมใหแก

พนักงาน และผูที่เก่ียวของ พรอมทั้งติดตามการทํางานอยางเครงครัดมากข้ึน เชน การจัดโครงการอบรมการขับขี่ปลอดภัย

ใหกับพนักงานขับรถทุกคนเปนประจําทุกป การกําหนดเสนทางการเดินรถ การออกกฎระเบียบใหพนักงานทุกคนตองใสเส้ือ

สะทอนแสงตลอดเวลาที่โรงงานพุนพินเพื่อลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร จัดโครงการ incentive สําหรับ

พนักงานขับรถ และพนักงานผูชวย เพื่อเปนการเสริมแรงทางบวกใหกับพนักงานที่ปฏิบัติงานตามระเบียบและขอกําหนด ไดแก 

ตรวจสอบการแตงกาย การตรวจแอลกอฮอลและสารเสพติด การดูแลความสะอาดและบํารุงรักษาสภาพรถ และการควบคุม

ความเร็วการขับข่ียานพาหนะเปนตน

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ �́Ò¹¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

         ÃÐºº¤Çº¤ØÁáÅÐ¨Ñ´¡ÒÃ¤Ø³ÀÒ¾
ผลิตภัณฑจากกลุมธุรกิจโคคา-โคลาไดผานการตรวจสอบคุณภาพและได

มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล จากความเขมงวดในเร่ืองความ

ปลอดภัยและคุณภาพของสินคาดวยระบบควบคุมคุณภาพของ โคคา-โคลา  

(The Coca-Cola Quality System) หรือ CORE ซึ่งเปนมาตรฐานที่ใชกัน   

ทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับการรับรองระบบมาตรฐานระบบการ

จัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 และ มาตรฐานสากลเก่ียวกับความปลอดภัย

ของอุตสาหกรรม อาหาร FSSC 22000 Food Safety และในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทฯ มีการเพ่ิมความเขมงวดในระบบการ

จัดการควบคุมกระบวนการผลิตตลอดจนการตรวจสอบ และวิเคราะห

ผลิตภัณฑ เพ่ือมอบความใววางใจแกลูกคาและผูบริโภคในสินคาและบริการ

ของบริษัท

0.4

0.5

0.82

0.23

2565

2564

2563

2562

à»�ÒËÁÒÂ

หนวย : รายตอ 200,000 ชั่วโมงการทํางาน

ÍÑµÃÒ¡ÒÃºÒ́ à̈ º็¶Ö§¢Ñ¹้ËÂØ §́Ò¹ 
(Lost Time Injury Rate)

»ÃÐàÀ·¢Í§ÍØºÑµÔàËµØ·Õ่à¡Ố ¢Ö้¹º�ÍÂã¹
¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ ËÒ´·Ô¾Â�

1. ÍØºÑµÔàËµØ·Ò§ÂÒ¹¾ÒË¹ÐáÅÐ·�Í§¶¹¹

2. ÍØºÑµÔàËµØâ´¹ÇÑÊ´ØËÃ×ÍÊÔ่§¢Í§·Ô่Áá·§  
µÑ´ºÒ´

3. ÍØºÑµÔàËµØÅ×¹่Å�Á 
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á¹Ç·Ò§¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ �́Ò¹ÍÒªÕÇÍ¹ÒÁÑÂ
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐÊÀÒ¾áÇ´Å�ÍÁã¹¡ÒÃ·Òํ§Ò¹

ปรับปรุงการจราจรภายในโรงงานใหมีความปลอดภัย 
โดยไดติดต้ังปายสัญญาณจราจรในพื้นที่ใหสามารถสังเกตุเห็นไดชัด ไมอยูในมุมอับหรือถูกบดบัง พรอมทั้งทําการ 

ปรับปรุงเสนทางจราจรและเสนทางเดินเทาที่จางลงหรือสึกหรอจากการใชงาน รวมถึงการประชาสัมพันธแกพนักงาน  

ทุกคนเพื่อใหรับทราบและปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด

การตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน 
จัดต้ังหนวยงานเพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมในการทํางานโดยจะมีการสุมตรวจลงพื้นที่พรอมดําเนินการแกไขหากตรวจ

พบพื้นที่ทํางานที่ไมผานมาตรฐาน เพ่ือลดความเส่ียงดานความปลอดภัยกับผลกระทบดานสุขภาพแกพนักงาน         

และผูเกี่ยวของ

โครงการรวมดวยชวยกันแจงการกระทําหรือสภาพแวดลอมที่ไมปลอดภัย 
สรางชองทางใหพนักงานทุกคนสามารถมีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยผานชองทางการ

รายงานในรูปแบบ QR Code ตามจุดตางๆ ของบริษัทฯ เพื่อสงใหหนวยงานที่รับผิดชอบดานความปลอดภัยไดรับทราบ 

เพื่อดําเนินการแกไขปญหาที่พบเจอและลดโอกาสในการเกิดเหตุการณผิดปกติที่สามารถสงผลใหเกิดความสูญเสียตอ

ทรัพยสินและชีวิต

การฝกซอมแผนฉุกเฉิน ฝกอบรมดับเพลิงขั้นตน และการฝกซอมการอพยพหนีไฟ
เพื่อเตรียมความพรอมแกพนักงานในการใชอุปกรณและรับมือตอเหตุฉุกเฉินในสถานประกอบการอยางถูกวธิีผานการ

ควบคุมดูแลโดยผูเชี่ยวชาญและวิทยากรเฉพาะดาน
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สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 สงผลใหหลายอุตสาหกรรมตองเกิด

การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหสอดคลองตอการเปล่ียนแปลงในตลาดและความตองการของผูมี

สวนไดเสีย ซ่ึงนั่นยังรวมถึง “หาดทิพย” เชนกัน โดยบริษัทฯ ไดประเมินสถานการณและยกระดับความ

ปลอดภัย เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ในคุณภาพของสินคาและการดําเนิน

ธุรกิจขององคกร โดยหาดทิพย ไดทําการทบทวนกลยุทธเพ่ือตอบสนองตอสถานการณ โควิด-19 ประกอบไป

ดวย

ดานการดูแลพนักงาน

 สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัยสําหรับพนักงาน และดําเนินการตามมาตรฐาน

สาธารณสุข D-M-H-T

 ออกระเบียบการปฏิบัติงานจากที่บาน (Work From Home) พรอมสนับสนุนระบบและอุปกรณ

การทํางานเพ่ือรองรับการทํางานรูปแบบ Work From Home แกพนักงาน 

 จัดหาเคร่ืองมือดิจิทัลสําหรับพนักงานขาย เพื่อลดโอกาสการสัมผัส เชน การใชระบบ IR  

(Image Recognition) และ ระบบ QR Code สําหรับการทําธุรกรรมกับลูกคา

 รณรงคเร่ืองมาตรการปองกันการติดเชื้อ โควิด-19 แกพนักงานและครอบครัว

 ดําเนินการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 และเข็ม 2 ใหแกพนักงานทุกคน

ดานการผลิต

 จัดทําแผนการควบคุมโรคระบาดในสถานประกอบการ เชน ระบบ Bubble and Seal      

และจํากัดจํานวนพนกังานที่ไดรับอนญุาตในการเขาถงึพื้นที่การผลิต

 ปรับกระบวนการและแผนการผลิตเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณตลาดในปจจุบัน               

และความตองการของผูบริโภค

 จัดแบงทีมงานใหสามารถทํางานทดแทนกันได ในกรณีเกิดการติดเชื้อโควิด-19 

ดานการตลาดและการขาย

 เนนผลิตภัณฑแพ็คขนาดใหญสาํหรับการบริโภคในครัวเรือน (home consumption) และ 

แพ็คขนาดที่ผูบริโภคสามารถจับจายใชสอยได (affordable)

 รวมมือกับรานคาในการกระตุนยอดขายผลิตภัณฑคูกับอาหาร (bundle with food) สําหรับ

รานอาหาร ควบคูไปกับการจัดรายการสงเสริมการขายใหแกผูบริโภค

 เนนการขายในชองทางและแพลตฟอรมที่สอดคลองกับสถานการณ อาทิ การขายทางโทรศัพท 

อีคอมเมิรซ และเพิ่มแพลตฟอรมการจัดสงผลิตภัณฑถึงที่บาน (delivery)

 ใหความมั่นใจตอลูกคา โดยมีมาตรการใหพนักงานขายสวมใสอุปกรณสวนบคุคล อาทิ หนากาก

อนามัย, PPE, ถุงมือ เมื่อเขาเยี่ยมรานคา

 ปรับแผนงบประมาณดานกิจกรรมสงเสริมการขายเพื่อนําไปบรรเทาผลกระทบแกพนักงาน 

ลูกคา และชุมชน

¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¡ÒÃá¾Ã�ÃÐºÒ´¢Í§àª×้Íâ¤ÇÔ´-19
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Ñ̈´«×้ÍÇÑ¤«Õ¹â¤ÇÔ´-19 à¢็Á 1 áÅÐà¢็Á 2 ãË�á¡�¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹

´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ¦�Òàª×้Íã¹¾×้¹·Õ่ÍÒ¤ÒÃ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§

Ñ̈´ÁÒµÃ¡ÒÃ»�Í§¡Ñ¹¡ÒÃá¾Ã�ÃÐºÒ´ã¹âÃ§§Ò¹áÅÐ
¡ÒÃ Ñ̈´ËÒÍØ»¡Ã³�»�Í§¡Ñ¹ÊํÒËÃÑº¾¹Ñ¡§Ò¹·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§
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1. คณะกรรมการดานความปลอดภัยและการมีสวนรวมของพนักงาน (Employee Safety & 

Engagement) 

มีหนาที่กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อเปนมาตรการปองกันและใหความรูแกพนักงานเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ

2. คณะกรรมการดานการใหความชวยเหลือลูกคา สังคมและชุมชน (Support our Customers 

and Communities) 

มีหนาที่ใหการชวยเหลือลูกคา สังคม และชุมชนทองถ่ินเพื่อใหผานวกิฤตการณนี้

3. คณะกรรมการดานการสื่อสารภายในและภายนอก (Continual Communication and Situation 

Update) 

มีหนาที่ติดตามสถานการณการแพรระบาดการรายงานจากภาครัฐบาล และทําหนาที่ส่ือสารขอมูลทั้ง

ภายในและภายนอกอยางถูกตอง

4. คณะกรรมการดานการตลาดและการปรับแผนการตลาด (Marketing and Commercial 

Initiatives revision) 

มีหนาที่ปรับแผนการตลาดใหเหมาะสมกับภาวการณทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

5. คณะกรรมการดานความตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจและแผนเผชิญเหตุ (Business continuity 

and contingency plans) 

มีหนาที่ดําเนินการและบริหารจัดการหวงโซอุปทานเพื่อใหธุรกิจดําเนินการอยางตอเนื่อง

6. คณะกรรมการดานผลกระทบดานการเงิน (Financial impact scenarios) 

มีหนาที่คาดการณผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในดานผลกําไรและกระแสเงนิสด รวมทั้งเสนอมาตรการเพื่อ

ลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

บริษัทฯ ไดดําเนินงานตามแผนความตอเนื่องของธุรกิจในภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity 

Plan: BCP) และคณะกรรมการบริหารมีการติดตามรายงานสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา (COVID-19) อยางตอเนื่องทุกวัน เพื่อใหการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคดังกลาว อยางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังคงความสามารถในการหารายไดภายใตสภาวการณที่ไมปกติ โดยแตงต้ัง 

“คณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)” 6 กลุมงาน 
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สนับสนุนหนวยงานทางการแพทยและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ

ลําดับ รายการ จํานวน

1
สนับสนุนเครื่องด่ืมใหกับบุคลากรทางการแพทย อาสาสมัคร และหนวยงานตางๆ

ที่เขาไปชวยเหลือผูที่ไดรบัผลกระทบ

น้ําทิพย จาํนวน 167,604 

ขวด / นํ้าอดัลม 5,880 

กระปอง 

 จํานวน 252 หนวยงาน

2

จัดทําปายไวนิล เชิญชวนสงกาํลังใจใหบุคลากรทางการแพทยชักชวนใหทุกคน

รวมกันปฏิบตัิตัวตาม มาตรการความปลอดภัย (ติดตั้งหนาบริษัทฯ, คลังสินคา

และทายรถขายทุกสาขา) 

71 จุด

3
จัดทําปฎิมากรรมรปูหัวใจจากกระปองโคก เพ่ือใหกาํลังใจ หวงใย และขอบคุณ

บุคลากรทางการแพทย
17 ชุด

4
จัดทําฉลาก (Label) พิเศษ ติดขวดน้ําอัดลม ขนาด 300 ml เพ่ือมอบเปนกําลังใจ

ใหบุคลากรทางการแพทย
1,740 ขวด

5
โครงการเสบียงอาหารสําหรับบุคลากรทางการแพทย (รพ.หาดใหญ, รพ.สงขลา

นครินทร, รพ.สงขลา, รพ.ราชวิถ,ี รพ.บํารุงราษฎร)
800 กลอง

6
จัดซื้อวัคซีนทางเลือก ซิโนฟารม บริจาคใหกบัผูยากไร ผูดอยโอกาสและผูพิการ 

ผานจุฬาภรณราชวิทยาลัย
855 โดส

7 มอบหนากากอนามัย(KF94) ใหกบักลุมผูดอยโอกาส 6,200 ชิ้น

8

จําหนายน้ําในราคาพิเศษใหกับสภากาชาดไทย ในการชวยเหลือผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นท่ี 

14 จังหวัดภาคใต

 น้ําทิพย ขนาด 550 ml 

จํานวน 523,824 ขวด         

จํานวน 63 หนวยงาน   

9

โครงการการสนับสนุนเพ่ือชวยเหลือสังคมในการยบัยั้ง

ความรุนแรงของการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) รวมกับ

มูลนธิิโคคา-โคลา ประเทศไทย ในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต

น้ําทิพย ขนาด 550 ml 

จํานวน 186,024 ขวด 

(คาใชจาย มูลนิธิโคคา-โคลา 

ประเทศไทย)

