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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

และคุณภำพชีวิตของชุมนุมในทุก ๆ พืน้ที่ที่เขำ้ไปด ำเนินธุรกิจตำมหลักปฏิบัติสำกล โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำรมีส่วนร่วม  

ของชมุชนและสงัคม เพื่อพฒันำวิถีชีวติและควำมเป็นอยู่ที่ดีของชมุชนและสงัคมอย่ำงยั่งยืน บรษิัทจึงก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบั

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ดงันี ้

1. กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม 

2. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

3. กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

4. กำรปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

5. ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 

6. กำรดแูลรกัษำส่ิงแวดลอ้ม 

7. กำรรว่มพฒันำชมุชนและสงัคม 

8. นวตักรรมและกำรเผยแพรน่วตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทถือปฏิบตัิแนวทำงกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม เพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลดี

ต่อบรษิัทในระยะยำว ดงันี ้

แนวปฏิบัติ 

1. หลีกเล่ียงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือหำกพบว่ำมีควำมขัดแยง้ทำง

ผลประโยชนเ์กิดขึน้ บรษิัทจะจดัใหม้ีกระบวนกำรไกล่เกล่ียที่เป็นธรรมและมีกำรเปิดเผยขอ้มลูที่ส  ำคญัอย่ำง

ครบถว้น  

2. ส่งเสรมิกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมกำรเล่นพรรคเล่นพวก หรือรว่มสมคบคิดกนั  

3. ไม่สนบัสนนุกำรด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรพัยสิ์นทำงปัญญำ   
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2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทมีกำรบริหำรกิจกำรบนพืน้ฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำร และปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ

ภำคเอกชน โดยบรษิัทไดก้ ำหนดโครงสรำ้งองคก์รใหม้ีกำรแบ่งหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคับ

บัญชำในแต่ละหน่วยงำนใหม้ีควำมชัดเจน เพื่อใหม้ีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและมีควำมรดักุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง

เหมำะสม ดงันี ้

แนวปฏิบัติ 

2.1 หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทด ำเนินกำรหรือยอมรบักำรทุจรติคอรร์ปัชั่นในทกุรูปแบบ
ทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง และใหม้ีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นนีอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ 

2.2 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทมีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำย 
กำรทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิทัโดยแจง้ตอ่ผูบ้งัคบับญัชำหรือบคุคลที่รบัผิดชอบ และใหค้วำมรว่มมือ
ในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่ำง ๆ 

2.3 บริษัทจะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้รอ้งเรียนที่แจ้งเรื่องกำรทุจริตคอรร์ัปชั่ น รวมทั้งบุคคลที่ให ้
ควำมรว่มมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

2.4 คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ำยจัดกำรตอ้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำน  
กำรทุจริตคอรร์ปัชั่น และมีหน้ำที่ในกำรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น  
เพื่อส่ือสำรไปยงัพนกังำนและผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำร
ต่ำง ๆ เพื่อใหเ้หมำะสมกบักำรเปล่ียนแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

2.5 ผูท้ี่กระท ำกำรทจุริตคอรร์ปัชั่นจะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบที่บริษัทก ำหนดไว ้และอำจ
ไดร้บัโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

2.6 บริษัทจัดให้มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น ไปยังหน่วยงำนทุกระดับในบริ ษัท  
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมพนกังำน ระบบส่ือสำรภำยในของบริษัท เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบและน ำ
นโยบำยไปปฏิบตัิ เป็นตน้ 

2.7 บรษิัทก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแส โดยส่งเสรมิใหม้ีกำรส่ือสำรท่ีหลำกหลำยช่องทำง เพื่อใหพ้นกังำนและ
ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสำมำรถแจง้เบำะแสอนัควรสงสยั และจดัใหม้ีมำตรกำรกำรปกป้องผูแ้จง้เบำะแส โดยมีกำร
ปกปิดตวัตนของผูแ้จง้เบำะแสอย่ำงเขม้งวด เพื่อหลีกเล่ียงกำรถกูลงโทษหรือถกูโยกยำ้ยที่ไม่เป็นธรรม รวมถึง
มีกำรแต่งตัง้บคุคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทกุเบำะแสท่ีมีกำรแจง้เขำ้มำ  
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2.8 บริษัทสนับสนุนใหคู้่สัญญำ คู่คำ้ หรือบุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบัติหนำ้ที่ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทรำยงำนกำรละเมิด
นโยบำยต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นของบรษิัท 

2.9 บริษัทมีนโยบำยในกำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเล่ือนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผล  
กำรปฏิบัติงำน และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของพนกังำนและลูกจำ้งของบริษัทอย่ำงเป็นธรรมและเพียงพอ 
เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นภำยในองคก์ร และเป็นกำรสรำ้งหลกัประกันใหแ้ก่พนกังำนและลูกจำ้งของ
บรษิัท 

2.10 บริษัทจัดให้มีระเบียบกำรเบิกจ่ำยและระเบียบกำรจัดซือ้จัดจำ้ง โดยก ำหนดวงเงิน ตำรำงอ ำนำจอนุมัติ 
วตัถปุระสงคใ์นกำรท ำรำยกำร และผูร้บั ซึ่งตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนท่ีชดัเจนประกอบ และมีกำรก ำหนดอ ำนำจ
อนมุตัิในแต่ละระดบัอย่ำงเหมำะสม 

2.11 เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเส่ียงสงูกับกำรเกิดกำรทุจริตคอรร์ปัชั่นในเรื่องดงัต่อไปนี ้
ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิัทตอ้งปฏิบตัิดว้ยควำมระมดัระวงั และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

(1) กำรให ้มอบหรือรบัของก ำนัล และกำรเลีย้งรบัรองจะตอ้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 
เป็นตำมธรรมเนียมทำงกำรคำ้ปกติหรือประเพณีนิยมในมลูค่ำที่เหมำะสม 

(2) กำรใหห้รือรบัเงินบรจิำค หรือเงินสนบัสนนุตอ้งเป็นไปอย่ำงโปรง่ใส และถกูตอ้งตำมกฎหมำย โดยตอ้ง
มั่นใจว่ำกำรใหห้รือรบัเงินบรจิำค หรือเงินสนบัสนนุดงักล่ำวไม่ไดเ้ป็นกำรอ ำพรำงกำรติดสินบน 

(3) ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมลู และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ กบัหน่วยงำนภำครฐั
หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้ กรรมกำร ผู้บริหำร 
พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิัทจะตอ้งไม่ใหห้รือรบัสินบนในทกุขัน้ตอนของกำรด ำเนินกิจกำร 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบัติต่อผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่ำจะเป็น

พนกังำน ชมุชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคณุค่ำของควำมเป็นมนษุย ์ดงันี ้ 

แนวปฏิบัติ 

3.1 สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรำดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้ำไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนษุยชน  

3.2 ส่งเสรมิใหม้ีกำรเฝำ้ระวงักำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนษุยชน ภำยในธุรกิจของบรษิัท และกระตุน้ใหม้ี

กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรสิทธิมนษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรบัผิดชอบของธุรกิจดำ้นสิทธิ มนุษยชน

ยงัครอบคลมุไปถึงบรษิัทในเครือ ผูร้ว่มทนุ และคู่คำ้  
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3.3 ปฏิบัติ ต่ อบุคลำกรของบริษั ททุกคนโดยเสมอภำคกัน  ไม่ เลือกปฏิบัติ  ไม่ แบ่ งแยก  ถิ่ นก ำ เนิ ด  

เชือ้ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สมรรถภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน 

3.4 หำ้มบุคลำกรของบริษัทกระท ำกำรที่ก่อควำมเดือดรอ้น ร  ำคำญ บั่นทอนก ำลังใจผูอ้ื่น ก่อให้เกิดควำมเป็น

ปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน ที่มีลักษณะเป็นกำรคุกคำมทำงเพศไม่ว่ำต่อบุคลำกรของบริษัท หรือ

บุคคลภำยนอกที่เข้ำมำติดต่อธุรกิจ ทั้งนี ้รวมถึง กำรละล่วงทำงเพศ กำรเกีย้วพำรำสี กำรลวนลำม กำร

อนำจำร และกำรมีไวซ้ึ่งภำพลำมกอนำจำร ทัง้ทำงวำจำและกำรสมัผสั 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่

จะช่วยเพิ่มมลูค่ำของกิจกำรและเสริมสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทและบรษิัท

