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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทาง 

เศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซงึบริษัทฯ หวงัว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้

ความรับผิดชอบต่อสงัคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กนัไปด้วย ทงันี 

บริษัทฯ ได้จดัทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยแบง่เป็น 7 หมวด ดงันี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นทีจะประกอบธุรกิจด้วยความซือสตัย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตงัมนัทีจะแข่งขนัทาง

การค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึง

ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลทีเป็นความลบัของคู่แข่งทาง

การค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สุจริตทางการค้าในการจดัซือเครืองจกัร เป็นต้น นอกจากนี บริษัทฯ 

ยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อืน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือ

ข้อกําหนดเกียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีลิขสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

อีกทงั บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้สํานึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดบัชนัให้เกิดความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมด้วย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมนัในหลกัการการกํากบัดูแลกิจการ และ

ปฏิบตัิตามกฎหมายทีเกียวข้องกบัการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั การให้หรือรับสินบนกบัเจ้าหน้าทีของรัฐ

หรือภาคเอกชน โดยบริษทัฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสาย

การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพือให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบ

ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษทัฯ ยงัได้กําหนดแนวทางการปฏิบตัิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ   ดงัน ี

 

 

 



 

 

 

 

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษทัฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชนัในทกุ

รูปแบบทงัทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึทกุหน่วยงานทีเกียวข้อง และให้มีการสอบทานการ

ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนันีอย่างสมําเสมอ 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าทีต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทําทีเข้าข่าย

การทุจริตคอร์รัปชนัทีเกียวข้องกบับริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคบับญัชา หรือบุคคลทีรับผิดชอบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนทีแจ้งเรืองการทุจริตคอร์รัปชนั รวมทงับคุคลทีให้ความ

ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชนั 

(4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าทีในการให้การส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั เพือ

สือสารไปยงัพนักงานและผู้ ทีเกียวข้องทุกฝ่าย รวมทงัทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ

ต่าง ๆ เพือให้เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงของสภาพธุรกจิ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

(5) ผู้ ทีกระทําการทุจริตคอร์รัปชนัจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบทีบริษัทฯ กําหนดไว้ และ

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานนัผดิกฎหมาย 

(6) บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ให้มี

ความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนั และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความ

ซอืสตัย์ความรับผดิชอบ และภาระหน้าทีของตน 

(7) บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอืนทีต้องปฏิบัติหน้าทีทีเกียวข้องกบับริษัทฯ รายงานการ

ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษัทฯ  

(8) บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบุคลากร การเลือนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล

การปฏิบัติงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ

เพียงพอ เพือป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกันให้แก่พนักงานและ

ลกูจ้างของบริษทัฯ  

(9) เพอืความชดัเจนในการดําเนินการในเรืองทีมีความเสียงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชนัในเรืองดงัต่อไปนี 

ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัด้ิวยความระมดัระวัง และตรวจสอบให้แน่ชดั 

 



 

 

 

 

(ก) การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย 

เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูค่าทีเหมาะสม 

(ข) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้อง

มนัใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไม่ได้เป็นการอําพรางการติดสนิบน 

(ค) ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอนื ๆ กบัหน่วยงานภาครัฐ

หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย นอกจากนี กรรมการบริษทั ผู้บริหาร 

พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทกุขนัตอนของการดําเนินกิจการ 

3. การเคารพสิทธมินุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ทีมีส่วนเกียวข้องไม่ว่าจะ

เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ

เสรีภาพทีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขันพืนฐาน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเชือชาติ สญัชาติ ศาสนา 

ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถงึจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ 

เข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจดัให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสําหรับผู้ทีได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทงันี เพือให้การเคารพสทิธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ

มนษุยชนและปลกูจิตสํานึกให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัติามหลกัสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น

ปัจจยัทีจะช่วยเพมิมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเตบิโตอยา่งยงัยืนของบริษัท

ฯ ในอนาคต ทงันี บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิดงันี 

(1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเป็นธรรม  



 

 

 

 

(3) ส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านตา่ง ๆ ทีเกียวข้องเพือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึง

ปลกูฝังทศันคตทีิดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแกบุ่คลากร 

(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามทีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากทีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน

ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แกพ่นกังาน เช่น และเงินชว่ยฌาปนกิจ เป็นต้น 

(5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจําปีแกบุ่คลากรทุกระดบัชนัของบริษัทฯ โดยพจิารณาจากปัจจยัความเสียง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุคคล  

