“

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสม
และเติบโตอย่างยั่งยืน

”

- วิสัยทัศน์ -
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“

สินค้า

สร้างสรรค์สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบ
คุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)

สังคมและสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสำ�นึก แบ่งปัน ห่วงใยสังคม และสิ่งแวดล้อม
(Caring)

พนักงาน

สร้างเสริมความก้าวหน้า คิดนอกกรอบ (Proactive)
สนับสนุนให้มีการทำ�งานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร (Collaboration)

ผู้ถือหุ้น

”

สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อเนื่องและมั่นคง
ภายใต้ธรรมาภิบาลที่ดี (Reliable)

- พันธกิจ -
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“

• รักษาการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ ด้วยการมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์
(Creative Development) เพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่าสำ�หรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง
มุ่งขยายตลาดและเพิ่มความหลากหลายของสินค้าหรือบริการของกลุ่มบริษัท (Expansion &
Diversification) ให้สามารถตอบรับกับความต้องการของลูกค้าได้กว้างขวางเพิ่มขึ้นและกระจาย
ความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ
• แสวงหาโอกาสการเข้าลงทุนในกิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการประกอบธุรกิจ (Opportunistic Investment)
หรือการประสานความร่วมมือทางธุรกิจ (Synergy) กับพันธมิตรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์
ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
• ส่งเสริมการใช้หรือการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่ คุณภาพสินค้าและงานบริการ
ของกลุ่มบริษัทให้มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
• ให้ความสำ�คัญต่อการลงทุนด้านบุคลากร ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจของกลุม่ บริษทั
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งเป้าหมายผลการดำ�เนินงานเชิงธุรกิจและ
ความรับผิดชอบของกิจการที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

”

- กลยุทธ์หลักในการดำ�เนินงาน -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้กรอบของ
ธรรมาภิบาลทีด่ ี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมุง่ ผลักดันผลการ
ด�ำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคูก่ บั การตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ของภาคธุรกิจทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ซึ่งเป็นแนวทางส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถ
เติบโตไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดให้
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) เป็น
เป้าหมายส�ำคัญหนึ่งที่กลุ่มบริษัทต้องค�ำนึงถึงและให้ความส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยบริษัทก�ำหนดพันธกิจ (Mission) ซึ่งค�ำนึงถึง
สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเป็นกรอบ
การด�ำเนินธุรกิจและแนวปฏิบตั ขิ องบริษทั ไว้ดงั นี้ “บริษทั มุง่ สร้างสรรค์
สินค้าภายใต้แรงบันดาลใจ พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ
(Inspiring) ภายใต้จิตส�ำนึกของการแบ่งปัน ความห่วงใยต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Caring) ควบคู่กับการสร้างเสริมความก้าวหน้า การคิด
นอกกรอบ (Proactive) ของพนักงาน และสนับสนุนให้พนักงานมีการ
ท�ำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร (Collaboration) เพื่อ
สร้างผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อเนือ่ งและมัน่ คงภายใต้ธรรมาภิบาลทีด่ ี
(Reliable) แก่ผู้ถือหุ้น”
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ด�ำเนินธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการทีจ่ ดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ใน 8 ด้าน สรุปดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจและบริหารกิจการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจน
ค�ำนึงถึงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance
Policy) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัท
(พิจารณารายละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ “นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ”)
ที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้บริษัทมีการจัดท�ำขึ้นเป็นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ ห้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนของกลุม่ บริษทั ถือปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย (Stakeholders) ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค ซึ่งครอบคลุมในเรื่อง
(1) สิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ที่ส�ำคัญอย่างทันเหตุการณ์และเท่าเทียม สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
รายย่อย มาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือ
เพือ่ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั การด�ำเนินการกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (3) การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้ง
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและ
สิง่ แวดล้อม ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน การคุม้ ครองและการไม่ละเมิด
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมุง่ เน้น
การเปิดเผยข้อมูลทีส่ �ำคัญของบริษทั อย่างถูกต้อง มีสาระส�ำคัญครบถ้วน
เชือ่ ถือได้ โปร่งใส ภายในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กฎหมายก�ำหนด และ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งเป็น
ผูท้ �ำหน้าทีก่ �ำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์
ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
กลุม่ บริษทั จัดให้มนี โยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น รวมทั้งทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายหรือแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวอย่างสมำ�่ เสมอ โดยห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนเข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ และต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายประเทศไทยในการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น อีกทั้งน�ำนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหัวข้ออบรมพนักงาน
ใหม่และแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั รวมทัง้ ได้สอื่ สารและติดตามดูแลให้ผบู้ ริหาร พนักงาน และคูค่ า้
ของกลุม่ บริษทั ปฏิบตั ติ ามนโยบายและแนวปฏิบตั ติ า่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ อย่างเคร่งครัด เช่น การจัดซือ้ จัดจ้าง
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น นอกจากนี้
บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสามารถ
ติดตามและจัดการความเสีย่ งเกีย่ วกับการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และสอบทานการปฏิบตั งิ านของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท เพื่อลดการเกิดปัญหา
ทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยจะรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
ทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณา ตลอดจนจัดให้มชี อ่ งทางเพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนหรือ
เบาะแสอันควรสงสัยเกี่ยวกับการกระท�ำทุจริตและคอร์รัปชั่นจากผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้หลายช่องทาง และมีการ
ก�ำหนดกระบวนการด�ำเนินการรับเรือ่ งร้องเรียนและมาตรการคุม้ ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน
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ในรอบบัญชีปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560-61
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2561 อนุมตั ใิ ห้บริษทั ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption : “โครงการ CAC”) และเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในโครงการ CAC โดยบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ และจัดท�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น พร้อมจัดเตรียมกระดาษท�ำการ เพื่อยื่นขอการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ก�ำหนดต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน
กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย หลักบรรษัทภิบาล และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานต้องตระหนักถึงความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของ
บุคคล สังคม และชุมชน ครอบคลุมตั้งแต่การปฏิบัติต่อทุกคนอย่าง
เท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ หลีกเลีย่ งการกระท�ำทีเ่ ป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เช่น สนับสนุนให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ
ให้เกียรติ และเท่าเทียม ไม่มกี ารจ�ำกัดสิทธิของบุคคลทีม่ คี วามแตกต่าง
ดูแลมิให้มีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี ปฏิบัติกับพนักงาน
ในเรือ่ งการจ้างงาน ค่าตอบแทน การพิจารณาเลือ่ นต�ำแหน่งบนพืน้ ฐาน
ของความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่าบุคลิก