จํานวน 43 หนวยงาน

10

สนับสนุนใหยมืรถพยาบาลบรษัิทฯ ใหแกเทศบาลเมืองบานพรุ และโรงพยาบาล

ทาโรงชาง เพ่ือนําไปใชรับ-สงผูปวย หรือกลุมเส่ียงสูง เขารับการรักษา และสง

ตรวจตามสถานพยาบาลตางๆ 

-

บริษัทฯ ยังไดมีการสงมอบกําลังใจ และความหวงใยถึงหนวยงาน และบุคลากรทางการสาธารณสุข 

อาทิ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลประจําจังหวัด และขยายเพิ่มเติมไปถึงโรงพยาบาลประจําอําเภอ 

โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานภาคสนาม เชน ทหาร ตํารวจ 

ดานตรวจคัดกรอง องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเจาหนาที่รักษาความสะอาดและเก็บขยะ รวมไปถึง 

สถานสงเคราะหเด็ก คนชราและผูพิการในพ้ืนที่ภาคใต และอีกหลากหลายหนวยงาน  ผานผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ และอุปกรณทางการแพทย ดังนี้
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มากกวา 50 ป ที่หาดทิพยไดเปนสวนหนี่งของภาคใต เราไดเขาไปมีสวนรวมกับหลากหลายชุมชน

และหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของทุกๆคน เชนเดียวกันในป 2564 นี้ ดวยสถานการณ

การแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 ต้ังแตปลาย ป พ.ศ. 2562 ไดสงผลกระทบสูผูคนเปนวงกวาง    

เพื่อเปนการตอบสนองตอสภาวะวิกฤตเชนนี้ หาดทิพยไดเขาไปมีสวนรวมในการมอบความชวยเหลือ

แกพี่นองชาวใตอยางเต็มที่ เพื่อเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เราไดปลูกฝงความเปนจิต

อาสาใหอยูในวัฒนธรรมขององคกรมาเปนเวลานานและมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาอยูเปนประจํา โดย

ไดรับความรวมมือจากผูเขารวมทั้งจากภายในและภายนอกเปนอยางดี ดวยความที่เราเปนสวนหนึ่ง

ของสังคมชาวใต บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) พรอมที่จะเขาไปใหการชวยเหลือในทันที   

ภายใตแนวคิด “หาดทิพยเคียงขางชาวใต”

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนผานกิจกรรมตางๆ ในหลากหลายรูปแบบประกอบไปดวยการ

เขาไปลงทุนกับกิจกรรมและโครงการของชุมชน การเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม การใหความ

สนับสนุนในรูปแบบพาณิชย และการบริจาคเพื่อการกุศล โดยกิจกรรมทั้งหมดสามารถแบงรูปแบบ

กิจกรรมเปนกลุมตางๆ ประกอบดวย การสนับสนุนดานการศึกษา, การสนับสนุนดานความเปนอยู

และสุขภาพ, การสนับสนุนดานส่ิงแวดลอม และ การสนับสนุนดานการกีฬาและวัฒนธรรม
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บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานเปลและลูกจาง

ชั่ วคราวในโรงพยาบาลตางๆ ในการอํานวยความสะดวก

เค ล่ือนยายผูป วย พรอมทั้ ง ใหข อมูล คําแนะนําและนําส ง

ผู รับบริการไปยังแผนกตางๆ พรอมดวยสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย สงผล

กระทบตอประชาชนเปนจํานวนมาก และทําใหเกิดปญหาตางๆ 

ตามมา ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิถีชีวิตของผูคน 

และบุคลากรทางสาธารณสุขซ่ึงปฏิบัติงานใกลชิดในสถานการณ

ดังกลาว ดังนั้นเพื่อเปนกําลังใจแกพนักงานเปลและลูกจางชั่วคราว

ในโรงพยาบาลตางๆ บริษัทฯ จึงไดมอบเงินเปนจํานวนทั้งหมด 

350,000.00 บาทตอป แกสถานพยาบาลทั้งหมด 29 แหง ใน 14 

จังหวัดภาคใต เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูที่ไดรับ

รางวัล อีกทั้งเปนตัวอยางที่ดีใหแกเพื่อนรวมงานในการปฏิบัติงาน

ดานบริการอยางเต็มกําลังความสามารถตอไป 
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จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก และปจจุบันในประเทศไทยยังคงมีการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เปนระยะ โดยลาสุดมีการระบาดในระลอกใหม ทําใหมีผูติดเชื้อเพิ่มสูงข้ึนจาก

จํานวนผูปวยใหมที่ยังไมมีแนวโนมลดลง สงผลใหเกิดปญหาสถานพยาบาลที่รองรับผูปวยมีไมเพียงพอ ทําใหหนวยงานภาครัฐและ

เอกชนในพื้นที่ตางๆ รวมกันพัฒนาการกักกันตัวของผูติดเชื้อในหลายรูปแบบ เชน การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การปรับโรงแรมให

เปนหอผูปวยโควิด (COVID-19) เฉพาะกิจ รวมทั้งการกักตัวอยูที่บานตนเองหรือ Home Quarantine เพื่อรองรับสถานการณผู 

ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเปนในการดําเนินงาน เพ่ือรองรับภาวะสถานการณ

ฉุกเฉินนี้ และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับบุคลากรทางการแพทยใหมีการปฏิบัติงานตามหลักสุขาภิบาล และมีการสงเสริม

สุขภาพอนามัยส่ิงแวดลอมที่ถูกตองในการยับยั้งการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงสนับสนุนชวยเหลือในระยะ

ยาวโดยการปรับปรุงใตตึกอาคารที่มีอยูเดิมของโรงพยาบาลทาโรงชาง ใหเปนหองอเนกประสงคเพื่อใชประโยชนทางการแพทย 

อาทิ ใชเปนหอผูปวย COVID-19 และสถานที่ฉีดวัคซีนใหแกบุคลากร และประชาชน เปนตน ทั้งนี้ไดมีการวางระบบการระบาย

อากาศภายในใหมีการถายเทไดตลอดเวลาโดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ซ่ึงเปนการดูดอากาศเขาและระบายออกไดอยางดี          

เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของอากาศภายใน รวมถึงการปรับปรุงพื้นใหเปนพ้ืน PE เพื่อลดการสะสมของเชื้อไวรัส          

และแบคทีเรีย รวมไปถึงเพื่อความสะดวกในการทํางานและการฆาเชื้อ
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ดวยในวันที่ 12 พฤศจิกายน ของทุกป เปนวันคลายวันเกิดของอดีตทานกรรมการผูจัดการ และในวัน

ดังกลาว บริษัทฯ ไดกําหนดใหเปนวันรวมใจ เราอยู (รจ รย) เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรวมทํากิจกรรมบําเพญ็

ประโยชนตอสังคม ดังเจตนารมณของอดีตทานกรรมการผูจัดการ วาดวยเร่ืองการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม

ควบคูกับการพัฒนาบริษัทฯ เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคมชาวใต ซ่ึงไดดําเนินการอยาง

ตอเนื่องยาวนานเปนเวลากวา 20 ป นับต้ังแตป 2538 เปนตนมา ซ่ึงในป 2564 บริษัทฯ ยังคงมีการจัด

โครงการอยางตอเนื่องโดยไดมีการลดจํานวนกิจกรรมลงจากปที่ผานๆ มา เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ไดมีการมอบอุปกรณทางการแพทย

ประกอบดวยชุด PPE หนากากอนามัย ถุงมือยาง และสเปรยแอลกอฮอลแกหนวยงานทางการแพทย พรอม

ทั้งมอบน้ําด่ืมและอาหารแหงเพื่อสงมอบใหแกผูตองการความชวยเหลือ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต และได

จัดกิจกรรมเชิญชวนใหพนักงานรวมบริจาคโลหิตแกสภากาชาดไทย ซึ่งมียอดบริจาคในป 2563-2564 

จํานวน 179 ยูนิต 80,550 ซีซี
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พนักงานหาดทิพยไดรวมใจกันแพ็คถุงยังชีพและแจกจายใหแกชุมชนที่

ไดรับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในชวงฤดูมรสุม โดยไดทําการ

ลงพื้นที่มอบผลิตภัณฑน้ําด่ืมน้ําทิพย และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอน มอบกําลังใจ และเขาใหความชวยเหลือแก เด็ก ผูสูงอายุ 

ผูปวยติดเตียง และประชาชนที่ประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่ จํานวน

มากกวา 5,000 ครัวเรือน
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หาดทิพยใหความสําคัญกับการสนับสนุนหรือสงเสริมงานดานการเกษตรหรือการ

ปลูกผักสวนครัวของชุมชนบริเวณรอบโรงงานเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนการ

ชวยลดคาใชจายดานการบริโภคของครัวเรือน ยังเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดีใหแก

ครอบครัวและสรางการเขาถึง ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและ

สงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดรับความรวมมือ

กับวัดชินวงศประดิษฐ ต.บานพรุ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซ่ึงเปนวัดในชุมชนเมืองที่ให

ความสําคัญกับการปลูกผักสวนครัว ดวยวิถีเกษตรอินทรียที่ไมใชสารเคมี จึงไดริเร่ิมนํา

ใบไมแหงที่รวงหลนอยูภายในวัดมาหมักกับน้ําหมักชีวภาพที่ทําจากเศษอาหารจากงาน

พิธีภายในวัด จนกลายเปนผลิตภัณฑปุยหมักชีวภาพและดินปลูกของวัดชินวงศประดิษฐ 

ซ่ึงเปนที่สนใจของชุมชนเปนอยางมาก แตดวยทางวัดใชวัสดุอุปกรณเทาที่มีอยู และดวย

ระยะเวลาที่ทํามาแลวหลายป จึงทําใหเกิดการทรุดโทรมของอุปกรณ โรงหมัก และโรง

เก็บ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวฯ จึงใหการสนับสนุนปรับปรุงโรงปุยหมัก 

และโรงเก็บปุย ใหมีความสะอาดและเปนสัดสวนมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนแปลงเกษตร

สาธิต โดยนําลังพลาสติกสําหรับบรรจุน้ําที่ไมใชแลวของบริษัทฯ มาประยุกตเปนกระบะ

ปลูกผักและใชปุยอินทรียจากทางวัดเปนหลักในการปลูก ซ่ึงไดผลตอบรับเปนอยางดี    

ซ่ึงเปนเคร่ืองการันตีวาปุยของทางวัดนั้นสามารถใชไดผลดี โดยโครงการไดจัดมาอยาง

ตอเนื่อง 2 ป ต้ังแตป 2563-2564
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เพ่ือเปนการดําเนินงานตามนโยบายของอดีตประธานกรรมการในการมอบโอกาสทางการ

ศึกษาใหแกผูดอยโอกาส และเพื่อการสรางหลักประกันวาทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

อยางครอบคลุมและเทาเทียมในทุกระดับการศึกษาพรอมเขาชวยเหลือมอบส่ิงอํานวยความสะดวกที่

จําเปนในการศึกษาใหแกสถานศึกษาและนักเรียนทุกกลุมรวมถึงกลุมผูพิการ และผูมีเพศสภาวะ

หลากหลาย และสรางสภาพแวดลอมดานการศึกษาใหปราศจากความเดือดรอน เพื่อสนับสนุน

เปาหมายการพัฒนาอยางยั่ง ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององคการ

สหประชาชาติ เปาหมายที่ 4 โดยการมอบทุนการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาตางๆ ซึ่งในป 

2564 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นมากกวา 16 หนวยงาน เปนจํานวน

เงินมากกวา 440,000 บาท เพื่อมอบใหแกเยาวชนที่เรียนดี แตขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพยดาน

การศึกษา โดยเฉพาะในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังสนับสนุนดานการศึกษาใหกับบุตรของพนักงาน เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายใหกับ

พนักงาน โดยจัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานอยางเปนประจําทุกป โดยในป 2564 

บริษัทฯ ไดมอบทุนไปทั้งสิ้น 799 ทุน เปนจํานวนเงินมากกวา 1.28 ลานบาท แกครอบครัวพนักงาน

นอกจากนี้ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ต้ังแตป 2532 จนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการสงเสริมและ

สนับสนุนการศึกษาของพนักงาน ใหมีโอกาสศึกษาในระดับที่ สูง ข้ึน อันนํามาสูการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรูตางๆ ในการพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

องคกร ผานการสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับพนักงานในระดับปริญญาตรีจํานวน 31 ทุน และ

ระดับปริญญาโทจํานวน 41 ทุน รวมทั้งส้ิน 72 ทุน เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 4.27 ลานบาท และสําหรับ

ป 2564 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ ไดเลื่อน

การพิจารณาทุนการศึกษา ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาตอเนื่องสําหรับพนักงานที่

ไดรับพิจารณาทุนการศึกษาในปที่ผานมา
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ดานประเพณีวัฒนธรรม
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการสืบสานประเพณีทองถิ่น สงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและธุรกิจใน

พื้นที่ เพื่อสานตอวิถีชีวิตของชมุชน จํานวน 162 งาน เชน งานเทศกาลกินเจ, งานชักพระฯ จ.สุราษฏรธานี ฯลฯ 

รวมมูลคางบประมาณในการสนับสนนุทั้งหมดกวา 748,000 บาท

ดานการกีฬา 
สนับสนุนและสงเสริมการออกกําลังกาย รวมถึงสรางการเรียนรูในการเคารพ กฎกติกา มารยาท และ

เล็งเห็นถึงความสําคัญของสุขภาพรางกายที่แข็งแรงของประชาชน จึงใหความสําคัญดานการกีฬาและ

สนับสนุนการแขงขันกีฬาตางๆ จํานวน 393 งาน เชน การสนับสนุนงานมาราธอน, การสนับสนุนแขงขัน

ฟุตบอลลีกอาชีพประจําป และสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนานักกีฬาสู กีฬาโอลิมปก ณ ประเทศญี่ปุน

รวมมูลคางบประมาณในการสนับสนนุกวา 8,530,000 บาท



               โ ค รง การช ว ย เห ลือนั กดนต รีที่ ไ ด รั บผลกระทบจากการแพร                           

               ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นี้เกิดข้ึนจากแนวคิดของ

  ทาน พลตรี พัชร รัตตกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร ที่เห็นถึงผลกระทบของเหลานัก

