ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-In-Process)
มิติด้านเศรษฐกิจ
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ชื่อโครงการ

สถานะ
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
เริ่มปี 2559
เริ่มปี 2559
เริ่มปี 2559

โครงการใช้นำ�้ รีไซเคิล
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
โครงการปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
โครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียว
โครงการ Sport Complex
โครงการปรับปรุงทางม้าลาย
โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่าง

ประเด็น :   การพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- สินค้าและบริการ หรือ สวนอุตสาหกรรมของบริษัท ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
- พัฒนาสวนอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ ค�ำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
- จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภค เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
โครงการใช้น�้ำรีไซเคิล

ความคาดหวัง
- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน�ำ้ ดิบมาใช้
  ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรม
- ลดการปล่อยน�ำ้ เสียที่ผ่านการบ�ำบัด
  แล้ว โดยการน�ำกลับมาใช้ใหม่
- สร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพสินค้า
  และ บริการ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ และ
  ผลกระทบต่อสังคม

ผลการด�ำเนินงาน

ช่องทางการสื่อสาร

- ในปี  2559 สามารถ - ด�ำเนินการโดยฝ่าย
  ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า      พัฒนาสาธารณูปโภค
  15.7 ล้านบาท
- รายงานผลการ
  ด�ำเนินงานประจ�ำเดือน

รายละเอียด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา กบินทร์บุรี และล�ำพูน สามารถน�ำน�้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดกลับมาใช้ในพื้นที่
สีเขียวภายในสวนอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 3 แห่ง และภายนอกสวนอุตสาหกรรมฯ เช่น สนามกอล์ฟกบินทร์บุรีสปอร์ตคลับ เป็นต้น  ในปี
2559 บริษัทฯ ใช้น�้ำรีไซเคิลภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำ� พูน คิดเป็น 100% ของพื้นที่ทั้งหมด และใช้มากกว่า 50% และ
30% ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาและกบินทร์บุรีตามล�ำดับ  

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

239

ความรับผิดชอบต่อสังคม
อัตราการใช้น�้ำรีไซเคิล ปี 2559
100%
50%

37%
กบินทร์บุรี

ศรีราชา

ล�ำพูน

จากการด�ำเนินโครงการใช้น�้ำรีไซเคิล ในปี 2559 บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน�้ำดิบของสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ทั้ง 3 แห่ง ได้ประมาณ 15.7 ล้านบาท
กบินทร์บุรี
0.1 (0%)
ล�ำพูน
5.3 (34%)

ศรีราชา
ล�ำพูน
ศรีราชา
10.3 (66%)

กบินทร์บุรี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 73.8 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 เป็นการช่วย
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้สนิ ค้าและบริการของบริษทั ตลอดจนช่วยลดการปล่อยน�ำ้ เสียสูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติ เป็นประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรม
โครงการ
โครงการปุ๋ยอินทรีย์จาก
กากตะกอนบ�ำบัดน�้ำเสีย
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ความคาดหวัง
- น�ำกากตะกอนบ�ำบัดน�้ำเสียไป
  ใช้ประโยชน์
- ลดปัญหาการสะสมของตะกอน
  ภายในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
  ส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม
  เครือสหพัฒน์
- พัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำ�ปี 2559

ผลการด�ำเนินงาน
ช่องทางการสื่อสาร
- ได้สูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่ม  ี
- ฝ่ายพัฒนา
  ประสิทธิภาพ จ�ำนวน 2 สูตร      สาธารณูปโภค
  เพื่อน�ำไปทดลองปลูกพืช
  สวนอุตสาหกรรม
  เครือสหพัฒน์
  ศรีราชา
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด
เนื่องจากสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา ใช้ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียแบบชีวภาพ ท�ำให้เกิดกากตะกอนดินจากการบ�ำบัดน�ำ้
เสียสะสมภายในบ่อบ�ำบัด ซึ่งหากปริมาณกากตระกอนในบ่อบ�ำบัดสูงเกินไป อาจส่งผลต่อคุณภาพของน�ำ้ ในบ่อบ�ำบัดได้ บริษัทฯ จึงเล็ง
เห็นถึงความส�ำคัญในการศึกษาเกีย่ วกับวิธกี ารก�ำจัดกากตะกอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ รักษาคุณภาพสินค้าและบริการ และป้องกันการ
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรุก
จากการศึกษาวิธีการก�ำจัดกากตะกอนในรูปแบบต่างๆ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา จึงร่วมกับภาควิชาปฐพีวิทยา
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน จัดท�ำโครงการวิจัยการน�ำกากตะกอนบ�ำบัดน�ำ้ เสียไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ มีปุ๋ยอินทรีย์ที่ทดลองแล้วได้ผลดี จ�ำนวน 2 สูตร
คือ สูตรที่ 1 ปุ๋ยจากกากตะกอนและขุยมะพร้าว และสูตรที่ 2 ปุ๋ยจากกากตะกอนและผักตบชวา จากผลการทดลองประสิทธิภาพของปุ๋ย
อินทรีย์ทั้ง 2 สูตร พบว่าไม่มีกลิ่นของตะกอนและกลิ่นเหม็นจากการหมัก จึงได้ท�ำการจัดเก็บปุ๋ยอินทรีย์ในกระสอบและเก็บในที่แห้งเพื่อ
น�ำมาทดลองใช้งานในการปลูกพืชต่อไป

