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นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจอยู่ภำยใต้กรอบของธรรมำภิบำลที่ดี มีควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมี  
ควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำธุรกิจควบคู่ไปกบักำรสร้ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้บริษัทฯ ตัง้มัน่ที่ จะ
ด ำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีของสงัคม (Good Corporate Citizen) ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน และ
สำมำรถบริหำรกิจกำรให้เติบโตอย่ำงมัน่คงและเป็นที่ยอมรับในสงัคม บนพืน้ฐำนของจริยธรรมและหลกักำรก ำกับดแูล
กิจกำรที่ดี รวมทัง้สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนให้กับผู้ ถือหุ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยค ำนึงถึงผลกระทบในกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่มีตอ่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในทกุด้ำน 

จำกกำรท่ีบริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม จึงได้ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม
ในด้ำนตำ่ง ๆ ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสยีไว้ในจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ คูส่ญัญำ ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ยงั
สง่เสริมกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สนิทำงปัญญำรวมถึงกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตทกุรูปแบบ ในหวัข้อตำ่ง ๆ ดงันี ้

(1) กำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงถกูต้อง ด้วยควำมสจุริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมลูที่
ส ำคัญ  และสำมำรถตรวจสอบได้  ซึ่ งบ ริษัทฯ จะค ำนึ งถึ งผลประโยชน์  และผลกระทบต่อ 
ผู้ ถือหุ้นลกูค้ำ คูค้่ำพนกังำน และผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย รวมถึงมีกำรแบง่ปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสม
และเป็นธรรม  

(2) ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

บริษัทฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
ภำยใต้หลกัพืน้ฐำนทำงจริยธรรม เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
พร้อมทัง้น ำหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำเป็นแนวทำง เพื่อรักษำดุลยภำพของกำรด ำเนินงำนทัง้
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อนัจะน ำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จ
อยำ่งยัง่ยืน 

บริษัทมีนโยบำยในกำรแสดงควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมในรูปแบบ และวิธีกำรตำ่งๆ เช่น 

   กำรบริจำคเพื่อท ำนุบ ำรุงศำสนำ วดัวำอำรำม กำรทอดกฐิน ทอดผ้ำป่ำ กำรสร้ำงพระพทุธรูป หรือสิ่ง
ศกัดิ์สทิธิเพ่ือกรำบไหว้บชูำ 

   กำรบริจำคเพื่อกำรสนบัสนนุกำรศกึษำ โรงเรียน  

   กำรให้งบสนบัสนนุกำรกีฬำ  
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  กำรสนบัสนนุมลูนิธิตำ่งๆเพื่อกำรกศุลสำธำรณะ  

  กำรบริจำคในกรณีเกิดภยัธรรมชำติ 

  กำรบริจำคให้หนว่ยงำนรำชกำรกำรตำงๆ 

  และด้วยควำมส ำนึกในพระกรุณำธิคุณของสถำบนัพระมหำกษัตริย์ บริษัทจึงมีนโยบำยจะร่วมบริจำค
เพื่อสมทบทนุโดยเสด็จพระรำชกำรกศุลในโอกำสตำ่งๆอนัสมควร 

 (3) กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบั 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่ เ ก่ียวข้อง กับสิ่งแวดล้อม  
อำชีวอนำมยั และควำมปลอดภัยในระดบัท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และระดบัภูมิภำค รวมถึงกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นสำกล โดยก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องปฏิบตัิตนให้อยู่
ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้องไม่มีสว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท ำกำรใด  ๆ อนัเป็น
กำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) กำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยวำ่ด้วยทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่มีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ โดยก ำหนดให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำน ต้องปฏิบตัิตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั และต้อง
ไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิด ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบอื่น  ๆ ที่
เก่ียวข้องกบัทรัพย์สนิทำงปัญญำ 

(5) กำรสง่เสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

บริษัทฯ สง่เสริมให้ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั ในองค์กรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
เหมำะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงสื่อสำร ให้ควำมรู้ สนบัสนนุและสร้ำงจิตส ำนึกแก่  
องค์กร  

