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นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (NDR หรื อ บริ ษัทฯ) ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยมา
โดยตลอด และถื อมัน่ ในความรั บผิชอบต่อสังคม รวมทั้งการเป็ นพลเมืองที่ดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิงานของพนักงาน มีหลักบรรษัทภิบาลที่เป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กร และมีแนวปฏิบตั ิการ
พัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน
ด้วยสภาวะทางสังคม สิ่ งแวดล้อม และการดําเนินธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไป กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีความซับซ้อนมาก
ยิง่ ขึ้น และมีความคาดหวังสู งขึ้นในการที่จะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม ต้องการมีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น การตัดสิ นใจและการดําเนินการในเรื่ องที่มีผลกระทบต่างๆ การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
มากขึ้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงกําหนดนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้เป็ น
แนวทางที่ชดั เจนในการดําเนิ นธุ รกิจ โดยการเพิม่ มูลค่าให้ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาวพร้อมไปกับการคํานึ งถึงผลประโยชน์
ร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ
ผู้มีส่วนได้ เสี ย (Stakeholder) หมายถึง
บุ ค คลหรื อกลุ่ ม บุ ค คลที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากการดํา เนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมี
ผลประโยชน์ใด ๆ กับการดําเนิ นธุ รกิจบริ ษทั ฯ หรื อมีอิทธิ พลเหนื อบุคคลใดที่ อาจทําให้เกิดผลกระทบกับการ
ดําเนินธุรกิจ เช่น ลูกค้า พนักงาน ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม ดําเนิ นธุ รกิจด้วยการเคารพสิ ทธิ และปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยอย่างเป็ นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรื อความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่ องที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยให้ความสนใจ รวมทั้งร่ วมพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้
บริ ษทั ฯ สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยัง่ ยืน
แนวทางการดําเนินการ
1. การกําหนด จําแนก และวิเคราะห์ ผ้ ูมีส่วนได้เสี ย
กําหนด จําแนก และจัดกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ชดั เจนตามความเกี่ยวข้องของธุ รกิจ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์
ความเสี่ ยง และผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน
นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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โดยตระหนักว่าผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มมีมุมมอง และความคาดหวังที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรกําหนดกลยุทธ์
และจัดลําดับขั้นตอนในการดําเนินการสําหรับผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่มแตกต่างกันด้วย
การกําหนดประเด็ นสําคัญด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Materiality) มี บทบาทในการจัดทํากลยุทธ์ของธุ รกิ จ
วิเคราะห์ความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ระบุความสัมพันธ์ และความสําคัญของผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม โดย
จากการประเมินความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในแต่ละกลุ่มพบว่า มีระดับผลกระทบและอิทธิ พลต่อบริ ษทั ฯ
ในระดับที่แตกต่างกัน โดยผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่มีความสําคัญ 3 ลําดับแรก ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า และพนักงาน
2. กลยุทธ์ การสื่ อสาร
สื่ อสารอย่างใกล้ชิดและสร้างความเข้าใจอย่างสมํ่าเสมอกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอัน
จะนําไปสู่ ความสัมพันธ์ ที่ ดี และได้รับความไว้วางใจจากผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย โดยกําหนดกลยุทธ์ก ารสื่ อสาร
วิธีการ รู ปแบบ และลําดับขั้นตอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย สถานการณ์ ระยะเวลา และวัฒนธรรม
ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น หรื อประโยชน์ที่อาจจะเสี ยไปหาก
เพิกเฉยหรื อไม่ดาํ เนินการ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่คลุมเครื อ โปร่ งใส และทัว่ ถึง เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการรับข้อมูลอย่างเพียงพอ
สมํ่าเสมอ และทันเหตุการณ์ เช่น เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสม เปิ ดเผยวัตถุประสงค์ที่
แท้จริ งของข้อมูล และต้องมัน่ ใจได้วา่ มีกระบวนการที่โปร่ งใสในการรายงานข้อมูลให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
อย่างไรก็ตาม ในการเปิ ดเผยข้อมูลให้พิจารณาถึ งความเหมาะสม และต้องเป็ นไปตามที่ หลักเกณฑ์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
4. การมีส่วนร่ วม
เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยเข้ามามีส่วนร่ วมในเรื่ องที่มีผลกระทบกับผูส้ ่ วนได้เสี ย จัดให้มีช่องทางในการรับ
ข้อเสนอแนะ ปั ญหา ข้อร้องเรี ยนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้งยินดีรับฟั งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ความคาดหวังและความต้องการของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ทั้งนี้ การหารื อและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ต้องคําถึงถึงความแตกต่างที่อาจมีผลต่อการ
แสดงความคิดเห็น เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ
นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ยกลุ่มต่ าง ๆ
บริ ษทั ฯ กําหนดเป็ นกรอบนโยบายและแนวปฏิบตั ิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ 8 กลุ่ม เพื่อเป็ นหลักในการดําเนิ น
ธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องค์กร และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับผูถ้ ื อหุ ้น จึ งกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ มี
หน้าที่ตอ้ งดําเนิ นธุ รกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด และ
เพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) บริ หารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาลของบริ ษทั ฯ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
ระมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างยัง่ ยืน
2) เคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทําการ
ใด ๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อริ ดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้น
3) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและรายชื่อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร
4) ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งให้ผู ้
ถือหุน้ ตัดสิ นใจในที่ประชุมเป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
5) ห้ามใช้ขอ้ มูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยสู่ สาธารณะชนของคณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานใน
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบอันเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้
6) จัดให้มีกรรมการอิสระที่ทาํ หน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรี ยนหรื อข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผูถ้ ือ
หุน้ ผ่านช่องทางที่บริ ษทั ฯ จัดขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย
7) กําหนดมาตรฐานในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิภาพ
8) เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ รายงานการเงิน และผลการดําเนิ นงาน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และโปร่ งใสน่าเชื่ อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อย่างสมํ่าเสมอ ผ่าน
ช่องทางที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็ นปั จจัยแห่ งความสําเร็ จ จึงปฏิบตั ิต่อพนักงาน
อย่างเป็ นธรรมบนหลักสิ ทธิ มนุษยชน คํานึ งถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี
นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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ระหว่างพนักงานและองค์กร ส่ งเสริ มการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่ อง พร้ อมให้ความ
มัน่ คงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือก และเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิ ทธิภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ได้
พนักงานที่มีคุณภาพสู งและซื่อสัตย์เข้ามาร่ วมปฏิบตั ิงาน
2) ดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เคารพและปกป้องสิ ทธิ เสรี ภาพส่ วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิด รวมทั้งสนับสนุนและเคารพสิ ทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็ นอิสระ
3) จัดให้มีระบบการร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสของการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณทางธุ รกิจ รวมถึงมี
การปกป้องพนักงานไม่ให้ถกู กลัน่ แกล้ง หรื อได้รับโทษจากการร้องเรี ยน
4) พัฒนาพนักงานทุกวิชาชี พอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่ อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่ และความรับผิดชอบ
รวมทั้งสร้างจิตสํานึกในเรื่ องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน
5) ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เพื่อให้เกิดความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันขององค์ก ร
รวมทั้งสร้างจิตสํานึกให้พนักงานมีวินยั ในการปฏิบตั ิงาน
6) ประเมิ นผลการปฏิบ ัติงานและบริ หารค่ า ตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ หน้าที่ ความ
รั บผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็ นรายบุ คคล รวมทั้งจัดให้มีสวัส ดิ การที่ เป็ นธรรมและ
เหมาะสมแก่พนักงาน และดูแลปรับปรุ งอย่างสมํ่าเสมอ
7) ปลูกจิตสํานึกและส่ งเสริ มในเรื่ องการทํางานด้วยความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ จัดให้เกิดบรรยากาศ
และสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทาํ งานที่ดี ให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว
8) บริ หารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล
9) ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวติ การทํางานและชีวิตส่ วนตัว
3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะให้ผูใ้ ช้สินค้าและบริ การได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสุ งสุ ด ทั้งด้าน
คุณภาพและราคาที่เป็ นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยง่ั ยืน โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและคนรอบข้าง รวมถึงร่ วมเป็ นส่ วน
หนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และส่ งเสริ มให้สังคมเติบโตอย่างยัง่ ยืน
2) สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าและบริ การที่มีมูลค่าสู ง มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ
นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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3) พัฒนาสิ นค้า และบริ ก ารที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้อม โดยมุ่ ง ให้ใ ช้ท รั พ ยากรน้อยลง ประหยัดพลังงาน
สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ าํ ได้ และมีอายุการใช้งานที่ยนื ยาว
4) ผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคและไว้วางใจได้ รวมทั้งให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผบู ้ ริ โภค
5) จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็ นระบบ ปลอดภัย และไม่นาํ ข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง
6) กําหนดราคาของสิ นค้าและบริ การในอัตราที่เป็ นธรรม
7) จัดให้มีระบบบริ หารคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริ ต โดยยึดถือการปฏิบตั ิ ตามสัญญา จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และคํามัน่ ที่ให้ไว้กบั คู่คา้ อย่างเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1) กําหนดระเบียบในการจัดหาคู่คา้ และขั้นตอนดําเนินการต่าง ๆ ที่ชดั เจน
2) พิจารณาราคาซื้ อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคํานึ งถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริ การ
ที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ
3) ชําระเงินให้คู่คา้ อย่างถูกต้องและตรงเวลา
4) ทําธุ รกิจแบบยัง่ ยืนและโปร่ งใส โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กาํ หนดไว้ และมีความ
เป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5) ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้
6) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะ หรื อข้อควรปรับปรุ งต่าง ๆ
7) สนับสนุนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8) หลีกเลี่ยงการซื้อสิ นค้ากับคู่คา้ ที่ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน หรื อละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
9) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่คา้ กับผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากคู่คา้
10) ไม่ทาํ ธุรกิจกับคู่คา้ ที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้อยและศัลธรรมอันดี
11) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้คู่คา้ ดําเนิ นธุ รกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อม โดยให้ยดึ มัน่ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับคู่คา้ (Supplier Code of Conduct)

นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับจ้ าง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดูแลผูร้ ับจ้างทั้งในเรื่ องมาตรฐานสิ ทธิ มนุษยชน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยใน
การทํางาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ ยงั ส่ งเสริ มการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู ้
ทั้งในงานและนอกงานของผูร้ ับจ้างให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ดังต่อไปนี้
1) พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
2) ส่ งเสริ มและดูแลในเรื่ องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของผูร้ ับจ้าง
3) เปิ ดโอกาสให้ผูร้ ับจ้างได้เข้าพบผูบ้ ริ หาร และรับฟั งความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การทํางานเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้
4) สนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู ้ เพื่อให้การทํางานเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
5) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้คู่ธุรกิ จดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนด้วยความรับผิดชอบต่ อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยให้ยดึ มัน่ ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสําหรับคู่คา้
6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ เคารพต่อสิ ทธิ มนุ ษยชนและการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ดําเนิ นธุ รกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผูม้ ี ส่ วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายและถือมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
และเสริ มสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจตามความเหมาะสม รวมถึงให้
พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิ ตนเป็ นพลเมื องที่ดีที่ทาํ ประโยชน์ให้กบั ชุมชนและสังคม
โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) สนับ สนุ นและให้ค วามช่ วยเหลื อที่ เหมาะสมกับ สัง คมและชุ ม ชน โดยเฉพาะชุ ม ชนที่ อยู่รอบสถาน
ประกอบการของบริ ษทั ฯ
2) ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมชุมชน ควบคุมการดูแลการบริ หารจัดการกําจัดของเสี ย ทั้งจากกระบวนการผลิตและ
การใช้งานทัว่ ไป รวมถึงสิ่ งปนเปื้ อต่าง ๆ สู่ สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
3) สิ่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรมที่ มุ่ ง พัฒ นาศัก ยภาพและความสามารถของเยาวชน ทั้ง ด้า น
การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริ ยธรรมให้เยาวชน
4) สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยอย่างเร่ งด่วน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ
และชี วิตความเป็ นอยู่ของคนในสังคมให้ดีข้ ึน อาทิ การพัฒนาอาชี พ การสร้างชุมชน เข้มแข็ง เพื่อให้
สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างดี
นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
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5) สนับสนุ นกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี
6) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นกิ จกรรมด้านศิ ลปะ การอนุ รักษ์วฒั นธรรม และการทํานุ บาํ รุ งศาสนาตามความ
เหมาะสม
7) สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปั นโอกาสให้ผดู ้ อ้ ยโอกาสในสังคมมีชีวิต
ที่ดีข้ นึ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8) เปิ ดโอกาสให้ชุ ม ชนและผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม รวมทั้ง เสนอความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องเรี ยน ที่เป็ นผลมาจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรม
และชุมชนสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างยัง่ ยืน
7. นโยบายและแนวปฏิบัติหน่ วยงานภาครัฐ
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับหน่ วยงานภาครั ฐในฐานะผูม้ ี ส่วนได้เสี ย โดยได้กาํ หนดแนวปฏิ บตั ิ ในการทํา
ธุ รกรรมกับ รั ฐไว้ เพื่ อให้พ นัก งานดํา เนิ นการอย่า งถูกต้องและเหมาะสม รวมถึ ง การให้ค วามร่ วมมื อกับ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1) ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบี ย บปฏิ บตั ิ ที่ เกี่ ย วข้องอย่างเคร่ ง ครัด และตระหนักอยู่เสมอว่า กฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจะมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิที่
แตกต่างกัน
2) ไม่กระทําการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานภาครัฐ มีการดําเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
3) สนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐตามความเหมาะสม
4) ร่ วมประชุมให้ขอ้ คิดเห็น และช่วยเหลือทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามโอกาสที่เหมาะสม
5) รับการตรวจเยีย่ มจากหน่วยงานภาครัฐ
6) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ
8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางธุรกิจ
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่
สุ จริ ต โดยยึดมัน่ การดําเนิ นธุ รกิจด้วยความเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
คํานึงถึงจริ ยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้

นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

แก้ไขครั้งที่ 0

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