สูตรที่ 1
กากตะกอนและ
ขุยมะพร้าว

สูตรที่ 2
กากตะกอนและ
ผักตบชวา

ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวเป็นการทดลองระยะยาว มีเป้าหมายลดปัญหาการสะสมของตะกอนภายในระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย
และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการก�ำจัดกากตะกอน ตลอดจนการประหยัดค่าใช้จ่ายการก�ำจัดตะกอน ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง
10 ล้านบาท เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในเชิงบวก นอกจากนี้ ยังมีโครงการน�ำปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตได้
กลับมาใช้ในพื้นที่สีเขียวของสวนอุตสาหกรรมฯ และสนามกอล์ฟของบริษัทในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในบ�ำรุงรักษา
พื้นที่สีเขียวและค่าใช้จ่ายของสนามกอล์ฟได้อีกด้วย

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการ
โครงการปรับปรุงพื้นที่
สีเขียว

ความคาดหวัง
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสวน
  อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
- ลดปัญหามลพิษและปัญหาโลก
  ร้อนด้วยการปลูกต้นไม้
- เสริมสร้างสุขภาพจิตและสุขภาพ
  กายของพนักงานเครือสหพัฒน์
- ปลูกต้นไม้ 106,849 ต้น ในปี  
  2559

ผลการด�ำเนินงาน
- ได้รับผลการประเมินเรื่อง
  ความสวยงามและความ
  ร่มรื่นของต้นไม้และ
  สถานที่พักผ่อนของ
  พนักงานในโครงการเฉลี่ย
  3.93 คะแนน จาก 4.00  
  คะแนน

ช่องทางการสื่อสาร
- ฝ่ายพัฒนาและบริการ
  สาธารณูปโภค
- ฝ่ายภูมิสถาปัตย์
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

รายละเอียด

ในฐานะที่เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสวนอุตสาหกรรม บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็น “สวน” อุตสาหกรรมที่ให้ความส�ำคัญกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของพนักงานเครือสหพัฒน์ ตลอดจนชุมชนโดยรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ให้มีสุขภาพกาย
และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดท�ำโครงการปรับปรุงพื้นที่สีเขียวภายในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ทงั้ 3 แห่ง และโครงการแม่สอด จังหวัดตาก เพือ่ เพิม่ จ�ำนวนการปลูกต้นไม้ภายในสวนอุตสาหกรรมให้มจี ำ� นวน
เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2559 บริษัทมีจ�ำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น 107,069 ต้น ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้ง 106,849 ต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า
จะสามารถปลูกเพิ่มขึ้นอีก รวมทั้งสิ้นประมาณ 115,000 ต้น ในปี 2560
เป้าหมาย

ปี 2558
100,849 ต้น

รายละเอียด

ปี 2559
106,849 ต้น

ปี 2560
115,000 ต้น

จากผลการส�ำรวจความพึงพอใจ เรื่องความสวยงามและความร่มรื่นของต้นไม้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของพนักงานภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ประจ�ำปี 2559 พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจที่คะแนนเฉลี่ย 3.93 คะแนน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3.75 คะแนน และมีคา่ เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2558 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของพนักงานและชุมชนโดยรอบทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการปรับปรุง
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ
ศรีราชา

เกณฑ์มาตรฐาน
3.75

ปี 2558
3.81

ปี 2559
3.91

กบินทร์บุรี

3.75

3.91

3.85

ล�ำพูน

3.75

3.78

4.00

ค่าเฉลี่ย

3.75

3.83

3.93

บริษัทฯ เล็งเห็นว่าความพึงพอใจและสุขภาพกายใจของพนักงานและชุมชนโดยรอบจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตต่อไปได้
อย่างยั่งยืน  ถือเป็นการมุ่งพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัท ให้มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม สามารถแข่งขันได้ นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังคาดหวังว่าการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวในพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมจะช่วยลดปัญหามลพิษและปัญหาโลกร้อน รวมถึงเป็นการช่วยดูแลรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนได้ในระยะยาว

ศรีราชา
โครงการ
โครงการ
Sport Complex

กบินทร์บุรี
ความคาดหวัง
- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
  ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
  เพื่อเสนอบริการที่หลากหลายและมี
  คุณภาพ
- เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน
  และคนในชุมชน
- สนับสนุนให้คนในสังคมโดยรอบใช้
  เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ล�ำพูน
ผลการด�ำเนินงาน
- เริ่มเปิดให้บริการใน
  เดือนพฤษภาคม 2559
  และมีผู้ใช้บริการกว่า   
  4,250 คน

แม่สอด
ช่องทางการสื่อสาร
- ฝ่ายพัฒนาและบริการ
  สาธารณูปโภค
- ฝ่ายพัฒนาพื้นที่
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

