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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม แกไ้ขคร้ังท่ี 3 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจอยู่ภายใตก้รอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดย

มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ ตั้ง

มัน่ท่ีจะดาํรงตนให้เป็นบริษทัฯ ท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดาํเนินธุรกิจอย่าง

ย ัง่ยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมัน่คงและเป็นท่ียอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและ

หลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผูถื้อหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

คาํนึงถึงผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจท่ีมีต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในทุกดา้น 

 

จากการท่ีบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมจึงไดก้าํหนดแนวทางเก่ียวกบัความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางในการดูแลผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความ

รับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตั้งแต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ

ภาครัฐ ทั้งยงัส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ  

 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความตอ้งการท่ีจะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั

ทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร โดยไดบ้ทบญัญติัท่ีไดก้าํหนดไวต้ามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ มา

ประกอบการปฏิบติั และยึดมัน่ปฏิบติัตามหลกัปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of 

Human Rights) และหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations 

Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐาน

ในการทาํงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at 

Work) โดยบริษทัฯ จะไม่ทาํการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ 

ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัพนกังาน ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง หุ้นส่วนทางธุรกิจ 

และชุมชนทอ้งถ่ิน ไวใ้นนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน 
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การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง ไม่สนบัสนุนให้มีการสร้างความสําเร็จ

ของงานด้วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษทัจึงได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติไวใ้นนโยบายต่อตา้นการทุจริต

คอร์รัปชัน่ 

 

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้พนกังานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีมีความสุขและยอมรับซ่ึง

กนัและกนั และมีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกระดบัเสมือนพี่นอ้ง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั ตลอดจน

ในดา้นการดูแลพนักงาน บริษทัฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตั้ งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้ งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเน่ือง มีการกําหนด

ผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้

พนักงานทุกคนมีโอกาสท่ีจะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพฒันาทกัษะเพื่อยกระดับการ

ทาํงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีเหมาะสม โดยหลกัการปฏิบติัต่างๆ ของบริษทัฯ มี

ดงัต่อไปน้ี 

 

การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและมีโอกาสกา้วหนา้ใน

อาชีพอย่างเป็นธรรม และจดัให้มีสวสัดิการดา้นต่างๆ ให้แก่พนักงานของบริษทัฯ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น 

ประกนัสังคม รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนกังานสําหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาท่ี

เสียชีวิตของพนกังาน ทุนการศึกษาสาํหรับบุตรพนกังาน เป็นตน้ 

 

การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพฒันาความรู้ความสามารถ

ศกัยภาพ มีทศันคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทาํงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การ

สัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนกังานไดรั้บการพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนการ

พฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล โดยเนน้กระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ การกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของ

พนักงานให้ชัดเจน การกาํหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการ

ทาํงานของพนกังาน 
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นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ กาํหนดนโยบายท่ีสนบัสนุนให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานท่ี

ดี บริษทัฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมี

จิตสํานึกดา้นความปลอดภยั อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 

(และไม่ทาํการใดท่ีเป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ) รวมถึงดูแลสถานท่ีทาํงานให้ถูก

สุขลกัษณะและมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดาํเนินธุรกิจต่อลูกคา้และผูใ้ช้สินคา้ของบริษทัฯ ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ยึดถือ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีไดท้าํไวก้บัลูกคา้และเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ให้ความสําคญัในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพความปลอดภยัตลอดกระบวนการผลิต โดยบริษทัฯ ตระหนกัดีว่า 

“คุณภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค” เป็นพื้นฐานสําคญัยิ่งของการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของ

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกบัมาตรการเขม้งวดในการประกนัคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วตัถุดิบ

ตน้ทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง 

 

การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ มีนโยบายดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการบริหารจดัการ โดยคาํนึงถึงผลกระทบ

ต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น มีการวางระบบและระเบียบในการดาํเนินงาน ไม่ให้สร้าง

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัให้ความสําคัญกับการจัดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการนําผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิตกลับมาใช้

ประโยชน์ให้ไดม้ากท่ีสุด รวมทั้งมีการบาํบดัของเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมีการ

ประเมินระบบบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 

การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่การปฏิบติัตนเป็นพลเมือง

ท่ีดี และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น โดยบริษทัฯ จะมุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสริม

และยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กบัการเติบโต

ของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในจรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  บริษทัฯ มีนโยบายการดาํเนินธุรกิจภายใต้

มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม โดยมีระบบการผลิตและการดาํเนินงานท่ีใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ มี




	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	การเคารพสิทธิมนุษยชน
	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	แนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา
	
	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	การเคารพสิทธิมนุษยชน
	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
	แนวทางปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา


