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นโยบำยกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
 
บริษัทฯ  ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและค านึงถึงผูมี้ส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนดอ่ืนๆ หรือแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาและสร้างรากฐานของ
ธุรกิจให้เกิดความต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยก าหนดนโยบายการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีครอบคลุมทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม  มีดงัน้ี 

 
กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

 ยึดถือหลกัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและปฏิบติังาน พร้อมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั วธีิการและมาตรฐาน ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไว ้และท่ีสากลยดึถือปฏิบติั  

 ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีบริษทัก าหนด ได้แก่ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และอ่ืนๆ 

 
เศรษฐกจิ 

 แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย วธีิการวดัผล การติดตาม และการประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 พฒันาและส่งเสริมการน านวตักรรม และเทคโนโลยใีหม่ๆ มาสนบัสนุนการท างานและการบริการใหเ้ป็นกลยทุธ์
ธุรกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเติบโตขององคก์รในระยะยาว  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด าเนินธุรกิจตามแนวทางการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 
สังคมและชุมชน 

 ส่งเสริม พฒันาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่าง
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์และท างานไดเ้ต็มศกัยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
และสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพของสินคา้และบริการ อยา่งครบถว้น 

 เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้ง รับฟังความ
คิดเห็น การปรึกษาหารืออยา่งสร้างสรรค ์การปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียม ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ
ชีวติ และความเขม้แขง็ของชุมชน 

 ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ พนัธมิตรธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  
 
ส่ิงแวดล้อมและกำรรับมือกบักำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ 

 แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค ์การใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งคุม้ค่า การรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพ่ือป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม การ
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เตรียมความพร้อมในการรับมือความเส่ียงดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือใหธุ้รกิจด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและไดรั้บ
ผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

 
ควำมปลอดภัย 

 ก าหนดเป้าหมายใหป้ราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน โดยพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั สุขอนามยัท่ีดี ใหเ้หนือกวา่เกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

 ห้ามด าเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการ
อบรมดา้นความปลอดภยัท่ีรองรับอยา่งเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุน้จิตส านึกและ
ปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 
นโยบำยด้ำนภำษ ี

บริษทัฯ มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตอยา่งมีคุณค่าและเป็นองคก์รธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในการรับผิดชอบภาษี 
โดยการด าเนินงานของบริษทัฯ ตอ้งมีความสอดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานทางบญัชีและหลกัเกณฑ์ด้านภาษี  ตามขอ้
ปฏิบติัดงัน้ี 

 โครงสร้ำงทำงภำษี: บริษทัฯ หลีกเล่ียงการใชโ้ครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือสร้าง
ความซบัซอ้นเพ่ือประโยชน์ทางภาษีในเบ้ืองตน้และหลีกเล่ียงภาษี 

 สิทธิประโยชน์ทำงภำษี (Tax Incentives): บริษทัฯ มุ่งใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและ
เต็มประสิทธิภาพ ภายใตก้ารตดัสินใจในการประกอบธุรกิจอยา่งย ัง่ยืนและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายภาษี
ของประเทศ 

 ควำมโปร่งใสด้ำนภำษี: บริษทัฯ มีการรายงานภารกิจดา้นภาษีต่อภาครัฐอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

นโยบำยกำรปฏบิัตตินและกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมายเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยใหค้วามส าคญักบัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็น
มนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยดึมัน่ในหลกันิติธรรม เคารพในศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ตามขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

 ปฏิบติั ส่งเสริม คุม้ครอง และกระตุน้ใหเ้กิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุม้ครองและเคารพสิทธิมนุษยชน
ขั้นพ้ืนฐานในทุกระดบั โดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบติั ไม่วา่จะเป็นการ
เลือกปฏิบติัเน่ืองจากเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทาง
การเมือง หรือสถานะอ่ืนใด 

 ผูบ้ริหารและพนกังานมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ท่ี
ท่ีบริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มด าเนินธุรกิจ และเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจดงักล่าวมิไดมี้ส่วนร่วมกระท า หรือ   
งดเวน้การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
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 มุ่งมัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเด็ก หรือ
เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึงการไม่เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือไม่อยูบ่นมาตรฐานสากลเก่ียวกบัหลกัการดา้นสิทธิ
มนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

กำรเปิดเผยข้อมูล 

 เปิดเผยนโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ขอ้มูลการด าเนินงานดา้นความยัง่ยืนและผลการด าเนินงานในทุกมิติ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งโปร่งใส เพียงพอ ครบถว้น เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ใน
การพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื 

 เปิดเผยนโยบายแก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน และด าเนิน
ธุรกิจกบับริษทัฯ 

 
กำรปฏิบัตติำมนโยบำย 

 กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม และปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืขององคก์รฉบบัน้ี จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร ด าเนินงาน
ท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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