รายละเอียด

โครงการ Sport Complex เป็นการปรับปรุงอาคารโกดังสินค้าเก่าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�ำพูน เพื่อพัฒนาเป็น
สถานที่ออกก�ำลังกาย (Sport Complex) ส�ำหรับพนักงานภายในสวนอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ มีพื้นที่อาคารรวม 12,630 ตาราง
เมตร ประกอบด้วยอาคารแบดมินตันขนาด 8,150 ตารางเมตร และสนามฟุตบอลขนาด 4,480 ตารางเมตร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17
พฤษภาคม 2559 นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจและบริการของสวนอุตสหากรรม โดยการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ที่หลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า พนักงาน และชุมชนได้ นอกจากนี้ การให้บริการสถานทีอ่ อกก�ำลังกายยังส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคม โดยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของพนักงานและคนในชุมชน รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
อีกด้วย
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ในปี 2559 มีทั้งพนักงานในสวนอุตสาหกรรมและบุคคลภายนอก อาทิ ชุมชนบ้านสันหลวง ชุมชนน�ำ้ บ่อเหลือง นักศึกษาจาก
วิทยาลัยเทคนิคล�ำพูน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลล�ำพูน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจังหวัดล�ำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลป่าสัก พนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมอืน่ พนักงานเทศบาลเวียงยอง พนักงานเทศบาลป่าสัก นักกีฬาแบดมินตันจังหวัดล�ำพูน ชมรมนักข่าวจังหวัดล�ำพูน
รวมมีผู้มาใช้บริการประมาณ 4,250 คน  
จ�ำนวนผู้ใช้บริการปี 2559 (คน)

1,950

1,500
800

พ.ค.- มิ.ย

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ทางม้าลาย

ความคาดหวัง
- ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ
  ของสวนอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมความปลอดภัยของพนักงาน
  สวนอุตสาหกรรม
- ลดจ�ำนวนอุบัติเหตุทางจราจร

รายละเอียด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย
ของพนั ก งานในสวนอุ ต สาหกรรมเครื อ
สหพัฒน์และชุมชน ในปี 2559 บริษัทฯ
จึงจัดท�ำโครงการปรับปรุงเส้นทางจราจร
และทางม้าลายจ�ำนวน 14 จุด ภายในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา เพื่อ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า น
ความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับ และยังช่วย
ลดจ�ำนวนอุบัติเหตุ ตลอดจนส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
ในสวนอุตสาหกรรม
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ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

ผลการด�ำเนินงาน
ช่องทางการสื่อสาร
- ปรับปรุงทางม้าลาย    - ฝ่ายพัฒนาและบริการ
  สาธารณูปโภค
  จ�ำนวน 14 จุด
- ฝ่ายภูมิสถาปัตย์
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการ
โครงการปรับปรุง
ไฟส่องสว่าง

ความคาดหวัง
- ปรับปรุงไฟส่องสว่างให้เป็นหลอด
  ประหยัดพลังงาน ให้ครอบคลุมทุก
  พื้นที่
- พัฒนาระดับคุณภาพสินค้าและ
  บริการของสวนอุตสาหกรรม
- อ�ำนวยความสะดวกและส่งเสริม
  ความปลอดภัยของลูกค้าและ
  พนักงานในสวนอุตสหากรรม
- ลดค่าไฟฟ้า ประหยัดพลังงาน และ
  ลดปัญหาโลกร้อน

ผลการด�ำเนินงาน
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุก
  จุดในพื้นที่สวน
  อุตสาหกรรม 2 แห่ง
- ลดค่าไฟฟ้าได้ 58% ใน
  สวนอุตสาหกรรม
  กบินทร์บุรี และ 46% ใน
  สวนอุตสาหกรรมล�ำพูน
- ลดการปล่อยก๊าซเรือน  
  กระจก

ช่องทางการสื่อสาร
- ฝ่ายพัฒนาและบริการ
  สาธารณูปโภค
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

รายละเอียด
บริษัทฯ ได้ดำ� เนินโครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรีและล�ำพูน โดยเปลี่ยนไฟส่อง
สว่างทัง้ หมดเป็นหลอดประหยัดพลังงาน นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของสวนอุตสาหกรรมให้มรี ะบบไฟส่องสว่าง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีภ่ ายในสวนอุตสาหกรรม เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ลกู ค้าและพนักงานภายในสวนอุตสาหกรรมแล้ว
บริษัทฯ ยังสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง  58% ส�ำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี และ 46% ส�ำหรับสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ล�ำพูน
ค่าไฟฟ้า ปี 58

467,213
194,479

กบินทร์บุรี

ค่าไฟฟ้า ปี 59

236,009
125,805
ล�ำพูน

ล�ำพูน

กบินทร์บุรี

จากการลดการใช้ไฟฟ้าของระบบไฟส่องสว่าง บริษทั ฯ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สธู่ รรมชาติ เป็นการช่วยลดปัญหา
โลกร้อนได้อกี ทางหนึง่ โดยบริษทั สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทเี่ ป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ กบินทร์บรุ ี ได้กว่า 38,319 KgCO2 และ 15,202 KgCO2 ส�ำหรับสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำ� พูน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการของบริษทั ทีด่ ำ� เนินการควบคูไ่ ปกับการสร้างประโยชน์ให้สงั คมและสิง่ แวดล้อมโดยรอบ

