ความร ับผิดชอบต่อส ังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริ ษ ัท มี น โยบายดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่ งเน้ น การ
ประกอบกิ จการด้ว ยความดู แลเอาใจใส่ ต่อ ผูม้ ี ส่ว นได้เสี ย เศรษฐกิ จ สังคมและสิG งแวดล้อมอย่ างมีคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณ ซึG งบริ ษทั หวังว่าการดําเนิ นธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการ
เจริ ญเติบโตของบริ ษทั ควบคู่กนั ไปด้วย ทัQงนีQบริ ษทั ได้จดั ทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 7 ข้อ ดังนีQ
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษทั ประกอบธุ รกิ จโดยยึด ถือ ความซืG อ สั ตย์สุจ ริ ต เป็ นธรรมและมี จริ ย ธรรม ใส่ ใ จในการปฏิ บัติ ตามกฎหมายทีG
เกีG ยวข้อง และปฏิ เสธพฤติก รรมใดๆ ก็ ต ามทีG ขดั ขวางการแข่งขัน อย่ างเป็ นธรรม นอกจากนีQ บริ ษทั ยังได้เคารพต่ อ สิ ท ธิ ใ น
ทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืGน โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อข้อกําหนดเกีGยวกับสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีGมีลิขสิ ทธิYถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
นอกจากนีQ บริ ษทั ยังให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลเพืGอความมันG คงอย่างยังG ยืน โดยมุ่งเน้นถึงเรืG อง
ความสัมพันธ์ทีGดีกบั ลูกค้า และคู่คา้ ทุกราย รวมถึงการให้ความสําคัญกับมาตรฐาน คุณภาพสิ นค้า และการส่งมอบสิ นค้าตามเวลา
ทีGกาํ หนด
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั>น

บริ ษทั มีการบริ หารกิจการบนพืQนฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัGนในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และปฏิบัติ
ตามกฎหมายทีG เกีGยวข้องกับการป้ องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัGน โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ต้องไม่กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัGนทัQงโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอ การให้คาํ มันG สัญญา การขอ
การเรี ยกร้อง การเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่ การกระทําทีGผิดต่อกฎหมาย หรื อการทําลายความไว้ใจ
หรื อการกระทําอืGนใดทีGเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัGน เป็ นต้น เพืGอประโยชน์ต่อตนเองหรื อบุคคลอืGน โดยระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
รวมทัQงติดประกาศให้พนักงานและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้ทราบและยึดถือเป็ นหลักปฏิบัติโดยทัGวกัน ทัQงนีQ ปัจจุบนั บริ ษทั ยังไม่ได้
เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (Collective Anti-Corruption : CAC)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษทั มีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยการปฏิบัติต่อผูท้ ีGมีส่ วนเกีGยวข้องไม่ว่าจะเป็ น
พนัก งาน ชุ มชน และสั งคมรอบข้างด้ว ยความเคารพในคุณ ค่า ของความเป็ นมนุ ษ ย์ คํานึ งถึ งความเสมอภาคและเสรี ภาพทีG
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิ ทธิขQนั พืQนฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรืG องของเชืQอชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สี ผิว เพศ อายุ
การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริ ษทั เข้าไปมีส่วนเกีGยวข้องกับการ
ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น
นอกจากนีQ บริ ษทั ยังเคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคลของพนักงานทุกคน โดยไม่นาํ ข้อมูลส่วนตัวรวมถึง ประวัติการพยาบาล
ประวัตคิ รอบครัว และเงินเดือน ไปเปิ ดเผยกับผูท้ ีGไม่เกีGยวข้อง เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีGจาํ เป็ นต้องเปิ ดเผยตามข้อบังคับทางกฎหมาย