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใสและตระหนักถึงควำมส ำคัญในเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ โดยกำรด ำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม  สนับสนุนให้พนักงำน
ปฏิบตัิงำนอยำ่งมีคณุธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี  

ในกำรนี ้บริษัทฯ จึงได้มีกำรก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบตัิเพื่อป้องกันและต่อต้ำนปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึน้ โดยสร้ำงวฒันธรรม
องค์กรให้ทกุคนตระหนกัถึงพิษภยัของกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ สร้ำงค่ำนิยมที่ถกูต้อง และเพิ่มควำมเช่ือมัน่ตอ่ผู้มีสว่น
ได้สว่นเสยีทกุฝ่ำย เพื่อให้กำรตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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(1) ห้ำมกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำนทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำที่ หรือใช้
อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ ฝ่ำฝืนหลกักฎหมำย หลกัจริยธรรม รวมทัง้ด ำเนินกำรหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมกับ
ก ำ รค อ ร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รูป แบ บ ทั ้ง ท ำ งต รง แ ล ะท ำ ง อ้ อ ม  แ ล ะ ก ำ รแ ส ว งห ำ ผ ล ป ระ โย ช น์ 
อนัมิควรได้ในรูปแบบตำ่ง ๆ เช่น กำรเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐหรือบคุคลอื่นใดที่ท ำธุรกิจกบับริษัทฯ  เป็นต้น 

(2) ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรให้ หรือรับของขวญั หรือกำรบนัเทิง ไว้เป็นสว่นหนึ่งของจรรยำบรรณในกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยพนกังำนต้องไม่เสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ กำรเลีย้ง
อำหำรและควำมบนัเทิงต่ำง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด ท่ีอำจมีผลให้เกิดข้อสงสยัในพฤติกรรมกำรให้สินบน 
และกำรทจุริตหำกเป็นกำรรับของขวญั ควรเป็นไปอยำ่งสมเหตสุมผล ไมเ่ก่ียวข้องกบักำรผกูมดัทำงธุรกิจ 
และไม่ควรเป็นเงินสดหรือเทียบเท่ำเงินสด และต้องตระหนกัอยู่เสมือนว่ำกำรกระท ำหรือไม่กระท ำใดๆ 
ต้องอยูภ่ำยใต้ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 

(3) ก ำหนดระเบียบจดัซือ้จดัจ้ำง วตัถปุระสงค์ในกำรท ำรำยกำร กำรเบิกจ่ำยเงิน หรือสญัญำใด ๆ โดยในแต่
ละขัน้ตอนจะต้องมีหลกัฐำนประกอบอย่ำงชัดเจน และมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนมุตัิในแต่ละระดบัอย่ำง
เหมำะสม 

(4) มีกำรสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ไปยงัหน่วยงำนทกุระดบัในบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำง
ตำ่งๆ เช่น กำรอบรมพนกังำน ระบบสือ่สำรภำยในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องทรำบและน ำนโยบำยไป
ปฏิบตัิ เป็นต้น 

(5) ก ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส โดยสง่เสริมให้มีกำรสือ่สำรท่ีหลำกหลำยช่องทำง เพื่อให้พนกังำนและผู้
มีสว่นเก่ียวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอนัควรสงสยั ทัง้นี ้จะต้องมีมำตรกำรกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส โดยมี
กำรปกป้องตวัตนของผู้แจ้งเบำะแสอย่ำงเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ำยที่ไม่เป็น
ธรรม รวมถึงมีกำรแตง่ตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสท่ีมีกำรแจ้งเข้ำมำ 

