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อ้างถึง นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 17 – 25 

นโยบายเพือ่สังคมและผู้มส่ีวนได้เสีย 

ส่วนท่ี 3 สิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

           3.1 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

              บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี พนกังาน สงัคม 

ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากวสิยัทศัน์ รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของบริษทัท่ีไดก้ล่าวโดยสรุปไวใ้นส่วนท่ี 1 ของนโยบาย

การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฉบบัน้ี โดยมีนโยบายท่ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดรั้บความพึงพอใจ และไดรั้บสิทธินั้นอยา่ง

เตม็ท่ีบนหลกัการของความเป็นธรรม เสมอภาค เพ่ือการเติบโตร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื บริษทัจึงก าหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ดงัน้ี  

ก. นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอยา่งมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ีย ัง่ยืนจากการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษทัฯ 

 บริษทัฯเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น ในการได้รับข้อมูลท่ีจ าเป็นอย่างเท่าเทียมกนั และเปิดเผยผลประกอบการ ฐานะ
การเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด 

 บริษทัฯปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่า การตดัสินใจและการ
กระท าใด ๆ มีการค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

 บริษทัฯควบคุมให้มีการด าเนินงาน ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพท่ีดีข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ข. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัฯมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ จึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจดัให้มีระบบการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 บริษัทฯให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

 บริษทัฯจดัระบบเพ่ือใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ หรือการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยด าเนินการ
อยา่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
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 บริษทัฯควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและส านกังานใหมี้ความปลอดภยั
ต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทัฯ 

 บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจกบัลูกคา้ เพ่ือใหลู้กคา้ไดรั้บการบริการท่ีดีท่ีสุด 

ค. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้  

บริษัทฯประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาและรักษา
สมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้ และคู่สญัญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน 
คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกันและกนั บริษทัจึงมีแนวปฏิบัติเก่ียวกบักระบวนการจดัหาสินคา้และ
บริการ ดงัน้ี 

 บริษทัฯจดัใหมี้การแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 

 บริษทัฯจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา ดว้ยความเท่ียงธรรม 

 บริษทัฯจดัท ารูปแบบสญัญากบัคู่คา้ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

 บริษทัฯจดัใหมี้ระบบการจดัการและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจวา่ มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอยา่งครบถว้น และ
ป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

 บริษทัฯจ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

การคดัเลือกคู่คา้ 

บริษทัฯมีนโยบายการคดัเลือกคู่คา้อย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดหา เพ่ือประโยชน์ด้านการ

บริหารตน้ทุน ดา้นประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพ่ือการด าเนินธุรกิจร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง น าไปสู่ความกา้วหนา้

อยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั บริษทัจึงก าหนดแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 

1. เป็นคู่ค้าท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และให้ความส าคัญและค านึงถึงสิทธิ

มนุษยชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. เป็นคู่คา้ท่ีมีสภาพการด าเนินธุรกิจท่ีดี มีสถานะทางการเงินมัน่คง มีสถานประกอบการท่ีสามารถตรวจสอบได้

และมีประวติัการด าเนินกิจการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่มีประวติัเส่ือมเสีย อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย 

การกระท าการทุจริต หรือมีประวติัการละท้ิงงาน หรืออยูใ่นบญัชีรายช่ือบริษทัตอ้งห้ามของทางราชการและ

เอกชน 

3. มีผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน มีผลงานท่ีน่าพอใจทั้งคุณภาพ และราคา  

4. สามารถส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการได้อย่างสม ่ าเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

ง. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้  

บริษทัฯด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัฯยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
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 บริษทัฯจะไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

 บริษทัฯจะด าเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา
คู่แข่งทางการคา้ ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 

จ. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการค ้าประกนัท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

 บริษัทฯจะควบคุมให้มีการช าระคืนเงินกู้ และดอกเบ้ีย ให้กับเจ้าหน้ีเงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้ืมไปในทางท่ีขดัต่อวตัถุประสงคข์อง
การกูย้มืเงิน 

 บริษทัฯจะบริหารเงินทุน เพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดีของบริษทัฯ 

 บริษทัฯจะรายงานและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง บริษทัฯจะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วม กนัพิจารณาหา

แนวทางแกไ้ข 

ฉ. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัฯตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์และประสงค์ท่ีจะให้บุคลากรมีความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมี
บรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสกา้วหนา้ในงานอาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั บุคลากรจะไดรั้บการพฒันา
ส่งเสริมศกัยภาพให้มีความรู้ความสามารถอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้างคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ 
บริษทัฯจึงมีนโยบายดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นการพฒันาความรู้และศกัยภาพของพนกังาน นโยบาย
ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  และนโยบายดา้นอ่ืน ๆ  โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษัทฯคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจ้างให้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยค านึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ต าแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นกบังาน  โดยไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุ
เช้ือชาติ ศาสนา 

 บริษทัฯก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
สภาพและลกัษณะของงาน และผลการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ การบริหารงานและการประเมินผลงานทัว่ทั้งองคก์ร 

 บริษทัฯสนบัสนุนให้พนักงานไดรั้บการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศกัยภาพการท างานให้สูงข้ึน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

 บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานได้รับข่าวสารท่ีเก่ียวข้องอยู่เสมอ ตามโอกาสอันควรและเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีในการท างานร่วมกนั 
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 บริษทัฯจดัให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษ
พนกังานท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนกังาน 

 บริษทัฯเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน โดย
ไม่ถือเป็นความผิดทางวินยั ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บความคุม้ครอง และถือเป็นความลบั โดยขอ้เสนอแนะ 
ร้องเรียน ร้องทุกขต์่าง ๆ จะไดก้ารพิจารณาอยา่งจริงจงั และหาแนวทางแกไ้ขโดยเร็ว 

แนวปฏิบติัค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 

 ก าหนดค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ไม่ต ่ากว่ากฏหมายแรงงานก าหนด ค านึงถึงความเหมาะสม ตามความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน และสอดคล้องกับค่าเฉล่ียของ
อุตสาหกรรมเดียวกนั และเป็นค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการเจริญเติบโตของบริษทัฯ ทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว 

 จดัให้มีสวสัดิการต่าง ๆ เช่น โบนสั, ค่าล่วงเวลา, ค่าครองชีพ, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าเบ้ียประกนัภยักลุ่ม, เงิน
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, การตรวจสุขภาพประจ าปี และสวสัดิการตามกฎหมาย เช่น เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน และผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ60 ปี    ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561     มียอดรวมผลประโยชน์พนกังานตาม        งบการเงิน จ านวน 49,643,277.00 บาท 

 บริษทัฯจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพช่ือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพไทยพาณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ ทะเบียน
เลขท่ี 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพาณิชย ์เป็นผูจ้ดัการกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สมาชิกกองทุน มีจ านวน 180 
ราย มีเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ รวม 66,288,849.12 บาท  

 จดัหาแหล่งเงินกูซ้ื้อบา้น/ปรับปรุงอาคารในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และแหล่งเงินกูก้องทุนส ารองเล้ียงชีพ  

 ในปี 2561 ผลตอบแทนรวมของพนกังาน จ านวน 280,063,306.00 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน, ค่าแรง, โบนสั, ค่า
ครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าประกนัภยักลุ่ม, เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ, เงินสมทบ
ประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน, ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

แนวปฏิบติัการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน 

 จดัใหมี้การปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ เพ่ือใหเ้ขา้กฎ ระเบียบ ตามคู่มือพนกังาน แผน่พบั 

 จดัใหมี้การอบรมภายในบริษทั โดยการเชิญวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยายเก่ียวกบัความปลอดภยัในการท างาน การ
ท างานร่วมกนั การปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริต การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 จดัส่งพนกังานไปอบรมส านกังานภายนอก เช่น ธรรมนิติ, IOD, สภาวชิาชีพการบญัชีฯ เป็นตน้ 

 ส่งเสริมใหพ้นกังานไดศึ้กษาเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาความรู้และเตรียมพร้อมการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 

การฝึกอบรม 

 ในปี 2561 มีจ านวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมพนกังาน 11.38 ชัว่โมง/คน/ปี 