ย่อยในอนำคต ดงันี ้

แนวปฏิบัติ 

4.1 จัดให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และ  

กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรม 

4.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจดัใหม้ีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมสัมมนำ 

และฝึกอบรมวิชำกำรดำ้นต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถศกัยภำพของบุคลำกร รวมถึ ง

ปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บุคลำกร นอกจำกนี ้บริษัทยงัสนับสนุน

กำรพัฒนำองคก์รและทรพัยำกรบุคคล โดยเนน้กระบวนกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำท

หน้ำที่ของพนักงำนให้ชัดเจน กำรก ำหนดผลตอบแทนที่เหมำะสม กำรพัฒนำระบบกำรประเมินและเพิ่ม

สมรรถนะกำรท ำงำนของพนกังำน 

4.3 จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงกำรให้เงิน

ช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนกังำน เช่น เงินช่วยเหลือพนกังำนส ำหรบัค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำที่เสียชีวิต

ของพนกังำน ทนุกำรศกึษำส ำหรบับตุรพนกังำน เป็นตน้ 

4.4 ด ำเนินกำรให้พนักงำนปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัยและมีสุขอนำมัยในสถำนที่ท  ำงำนที่ดี โดยจัดให้มี

มำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรำ้งใหพ้นักงำนมีจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภัย รวมถึงจดักำร

ฝึกอบรม และส่งเสริมใหพ้นกังำนมีสขุอนำมยัที่ดี และดูแลสถำนท่ีท ำงำนใหถู้กสขุลกัษณะ มีควำมปลอดภยั

อยู่เสมอ 

4.5 เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกับปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือ  
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กำรกระท ำที่ไม่ถกูตอ้งในบรษิัท รวมถึงใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนท่ีรำยงำนเรื่องดงักล่ำว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค 

บรษิัทค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสงูสดุของลกูคำ้ซึ่งเป็นผูท้ี่ซือ้สินคำ้และบริกำรจำกบริษัท รวมทัง้ผูบ้ริโภคซึ่งเป็นผูท้ี่ใช้

สินคำ้และบรกิำรท่ีบรษิัทผลิต ดว้ยรำคำที่เหมำะสม มีคณุภำพ และมีควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ และผูบ้รโิภค ดงันี ้

แนวปฏิบัติ 

5.1 บรษิัทมุ่งมั่นพฒันำสินคำ้ และบรกิำรใหค้รบวงจร บรกิำรรวดเรว็ มีคณุภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ

ลกูคำ้ และผูบ้ริโภคอย่ำงต่อเนื่องบุคลำกรของบริษัท ตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ และ

ผูบ้ริโภคอย่ำงเต็มที่ดว้ยรำคำที่สมเหตุสมผล ทนัต่อสถำนกำรณ ์มีคุณภำพ ไม่จ ำกัดสิทธิของผูบ้ริโภค และมี

เงื่อนไขที่เป็นธรรมส ำหรบัผูบ้รโิภค 

5.2 บริษัทจะจัดให้ลูกคำ้ไดร้บัขอ้มูลเก่ียวกับสินคำ้และบริกำรของบริษัทที่ถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือ

โฆษณำเกินจริง เพื่อใหลู้กคำ้มีขอ้มูลที่ถูกตอ้งและเพียงพอในกำรตัดสินใจ และจะไม่ท ำกำรใดอันเป็นกำร

หลอกลวง หรือท ำใหห้ลงเชื่อในคณุภำพสินคำ้ และบรกิำรของบรษิัท 

5.3 บรษิัทมุ่งมั่นพฒันำควำมปลอดภยัในกำรใชสิ้นคำ้และบรกิำรของบรษิัท โดยควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภคนัน้มี

ควำมส ำคัญยิ่ง บริษัทจะก ำหนดให้มีป้ำยเตือนภัย และตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร

รณรงค ์รวมทัง้อบรมพนกังำนในเรื่องควำมปลอดภยัส ำหรบัผูบ้รโิภคอย่ำงเครง่ครดัและต่อเนื่อง 

5.4 บริษัทจัดใหม้ีระบบลูกคำ้สัมพันธ์เพื่อใชใ้นกำรส่ือสำรติดต่อกับลูกคำ้ รวมถึงกำรรบัเรื่องรอ้งเรียนเก่ียวกับ