(6) มีกำรพฒันำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทจุริตและคอร์รัปชัน่ให้สอดคล้องกบักฎหมำยที่เก่ียวข้องรวมถึงหลกั
ปฏิบตัิด้ำนศีลธรรม โดยจดัให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เก่ียวข้องหรือสุม่เสี่ยงต่อกำรทจุริต
และคอร์รัปชัน่ และมีกำรจดัท ำมำตรกำรเพื่อป้องกนัอยำ่งเหมำะสม โดยมีกำรสือ่สำรภำยในองค์กรอยำ่ง
สม ่ำเสมอ 

(7) หำกกรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนกำรกระท ำใดๆ ที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมนโยบำยฉบบันี ้ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อม จะได้รับกำรพิจำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้หรือมีโทษทำง
กฎหมำย 

ทัง้นี ้บคุลำกรของบริษัทฯ ต้องท ำควำมเข้ำใจและปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ในทกุขัน้ตอน
ของกำรปฏิบตัิงำน หำกพบเห็นกำรกระท ำที่ขดัต่อนโยบำยนี ้ให้แจ้งผู้บงัคบับญัชำ หรือหนว่ยงำน/บคุคล
ที่รับผิดชอบให้ทรำบโดยทนัที 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรเคำรพสทิธิมนษุยชน โดยมีควำมต้องกำรท่ีจะสร้ำงควำมเสมอภำคและเทำ่เทียมกนั
ทัง้ภำยใน และภำยนอกองค์กร โดยบริษัทฯหมัน่ตรวจตรำ และดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้อง
กับกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (Forced 
Labour) ตอ่ต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก (Child Labour) ให้ควำมเคำรพนบัถือและปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่ำยด้วย
ควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนษุย์ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิ ซึง่รวมถึงกำรปฏิบตัิตอ่บคุลำกรของบริษัทฯ
ทกุคนโดนเสมอภำคกนั ไม่แบ่งแยกถ่ินก ำเนิด เชือ้ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล 
หรือสถำนะอื่นที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในบริษัทฯและมีกำรกระตุ้นให้มีกำรปฏิบัติตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนตำม
มำตรฐำนสำกล โดยควำมรับผิดชอบของธุรกิจด้ำนสทิธิมนษุยชนยงัครอบคลมุไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ ร่วมทนุ และ  
คูค้่ำ 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้พนกังำนทกุคนอยูร่่วมกนัภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีมีควำมสขุและยอมรับซึง่กนั
และกัน และมีกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกระดบัเสมือนพี่น้อง ไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนใน
ด้ำนกำรดูแลพนกังำน บริษัทฯ มีกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลในทุกขัน้ตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสงูสดุ ตัง้แต่
กำรสรรหำบคุลำกร กำรพฒันำบคุลำกร รวมทัง้มีกำรอบรมให้พนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรก ำหนดผลตอบแทน
อย่ำงเป็นธรรม และกำรจดัสวสัดิกำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังำนทุก
คนมีโอกำสที่จะก้ำวหน้ำ มีกำรเรียนรู้ในทกุระดบัขององค์กร และพฒันำทกัษะเพื่อยกระดบักำรท ำงำนให้มีควำม
เป็นมืออำชีพบนสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม โดยนโยบำยตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

(1) กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนกังำน 

บริษัทฯ มีนโนบำยกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนทัง้ในรูปของเงินเดือน โบนสัที่เป็นธรรมเหมำะสมตำมศกัยภำพ
รวมถงึสร้ำงควำมมัน่คงในสำยอำชีพและมีโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพอยำ่งเป็นธรรม และจดัให้มีสวสัดิกำร
ด้ำนตำ่ง ๆ ส ำหรับพนกังำนของบริษัทฯ ตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจำกที่
กฎหมำยก ำหนด เช่น มีประกนัสขุภำพและอบุตัิเหตใุห้แก่พนกังำน รวมทัง้เงินช่วยเหลอืประเภทตำ่ง ๆ 
เช่น เงินช่วยเหลอืพนกังำนส ำหรับคำ่พิธีฌำปนกิจบดิำมำรดำที่เสยีชีวติของพนกังำน เป็นต้น  

