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นโยบายเพื่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ส่วนท่ี 3 สิทธิและการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3.1 การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ เจา้หน้ี

พนกังาน สงัคม ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม ดงัจะเห็นไดจ้ากวสิยัทศัน์ รวมตลอดถึงจรรยาบรรณของบริษทัท่ีไดก้ล่าวโดยสรุป

ไวใ้นส่วนท่ี 1 ของนโยบาย การกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฉบบัน้ี โดยมีนโยบายท่ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ไดรั้บความพึงพอใจ และไดรั้บสิทธินั้นอยา่ง เตม็ท่ีบนหลกัการของความเป็นธรรม เสมอภาค เพ่ือการเติบโตร่วมกนัอยา่ง

ย ัง่ยนื บริษทัจึงกาํหนดนโยบายในการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดงัน้ี 

ก. นโยบายการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯยดึหลกัการปฏิบติัอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนัต่อผูถื้อหุน้ โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯมุ่งมัน่ในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่คง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทนท่ี

ย ัง่ยนืจากการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและผลประกอบการท่ีดีของบริษทัฯ 

• บริษัทฯเคารพสิทธิของผู ้ถือหุ้น ในการได้รับข้อมูลท่ีจําเป็นอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยผล

ประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมขอ้มูลสนับสนุนท่ีถูกตอ้งตามความจริง ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

• บริษทัฯปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ การตดัสินใจ

และการกระทาํใด ๆ มีการคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกรายและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม 

• บริษทัฯควบคุมใหมี้การดาํเนินงาน ปฏิบติัตามนโยบายของบริษทั และพฒันาการปฏิบติังานใหมี้คุณภาพ

ท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ข. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัฯมีนโยบายในการสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ จึงกาํหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯจดัให้มีระบบการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ โดยปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่าง

เสมอภาคและเท่าเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบติั 

• บริษทัฯให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการบริการอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง โดย

คาํนึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั 

• บริษทัฯจดัระบบเพ่ือใหลู้กคา้สามารถร้องเรียนเก่ียวกบัการบริการ หรือการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย

ดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว และตอบสนองลูกคา้อยา่งดีท่ีสุด 
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• บริษทัฯควบคุมดูแลสภาพแวดลอ้ม พ้ืนท่ีภายในและบริเวณโดยรอบอาคารโรงงานและสาํนักงานให้มี

ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของลูกคา้ และผูม้าติดต่องานกบับริษทัฯ 

• บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างความประทบัใจ และความพึงพอใจกบัลูกคา้ เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการ

บริการท่ีดีท่ีสุด 

ค. นโยบายการปฏิบติัต่อคู่คา้  

บริษทัฯประสงค์ให้การจดัหาสินคา้และบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายท่ีจะพฒันาและ

รักษาสมัพนัธภาพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้ และคู่สญัญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจนในเร่ืองคุณภาพของสินคา้และบริการท่ี

คู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางดา้นเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั บริษทัจึงมีแนวปฏิบติัเก่ียวกบั

กระบวนการจดัหาสินคา้และบริการ ดงัน้ี 

• บริษทัฯจดัใหมี้การแข่งขนับนขอ้มูลท่ีไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 

• บริษทัฯจดัใหมี้หลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สญัญา ดว้ยความเท่ียงธรรม 

• บริษทัฯจดัทาํรูปแบบสญัญากบัคู่คา้ท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

• บริษทัฯจดัให้มีระบบการจดัการและติดตาม เพ่ือให้มัน่ใจว่า มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่าง

ครบถว้น และป้องกนัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา 

• บริษทัฯจ่ายเงินใหคู้่คา้และคู่สญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการชาํระเงินท่ีตกลงกนั 

การคดัเลือกคู่คา้ 

บริษทัฯมีนโยบายการคดัเลือกคู่คา้อยา่งมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจดัหา เพ่ือประโยชน์

ดา้นการบริหารตน้ทุน ดา้นประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน และเพ่ือการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

นาํไปสู่ความกา้วหนา้อยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั บริษทัจึงกาํหนดแนวทางการพิจารณาดงัน้ี 

1. เป็นคู่คา้ท่ีปฏิบติัตามกฎหมาย มีมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และให้ความสาํคญัและคาํนึงถึง

สิทธิมนุษยชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

2. เป็นคู่คา้ท่ีมีสภาพการดาํเนินธุรกิจท่ีดี มีสถานะทางการเงินมัน่คง มีสถานประกอบการท่ีสามารถ

ตรวจสอบไดแ้ละมีประวติัการดาํเนินกิจการท่ีน่าเช่ือถือ ไม่มีประวติัเส่ือมเสีย อนัเน่ืองมาจากการ