ลักษณะส่วนบุคคล เป็นต้น รวมทัง้ สือ่ สารและสนับสนุนให้ผเู้ กีย่ วข้องใน
การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั เช่น ผูจ้ ดั หาสินค้าและบริการ (Supplier)
ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) ด�ำเนินธุรกิจ
อย่างมีคณุ ธรรมและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระท�ำ
ทีเ่ ข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ บริษทั โดยต้องรายงาน
ข้อมูลและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งบริษัท
จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
กลุ่มบริษัทยึดมั่นที่จะดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ตามกฎหมายด้านแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทมีนโยบายให้ผลตอบแทน สวัสดิการ และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตัวพนักงานและผลการด�ำเนินของ
บริษัท รวมทั้ง ดูแลสภาพแวดล้อมการท�ำงานให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพของ
พนักงานไม่ให้ถกู ล่วงละเมิด ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานทุกฝ่ายงาน
และทุกระดับได้มีการพัฒนาและแสดงศักยภาพและคุณค่าของตน
โดยจัดให้มีการอบรมสัมมนาอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อประโยชน์
ต่อการสร้างความก้าวหน้าในสายงานหรือสายอาชีพของพนักงาน
(Career Path) ควบคูก่ บั ส่งเสริมให้พนักงานมีดลุ ยภาพทัง้ การท�ำงานและ
ชีวิตส่วนตัว ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
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ภายใต้โครงการ UV FAMILY ที่บริษัทได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ปี 2560 โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินการในรอบบัญชีปี 2561 เช่น โครงการ
“Good Health Good Life” กิจกรรมส่งเสริมการออกก�ำลังกายของ
พนักงาน โครงการ “Happy Health” จัดหาแพทย์ให้ค�ำปรึกษาด้าน
สุขภาพแก่พนักงานทุกสัปดาห์ โครงการ “We Care” Call Center
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเพื่อให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์แก่พนักงาน
(โปรดดูขอ้ มูลเกีย่ วกับนโยบายและการด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ พัฒนาพนักงาน
ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาพนักงาน”) นอกจากนี้จัดให้มีช่องทาง
เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค รวมถึงมีช่องทางให้พนักงานแจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับ
การกระท�ำผิด การแจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตาม
จรรยาบรรณของบริษัทตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อการท�ำงานหรือการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบัติตาม
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing Policy) ของบริษัท
นอกจากนี้บริษัทให้ความส�ำคัญไปถึงการปฏิบัติต่อแรงงานของคู่ค้า
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น แรงงานก่อสร้าง
ของผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND
UNITY เป็นต้น ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติจากผู้ว่าจ้างในเรื่องค่าตอบแทน
และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินระหว่างการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายด้านแรงงานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอืน่
เช่นกัน