คุณภำพของสินคำ้และบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 

5.5 บรษิัทจะรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่ำวไปใชใ้นทำงที่มิชอบ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะมีส่วนร่วมในกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม

อย่ำงจรงิจงัและต่อเนื่องในกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของส่ิงแวดลอ้มและ

ควำมปลอดภัยของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรกัษำส่ิงแวดลอ้มและพัฒนำ

คณุภำพชีวิตของคนในชมุชนตำมหลกักำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ดงันี ้

แนวปฏิบัติ 



 

ประกาศใช้คร้ังที่ 00 

วันที ่02/06/63                                                                  7/9 

6.1 บริษัทจะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใชป้ระโยชนจ์ำกทรพัยำกรธรรมชำติโดยใหม้ีผลกระทบต่อควำมเสียหำย

ของสังคมส่ิงแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของประชำชนน้อยที่สุด สนับสนุนกำรลดกำรใช้พลังงำน และ

ทรพัยำกร 

6.2 บริษัทส่งเสริมใหค้วำมปลอดภัยเป็นเรื่องส ำคัญโดยจัดท ำขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นคุณภำพควำม

ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดลอ้ม ที่มีมำตรกำรไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดตำมมำตรฐำนสำกล 

บุคลำกรของบริษัทตอ้งศึกษำ และปฏิบตัิตำมกฎหมำยนโยบำยขอ้ก ำหนดและมำตรฐำนทำงดำ้นคุณภำพ

ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั 

6.3 บรษิัทจะด ำเนินกำรทกุวิถีทำงเพื่อควบคมุและป้องกนัควำมสญูเสียในรูปแบบต่ำง ๆ อนัเนื่องมำจำกอุบตัิเหต ุ

อคัคีภยั กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ทรพัยสิ์นสญูหำยหรือเสียหำย กำรละเมิดระบบรกัษำควำม

ปลอดภยั กำรปฏิบตัิงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ ตลอดจนรกัษำสภำพแวดลอ้มในกำร

ท ำงำนที่ปลอดภยัต่อบุคลำกรของบรษิัท และมีกำรซกัซอ้มแผนกำรรกัษำควำมปลอดภยัเป็นประจ ำ ทัง้นีถื้อ

เป็นหนำ้ที่รบัผิดชอบของผูบ้ริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบัติเหตุอุบัติกำรณโ์ดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่

ก ำหนดไว ้

6.4 บรษิัทจะจดัใหม้ีแผนควบคมุและป้องกนัเหตฉุกุเฉินในทกุพืน้ท่ีปฏิบตัิกำร มีแผนจดักำรเหตฉุกุเฉินและสภำวะ

วิกฤตขององคก์ร เพื่อเตรียมพรอ้มต่อกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึน้ เช่น เพลิงไหม ้ก๊ำซสำรเคมี 

หรือของเสียรั่วไหลและมีกำรเตรียมพรอ้มต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อำจท ำใหก้ำรด ำเนินธุรกิจหยุดชะงกั เส่ือม เสีย

ชื่อเสียงและภำพลกัษณข์ององคก์ร 

6.5 บรษิัทจะจดัใหม้ีกำรประชำสมัพนัธเ์พื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและเผยแพร่ขอ้มลูใหก้ับบุคลำกรของบรษิัท 

พนกังำนของผูร้บัจำ้ง ตลอดจนผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้รำบและเขำ้ใจในนโยบำยกฎระเบียบ

ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่ำง ๆ ทำงดำ้นคุณภำพควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและส่ิงแวดลอ้ม

ตลอดจนน ำไปยึดถือปฏิบตัิไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสขุภำพ ทรพัยสิ์น และส่ิงแวดลอ้ม 

6.6 หำกกำรปฏิบัติงำนใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อำจปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ  

ควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือพบว่ำกำรปฏิบตัิงำนมีผลกระทบทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้มอย่ำง

รำ้ยแรง ใหบุ้คลำกรของบริษัทยุติกำรปฏิบัติงำนเท่ำที่ท  ำไดช้ั่วครำวเพื่อแจง้ผูร้่วมงำน ผูบ้ังคับบัญชำ และ

หน่วยงำนท่ีรบัผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข หรือวำงแผนแกไ้ขต่อไป โดยหำ้มปฏิบตัิงำนต่อไปโดยเด็ดขำด 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทตระหนักถึงควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ในกำรพัฒนำและคืนก ำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม โดย

บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรพฒันำสงัคมชุมชนส่ิงแวดลอ้มท ำนุบ ำรุงศำสนำ 

และอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติ รวมทัง้สนบัสนนุกำรศกึษำแก่เยำวชนและสนบัสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชนแ์ก่ชมุชนที่ดอ้ย

โอกำสใหเ้ป็นชมุชนท่ีเขม้แข็งพึ่งพำตนเองได ้ดงันี ้
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แนวปฏิบัติ 

7.1 บรษิัทมุ่งที่จะท ำควำมเขำ้ใจและส่ือสำรกบัสงัคมเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และควำมรบัผิดชอบของ

บริษัทต่อชุมชน สังคมโดยรวม และส่ิงแวดลอ้ม โดยจะไม่ปกปิดขอ้เท็จจริงที่อำจเปิดเผยได ้รวมทั้ง บริษัท

จะแจ้งข้อมูลกำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคมของบริษัทต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่ำงทัน

สถำนกำรณ ์

7.2 บริษัทมุ่งปลกูฝังจิตส ำนึกในเรื่องควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้กิดขึน้กับบุคลำกรของ

บรษิัททุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง ใหค้วำมส ำคญัในกำรท ำธุรกรรมกับคู่คำ้ดว้ยควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน 

และส่ิงแวดล้อม ทั้งนี ้ บริษัทมุ่งหวังจะเป็นผู้น ำในกำรส่งเสริมกำรใช้และกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพเพื่อประโยชนต์่อชนรุน่หลงั 

7.3 บรษิัทจะคืนก ำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมส่ีวนสรำ้งสรรคส์งัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ โดย

กิจกรรมที่จะกระท ำตอ้งเป็นกิจกรรมที่เหมำะสม สรำ้งประโยชนใ์หก้ับชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้มไดจ้ริง 

หำกเลือกใช้กำรบริจำคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจำค เพื่อให้แน่ใจว่ำน ำไปใช้เพื่อกำรกุศลอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ย่ำงแทจ้รงิ และกำรบรจิำคตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำน 

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทน ำแนวคิดในกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมมำปรบัใชแ้ละคิดคน้ใหเ้กิดนวตักรรมทำงธุรกิจที่สรำ้งประโยชน์ต่อธุรกิจ

ของบรษิัทและสงัคม ดงันี ้

แนวปฏิบัติ 

8.1 ส ำรวจกระบวนกำรต่ำง ๆ ของธุรกิจที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันว่ำ ก่อให้เกิดควำมเส่ียงหรือมีผลกระทบ  

ในทำงลบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่อย่ำงไร และศึกษำหำแนวทำงแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว 

รวมทั้งศึกษำ พิจำรณำ และวิเครำะหก์ระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดและครอบคลุมทุกด้ำน เพื่อสรำ้ง

โอกำสในกำรพฒันำไปสู่กำรคน้พบนวตักรรมทำงธุรกิจ  

8.2 เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในส่ิงที่ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและ

ผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดป้ฏิบตัิตำม  

8.3 วิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมตลอดเวลำ โดยเป็นกระบวนกำรที่ด  ำเนินกำร

ต่อเนื่องอย่ำงไม่หยดุนิ่ง เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ และเพื่อควำมเจรญิเติบโตควบคู่กบักำร

สรำ้งผลก ำไรของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน  

9. การจัดท ารายงานด้านสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
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บริษัทจะด ำเนินกำรเปิดเผยขอ้มูลในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรรบัผิดชอบต่อสงัคมใหเ้ป็นประโยชนต์่อผูม้ีส่วนได้

เสียทกุฝ่ำย 

แนวทางปฏิบัติ 

บรษิัทจะจดัท ำและเผยแพร่รำยงำนดำ้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มโดยจะจดัใหม้ีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง และมีเนือ้หำครอบคลมุ

กำรด ำเนินงำนของบรษิัทในดำ้นต่ำง ๆ เช่น สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ควำมปลอดภยั เพื่อเป็นแนวทำงหรือประโยชนต์่อบคุคล สงัคม

หรือองคก์ร  

นโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมนีใ้หม้ีผลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัท่ี 2 มิถนุำยน 2563 เป็นตน้ไป 

 