ดาํเนินธุรกิจท่ีผิดกฎหมาย การกระทาํการทุจริต หรือมีประวติัการละท้ิงงาน หรืออยูใ่นบญัชีรายช่ือ

บริษทัตอ้งหา้มของทางราชการและเอกชน 

3. มีผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐาน มีผลงานท่ีน่าพอใจทั้งคุณภาพ และราคา  

4. สามารถส่งมอบสินคา้และ/หรือบริการไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนองต่อ

การเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งยดืหยุน่ 

ง. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้  

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม โดยบริษทัฯยดึหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
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• บริษทัฯจะไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมะสม 

• บริษทัฯจะดาํเนินธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ย

การกล่าวหาคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยความไม่สุจริต และปราศจากขอ้มูลความจริง 

จ. นโยบายดา้นการปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อเจา้หน้ีดว้ยความเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯจะปฏิบติัตามเง่ือนไขการคํ้าประกนัท่ีมีต่อเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 

• บริษทัฯจะควบคุมให้มีการชาํระคืนเงินกู ้และดอกเบ้ีย ให้กบัเจา้หน้ีเงินกูย้ืมทุกประเภทอยา่งครบถว้น

ตามกาํหนดเวลา และปฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง โดยไม่ใชเ้งินกูย้ืมไปในทางท่ีขดัต่อ

วตัถุประสงคข์องการกูย้มืเงิน 

• บริษทัฯจะบริหารเงินทุน เพ่ือใหเ้จา้หน้ีมัน่ใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีดี

ของบริษทัฯ 

• บริษทัฯจะรายงานและใหข้อ้มูลของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และครบถว้นแก่เจา้หน้ี 

• กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง บริษทัฯจะรีบแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบล่วงหนา้เพ่ือร่วม 

กนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

ฉ. นโยบายการปฏิบติัต่อพนกังาน 

บริษทัฯตระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย ์และประสงคท่ี์จะใหบุ้คลากรมีความภาคภูมิใจในองคก์ร 

โดยมีบรรยากาศในการทาํงานแบบมีส่วนร่วมและมีโอกาสกา้วหนา้ในงานอาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั บุคลากรจะ

ไดรั้บการพฒันาส่งเสริมศกัยภาพให้มีความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพ่ือการสร้างคุณค่าและ

ดาํรงความเป็นเลิศในธุรกิจ บริษทัฯจึงมีนโยบายด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ นโยบายดา้นการพฒันา

ความรู้และศกัยภาพของพนกังาน นโยบายดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  และนโยบายดา้นอ่ืน ๆ  โดยมี

แนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯคดัเลือกบุคคลเพ่ือวา่จา้งใหด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ ดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัของ

แต่ละตาํแหน่ง คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ และขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นกบังาน  โดยไม่มีขอ้กีด

กนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา 

• บริษัทฯกําหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม มีความเหมาะสมกับความรู้

ความสามารถ สภาพและลกัษณะของงาน และผลการปฏิบติังาน และสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ การบริหารงานและ

การประเมินผลงานทัว่ทั้งองคก์ร 

• บริษทัฯสนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรม พฒันาความรู้ ความสามารถ พฒันาศักยภาพการ

ทาํงานให้สูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีความกา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงาน 
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• บริษทัฯส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ ตามโอกาสอนัควรและเท่าท่ีจะทาํได ้เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพและความสมัพนัธ์อนัดีในการทาํงานร่วมกนั 

• บริษทัฯจดัใหมี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเร่ืองการแต่งตั้ง โยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลั และ

การลงโทษพนักงานท่ีชดัเจน โดยปฏิบติัดว้ยความสุจริต เป็นธรรม เท่ียงธรรม ตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของ

ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

• บริษทัฯเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีช่องทางในการเสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกข ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ทาํงาน โดยไม่ถือเป็นความผิดทางวินัย ซ่ึงการร้องเรียน ร้องทุกขย์อ่มไดรั้บความคุม้ครอง และถือเป็น

ความลบั โดยขอ้เสนอแนะ ร้องเรียน ร้องทุกขต์่าง ๆ จะไดก้ารพิจารณาอยา่งจริงจงั และหาแนวทางแกไ้ข

โดยเร็ว 

แนวปฏิบติัค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนกังาน 

• กาํหนดค่าตอบแทนดว้ยความเป็นธรรม ไม่ตํ่ากวา่กฏหมายแรงงานกาํหนด คาํนึงถึงความเหมาะสม ตาม