ผู้มีส่วนได้เสียส�ำคัญที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถ
เติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืนไประยะยาว โดยกลุม่ บริษทั มุง่ สร้างสรรค์
ผลิตหรือจัดหาสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพและมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของ
ผู้บริโภค ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ด้วยการออกแบบ
คัดสรร รวมทั้งควบคุมการผลิต การจัดหาสินค้า การให้บริการทั้งก่อน
และหลังการขาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากลต่างๆ
เช่น TL ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์ซงึ่ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารคุณภาพ (ISO) หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด่ ใี นการผลิตอาหาร
(Good Manufacturing Practice : GMP) และมาตรฐานการผลิต
ทีม่ มี าตรการป้องกันอันตรายทีผ่ บู้ ริโภคอาจได้รบั จากการบริโภคอาหาร
(Hazard Analysis Critical Control Point : HACCP) มาตรฐานระบบ
จัดการสุขภาพและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety
Assessment Series : OHSAS)
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและรูปแบบสินค้า
และบริการของกลุ่มบริษัทให้สอดรับกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มลูกค้าและก้าวทันกระแสความนิยมหรือการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมในแต่ละช่วงเวลา เช่น

•• การสร้างสรรค์คอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ใหม่ของ GRAND
UNITY ซึ่งมุ่งเน้นท�ำเลที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้า และการออกแบบ
ห้องชุดพักอาศัยที่ทันสมัยและมีการจัดวางพื้นที่ให้เกิดประโยชน์
ต่อการใช้งานของผู้พักอาศัยที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ได้ อ ย่ า งสู ง สุ ด รวมถึ ง การสร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มและสิ่ ง อ�ำนวย
ความสะดวกภายในโครงการให้พร้อมในทุกด้าน เพื่อสร้างคุณค่า
กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญในการสร้างความพึงพอใจและ
ความมัน่ ใจต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของกลุม่ บริษทั ให้แก่ลกู ค้า ซึง่ เป็น
และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัยอย่างยั่งยืน ตลอดจนน�ำ
6

นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในโครงการเพื่อให้สอดรับ
กับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
•• การวิจัยพัฒนาสังกะสีออกไซด์ให้มีอนุภาคเล็กลงในระดับอนุภาค
นาโนเมตร เพื่อรองรับการใช้งานของอุตสาหกรรมเครื่องส�ำอาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทข้างต้นนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของกลุม่ บริษทั ทีม่ งุ่ เน้น “การสร้างสรรค์สนิ ค้าภายใต้แรงบันดาลใจ
พร้อมส่งมอบคุณภาพในทุกบริการ (Inspiring)” โดยบริษัทมุ่งเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถ
เสนอข้อแนะน�ำหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยถือปฏิบัติ
ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุม่ บริษทั ตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานความรับผิดชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้า
หรือบริการ โดยก�ำหนดนโยบายให้กลุ่มบริษัทต้องด�ำเนินธุรกิจภายใต้
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด และสนับสนุนให้ทุกธุรกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทัง้ การใช้พลังงาน ไฟฟ้า นำ 
�้ กระดาษ
และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
บนหลังคาโรงงานผลิตสังกะสีออกไซด์ของ TL โดยในรอบบัญชีปี 2561