ดนตรีในรานอาหารขาดรายไดในการดํารงชีพ ในสถานการณดังกลาวฯ โดยมีพ้ืนที่เปาหมายที่ไดรับ

ผลกระทบจํานวน 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด

ภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดปตตานี  ซ่ึงดําเนินโครงการฯ โดยมอบหมายใหฝายขายของ

บริษัทฯ ซ่ึงมีความคุนชินกับพื้นที่และรูจักรานอาหารที่มีนักดนตรีเลนเปนอยางดี ในการประชาสัมพันธ

โครงการและเชิญชวนวงดนตรีที่สนใจใหเขามารวมโครงการฯ จากนั้นใหนักดนตรีอัด VDO รองเพลงและ

พูดใหกําลังใจพนักงานหาดทิพย รวมถึงพี่นองชาวใต ในสถานการณ COVID-19 และกระจายบทเพลง

ผานชองทาง Social Media เชน กลุม Line Official  Facebook เปนตน จากการดําเนินการโครงการ

ตลอดระยะเวลา 3 เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม 2564) สามารถชวยเหลือนักดนตรีที่ไดรับผลกระทบ จํานวน 

48 วง เปนเงินทั้งสิ้น 339,000 บาท

ดานดนตรี
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาของนักดนตรีเยาวชนในประเทศไทยรวมถึงการพัฒนาขีด

ความสามารถของเยาวชนและการสรางหรือการสนับสนุนพื้นที่สําหรับการแสดงออกแกเยาวชนที่ตองการแสดง

ความสามารถ จึงไดมีโครงการสนับสนุนกลุมนักดนตรีอยางเปนประจํา โดยในป 2564 บริษัทฯ ไดมอบเงินสนับสนุน

ใหแกมูลนิธิมหาอุปรากร กรุงเทพฯ เปนเงิน 300,000 บาท สําหรับสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนแกนัก

ดนตรีเยาวชน ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจัดการประกวดแขงขันดนตรี

ออนไลน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักดนตรีเยาวชนทําการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมอบเงิน

สนับสนุนแกวงดุริยางคเยาวชน Siam Sinfonietta ที่ไดเปนตัวแทนประเทศไทยในการเดินทางไปรวมงานเทศกาล 

Oldenburg International Film Festival ที่ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เปนเงิน 500,000 บาท
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หาดทิพย มีความมุงม่ันที่จะสงมอบผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพ่ือตอบสนองตอความตองการของ

ทุกวิถีชีวิต พรอมการสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไดรับความไววางใจจากผูบริโภคอยางยาวนาน

ตลอดมา นอกจากน้ีเรายังมุงมั่นในการใหขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑเครื่องดื่มเพ่ือสนับสนุนผูบริโภคที่

ใสใจตอสุขภาพ และการบริโภคอยางยั่งยืน โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจที่เปน

ธรรมและสามารถดําเนินการเพ่ือสงมอบประโยชนและคุณคาใหแกลูกคาและผูบริโภคตลอดมา 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตลอดหวงโซผลิตภัณฑตาม

มาตรฐานสากล โดยในป 2564 บริษัทฯ ไมพบประเด็นและขอรองเรียนจากคุณภาพของสินคา

รวมถึงไมพบประเด็นการฝาฝนขอกฎหมายแตอยางใด บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการบริการอยาง

เปนมืออาชีพพรอมระบบการจัดการเพ่ือสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาและผูบริโภค 

ซ่ึงประกอบดวย:

 จัดตั้งศูนยบริการขาวสารเพ่ือผูบริโภค (CIC) ในการรับขอมูลขาวสารและเปน

ชองทางในการรับขอรองเรียนจากผูบริโภค

 ทําการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา (โครงการเสียงสะทอนของผูบริโภค) เพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางเปนประจําทุกป

 เคารพขอมูลสวนบุคคลของลูกคาและทําการรักษาความลับผานระบบจัดเก็บ           

ที่มีความปลอดภัยรัดกุม

 สงเสริมและมอบขอมูลความรูแกผูบริโภคในเรื่องของกิจกรรม ผลิตภัณฑและ

บริการตางๆ ของบริษัทฯ เชนดานคุณคาโภชนาการของผลิตภัณฑ และการ

คุมครองผูบ ริโภค เ พ่ือเปนหน่ึงในการแสดงความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

(responsible consumption)

 มอบการบริการดวยความสุภาพและเปนที่วางใจของลูกคาและผูบริโภค รวมทั้ง

ตอบสนองและสงมอบสินคาอยางรวดเร็วตอความตองการของลูกคา

 ผานการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบ ของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอ

สังคม (CSR-DIW Awards)

 ดําเนินธุรกิจอยางโปรงใสและปฏิบัติตามกฎหมายดานผูบริโภคอยางเครงครัด

 พัฒนาสินคาและการบริการใหเปนไปตามความตองการของตลาดผูบริโภคใน

ปจจุบัน
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ผลิตภัณฑตางๆ ภายใตเคร่ืองหมายการคา โคคา-โคลา ที่ไดรับการ

ผลิตโดยบริษัท หาดทิพย  จํา กัด (มหาชน) ไดมีการแสดงขอมูลทาง

โภชนาการอยูบริเวณดานหลังและขอมูลแสดงแคลอร่ีอยูบริเวณดานหนาของ

บรรจุภัณฑ เพื่อเปนแนวทางในการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มีสารอาหาร

เหมาะสมตอปจจัยทางสุขภาพของผูบริโภค นอกจากนี้ เพื่อการตอบสนอง

ตอแนวโนมของผูบริโภคที่ตองการความสดชื่นแตยังคงใหความใสใจดาน

สุขภาพ ยังแสดงสัญลักษณโภชนาการทางเลือกสุขภาพ โดยสังเกตเห็นได

งายและชัดเจน ผูบริโภคจึงสามารถตัดสินใจเลือกซ้ือไดสะดวกยิ่งข้ึน โดย

ผลิตภัณฑที่ไดรับเคร่ืองหมายตองผานเกณฑโภชนาการที่กําหนดโดยมูลนิธิ

สงเสริมโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อรองรับความหลากหลาย

ของกลุมผูบริโภค ผลิตภัณฑที่ไดรับการผลิตจากเราไดผานการรับรองระบบ

มาตรฐานฮาลาล โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และ

สามารถติดสัญลักษณ ฮาลาล บนฉลากของสินคาได นอกจากนี้บรรจุภัณฑ

เคร่ืองดื่มของเราไดรับการการติดสัญลักษณรีไซเคิลและไดรับการรับรอง

ฉลากคารบอนฟุตพร้ินท เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่มีความตระหนัก

และมีความรับผิดชอบในการลดปริมาณขยะ มีสวนรวมในการสรางโลกไร

ขยะ และลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

¡ÒÃãË�¢�ÍÁÙÅº¹¼ÅÔµÀÑ³±�

หมายเหตุ : เฉพาะกลุมเคร่ืองด่ืม ชเวปส ที่ไดรับการผลิตจาก หาดทิพย ไมไดรบัการรับรองสัญลักษณฮาลาล  

เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคที่ใสใจในเรื่องสุขภาพ และคนรุนใหมที่ตองการควบคุมปริมาณแคลอรี่ บริษัท

ฯ มีการพัฒนาเครื่องดื่มอัดลมกลุมผลิตภัณฑสูตรไมมีนํ้าตาลเพ่ิมมากข้ึน เชน น้ําอัดลมโคกสูตรไมมีนํ้าตาล กลิ่นสม 

โคกสูตรไมมีนํ้าตาล กลิ่นเชอรรี่ แฟนตาสูตรไมมีนํ้าตาล กลิ่นสม แฟนตาสูตรไมมีนํ้าตาล กลิ่นสตรอเบอรรี่ และช

เวปส มะนาวโซดาสูตรไมมีนํ้าตาล พรอมมีแผนในป 2565 ในการพัฒนาผลิตภัณฑสูตรไมมีนํ้าตาลเพ่ิมขึ้น พรอมลด

ปริมาณน้ําตาลในเครื่องดื่มบางชนิด เพ่ือแสดงออกถึงการออกแบบผลิตภัณฑที่ใสใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน 
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¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¼ÅÔµÀÑ³±�
ปจจุบันบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่มไดสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก เนื่องจากไมไดรับการจัดการอยางถูกวิธี           

จากประเด็นดังกลาวบริษัทฯ จึงใหความสําคัญตอการจัดการขยะ โดยเฉพาะอยางยิ่งขยะพลาสติกจากบรรจุภัณฑเคร่ืองด่ืม ในฐานะที่

เปนบริษัทฯ ผูผลิตและจําหนายเคร่ืองด่ืมที่มีการใชพลาสติกเปนบรรจุภัณฑ จึงกําหนดแนวทางตางๆ เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ พรอมทั้งปลูกจิตสํานึกใหแกผูเก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร ใหเกิดความต่ืนตัวและใสใจตอปญหา

มลพิษทางขยะ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบระบบนิเวศและตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับ นโยบาย 

“World Without Waste” ซ่ึงเปนนโยบายหลักของกลุมธุรกิจ The Coca Cola Company และพันธมิตร โดยมุ งหนาให

ความสําคัญตอการรับมือและแกไขวิกฤตขยะจากบรรจุภัณฑโดยเฉพาะอยางย่ิง ขยะพลาสติกซึ่งมาจากบรรจุภัณฑเคร่ืองด่ืมภายใต

เคร่ืองหมายการคาของ The Coca-Cola เพื่อชวยเหลือและฟนฟูส่ิงแวดลอมใหดีย่ิงขึ้น

      ¡ÒÃÍÍ¡áºººÃÃ Ø̈ÀÑ³±�
ดําเนินการตามวิสัยทัศน World Without Waste ที่มุงใชบรรจุภัณฑอยางมีความ

รับผิดชอบและสงเสริมการนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหมหรือรีไซเคิลใหไดมากข้ึน จึงได

ปรับรูปแบบผลิตภัณฑใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น ประกอบดวยการพัฒนาบรรจุ

ภัณฑประเภทขวดแกวใหสามารถนํากลับมาใชใหมได 100 เปอรเซ็นต และผลิตจาก

เศษแกวรีไซเคิลโดยเฉล่ีย 59 เปอรเซ็นต บรรจุภัณฑประเภทพลาสติกสามารถนํา

กลับมาใชใหมไดทั้ง 100 เปอรเซ็นต และบรรจุภัณฑประเภทกระปองอะลูมิเนียม

สามารถนํากลับมาใชใหมไดทั้ง 100 เปอรเซ็นต พรอมผลิตจากวัสดุที่มีอะลูมิเนียม      

รีไซเคิลเปนสวนประกอบโดยเฉลี่ย 65 เปอรเซ็นต  และถาดกระดาษที่มีสวน    

ประกอบรีไซเคิล 100 เปอรเซ็นต

      ¡ÒÃÅ´»ÃÔÁÒ³áÅÐ¹ํ้ÒË¹Ñ¡¢Í§ºÃÃ¨ØÀÑ³±�
เพื่อเปนการลดการใชทรัพยากรและลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หาดทิพยไดรวมกับคู

คาและพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาบรรจุภัณฑประเภทพลาสติก PET ใหมีการใช

วัตถุดิบใหนอยลงโดยที่ยังรักษาไวซ่ึงคุณภาพของเรา โดยภายในป 2564 หาดทิพย

สามารถลดปริมาณการใชพลาสติกสําหรับผลิตบรรจุภัณฑไดมากกวา 43 ตัน และ

อะลูมิเนียม 26 ตัน เทียบเทากับการลดการปลอยกาซเรือนกระจกมากกวา 120 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา

      ¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ÂÐºÃÃ Ø̈ÀÑ³±�áÅÐ¡ÒÃ¤Ñ́ áÂ¡
หาดทิพยมีเจตนารมณในการแสดงความรับผิดชอบในฐานะบริษัทผูผลิตและจําหนาย

บรรจุภัณฑเคร่ืองด่ืมตอการเพ่ิมขึ้นของขยะบรรจุภัณฑในสังคม เรามีการคัดแยกขยะ

บรรจุภัณฑหลังการบริโภคและสงไปใหบริษัทคัดแยกขยะหรือบริษัทที่มีการดําเนิน

ธุรกิจรีไซเคิลเพื่อการนําขยะเหลานี้ไปสรางประโยชนเพิ่มเติมและนํากลับมาใชเปน

บรรจุภัณฑอีกคร้ังเพื่อเปนการสรางและสงเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในการ

จัดการบรรจุภัณฑ
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บริษัทฯ มุงมั่นในการดําเนินงานตามนโยบายดานส่ิงแวดลอม 

โดยมีแผนบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุเหลือใชซึ่งเปนผลจากการ

ดําเนินงานที่มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมใหนอยที่สุด พรอมมุงมั่นใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกใน

การรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมในทุกกิจกรรมที่เราดําเนินการ

ตลอดหวงโซอุปทาน ตั้งแตการผลิต การขนสง การจําหนาย การ

บริการ ตลอดจนการจัดการของเสีย บริษัทฯ ไดผานการรับรอง

มาตรฐาน ISO 14001:2015 จากหนวยงาน SGS  ซ่ึงกําหนดใหมีแนว

ทางการจัดการของเสียในโรงงานตามมาตรฐานสากล มีการจัดจาง

หนวยงานภายนอกที่ไดรับอนุญาตใหจัดการของเสียตามมาตรฐานของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการขนสงและ

กําจัดอยางถูกวิธี และมีการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานในการ

รับผิดชอบการกําจัดของเสียเพ่ือสรางความมั่นใจในคุณภาพของการ

ดําเนินงาน และเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานบริษัทฯ มีการกําหนด

คูมือการจัดการของเสียพรอมจัดอบรมเพื่อใหพนักงานทุกคนสามารถ

คัดแยกขยะและจัดการของเสียไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยได

ต้ังเปาหมายเพ่ิมสัดสวนการรีไซเคิลขยะใหมากกวา 90% และลด

ปริมาณขยะทั่วไปใหนอยกวา 10% พรอมจัดแผนพัฒนาแนวทางการ

จัดการของเสียโดยมีการจัดวางถังขยะประเภทตางๆ ไดแก ขยะทั่วไป 

ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิลตามจุดตางๆ ของสํานักงานและโรงงาน 

