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นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แกไ้ขคร้ังท่ี 0 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (NDR หรือ บริษัทฯ) ให้ความสําคญัต่อการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียมา

โดยตลอด และถือมัน่ในความรับผิชอบต่อสังคม รวมทั้งการเป็นพลเมืองท่ีดี การมีจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนว

ทางการปฏิบติังานของพนักงาน มีหลกับรรษทัภิบาลท่ีเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร และมีแนวปฏิบติัการ

พฒันาสู่ความยัง่ยนื 

 

ดว้ยสภาวะทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป กลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความซับซ้อนมาก

ยิง่ขึ้น และมีความคาดหวงัสูงขึ้นในการท่ีจะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม ตอ้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น การตดัสินใจและการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่างๆ  การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงเป็นเร่ืองสําคญั

มากขึ้น คณะกรรมการบริษทัจึงกาํหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานใช้เป็น

แนวทางท่ีชดัเจนในการดาํเนินธุรกิจ โดยการเพิ่มมูลค่าใหผู้ถื้อหุน้ในระยะยาวพร้อมไปกบัการคาํนึงถึงผลประโยชน์

ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) หมายถึง 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือมี

ผลประโยชน์ใด ๆ กบัการดาํเนินธุรกิจบริษทัฯ หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดท่ีอาจทาํให้เกิดผลกระทบกับการ

ดาํเนินธุรกิจ เช่น ลูกคา้ พนกังาน ชุมชน ผูถื้อหุน้ ผูมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ ฯลฯ 

 

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ยึดมัน่ในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม ดาํเนินธุรกิจดว้ยการเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน

ไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกงัวล รวมทั้งสร้างความเขา้ใจกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ส่งเสริมความ

ร่วมมืออย่างสร้างสรรคใ์นเร่ืองท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ความสนใจ รวมทั้งร่วมพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้

บริษทัฯ สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

แนวทางการดําเนินการ 

1. การกาํหนด จําแนก และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

กาํหนด จาํแนก และจดักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียให้ชดัเจนตามความเก่ียวขอ้งของธุรกิจ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์

ความเส่ียง และผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งครบถว้นและชดัเจน 
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นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แกไ้ขคร้ังท่ี 0 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

โดยตระหนกัว่าผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มมีมุมมอง และความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น จึงควรกาํหนดกลยุทธ์ 

และจดัลาํดบัขั้นตอนในการดาํเนินการสาํหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัดว้ย 

 

การกาํหนดประเด็นสําคัญด้านการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Materiality) มีบทบาทในการจัดทาํกลยุทธ์ของธุรกิจ 

วิเคราะห์ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ระบุความสัมพนัธ์ และความสาํคญัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม โดย

จากการประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มพบว่า มีระดบัผลกระทบและอิทธิพลต่อบริษทัฯ 

ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีความสาํคญั 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนกังาน 

 

2. กลยุทธ์การส่ือสาร 

ส่ือสารอย่างใกลชิ้ดและสร้างความเขา้ใจอยา่งสมํ่าเสมอกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งอนั

จะนําไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีดี และได้รับความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนได้เสีย โดยกาํหนดกลยุทธ์การส่ือสาร 

วิธีการ รูปแบบ และลาํดบัขั้นตอนให้เหมาะสมกบักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย สถานการณ์ ระยะเวลา และวฒันธรรม

ในแต่ละทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจพิจารณาจากระดบัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น หรือประโยชน์ท่ีอาจจะเสียไปหาก

เพิกเฉยหรือไม่ดาํเนินการ 

 

3. การเปิดเผยข้อมูล 

เปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ไม่คลุมเครือ โปร่งใส และทัว่ถึง เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการรับขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

สมํ่าเสมอ และทนัเหตุการณ์ เช่น เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในเวลาท่ีเหมาะสม เปิดเผยวตัถุประสงค์ท่ี