มิติด้านสังคม
ล�ำดับ
1
2
3
4

ชื่อโครงการ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ Collective
Action Coalition (CAC)
โครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา
โครงการสนับสนุนพื้นที่ตลาดนัดชุมชน
โครงการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม

สถานะ
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
เริ่มปี 2559

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)

245

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ประเด็น  :   การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นประเด็นที่มีความส�ำคัญทั้งในมุมมองของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากระดับของผลกระทบ
ที่มีสาระส�ำคัญต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

โครงการ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต หรือ Collective
Action Coalition (CAC)

ความคาดหวัง
- เสริมสร้างระบบการ
  บริหารจัดการภายใน  
  องค์กรที่โปร่งใส
- เผยแพร่แนวปฏิบัติให้ผู้มี
  ส่วนได้เสียของบริษัททุก   
  ภาคส่วนรับทราบและ
  น�ำไปประยุกต์ใช้
- ขยายแนวร่วมไปยัง
  พันธมิตรทางธุรกิจของ
  บริษัทต่อไป โดยยึด
  หลักการเดียวกัน

ผลการด�ำเนินงาน
- ปรับปรุงกฏบัตรคณะ
  กรรมการตรวจสอบ บริษัท
  สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
  จ�ำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2559
- จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน
  (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
- บริษัทฯ ได้มีการประเมิน
  ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น
  ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ
  พร้อมจัดท�ำมาตรการ
  ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- บริษัท ฯ ได้รับการรับรอง
  เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
  ของภาคเอกชนไทยในการ
  ต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่
  14 ตุลาคม 2559

ช่องทางการสื่อสาร
- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์และ
  อบรม  แนวการต่อต้านการ
  คอร์รัปชั่นให้กับ
  กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
  และพนักงาน และ
  บุคคลภายนอก โดย
  ด�ำเนินการตามแผนการ
  อบรม และการปฐมนิเทศ
  ประจ�ำปีอย่างต่อเนื่อง เช่น
  เว็บไซต์บริษัทฯ ระบบ
  อินทราเน็ต เป็นต้น
- ประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้า
  รับทราบ และปฏิบัติตาม
  นโยบาย งดเว้นการให้
  ของขวัญ แก่ผู้บริหาร
  พนักงานของบริษัท

รายละเอียด

บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ด้วยตระหนักถึงความส�ำคัญของการแก้ไข
ปัญหาทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยความร่วมมือกันในบริษทั เอกชนทีต่ อ้ งการสร้างแรงกระตุน้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในภาครัฐ  ปัจจุบนั บริษทั ฯ
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ตามรายละเอียดที่
เปิดเผยไว้ใน หัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น

ประเด็น  :   การสร้างงานและพัฒนาทักษะ

- เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจสวนอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบจึงมีความส�ำคัญมาก โดยเฉพาะการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและดูแลการเป็นอยูข่ องชุมชนโดยรอบ การสร้างงานและพัฒนาทักษะ สามารถช่วยลดความยากจน เป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ของการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยแรงงานที่มีคุณภาพสามารถเสริมสร้างความสามารถในการผลิตและการแข่งขันของบริษัทให้
ยั่งยืนได้

ประเด็น  :   การมีส่วนร่วมของชุมชน

- สวนอุตสาหกรรมของบริษัท ด�ำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการให้ข้อมูล การปรึกษา
ซึ่งกันและกัน  และการรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน
- สนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้ธุรกิจของบริษัทและชุมชนเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

246

รายงานประจำ�ปี 2559
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โครงการ
โครงการเกษตรพอเพียง
ดร. เทียม โชควัฒนา

ความคาดหวัง
- ตอบสนองการน�ำน�้ำที่ผ่านการ
  บ�ำบัดจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
  มาใช้ประโยชน์
- สร้างผลผลิต เพิ่มมูลค่า  
  ผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้
  ให้กับชุมชนในพื้นที่
- เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
  ความรู้ต่อชุมชนและสังคม
- สร้างเครือข่าย กลุ่มอาชีพและ
  ขยายกิจการทางเศรษฐกิจที่
  หลากหลาย

ผลการด�ำเนินงาน
ช่องทางการสื่อสาร
- ในปี 2559 มีบุคลากร    - สวนอุตสาหกรรม
  ภายนอกเข้ามาดูงาน
  เครือสหพัฒน์ ล�ำพูน
  มากกว่า 1,419 คน
- เครือข่ายชุมชน
- ร้านพอเพียงมีรายได้     
  108,601 บาท

