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2.4 การมอบฉันทะ

บรษิทัฯ ประชาสมัพันธใ์หผู้ถ้อืหุ้นรับทราบ ในกรณทีีผู่ถื้อหุน้ไมส่ะดวกเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง 
โดยผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ืน่ หรอืกรรมการอสิระรายใดรายหนึง่ตามท่ีบริษทัฯ ได้เสนอชือ่ไว้ โดยบรษิทัฯ 
จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โดยจดัสง่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ตามทีก่รมพัฒนาธรุกจิการคา้  
กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่ละเอียดและชัดเจนแนบไปพร้อมกับ 
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน  
เพ่ือความถูกตอ้งและไมเ่กดิปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผูร้บัมอบฉนัทะ บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายละเอยีดเก่ียวกบั 
การประชุม ก�าหนดการประชุม วาระการประชุม รวมถึงขั้นตอน เอกสาร และหลักฐาน ที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 
แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์  
ภายใตห้วัขอ้ “การประชมุผูถ้อืหุน้” กอ่นวนัประชุมมากกวา่ 30 วนั โดยผูถื้อหุน้สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเตมิได้  
ทัง้ทางโทรศัพท ์และทางอเีมล มายงัหนว่ยงานนักลงทนุสมัพันธ์ (รายละเอยีดโปรดดูหวัขอ้ “นักลงทนุสมัพันธ”์) 

2.5 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น
การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ ได้จัดท�าเอกสารต่าง ๆ เป็น  

2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�าหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  
หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจ�าปี เป็นต้น และจัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.supalai.com) เป็น 2 ภาษา เพ่ือให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ

บรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระต่าง ๆ  แก่ผูถ้อืหุน้
ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ ไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั และน�ารายละเอยีดเกีย่วกบัการประชมุ ก�าหนดการประชมุ วาระการประชมุ  
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

ทัง้นี ้บรษิทัฯ มไิดก้�าหนดเงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์ทีต่อ้งใหม้กีารรบัรองเอกสารโดยหนว่ยงานราชการ  
หรือกฎเกณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ตลอดจนบริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวก
จัดบริการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ถา่ยเอกสารทีต้่องใชแ้นบ และตรวจสอบความถกูตอ้งของเอกสาร โดยไมค่ดิค่าบรกิาร ณ จดุลงทะเบยีน เพ่ือลดภาระ 
การจดัหาอากรแสตมป์ และการถา่ยส�าเนาเอกสารของผูถ้อืหุน้ มกีารเปิดรบัลงทะเบยีนกอ่นเวลาประชมุไมน่อ้ยกวา่  
2 ชั่วโมง และมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนนเสียง 
เพ่ือความรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรองส�าหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 

ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม คู่ค้า/ร้านค้า ผู้รับเหมา หน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ ธนาคาร และคู่แข่ง 
โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (Code of Conduct) เพ่ือเป็น 
กรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงหลักความเป็นธรรม หลักสิทธิมนุษยชน  
หลกัการเคารพกฎหมาย การเคารพทรพัยส์นิทางปัญญา รวมทัง้การตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนัเป็นส�าคญั และ 
ในปี 2563 บรษิทัฯ ทบทวนนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั และนโยบายดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมตา่ง ๆ   
เช่น การค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
โดยทั่วกัน และเผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้รับทราบ 
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นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระท�าของบริษัทฯ โดยผ่านทางเว็บไซต ์
ของบริษัทฯ (www.supalai.com) เช่นกัน

การระบกุลุม่ผู้มสีว่นได้เสยีของบริษทัฯ ไดค้�านงึถึงกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ดร้บัผลกระทบอย่างมนียัส�าคญั
ตอ่การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตามความเป็นจรงิ ไดแ้ก่ กิจกรรมขององค์กร ผลติภณัฑ ์บรกิารและความเกีย่วโยง 
ในห่วงโซ่คุณค่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช ่
มีความเกีย่วข้องเฉพาะกบับรษิทัฯ เทา่นัน้ แตร่วมถงึ บรษิทัยอ่ย หุน้สว่น ซึง่มีความเกีย่วโยงกนั โดยปราศจากอทิธพิล 
หรือความโน้มเอียงในการน�าเสนอข้อมูลเฉพาะกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นมิตรหรือเห็นด้วยกับบริษัทฯ เท่านั้น 

หลักสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  

รวมทัง้พนักงานในบริษทัยอ่ย บริษัทร่วม ตอ้งเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง 
ในแต่ละประเทศทีบ่รษิทัฯ เขา้ไปลงทนุ โดยปฏิบตัติามอยา่งเครง่ครดัโดยทัว่กนั บรษิทัฯ ยดึถอืหลกัสทิธมินษุยชน 
เป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยค�านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล  
ไม่กระท�าการใด ๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพ่ือน�าไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการ 
ที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน และพนักงานทุกคนจะไม่กระท�าการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ  
ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ  
การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัไดใ้หค้วามส�าคญัในเรือ่งสทิธิมนษุยชนครอบคลุมไปยังผูรั้บจา้ง ผูผ้ลติ ผูจั้ดหาสนิคา้  
และวัตถุดิบ และบริการของบริษัทฯ ตามนโยบายในการด�าเนินธุรกิจของผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน 

ทัง้นีส้ามารถดรูายละเอียด การเคารพสทิธมินษุยชนเพ่ิมเตมิไดท้ีห่วัขอ้ "การขบัเคลือ่นธรุกิจเพ่ือความยัง่ยนื"

หลักการเคารพกฎหมาย
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส�าคญัของกฎหมาย และการน�ากฎหมายไปปฏบิตัคิวบคูก่บัคณุธรรม จรยิธรรม 

และความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกองค์กร จะเล็งเห็นได้จากการที่บริษัทฯ  
ไดก้�าหนดนโยบายคณุภาพ ทีเ่นน้พัฒนาคณุภาพใหด้ขีึน้อย่างตอ่เนือ่ง ในระบบของการวางผงั ออกแบบ ก่อสรา้ง 
ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสาร 
กับลูกค้า และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายคุณภาพดังกล่าวถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในองค์กร  
สร้างทัศนคติให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร ให้เคารพในกฎหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการก�ากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ฝ่ายนิติกรรมมีหน้าที่รวบรวมและควบคุมทะเบียน
บัญชีรายชื่อกฎหมายของทั้งบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยติดตามความคืบหน้า การพิจารณา และการยกร่าง 
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง  
ยืนยันความเป็นปัจจุบันของบัญชีรายชื่อกฎหมาย พร้อมทั้งยืนยันการปฏิบัติตามกฎหมายกับทุกหน่วยงาน  
ปีละ 1 ครัง้ (ภายในเดอืนมิถนุายนของทุกปี) โดยทัว่ไป ฝ่ายนติกิรรมจะมกีารรายงานผลตอ่ประธานกรรมการบรหิาร  
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี จากนั้นแจ้งไปยังคณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ 
และผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน พร้อมกันนี้ประธานกรรมการบริหารยังก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มีหน้าที่ติดตามผลด้วย
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นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกครั้ง เมื่อมีการประกาศใช้
กฎหมายใหม ่หรอืมกีารปรับปรุง เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิกฎหมาย หรอืข้อบงัคบัตา่ง ๆ  รวมถงึการใหค้วามรูก้บั 
พนักงานใหม่ เช่น การอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของฝ่ายนิติกรรม การเสนอความเห็นการปรับปรุงกฏระเบียบต่าง ๆ  
ทีเ่หมาะสมกับเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้มในแตแ่ละชว่งเวลาผา่นองคก์รรฐัฯ และองคก์รอสิระ เชน่ สภาทีป่รกึษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ จงึเป็นทีป่ระจักษไ์ดว้า่ บรษิทัฯ มิไดมุ้ง่เนน้แตผ่ลประโยชน์
สงูสุดขององคก์รเพียงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ หากแตบ่รษิทัฯ ยงัมกีารบรหิารจดัการทีย่ดึหลกันิตธิรรม ซือ่สตัย ์สจุรติ 
โปรง่ใส และตรวจสอบได ้รวมถงึใหค้วามส�าคญัและแสดงความรับผิดชอบต่อผูเ้ก่ียวข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อม  
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดหลักการประนีประนอม และ
หลักรัฐศาสตร์ควบคู่ไปกับกฎหมาย 

การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง

พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน 
ผลติภณัฑ ์หรอืกระบวนการข้ันตอนปฏบัิติ การคน้พบและพัฒนา การปรบัปรงุ หรอืการประดษิฐค์ดิค้นทีเ่กีย่วกบั 
ผลติภณัฑก์ระบวนการ ขัน้ตอนปฏบิตั ิหรอืสิง่ของทีท่�าขึน้ ใช้ ขาย หรือพัฒนาโดยพนักงานซ่ึงเกีย่วขอ้งกบังาน
ของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น  
ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ 
และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือ
คู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปแม้ว่าพนักงานผู้นั้นได ้
ออกจากบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม 

การเปิดเผยขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจนท�าใหบ้รษิทัฯ เกดิความเสยีหาย พนกังานตอ้งรับผดิทางกฎหมาย  
พนกังานทกุคนตอ้งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมี่ลขิสทิธ์ิตามทีบ่รษิทัฯ จดัหาใหโ้ดยหา้มตดิตัง้และใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่ 
มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม รวมถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและวางกลยุทธ์การด�าเนินงาน

บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัในการดแูลและค�านงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่ ทัง้ภายในและภายนอกบริษทัฯ 
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 11 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน 
ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้/นกัลงทนุ ชมุชนและสงัคม สิง่แวดลอ้ม คูค้่า/ร้านคา้ ผูรั้บเหมา หนว่ยงานราชการ ตลาดหลักทรพัย์ 
ธนาคาร และคู่แข่ง ซึ่งบริษัทฯ ใช้เกณฑ์ความเกี่ยวข้องกับองค์กรในการพิจารณา
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เกณฑ์ที่ใช้ในการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้จ�าแนกผู้มีส่วนได้เสีย ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

 § ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (Primary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง  
เป็นผู้ทีไ่ดรั้บประโยชนห์รือผลกระทบทางตรงจากการประกอบธรุกิจ ไดแ้ก ่พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้/
ร้านค้า ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับเหมา ธนาคาร คู่แข่ง

 § ผู้มีส่วนได้เสียรอง (Secondary Stakeholders) เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้อม 
เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบทางอ้อมจากการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และหน่วยงานราชการ

จากความหลากหลายของกลุม่ผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัฯ จงึจดัใหม้เีครือ่งมือ และช่องทางตา่ง ๆ  ในการคน้หา 
ความต้องการ และความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่ อกีทัง้ เพ่ือแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยี 
ต้องการให้บริษัทฯ น�าไปพัฒนา อาทิ

 § เวทีรับฟงัความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง จัดเวทีรับฟงัความคิดเห็น 
เพ่ือรับฟงัข้อมูลและข้อเสนอแนะของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับสินค้า การให้
บรกิาร และภาพลกัษณอ์งคก์ร จากผูท้รง
คุณวุฒิทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ คู่ค้า  
และสื่อสารมวลชน เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การด�าเนนิงานส�าหรบัการสรา้งมลูคา่เพ่ิม 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน
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สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ

ด้านภาพลักษณ์ของสินค้า

 § ควรเพ่ิมกลุ่มผลิตภัณฑ์ การโฆษณา เพ่ือตอบโจทย์ส�าหรับลูกค้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่มากข้ึน  
ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นก�าลังซื้อในอนาคต

 § ควรเพ่ิมความร่วมมือกับคู่ค้า ผู้รับเหมา เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

ด้านการให้บริการลูกค้า

 § ควรแยกกลุ่มหรือประเภทลูกค้าให้ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านส�าหรับการตอบค�าถาม
ลูกค้า หรือประเด็นร้องเรียน 

 § ควรเพ่ิมช่องทางรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านช่องแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  
บนสมาร์ทโฟน 

 § ควรเพ่ิมความเข้าใจให้ลูกค้าทราบ กรณีเกิดเหตุขัดข้องที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลิฟท์   
ซึ่งเป็นการหยุดชะงักเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน กรณีที่ไฟตก หรือไฟดับ เป็นต้น

ด้านภาพลักษณ์องค์กร

 § ควรสือ่สารกจิกรรมดา้น CSR ทีบ่ริษทัฯ ด�าเนินงานใหม้ากขึน้ หลากหลายช่องทาง เช่น Online,  
Website เป็นต้น เนื่องจาก บริษัทฯ ท�ากิจกรรมจ�านวนมากในแต่ละปี ซึ่งสาธารณชนอาจยัง 
ไม่ทราบข้อมูลดังกล่าว รวมถึงการสื่อสารผลการด�าเนินงานที่บริษัทฯ ได้น�าจุดแข็งในการเป็น
ผู้น�าด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาพัฒนาชุมชน สังคม ส�าหรับบริเวณโดยรอบโครงการด้วย

 § ควรเพ่ิมความร่วมมือ (Collaboration) กับองค์กรอื่นในการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ิมขึ้น
จากเดิม เพ่ือสร้างความน่าสนใจแก่ลูกค้า

 § ควรจดักจิกรรมพบปะลกูคา้ร่วมกับคูค่า้ ผูรั้บเหมา เพ่ือเสริมสร้างความผกูพัน และสร้างความรว่มมอื 
ระหว่างกัน

การจัดการภาวะวิกฤตโควิด-19
การด�าเนินการของบริษัทเพ่ือตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์โควิด-19 
(Emergency Response)

บรษิทัฯ จัดท�าแผนป้องกนั เฝ้าระวงั แผนการรบัมอืเมือ่พบผูต้ดิเช้ือ รวมถงึการตัง้คณะท�างานทีท่�าหนา้ท่ี
ประสานงานและออกมาตรการตา่ง ๆ  เป็นระยะ โดยมกีรรมการผูจ้ดัการ เป็นประธานฯ และมีการตดิตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดเป็นประจ�าทุกวัน รวมทั้งการออกมาตรการป้องกัน รายงานผล ติดตามผล โดยครอบคลุมถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ในช่วงต้น บริษัทฯ ได้ตัดสินใจหรือด�าเนินการเพ่ือจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยพิจารณาจากแนวโนม้จ�านวนผู้ตดิเชือ้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศทัว่โลก มาตรการของภาครัฐ จ�านวนเตยีง
ที่สามารถรองรับผู้ป่วยในประเทศ ความต้องการของลูกค้า คู่ค้า พนักงาน รวมทั้งจ�านวนจังหวัดที่มีมาตรการ 
Lockdown

บริษัทฯ คาดการณ์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ ได้แก่
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1. ด้าน Business Operation : การเยี่ยมชมโครงการ การก่อสร้าง การซ่อมงานบ้านลูกค้า การโอน
กรรมสิทธิ์ การรับมอบบ้าน พนักงานไม่สามารถเดินทางมาท�างานได้เนื่องจากการปิดจังหวัด

2. ด้าน Supply Chain : การจัดหาวัตถุดิบอาจไม่สามารถด�าเนินการได้ตามก�าหนด เนื่องจากวัตถุดิบ
บางชนดิตอ้งน�าเข้าจากตา่งประเทศ แรงงานขาดแคลนจากการเดินทางกลับประเทศหรือกลับถิน่ท่ีอยู่  
และการขอสินเชื่อของลูกค้า

3. ด้าน Financial Status : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหารือเรื่องสภาพคล่องในประเด็น 
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk Management) ซึ่งมีแนวโน้มเป็นเรื่องส�าคัญ
และจ�าเป็น เนื่องจาก

 § ภาวะโรคระบาดโควิด-19 ที่คาดว่าจะใช้เวลานานกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติ และน่าจะมีผลกระทบ  
(Aftermath Effects) เกีย่วกบัการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกจิ, ความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภค, และก�าลงัซือ้ 

 § การขาย การรับเงินดาวน์ การโอนกรรมสิทธิ์ การขอสินเชื่อ และการออกหุ้นกู้ใหม่ที่เกี่ยวกับ  
กระแสเงินสดรับ (Cash Inflows) จะได้รับผลกระทบและจะไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงหารือแนวทางร่วมกัน 
ภายหลังมีการจัดตั้งคณะท�างาน 
SPL COVID-19 เพ่ือบริหารจดัการ 
ดา้นการดูแลสขุภาพของพนกังาน 
และการวางแนวทางป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  
โควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย
1) กรรมการผู้จัดการ 
2) รองกรรมการผู้จัดการ 
3) ผู้อ�านวยการอาวุโสสายงาน 
 บริการชุมชนและธุรการ 
4) ผู้อ�านวยการฝ่ายก�ากับดูแล 
 กิจการและระบบคุณภาพ 
5) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นกังาน 
สื่อสารมายังคณะท�างานฯ ได้
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บริษัทฯ ตัดสินใจออกมาตรการที่ส�าคัญต่าง ๆ  เพ่ือรับมือหรือตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้น เช่น

 § พนักงานสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (Work from Home) 
บริษัทฯ สนับสนุนและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ�าเป็นให้กับพนักงาน 
เช่น PC, Notebook เป็นต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมระบบการท�างาน 
ผ่านทางไกล เช่น VDO Conference, Virtual Desktop  
Infrastructure (VDI), Virtual Private Network (VPN) 
เป็นต้น ท�าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้ตามปกติ 
จากทีพั่กอาศยัโดยไมต้่องเดินทางมาทีส่�านกังาน เพ่ือลดความเสีย่ง 
ในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ให้แก่พนักงาน

 § จดัท�าแผนบรหิารความตอ่เนือ่งทางธุรกจิ ได้แก ่1. แผนการเฝ้าระวงั   
2. แผนควบคุมสุขลักษณะ 3. แผนรับมือกรณีพบผู้ติดเชื้อ และ 
การเตรียมความพร้อมกรณีรัฐบาลประกาศ Lockdown

 § มาตรการท�าความสะอาด จัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์  
ทัง้ในสว่นของลฟิต ์สถานทีท่�างาน โครงการ และในสว่นของพนกังาน  
ผู้รับเหมา และลูกค้า

 § การจัดท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง ได้แก่  
1) หัวหน้างานสื่อสารกับพนักงานและคอยดูแลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 2) การสือ่สารผา่น Line Group 3) สือ่สารผา่น Pop-Up  
จอคอมพิวเตอร์ 4) e-mail All User

การบริหารจัดการภาวะวิกฤตโควิด-19 ของบริษัทฯ (Crisis Management)

บริษทัฯ มกีารหารอืในทกุการประชุม ถงึความเพียงพอ และเหมาะสมตอ่มาตรการการป้องกัน การเฝ้าระวงั 
และมาตรการการระงับเหตุ ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
การประชมุโครงการ และการประชุมระดับหนว่ยงาน นอกจากนี ้บรษิทัฯ มีการจดัการและเตรยีมทรพัยากรใหส้ามารถ
ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น อุปกรณ์ IT, แอปพลิเคชัน 
เพ่ือใช้ในการท�างานออนไลน์, ทีม IT Support เป็นต้น) อุปกรณ์ความปลอดภัยและชีวอนามัย (เช่น หน้ากาก
อนามัย, เจลล้างมือ, อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับความสะอาดของสถานที่ท�างาน และพ้ืนที่ส่วนกลาง เป็นต้น) 
ทรัพยากรอื่น ๆ (เช่น การจัดเตรียมที่พักชั่วคราวใกล้สถานประกอบการ, การจัดเตรียมอาหาร, การจัดเตรียม
ยานพาหนะรับส่ง เป็นต้น) เป็นต้น

บริษัทฯ ปรับตัว/ทบทวนในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่

1. ดา้นการผลิตสินคา้และบรกิาร จากสถานการณร์ะบาดของไวรสัโควดิ-19 สง่ผลใหร้ปูแบบการใชช้วีติ 
เปลี่ยนไปในหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านที่อยู่อาศัย ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บริษัทฯ มุ่งสร้างสรรค์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือรองรับกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งผู้บริโภคจะมีความต้องกาพ้ืนที่ส่วนตัว 
ในที่อยู่อาศัยมากขึ้น 
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โดยในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุด “ศุภาลัย ลอฟท์ 
สาทร-ราชพฤกษ์” ด้วยการปรับฟงัก์ชันรูปแบบการใช้งานในห้องพัก เพ่ิมระยะห่างในพ้ืนที่ส่วนกลาง ทั้งยัง
แทรกพ้ืนท่ีสีเขียวในโครงการ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแกผู่บ้รโิภคในยคุปัจจบุนั โดยค�านงึถงึความปลอดภยัของลูกคา้ ใหท้กุคนไรค้วามกงัวล
ทุกการสัมผัสเมื่อเยี่ยมชม Sales Gallery เริ่มตั้งแต่บริเวณมือจับประตูที่ติดฟลิ์มฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสด้วย
นวตักรรม Nano Copper Technology ทีผ่วิฟลิม์สามารถท�าลายเกราะหุม้เซลลเ์ชือ้แบคทเีรยี ไวรสั และโควิด-19  
อีกทั้งพ่นสเปรย์ป้องกัน ฆ่าเชื้อโรคบริเวณส�านักงานขาย ห้องตัวอย่าง และจุดคัดกรองก่อนเข้าโครงการ  
มีบริการวัดอุณหภูมิพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
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2. ด้านงานก่อสร้าง บริษัทวางแผนงานก่อสร้างร่วมกับผู้รับเหมา โดยผู้รับเหมาจะซื้อวัสดุมา Stock  
ใหเ้พียงพอต่อการใชใ้นรอบวนัเพ่ือป้องกนัปัญหาดา้นการขนสง่จากรา้นคา้ เชน่ ปูนกอ่, ปูนฉาบ เป็นตน้ นอกจากนี้ 
ผู้รับเหมาได้ติดต่อร้านค้าตลอดเวลาเรื่องการขนส่งจากต่างจังหวัดเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือเตรียมตัวได้ทัน เช่น  
หากรัฐบาลประการปิดพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ อาจต้องแก้ปัญหาด้วยการสั่งปริมาณมากเพ่ือมา Stock ไว้ใช้งาน 
เป็นต้น

3. ดา้นการขนส่ง เช่น การปรบัเปลีย่นเส้นทางหรอืชว่งเวลาในการขนสง่ การจดัหา Suppliers เพ่ิมเตมิ  
เพ่ือชว่ยใหก้ารขนสง่และการกระจายสนิคา้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ เป็นตน้ จากการตรวจสอบพบวา่ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 .ในส่วนของคู่ค้าหรือร้านค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ ส่วนใหญ่ได้รับ 
ผลกระทบในด้านการจดัสง่สนิคา้ไมไ่ดต้ามเวลาทีก่�าหนด เพราะเหตกุารณห์ยุดชะงกัของหลาย ๆ   ธุรกิจ ไมว่า่จะเป็น 
ในด้านการผลิต ด้านการคมนาคม - ขนส่ง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพ่ือรับมือสถานการณ์ ดังต่อไปนี้

 § วัสดุที่ผลิตในประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการครอบคลุมในประเทศแทบทุกภาค การจัดส่ง 
ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑลไมค่อ่ยมผีลกระทบเรือ่งการสง่สนิคา้ลา่ช้า แตท่างโครงการและคูค่า้ 
ได้เพ่ิมมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานส่งวัตถุดิบก่อนเข้าโครงการ ส�าหรับกรณีในพ้ืนที่
ภมิูภาคหรือพ้ืนทีท่ีเ่ขม้งวดในการเขา้ออกพ้ืนที ่ฝ่ายจดัซือ้ได้ช่วยประสานงานในเรือ่งการวางแผน
การขนสง่จากมาตรการ Lockdown เพ่ือใหก้ารวางแผนเป็นไปอยา่งราบรืน่ ซึง่คูค่า้จะน�าแผนการ
ใช้วัสดุไปวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม

 § วัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศต้องน�าเข้า ฝ่ายจัดซื้อได้ประสานงานระหว่างโครงการและคู่ค้า 
โดยยืดหยุ่นในช่วงเวลาส่งของ หรือถ้าติดขัดก็สามารถใช้สินค้าในประเทศทดแทน หากสามารถ
ด�าเนินการได้ โดยค�านึงถึงระยะเวลาที่นัดหมายลูกค้า คู่ค้า เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้รับได้ผลกระทบ 
น้อยที่สุด 
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4. ด้านการจ�าหน่ายและการให้บริการ เช่น การเพ่ิมช่องทางการจ�าหน่ายและการให้บริการ การเพ่ิม
มาตรการดูแลสุขอนามัยของพนักงานและลูกค้าเพ่ือสร้างความมั่นใจ การปรับ/ขยายกลุ่มลูกค้า เป็นต้น

5. ด้านสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัท เช่น การมีมาตรการส�าคัญเพ่ือช่วยให้บริษัท
สามารถรกัษา Cash flow ในชว่งภาวะวกิฤต การทบทวนคา่ใช้จา่ย แผนการลงทนุ การขอขยายเวลาการช�าระหนี้ 
การศึกษา และใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ได้จากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