ช. นโยบายการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  
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บริษทัฯตระหนกัดีวา่ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของบริษทัฯ และเป็นปัจจยัส าคญั
ต่อการเติบโตอยา่งย ัน่ยืนขององคก์ร บริษทัฯจึงก าหนดนโยบายท่ีจะเอ้ืออ านวยให้พนกังานและคู่สัญญาปฏิบติังานอยา่ง
ปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

 บริษทัฯจะหาแนวทางป้องกนัอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน โดยความ
ร่วมมืออยา่งจริงจงัของพนกังานทุกคน รวมทั้งหาทางจ ากดัและควบคุมความเส่ียงในการปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 

 บริษทัฯจะให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอ่ืน ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุอนัเกิดจากการ
ปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 

 บริษทัฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่าง ๆ ในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และจะน ามาตรฐานการ
จดัการเก่ียวกบัความปลอดภยั ท่ีน่าเช่ือถือมาใชบ้งัคบัในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนดไว ้

 บริษทัฯจะจดัให้มีการออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัท าระเบียบปฏิบติั การวางแผนด าเนินการ และการฝึกอบรม
พนกังานให้มีความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอในเร่ืองความปลอดภยัในการท างาน เพ่ือป้องกนั
อนัตรายอนัอาจเกิดจากเคร่ืองจกัร วธีิการท างาน หรือโรคภยัต่าง ๆ 

 พนกังานท่ีรายงานตวัเขา้ท างาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยูใ่นระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือสารเสพติดอ่ืน 
ๆ ในระดบัท่ีสามารถท าใหก้ารปฏิบติังานเสียหายได ้จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยัตามกฎระเบียบของบริษทัฯ 

แนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั 

 จดัวางผงัโรงงานท่ีดี เป็นระเบียบ และเป็นสดัส่วน 

 จดัใหมี้ทางเขา้ - ออกพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 

 ก าหนดเสน้ทางเดินอยา่งเหมาะสม มีความกวา้งพอเหมาะและสะดวก 

 จดัใหมี้ตูห้รือกล่องเก็บเคร่ืองมืออยา่งเหมาะสม และเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีก าหนด 

 กระบวนการผลิตท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหมห้รือการระเบิดไดง่้าย แยกออกจากบริเวณปฏิบติังานอ่ืน ๆ 

 มีทางหนีไฟอยา่งเพียงพอ ในกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้

 จดัระบบแสงสวา่ง และการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

 มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ซกัซอ้มการหนีไฟ การใชเ้คร่ืองดบัเพลิง การใชเ้คร่ืองฉีดน ้ าดบัเพลิง และ
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 จดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเหมาะสม 

 จดัส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น หอ้งสุขาและหอ้งปฐมพยาบาล 

 จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังาน 

 จดัใหมี้การประกนัภยักลุ่มส าหรับพนกังาน 
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สถิติอุบติัเหตุจากการท างาน 

 ในรอบปีท่ีผา่นมา สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงานเกิน 3 วนั คิดเป็น 1.75 คน / 1,000 คน 

ซ. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสงัคม  

เพื่อรักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมท่ีดี บริษทัฯจึงก าหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะประพฤติปฏิบติัตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงาน
ก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษทัฯสนับสนุนให้พนักงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ แนวปฏิบติัในการด าเนินงาน เพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯจะด าเนินโครงการหรือท ากิจกรรมทางสงัคมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนักบัชุมชนและสงัคม 

 บริษทัฯจะดูแลป้องกนัมิใหก้ารด าเนินงานของบริษทั ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวติของชุมชน และสงัคม  

 บริษทัฯจะสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสงัคม ในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

 บริษทัฯจะร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรคชุ์มชนและสงัคม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน ทั้งใน
ส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวติ  แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัชุมชนและสงัคม เพ่ือน ามาปรับปรุง
การท างานอยา่งสม ่าเสมอ 