รายละเอียด
โครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา เริ่มด�ำเนินงานโครงการในปี 2555 เป็นโครงการตามแนวพระราชด�ำริของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช อันเป็นโครงการทีเ่ หมาะสมต่อวิถชี วี ติ คนไทย ตัง้ อยูบ่ นเนือ้ ทีข่ นาด 56 ไร่ บริเวณเดียวกับระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ล�ำพูน เมื่อปี 2557 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการ “ร้านพอเพียง” เพื่อจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตที่ปลูกภายในโครงการ อาทิ ข้าว
ไรซ์เบอรี่ น�้ำสมุนไพร ขนมไทยแปรรูป เป็นต้น โดยมีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลผลิตของโครงการฯ เป็นเงินจ�ำนวน 108,601 บาท มี
รายได้ในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 รวมทั้งสิ้น 339,711 บาท นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาของ
โครงการ
รายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าในร้านพอเพียง (บาท)
184.112
108.601
46.998
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ด้วยความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชนและสังคม ในปี 2559 บริษัทฯ ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอ�ำเภอเมืองล�ำพูนที่ 3 จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร “กิจกรรมวิถีเพียงพอ บนเกษตรพอเพียง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
โครงการเกษตรพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดล�ำพูนได้เรียนรู้การท�ำเกษตรทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติ
มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนจ�ำนวน 320 คน จากโรงเรียนในเขตอ�ำเภอเมืองล�ำพูนกว่า 15 โรงเรียน รวมคณะอาจารย์ที่เข้าร่วม
โครงการอีกจ�ำนวน 20 คน โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ เชิงปฏิบัติจริงทั้งหมด 5 ฐานเรียนรู  ้

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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ฐานที่ 1

ปศุสัตว์น่ารัก

ศึกษาลักษณะโคขาวล�ำพูน การเลี้ยงเป็ดไข่

ฐานที่ 2

ไม้ผลนานาพันธุ์

การปลูกมะนาว ชมและศึกษาไม้ผลในแปลงปลูก

ฐานที่ 3

ต้นไม้ของหนู

การปักช�ำและการตอนกิ่ง

ฐานที่ 4

เห็ดหรรษา

การเพาะเลี้ยงเห็ด และการท�ำก้อนเห็ด

ฐานที่ 5

ยุวชาวนา

การด�ำนา

หลังจากสิ้นสุดโครงการ บริษัทฯ มีการมอบพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้ให้แก่โรงเรียนเครือข่ายทั้งหมด 15 โรงเรียน เพื่อน�ำไปต่อยอด
การท�ำเกษตรภายในโรงเรียนและท้องถิ่น อีกทั้งยังน�ำไปปรุงอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานเพื่อปลูกจิตส�ำนึกและสร้างความภาค
ภูมิใจในการท�ำเกษตร นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ยังด�ำเนินโครงการเพิ่มเติมร่วมกับโรงเรียนในชุมชน โดยได้ศึกษาและทดลองปลูก
เมล่อนในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้ชาวบ้านภายในชุมชนเข้ามาศึกษาวิธีการปลูกเมล่อน เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้
กับคนในชุมชน
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของโครงการฯ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม 5 ปี วิถีพอเพียง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้บริหาร
กลุ่มสหพัฒน์ มีการจัดแสดงผลการด�ำเนินงานตลอด 5 ปี ของโครงการเกษตรพอเพียง และจัดแสดงผลผลิตของโครงการและกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนรอบสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กว่า 20 ราย เพือ่ เน้นย�ำ้ ถึงการให้ความส�ำคัญของการท�ำเกษตร การเผยแพร่ความรู้
การสร้างงานและรายได้ให้ชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

ในปีนี้ โครงการฯ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน  ชุมชนรอบข้าง และสถานศึกษา รวม 21
คณะ จ�ำนวน 1,419 คน รวมผู้เข้ามาศึกษาดูงานในระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2559 จ�ำนวนกว่า 3,619 คน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียม
เอกสารแนะน�ำโครงการฯ  พร้อมสอดแทรกสาระความรู้ด้านการเกษตรส�ำหรับเผยแพร่