โดยบริษัทฯ มีการด�าเนินการ ได้แก่ ท�า Cash Flows Projection แบบ Conservative มีทั้ง Base 
และ Worse Cases ท�า Fallbacks Plan (แผนรองรับในกรณี Worse Case หรือ Worst Case) ท�า Action 
Plans ในทุก Activities ที่เกี่ยวกับ Cash Inflows และ Cash Outflows เช่น Sales, A/R Collection,  
แผนเตรยีมลกูคา้และแกปั้ญหา, แผนการโอนกรรมสทิธิ,์ แผนการกอ่สรา้งและจา่ยคา่งวดกอ่สรา้ง, แผนการจดัซือ้ 
จดัจ้างและจ่าย Suppliers, แผนการเบกิสนิเชือ่, แผนคนืเงินกู้และหุน้กู้, แผนและงบประมาณคา่ใช้จา่ยด�าเนนิงาน  
(S&A), แผนการลงทุนและจ่ายเงิน เป็นต้น

การบรหิารความเสีย่งทางการเงนิในภาวะเช่นปัจจบุนั เนน้การบริหารจดัการสภาพคลอ่ง (Liquidity 
Management) เป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในการท�าให้บริษัทมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการเติบโตอย่างมั่นคง 
และย่ังยืนตอ่ไปในอนาคตภายหลงัทีเ่หตกุารณเ์ป็นปกติ รวมทัง้สรา้งสรรคน์วตักรรมการเงนิรปูแบบใหม่ Supalai 
Smart Solution ให้ลูกค้าที่ซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียม หรือเช่าระยะยาว 30 ปี (Long Lease) ด้วยการจ่าย 
เป็นงวดแบบงา่ย ๆ  เทา่ ๆ  กนั ต้ังแต่ 20 - 60 งวด โดยไมต่อ้งเสยีดอกเบีย้และไมต่อ้งจ�านองกับสถาบนัการเงนิ  
ถ้าเลือกแบบเช่า 30 ปี (Long Lease) จะจ่ายราคาเพียง 60 - 65% ของราคาแบบ Free Hold เพ่ิมทางเลือก
ที่หลากหลายให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง



263รายงานประจ�าปี 2563

การส่ือสารช่วงภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ได้ก�าหนดประเด็นสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอก รวมทัง้มวีธิกีาร/ข้ันตอน/ชอ่งทางในการสือ่สารทีชั่ดเจน 
เช่น

 § พนกังาน การใหค้วามรูแ้ละสง่เสรมิสขุภาพ การปฏบิตัติน 
ขณะปฏิบัติงาน การดูแลสถานที่ปฏิบัติงานและสถานที่ 
ส่วนกลางส�าหรับลูกค้าและพนักงาน มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดภายในบริษัทฯ ผ่าน E-mail, Pop-Up  
หน้าจอคอมพิวเตอร์ และ Line Group Supalai

 § ชุมชน การแจ้งปัญหาอุปสรรคจากชุมชน การติดป้าย
สื่อสารช่องทางการติดต่อกับผู้จัดการก่อสร้างท่ีดูแล
โครงการซึ่งต้ังอยู่รอบ ๆ โครงการ เพ่ือทราบปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใจของชุมชนบริเวณ
โดยรอบโครงการ

 § ลูกค้า การป้องกันส�าหรับลูกค้าเพ่ือความม่ันใจและ
ปลอดภัยในมาตรการป้องกันโควิด-19 ของบริษัทฯ  
การสื่อสารความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทาง 
Facebook : Supalai Society

 § ผู้รับเหมา คนงาน และคู่ค้า ขั้นตอนการปฏิบัติตนขณะ
ก่อสรา้ง ขัน้ตอนการปฏบิตัตินขณะเขา้ส�านกังานกอ่สรา้ง 
ขั้นตอนการเข้าซ่อมแซมบ้านลูกค้า ขั้นตอนการส่งของ 
ผ่านการประชุม VDO Conference และ Line Group

 § ผู้ถือหุ้น มาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
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การบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านในสถานการณ์โควิด-19  
(Impact Mitigation)

บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นและจัดการผลกระทบให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ดังนี้

 § พนักงาน ที่ผ่านมาคณะท�างาน SPL COVID-19  โดยประธานคณะท�างาน คือ กรรมการผู้จัดการ   
ออกนโยบายการไม่ปรับลดเงินเดือนเพ่ือช่วยเหลือพนักงาน โดยประกาศให้หัวหน้างานมอบหมาย
งานให้พนักงานสามารถท�างานจากที่บ้าน นอกจากนี้ ยังช่วยเหลือด้านการเงินโดยให้ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ติดต่อกับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในการจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต�่า พร้อมทั้งดูแลสุขอนามัย
และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด เช่น จัดหาหน้ากากผ้าใช้แล้วซักใช้ซ�้าได้ จัดหาเจลล้างมือ 
ส่งให้ที่โครงการ เพ่ิมช่องทางการพบแพทย์กรณีเจ็บป่วยโดยใช้ระบบ Virtual Hospital เพ่ือลด
การรับเชื้อโรคจากโรงพยาบาล
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 § ลูกค้า ในช่วงท่ีประเทศไทยก�าลังประสบปัญหากับเร่ืองการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19  
ซึง่มมีาตรการจากทางภาครฐัออกมามากมายจงึมีผลกระทบกับบรษิทัฯ ปัญหาหลกัจะเกิดจากรายได้ 
และความไม่มั่นคงในอาชีพของลูกค้าจึงเกิดการทิ้งเงินดาวน์หรือการขอเงินคืนเนื่องจากกู้ไม่ผ่าน 
เพราะธนาคารชะลอการอนมุตัแิละเขม้งวดในการอนมุตัสินิเชือ่ บรษิทัฯ จงึมแีนวทางการปฏบิตัหิลัก ๆ   
เพ่ือแก้ไขเบื้องต้น เช่น ให้ลูกค้าพักช�าระผ่อนดาวน์นาน 3 เดือน ส�าหรับลูกค้าในสายอาชีพ 
ทีไ่ดร้บัผลกระทบ ผอ่นปรนใหล้กูคา้ท่ีคา้งคา่งวด (ไม่เกนิ 5 งวด) น�าคา่งวดทีค่า้งไปรวมกบังวดโอน
กรรมสทิธิ ์เป็นตน้ รว่มมือกบัธนาคารแยกประเภทลกูค้าเป็นกลุม่ตามปัญหาทีป่ระสบเพ่ือความสะดวก 
ในการบริหารจัดการ เช่น ขยายก�าหนดการรับโอนกรรมสิทธิ์ส�าหรับลูกค้าที่เคยมีรายได้ดี 
แต่ถูกลดเงินเดือนหรือกิจการถูกสั่งปิดชั่วคราว หรือการยุบรวมกรณีลูกค้าที่ซื้อไว้ 2 แปลง 
ให้เหลือ 1 แปลง เพ่ือลดภาระและสามารถกู้กับธนาคารได้ เป็นต้น

รวมทัง้ปรบัปรุงระบบการสือ่สารภายในร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายก่อสร้างเพ่ือการรับสง่ขอ้มูล
ที่รวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือไม่ให้ 
เกิดการเสียโอกาสการขายหรือจัดคิวการเก็บงานได้อย่างเหมาะสม

 § คูค่า้ บรษิทัฯ วางแผนการใชว้สัดเุพ่ือส่งใหบ้รษิทัผูผ้ลติไดน้�าแผนการใชวั้สดไุปจดัท�าเป็นแผนการผลิต  
เพ่ือให้สามารถวางแผนการซื้อวัตถุดิบ การจัดการแรงงานในช่วงโควิด-19 รวมถึงมีการประชุม
ออนไลน์กันทุกอาทิตย์ เพ่ือให้การวางแผนสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 § การจา่ยช�าระเงนิให้คูค่า้และผูร้บัเหมา บรษิทัฯ เรง่ตรวจงวดงานกอ่สรา้งเพ่ือให้สามารถเบกิงวด
ไดเ้รว็ พรอ้มทัง้มรีะบบ CM ในการเบิกงวด ซึง่จะท�าใหก้ระบวนการเบิกงวดเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
โดยการจ่ายช�าระเงนิจะโอนเงนิเขา้บญัชีท�าใหผู้รั้บเหมาไมต้่องเสีย่งในการเดินทางและลดระยะเวลา
การเดินทางของผู้รับเหมา รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ

 § การสนับสนุนด้านเงินทุน ผู้รับเหมาที่ประสบปัญหาทางการเงิน บริษัทฯ มีนโยบายในการช่วย 
จัดซื้อจัดหาวัสดุก่อสร้างให้บางส่วนเพ่ือลดภาระในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยสูงโดย 
ผู้รับเหมาสามารถลงทุนบางส่วนหรือลงแรงงานอย่างเดียวก็ได้