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละคน และสอดคลอ้งกบั

ค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกนั และเป็นค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกิจ และการ

เจริญเติบโตของบริษทัฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

• จดัใหมี้สวสัดิการต่าง ๆ เช่น โบนสั, ค่าล่วงเวลา, ค่าครองชีพ, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าเบ้ียประกนัภยั

กลุ่ม, เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ, การตรวจสุขภาพประจาํปี และสวสัดิการตามกฎหมาย เช่น เงิน

สมทบกองทุนประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน และผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ60 ปี 

ซ่ึง  ณ ว ันท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มียอดรวมผลประโยชน์พนักงานตามงบการเ งิน จํานวน 

69,323,939.30 บาท 

• บริษทัฯจดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพช่ือ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไทยพาณิชยเ์ป่ียมทรัพย ์ซ่ึงจดทะเบียน

แลว้ ทะเบียนเลขท่ี 77/2540 โดยมี บลจ.ไทยพาณิชย ์เป็นผูจ้ ัดการกองทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

สมาชิกกองทุน มีจาํนวน 170 ราย มีเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ รวม 69,420,561.87 บาท  

• จดัหาแหล่งเงินกูซ้ื้อบา้น/ปรับปรุงอาคารในอตัราดอกเบ้ียพิเศษ และแหล่งเงินกูก้องทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

• ในปี 2562 ผลตอบแทนรวมของพนกังาน จาํนวน 276,293,971.00 บาท ประกอบดว้ย เงินเดือน, ค่าแรง, 

โบนสั, ค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา, ค่าชุดฟอร์มและอุปกรณ์, ค่าประกนัภยักลุ่ม, เงินสมทบกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ, เงินสมทบประกนัสงัคม, เงินสมทบกองทุนทดแทน, ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ

 

แนวปฏิบติัการพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังาน 

• จดัใหมี้การปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ เพ่ือใหเ้ขา้กฎ ระเบียบ ตามคู่มือพนกังาน แผน่พบั 

• จดัให้มีการอบรมภายในบริษทั โดยการเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวฒิุมาบรรยายเก่ียวกบัความปลอดภยัใน

การทาํงาน การทํางานร่วมกัน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต การใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  
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• จดัส่งพนกังานไปอบรมสาํนกังานภายนอก เช่น ธรรมนิติ, IOD, สภาวชิาชีพการบญัชีฯ เป็นตน้ 

• ส่งเสริมให้พนกังานไดศึ้กษาเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาความรู้และเตรียมพร้อมการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการ

งาน 

การฝึกอบรม 

• ในปี 2562 มีจาํนวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมพนกังาน 9.41 ชัว่โมง/คน/ปี 

ช. นโยบายการปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั  

บริษทัฯตระหนกัดีวา่ความปลอดภยั และสุขอนามยัเป็นความรับผิดชอบขั้นพ้ืนฐานของบริษทัฯ และเป็น

ปัจจยัสาํคญัต่อการเติบโตอยา่งย ัน่ยืนขององคก์ร บริษทัฯจึงกาํหนดนโยบายท่ีจะเอ้ืออาํนวยให้พนกังานและ

คู่สญัญาปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 

• บริษทัฯจะหาแนวทางป้องกนัอุบติัเหตุ การบาดเจ็บ และความเจ็บป่วย อนัเน่ืองมาจากการปฏิบติังาน 

โดยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคน รวมทั้ งหาทางจาํกดัและควบคุมความเส่ียงในการ

ปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 

• บริษทัฯจะใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานรัฐบาลและองคก์รอ่ืน ในการระงบัเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุอนั

เกิดจากการปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมดัระวงั 

• บริษทัฯจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่าง ๆ ในเร่ืองความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด และจะนํา

มาตรฐานการจัดการเก่ียวกับความปลอดภัย ท่ีน่าเช่ือถือมาใช้บังคับในกรณีท่ียงัไม่มีกฎหมายและ

ขอ้บงัคบักาํหนดไว ้

• บริษทัฯจะจดัใหมี้การออกแบบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ การจดัทาํระเบียบปฏิบติั การวางแผนดาํเนินการ และ

การฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและไดรั้บขอ้มูลขา่วสารท่ีเพียงพอในเร่ืองความปลอดภยัใน

การทาํงาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดจากเคร่ืองจกัร วธีิการทาํงาน หรือโรคภยัต่าง ๆ 

• พนักงานท่ีรายงานตวัเขา้ทาํงาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยู่ในระบบร่างกายหรือมีฤทธ์ิสุรา หรือ

สารเสพติดอ่ืน ๆ ในระดับท่ีสามารถทาํให้การปฏิบัติงานเสียหายได้ จะตอ้งได้รับโทษทางวินัยตาม