TL เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้า
และอาคารสาธารณูปโภคของ TL เพื่อน�ำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทงั้ หมดมาใช้ในโรงงาน ซึง่ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้
ประมาณ 1.40 ล้านบาทต่อปี รวมทัง้ ส่งเสริมให้กลุม่ บริษทั น�ำเทคโนโลยี
หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย สนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงาน
และลดมลพิษต่างๆ ต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า
หรือการให้บริการของแต่ละกิจการ เช่น การใช้ระบบห้องน�้ำส�ำเร็จรูป
ในโครงการคอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY ซึ่งช่วยลดฝุ่น มลภาวะ
ทางเสียง และระยะเวลาในการก่อสร้าง การใช้ระบบ Oxygen
Enrichment และระบบจัดใส่วัตถุดิบอัตโนมัติ (Auto Pusher) ใน
กระบวนการผลิตสังกะสีออกไซด์ของ TL ส่งผลให้อุณหภูมิในเตาคงที่
ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ ลดฝุ่นฟุ้งกระจายและความร้อน
ในกระบวนการผลิต อีกทั้งส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทเข้าร่วมโครงการ
ด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาวและลดการเกิดมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น การขอรับ
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐาน
ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การขอการรับรองอุตสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) การขอการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว
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LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ของ
สภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (United Stated Green Building
Council : USGBC) เป็นต้น นอกจากนี้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ที่กฎหมายก�ำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งเป็น
แนวทางหนึ่งที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้
ตลอดจนจัดให้มกี ารฝึกอบรมพนักงาน เพือ่ ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตส�ำนึก
ถึงความรับผิดชอบทีม่ ตี อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในรอบบัญชีปี 2561
กลุ่มบริษัทได้ส่งพนักงานเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมงานสัมมนา
เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ความรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น งานสัมมนา “แนวทางลดการใช้
พลังงานด้วยบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)” จัดโดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สัมมนา “แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points
ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบ
บูรณาการ” จัดโดยสถาบันพลังงานเพือ่ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมตามที่
กล่าวมาข้างต้นทั้งในระดับกระบวนการท�ำงานภายในองค์กร และ
ในระดับความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น
พันธมิตรหรือคู่ค้าทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา เป็นต้น โดยแนวปฏิบัติ
เรื่องนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมของกลุ่มบริษัท เริ่มจาก
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ ทางธุรกิจ
เพื่อหาความเสี่ยงหรือผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม
อันเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั รวมทัง้ ศึกษาแนวทางแก้ไข
เพือ่ ลดผลกระทบและโอกาสในการพัฒนาแนวคิดหรือเทคโนโลยีอปุ กรณ์
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาไปสู่การสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์
ทางธุรกิจ และเปิดเผยนวัตกรรมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่กลุ่มบริษัทได้ค้นพบและน�ำใช้ให้สาธารณชนและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียได้รบั ทราบ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ แก่กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
และผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

•• การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ช่วยลดการใช้พลังงาน
และลดผลกระทบจากมลภาวะในระหว่างการก่อสร้างในโครงการ
คอนโดมิเนียมของ GRAND UNITY เช่น การออกแบบระบบระบาย
ความร้อนและระบายอากาศเพือ่ ลดการใช้พลังงาน การใช้หอ้ งส�ำเร็จรูป
และผนังคอนกรีตส�ำเร็จรูป (Precast) เพือ่ ลดระยะเวลา วัสดุสนิ้ เปลือง
และมลภาวะด้านฝุ่นละอองและเสียงระหว่างการก่อสร้าง

ในช่วงที่ผ่านมาและในรอบบัญชีปี 2561 กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มนวัตกรรม
และด�ำเนินการต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น

กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจควบคู่กับค�ำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมที่
กลุ่มบริษัทเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของคนในการศึกษาหรือทักษะอาชีพให้แก่เยาวชนหรือ
ผู้ด้อยโอกาส ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกและปฏิบัติตน •• การน�ำระบบ Oxygen Enrichment และระบบจัดใส่วตั ถุดบิ อัตโนมัติ
(Auto Pusher) มาใช้ในกระบวนการผลิตของธุรกิจผงสังกะสีออกไซด์
เป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับ
ของ TL ส่งผลให้อณุ หภูมใิ นเตาคงที่ ลดการใช้พลังงานก๊าซธรรมชาติ
กิจกรรมเพือ่ พัฒนาชุมชนหรือสังคมของกลุม่ บริษทั ได้เพิม่ เติมในหัวข้อ
ลดฝุน่ ฟุง้ กระจายและความร้อนในกระบวนการผลิต ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
“กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)”
มีความบริสุทธิ์และมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ขณะที่พนักงาน
ตมีความปลอดภัยในการท�ำงานเพิ่มขึ้น และในปี 2561
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจาก ฝ่TLายผลิ
ได้ปรับปรุงอุปกรณ์บีบอัดถุง ซึ่งช่วยลดการฟุ้งกระจายของ
การด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม ผงสังกะสีออกไซด์ระหว่างการบรรจุให้ลดลงร้อยละ 95 และเพิ่ม
การติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน ทัง้ นีด้ ว้ ยความ
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
มุง่ มัน่ ในการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและสภาพแวดล้อม
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรของกลุ ่ ม บริ ษั ท ในทุ ก ธุ ร กิ จ น�ำเสนอ
ทั้งภายในสถานประกอบการและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง
องค์ความรู้ แนวคิด หรือริเริม่ ท�ำสิง่ ต่างๆ ด้วยวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ กระตุน้
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ TL
ให้บคุ ลากรขององค์กรมีสว่ นร่วมในการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิธปี ฏิบตั ิ
ได้รับการรับรองและรางวัลต่างๆ ดังนี้
ต่างๆ ในเชิงบวกทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านหรือสร้างมูลค่าเพิม่
-- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 จาก
ให้แก่สินค้าหรืองานบริการของกลุ่มบริษัท รวมถึงสนับสนุนให้
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรม
กลุม่ บริษทั น�ำเทคโนโลยีหรือเครือ่ งมืออุปกรณ์ทมี่ คี วามก้าวหน้าทันสมัย
ทีย่ ดึ มัน่ ในการประกอบกิจการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเพือ่ การ
มาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ (1) การพัฒนา
ผลิตสินค้าหรือกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัท
และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต (2) การบริหาร
ให้เกิดประสิทธิผล ทัง้ ในแง่การเพิม่ คุณภาพหรือเพิม่ ผลผลิตของสินค้า
หรืองานบริการ หรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นต่อ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
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(3) ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก กิ จ กรรมเพื่ อ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและ
องค์กร ทั้งนี้ รางวัล Green Industry ระดับ 4 ที่ TL ได้รับ คือ
ระดับวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) (รองจากระดับสูงสุด สิ่งแวดล้อม (After Process)
ที่ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว Green Network) แสดงให้เห็นว่า ในรอบบัญชีปี 2561 กลุม่ บริษทั ได้ด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคม
องค์กรได้มกี ารสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิง่ แวดล้อมและน�ำมา และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
-- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ด้านสังคม
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ประจ�ำปี 2561 •• กิจกรรมจ�ำหน่ายดอกกุหลาบในเดือนแห่งความรัก (เดือนกุมภาพันธ์)
ระดับจังหวัด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อน�ำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิหัวใจ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมงานของ
-- ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว ระดับที่ 1 จาก
สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และเพื่อ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็น
สาธารณประโยชน์อื่นๆ
สถานประกอบการที่มีระบบจัดการด้านยาเสพติด