(2) กำรพฒันำควำมรู้ศกัยภำพของพนกังำน และกำรฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ศักยภำพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม โดยผ่ำน
กระบวนกำรฝึกอบรมกำรสมัมนำกำรดงูำน เพื่อให้พนกังำนได้รับกำรพฒันำอยำ่งมีประสทิธิภำพ  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้สนบัสนนุกำรพฒันำองค์กรและทรัพยำกรบคุคล โดยเน้นกระบวนกำรท ำงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของพนกังำนให้ชดัเจน กำรก ำหนดผลตอบแทนที่เหมำะสม กำร
พฒันำระบบกำรประเมินและเพิ่มสมรรถนะกำรท ำงำนของพนกังำน 
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(3) นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยที่สนบัสนุนให้พนกังำนปฏิบตัิงำนได้อย่ำงปลอดภยัและมีสขุอนำมยัในสถำนที่

ท ำงำนที่ดี โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรป้องกันอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึน้ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ และจะ

เสริมสร้ำงให้พนกังำนมีจิตส ำนกึด้ำนควำมปลอดภยั อีกทัง้มีกำรให้ควำมรู้ผำ่นกำรฝึกอบรมและสง่เสริมให้

พนกังำนมีสขุภำพอนำมยัที่ดี และไม่ท ำกำรใดที่เป็นผลร้ำยต่อสุขภำพอนำมยัแก่ลกูค้ำหรือผู้ รับบริกำร 

รวมถึงดแูลสถำนท่ีท ำงำนให้ถกูสขุลกัษณะและมีควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค 

บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ในกำรน ำเสนอสนิค้ำที่มีคณุภำพสงูสดุให้กบัลกูค้ำเพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจอนัสงูสดุแก่ลกูค้ำ 
ดงันี ้

(1) บริษัทฯ ค ำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ำเป็นส ำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่กำรใช้วตัถุดิบที่มี

คณุภำพ และกำรผลติที่มีมำตรฐำน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้สนิค้ำที่มีคณุภำพ และได้รับควำมพงึพอใจสงูสดุ  

(2) บริษัทฯ มีโครงกำรที่จะพัฒนำคิดค้นสินค้ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้สนิค้ำที่หลำกหลำย มีคณุภำพและมำตรฐำน และตรงควำมต้องกำร 

(3) บริษัทฯ ยึดมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลกูค้ำได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้ำ

ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ำมีข้อมูลที่ถูกต้องและ

เพียงพอในกำรตดัสนิใจ  

(4) บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของลกูค้ำ และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้ำได้ใช้สินค้ำที่มีคุณภำพและมีควำม

ปลอดภยัตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้ำนควำมปลอดภยัในระดบัสำกล และตำมที่กฎหมำย

ก ำหนด  รวมถึงออกแบบ สร้ำงสรรค์ และพัฒนำสินค้ำอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในคุณภำพ 

มำตรฐำน และควำมปลอดภยัของสนิค้ำของบริษัทฯ  

(5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียน

เก่ียวกบัคณุภำพของสนิค้ำอยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่ง