โดยในสวนของการบริหารจัดการขยะรีไซเคิลไดมีการจัดตั้งถังสําหรับ

การคัดแยกประเภทของวัสดุเพิ่มเติมโดยแบงออกเปน กระดาษ 

กระปองอะลูมิเนียม ขวดแกว และขวดพลาสติก เพื่อใหงายตอ

กระบวนการคัดแยก พรอมมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธจุดวาง

ถังขยะใหแกพนักงานทุกคนเพื่อใหพนักงานไดทราบขอมูลและการ

จัดการของเสียไดงายและสะดวกมากขึ้น

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐÍØµÊÒË¡ÃÃÁ



ในป 2564 บริษัทฯไดมีการคํานวณปริมาณของเสียจากกิจกรรมขององคกรทั้งหมดคิดเปนปริมาณทั้งส้ิน 830,772.80 

กิโลกรัม สามารถคัดแยกเปน ขยะทั่วไป 89,642.00 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 729,785.30  กิโลกรัม และขยะอันตราย 11,345.50 

กิโลกรัม โดยปริมาณขยะรีไซเคิลสามารถคํานวนเปนสัดสวนไดมากกวา 88% และต้ังเปาหมายใหไดมากกวา 90% ในปถัดไป   

โดยหนึ่งในปจจัยที่ชวยใหปริมาณขยะรีไซเคิลสูงกวาชนิดอื่นๆ เกิดจากนโยบายสงเสริมการจัดการขยะ มีการจัดวางถังขยะแบบคัด

แยกเพ่ือสรางจิตสํานึกและใหพนักงานไดมีสวนรวมในการคัดแยกขยะอยางถูกวิธี และมีแผนที่จะกําหนดจุดคัดแยกขยะในโรงงาน

และสํานักงานใหมากขึ้นเพื่อสงเสริมการคัดแยกขยะในพ้ืนที่ขององคกร

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

ª�Í§·Ò§¡ÒÃ¡ํÒ¨Ñ´¢Í§àÊÕÂàªÔ§»ÃÔÁÒ³ (Kg)

ÊÑ´Ê�Ç¹¡ÒÃà¡Ô´¢Í§àÊÕÂÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã (%) 

10.83%

7.01%

10.70%

87.17%

91.50%

87.09%

2.00%

1.49%

2.21%

2562

2563

2564

¢Í§àÊÕÂ·Ñ่Çä»

¢Í§àÊÕÂÍÑ¹µÃÒÂ

¢Í§àÊÕÂÃÕä«à¤ÔÅ

137,202 130,357 108,180 

932,249 

1,403,772 

729,785 

2562 2563 2564

ของเสียรีไซเคิล (Kg)

หลุมฝงกลบ (Kg)
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บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการดานพลังงานอยาง

เหมาะสม เพื่อดําเนินธุรกิจควบคูกับการอนุรักษพลังงาน โดยสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับ

กฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของ

องคกร ISO 14001:2015 โดยไดรับการตรวจสอบจากหนวยงาน SGS และไดมี

โครงการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงาน การติดตามการใช

พลังงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางความตระหนัก

ใหแกพนักงานและผูบริหารทุกคนรับทราบถึงมาตรการในการประหยัด

พลังงานตางๆ ทั้งในออฟฟศและในกระบวนการผลิต ผานการจัดอบรม

และประชาสัมพันธอยางสม่ําเสมอ

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ �́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹
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บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี เขามาพัฒนากระบวนการ

ทํางาน โดยในปจจุบัน บริษัทฯ มีการใชพลังงานหมุนเวียนเชนพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือผลิต

พลังงานไฟฟา เพื่อเปนพลังงานทางเลือกในกระบวนการผลิตและการใหบริการ และลดตนทุนการ

ซ้ือพลังงานไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยไดเร่ิมดําเนินการติดต้ังแผงโซลารเซลลบนหลังคา

โรงงาน (Solar Rooftop) ต้ังแตป 2562 พรอมมุงมั่นขยายพื้นที่การติดต้ังแผงโซลารเซลลตาม

อาคารสํานักงานและสํานักงานสาขาใหมากขึ้นในปถัดไป พรอมมีการต้ังเปาหมายขยายสัดสวน

ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตใหไดมากกวา 5% ภายในป 2570 ดวยขอจํากัด

ดานพื้นที่ทําให Solar Rooftop ไมสามารถผลิตไฟฟาไดมากตามความตองการ บริษัทฯ จึงได

ทําการศึกษาโอกาสและความเปนไปไดใหมๆ เชน การติดต้ังโซลาร เซลลที่ค ลังสินคา

นครศรีธรรมราช ในชวงเดือนตุลาคม 2564 จากการสํารวจพบวาสามารถผลิตพลังงานไฟฟา

ทดแทนไดมากกวา 25% หรือ 9,000 kwh/year และชวยลดคาใชจายดานพลังงานไดมากกวา 

36,500.00 บาทตอป เพื่อเปนการนํารองกอนที่จะขยายโครงการไปยังคลังสินคาในจังหวัดอ่ืนๆ  

พรอมกับการติดต้ังเทคโนโลยีโซลารเซลลลอยน้ํา (Solar Floating) ที่โรงงานพุนพินบนพื้นที่บอน้าํ 

12 ไร โดยไดเร่ิมดําเนินการติดต้ังในเดือนกุมภาพันธ 2564 คาดวาจะสามารถชวยทดแทนพลังงาน

ไฟฟาสําหรับกระบวนการผลิตไดมากกวา 2,000,000 kW/h/year และชวยลดคาใชจายดาน

พลังงานมากกวา 7 ลานบาทตอป และมีโครงการนํารองติดต้ังแผงโซลารเซลลบนหลังคารถขาย 

เพื่อทดแทนการใชพลังงานสําหรับเคร่ืองปรับอากาศและระบบภายในรถ จากผลการดําเนินงาน

พบวาสามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงไดมากกวา 10% หลังการติดต้ัง หรือลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกลงมากกวา 3 ton CO2e ตอ 1 คัน



หาดทิพยมีการออกแบบอาคารของโรงงานมีการติดต้ังชองรับแสงจากภายนอก (Sky Light) ทั้งในสวนของพ้ืนที่

การผลิตและพื้นที่ของคลังเก็บสินคา เพื่อชวยลดการใชพลังงานไฟฟาแสงสวางในเวลากลางวัน และมีมาตรการประหยัด

ไฟฟา โดยติดต้ังเคร่ืองตั้งเวลาดิจิทัล (Digital Timer) เพื่อการปดไฟฟาและเคร่ืองปรับอากาศในชวงเวลาพักกลางวัน 

กอนและหลังเลิกงาน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการปรับปรุงและบํารุงรักษาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของการทํางานอยางเปน

ประจําและเติมเต็มชองวาง เพ่ือพัฒนาการทํางานอยางตอเนื่อง  โดยในป 2564 ไดมีโครงการติดต้ังปม 7.5 kw และเพ่ิม

อุปกรณ  VSD บริเวณปมแบบระบบ Pretreat พบวามีการใชพลังงานลดลงจาก 15,278 กิโลวัตตตอเดือน เหลือ 

9,771.6 กิโลวัตตตอเดือน และยังมีโครงการลดลมจากเคร่ือง Blower สําหรับการเปากนกระปองน้ําอัดลม โดยใช 

Sensor เพื่อเปด-ปด เฉพาะเวลาที่กระปองผานจุดเปาเทานั้นเพื่อลดการสูญเสียพลังงานและทรัพยากรโดยไมมี

ผลประโยชน

¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹ �́Ò¹¾ÅÑ§§Ò¹

 การใชพลังงานอื่นๆ ในการผลิต     

(น้ํามันเตา น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล กาซ 

LPG) (ลาน MJ)

การซื้อและการผลิตพลังงานไฟฟาในการ

ผลิต (ลาน MJ)

การใชพลังงานตอหนวยการผลิต (MJ/Lbev)

139 108 116 

75 
85 91 

2562 2563 2564

โครงการพลังงานแสงอาทิตย: 

ผลิตไฟฟาได 2,650,000 kW/h/year หรือ

เทียบเทาการลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกลงมากกวา 1,325 ton CO2e 

โครงการลดการสูญเสียพลังงาน: 

มาตรการลดการสูญเสียพลังงานและการ

ปรับปรุงอุปกรณสามารถลดคาใชจายได 

มากกวา 400,000 บาทตอป

เพ่ิมสัดสวนกาซ LPG ในกระบวนการผลิต:

แทนการใชน้ํามันเตาเปนแหลงพลังงานหลักในสัดสวน

มากกวา 85% และชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกได

มากกวา 100 ton CO2e 

สงเสริมการใช NGV แทนน้ํามันดีเซลในการขนสง: 

15% ของจํานวนรถขนสง เปล่ียนมาใชเชื้อเพลิง NGV   

และชวยลดปริมาณกาซเรือนกระจกไดมากกวา 100 ton 

CO2e 

0.621 0.628 
0.610 
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หาดทิพยในฐานะผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมไดใหความสําคัญ และมี

ความตระหนักถึงผลกระทบจากการดําเนินงานตอชุมชนและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี  จึง

มุงมั่นที่จะลดผลกระทบอันเกิดจากการเติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง ผานนโยบายในการ

ควบคุมและลดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหได

ตามมาตรฐานสากลซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่องตั้งแตป 2556 จนถึงปจจุบัน 

บริษัทฯ เขาใจถึงผลกระทบอยางรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี   

ตอโลกในปจจุบนั จึงมีความมุงมั่นที่จะชวยลดปญหาดังกลาวฯ พรอมทั้งลดปริมาณกาซเรือน

กระจกที่ปลอยออกมาจากกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการองคกร จึงไดมีการเขา

รวมโครงการในการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกร เพื่อรับการรับรองจาก

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรืออบก. เปนประจําทุกป โดย

ไดรับการทวนสอบขอมูลจากหนวยงานที่ขึ้นทะเบียนกับอบก. ไดแก สภาอุตสาหกรรมแหง

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ศู น ย ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ ท า ง ด า น พ ลั ง ง า น เ ชิ ง นิ เ ว ศ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูทวนสอบอิสระ โดยมีเปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการ 

ควบคุมประสิทธิภาพ และลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกขององคกรอยางตอเนื่อง

ตลอดหวงโซอุปทาน และในป 2564 ไมพบผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่ขัดตอกฎหมาย 

อยางมีนัยสําคัญ
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ทั้งนี้ในป 2563 บริษัทฯ มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจ

ขององค ก ร  สํ าห รับ โ รง งานหาดใหญ และ โ รง งานพุนพิน  เท า กับ  67,413 ตั น

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยประกอบไปดวย การปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง 

ประเภทที่ 1 (Scope 1) 10,399 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และปริมาณการปลอย

ก าซเ รือนกระจกทางออมจากการใชพลั งงาน ประ เภทที่  2 (Scope 2) 7,032 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ ประเภทที่ 3  

(Scope 3) 49,982 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซ่ึงขอมูลที่เปดเผยนี้ไดรับการรับรอง

และไดรับประกาศนียบัตรจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) เปน

ที่เรียบรอยแลว

และ สําหรับป 2564 บริษัทฯ มีปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทั้ง 2 โรงงาน เทากับ 

64,238 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยประกอบไปดวย การปลอยกาซเรือนกระจก

ทางตรง ประเภทที่ 1 (Scope 1) 10,847 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจกทางออมจากการใชพลังงาน ประเภทที่ 2 (Scope 2) 7,305 ตัน

คารบอนไดออกไซดเทียบเทา และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ (Scope 

3) 46,356 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา โดยบริษัทฯ จะดําเนินการรับการทวนสอบ

ขอมูลจากผูทวนสอบ พรอมขึ้นทะเบียนจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 

(องคการมหาชน) ใหแลวเสร็จภายในป 2565 เปนการตอไป 



หาดทิพยในฐานะผูดําเนินธุรกิจ ใหความสําคัญและมีความตระหนัก มุงมั่นที่จะลดผลกระทบจากการ

เติบโตของธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกําหนด       

กลยุทธและทิศทางการดําเนินงาน นอกเหนือจากการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกตามแนวทางของ

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) แลว บริษัทฯ ยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรับมือตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการวิเคราะหความเส่ียงและโอกาสที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศจากการวิเคราะหรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการบริหารจัดการที่สอดรับตอ

ความเส่ียงและโอกาสในการดําเนินธุรกิจ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหบริษัทฯ สามารถขับเคล่ือนธุรกิจได

อยางตอเนื่องและย่ังยืน พบวาบริษทัฯ มโีอกาสรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในหลายมิติ

และอาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร โดยความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและภัยแลงที่เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั้งในประเทศและตางประเทศ สามารถสงผลใหกระบวนการผลิตหยุดชะงัก

และสรางความเสียหาย เชน การขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตร เชน ตนออยไดรับความ

เสียหายจากภัยแลงหรือน้ําทวม เปนตน หรืออาจสงผลกระทบตอมิติอื่นๆ เชน เสนทางคมนาคมระหวางทาง

จัดสงสินคาถูกตัดขาดจากการที่เกิดน้ําทวม สงผลใหเกิดการจัดสงลาชา ไมทันตอความตองการทําใหเสียโอกาส

ในการขายและการผลิต

แมวาบริษัทจะไมเคยรับผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติอยางรุนแรง แตบริษัทตระหนักถึง

ความสําคัญนี้ จึงไดดําเนินการวิเคราะหและประเมินความเส่ียงพรอมบรรจุไวเปนสวนหนึ่งของทะเบียนความ

เส่ียงของบริษัท พรอมทั้งดําเนินการวางแผนรองรับความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะส้ันและระยะยาว เชน 

มีการประเมินความเส่ียงแหลงน้ําในการผลิตเพ่ือปองกันและลดผลกระทบที่เกี่ยวของกับความเส่ียงดานน้ําตอ

ชุมชนและส่ิงแวดลอม การเตรียมแผนปองกันอยางเหมาะสมหากเกิดภัยพิบัติ มีการติดตามขาวสารในชองทางที่

เชื่อถือได จัดใหมีการบํารุงรักษาและตรวจสภาพของอุปกรณปองกันภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงาน พรอมทั้ง