กฎระเบียบของบริษทัฯ 

 

แนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยั 

• จดัวางผงัโรงงานท่ีดี เป็นระเบียบ และเป็นสดัส่วน 

• จดัใหมี้ทางเขา้ - ออกพ้ืนท่ีปฏิบติังานท่ีปลอดภยั 

• กาํหนดเสน้ทางเดินอยา่งเหมาะสม มีความกวา้งพอเหมาะและสะดวก 

• จดัใหมี้ตูห้รือกล่องเก็บเคร่ืองมืออยา่งเหมาะสม และเก็บไวใ้นสถานท่ีท่ีกาํหนด 

• กระบวนการผลิตท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหมห้รือการระเบิดไดง่้าย แยกออกจากบริเวณปฏิบติังานอ่ืน ๆ 
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• มีทางหนีไฟอยา่งเพียงพอ ในกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้

• จดัระบบแสงสวา่ง และการระบายอากาศท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 

• มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ซกัซอ้มการหนีไฟ การใชเ้คร่ืองดบัเพลิง การใชเ้คร่ืองฉีดนํ้ า

ดบัเพลิง และตรวจสอบอุปกรณ์ตา่งๆ ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

• จดัใหมี้สถานท่ีออกกาํลงักายและสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเหมาะสม 

• จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น หอ้งสุขาและหอ้งปฐมพยาบาล 

• จดัใหมี้การตรวจสุขภาพประจาํปีของพนกังาน 

• จดัใหมี้การประกนัภยักลุ่มสาํหรับพนกังาน 

สถิติอุบติัเหตุจากการทาํงาน 

• ในรอบปีท่ีผา่นมา สถิติการเกิดอุบติัเหตุถึงขั้นตอ้งหยดุงานเกิน 3 วนั คิดเป็น 0.53 คน / 1,000 คน 

ซ. นโยบายการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน และสงัคม  

เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งชุมชนและสงัคมท่ีดี บริษทัฯจึงกาํหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯจะประพฤติปฏิบติัตามสิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบท่ีออก

โดยหน่วยงานกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด และใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐอยา่งสมํ่าเสมอ 

• บริษทัฯสนับสนุนให้พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้ง รับรู้ เขา้ใจ แนวปฏิบติัในการดาํเนินงาน เพ่ือการมีส่วน

ร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม 

• บริษทัฯจะดาํเนินโครงการหรือทาํกิจกรรมทางสงัคมอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี เป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนักบัชุมชนและสงัคม 

• บริษทัฯจะดูแลป้องกนัมิใหก้ารดาํเนินงานของบริษทั ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชน 

และสงัคม  

• บริษทัฯจะสร้างจิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม ในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง

และจริงจงั 

• บริษทัฯจะร่วมกนัส่งเสริมและสร้างสรรคชุ์มชนและสังคม สนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา

ชุมชน ทั้งในส่วนของการพฒันาคุณภาพชีวติ  แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการดาํเนินงานกบัชุมชนและ

สงัคม เพ่ือนาํมาปรับปรุงการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

ฌ. นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และ

ทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลกัการ ดงัน้ี 
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• บริษัทฯจะบริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ และดีกวา่ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

• บริษัทฯมุ่งพัฒนากระบวนการดําเนินงาน  ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตลอดจนทบทวนและ

ประเมินผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

• บริษทัจะปลูกฝังและส่งเสริมพนักงาน รวมทั้ งผูเ้ก่ียวขอ้ง ให้มีความรับผิดชอบ ต่อส่ิงแวดลอ้มและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

• บริษทัฯจะตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ให้น่าอยูอ่าศยั เป็นแหล่งตน้นํ้ าลาํ

ธาร จดัให้มีกระบวนการให้ความรู้แก่พนักงานดว้ยการฝึกอบรม เพ่ือให้พนักงานทุกคน ตระหนกัใน

ความสาํคญั เกิดความหวงแหน รักษา และใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด 

• บริษทัฯจะดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนท่ีท่ีดาํเนินกิจการ ให้เกิด

ความสมดุลของระบบนิเวศน์อยา่งย ัง่ยนื 

• บริษทัฯจะมีส่วนร่วมในการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ท่ีจะส่งผลกระทบ ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

• บริษทัฯจะแสวงหาโอกาสในการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์จากการดาํเนินงานกบั

หน่วยงานอ่ืน เพ่ือปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

ญ. นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชน  

บริษทัฯมีนโนบายดาํเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัสากล ดงัน้ี 

• บริษทัฯจะปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรี 

• บริษัทฯสนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิอันชอบธรรมของตนในฐานะพลเมือง ตามบทบัญญัติแห่ง

รัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย 

•  บริษทัฯจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติั ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน การ

เปิดเผยหรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บความยินยอมจาก

พนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ี การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวนิยั เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบียบบริษทัฯ หรือ

ตามกฎหมาย 

• บริษทัฯไม่ละเมิดและไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 

• พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะโดยทางวาจา หรือการ

กระทาํต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐานของเช้ือชาติ เพศ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกาย 

ฎ. นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯมีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปฏิบติัตามกฎหมาย โปร่งใส ยึดมัน่ในความ

รับผิดชอบต่อสงัคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตามหลกับรรษทัภิบาล และจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ไม่

สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนั้น ในปี 2556 บริษทัฯจึงเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ
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ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ในปี 2558 บริษทัฯจดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริต

และคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร และสมคัรเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพ่ือประเทศไทย เพ่ือ

ร่วมรณรงคใ์หทุ้กองคก์รตระหนกัถึงผลกระทบของการทุจริตและคอร์รัปชัน่ กาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

• บริษทัฯกาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวคือ ห้ามกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั กระทาํการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้ง

เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จกั ทั้ งโดยทางตรงหรือทางออ้ม ไม่ว่าตนจะอยู่ใน

ฐานะเป็นผูรั้บ ผูใ้ห้ หรือผูเ้สนอให้ ทั้ งท่ีเป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานเอกชน ท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ย และตอ้งปฏิบติัตามนโยบายอย่างเคร่งครัด 

หากไม่ปฏิบติัตาม จะไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบท่ีบริษทัฯกาํหนดไว ้และอาจไดรั้บ

โทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นเป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย 

• บริษทัฯให้ความสําคญัในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถนํานโยบายต่อตา้นการทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ มาใชป้ฏิบติัใหเ้กิดเป็นรูปธรรม ทาํการส่ือสาร ให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังาน เก่ียวกบัการ

ป้องกนัการหาผลประโยชน์ในหนา้ท่ีโดยมิชอบ และแนวทางการปฏิบติั เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความ

เขา้ใจและปฏิบติัใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• บริษทัฯใหค้วามเป็นธรรม และคุม้ครองพนกังานท่ีปฏิเสธการทุจริต หรือพนกังานท่ีแจง้เร่ืองทุจริตและ

คอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยใชม้าตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการแจง้

เบาะแสและรายงานการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษทัฯกาํหนดไวใ้นมาตรการคุม้ครองและรักษา

เป็นความลบั สําหรับพนักงานท่ีปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชั่น บริษทัฯมีนโยบายไม่ลดตาํแหน่ง 

ลงโทษ หรือใหผ้ลทางลบต่อพนกังานผูน้ั้น แมว้า่การปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน่นั้นจะทาํให้บริษทั

ฯสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

• บริษัทฯมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็นอิสระและเ ท่ียงธรรม โดยรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการตรวจประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต ประเมินความเป็นไปไดใ้นเร่ือง

การทุจริต และพิจารณามาตรการป้องกนัและการควบคุม ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า

บริษทัฯจะสามารถป้องกนัและควบคุมการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• บริษทัฯมีแนวทางการกาํกบั ควบคุมดูแล ปรึกษาหารือ เพ่ือป้องกนัและติดตามประเมินผลการปฏิบติั 

ตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ท่ีกาํกบั

ดูแลการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่เป็นประจาํ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตลอดจน

ทบทวน แนวปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดทางกฎหมาย 

• บริษทัฯทาํการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยจดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียง 

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานปกติ และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น หา

มาตรการและแนวทางป้องกนัความเส่ียง 

• บริษทัฯจะเผยแพร่นโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ ทั้งในดา้นการใหห้รือการรับของขวญั  การ

บริจาคเพ่ือการกศุล การใหเ้งินสนบัสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง การจดัซ้ือจดัจา้ง  การบริหารงาน
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บุคคล ตลอดจนการใชจ่้ายเพ่ือการเล้ียงรับรองทางธุรกิจ ใหลู้กคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

พนกังานของบริษทัฯ  บริษทัยอ่ย  ตวัแทนทางธุรกิจ ตลอดจนสาธารณชนไดรั้บทราบผา่นช่องทางการ

ส่ือสารของบริษทัฯ อาทิ เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ อีเมล ์โทรสาร รายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจาํปี แผน่พบั 

รายงานความรับผดิชอบต่อสงัคม  การปฐมนิเทศ  ฝึกอบรม  สมัมนา และจดหมายทางไปรษณีย ์
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