รวดเร็ว 

(6) บริษัทฯ จะรักษำข้อมลูของลกูค้ำไว้เป็นควำมลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลำ่วไปใช้ในทำงที่มิชอบ 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อควำมรับผิดชอบต่อสงัคมในกำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรและ
ควบคุมให้กำรผลิตสินค้ำของบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำง
เคร่งครัด ภำยใต้แนวคิดกำรใสใ่จและรักษำสิ่งแวดล้อม โดยมุง่เน้นดแูลและพฒันำกระบวนกำรผลติ และเลือกใช้
วัสดุที่ เป็นมิตรกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรลดของเสียจำก
กระบวนกำรผลิต โดยยึดหลกักำรใช้ให้น้อยหรือใช้เท่ำที่จ ำเป็น โดยมีวตัถปุระสงค์ เพื่อให้มีกำรหมนุเวียนกำรใช้
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ทรัพยำกรร่วมกนัอยำ่งเกิดประสทิธิภำพสงูสดุ เพื่อกำรดแูลรักษำและหลกีเลีย่งกำรท ำลำยสิง่แวดล้อม จดัหำระบบ
รักษำสิง่แวดล้อมทัง้ที่ก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ และบริษัทฯ รณรงค์ด้ำนกำร
ประหยดัพลงังำน กำรใช้วสัดสุ ำนกังำนสิน้เปลืองต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำเช่น กำรใช้กระดำษรียสู (Re-used) กำรเปิด-
ปิดเคร่ืองไฟฟ้ำ เคร่ืองปรับอำกำศระหว่ำงช่วงพัก กำรจัดสื่อแจกเป็นซีดี หรือ Soft files แทนที่จะเป็นกระดำษ 
จดัท ำเป็นรูปเลม่ เน้นกำรสื่อสำร ประชุม จัดท ำธุรกรรมต่ำง ๆ ทำงอินเทอร์เน็ตให้มำกขึน้ ลดกำรเดินทำงไป -มำ
ภำยในระหวำ่งส ำนกังำน เป็นต้น  

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกิจ และสงัคม และยดึมัน่กำรปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองที่
ดี และปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องอยำ่งครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมัน่ในกำรพฒันำสง่เสริมและ
ยกระดบัคณุภำพชีวิตของสงัคม และชุมชนอนัเป็นที่ที่บริษัทฯ ตัง้อยู่ให้มีคณุภำพดีขึน้พร้อม  ๆ กบักำรเติบโตของ
บริษัทฯ   

บริษัทฯ ยึดถือนโยบำยที่ต้องดูแลและสำนสมัพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยด ำเนินโครงกำรตำ่ง ๆ  ที่ค ำนงึถึงควำมเหมำะสมและประโยชน์ที่ชมุชนและสงัคมจะพงึได้รับเพื่อกำร
พัฒ นำชุม ชนอย่ ำ งยั่ งยื น  รวมถึ งส่ งพ นั ก งำนของบ ริษั ท ฯ  เข้ ำ ร่วม กิ จก รรมชุม ชน  พ ร้อมทั ง้ ใ ห้ 
กำรสนบัสนนุกิจกรรมในชมุชนอยำ่งเป็นประจ ำและสม ่ำเสมอ 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม  

บริษัทฯ ได้น ำแนวคิดในกำรรับผิดชอบต่อสงัคมมำปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวตักรรมทำงธุรกิจที่สร้ำงประโยชน์ 

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัตอ่ธุรกิจและสงัคม โดยมีกำรตรวจสอบกระบวนกำรตำ่งๆ ของธุรกิจที่ด ำเนินกำรอยูใ่น

ปัจจุบนัว่ำก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทำงลบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม หรือไม่ อยำ่งไร และศึกษำหำ

แนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดงักลำ่ว โดยพิจำรณำ และวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดครอบคลมุ

ทกุด้ำน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรพฒันำไปสูก่ำรค้นพบนวตักรรมทำงธุรกิจ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรคิดค้นผลิตภณัฑ์

ใหม ่และเพื่อควำมเจริญเติบโตควบคู่กบักำรสร้ำงผลก ำไรของธุรกิจอยำ่งยัง่ยืน  

9. การจัดท ารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯจะด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรรับผิดชอบตอ่สงัคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีสว่น
ได้เสียทกุฝ่ำย โดยมีจดัท ำรำยงำนเปิดเผยกำรด ำเนินงำนด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อม ท่ีคลอบคลมุกำรด ำเนินกำร
ด้ำนธุรกิจ ด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย และด้ำนสงัคม รวมถึงจัดท ำข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และจัดให้มี
ช่องทำงเผยแพร่ข้อมลูที่หลำกหลำย ให้ผู้มีสว่นได้เสยีสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูโดยสะดวก 

 

 

 

……………………………………………….
(นำยประจกัษ์  ตัง้คำรวคณุ) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ำกดั มหำชน 
 