การด�ำเนินการและการจัดท�ำรายงาน
ในรอบบัญชีปี 2561 การด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อก�ำหนดของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
โดยไม่ปรากฏว่าการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทระหว่างถูกตรวจสอบ
ว่าฝ่าฝืนกฎหมาย หรือหลักการ 8 ข้อของแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือถูกกล่าวหาว่า
มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
บริษทั เปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับนโยบาย การด�ำเนินการต่างๆ ในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และผลงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของกลุ่มบริษัทที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
และสังคมโดยรวม ตามหลักการของแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการที่จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรายงานประจ�ำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นของ
กลุ่มบริษัทได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยสามารถดูรายงานประจ�ำปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทได้จาก
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.univentures.co.th หรือเว็บไซต์ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”)
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

•• กิจกรรมรวบรวมปฏิทนิ เก่ามอบให้กบั ศูนย์เทคโนโลยีเพือ่ คนตาบอด
เพือ่ น�ำไปท�ำสมุดอักษรเบรลล์ (Braille) ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา
•• กิจกรรมระดมทุนจากผูบ้ ริหารและพนักงานของกลุม่ บริษทั เพือ่ น�ำทุน
ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
เช่น การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส
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•• จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เยาวชนที่
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) จังหวัดนนทบุรี
•• จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบข้าวสารและเครือ่ งปรุงรสส�ำหรับประกอบ
อาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดกุ่มแต้และโรงเรียน
วัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•• กิจกรรมท�ำเต้านมเทียม เพื่อน�ำเต้านมเทียมและเงินที่ได้รับ
จากการจ�ำหน่ายสินค้าแก่พนักงาน มอบให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
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ด้านการศึกษา

ด้านสิ่งแวดล้อม

•• การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย •• เพิ่มการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารคลังสินค้า
มหาวิทยาลัยมหิดล
และอาคารสาธารณูปโภคของ TL เพื่อน�ำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดมาใช้ในโรงงาน ซึ่งช่วยประหยัด
•• การมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1.40 ล้านบาทต่อปี
โรงเรียนวัดดอนพุดซา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
•• กิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
•• การอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับอาคารระบบอนุรกั ษ์พลังงานแก่นกั ศึกษา
ให้แก่ประโยชน์อย่างคุ้มค่าภายในส�ำนักงานของกลุ่มบริษัทอย่าง
จากสถาบันการศึกษาที่เยี่ยมชมอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์
ต่อเนื่อง เช่น การปิดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน
ภายใต้โครงการ Be Green The Eco Knowledge Program เช่น
การใช้น�้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัย
การใช้กระดาษในส�ำนักงาน (The Paperless Office) ใช้ iPad
ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ในการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้
TL มีการด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ดี า้ นการอนุรกั ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมผู้ตรวจสอบ
การใช้พลังงานภายในองค์กร กิจกรรม 3 ส (สะสาง สะดวก สะอาด)
และ 3 Rs (Reduce Reuse Recycle) การรณรงค์คัดแยกวัสดุ
ที่อันตรายและไม่อันตราย
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