จัดหาอุปกรณใหเพียงพอตอสถานการณที่คาดวาจะเกิดขึ้น การประเมินผลกระทบจากแผนการรับมือเร่ืองภัย

ธรรมชาติของรัฐบาลอยางใกลชิด การจัดซ้ือแผนประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองเห็นถึงแนวโนมของสังคมที่ใสใจตอส่ิงแวดลอมมากขึ้น พรอมเล็งเห็นถึงโอกาสและ

ความทาทายในการรวมเปนสวนหนึ่งในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการดําเนินงานขององคกร ทั้ง

ทางตรงและทางออม หาดทิพย มุงมั่นในการพยายามลดการปลอยกาซเรือนกระจกและมีโครงการเพ่ือสนับสนุน

นโยบายดานภูมิอากาศอยางตอเนื่อง อาทิเชน โครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยโดยการ

ติดต้ังแผงโซลารเซลลบนหลังคาโรงงาน (Solar Rooftop) และการติดต้ังแผงโซลารเซลลลอยน้ํา (Solar 

Floating) โครงการดานการอนรุักษพลังงาน การผลักดันและเพิ่มประสิทธิภาพการใชกาซ NGV ในการกระจาย

สินคา การเพิ่มสัดสวนการใชกาซ LPG ในกระบวนการผลิต รวมถึงการรับรองฉลากคารบอนสําหรับผลิตภัณฑ 

และการออกแบบผลิตภัณฑคารบอนตํ่า เพ่ือเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหเปนไปตาม

เปาหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไมใหเกิน 1.5 หรือ 2 องศาเซลเซียส ตามหลักการทางวิทยาศาสตรและการ

เขาสูเปาหมายความเปนกลางทางคารบอน (Carbon Neutral) ของประเทศไทยภายในป 2050 
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บริษัทฯ ไดกําหนดแผนในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดําเนินการ

ประเมินปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทุกป เพื่อหาแนวทางในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามแบบแผน 

โดยมีเปาหมายระยะส้ันในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงมากกวารอยละ 10 ตอหนวยการผลิตภายในป 2568 

เทียบจากขอมูลปฐาน 2564 และ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกตลอดหวงโซกิจกรรมขององคกรไมนอยกวา 25% 

ภายในป 2573 ตามนโยบายของกลุมบริษัทฯ โคคา-โคลา โดยจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหมีการใช

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งลดและปรับปรุงปจจัยที่กอใหเกิดมลภาวะบนชั้นบรรยากาศเพื่อที่สามารถลดผลกระทบ

ตอสภาพภูมิอากาศ โดยที่ไมสงผลกระทบตอการเติบโตของบริษัทฯ 

 การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด Scope 1            

(ตัน คารบอนไดออกไซด เทียบเทา)

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด Scope 2                      

(ตัน คารบอนไดออกไซด เทียบเทา)

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยรวมตอหนวยการ

ผลิต (กิโลกรัมคารบอนไดออกไซด เทียบเทาตอลิตร)

หมายเหตุ:     (1) ผลรวมของโรงงานหาดใหญและโรงงานพุนพนิ

(2) ผลรวมของปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2

(3) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกป 2564 อยูระหวางขอการรับรองจากองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (TGO)

(4) เปาหมายป 2564 อางอิงขอมูลป 2562 เปนปฐาน เนื่องจากป 2563 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและยายฐานการผลิต

(5) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกทางออมอื่นๆ หรือ Scope 3 ยังไมถูกนํามาพิจารณาในการกําหนดเปาหมายในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

เน่ืองจากอยูระหวางการพิจารณาแหลงการปลอยใหตรงตามบริบทของบริษัทมากที่สุด พรอมทั้งใหเปนไปตามขอกําหนดในการคํานวณและรายงานคารบอน

ฟุตพร้ินทขององคกร โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 5, มกราคม 2564)
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ผลการดําเนินงาน 2561 2562 2563
2564

เปาหมาย ผลดําเนินงาน

ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

(ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอป)
20,915 21,785 17,431 21,346 18,149

สดัสวนการปลอยกาซเรือนกระจก

ตอหนวยการผลิตที่ลดลง (รอยละ)
- -15.7 -10.6 -2.5 -13.8



นอกจากนี้ ในป 2564 บริษัทฯ ยังไดเขารวมโครงการประเมินการ

ปลอยกาซเรือนกระจกสําหรับผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ทําการผลิต จาก

องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรือ อบก. 

เพื่อเปนแนวทางในการลด และควบคุมการใชพลังงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ และปลอยกาซเรือนกระจกใหไดนอยที่สุด โดยบริษัทฯ 

ดําเนินการขอรับการรับรองฉลากคารบอนฟุตพร้ินทของผลิตภัณฑ 

(Carbon Footprint of Product : CFP) มาแลวทั้งส้ิน 57 SKUs 

ต้ังแตป 2560-2563 ซึ่งในป 2564 ไดดําเนินการขึ้นทะเบียนและขอ

การรับรองฉลากฯ จํานวน 36 SKUs ทั้งเปนการขอฉลากสําหรับ

ผลิตภัณฑใหมและตออายุฉลากเดิม โดยไดรับการทวนสอบเมื่อวันที่ 

19 พฤศจิกายน 2564 และผานการรับรองฉลากฯ จาก อบก. ในวันที่ 

25 มกราคม 2565 และมีเปาหมายในการขอการรับรองฉลาก CFP ให

ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑที่บริษัทฯ ทําการผลิต ภายในป พ.ศ. 2566

ในป 2564 บริษัทฯ ยังเปนหนึ่งในบริษัทที่ไดเขารวมเปน

สมาชิกเครือขายคารบอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand 

Carbon Neutral Network: TCNN) เพื่อแสดงปณิธานในการ

ใหความสําคัญตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จากผลการดําเนินธุรกิจ และเพื่อแบงปนแนวทาง ขอมูลระหวาง

องคกรเพ่ือสรางกลุมอุตสาหกรรมท่ีเติบโตอยางยั่งยืน พรอมกันนี้ 

บริษัทฯ ไดรับเลือกใหเปนหนึ่งในโรงงานนํารอง ในโครงการการ

สงเสริมภาคธุรกิจลดกาซเรือนกระจกโดยกําหนดเปาหมายทาง

วิ ท ย า ศ า ส ต ร  ( Science- based Targets :  SBT)  โ ด ย ม ี           

ศูนย ความ เป น เ ลิศทางด านพลังงาน เชิ งนิ เวศ เศรษฐ กิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหองคกรสามารถกําหนดเปาหมายที่สอดคลอง

กับเปาหมายการควบคุมอุณหภูมิโลกไมเกิน 1.5 หรือ 2 องศา

เซลเซียส ซึ่งเปนการดําเนินงานที่ตอยอดจากการสงเสริมใหภาค

ธุรกิจจัดทําคารบอนฟุตพร้ินทขององคกรที่ไดวิเคราะหแหลงการ

ปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ ขององคกร ครอบคลุม

ทั้งการปลอยกาซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) ทางออมจาก

การใชไฟฟา (Scope 2) และทางออมอื่นๆ (Scope 3) ผานการ

ประเมินและกําหนดเปาหมาย เพ่ือยกระดับมาตรฐานขององคกร

ธุรกจิไทยไปสูการเปนธรุกิจคารบอนตํ่าในอนาคต 
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(Low Emission Support Scheme : LESS)

บริษัทฯ เขารวมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององคการบริหาร

จัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) หรืออบก. ผานการดําเนินโครงการประเมินการกักเก็บกาซเรือนกระจกของตนไม (Carbon 

Stock) ภายในบริษัท โดยเร่ิมที่โรงงานหาดใหญ ผานการประเมินการกักเก็บและดูดซับกาซเรือนกระจกของตนไมโดยดําเนินการตาม

วิธีการคํานวณ และหลักเกณฑของอบก. เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษตนไม ซ่ึงมีสวนชวยลดกาซเรือนกระจก เพื่อ

ส่ิงแวดลอมและสังคมที่ย่ังยืนตอไป ผลจากการลงพ้ืนที่สํารวจพรรณไม และปริมาณการกักเก็บกาซเรือนกระจกของตนไมภายในโรงงาน

หาดใหญพบวา ภายในบริษัทมีจํานวนตนไมตรงตามหลักเกณฑของ อบก.ทั้งหมด 2,046 ตน และสามารถกักเก็บกาซเรือนกระจกไดทั้งสิ้น 

1,531 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา

â¤Ã§¡ÒÃ � Care the Bear � Change the Climate Change 

เขตพืนทสํีารวจ จาํนวนต้นไม้ (ต้น)

อาคารผลิต 222

สาํนกังาน 158

สวนสุขภาพและบา้นพกั 1499

บ่อบาํบดันาํเสีย 167

รวม 2,046
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บริษัทฯ มีสวนรวมในการลดภาวะโลกรอน ผานการเขารวมโครงการ “Care the Bear: 

Change the Climate Change” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อ

สงเสริมใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกผานการจัดกิจกรรม 

การประชุม การอบรมและสัมมนาที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยใชหลักเกณฑของโครงการฯ ในการ

ลดปริมาณกาซเรือนกระจก เชน ลดการใชพลังงานไฟฟา รณรงคใหเดินทางโดยรถสาธารณะ การ

เดินทางรวมกัน หรือจัดประชุมผานระบบออนไลน สงเสริมการใชบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม เปนตน โดยในป 2564 มีกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ เปนผูจัดเขารวมโครงการ Care the 

Bear เปนจํานวนทั้งสิ้น 87 กิจกรรม ซ่ึงสามารถลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัด

ประชุม อบรม และสัมมนาไดมากกวา 30 ตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซ่ึงเทียบเทาการดูดซับ

กาซคารบอนไดออกไซดของตนไม จํานวน 3,154 ตนตอป



บริษัทฯ มีการจัดต้ังคณะทํางาน และหนวยงานเพ่ือรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการน้ําใหเกิดประสิทธิภาพและลดการ

สูญเสียทรัพยากร พรอมกําหนดเปาหมายดานการบริหารจัดการน้ําในปจจุบันประกอบดวย น้ําดิบเพ่ือนํามาใชในกิจกรรมของ

องคกร ไดแก อาคารสํานักงาน โรงงานการผลิต และบานพักพนักงาน ซ่ึงมีแหลงที่มาจากน้ําบาดาลรอยละ 100 โดยมีการ

ตรวจสอบอุปกรณอยางสม่ําเสมอเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรน้ําอยางคุมคา เต็มประสิทธิภาพและลดการสูญเสียใหมากที่สุด 

และการเพ่ิมศักยภาพในการใชน้ํา เพื่อลดความตึงเครียดของแหลงน้ําทั้งในองคกรและชุมชน สรางระบบการใชน้ําที่สามารถนํา

กลับมาใชซํ้าได 100% และการบริหารทรัพยากรน้ําตลอดหวงโซอุปทานใหมีความตระหนักถึงทรัพยากรน้ํา โดยในป 2564 ได

กําหนดเปาหมายการใชน้ําในกระบวนการผลิต ใหมีคาไมเกิน 1.51 ลิตรตอหนวยการผลิต (L/Lbev) พรอมกําหนดเปาหมายใน

ระยะยาวสําหรับโรงงานพุนพิน ภายใน 5 ป อยูที่ 1.40 L/Lbev โดยผลักดันพนักงานทุกคนมีสวนรวมชวยกันประหยัดน้ําและใช

น้ําอยางคุมคา อีกทั้งมีการศึกษาจุดที่ใชน้ําสูงสุดและนํามาจัดทําโครงการเพ่ือลดการใชและใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด 

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการประเมินความเส่ียงแหลงน้ําทุก 5 ป เพ่ือวิเคราะหประเมินผลกระทบจากแหลงน้ําใช ไมใหสงผล

กระทบตอวิถีชีวิตของชุมชนรอบขาง ซ่ึงไดรับการประเมินและรับรองโดยผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซ่ึงจาก

การประเมินความเส่ียงของแหลงน้ําพบวา การดําเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบตอการสูญเสียของแหลงน้ําในพื้นที ่

นอกจากมาตรการขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีโครงการอื่นฯ เพ่ือใหเกิดการใชน้ําอยางมปีระสิทธภิาพ เชน การออกแบบและจัดทํา

โครงการติดต้ังลดขนาดหัวลางจาก 3 มม. เปน 1.5 มม. และสามารถลดการใชน้ําจาก 6,000 ลิตร/ชม. เหลือ 475ลิตร/ชม. 