 § การขยายสญัญากอ่สรา้ง กรณทีีผู่ร้บัเหมาประสบปัญหาดา้นแรงงานกลบัถิน่ฐานจากผลกระทบ 
ด้านโควิด-19 รวมทั้งไม่สามารถจัดหาวัสดุที่ใช้ในการท�างานก่อสร้างได้ ท�าให้งานก่อสร้างล่าช้า 
บริษัทฯ มีนโยบายการยกเว้นค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้า รวมถึงการขยายสัญญาก่อสร้างให ้
ผู้รับเหมา
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 § ผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี 2563 จะเป็นการรวมกนัของคนหมูม่าก  
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ 
ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
เ ป็นการล่วงหน้าแทนการเข้ าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ด้วยตนเอง  
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าโดยระบุ 
ค�าถามพร้อมชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์  
E-mail ผา่นช่องทาง E-mail ทีบ่ริษทัฯ ก�าหนด 
พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันควบคุมเช้ือไวรัส 
โ ค วิ ด - 1 9  ส� า ห รั บ ก า ร จั ด ก า รป ร ะ ชุ ม 
ซึ่งสอดคล้องกับค�าแนะน�าของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
มีความปลอดภัยมากที่สุด

 § ชุมชนและสังคม จัดท�าถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แจกจ่ายให้แก่ประชาชนชาวพัทยาที่ประสบ
วิกฤตโควิด-19 โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพัทยาให้เข้ามาดูแลอย่างถูกต้อง และ 
จัดระเบียบเข้าแถวโดยยึดหลัก Social Distancing พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตลอดจน
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพร้อมขอความร่วมมือให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ร่วมบริจาคสิ่งของ 
ใส่ตู้ปันสุขสถานีต�ารวจ รวมถึงร่วมบริจาคน�้าดื่ม กิจกรรมแจกอาหารกล่องพระราชทานผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบโควิด-19 และร่วมบริจาคห้องป้องกันเช้ือความดันลบและชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาล
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

การวางแผนฟื้ นฟูธุรกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19

จากสถานการณ์โควิด-19 มีผลกระทบต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์พอสมควร แต่มีผลกระทบมากน้อย 
แตกต่างกันตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น ในช่วงแรกท่ีภาครัฐประกาศมาตรการ Lockdown โครงการ 
ทัง้แนวราบและอาคารชุดจะได้รบัผลกระทบทัง้คู ่ เนือ่งจากลูกคา้ไมส่ามารถเขา้มาเยีย่มชมโครงการได้อย่างสะดวก 
แต่หลงัจากภาครฐัมมีาตรการผอ่นคลาย Lockdown โครงการแนวราบกลบัมามีแนวโนม้การขายทีดี่และไดผ้ลกระทบ 
ในเชิงบวก เนือ่งจากรปูแบบการใชช้วีติและการตัดสนิใจซือ้ของลูกคา้ได้เปลีย่นแปลงไป โครงการแนวราบสามารถ
ตอบโจทย์ความกังวลของลูกค้าในสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีกว่า จากจุดเด่นที่มีพ้ืนที่มากขึ้นหรือพ้ืนที่เปิดโล่ง  
มีฟงักช์นัต่าง ๆ  ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นตามการใชง้านและไลฟส์ไตลข์องลกูค้า อกีท้ังเป็นการสรา้งเสรจ็พรอ้มโอน 
เป็นหลัก ท�าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อและเข้าอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นจะเห็นการฟื้นตัวจากโครงการแนวราบ 
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดขายโครงการแนวราบของบริษัทฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2563  

ซึ่งต่างจากโครงการอาคารชุดที่ยังไม่พร้อมโอนให้ลูกค้าเข้าอยู่ อีกทั้งขนาดห้องที่มีขนาดจ�ากัดใน 
การใช้พ้ืนที่ร่วมกัน ท�าให้ในระยะสั้นจะเห็นลูกค้าให้ความสนใจที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดลดลง ท้ังนี้ บริษัทฯ 
คาดว่าตลาดอาคารชุดจะสามารถฟื้นตัวได้ในอนาคต โดยหากค�านึงถึงเหตุการณ์น�้าท่วมปี 2554 ที่ท�าให้ตลาด
แนวราบชะลอตัวลงเพราะผู้ซื้อมีภาพจ�าว่าตลาดแนวราบโดนน�้าท่วมท�าให้ใช้ชีวิตล�าบาก จึงเปลี่ยนพฤติกรรม 
มาซือ้โครงการอาคารชุดในระยะสัน้ แต่ภายหลงัจากนัน้ 1 ปี ก็ปรับพฤตกิรรมกลบัมาซือ้โครงการแนวราบเชน่เดมิ 
เชื่อว่าผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีต่อตลาดอาคารชุดอาจมีการฟื้นตัวในลักษณะคล้ายกัน
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ในมุมมองของบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนปรับลดเป้าการเปิดตัวโครงการหรือยอดขายส�าหรับโครงการแนว
ราบ โดยให้ความส�าคัญในระยะสั้นถึงระยะกลาง และจะเปิดตัวโครงการอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
และหัวเมืองต่างจังหวัด แต่ส�าหรับโครงการอาคารชุดต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบโดยตรง การเปิดตัว
คอนโดมิเนียมใหม่ บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น และต้องแน่ใจทุกอย่างทั้งระดับราคา ท�าเลที่ตั้ง  
และการออกแบบที่ตอบรับโจทย์ใหม่ ๆ ของลูกค้าหลังสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเห็นได้จากตลาดอาคารชุด 
ที่มีการเปิดตัวโดยรวมลดลงทั้งปีนี้และปีหน้า บริษัทฯ ต้องทบทวนการเปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งอาจจะไม่มาก 
เท่าที่เคยเปิดก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องค�านึงมากที่สุดจากจากสถานการณ์โควิด-19 คือ Cash Flow  
แต่ด้วยบรษิทัฯ มสีถานะทางการเงินทีดี่และแขง็แรงประกอบกบัความสามารถในการควบคมุตน้ทนุทีด่ ีเพราะฉะน้ัน 
สิง่ทีจ่�าเป็นเรง่ดว่นจงึไมใ่ชก่ารทุม่เทเวลาในการจดัการกบั Cash Flow ของบรษัิทฯ แตเ่ป็นการใหค้วามส�าคญักบั 
การดแูลลูกคา้ พนกังาน ผูร้บัเหมา และ Supplier ใหส้ามารถผา่นพ้นจากสถานการณโ์ควดิ-19 รว่มไปกบับริษทัฯ  
ในขณะเดียวกันในช่วงโควิด-19 บริษัทฯ ได้พัฒนาและมองไปข้างหน้า เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ทีร่องรับโจทย์ New Normal เป็นตน้ การหาโอกาสในการเตบิโตทีเ่พ่ิมมากขึน้ เพราะทกุครัง้ทีต่ลาดอสงัหารมิทรพัย์ 
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่าง ๆ มักจะมีโอกาสอยู่เสมอ ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ บริษัทอสังหาริมทรัพย์
หลายรายอาจไดร้บัผลกระทบในดา้นตา่ง ๆ  ท�าใหส้ถานะการเงนิ การซือ้ทีด่นิ การเปิดโครงการลดลง หรอืแมก้ระทัง่ 
คูค่า้เกดิการแข่งขนัเพ่ือดลีทีด่ขีองผลติภณัฑ ์จึงท�าใหบ้ริษัทมสีว่นแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึน้ ทัง้ในด้านผลติภัณฑ์ 
ราคา ท�าเล และสามารถท�า Price Performance ที่ดีให้กับลูกค้าในวิกฤตเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง

New Normal ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 

ส�าหรบัโครงการแนวราบจะไดร้บัประโยชนใ์นระยะสัน้จากความตอ้งการของลูกค้าในดา้นพ้ืนทีท่ีเ่พ่ิมมากขึน้  
และเป็นสนิคา้ทีต่อบรับชวีติแบบ New Normal ของลกูคา้ได้ค่อนขา้งดี ในขณะเดียวกัน New Normal ใหมข่อง
โครงการอาคารชุด ลกูคา้อาจมคีวามตอ้งการพ้ืนท่ีสว่นตวัในหอ้งพักทีเ่พ่ิมมากขึน้ สามารถปรบัฟงักช์นัพ้ืนทีใ่หม ่ๆ   
ในหอ้ง เพ่ือรองรบัรูปแบบการใชชี้วติทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิตามไลฟส์ไตลท์ีช่อบ เชน่ นัง่ท�างาน Work from Home 
การท�าธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น อีกทั้งรูปแบบการใช้พ้ืนที่ส่วนกลางที่มีพ้ืนที่ส่วนตัวมากขึ้น ลดการสัมผัสตามหลัก 
Social Distancing และมีระบบเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวกในการอยู่อาศัย เพ่ือให้ตอบโจทย์ 
ผู้บริโภคยุค New Normal 