จ�ำนวนผู้เข้ามาศึกษาดูงาน (คน)
1,540

1,419

ปี 2558

ปี 2559

660

ปี 2557

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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รายชื่อคณะศึกษาดูงานของโครงการเกษตรพอเพียง ดร. เทียม โชควัฒนา ปี 2559
ล�ำดับ
ชื่อหน่วยงาน
1 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
3 โรงเรียนนาอินวิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์
4 คณะอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
5 คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6 บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จ�ำกัด
7 บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
8 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน) คณะที่ 1
9 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน) คณะที่ 2
10 คณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
11 นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม)
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 วิทยาลัยอาชีวะล�ำปาง
14 บริษัท แม่สอด ซาคาเอะเลซ จ�ำกัด
15 บริษัท ลานนาโปรดักซ์ จ�ำกัด
16 องค์การบริหารส่วนต�ำบลท่าพล อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
17 นักเรียนโครงการเครือข่ายคุณภาพการศึกษาอ�ำเภอเมืองล�ำพูน
18 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคล�ำพูน
19 คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูน
20 ส�ำนักงานเกษตร อ�ำเภอบ้างโฮ่ง และอ�ำเภอแม่ทา
21 ส�ำนักงานเกษตร อ�ำเภอเมืองล�ำพูน และอ�ำเภอป่าซาง
รวม
โครงการ
ความคาดหวัง
โครงการส่งเสริมและสร้าง - เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
จิตส�ำนึกของผู้มีส่วนได้เสีย   การบ�ำบัดน�้ำเสียให้กับนักเรียนใน
  สถานศึกษาที่มีพื้นที่ใกล้เขต
ในกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
  ประกอบการ
- สนับสนุนให้สถานศึกษาส่งเสริม
  การรักษาสิ่งแวดล้อมในการบ�ำบัด
  น�ำ้ เสียก่อนปล่อยสู่ภายนอก
- เผยแพร่วิธีการบ�ำบัดน�ำ้ เสียของ
  ชุมชนและที่อยู่อาศัยให้กับนักเรียน  
  ได้รับทราบและน�ำไปปฏิบัติ
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ผลการด�ำเนินงาน
- ด�ำเนินโครงการร่วมกับ
  สถานศึกษา 2 แห่ง ในปี  
  2559
- นักเรียนมีผลคะแนน
  สอบเฉลี่ย 13.86
  คะแนน (คิดเป็น 92%)
- ได้ผลการประเมิน
  โครงการเฉลี่ย 85%

จ�ำนวน ปี 2559 (คน)
84
23
100
40
5
10
38
40
70
15
89
60
72
10
8
60
320
80
52
100
100
1,419
ช่องทางการสื่อสาร
- ฝ่ายพัฒนาและบริการ   
  สาธารณูปโภค
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียด
บริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดการ
ด�ำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรมของบริษัท ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกของผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมร่วมกับสถานศึกษาที่มีพื้นที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียส่วนกลาง จ�ำนวน 2 สถานศึกษา คือ โรงเรียนบึง
ศรีราชาพิทยาคม และโรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคม โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อ
เดือน เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบ�ำบัดน�ำ้ เสียในสถานศึกษา และสนับสนุนการรักษาสิง่ แวดล้อม ตลอดจนความรูด้ า้ นความปลอดภัยและ
ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนในสถานศึกษา

เป้าหมายโครงการ

โครงการฯ มีระยะเวลาด�ำเนินโครงการ 3 เดือน ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายนถึงเดือนสิงหาคม 2559 มีหวั ข้อที่ใช้ในการด�ำเนินโครงการดังนี้
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 6
ครั้งที่ 7

ความรู้ทั่วไปและค�ำศัพท์ทางด้านสิ่งแวดล้อม / การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสวนอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและบ้าน
การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดสารเคมีหกรด/ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
แนะแนวทางศึกษาต่อ
เยี่ยมชมระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและโรงงาน ภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
สรุปผลการด�ำเนินงาน

จากการด�ำเนินโครงการฯ พบว่านักเรียนให้ความสนใจและใส่ใจในด้านของสิง่ แวดล้อม และมีการน�ำความรูจ้ ากการด�ำเนินโครงการ
ครัง้ นี้ไปใช้ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงนักเรียนได้มโี อกาสฝึกปฏิบตั จิ ริง ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น การสวมใส่อปุ กรณ์ดา้ น
ความปลอดภัย การท�ำถังดักไขมัน และการเล่นเกมส์ตอบค�ำถามด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อชิงรางวัล อีกทัง้ นักเรียนได้มีโอกาสมาเยีย่ มชมการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงงาน ภายใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ โดยโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด 38 คน
คะแนนสอบเฉลี่ย 12.79 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนต�่ำสุด 9 คะแนน และโรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคมมีนักเรียนเข้า
ร่วมการทดสอบความรู้ทั้งหมด 51 คน คะแนนสอบเฉลี่ย 13.86 คะแนน มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน ต�่ำสุด 11 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้คะแนนจากแบบประเมินโครงการฯ เฉลี่ยเกิน 85% ส�ำหรับทั้ง 2 โรงเรียน
100.0%
90.0%

ผลการประเมินโครงการจากแบบประเมินโครงการ (%)

87.3%

85.4%

80.0%
70.0%

โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม

โรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคม
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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โครงการ
โครงการสานพลังประชารัฐ