แทจ้ริงของขอ้มูล และตอ้งมัน่ใจไดว้า่มีกระบวนการท่ีโปร่งใสในการรายงานขอ้มูลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเผยขอ้มูลให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามท่ีหลกัเกณฑ์ตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 

4. การมีส่วนร่วม 

เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในเร่ืองท่ีมีผลกระทบกบัผูส่้วนไดเ้สีย จดัใหมี้ช่องทางในการรับ

ขอ้เสนอแนะ ปัญหา ขอ้ร้องเรียนจากผูมี้ส่วนได้เสีย รวมทั้งยินดีรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูมี้

ส่วนไดเ้สียอย่างสร้างสรรค ์เพื่อให้ทราบความคิดเห็น ความคาดหวงัและความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทั้งน้ี การหารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตอ้งคาํถึงถึงความแตกต่างท่ีอาจมีผลต่อการ

แสดงความคิดเห็น เช่น อาย ุเพศ การศึกษา ประสบการณ์ ทศันคติ ฯลฯ  
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นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย แกไ้ขคร้ังท่ี 0 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 

บริษทัฯ กาํหนดเป็นกรอบนโยบายและแนวปฏิบติัของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ 8 กลุ่ม เพื่อเป็นหลกัในการดาํเนิน

ธุรกิจ สร้างคุณค่าเพิ่มแก่องคก์ร และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

 

1. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัอย่างยิ่งกับผูถื้อหุ้น จึงกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ มี

หน้าท่ีตอ้งดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลและอุดมการณ์ของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ

เพิ่มมูลค่าใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

1) บริหารจดัการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทศัน์ และหลกับรรษทัภิบาลของบริษทัฯ ด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ระมดัระวงั ปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ส่วนตวั เพื่อสร้างผลตอบแทนใหผู้ถื้อหุ้นทุกรายอยา่งย ัง่ยนื 

2) เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้นและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั และไม่กระทาํการ

ใด ๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 

3) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและรายช่ือกรรมการล่วงหนา้ในเวลาอนัสมควร 

4) ช้ีแจงรายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งให้ผู ้

ถือหุน้ตดัสินใจในท่ีประชุมเป็นการล่วงหนา้อยา่งเพียงพอ 

5) หา้มใชข้อ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่สาธารณะชนของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานใน

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบอนัเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้ 

6) จดัใหมี้กรรมการอิสระท่ีทาํหนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุ้นรายย่อยและรับขอ้ร้องเรียนหรือขอ้เสนอแนะต่าง ๆ จากผูถื้อ

หุน้ผา่นช่องทางท่ีบริษทัฯ จดัขึ้นและเขา้ถึงไดง้่าย 

7) กาํหนดมาตรฐานในการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ 

8) เปิดเผยขอ้มูลสําคญัต่าง ๆ ของบริษทัฯ รายงานการเงิน และผลการดาํเนินงาน อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทนัเวลา และโปร่งใสน่าเช่ือถือ เพื่อใหท้ราบถึงสถานะการดาํเนินงานของบริษทัฯ อย่างสมํ่าเสมอ ผ่าน

ช่องทางท่ีผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย 

 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่า พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า และเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จ จึงปฏิบติัต่อพนักงาน

อย่างเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน คาํนึงถึงความตอ้งการของพนกังาน เพื่อมุ่งหวงัให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี
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ระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพฒันาทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง พร้อมให้ความ

มัน่คงและความกา้วหนา้ในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

1) สรรหาพนกังานดว้ยระบบการคดัเลือก และเง่ือนไขการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อใหไ้ด้

พนกังานท่ีมีคุณภาพสูงและซ่ือสัตยเ์ขา้มาร่วมปฏิบติังาน 

2) ดูแลพนกังานอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนกังานไม่ใหถู้ก

ล่วงละเมิด รวมทั้งสนบัสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังานไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

3) จดัใหมี้ระบบการร้องเรียน แจง้เบาะแสของการปฏิบติัท่ีไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงมี

การปกป้องพนกังานไม่ใหถ้กูกลัน่แกลง้ หรือไดรั้บโทษจากการร้องเรียน 

4) พฒันาพนักงานทุกวิชาชีพอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง ตามความเหมาะสมของหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกในเร่ืองคุณธรรมใหแ้ก่พนกังานทุกคน 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทาํงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัขององค์กร 

รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกใหพ้นกังานมีวินยัในการปฏิบติังาน 

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าท่ี ความ

รับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งจดัให้มีสวสัดิการท่ีเป็นธรรมและ

เหมาะสมแก่พนกังาน และดูแลปรับปรุงอยา่งสมํ่าเสมอ  

7) ปลูกจิตสาํนึกและส่งเสริมในเร่ืองการทาํงานดว้ยความปลอดภยัและถกูสุขลกัษณะ จดัใหเ้กิดบรรยากาศ

และสภาวะแวดลอ้มในสถานท่ีทาํงานท่ีดี ใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว 

8) บริหารงานตามระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และระบบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม

ตามมาตรฐานสากล 

9) ส่งเสริมใหพ้นกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วิตระหวา่งชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั 

 

3. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะให้ผูใ้ช้สินคา้และบริการไดรั้บประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสุงสุด ทั้งดา้น

คุณภาพและราคาท่ีเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยนื โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 

1) ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและคนรอบขา้ง รวมถึงร่วมเป็นส่วน

หน่ึงในการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี และส่งเสริมใหส้ังคมเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

2) สร้างสรรคน์วตักรรม งานวิจยั และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีมีมูลค่าสูง มีคุณภาพ 

และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นหลากหลายมิติ 
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3) พฒันาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ประหยดัพลังงาน 

สามารถหมุนเวียนใชซ้ํ้าได ้และมีอายกุารใชง้านท่ียนืยาว 

4) ผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภยั ไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูบ้ริโภคและไวว้างใจได้ รวมทั้งให้

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอแก่ผูบ้ริโภค 

5) จดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้อยา่งเป็นระบบ ปลอดภยั และไม่นาํขอ้มูลลูกคา้ไปใชใ้นทางไม่ถูกตอ้ง 

6) กาํหนดราคาของสินคา้และบริการในอตัราท่ีเป็นธรรม 

7) จดัใหมี้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

4. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยึดถือการปฏิบติัตามสัญญา จรรยาบรรณทาง

ธุรกิจ และคาํมัน่ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้อยา่งเคร่งครัด ดงัต่อไปน้ี 

 

1) กาํหนดระเบียบในการจดัหาคู่คา้และขั้นตอนดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีชดัเจน 

2) พิจารณาราคาซ้ือท่ีเหมาะสมและยติุธรรม โดยคาํนึงถึงความสมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และบริการ

ท่ีไดรั้บ รวมถึงสามารถใหเ้หตุผลท่ีเหมาะสมไดเ้ม่ือมีการตรวจสอบ 

3) ชาํระเงินใหคู้่คา้อยา่งถกูตอ้งและตรงเวลา 

4) ทาํธุรกิจแบบยัง่ยืนและโปร่งใส โดยปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้และสัญญาท่ีกาํหนดไว ้และมีความ

เป็นธรรมแก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

5) ไม่เรียกหรือรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่คา้ 

6) มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ควรปรับปรุงต่าง ๆ  

7) สนบัสนุนการจดัหาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและผลิตภณัฑชุ์มชน 

8) หลีกเล่ียงการซ้ือสินคา้กบัคู่คา้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

9) ไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่คา้กบัผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมจากคู่คา้ 

10) ไม่ทาํธุรกิจกบัคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมผิดกฎหมายหรือขดัต่อความสงบเรียบร้อยและศลัธรรมอนัดี 

11) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คู่คา้ดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมัน่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับคู่คา้ (Supplier Code of Conduct) 
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5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้รับจ้าง 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดูแลผูรั้บจา้งทั้งในเร่ืองมาตรฐานสิทธิมนุษยชน สภาพแวดลอ้ม ความปลอดภยัใน