(6) ดําเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีทํางานทีดี โดยจัดให้มี

มาตรการป้องกนัการเกิดอบุติัเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถงึจดัการ

ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยทีดี และดูแลสถานทีทํางานให้ถูกสุขลักษณะ มีความ

ปลอดภัยอยูเ่สมอ 

(7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกียวกบัปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ

กระทําทีไม่ถกูต้องในบริษัทฯ รวมถงึให้การคุ้มครองพนกังานทีรายงานเรืองดงักลา่ว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะพฒันาสินค้าของบริษัทฯ เพือความพงึพอใจและประโยชน์สงูสุดของลูกค้าและยึดมนัในการ

ปฏิบตัติอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซือสตัย์ ดงันี 

(1) บริษัทฯ คํานึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของสนิค้าและบริการเป็นสําคญั โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นการให้บริการที

มีคณุภาพ  เพือให้ลกูค้าได้รับสนิค้าและบริการทีมีคณุภาพ  และได้รับความพงึพอใจสูงสุด  

(2) บริษัทฯ มีการพฒันาการให้บริการต่อลกูค้าอย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพือให้

ลกูค้าได้รับสนิค้าและบริการทีมีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ  

(3) บริษัทฯ ยดึมนัในการตลาดทีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกียวกบัสินค้า

ของบริษัทฯ ทีถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพือให้ลูกค้ามีข้อมูลทีถูกต้องและ

เพียงพอในการตดัสนิใจ  

 



 

 

 

 

(4) บริษัทฯ คํานึงถึงความต้องการของลูกค้า และมุ่งมันทีจะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการทีมีคุณภาพ 

รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพือให้ลูกค้ามีความมันใจในคุณภาพ 

และมาตรฐาน ของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ  

(5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพือใช้ในการสือสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรืองร้องเรียน

เกียวกบัคณุภาพของสนิค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ เพือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

รวดเร็ว 

(6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลูกค้าไว้เป็นความลบั และจะไม่ใช้ข้อมลูดงักล่าวไปใช้ในทางทีมิชอบ 

(7) บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพือเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลกูค้ากบับริษัทฯ ให้

ยงัยืน 

6. การดูแลรักษาสิงแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม เพือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนและตอบแทน

คืนสูส่งัคมอยา่งแท้จริง  โดยมีวตัถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันนั บริษัทฯ จงึมีนโยบายในการ

ให้ความช่วยเหลือและพฒันาสงัคม ให้ความร่วมมือในกจิกรรมต่าง ๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืนทีทบีริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจ

ตามควรแก่กรณี รวมทังตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีมีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิงแวดล้อมอันเนืองมาจากการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มี

จติสํานกึและความรับผิดชอบต่อสงิแวดล้อมและสงัคมด้วย 

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึงได้จากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สงิแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทงัในระดบักระบวนการทํางานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร ซึงนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริมทําสิงต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี ยังอาจหมายถึงการ

เปลียนแปลงทางความคิด หรือการผลิต เพือเป็นการเพิมมูลค่าเพิมให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการ

เปลียนแปลงในเชิงบวก เพือทําให้สิงต่าง ๆ เกิดความเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึ กอ่ให้เกดิผลผลิตทีเพมิขนึ ทงันี เพอืให้

เกดิประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งสงูสดุ โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี 

 

 



 

 

 

 

(1) สํารวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่ในปัจจบุนัว่า ก่อให้เกิดความเสียงหรือมี

ผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทังศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพือลด

ผลกระทบดงักล่าว นอกจากนี บริษทัฯ จะศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด 

และครอบคลมุทกุด้าน เพือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสู่การค้นพบนวตักรรมทางธรุกิจ 

(2) เปิดเผยนวัตกรรมทีค้นพบในสิงทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม เพือกระตุ้ นให้ธุรกิจและ

ผู้ประกอบการรายอืนได้ปฏิบตัติาม 

(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสมําเสมอ และอยา่งต่อเนือง ซงึเป็นการ

สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพือการเติบโตของบริษัทฯ และเพือการตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภค 

ทงันี การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยการสือสารและเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้ มีส่วนได้เสีย

ให้รับทราบทงัทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสือสารทีหลากหลาย เพือให้มนัใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ 

เข้าถงึกลุม่ผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ อยา่งทวัถงึ 

 

 