และสามารถลดปริมาณน้ําเสีย 5,525 ลิตร/ชม. ติดต้ังมิเตอรการใชน้ําที่โรงงานพุนพิน เพื่อจัดทํา water-balance เพ่ือใหทราบ

ปริมาณการใชน้ําท้ังหมดตามจุดตางๆที่ไดทําการติดต้ังมิเตอร ประกอบกับเพื่อใหทราบการสูญเสียน้ําในจุดตางๆ และนํา

ปริมาณการใชน้ําและปริมาณที่สูญเสียมาใชคํานวณเพ่ือหาแนวทางหรือมาตรการตางๆ มาใชในการลดการสูญเสียน้ําใหมาก

ที่สุด และเพ่ือบริหารจัดการใชน้ําใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งชวยใหทราบจุดการใชน้ําในกระบวนการ

การผลิตเพ่ือวิเคราะหและหาแนวทางลดปริมาณการใชน้ํา ซ่ึงพบวาน้ําจากจุด Rinser, Warmer, หองตม และน้ําสําหรับการ

ลางและทําความสะอาดในจุดตางๆ ซ่ึงมีการใชน้ําเปนปริมาณมาก โดยบริษัทฯ มีแผนในการนําน้ําในสวนนี้กลับเขากระบวนการ

3R หรือ Recycle และ Reuse เพื่อลดปริมาณการใชน้ําลง โดยจะมีการพัฒนาและดําเนินการในปถัดไป

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ´�Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹ํ้Ò
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ระบบจัดการน้ําเสีย (Waste Water Treatment) จากกระบวนการ

ผลิตทั้งโรงงานหาดใหญ และโรงงานพุนพินเปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบ

Waste Stabilization Pond ซ่ึงเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่อาศัยธรรมชาติใน

การบําบัดส่ิงสกปรก ดวยการใชแบคทีเรีย Aerobic และ Anaerobic เพื่อ

ยอยสลายสารอินทรียปนเปอน ใหบอบําบัดสามารถรองรับน้ําเสียอยาง

เพียงพอตอกําลังการผลิต รวมถึงน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดของทั้งสองโรงงาน

ไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว

ทางโรงงานมีการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดใหเปนไปตาม

มาตรฐานและมีการทดสอบเล้ียงปลาในบอสุดทายโดยมีผูเชี่ยวชาญควบคุม

อยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความมั่นใจในความสะอาดและอยูในระดับที่สัตว

น้ําสามารถอาศัยอยูไดอยางปลอดภัยกอนสงน้ํากลับสูธรรมชาต ิโดยน้ําทิ้งที่

ผานการบําบัดแลวกอนการปลอยออกสูลําธารสาธารณะไดมีการติดต้ัง

ระบบ BOD Online เพ่ือสงขอมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมตลอดเวลา 

ทั้งนี้การตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งดังกลาว นอกจากจะดําเนินการโดย

เจาหนาที่หองปฏิบัติการของบริษัทฯ ที่ไดผานการรับรองการข้ึนทะเบียน

หองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชนแลวยังมีการสงตัวอยางน้ําทิ้งใหศูนย

เคร่ืองมือกลางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรทําการ

ตรวจสอบอยางเปนประจํา เพื่อสรางความมั่นใจและความนาเชื่อถือใหกับ

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวอีกดวย

ทรัพยากรน้ําเปนวัตถุดิบหลักในการดําเนินธุรกิจ 

หากบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไมมีประสิทธิภาพจะสงผล

กระทบตอการดําเนินธุรกิจ และแหลงน้ําของชุมชนได 

หาดทิพย เล็งเห็นถึงความสําคัญตอประเด็นดังกลาว 

นอกจากจะมีนโยบายในการจัดการและควบคุมการใชน้ํา

เพื่อการดําเนินธุรกิจ เรายังมีการต้ังความมุงมั่นในการคืน

น้ํากลับคืนสูชุมชนใหไดปริมาณมากกวาที่เรานํามาใชผาน

การจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ โดยนอกจากการคืนน้ําสู

ชุมชน เรายังมีการพัฒนาคุณภาพแหลงน้ํา สรางการ

เข าถึ ง  และลดปญหาการขาดแคลนน้ํ าทั้ ง ในด าน

การเกษตรและการอุปโภคบริโภค ในทุกป หาดทิพยไดมี

การจัดกิจกรรมดานทรัพยากรน้ําเพื่อชุมชนอยางเสมอมา

และมีเปาหมายในการเพิ่มผู ได รับผลประโยชนจาก

โครงการของเราอยางตอเนื่อง โดยเรามีเปาหมายในการ

สร างการเขาถึ งแหล งน้ํ า ให ได ไมน อยกวา  10,000 

ครัวเรือนภายในป 2568
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¡ÒÃºํÒºÑ́ ¹ํ้ÒàÊÕÂ

คุณภาพนํ้าทิ้งหลังผานการบําบัด

9 9 8

16 17

¤�Ò BOD

32
24 23

51
55

¤�Ò COD

497
554

432

398
126

2562 2563 2564

¤�Ò TDS

15
12

14
18

12

2562 2563 2564

¤�Ò SS

âÃ§§Ò¹ËÒ´ãË�

âÃ§§Ò¹¾Ø¹¾Ô¹



¼Å¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹§Ò¹

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãª�¹ํ้Ò (Liter)

171,085

47,639 38,399

379,391

436,475

493,869

215,197

145,519
122,866

»ÃÔÁÒ³¹ํ้Ò·Õ่ãª� – âÃ§§Ò¹ËÒ´ãË�

»ÃÔÁÒ³¹ํ้Ò·Õ่ãª� – âÃ§§Ò¹¾Ø¹¾Ô¹

บริษัทฯ มีการใชน้ําบาดาลเปนวัตถุดิบหลักในผลิตผลิตภัณฑ หากไม

สามารถจัดการการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพได อาจกอใหเกิด

ผลกระทบตอการเติบโตของธุรกิจ รวมทั้งชุมชนและส่ิงแวดลอมที่มีการพ่ึงพา

แหลงน้ําภูมิภาคเดียวกัน บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงแหลงน้ํา รวมกับ

คณะผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีการจัดประเมินความเสี่ยง

แหลงน้ําโดยผูตรวจสอบภายนอกทุกๆ 5 ป และประเมินดวยตัวเองอยางเปน

ประจําทุกป เพื่อการปองกันและลดผลกระทบที่เก่ียวของกับทรัพยากรน้ําตอการ

ดําเนินธุรกิจ ชุมชนและส่ิงแวดลอม รวมถึงวางแผนการบริหารทรัพยากรน้ําใน

อนาคตอยางยั่งยืน จากผลการประเมินทั้งโรงงานหาดใหญ และ โรงงานพุนพิน 

พบวาแหลงน้ําบาดาลในพ้ืนที่การผลิตมีความเสี่ยงในการปนเปอนของแหลงน้ํา

บาดาลอยูในระดับตํ่าซ่ึงไมสงผลกระทบตอการใชน้ําบาดาลในปจจุบันและในอีก 5 

ปขางหนา

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁàÊÕ่Â§áËÅ�§¹ํ้Ò

99% ¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¹ํ้Ò·Õ่ãª�ÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã
ÊํÒËÃÑºâÃ§§Ò¹ËÒ´ãË� áÅÐâÃ§§Ò¹¾Ø¹¾Ô¹ 
ÁÒ¨Ò¡áËÅ�§¹ํ้ÒºÒ´ÒÅ·Õ่ÁÕ¤ÇÒÁàÊÕ่Â§µํ่Ò

2.38 

5.77 

6.80 

1.38 1.45 1.51

¡ÒÃãª�¹้Òํµ�ÍË¹�ÇÂ¡ÒÃ¼ÅÔµ (L/LBEV)

»ÃÔÁÒ³¹ํ้Ò·Õ่ãª� – âÃ§§Ò¹ËÒ´ãË�

»ÃÔÁÒ³¹ํ้Ò·Õ่ãª� – âÃ§§Ò¹¾Ø¹¾Ô¹

»ÃÔÁÒ³¹ํ้Ò·Ô้§·Ñ้§ËÁ´

2562 2563 2564 2562 2563 2564
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¡ÒÃ´ํÒà¹Ô¹¡ÒÃ´�Ò¹¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�áÅÐ¿��¹¿Ù·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔ่§áÇ´Å�ÍÁ

â¤Ã§¡ÒÃÊÃ�Ò§½ÒÂªÐÅÍ¹ํ้ÒáÅÐ»ÃÐ»ÒÀÙà¢Ò
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะสรางความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อปองกันความแหงแลงและขาดแคลนของทรัพยากรน้ําต้ังแตตนน้ํา

ถึงปลายน้ํา เนื่องจากทรัพยากรน้ําเปนวัตถุดิบหลักในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นความสําคัญ และมุงมั่นคืนทรัพยากรน้ํา

กลับคืนสูชุมชน ตามนโยบายการอนุรักษทรัพยากรน้ําตามแนวทางของกลุมธุรกิจ โคคา-โคลา ในประเทศไทย พรอมทั้งคืนความ

อุดมสมบูรณกลับสูธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยกําหนดในการคืนน้ํากลับสูชุมชนใหเทียบเทาตอปริมาณน้ําที่ใชในกิจกรรมขององคกร 

ในป 2564 ไดดําเนินการตอยอดการใชประโยชนจากโครงการสรางฝายชะลอน้ําและประปาภูเขา ผานการสนับสนุนสรางฝายเก็บ

น้ําขนาดความจุ 2,400 ลบ.ม. บนพื้นที่ชุมชนบานควนไมบอง หมูที่ 9 ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปน

แหลงกักเก็บน้ําดิบ กอนเขาสูกระบวนการกรองน้ําเพื่อใชบริโภคและอุปโภคภายในชุมชน และเพื่อใหเกิดความตอเนื่องอยางยั่งยืน 

บริษัทฯ มีแผนสนับสนุนเคร่ืองกรองน้ําชุมชนที่มีคุณภาพ สําหรับการบริโภคในครัวเรือน พรอมโรงเรือน โดยมีผูไดรับผลประโยชน

กวา 200 ครัวเรือน อีกทั้งสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนจัดต้ังเปนรานคา เพื่อนําผลผลิตของสมาชิกกลุมฯ และผลผลิตจากชุมชนมา

จําหนาย พรอมกันนี้ บริษัทฯ ไดรับผลประโยชนจากการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งขยายจํานวนลูกคาขึ้น 19% และเพิ่ม

ยอดขายได 20% เทียบกับปที่ผานมา โดยภายในป 2565 มีแผนดําเนินการสนับสนุนการพัฒนาการทําแปลงเกษตรอินทรียเชิงนิเวศ

ปาตนน้ํา ซ่ึงเปนแปลงตัวอยางของชุมชน โดยเปนการทําเกษตรแบบผสมผสาน โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางดานอาหารอยางยั่งยืน 

ตลอดการดําเนินโครงการฯ ต้ังแตป 2561 เปนตนมา สามารถสรางประโยชนใหแกกลุมชุมชนในพื้นที่ไดมากกวา 7,000 ครัวเรือน 

พรอมต้ังเปาหมายในการขยายพื้นที่ของโครงการฯ ใหสามารถสรางประโยชนมากกวา 10,000 ครัวเรือนภายในป 2568
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พ้ืนที่ดําเนินโครงการ
ปริมาณนํ้าที่คืนแก

ชุมชน (m3)

ปริมาณนํ้าที่องคกรนํามาใชใน

ป 2564 (m3)

สัดสวนปริมาณนํ้าที่

คืนใหแกชุมชน

ปริมาณผูไดรับผลประโยชน

จากโครงการ

สุราษฎรธานี 1,100,000

532,268 198%

5,477

นครศรีธรรมราช 442,700 591

ปตตานี 18,400 440

พัทลุง 27,000 632

Total 1,588,100 7,140



â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÃÑ¡É�»Ð¡ÒÃÑ§·ÐàÅãµ�
(Marine Camp) ¤ÃÑ้§·Õ่ 4 

ต้ังแตป 2561 บริษัทฯ เดินหนาขยายพันธุปะการัง ภายใตโครงการอนุรักษปะการังทะเลใต (Marine Camp) ในพื้นที่ 2,000 

ตารางเมตร บริเวณหนาเกาะบูโหลนเล อําเภอละงู จังหวัดสตูล โดยไดรับการอนุญาตจาก กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

สํานักอุทยานแหงชาติ และอยูภายใตการดูแลของอุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา ซ่ึงตลอด 4 ปที่ผานมา ไดรับความรวมมือจาก 

อาสาสมัครพิทักษปะการังประเทศไทย (Reef Guardian Thailand) จังหวัดสตูล อุทยานแหงชาติหมูเกาะเภตรา องคการบริหารสวน

จังหวัดสตูล องคการบริหารสวนตําบลปากน้ํา สภาการทองเที่ยวจังหวัดสตูล และชาวบานชุมชนเกาะบูโหลน  ในการอนุรักษและฟนฟู

ระบบนิเวศทางทะเล โดยในป 2564 สามารถขยายพันธุปะการังเพิ่มข้ึนไดอีกกวา 200 ตน ซึ่งเปนพันธุเขากวางที่มีความเหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตในสภาพพื้นที่มากที่สุด และยังสามารถเก็บขยะใตทะเลไดกวา 150 กิโลกรัม ซึ่งเปนขยะจําพวกอุปกรณทางการประมง

เปนสวนใหญ และเมื่อรวมกับผลดําเนินการตลอดทั้งโครงการฯ สามารถขยายพันธุปะการัง จํานวนกวา 1,200 ตน และเก็บขยะใตทะเล

ไดมากกวา 500 กิโลกรัม เพื่อความตอเนื่องของโครงการฯ บริษัทฯ กําหนดแผนงานสําหรับการสํารวจและติดตามการเจริญเติบโตของ

ปะการังและเก็บขยะใตทะเลอยางตอเนื่อง และยังมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการเติบโตของจํานวนรานคาภายในพื้นที่กวา 25% 

ซ่ึงสงผลใหเกิดการเติบโตของยอดขาย 5% เทียบกับปกอนหนา ทั้งนี้ 4 ปของโครงการ Marine Camp ไดสรางความอุดมสมบูรณใหกับ

ทองทะเลในบริเวณพื้นที่โครงการเปนอยางมาก จากการสํารวจพ้ืนที่อยางตอเนื่องมาตลอด 4 ป พบวา อัตราการรอดของปะการังที่ปลูก

อยูที่ 10% ซ่ึงเปนตัวเลขที่นาพึงพอใจเมื่อเทียบกับปจจัยหลายๆ อยางที่สงผลตอการเจริญเติบโตของปะการังในพื้นที่ อาทิ มรสุม 

อุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้น และการทับถมของตะกอน เปนตน นอกจากนี้ยังพบความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวน้ําที่เพิ่มขึ้น โดย

พบพันธุปลาชนิดตางๆ เพิ่มข้ึนกวา 29 ชนิดในบริเวณที่มีการขยายพันธุปะการัง ซ่ึงแสดงใหเห็นความมุงมั่น ของบริษัทฯในการสราง

ความอุดมสมบูรณใหกลับสูทองทะเล และที่ย่ิงไปกวานั้นคือ การไดปลูกจิตสํานึกใหกับคนในพ้ืนที่ ใหรักและหวงแหน

ทรัพยากรบานเกิดของตนเองสืบตอไป
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ผลการดําเนินการ หนวย 2562 2563 2564