อีกทัQงบริ ษ ัทได้ห มันG ตรวจตรา เพืGอป้ องกันเพืGอไม่ให้ธุรกิจของบริ ษทั มีส่ วนร่ วมในการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนทัQงทางตรง และ
ทางอ้อม โดยมีนโยบายให้พนักงานทุกคนสามารถร้องเรี ยน หรื อแจ้งเบาะแสะการทุจริ ตภายในบริ ษทั ได้
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของแรงงานและพนักงานทุกคนทีG เกีGยวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั โดยถื อว่า
พนักงานทุกคนเป็ นปั จจัยทีGจะช่วยเพิGมมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่าง
ยังG ยืนของบริ ษทั ในอนาคต ทัQงนีQบริ ษทั ได้กาํ หนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนีQ
4.1 เคารพสิ ทธิของพนักงานตามหลักสิ ทธิมนุษยชนและปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
4.2 จัดให้มีกระบวนการจ้างงานและเงืGอนไขการจ้างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทนและการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานทีGเป็ นธรรม
4.3 ส่ งเสริ มการพัฒ นาบุ คลากร โดยจัด ให้ มีก ารจัด อบรม สั มมนา ฝึ กอบรม รวมถึ งส่ งบุค ลากรเข้าร่ ว ม
สัมมนาและฝึ กอบรมวิชาการด้านต่างๆ ทีGเกีGยวข้องเพืGอพัฒนาความรู ้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติ
ทีGดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
4.4 จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานตามทีGกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้น และ
นอกเหนื อจากทีGกฎหมายกําหนด เช่ น ประกัน สุ ขภาพ ประกันชี วิตและอุบัติเหตุ เป็ นต้น รวมถึงการสนับ สนุ นเงินช่วยเหลื อ
ประเภทต่างๆ เช่น เงินกูย้ ืมเพืGอการศึกษา ทุนการศึกษาบุตร รางวัลอายุงาน และเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็ นต้น
4.5 จัดให้มีบริ การตรวจสุ ขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชัQนของบริ ษทั โดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสีG ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
4.6 ดําเนิ นการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานทีGทาํ งานทีGดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริ มสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึ กอบรมและส่งเสริ ม
ให้พนักงานมีสุขอนามัยทีGดี มีสถานทีGทาํ งานทีGถูกสุ ขลักษณะสอดคล้องกับหลักอาชีวอนามัยมีความปลอดภัยอยู่เสมอ
4.7 เปิ ดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรื อร้องเรี ยนเกีGยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม ความ
ไม่เสมอภาค ความเหลืGอมลํQา สวัสดิภาพ รวมถึงให้การคุม้ ครองพนักงานตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย
5. ความรับผิดชอบต่ อลูกค้า
บริ ษทั มุ่งเน้นการผลิตสิ นค้าทีGมีคุณภาพ มีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานบรรจุภณั ฑ์ เพืGอสร้างความพึงพอใจ
สู งสุ ดแก่ลูกค้า มีความโปร่ งใสต่อการจัดการข้อร้องเรี ยนของลูกค้า รวมทัQงพยายามแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ทีGอาจจะเกิดขึQน โดย
มุ่งเน้นและรักษาความสัมพันธ์ทีGยงัG ยืนกับลูกค้า รวมถึงมีการกําหนดตัวชีQวดั ผลการดําเนินงานในทุกบริ บท โดยใช้ความพึงพอใจ
ของลูกค้าและความถูกต้องตามกฏหมายเป็ นทีGตQงั
6. การดูแลรักษาสิ>งแวดล้อม
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิG งแวดล้อมรวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดย
บริ ษั ท ดํา เนิ น การและควบคุ ม กระบวนให้ ก ารผลิ ต สิ นค้ า เป็ นไปอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมายทีG เกีG ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิG งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นีQQ