-

ความคาดหวัง
ผลการด�ำเนินงาน
ช่องทางการสื่อสาร
น้อมน�ำแนวการพัฒนา “เข้าใจ เข้าถึง - ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ - คณะท�ำงานความรับผิด
และพัฒนา” จากพระบาทสมเด็จพระปร ร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท ชอบต่อสังคม
มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้
ประชารั ฐ รั ก สามั ค คี - แผนกลงทุน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ
และภาคประชาชน
ให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ศักยภาพของตน
แปรเปลี่ยนเป็นพลังในการสร้างความ
เข้มแข็งของประเทศตัง้ แต่ระดับฐานราก
สนับสนุนการสร้างรายได้ให้ชุมชนเพียง
พอในการเลี้ยงตนเอง รู้จักการเสียสละ
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียด
เพื่อสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะท�ำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชา
รัฐ (E3) ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนการด�ำเนินโครงการสานพลังประชารัฐของประเทศ โดยมีการประชุมหารือร่วมกับสถาบัน มูลนิธิ องค์กร
และบริษัทเอกชนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในภาพรวมใน 3 กลุ่มงานคือ เกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวโดยชุมชน ท�ำให้ได้รับ
ทราบข้อมูลและน�ำไปสู่การต่อยอดแผนการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อไป
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนปัจจัยทางการเงิน โดยร่วมเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จ�ำนวน 1 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งน�ำไปบริหารจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างความเชื่อมโยงตลาด
ในระดับประเทศ ส่งเสริมการพัฒนารูปลักษณ์ ตราสินค้า และมาตรฐานการรับรอง ตลอดจนบริหารการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย โครงการร้านประชารัฐรักสามัคคี
โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิดรุ่นที่ 2 และในปี 2560 บริษัทฯ จะมุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐให้บริษัทในกลุ่ม
สหพัฒน์รบั ทราบข้อมูล และมีสว่ นร่วมกันผลักดันโครงการให้สมั ฤทธิผ์ ล สามารถน�ำไปบริหารจัดการร่วมกันในกลุม่ สหพัฒน์ตามแนวคิด
“คนดี สินค้าดี สังคมดี”

252

รายงานประจำ�ปี 2559

ความรับผิดชอบต่อสังคม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อโครงการ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
การติดตามตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน
โครงการให้คำ� ปรึกษาโรงงานที่มีสถิติทิ้งน�้ำเสียเกินค่ามาตรฐาน
โครงการเผยแพร่แนวทางการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมของสวนอุตสาหกรรม
ให้แก่บุคคลภายนอก
การจัดการน�ำ้ เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการบ�ำบัด
โครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ดิบห้วยใหญ่ด้วยโอโซน
โครงการควบคุมปล่องระบายอากาศ

สถานะ
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
ด�ำเนินการต่อเนือ่ ง
เริ่มปี 2559
เริ่มปี 2559

ประเด็น  :   การป้องกันมลพิษ
- สวนอุตสาหกรรมฯ มีการวางแผน จัดการ และควบคุมการก่อให้เกิดมลภาวะจากกระบวนการจัดการของเสียในโรงงาน การใช้และ
การก�ำจัดสารเคมีที่เป็นพิษอันตรายอย่างต่อเนื่อง ทั้งมลพิษทางอากาศ ทางเสียง และทางน�้ำ
- เพือ่ ป้องกันปัญหาจากมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน รวมถึงพัฒนาคุณภาพของระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมของสวนอุตสาหกรรม
และโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
โครงการ
ความคาดหวัง
โครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ดิบ - ควบคุมดูแลระบบการผลิต
ห้วยใหญ่ด้วยโอโซน
  น�้ำประปาของสวนอุตสาหกรรม
  ให้มีประสิทธิภาพ
- ป้องกันและจัดการปัญหาภาวะ
  ขาดแคลนน�ำ้ ดิบ
- ปรับปรุงคุณภาพน�้ำดิบในห้วย
  ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติ
  รอบบริเวณสวนอุตสหากรรม
- บ�ำรุงรักษาสภาพแหล่งน�้ำและ
  ลดปัญหามลพิษในชุมชน

ผลการด�ำเนินงาน
- ปรับปรุงค่า COD เฉลี่ย
  ของน�ำ้ ที่ผ่านระบบโอโซน  
22mg ต่อลิตร
- ลดปริมาณการใช้น�้ำจาก
  อีสวอร์เตอร์ได้ 521,735 m3
- ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ
  น�้ำดิบได้ 2.61 ล้านบาท

ช่องทางการสื่อสาร
- ฝ่ายพัฒนาและบริการ  
  สาธารณูปโภค
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

รายละเอียด

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการป้องกันมลพิษอันเกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินธุรกิจสวนอุตสาหกรรม และผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยรอบสวนอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาได้จัดท�ำโครงการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ดิบในห้วยใหญ่ ซึ่ง
เป็นแหล่งน�้ำบริเวณใกล้เคียงสวนอุตสาหกรรมที่มีค่าความสกปรกสูง ท�ำให้สามารถเก็บน�ำ้ เข้าอ่างเก็บน�ำ้ ในได้ปริมาณน้อย บริษัทฯ จึง
เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน�้ำดิบภายในโครงการ พร้อมกับการป้องกันผลพิษในแหล่งน�้ำธรรมชาติ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้น�ำระบบบ�ำบัดน�ำ้ ด้วยเทคโนโลยีโอโซน ประกอบด้วย เครื่อง Ozone Detector, Ozone Generator และ Ozone
System ทดลองใช้บ�ำบัดน�้ำเสียในห้วยใหญ่โอโซนเป็นระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
จากผลการตรวจวัดค่าออกซิเจนละลาย หรือ ค่า Dissolved Oxygen (DO) ในระยะทาง 5 เมตร จากจุดปล่อยโซน พบว่ามีค่า
DO ในแหล่งน�้ำเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 0.28 mg ต่อลิตร เป็น 1.85 mg ต่อลิตร