 พลังงาน GRI 302-1,-3,-4,-5

การใชพลงังานแบบเคลื่อนท่ี

น้ํามันดีเซล MJ 90,639,993 70,081,731 75,169,980

น้ํามันเบนซิน MJ 1,366,248 1,012,928 432,597

กาซ LPG MJ 2,190,596.40 2,617,717.50 2,469,317

การใชพลังงานแบบเคล่ือนที่

ทั้งหมด
MJ 94,196,837 73,712,376 78,071,894

การใชพลังงานแบบไมเคลื่อนที่

น้ํามันเตา MJ 17,138,000 6,040,100 5,517,600

น้ํามันดีเซล MJ 17,481 34,235 8,012

น้ํามันเบนซิน MJ 28,681 18,491 35,231

กาซ LPG MJ 28,389,617 29,051,065 32,380,902

การใชพลังงานแบบไมเคล่ือนที่

ทั้งหมด
MJ 45,573,779 35,143,890 37,941,745 

การใชพลงังานไฟฟา

ปริมาณไฟฟาที่ซ้ือ MJ 72,936,528 82,874,485 88,199,700

ปริมาณไฟฟาที่ผลิต (Solar 

roof)
MJ 2,543,981 2,971,318 2,924,532

ปริมาณการใชพลังงานทั้งหมด MJ 215,251,126 194,702,071 207,137,871

ปริมาณพลังงานทั้งหมดตอหนวย

การผลติ
MJ/Lbev 0.62 0.63 0.62

น้ํา GRI 303-1,-3,-4-5

อัตราการใชนํ้า โรงงานหาดใหญ

น้ําบาดาล m3 170,243 46,770 37,984

น้ําประปา m3 842 869 415

แหลงน้ําอื่นๆ m3 - - -

ปริมาณน้ําที่ดึงมาใชท้ังหมด m3 171,085 47,639 38,399

ปริมาณน้ําที่ใชตอหนวยการผลิต L/Lbev 2.38 5.77 6.80 

ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหม

และใชซ้ํา
m3 3,514 2,043 774
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ผลการดําเนินการ หนวย 2562 2563 2564

น้ํา GRI 303-1,-3,-4-5

อัตราการใชนํ้า โรงงานพุนพิน

น้ําบาดาล m3 379,391 436,475 493,869

น้ําประปา m3 - - -

แหลงน้ําอื่นๆ m3 - - -

ปริมาณน้ําที่ดึงมาใชท้ังหมด m3 379,391 436,475 493,869

ปริมาณน้ําที่ใชตอหนวยการผลิต L/Lbev
1.38 1.45 1.51

ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใชใหมและใช

ซํ้า
m3 - - -

ปริมาณน้ําทิ้งจําแนกตามจุดปลอย โรงงานหาดใหญ

คูระบายน้ํา m3 124,491 50,178 N/A

- คาBOD mg/L 16 17 N/A

- คาCOD mg/L 51 55 N/A

- คาTDS mg/L 398 126 N/A

- คา SS mg/L 18 12 N/A

- คาpH mg/L 8.0 8.0 N/A

แหลงน้ําอื่นๆ m3 - - -

ปริมาณน้ําทิ้งจําแนกตามจุดปลอย โรงงานพุนพิน

คูระบายน้ํา m3 90,705 95,340 122,865

- คาBOD mg/L 9.00 9.00 8.00 

- คาCOD mg/L 32.00 24.00 23.00 

- คาTDS mg/L 497.00 554.00 432.00

- คา SS mg/L 15.00 12.00 14.00

- คาpH mg/L 7.10 7.90 7.90

แหลงน้ําอื่นๆ m3 - - -

หมายเหต:ุ
1. ขอบเขตการรายงานข้อมูลพลงังาน ข้อมูลนํา และข้อมูลก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงงานพนุพิน จ. สรุาษฎร์ธานี ระหว่างวนัที 1 มกราคม ถึง 

31 ธนัวาคม 2564

2. แหล่งนําทีบริษัทฯ นํามาใช้ตงัอยู่บนพืนทีความเสียงตํา และไม่มีประเด็นเรืองความเสียงในการขาดแคลนทรัพยากร

3. ปี 2564 โรงงานหาดใหญ่ไม่มีการปล่อยนําออกสู่ระบบเนืองจากการใช้นําเข้าสู่กระบวนการผลิตมีปริมาณน้อย 

4. ปี 2564 ไม่มีการนํานํากลบัมาใชซํ้าในกระบวนการล้างขวดเนืองจากพบค่าปนเปือนสูงกว่ามาตรฐาน

71



ผลการดําเนินการ หนวย 2562 2563 2564

ของเสยีและวิธีการกําจัด GRI 306-3,-4,-5

อัตราการกอกําเนิดของเสยี

ปริมาณของเสียทั้งหมด Kg  1,069,451  1,534,129  837,965

ปริมาณของเสียไมอันตราย Kg 1,048,101 1,511,326 819,427

ปริมาณของเสียอันตราย Kg 21,350 22,802 18,537

การกาํจัดของเสียไมอันตราย

หลุมฝงกลบ Kg 115,852 107,555 89,642

รไีซเคลิ Kg 932,249 1,403,771 729,785

อ่ืนๆ Kg - - -

การกาํจัดของเสียอันตราย

หลุมฝงกลบ Kg 21,350 22,802 18,537

รไีซเคลิ Kg - - -

อ่ืนๆ Kg - - -

ปริมาณของเสียที่จัดเก็บในพ้ืนที่

ปริมาณของเสียไมอันตราย ที่จัดเก็บในพ้ืนที่         

เพ่ือรอสงกําจัด
Kg - - -

ปริมาณของเสียอันตราย ที่จัดเก็บในพ้ืนที่             

เพ่ือรอสงกําจัด
Kg - - -

การรั่วไหล

กาซ CO2 loss ในกระบวนการผลิต Kg 744,899 14,705 9,343

สารทําความเยน็ 404A (CDE) Kg 246,325 596,522 672,743

สารทําความเยน็ 134A (CDE) Kg 167 72 54

สารทําความเยน็ R134A 

เคร่ืองปรับอากาศ
Kg 14 13 113

สารทําความเยน็ R410A 

เคร่ืองปรับอากาศ
Kg - 45 22

สารทําความเยน็ R32 เคร่ืองปรับอากาศ Kg 1,068 1,391 1,561

การปลอยกาซมีเทนจากหองน้ําพนักงาน Kg CH4 4,554 3,965 3,570

กาซมีเทนจากระบบบําบัดน้ําเสยี Kg CH4 8,560 8,032 14,737
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ผลการดําเนินการ หนวย 2562 2563 2564

การปลอยกาซเรือนกระจก GRI 305-1,-2,-3,-4,-5,-7

ปริมาณกาซเรือนกระจก โรงงานหาดใหญ

กาซเรอืนกระจกขอบเขตที่ 1 t CO2eq 6,470 3,367 2,565

กาซเรอืนกระจกขอบเขตที่ 2 t CO2eq 3,417 1,042 907

กาซเรอืนกระจกขอบเขตที่ 3 t CO2eq 97 151 17

กาซเรอืนกระจกทั้งหมด t CO2eq 9.984 4,560 3,489

กาซเรอืนกระจกตอหนวยการผลิต Kg CO2eq/Lbev 0.14 0.54 0.63

ปริมาณกาซเรือนกระจก โรงงานพุนพิน

กาซเรอืนกระจกขอบเขตที่ 1 t CO2eq 6651 7,032 8,282

กาซเรอืนกระจกขอบเขตที่ 2 t CO2eq 5247 5,990 6,398

กาซเรอืนกระจกขอบเขตที่ 3 t CO2eq 62 49,831 46,294

กาซเรอืนกระจกทั้งหมด t CO2eq 11,960 62,853 60,974

กาซเรอืนกระจกตอหนวยการผลิต Kg CO2eq/Lbev
0.043 0.043 0.045

การปลอยมลพิษ

การปลอยมลพิษ โรงงานหาดใหญ

 พารามิเตอร ppm Standard ppm ปลองท่ี 1 ปลองท่ี 2 ปลองท่ี 1 ปลองที่ 2 ปลองที่ 1 ปลองที่ 2

Sulfur dioxide 950 380 76.86 189.4 21.86 100 15

Carbon monoxide 690 6.49 3.03 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0

Oxide of Nitrogen 200 <0.05 5.18 5.88 5.12 11 5.84

การปลอยมลพิษ โรงงานพุนพิน

 พารามิเตอร ppm Standard ppm ปลองท่ี 1 ปลองท่ี 2 ปลองท่ี 1 ปลองที่ 2 ปลองที่ 1 ปลองที่ 2

Sulfur dioxide 60 <1.30 - 48.35 - <2 -

Carbon monoxide 690 14.81 - <1.00 - 137 -

Oxide of Nitrogen 200 6.84 - 7.04 - 52.3 -

หมายเหต:ุ
1. ขอบเขตการรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและของเสีย ครอบคลมุตามใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน ประกอบด้วย โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงงานพนุพิน  จ. สรุาษฎร์ธานี

2. ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2563 ได้รบัการแก้ไขใหมี้ความถูกต้อง โดยผ่านการรับรองจากผูท้วนสอบและองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

3. ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2564 อยู่ระหว่างขอการรบัรองจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)

4. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต = ผลรวมของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2

5. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืนๆ ประเภทที 3 (Scope3) ปี 2562 โรงงานหาดใหญ่ พิจารณาจากการใชก้ระดาษ A4 และการจดัการของเสีย(กระดาษบาง) โรงงานพนุพินพิจารณาจาก

การใช้กระดาษ A4 และการเดินทางโดยเครืองบินของผูบ้ริหาร

6. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืนๆ ประเภทที 3 (Scope3) ปี 2563 และปี 2564 เปลียนแปลงการพิจารณา Scope3 ให้สอดคล้องกบัขอกาํหนดในการคํานวณและรายงานคารบอนฟุตพ
ริ้นทขององคกร โดยองคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 5, มกราคม 2564) โดยโรงงานหาดใหญ่ พิจารณาจากการจดัการของเสีย (รหสั สก.3 071 ถึง 075) 

โรงงานพนุพินพิจารณาจากการใช้วตัถดิุบ (Plastic Bottle)

7. ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงจากองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
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ผลการดําเนินการ หนวย
2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จํานวนพนักงาน GRI 102-8

จํานวนพนักงานทั้งหมด
Persons 1,802 578 1,679 535 1,605 548

% 76 24 76 24 75 25

พนักงานประจําทั้งหมด Persons 2,334 2,205 2,135

พนักงานสัญญาจางทั้งหมด Persons 8 9 18

ความหลากหลายของพนักงาน GRI 405-1

จําแนกตามสัญชาติ

- พนักงานสัญชาตไิทย Persons N/A N/A 1,675 535 1,600 548

- พนักงานชาวตางชาติ Persons N/A N/A 4 0 5 0

จําแนกตามระดับงาน

พนักงานระดับผูบรหิารระดับสูง
Persons 63 34 19 13 19 17

% 65 35 59 41 53 47

พนักงานระดับผูบรหิาร

ระดับกลาง

Persons 109 100 129 105 133 117

% 52 48 55 45 54 46

พนักงานระดับปฏิบัติการ
Persons 1,630 444 1,531 417 1,453 414

% 79 22 79 21 78 22

จําแนกตามอายุ

กลุมอายุตํ่ากวา 30 ป
Persons 579 477 488

% 24 21 23

กลุมอายุระหวาง 30-50 ป
Persons 1,456 1,410 1,369

% 62 64 63

กลุมอายุมากกวา 50 ป
Persons 345 327 296

% 14 15 14

พนักงานพิการ
Persons 23 16 8 13 7

% 0.97 1.08 0.93
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ผลการดําเนินการ หนวย
2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

การจางงาน GRI 401-1

จํานวนการจางงานทั้งหมด Person 214 51 110 37 182 64

อตัราการจางใหม รอยละ 9.17 2.19 4.97 1.67 8.45 2.97

การจางงานจําแนกตามระดับ

พนักงานระดับผูบรหิารระดับสูง
Persons 13 12 1

% 5 8 1

พนักงานระดับผูบรหิาร

ระดับกลาง

Persons 7 15 11

% 3 10 4

พนักงานระดับปฏิบัติการ
Persons 245 120 234

% 92 82 95

การลาออก GRI 401-1

จํานวนพนักงานลาออกทั้งหมด Persons 216 64 98 22 183 25

การลาออกจําแนกตามระดับ

พนักงานระดับผูบรหิารระดับสูง
Persons 3 8 0

% 1 7 0

พนักงานระดับผูบรหิาร

ระดับกลาง

Persons 10 4 11

% 4 3 5

พนักงานระดับปฏิบัติการ
Persons 267 108 197

% 95 90 95

การลาออกจําแนกตามอายุ

กลุมอายุตํ่ากวา 30 ป
Persons 113 53 88

% 40 44 42

กลุมอายุระหวาง 30-50 ป
Persons 136 67 109

% 49 56 53

กลุมอายุมากกวา 50 ป
Persons 31 0 11

% 11 0 5
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ผลการดําเนินการ หนวย
2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

การฝกอบรมและพัฒนา GRI 404-1, -3

ชั่วโมงการฝกอบรมพนักงาน
Persons 

/Hr/Year
1.8 15.5 1.96 5.71

ชั่วโมงการฝกอบรมพนักงานเฉลี่ยตามระดับงาน

พนักงานระดับผูบรหิารระดับสูง
Persons 

/Hr/Year
N/A 35.86 2.42

พนักงานระดับผูจัดการ
Persons 

/Hr/Year
N/A 64.30 1.40

พนักงานระดับหวัหนางาน
Persons 

/Hr/Year
N/A 40.57 1.01

พนักงานระดับปฏิบัติการ
Persons 

/Hr/Year
N/A 115.17 1.50

การประเมินพนักงาน

พนักงานที่ไดรับการประเมินจาก

หัวหนางาน
% 100 100 100

สิทธมินษุยชน GRI 412-2

การรองเรยีน

การรองเรียนดานทุจรติ       

คอรรัปชัน
Cases 0 0 0

การรองเรียนดานการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน
Cases 0 0 0

การรองเรียนดานความปลอดภัย

และความลับของลูกคา
Cases 0 0 0

สิทธิในการลาเลี้ยงดูบุตร GRI 401-3

จํานวนพนักงานที่มีสิทธิในการลา

เล้ียงดูบุตร
Persons N/A N/A 548

จํานวนพนักงานที่ใชสิทธิในการ

ลาเล้ียงดูบุตร
Persons N/A N/A 16

จํานวนพนักงานที่กลบัมาทํางาน

หลังใชสิทธิในการลาเลี้ยงดูบตุร
Persons N/A N/A 16

จํานวนอัตราการกลับมาทํางาน

หลังใชสิทธิในการลาเลี้ยงดูบตุร
Percent N/A N/A 100
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ผลการดาํเนินการ หนวย 2562 2563 2564

ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย GRI 403-8, -9, -10

พนกังานในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

พนักงานที่ครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย

Persons 2,334 2,214 2,153

% 100 100 100

พนักงานที่ครอบคลุมโดยระบบดังกลาวที่ไดรับ

การตรวจสอบจากภายใน

Persons 2,334 2,214 2,153

% 100 100 100

พนักงานที่ครอบคลุมโดยระบบดังกลาวที่ไดรับ

การตรวจสอบจากภายนอก

Persons 1,224 1,280 1,185

% 52 58 55

ผูรบัเหมาในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผูรับเหมาท่ีครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชี

วอนามัยและความปลอดภัย

Persons 679 612 414

% 100 100 100

ผูรับเหมาท่ีครอบคลุมโดยระบบดงักลาวท่ีไดรบั

การตรวจสอบจากภายใน

Persons 679 612 414

% 100 100 100

ผูรับเหมาท่ีครอบคลุมโดยระบบดงักลาวท่ีไดรบั

การตรวจสอบจากภายนอก

Persons 679 612 414

% 100 100 100

จํานวนช่ัวโมงทํางานท้ังหมด

พนักงาน บมจ.หาดทิพย Hours 5,313,134 5,313,134 5,1566,48

ผูรับเหมา Hours 1,084,440 494,608 398,896

จํานวนพนักงานเสยีชวีิตจากการทํางาน

พนักงาน บมจ.หาดทิพย Persons 1 1 0

ผูรับเหมา Persons 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน(ตอ 200,000 ชั่วโมง การทาํงาน) 

พนักงานทั้งหมด
Persons 7 20 13

Rate 0.27 0.74 0.50

ผูรับเหมาทั้งหมด
Persons 0 0 0

Rate 0 0 0
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ผลการดําเนินการ หนวย 2562 2563 2564

ความปลอดภัยและอาชวีอนามัย GRI 403-8, -9, -10

อัตราการบาดเจ็บ ไมหยุดงาน(ตอ 200,000 ชั่วโมง การทํางาน) 

พนักงานทั้งหมด
Persons 2 4 1

Rate 0.07 0.04 0.05

ผูรับเหมาท้ังหมด
Persons 0 0 0

Rate 0 0 0

อัตราความรุนแรงของการบาดเจบ็(ตอ 200,000 ช่ัวโมง การทํางาน) 

พนักงานทั้งหมด
Days 64 176 194

Rate 2.19 6.58 7.54

ผูรับเหมาท้ังหมด
Days 0 0 0

Rate 0 0 0

อัตราการเจ็บปวยรุนแรงจากการทํางาน

พนักงานทั้งหมด
Persons 0 0 0

Rate 0 0 0

ผูรับเหมาท้ังหมด
Persons 0 0 0

Rate 0 0 0

อัตราการเจ็บปวยทั่วไปจากการทํางาน

พนักงานทั้งหมด
Persons 0 0 0

Rate 0 0 0

ผูรับเหมาท้ังหมด
Persons 0 0 0

Rate 0 0 0

หมายเหต:ุ
1. ขอบเขตการรายงานข้อมูลบคุลากรประกอบด้วย โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา โรงงานพนุพิน จ. สรุาษฎร์ธานี สํานกังานกรุงเทพฯ และสํานกังานสาขาใน 14 จงัหวดัภาคใต้

2. กลุ่มผูรั้บเหมาในรายงานทงัหมด รวมถึงการจดัจ้างบคุคลภายนอก (Outsource) ในพืนทีของบริษัทฯ

3. กลุ่มพนกังานทีไดรั้บการตรวจสอบจากภายนอกประกอบด้วยพนกังานจาก โรงงานหาดใหญ่ จ.สงขลา และโรงงานพนุพิน จ. สรุาษฎร์ธานี

4. ในปี 2564 พนกังานทีไดรั้บสิทธิในการลาเลียงดูบุตรนบัเฉพาะกลุ่มพนกังานหญิง 
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ผลการดําเนินการ หนวย 2562 2563 2564

ผลการดาํเนินงานทางธุรกิจ

รายไดสุทธิ Million Baht 7,089.17 6,444.09 6,544.55

ตนทุนทางการเงิน Million Baht 6,290.95 5,794.84 5,902.89

กําไรสุทธิ Million Baht 440.72 564.94 533.32

อัตรากําไรสุทธิ % 6.50 8.79 8.18

เงินปนผลประจําป Million Baht 1.79 1.90 1.76

อัตราการจายเงินปนผล Million Baht 79.64 67.38 67.29

การจัดซ้ือและการจัดหาวตัถุดิบ

การจดัหาคูคา

สัดสวนคูคาในประเทศ % n/a n/a 98

สัดสวนคูคาตางประเทศ % n/a n/a 2

ขอรองเรียนดานการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ Cases 0 0 0

การจดัหาวัตถุดิบ

Renewable Material

- อะลูมิเนียม Tons n/a 116,635  171,207 

- พลาสติก preform Tons n/a 13,179  390,020 

- พลาสติก PET Tons n/a  623,903  479,365 

- แกว Tons n/a  45,457  31,269 

Non-renewable Material

- CO2 Tons n/a  2,913  3,138 

- น้ําตาลเหลว Tons n/a  36,245  34,669 

ชองทางการติดตอ: 

หากมีขอสงสัยหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม        

กรุณาติดตอแผนก พัฒนาเพื่อความยั่งยืน 

บริษัท หาดทิพย จํากัด (มหาชน) 

074-210008-18 ตอ 481 
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GRI Standard Disclosure

Page 

number(s) 

/Remark

External 

Assurance

ORGANIZATIONAL PROFILE

General

Disclosure

2016

102-1 Name of the organization 4  -

102-2 Activities, brands, products, and services 4  -

102-3 Location of headquarters 4  -

102-4 Location of operations 4  -

102-5 Ownership and legal form 4  -

102-6 Markets served 4  -

102-7 Scale of the organization 4, 79, 74  -

102-8 Information on employees and other workers 74  -

102-9 Supply chain 15-16  -

102-10 Significant changes to the organization and its 

supply chain
15-16  -

102-11 Precautionary Principle or approach 26-27  -

102-12 External initiatives 31, 43-51, 68-69  -

102-13 Membership of associations 6-7, 23, 63 -

STRATEGY 

General

Disclosure

2016

102-14 Statement from senior decision-maker 2-3, 8-11  -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities
26-27  -

ETHICS AND INTEGRITY 

General

Disclosure

2016

102-16 Values, principles, standards, and norms of 

behavior
7-8, 22-25  -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 28 -

GOVERNANCE

General

Disclosure

2016

102-18 Governance structure Haadthip Annual 

Report 2021 pg 88-89
-

102-20 Executive-level responsibility for economic, 

environmental, and social topics
9

102-22 Composition of the highest governance body and 

its committees

Haadthip Annual 

Report 2021 pg 88-89 -

102-23 Chair of the highest governance body Haadthip Annual 

Report 2021 pg 88-89
-

102-24 Nominating and selecting the highest governance 

body

Haadthip Annual 

Report 2021 pg 99-106 -

102-25 Conflicts of interest Haadthip Annual 

Report 2021 pg 106
-

105-26 Role of highest governance body in setting purpose, 

values, and strategy
2-3

¡ÒÃáÊ´§¢�ÍÁÙÅµÒÁµÑÇªÕ้ÇÑ´ GRI Content Index



GRI Standard Disclosure

Page 

number(s) 

/Remark

External 

Assurance

GOVERNANCE

General

Disclosure

2016

102-28 Evaluating the highest governance body’s 

performance

Haadthip Annual 

Report 2021 pg 99-106 -

102-32 Highest governance body’s role in sustainability 

reporting
9, 16-17 -

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

General

Disclosure

2016 

102-40 List of stakeholder groups 14-15 -

102-41 Collective bargaining agreements 14-15,  25,  30 -

102-42 Identifying and selecting stakeholders 14-15 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 14-15 -

102-44 Key topics and concerns raised 14-15 -

REPORTING PRACTICE

General

Disclosure

2016 

102-45 Entities included in the consolidated financial 

statements
1, Haadthip Annual 

Report 2021 pg. 154
-

102-46 Defining report content and topic boundaries 16-18 -

102-47 List of material topics 16-18 -

102-49 Changes in reporting 1 -

102-50 Reporting period 1 -

102-51 Date of most recent report 1 -

102-52 Reporting cycle 1 -

102-53 Contact point for questions regarding the report 79 -

102-54 Claims of reporting in accordance with the 

GRI Standards
1 -

102-55 GRI content index 80-84 -

MANAGEMENT APPROACH

GRI 103:

Management

Approach 

2016

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary

In each reported 

section

-
103-2 The management approach and its components -

103-3 Evaluation of the management approach
-

ECONOMIC PERFORMANCE

GRI 201: 

Economic 

Performance 

2016

201-1 Direct economic value generated and 

distributed

79, Haadthip Annual 

Report 2021 pg.

115-132
√

201-2 Financial implications and other risks and 

opportunities due to climate change
26-27, 61 -

201-3 Defined benefit plan obligations and other 

retirement plans
33 -
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GRI Standard Disclosure

Page 

number(s) 

/Remark

External 

Assurance

ANTI – CORRUPTION

GRI 205: 

Anti-corruption 

2016

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 23-25 -

205-2 Communication and training about anti-corruption 

policies and procedures
23-25 -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 25 -

SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN

GRI 204: 

Procurement 

Practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 20, 79 -

GRI 308: 

Supplier 

Environmental 

Assessment 

2016

308-1 New suppliers that were screened using 

environmental criteria

19-20 √

GRI 408: 

Child Labor 

2016

408-1 Operations and suppliers at significant risk for 

incidents of child labor

19-20, 31-32 √

GRI 409: 

Forced or 

Compulsory 

Labor 2016

409-1 Operations and suppliers at significant risk for 

incidents of forced or compulsory labor

19-20, 31-32 √

GRI 414: 

Supplier Social 

Assessment 

2016

414-1 New suppliers that were screened using 

social criteria

19-20 √

ENERGY

GRI 302:

Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 58-59, 70 √

302-3 Energy intensity 58-59, 70 √

302-4 Reduction of energy consumption 58-59, 70 √

302-5 Reduction in energy requirements of products and

services
58-59, 70 √

WATER STEWARDSHIP

GRI 303: 

Water and 

Effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 65-67, 70-71 -

303-2 Management of water discharge-related impacts 65-67, 70-71 √

303-3 Water discharge 65-67, 70-71 √

303-4 Water withdrawal 65-67, 70-71 -

303-5 Water consumption 65-67, 70-71 √



GRI Standard Disclosure
Page number(s) 

/Remark

External 

Assurance

EMISSION

GRI 305:

Emission 2016

305-1  Direct (Scope 1) GHG Emissions 60-62, 73 √

305-2  Energy indirect (Scope 2) GHG Emissions 60-62, 73 √

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 60-62, 73 √

305-4 GHG emissions intensity 60-62, 73 √

305-5 Reduction of GHG emissions 60-62, 73 √

305-7  Nitrogen Oxides(NOX), Sulfur oxides (SOX) and other 

 significant air emission 
60-62, 73 √

Waste, Packaging and Material

GRI 301:

Materials 2016

301-1 Materials used by weight or volume 79 -

301-2 Recycled input material used 55, 79 -
GRI 306: Waste 

2020

306-1 Waste generation and significant waste-related impacts 56 -

306-2 Management of significant waste-related impacts 56-57 √

306-3 Waste generated 56-57, 72 √

306-4 Waste diverted from disposal 72 -

306-5 Waste directed to disposal 72 √

   EMPLOYMENT

GRI 401:

Employment 

2016

401-1 New employee hires and employee turnover 75 -

401-2 Benefits provided to full-time employees that are not 

provided to temporary or part-time employees

33 -

401-3 Parental leave 31, 76 -

402-2 Minimum notice periods regarding operational changes 30 -

   EMPLOYEE WELLBEING

GRI 403:

Occupational 

Health and 

Safety 2016

403-1  Occupational health and safety management system 37-39 √

403-2  Hazard identification, risk assessment, and incident 

investigation

38
-

403-3  Occupational health services 38-39 -

403-4  Worker participation, consultation, and communication 

on occupational health and safety

38-39 -

403-5  Worker training on  occupational health and safety 35, 37-39, 76 -

403-6  Promotion of worker health 33, 40 -

403-7  Prevention and mitigation of occupational health and 

safety impacts directly linked by business 

relationships

26-27 -

403-8  Workers covered by an occupational health and safety 

management system

77 √

403-9  Work-related injuries 77-78 -

403-10  Work-related ill health 77-78 -
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GRI Standard Disclosure

Page 

number(s) 

/Remark

External 

Assurance

   TRAINING AND EDUCATION

GRI 404:Training 

and Education

2016

404-1  Average hours of training per year per employee 35-36, 76 -

404-2  Programs for upgrading employee skills and 

 transition assistance programs

35-36, 76 -

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 

career development reviews

76 -

   HUMAN RIGHT, DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY 

GRI 405: 

Diversity and 

Equal 

Opportunity

2016

405-1  Diversity of governance bodies and employees 30-31, 74 -

GRI 406: 

Non-

discrimination 

2016

406-1 Incidents of discrimination and corrective actions taken 30-31, 76 -

LOCAL COMMUNITIES

GRI 413: 

Local 

Communities 

2016

413-1

Operations with local community 

engagement, impact assessments, and development 

programs

40-43, 45-51, 

68-69
-

Customer Health and Safety

GRI 416: 

Customer 

Health and 

Safety 2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts of 

product and service categories
52-53 -

416-2 Incidents of non-compliance concerning the health 

and safety impacts of products and services
52-53 -

Marketing and labeling 

GRI 417:

Marketing and 

labeling 2016

417-1 Requirement for product and service 

information and labeling
53 -

417-2 Incidents of non-compliance concerning product 

and service information and labeling
52-53 -

417-3 Incidents of non-compliance concerning marketing

communications
52-53 -

Customer Privacy

GRI 418: 

Customer 

Privacy 2016

418-1
Substantiated complaints concerning breaches of 

customer privacy and losses of customer data
28 -