ฌ. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ ตาม
หลกัการ ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกนัไม่ใหเ้กิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ และ
ดีกวา่ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษทัฯมุ่งพฒันากระบวนการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและประเมินผลการ
ด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษัทจะปลูกฝังและส่งเส ริมพนักงาน  รวมทั้ งผู ้เก่ี ยวข้อง ให้ มีความรับผิดชอบ  ต่อ ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 บริษทัฯจะตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยูอ่าศยั เป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร จดัให้มี
กระบวนการให้ความรู้แก่พนกังานดว้ยการฝึกอบรม เพ่ือให้พนกังานทุกคน ตระหนกัในความส าคญั เกิดความหวง
แหน รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 บริษทัฯจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีด าเนินกิจการ ใหเ้กิดความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื 

 บริษทัฯจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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 บริษทัฯจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการด าเนินงานกบัหน่วยงานอ่ืน 
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

ญ. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯมีนโนบายด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

 บริษทัฯจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

 บริษทัฯสนับสนุนให้พนกังานใชสิ้ทธิอนัชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ และ
ตามกฎหมาย 

  บริษทัฯจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการท างาน การเปิดเผยหรือ
การถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะท าไดต้่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจากพนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ี การ
ล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวนิยั เวน้แต่ไดก้ระท าไปตามระเบียบบริษทัฯ หรือตามกฎหมาย 

 บริษทัฯไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 พนกังานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่วา่จะโดยทางวาจา หรือการกระท าต่อผูอ่ื้นบน
พ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกาย 

ฎ. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัมีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทย มีความโปร่งใส ยดึมัน่ในความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ไม่สนบัสนุนการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ดงันั้น ในปี 2556 บริษทัจึงเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ และก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 ค านิยาม การทุจริตและคอร์รัปชัน่ (Corruption) หมายถึง การใชต้  าแหน่งอ านาจหนา้ท่ี หรือการใชท้รัพยสิ์นท่ีมีอยู่

ในทางมิชอบ การติดสินบนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบใด  โดยการเสนอให ้สญัญา มอบให ้     ใหค้  ามัน่ เรียกร้อง หรือรับ 

ซ่ึงเงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใดอนัมิควรได ้ เพ่ือประโยชนต์่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จกั กบัหน่วยงาน

ราชการ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือใหห้น่วยงานหรือ

บุคคลนั้น กระท า หรือละเวน้จากการกระท าหนา้ท่ีท่ีถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัท่ีก าหนดไว ้ เพ่ือใหไ้ดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้ง

ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอ้บงัคบั ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของทอ้งถ่ิน หรือจารีตทางการคา้ ใหก้ระท าได ้

 บริษทัก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ กล่าวคือ หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั 

กระท าการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และ

คนรู้จกั ทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่วา่ตนจะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห ้ หรือผูเ้สนอให ้ ทั้งท่ีเป็นตวัเงิน หรือไม่

เป็นตวัเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตาม
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นโยบายอยา่งเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติัตาม จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวนิยัตามระเบียบท่ีบริษทัก าหนดไว ้และอาจ

ไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นเป็นการกระท าท่ีผดิกฎหมาย 

 บริษทัใหค้วามส าคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหส้ามารถน านโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ มาใช้

ปฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ท าการส่ือสาร ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังาน เก่ียวกบัการป้องกนัการหาผลประโยชน์

ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรม

องคก์ร 

 บริษทัใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทั โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือในการแจง้เบาะแสและรายงานการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษาเป็นความลบั ส าหรับพนกังานท่ีปฏิเสธ

การทุจริตและคอร์รัปชัน่ บริษทัมีนโยบายไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การ

ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้นจะท าใหบ้ริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

 บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและเท่ียงธรรม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต ประเมินความเป็นไปไดใ้นเร่ืองการทุจริต และพิจารณามาตรการ

ป้องกนัและการควบคุม ใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่บริษทัจะสามารถป้องกนัและควบคุมการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 บริษทัมีแนวทางการก ากบั และควบคุมดูแล เพ่ือป้องกนั และติดตามประเมินผลการปฏิบติั ตามนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจนทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้ก าหนดในการด าเนินการ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

 บริษทัจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนบุคคลภายนอกไดรั้บ

ทราบ ผา่นช่องทางการส่ือสารของบริษทั อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทั อีเมล ์ โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี 

