บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหำชน)
นโยบำยกำรพัฒนำอย่ ำงยัง่ ยืน
บริษัทฯ ยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้
เสี ยที่เกี่ยวข้อง ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย ข้อกาหนดอื่นๆ หรื อแนวปฏิบตั ิสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างรากฐานของ
ธุ รกิ จให้เกิ ดความต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยกาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ ครอบคลุมทั้งมิติ เศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม มีดงั นี้
กำรกำกับดูแลกิจกำร
 ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นธุรกิจและปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบตั ิ
 ยึดถื อและปฏิ บัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิ บัติที่บริ ษทั ก าหนด ได้แก่ นโยบายการกากับดู แ ลกิ จ การ
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ และอื่นๆ
เศรษฐกิจ
 แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการ
กาหนดเป้ าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
 พัฒนาและส่งเสริ มการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทางานและการบริ การให้เป็ นกลยุทธ์
ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว
 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้พนั ธมิตร คู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดห่ วงโซ่ ธุรกิ จดาเนิ นธุ รกิ จตามแนวทางการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สังคมและชุมชน
 ส่ งเสริ ม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุ นการอบรมให้ความรู ้ แก่ พนักงานอย่าง
ต่อเนื่ อง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัย อาชี วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
กระตุน้ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทางานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริ มาณและคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ อย่างครบถ้วน
 เสริ มสร้างและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุ มชนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยการเปิ ดกว้าง รับฟั งความ
คิดเห็น การปรึ กษาหารื ออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบตั ิต่อกันอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ และความเข้มแข็งของชุมชน
 ให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรธุรกิจ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
สิ่งแวดล้ อมและกำรรับมือกับกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
 แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค์ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุม้ ค่า การรักษาสิ่ งแวดล้อม
ตลอดจนลดการสร้างปริ มาณขยะ เพื่อป้ องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชน และสังคม การ
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เตรี ยมความพร้อมในการรับมือความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด
ควำมปลอดภัย
 กาหนดเป้ าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่ วยจากการทางาน โดยพัฒนา ปรับปรุ ง ยกระดับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ให้เหนือกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
 ห้ามดาเนิ นการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัย และการ
อบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่ วมในการ กระตุน้ จิตสานึ กและ
ปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
นโยบำยด้ ำนภำษี
บริ ษทั ฯ มุ่งเป็ นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็ นองค์กรธุรกิจที่เป็ นพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบภาษี
โดยการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ต้องมีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานทางบัญชี และหลักเกณฑ์ด้านภาษี ตามข้อ
ปฏิบตั ิดงั นี้
 โครงสร้ ำงทำงภำษี: บริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรื อเป็ นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรื อสร้าง
ความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
 สิ ทธิประโยชน์ ทำงภำษี (Tax Incentives): บริ ษทั ฯ มุ่งใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
เต็มประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้การตัดสิ นใจในการประกอบธุ รกิจอย่างยัง่ ยืนและเหมาะสม ซึ่ งอยูภ่ ายใต้นโยบายภาษี
ของประเทศ
 ควำมโปร่ งใสด้ ำนภำษี: บริ ษทั ฯ มีการรายงานภารกิจด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
นโยบำยกำรปฏิบัตติ นและกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ เคารพและปฏิบตั ิตามหลักกฎหมายเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน โดยให้ความสาคัญกับการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุ ษย์ สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ ได้รับการรับรองหรื อคุม้ ครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน ยึดมัน่ ในหลักนิติธรรม เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพ ปฏิบตั ิต่อทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อปฏิบตั ิดงั นี้
 ปฏิบตั ิ ส่ งเสริ ม คุม้ ครอง และกระตุน้ ให้เกิดความเคารพต่อสิ ทธิ ในการปกป้ องคุม้ ครองและเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
ขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็ นการ
เลือกปฏิ บตั ิเนื่ องจากเชื้ อชาติ เผ่าพันธุ์ สี ผิว ศาสนา เพศ อายุ หรื อรู ปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็ นทาง
การเมือง หรื อสถานะอื่นใด
 ผูบ้ ริ หารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่ งเสริ มสิ ทธิ ของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ที่
ที่บริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ในกลุ่มดาเนินธุรกิจ และเพื่อให้มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจดังกล่าวมิได้มีส่วนร่ วมกระทา หรื อ
งดเว้นการกระทาอันเป็ นการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
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 มุ่งมัน่ และรักษาไว้ซ่ ึงสภาพการทางานที่เป็ นธรรมและเป็ นไปตามสิ ทธิ มนุษยชน อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรื อ
เรื่ องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิ ทธิ มนุษยชน หรื อไม่อยูบ่ นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิ ทธิ
มนุษยชน สิ ทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาค
กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
 เปิ ดเผยนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ข้อมูลการดาเนิ นงานด้านความยัง่ ยืนและผลการดาเนิ นงานในทุกมิติ ตาม
หลักเกณฑ์และข้อกาหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่ งใส เพียงพอ ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ใน
การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน
 เปิ ดเผยนโยบายแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบและถือปฏิบตั ิในการปฏิ บตั ิงาน และดาเนิ น
ธุรกิจกับบริ ษทั ฯ
กำรปฏิบัตติ ำมนโยบำย
 กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงานและลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่ สนับสนุน ส่งเสริ ม และปฏิบตั ิงานให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรฉบับนี้ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดาเนินงาน
ที่คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

( รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริ ญ )
ประธานกรรมการบริ ษทั
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