การทาํงาน และผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ นอกจากน้ียงัส่งเสริมการพฒันาขีดความสามารถ และพฒันาความรู้

ทั้งในงานและนอกงานของผูรั้บจา้งใหส้ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ดงัต่อไปน้ี 

 

1) พิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม  

2) ส่งเสริมและดูแลในเร่ืองความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของผูรั้บจา้ง 

3) เปิดโอกาสให้ผูรั้บจา้งไดเ้ขา้พบผูบ้ริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้การทาํงานเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีวางไว ้

4) สนบัสนุนใหคู้่ธุรกิจมีการพฒันาความรู้ เพื่อใหก้ารทาํงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คู่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยใหย้ดึมัน่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจสาํหรับคู่คา้ 

 

6. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน ดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายและถือมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 

และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมท่ีบริษทัฯ เขา้ไปดาํเนินธุรกิจตามความเหมาะสม รวมถึงให้

พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีท่ีทาํประโยชน์ให้กบัชุมชนและสังคม 

โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

1) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนท่ีอยู่รอบสถาน

ประกอบการของบริษทัฯ 

2) ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มชุมชน ควบคุมการดูแลการบริหารจดัการกาํจดัของเสีย ทั้งจากกระบวนการผลิตและ

การใช้งานทัว่ไป รวมถึงส่ิงปนเป้ือต่าง ๆ สู่สภาพแวดลอ้มภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ

และมีการติดตามเฝ้าระวงัอยา่งต่อเน่ือง 

3) ส่ิงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ทั้ งด้าน

การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีกีฬา และศิลปะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมใหเ้ยาวชน 

4) สนบัสนุนกิจกรรมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูป้ระสบภยัอยา่งเร่งด่วน รวมทั้งพฒันาศกัยภาพ

และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น อาทิ การพฒันาอาชีพ การสร้างชุมชน เขม้แข็ง เพื่อให้

สามารถช่วยเหลือตนเองไดอ้ยา่งดี 
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5) สนับสนุนกิจกรรมดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามยัและ

คุณภาพชีวิตท่ีดี 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ การอนุรักษ์วฒันธรรม และการทาํนุบาํรุงศาสนาตามความ

เหมาะสม 

7) สนบัสนุนมูลนิธิและองคก์รสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและแบ่งปันโอกาสให้ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมมีชีวิต

ท่ีดีขึ้น ตลอดจนสนบัสนุนองคก์รท่ีสร้างสรรคกิ์จกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

8) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้ งเสนอความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ร้องเรียน ท่ีเป็นผลมาจากการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมุ่งหวงัให้อุตสาหกรรม

และชุมชนสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 

7. นโยบายและแนวปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐ 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผูมี้ส่วนได้เสีย โดยได้กาํหนดแนวปฏิบติัในการทาํ

ธุรกรรมกับรัฐไว  ้เพื่อให้พนักงานดาํเนินการอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐ ทั้งทางดา้นวิชาการและการสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

1) ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และตระหนักอยู่เสมอว่า กฎหมาย 

กฎเกณฑ ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละทอ้งถ่ินอาจะมีเง่ือนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติัท่ี

แตกต่างกนั 

2) ไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีอาจจูงใจใหพ้นกังานในหน่วยงานภาครัฐ มีการดาํเนินการท่ีไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 

3) สนบัสนุนกิจกรรมของภาครัฐตามความเหมาะสม 

4) ร่วมประชุมใหข้อ้คิดเห็น และช่วยเหลือทางวิชาการอยา่งต่อเน่ืองตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

5) รับการตรวจเยีย่มจากหน่วยงานภาครัฐ 

6) รับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานภาครัฐ 

 

8. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางธุรกจิ 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ี

สุจริต โดยยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

คาํนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการคา้และกฎหมายแข่งขนัทางการคา้ โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 