New Normal ที่กล่าวถึงนี้ก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ท�าให้บริษัท
อสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  
ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสู่ "New Normal" ตั้งแต่เริ่มสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
บริษัทฯ ได้เตรียมตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งการระดมความคิดและการท�างานในรูปแบบ  
Agile Team ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ การศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป 
อยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน�ามาพัฒนาโครงการทีอ่ยูอ่าศยัในอนาคต ทัง้เร่ืองการมองหาท�าเลใหม ่ๆ  ทีไ่มจ่�าเป็นตอ้งเป็น 
ใจกลางเมอืง เนือ่งจากการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ทีค่รอบคลมุ ท�าใหก้ารเดนิทางสะดวกมากขึน้ การออกแบบ
และฟงัก์ชันผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับความต้องการของลูกค้า รวมท้ังการน�านวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในโครงการ  
เพ่ือรองรับกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยสิ่งที่บริษัทฯ ได้น�ามาพัฒนาในโครงการให้กับลูกค้านั้น 
ยังคงยึดหลักความคุ้มค่าและในระดับราคาที่จับต้องได้
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ทั้งนี้ ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย บริษัทฯ ได้น�าแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นมาพัฒนา
โครงการคอนโดมิเนียม "ศุภาลัย ลอฟท์ สาทร - ราชพฤกษ์" ที่มีการออกแบบฟงัก์ชันและพ้ืนที่ใช้สอยโครงการ
เพ่ือรองรับกับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังนั้น ถือว่าบริษัทฯ วางแผนและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือตอบโจทย์ความตอ้งการของลกูคา้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนรบัมอืกบัสถานการณ์ตา่ง ๆ  ทีจ่ะเกดิในอนาคต ทัง้กลยทุธ์ 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับเทรนด์ต่าง ๆ และน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ภายในโครงการ รวมทั้งมองหาโอกาส 
ในที่ดินใหม่ ๆ เพ่ิมเติมส�าหรับพัฒนาโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียมท่ัวภูมิภาค เพ่ือช่วยลดความเสี่ยง 
ของบริษัทฯ ในแง่การกระจุกตัวของการพัฒนาโครงการในเขตเมือง

 § การส�ารวจความคิดเห็นของลูกค้าภายหลังการโอนกรรมสิทธิ์

 § การแสดงความเห็นผ่านกล่องความคิดเห็น ทั้งจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน

 § การแสดงความเหน็ในการประชมุผูถ้อืหุน้ โดยผูถ้อืหุน้สามารถสอบถามขอ้มลู ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะ  
ในเรื่องผลิตภัณฑ์ การบริการ และการด�าเนินงานในแง่มุมด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ 

 § การเยี่ยมเยือนพนักงานทั้งในส�านักงานใหญ่และโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน และการปฏิบัติงาน

จากเครื่องมือและช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ ได้น�ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด�าเนินงาน และ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจเติบโต
ได้อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด การตอบสนอง 
ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และช่องทางการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้เปิดเผย 
ไว้ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

บริษัทฯ มีการน�าข้อมูลการวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
น�ามาใช้ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
อกีทัง้ การน�าขอ้มลูการวเิคราะห์ความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบอยา่งมนียัส�าคญัทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  
ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ระดับความรุนแรงของผลกระทบ มาใช้ในการพิจารณาเรื่องส�าคัญ
ต่อการด�าเนินการของบริษัทฯ

การด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  
โดยใช้หลักเกณฑ์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานในอุตสาหกรรม ซึ่งล้วนแต่มีนัยส�าคัญต่อองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ระดบัของการด�าเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ เริม่ตัง้แตก่ารปฏบิตัใิหเ้ป็นไป 
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การดูแลผลกระทบจากการด�าเนินงานไม่ให้เกิดปัญหากับชุมชน พ้ืนที่ 
ขา้งเคยีง หรอืสังคมในสว่นทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ การเปิดโอกาสใหชุ้มชนและสงัคมไดม้สีว่นรว่ม 
ในการด�าเนนิงาน การสร้างให้เกดิคณุคา่ร่วมระหวา่งกจิการและสงัคม ตลอดจนการวางแนวทางและการด�าเนนิงาน 
เพ่ือมุ่งสู่ความย่ังยนื จึงเป็นไปตามแผนพัฒนาความย่ังยนืในระดบัการพัฒนาธรุกิจไปสู ่Creating Shared Value
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แนวทางการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของแนวทางการบริหารจัดการ มีดังนี้

1. วิสัยทศัน ์โดยบรษิทัฯ ก�าหนดวสิยัทศัน ์คอื ผูน้�าดา้นพัฒนาอสงัหารมิทรพัยอ์ยา่งยัง่ยนื โดยมสีว่นรว่ม 
ในการพัฒนาสังคม และสิง่แวดล้อม ซึง่เกิดจากการตระหนกัถงึความใสใ่จของการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืขององคก์ร

2. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทฯ ก�าหนดเป็นปรัชญาการบริหารว่า เพ่ือพัฒนาสังคมคุณภาพ
ของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา 
พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัยอบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดีด้วยความเป็นมืออาชีพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

3. ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงานหลกั โดยจดัใหม้เีกณฑท์ีบ่ง่บอกถงึสิง่ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผลการด�าเนนิงาน  
ซึ่งบริษัทฯ มีการก�าหนดตัวชี้วัดที่สมเหตุสมผล สามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน วัดผลได้จริงและเหมาะสม
กับองค์กร

4. การพิจารณากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีการทบทวนกิจกรรมที่ด�าเนินการ
ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานตามลักษณะของธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและ
ความพร้อมขององค์กร

5. การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยการก�าหนดกิจกรรม
ทีด่�าเนนิการใหส้ามารถตอบสนองตอ่วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธ์ เพ่ือใหไ้ด้มาซึง่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิกิจกรรม
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

6. การลงมือปฏิบัติ โดยเป็นกิจกรรมที่เป็นงานในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-process) และกิจกรรม
ที่อยู่นอกกระบวนการธุรกิจ (CSR-after-process) ซึ่งบริษัทฯ มีการจัดสรรงบประมาณในการด�าเนินการ  
การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย   

โดยบริษัทฯ มีการก�าหนดขอบเขตและรูปแบบของการด�าเนินการในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติดังต่อไปนี้

ก) พนักงาน 

พนกังานถอืเป็นทรัพยากรทีม่คีณุคา่สงูสดุ ทางคณะกรรมการบรษิทั จงึไดก้�าหนดนโยบายการปฏบัิตติอ่
พนกังานไวอ้ย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม เกีย่วกับการดแูลเรือ่งคา่ตอบแทนและสวสัดกิารของพนกังาน ซึง่บรษิทัฯ 
ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อพนักงาน นโยบายว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการ และนโยบายว่า
ด้วยการพัฒนาพนักงาน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของ 
บริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรม 
ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ัง การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดง
ศักยภาพของตน เพ่ือเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคน 
ไมว่า่จะท�างานอยูใ่นสว่นใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิและมุ่งเนน้การสรา้งสภาพแวดลอ้มในการท�างาน
ทีด่ ีปลอดภยั การจา่ยคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมตามผลส�าเรจ็ของงาน (Pay of Performance) ซึง่บรษิทัฯ พิจารณา
ค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถในการท�าก�าไรในแตล่ะปี ทัง้น้ี ขึน้อยู่กับการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
คา่ตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบรษิทั  รวมทัง้ จดัใหม้สีวสัดกิารทีด่หีลากหลายรปูแบบ 
ให้กับพนักงาน จดัหานวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่มาสนบัสนนุการท�างานเพ่ือตอบแทนพนักงานทกุคน ทีด่�าเนนิงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า 
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ขององค์กร จึงมุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคน เพ่ือให้สามารถเติบโตอย่างย่ังยืน 
ไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ เผยแพร่นโยบายต่าง ๆ ให้พนักงานทุกคนรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.supalai.com) รวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง

บรษิทัฯ เหน็ความส�าคญัของพนกังาน มคีวามเอาใจใสแ่ละปฏบิตัติอ่พนกังานทกุคน ทกุระดบัอยา่งเป็นธรรม  
ทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด และยึดหลักเมตตาธรรมในการที่จะดูแล
พนักงานและครอบครัวในยามฉุกเฉินและจ�าเป็น อีกทั้งยังให้โอกาสพนักงานที่จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ โดยให้ความส�าคัญต่อการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เนื่องจาก  
เล็งเห็นว่า "บุคลากร" เป็นทรัพยากรที่ส�าคัญซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่า (Human Capital) และเป็นแรงผลักดันให้ 
การด�าเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายท่ีจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการ
ส�ารวจความคดิเหน็ของพนกังานทีม่ตีอ่บรษิทัฯ (Opinion Survey) เป็นประจ�าทกุปี ดว้ยสโลแกน "ทกุความเหน็ 
อันมีค่าของท่าน คือ ทุกการเติบโตและก้าวไปพร้อมกับบริษัท"

รวมทั้งให้การส่งเสริมพัฒนาความรู้  พัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และสนับสนุนบุคลากร 
ให้มีศักยภาพและความสามารถให้สูงขึ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  
เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถทางการแขง่ขนั โดยมแีผนการพัฒนาพนกังาน (Employee Development Plan : EDP)  
ที่ด�าเนินไปในทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายส�าคัญและ 
ไดด้�าเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยมุง่เนน้ทีจ่ะสนบัสนนุใหบ้คุลากรไดม้โีอกาสเรยีนรูส้ิง่ใหม่ ๆ  รวมทัง้ฝึกฝนทกัษะ
ทีจ่�าเป็นเพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการปฏิบัติงาน และสนับสนนุบุคลากรทกุระดบั ใหไ้ดร้บัความรู ้เพ่ือเสรมิสรา้ง 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และไดน้�าระบบ Competency มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานให้มี
ความเหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ท�าการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กรได้มีวิธีการคิด 
และทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสม และมีความเข้าใจในหลักการและปรัชญาต่อความสามารถหลักขององค์กร  
(Core Competency) โดยได้จัดท�าโครงการพัฒนาประสทิธภิาพและเพ่ิมพลังการท�างานยคุใหมต่ามความสามารถ 
หลักองค์กรด้วยการจัดกิจกรรมเรียนรู้และพัฒนาทีมงาน (Team Learning & Development) เพ่ือก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่ ๆ ในการท�างาน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดข้อมูล 
การฝึกอบรมพนักงานเพ่ิมเติมได้ในหมวดการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

ข) ลูกค้า

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อลูกค้า โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน เพ่ือมุ่งเน้นในการสร้าง 
ความพึงพอใจ ความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ และยดึมัน่ในการปฏบิตัติอ่ลกูคา้ด้วยความยตุธิรรม ซือ่สตัย ์และมคีณุธรรม 
โดยบรษัิทฯ พึงปฏบัิตติอ่ลกูคา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม ตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม 
ของทั้งสองฝ่าย และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งมุ่งมั่นในการจัดหา พัฒนา ผลิตสินค้า 
ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีการศึกษา ประเมิน และปรับปรุงผลกระทบ
ของสินค้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าให้มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน  
ข้อก�าหนด กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล 
ส่วนบุคคล เป็นต้น พร้อมจัดให้มีช่องทาง Customer Portal โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลบ้านและห้อง
ชดุ ตดิตามสถานะงานซอ่ม การจา่ยช�าระเงนิ เป็นสว่นงานการบรกิารหลงัการขาย ทัง้นี ้เพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบบริหารจัดการการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทาง 1720  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวแก่ลูกค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)
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จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า จึงมีการน�าระบบ 
การบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นในการให้บริหารได้คุณภาพ และค�านึง
ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ บริษัทฯ ให้ความเอาใจใส่ในทุก ๆ ขั้นตอนที่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพจนถึงการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการดูแลการให้บริการแก่ลูกค้า และยังเป็นการบริหารงานที่ 
เนน้การป้องกนัปัญหา เนน้ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นเกณฑ ์ซึง่นับวา่เป็นเรือ่งทีด่ ีและเกิดประโยชนโ์ดยตรงตอ่
ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ทีอ่ยูอ่าศัย และยงัเป็นการเสนอทางเลอืกเพ่ิมขึน้ใหกั้บผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้บา้นทีผ่า่นกระบวนการ
บริหารงานตามมาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้ “บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน)  
เนน้พัฒนาคณุภาพใหด้ขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ในระบบของการวางผงั ออกแบบ กอ่สรา้ง ขาย และบรหิารชุมชน ใหต้รงตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ในหมวดการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

ค) คู่ค้า 

บรษิทัฯ ไดป้ฏบัิตติามนโยบายวา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่คูค้่า ไดแ้ก ่ผูร้บัเหมา รา้นคา้ และธนาคาร อยา่งเป็นธรรม 
และเสมอภาค ซึง่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน รวมทัง้พนกังานในบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ถือปฏบิตัติาม
อยา่งเครง่ครดัโดยทัว่กนั โดยค�านงึถงึประโยชนส์งูสดุของบรษิทัฯ และตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานของการไดร้บัผลตอบแทน 
ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตาม
พันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานท่ีถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความสมัพันธท์างธรุกจิ รวมถงึให้การสนบัสนนุผูร้บัเหมางานกอ่สรา้งบา้นจัดสรรอยา่งตอ่เนือ่ง เพ่ือเป็นก�าลังใจ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ 

บริษัทฯ ยังได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน โดยยึดมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และ 
ใหค้วามเช่ือถือซึง่กันและกนั มปีฏบิตัติามสญัญาและเงือ่นไขตา่ง ๆ  ทีต่กลงกนัไว้อยา่งเครง่ครัด ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง
วัตถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ การช�าระคนื การดแูลคณุภาพหลักทรพัยค์�า้ประกนั และเรือ่งอืน่ใดทีไ่ดท้�าขอ้ตกลงไว้
กับเจ้าหนี้ เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล และไม่ด�าเนิน
การที่ทุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

 § บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในกรณีที่บริษัทฯ  
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ รีบแจ้งให้เจ้าหนี้รับทราบโดยเร็ว เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

 § บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ของ
การใช้เงิน การช�าระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค�า้ประกัน เงื่อนไขทางการค�้าประกัน การบริหาร
เงินทุน การช�าระหนี้ค่าสินค้า  และเรื่องอื่นใดที่ได้ท�าข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพ่ือบรรลุประโยชน์ร่วมกัน

 § บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการจ่ายช�าระเงินค่าสินค้า โดยการช�าระเงินตรงเวลาตามที่ตกลงกันไว้ 
อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่ร้านค้ามีความจ�าเป็นต้องการรับเงินค่าสินค้าเร็วกว่าที่ก�าหนดไว้และ
ยนิยอมใหส้ว่นลด หากบรษิทัฯ มสีภาพคลอ่งอยา่งเพียงพอและสามารถชว่ยเหลอืได ้บรษิทัฯ ก็ยนิดี
ให้การช่วยเหลือทันที
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 § ก�าหนดนโยบายให้พนกังานทีท่�างานตดิตอ่กบัคูค่า้ ตอ้งมคีวามเทีย่งตรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่พนกังาน
ต้องไมร่บัหรอืเรยีกรอ้งเอาผลประโยชนจ์ากคูค่า้ หรอืผูท่ี้ก�าลงัจะเป็นคูค่า้ ซึง่อาจมผีลกบัการประเมนิ
หรือพิจารณาการซื้อสินค้าและราคาของคู่ค้าอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีท่กุคนตอ้งถือปฏบิตั ิโดยก่อนการสัง่ซือ้สนิค้า เช่น วสัดกุ่อสรา้ง
ทีใ่ช้ในการสร้างบา้น ร้านคา้ ซึง่เป็นคูค่า้ของบรษิทัฯ ตอ้งท�าการเสนอราคาสนิคา้มากอ่น เพ่ือทีบ่ริษทัฯ 
จะเปรียบเทียบข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดีที่สุด เป็นต้น

 § บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้รับเหมาเสมือนเป็นเพ่ือนร่วมธุรกิจ (Business Partner)  
โดยการยึดมั่นต่อสัญญาหรือข้อตกลงท่ีมีร่วมกันภายใต้กฎหมายที่ก�าหนด เพ่ือให้ผลประโยชน ์
ในการด�าเนนิธรุกจิสอดคลอ้งรว่มกนัระหวา่งบริษทัฯ และคูค่า้ บรษิทัฯ ด�าเนนินโยบายคดัเลอืกผูร้บัเหมา 
(คู่ค้า) อย่างยุติธรรม และโปร่งใส ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าอย่างเคร่งครัด และพิจารณา 
ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสม�่าเสมอ อาทิ จัดให้มี 