(แบบ 56-1 และ 56-2) แผน่พบั หนงัสือเวยีน รายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม การปฐมนิเทศ ฝึกอบรม สมัมนา และ

จดหมายทางโปรษณีย ์

 ไม่กระท าการอนัใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง และไม่ใชท้รัพยากรใด ๆ ของบริษทั เพ่ือด าเนินการดงักล่าว ทั้งน้ี บริษทั

เป็นองคก์รท่ียดึมัน่ในความเป็นกลางทางการเมือง สนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมาย และการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมืองแก่นกัการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ไม่วา่

จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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 ค านิยามของการช่วยเหลือทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การใหก้าร

สนบัสนุนทางการเงิน ส่ิงของ และ/หรือการเขา้ร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมใหพ้นกังานเขา้ร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองในนามของบริษทั เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงความไดเ้ปรียบทางธุรกิจการคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการท่ีพนกังานเขา้ร่วม

กิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แตจ่ะตอ้งไม่แอบอา้งความเป็นพนกังาน หรือน าทรัพยสิ์น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใด 

ๆ ของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชนใ์นการด าเนินการทางการเมือง 

 การใชเ้งิน หรือทรัพยสิ์นของบริษทั เพ่ือบริจาคการกศุล ตอ้งกระท าในนามบริษทัเท่านั้น โดยการบริจาคเพ่ือการกศุล 

ผูรั้บตอ้งเป็นมูลนิธิ องคก์รสาธารณะกศุล วดั โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองคก์รเพ่ือประโยชน์ต่อสงัคม ท่ีมี

ใบรับรอง หรือเช่ือถือได ้ และสามารถตรวจสอบได ้ โดยด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั และไดรั้บ

อนุมติัโดยผูมี้อ านาจ 

 การบริจาคเพ่ือการกศุล ในนามส่วนตวัพึงกระท าได ้ แต่ตอ้งไม่เก่ียวขอ้ง หรือท าใหเ้กิดขอ้สงสยัไดว้า่เป็นการกระท า

ท่ีทุจริต เพื่อหวงัผลประโยชน์ใด ๆ  

 การใหเ้งิน หรือ ทรัพยสิ์นของบริษทั เพื่อสนบัสนุนโครงการ ตอ้งระบุช่ือในนามบริษทัเท่านั้น โดยเงินสนบัสนุนท่ี

จ่ายไป ตอ้งมีวตัถุประสงคเ์พ่ือธุรกิจ ภาพลกัษณ์ท่ีดี และช่ือเสียงของบริษทั ทั้งน้ีการเบิกจ่ายตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์

ชดัเจน และมีหลกัฐานท่ีตรวจสอบไดแ้ละด าเนินการผา่นขั้นตอนตามระเบียบของบริษทั 

 ไม่รับของขวญั ของท่ีระลึกท่ีเป็นเงินสด เช็ค พนัธบตัร หุน้ ทองค า อญัมณี อสงัหาริมทรัพย ์หรือส่ิงของในท านอง

เดียวกนั กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน ท่ีเป็นการ

เอ้ือประโยชนต์่อบุคคลนั้น ๆ หรือต่อตนเอง หรือท าใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย 

 ไม่รับทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั ของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด อนัเป็นการชกัน าใหเ้กิดการละเวน้การปฏิบติั

หนา้ท่ีของตน 

 ไม่ใหท้รัพยสิ์น ส่ิงของ ของขวญั หรือของก านลัใด ๆ หรือประโยชน์อ่ืนใด      เพ่ือจูงใจในการตดัสินใจ หรือมีผลท า

ใหผู้รั้บ ไม่ปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัทางการคา้เช่นเดียวกนักบัคู่คา้รายอ่ืน 

 ไม่เป็นตวักลางในการเสนอเงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ หน่วยงานราชการ 

หรือหน่วยงานเอกชน เพ่ือแลกกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้ หรือท าใหเ้จา้หนา้ท่ีราชการหรือเอกชน ละเวน้การปฏิบติั

ตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ปฏิบติัทางกฎหมายตามท่ีก าหนดไว ้

 

 

 