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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นอกจากนี้ ยังมีผลการวัดค่าเข้มข้นของค่า Chemical Oxygen Demand (COD) มีผลที่ดีขึ้นจากเดิม 43 mg ต่อลิตร เป็น 22
mg ต่อลิตร ท�ำให้บริษัทฯ สามารถน�ำน�้ำดิบจากห้วยใหญ่กลับมาใช้ผลิตน�ำ้ ประปาได้เพิ่มขึ้นจากเดิมน�ำกลับมาใช้ได้ในอัตรา 51% เป็น
83% ของปริมาณน�้ำดิบทั้งหมด กล่าวคือการติดตั้งระบบโอโซนสามารถทดแทนการใช้น�้ำดิบจากอีสวอร์เตอร์ได้ทั้งหมด 521,735 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร
สัดส่วนแหล่งน�ำ้ ดิบ-กรณีไม่ใช้ระบบโอโซน
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สัดส่วนแหล่งน�ำ้ ดิบ-กรณีใช้ระบบโอโซน
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นอกจากนี้ การปรับปรุงคุณภาพห้วยใหญ่ยงั ช่วยลดค่าใช้จา่ ยการรับน�ำ้ ดิบเพือ่ ใช้ในการผลิตน�ำ้ ประปาของสวนอุตสาหกรรมเครือ
สหพัฒน์ศรีราชาได้มากกว่า 2.61 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่าโครงการปรับปรุงคุณภาพน�้ำดิบในห้วยใหญ่ด้วยระบบโอโซนนี้ นอกจาก
เป็นการป้องกันมลภาวะ ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประหยัดค่า
ใช้จ่ายของบริษัท ท�ำให้บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบข้างให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสรุป
ผลการด�ำเนินโครงการ ดังนี้
รายละเอียด

ผลการด�ำเนินการ

เวลาด�ำเนินการ 23 เมษายน 2559 - 25 พฤศจิกายน 2559
ปริมาณน�้ำดิบรวมทั้งหมด
สามารถลดปริมาณการใช้น�้ำจาก East Water ได้ทั้งหมด
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดการน�้ำดิบได้ทั้งหมด
ค่า COD เฉลี่ย ห้วยใหญ่
ค่า COD เฉลี่ย ผ่านโอโซน

โครงการ

โครงการควบคุมปล่อง
ระบายอากาศ

ความคาดหวัง

- แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
  ของโรงงานภายในสวน
  อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
- ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายใน
  และบริเวณใกล้
- เผยแพร่ความรู้ และให้คำ� ปรึกษา
  ด้านการป้องกันปัญหามลพิษ
  ทางอากาศให้ผู้ประกอบการ
  โรงงาน
- เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
  พนักงานและชุมชนใกล้เคียง

8 เดือน
1,638,891 m3
521,735 m3
2,608,675 บาท
43 mg/
22 mg/l

ผลการด�ำเนินงาน

- มอบรางวัลแก่โรงงานที่มี
  ระบบควบคุมปล่อง   
  ระบายอากาศที่ดี 5 โรงงาน
- แก้ไขปัญหามลพิษทาง
  อากาศ โดยการช่วย
  ปรับปรุงระบบปล่อง
  ระบายอากาศของโรงงาน
  ที่มีปัญหา

ช่องทางการสื่อสาร

- ฝ่ายพัฒนาและบริการ
  สาธารณูปโภค
- รายงานการประชุม
  ประจ�ำเดือน

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียด
เนื่องจากบริษัทฯ พบว่ามีโรงงานภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชาที่ประสบปัญหาการจัดการปล่องระบายอากาศ
อันเป็นสาเหตุของการเกิดมลพิษทางอากาศ ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยบุคลากรของบริษัทที่มีความรู้
เข้าไปดูแลและให้ค�ำแนะน�ำโรงงานที่พบปัญหา หรือ ข้อร้องเรียนเรื่องมลพิษทางอากาศ รวมถึงโรงงานที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ค�ำปรึกษา
ให้โรงงานต่างๆ สามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหามลพิษในอนาคตได้ โดยเข้าพบและให้ค�ำแนะน�ำโรงงานละ
อย่างน้อย 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1
พูดคุยให้รายละเอียดโครงการต่อโรงงานในสวนอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 2
รับทราบวิธีการจัดการด้านมลพิษอากาศของแต่ละโรงงานและเยี่ยมชมหน้างาน
ครั้งที่ 3
สรุปผลการเข้าเยี่ยมชมและให้คำ� ปรึกษาโรงงาน
ครั้งที่ 4
ติดตามการแก้ไขปัญหาของโรงงาน ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ 5
เยี่ยมชมระบบการจัดการที่ได้รับการแก้ไขและกล่าวปิดโครงการ
หลังการให้ค�ำแนะน�ำวิธีการจัดการด้านมลพิษทางอากาศเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตรวจประเมินโรงงานที่เข้าร่วม
โครงการ มีเกณฑ์การตรวจประเมิน ดังนี้  
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