ช่องทาง Supplier Portal เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้รับเหมากับบริษัทฯ เพ่ือตรวจสอบ 
และสง่มอบบา้นทีมี่คณุภาพให้บริษทัฯ และลกูค้า เป็นตน้ บรษิทัฯ ว่าจา้งผูร้บัเหมาโดยเหมารวมคา่แรง
และวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม หากเกิดการขาดแคลนวัสดุ และบริษัทฯ มีศักยภาพในการต่อรอง 
ช่วยผู้รับเหมาในการจัดหาวัสดุ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ  
และคู่ค้า นอกจากน้ี บริษัทฯ เปิดโอกาสโดยให้ความส�าคัญกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่รับงานก่อสร้าง
กับบริษัทฯ มานาน โดยให้ไปช่วยรับงานก่อสร้างโครงการในต่างจังหวัด เพ่ือให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
มีงานท�าอย่างต่อเนื่อง 

 § ประสานงานกับธนาคารในการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้รับเหมา เพ่ือเสริมสภาพคล่องและ 
ขีดความสามารถในการขยายงาน

 § การสนบัสนนุผูร้บัเหมางานกอ่สรา้งใหม้โีอกาสทีจ่ะขยบัขยายหรอืปรบัเปลีย่นทีอ่ยูอ่าศยั บรษิทัฯ ไดม้อบ 
สิทธิพิเศษเป็นส่วนลด ส�าหรับผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้านจัดสรรของบริษัทฯ ที่ซื้อที่อยู่อาศัย 
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

 § เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมารายใหม่ได้เข้ามาเป็นเพ่ือนร่วมธุรกิจ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
ด้วยกัน 

 § ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิต พัฒนาและทดสอบวัสดุร่วมกัน เพ่ือให้แน่ใจว่าวัสดุที่น�ามาใช้ในการก่อสร้าง
ทุกชนิดมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้

 § ค�านึงถึงความเป็นธรรมกับเจ้าหนี้สถาบันทางการเงิน 

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดม้กีารแจง้นโยบายดงักลา่วใหแ้ก่คูค่า้ของบรษิทัฯ รบัทราบ พรอ้มทัง้เผยแพรไ่วบ้นเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ง) ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน

บรษิทัฯ มุง่เนน้ใหธ้รุกจิเติบโตอยา่งมคีณุภาพและย่ังยืน จงึด�าเนนิธุรกิจด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต โปรง่ใส 
มุ่งให้เกิดการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า ที่จะส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก ่
ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก
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ทัง้นี ้บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ เพ่ือใหเ้กดิความเทา่เทียมกนัของผูถ้อืหุน้ 
ทัง้รายใหญแ่ละรายเลก็ โดยบรษิทัฯ พึงเคารพสทิธแิละปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั มกีารด�าเนนิธุรกจิ 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น 
ได้รบัผลตอบแทนทีย่ัง่ยนืจากการท�างานทีม่ปีระสิทธภิาพและผลประกอบการทีด่ขีองบรษิทัฯ รวมถงึมีการเปิดเผย 
ขอ้มูลตอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งถูกต้อง ครบถว้น มมีาตรฐานโดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และแนวทาง 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จ) ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม

บรษิทัฯ ไดป้ฏบัิติตามนโยบายวา่ดว้ยการปฏบิตัติอ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน บริษัทฯ 
ได้ยึดมั่นและให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งในพ้ืนที่ตั้งโครงการและสังคมโดยรวม เพ่ือเป็นการคืนประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู ่
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดการปฏิบัติเพ่ิมเติมได้ในหมวดการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

ฉ) ส่ิงแวดล้อม

ดา้นทรพัยากร บรษัิทฯ ไดป้ฏบิตัติามนโยบายวา่ดว้ยการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน 
เหตุจากทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันนับวันยิ่งลดน้อยลง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�านึกแก่พนักงาน
ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือที่จะส่งผลต่อเน่ืองในการสร้างนิสัย และน�าไปปรับใช้ที่บ้าน  
รวมทัง้ยงัคาดหวงัผลพลอยได้ซึง่จะท�าให้เกดิการใช้ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพในระดับประเทศ ดว้ยความดนีี้  
จะส่งผ่านไปสู่เยาวชนรุ่นหลังให้เป็นแบบอย่างสืบไป น�าไปสู่การคิดก่อนใช้ และการสร้างนิสัยแห่งความประหยัด 
รวมถงึการใหค้วามรูแ้กพ่นักงาน และประชาชนทัว่ไป ดา้นสิง่แวดลอ้ม สขุภาพและความปลอดภยั เพ่ือน�ามาปรับใช ้
ในสถานที่ท�างาน และเผยแพร่ไปยังบุคคลภายนอก เช่น การอบรมเรื่อง "การประหยัดพลังงานของบริษัทฯ"  
การอบรมเรือ่ง "การจดัท�าผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน" ซึง่สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติ และไมท่�าลายสิง่แวดล้อม 
เป็นต้น ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดผลการปฏิบัติการใช้ทรัพยากรเพ่ิมเติมได้ที่ในหมวดการขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพ่ือความยั่งยืน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มิได้ถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจหน้าที่  
ในเรื่องการด�าเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง  
มิเคยมีส่วนร่วมหรือถูกกล่าวหาว่า มีการด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งกรณี 
ที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณชน หรือเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือ 
ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดโดยทั่วกัน จากการเล็งเห็นถึงความส�าคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการด�าเนิน
การด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
ในการท�างาน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินการตามนโยบาย เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง  
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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บรษิทัฯ จัดใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท�างานของบรษิทัฯ  
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ืองคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท�างาน ทัง้นีส้ามารถดรูายละเอยีดกจิกรรมดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างานเพ่ิมเติมได้ที่ในหมวดการขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน

รวมทั้ง บริษัทฯ ได้รายงานสถิติการประสบอันตรายไว้ในรายงานผลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
ความปลอดภยัในการท�างานระดบัวชิาชพี ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม เรือ่งความปลอดภยั
การท�างานของลูกจ้างเป็นประจ�าทุกไตรมาส ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในหมวดการขับเคลื่อนธุรกิจ
เพ่ือความยั่งยืน

ช) หน่วยงานราชการ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ด�าเนินการตามมาตรฐานสากล และรายงานผลการปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่ทางภาครัฐก�าหนด และ 
ใหค้วามรว่มมอื สนบัสนนุนโยบายภาครฐัเพ่ือผลประโยชนข์องประเทศชาติ ตลอดจนมุง่มัน่ด�าเนนิโครงการทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐหรือเป็นโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง

บรษัิทฯ ไมม่กีารปฏบิตัใิดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน การจา้งงาน การใช้แรงงานเดก็ ผูบ้รโิภค การแขง่ขัน 
ทางการคา้ และสิง่แวดล้อม รวมถงึ มไิดถ้กูด�าเนนิการโดยหนว่ยงานก�ากบัดแูลเนือ่งจากไมไ่ดป้ระกาศขอ้มลูจาก
เหตุการณ์ที่ส�าคัญภายในระยะเวลาที่ทางการก�าหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  
ไดโ้ดยตรง ซึง่ก�าหนดชอ่งทางการรบัแจง้ขอ้มลูหรอืขอ้รอ้งเรยีน การคุม้ครองสทิธิของผูใ้หข้อ้มลู การรกัษาขอ้มลู
ของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจ�ากัดให้เฉพาะผู้ที่รับผิดชอบที่มีหน้าที่ตรวจสอบประเด็นข้อร้องเรียนเท่านั้น
ที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ และกรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาสั่งการและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีช่องทาง 
ต่าง ๆ ดังนี้ Supalai Smart Center เบอร์โทร 1720

ซ) คู่แข่ง 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่ง โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยท่ัวกัน โดย

 § ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ 
คู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจริยธรรม และข้อกฎหมายใด ๆ

 § ปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ในการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม ไมท่�าลายคูแ่ขง่ดว้ยกลวธิตีา่ง ๆ  เชน่ ไม่ท�าลาย 
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย ไม่ละเมิดความลับหรือแสวงหาข้อมูลที่
เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต หรือขัดต่อจริยธรรม ไม่ผูกขาดโดยก�าหนดให้ 
คูค่า้ขายสนิคา้ใหเ้ฉพาะบรษัิทฯ เทา่นัน้ โดยตลอดเวลาบรษิทัฯ ไมเ่คยมขีอ้พิพาทใด ๆ  ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั 
คู่แข่งทางการค้า 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com)

ฌ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน"หมวดการขับเคลื่อนธุรกิจ 
เพ่ือความยั่งยืน"