6.1 บริ ษทั มีการออกแบบและพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการผลิต เครืG องจักร และอุปกรณ์ให้สามารถควบคุม
มลพิษและ/หรื อลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรืG องนํQาเสี ย ฝุ่ น ก๊าซ รวมทัQงของเสี ยต่างๆ อย่างเป็ นระบบ
6.2 บริ ษทั กําหนดผูม้ ีหน้าทีGรับผิดชอบทีGเกีGยวข้องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครืG องจักร อุปกรณ์ โดยต้อง
ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิG งแวดล้อมเกินกว่าทีGมาตรฐานกําหนดไว้ และต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
การจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
6.3 บริ ษทั มีความมุ่งมันG ในการลดการเกิดขยะหรื อของเสี ย และให้ความร่ วมมือในการกําจัดขยะหรื อของ
เสี ยด้วยวิธีการทีGถูกต้องได้มาตรฐานอย่างเป็ นรู ปธรรม
6.4 บริ ษ ัท มี ก ารประเมิ น ความเสีG ย งและผลกระทบในเรืG องทีG เกีG ย วข้อ งกั บ สิG งแวดล้ อ ม สุ ข ภาพ และ
ความปลอดภัย ก่อนทีGจะมีการลงทุนหรื อร่ วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ ใจและรักษา
สิG งแวดล้อม สังคม ชุมชนอย่างเป็ นระบบ
6.5 บริ ษทั มีแนวปฏิบัติในการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิG งแวดล้อม และป้ องกันผลกระทบต่อระบบ
นิเวศวิทยา
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน ส่งเสริ มช่วยเหลือ ดําเนิ น
กิจกรรมทัQงด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา ครอบครัว สุ ขภาพ เพืGอสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยังG ยืน
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ> งได้ จากการดําเนินงานที>มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ>งแวดล้ อม และผู้มี
ส่ วนได้ เสีย
บริ ษทั สนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัQงในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความร่ วมมือระหว่างองค์กร
ซึGงหมายถึงการทําสิG งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลีGยนแปลงทางความคิด การผลิต เพืGอเพิGมมูลค่าเป้ าหมายของ
นวัตกรรมคือการเปลีGยนแปลงในเชิงบวก เพืGอทําให้สิGงต่างๆ เกิดเปลีGยนแปลงในทางทีGดีขQ ึน ก่อผลิตผลทีGเพิGมขึQน ทัQงนีQ เพืGอให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมสู งสุ ด
จากการทีGประเทศต่างๆ ทัวG โลกให้ความสําคัญกับปัญหาสิG งแวดล้อมทีGเกิดจากขยะพลาสติกอย่างมาก ประเทศไทยเองก็
เช่ น เดี ย วกั น ถึ งแม้ จ ะยังไม่ มี น โยบายในการจั ด การขยะพลาสติ ก อย่ า งเป็ นรู ป ธรรม แต่ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิG งแวดล้อ ม กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิG งแวดล้อ ม ได้มีก ารจัด ทํา แผนจัด การคุ ณ ภาพ
สิG งแวดล้อม โดยให้งดหรื อเลิกการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก หรื อวัสดุทีGย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนการพัฒนาพลาสติกชี วภาพ
รวมถึงวัสดุอืGน ทีGเป็ นมิตรกับสิG งแวดล้อมให้สามารถนํากลับ มาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพืGอส่ งเสริ มให้มีการนําพลาสติกชี วภาพ
กลับมาใช้อย่างคุม้ ค่า บริ ษทั จึงมีการพัฒนาสู ตรวัตถุดิบใหม่ๆ เพืGอรองรับแนวโน้มการเปลีGยนแปลงการใช้บรรจุภ ณั ฑ์พลาสติก
ให้สอดคล้องกับกระแสการอนุ รักษ์สิGงแวดล้อม เช่น การพัฒนาฟิ ล์มประเภท Organics Biodegradable ซึG งจะถูกย่อยสลายโดย
จุลินทรี ยใ์ นสิG งแวดล้อมเมืGออยู่ในสภาวะทีGเหมาะสม, การพัฒนาสู ตรฟิ ล์มให้สามารถนํากลับมารี ไซเคิลได้ง่าย โดยการจัดเรี ยง
โมเลกุลของฟิ ล์มแบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation, การพัฒนาสู ตรเม็ดพลาสติกและ
เรซิGนจากการรี ไซเคิลให้สามารถนํามาผสมกับเม็ดพลาสติกและเรซิGนบริ สุทธิYได้ เป็ นต้น

