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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดย
มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ตั้ง
มัน่ ที่จะดํารงตนให้เป็ นบริ ษทั ฯ ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุ รกิจอย่าง
ยัง่ ยืน และสามารถบริ หารกิจการให้เติบโตอย่างมัน่ คงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริ ยธรรมและ
หลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี รวมทั้ง สามารถสร้ า งผลตอบแทนให้กับ ผูถ้ ื อหุ้นได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดย
คํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินธุรกิจที่มีต่อผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ในทุกด้าน
จากการที่บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมจึงได้กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุ รกิจ โดยคํานึ งถึงความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตั้งแต่ผถู ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม สิ่ งแวดล้อม และ
ภาครัฐ ทั้งยังส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงการดําเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยได้บทบัญญัติที่ได้กาํ หนดไว้ตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ มา
ประกอบการปฏิ บตั ิ และยึดมัน่ ปฏิ บตั ิ ตามหลัก ปฏิ ญญาสากลว่า ด้วยสิ ทธิ มนุ ษยชน (Universal Declaration of
Human Rights) และหลัก การชี้ แนะของสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยธุ ร กิ จ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (The United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิ ทธิ ข้นั พื้นฐาน
ในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at
Work) โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ทาํ การใดที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้กาํ หนดแนวทางปฏิบตั ิเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงาน ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หุ ้นส่ วนทางธุ รกิจ
และชุมชนท้องถิ่น ไว้ในนโยบายด้านสิ ทธิมนุษยชน
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การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสําเร็ จ
ของงานด้วยวิธี การทุ จริ ต คณะกรรมการบริ ษ ทั จึงได้ก าํ หนดแนวทางปฏิ บ ัติไว้ในนโยบายต่ อต้า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน่
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทํางานที่มีความสุ ขและยอมรับซึ่ ง
กันและกัน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่นอ้ ง ไม่มีการเอารัดเอาเปรี ยบซึ่ งกันและกัน ตลอดจน
ในด้านการดูแลพนักงาน บริ ษทั ฯ มีการบริ หารทรั พยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ตั้ง แต่ ก ารสรรหาบุ ค ลากร การพัฒ นาบุ ค ลากร รวมทั้ง มี ก ารอบรมให้พ นัก งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารกํา หนด
ผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังส่ งเสริ มและสนับสนุนให้
พนักงานทุกคนมี โอกาสที่ จะก้าวหน้า มี การเรี ยนรู ้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการ
ทํางานให้มีความเป็ นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทํางานที่เหมาะสม โดยหลักการปฏิบตั ิต่างๆ ของบริ ษทั ฯ มี
ดังต่อไปนี้
การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่ คงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าใน
อาชี พอย่างเป็ นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานของบริ ษทั ฯ ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น
ประกันสังคม รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสําหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่
เสี ยชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสําหรับบุตรพนักงาน เป็ นต้น
การพัฒนาความรู ้ศกั ยภาพของพนักงาน และการฝึ กอบรม
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายส่ ง เสริ ม การพัฒนาบุค ลากร โดยสนับ สนุ นให้พ นักงานมี การพัฒนาความรู ้ ค วามสามารถ
ศักยภาพ มี ทศั นคติ ที่ดี มี คุณธรรมและจริ ยธรรม และการทํางานเป็ นที ม โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การ
สัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้สนับสนุนการ
พัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ การกําหนดบทบาทหน้าที่ของ
พนักงานให้ชัดเจน การกําหนดผลตอบแทนที่ เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมิ นและเพิ่มสมรรถนะการ
ทํางานของพนักงาน
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ กําหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทาํ งานที่
ดี บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริ มสร้างให้พนักงานมี
จิตสํานึ กด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู ้ผ่านการฝึ กอบรมและส่ งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี
(และไม่ทาํ การใดที่ เป็ นผลร้ ายต่อสุ ข ภาพอนามัย แก่ลูก ค้า หรื อผูร้ ั บบริ ก าร) รวมถึ งดูแลสถานที่ ท าํ งานให้ถู ก
สุ ขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ โภค
บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดําเนิ นธุ รกิ จต่อลูกค้าและผูใ้ ช้สินค้าของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ยึดถือ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทาํ ไว้กบั ลูกค้าและเป็ นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
ให้ความสําคัญในเรื่ องของการควบคุมคุณภาพความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต โดยบริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่า
“คุณภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค” เป็ นพื้นฐานสําคัญยิ่งของการดําเนิ นธุ รกิจ ตลอดจนความพร้อมของ
บุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วตั ถุดิบ
ต้นทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง
การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุ รกิจ อาทิเช่น มีการวางระบบและระเบียบในการดําเนิ นงาน ไม่ให้สร้าง
ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้อ มและชุ ม ชนโดยรอบ นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยัง ให้ ค วามสํ า คัญ กับ การจัด การใช้
ทรั พยากรธรรมชาติ ใ ห้มี ป ระสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยมี การนํา ผลพลอยได้หรื อของเหลื อจากการผลิ ตกลับ มาใช้
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการบําบัดของเสี ยจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการ
ประเมินระบบบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่ อง
การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดําเนิ นธุ รกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่ การปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมือง
ที่ดี และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริ ษทั ฯ จะมุ่งมัน่ ในการพัฒนาส่ งเสริ ม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็ นที่ที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีข้ ึนพร้อมๆ กับการเติบโต
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในจรรยาบรรณการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการดําเนิ นธุ รกิจภายใต้
มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม โดยมีระบบการผลิตและการดําเนิ นงานที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มี
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