
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการ

ประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูมี้ส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิGงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ ซึG งบริษทัหวงัว่าการดาํเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกบัการ

เจริญเติบโตของบริษทัควบคู่กนัไปดว้ย ทัQงนีQบริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 ขอ้ ดงันีQ  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บริษทัประกอบธุรกิจโดยยึดถือความซืGอสัตย์สุจริต เป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายทีG

เกีGยวข้อง และปฏิเสธพฤติกรรมใดๆ ก็ตามทีGขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม นอกจากนีQ  บริษทัยงัได้เคารพต่อสิทธิใน

ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ้ืGน โดยมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบติัตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดเกีGยวกบัสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 

อาทิ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีGมีลิขสิทธิY ถูกตอ้งตามกฎหมาย เป็นตน้ 

 นอกจากนีQ  บริษทัยงัให้ความสาํคญัต่อการดาํเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลเพืGอความมัGนคงอย่างย ัGงยืน โดยมุ่งเน้นถึงเรืGอง

ความสัมพนัธ์ทีGดีกบัลูกคา้ และคู่คา้ทุกราย รวมถึงการให้ความสําคญักบัมาตรฐาน คุณภาพสินคา้ และการส่งมอบสินคา้ตามเวลา

ทีGกาํหนด 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั>น

 บริษทัมีการบริหารกิจการบนพืQนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัGนในหลกัการการกาํกับดูแลกิจการ และปฏิบัติ

ตามกฎหมายทีGเกีGยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัGน โดยกาํหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนักงาน ต้องไม่กระทาํการทุจริตคอร์รัปชัGนทัQงโดยทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอ การให้คาํมัGนสัญญา การขอ 

การเรียกร้อง การเรียกหรือรับผลประโยชน ์การให้ผลประโยชน์ การชักจูงสู่การกระทาํทีGผิดต่อกฎหมาย หรือการทาํลายความไวใ้จ 

หรือการกระทาํอืGนใดทีGเป็นการทุจริตคอร์รัปชัGน เป็นต้น เพืGอประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอืGน โดยระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

รวมทัQงติดประกาศให้พนักงานและผูบ้ริหารของบริษทัได้ทราบและยึดถือเป็นหลกัปฏิบัติโดยทัGวกัน ทัQงนีQ  ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ได้

เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)  

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 บริษทัมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผูที้Gมีส่วนเกีGยวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพทีG 

เท่าเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัQนพืQนฐาน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเรืGองของเชืQอชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ 

การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัเขา้ไปมีส่วนเกีGยวข้องกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใชแ้รงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นตน้   

 นอกจากนีQ  บริษทัยงัเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนกังานทุกคน โดยไม่นาํขอ้มูลส่วนตวัรวมถึง ประวติัการพยาบาล 

ประวติัครอบครัว และเงินเดือน ไปเปิดเผยกบัผูที้Gไม่เกีGยวขอ้ง เวน้แต่เป็นข้อมูลทีGจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามข้อบังคบัทางกฎหมาย 



อีกทัQงบริษัทได้หมัGนตรวจตรา เพืGอป้องกันเพืGอไม่ให้ธุรกิจของบริษทัมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทัQงทางตรง และ

ทางออ้ม โดยมีนโยบายให้พนกังานทุกคนสามารถร้องเรียน หรือแจง้เบาะแสะการทุจริตภายในบริษทัได ้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของแรงงานและพนักงานทุกคนทีGเกีGยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยถือว่า

พนักงานทุกคนเป็นปัจจัยทีGจะช่วยเพิGมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่าง

ย ัGงยืนของบริษทัในอนาคต ทัQงนีQบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงันีQ  

4.1 เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

4.2 จดัให้มีกระบวนการจา้งงานและเงืGอนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถึงการกาํหนดค่าตอบแทนและการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการทาํงานทีGเป็นธรรม 

4.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม

สัมมนาและฝึกอบรมวิชาการดา้นต่างๆ ทีGเกีGยวขอ้งเพืGอพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทศันคติ

ทีGดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทาํงานเป็นทีมแก่บุคลากร 

4.4 จดัให้มีสวสัดิการด้านต่างๆ สําหรับพนักงานตามทีGกฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากทีGกฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

ประเภทต่างๆ เช่น เงินกูย้ืมเพืGอการศึกษา ทุนการศึกษาบุตร รางวลัอายุงาน และเงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เป็นตน้ 

4.5 จดัให้มีบริการตรวจสุขภาพประจาํปีแก่บุคลากรทุกระดบัชัQนของบริษทั โดยพิจารณาจากปัจจัยความ

เสีGยงตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล 

4.6 ดาํเนินการให้พนกังานปฏิบัติงานไดอ้ย่างปลอดภยัและมีสุขอนามัยในสถานทีGทาํงานทีGดี โดยจดัให้มี

มาตรการป้องกนัการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจัดการฝึกอบรมและส่งเสริม

ให้พนกังานมีสุขอนามยัทีGดี มีสถานทีGทาํงานทีGถูกสุขลกัษณะสอดคลอ้งกบัหลกัอาชีวอนามยัมีความปลอดภยัอยู่เสมอ 

4.7 เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกีGยวกบัปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรม ความ

ไม่เสมอภาค ความเหลืGอมลํQา สวสัดิภาพ รวมถึงให้การคุม้ครองพนกังานตามบทบญัญติัแห่งกฏหมาย 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 บริษทัมุ่งเน้นการผลิตสินคา้ทีGมีคุณภาพ มีความปลอดภยัและถูกตอ้งตามมาตรฐานบรรจุภณัฑ์ เพืGอสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดแก่ลูกค้า มีความโปร่งใสต่อการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมทัQงพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ทีGอาจจะเกิดขึQน โดย

มุ่งเน้นและรักษาความสัมพนัธ์ทีGย ัGงยืนกบัลูกคา้ รวมถึงมีการกาํหนดตวัชีQวดัผลการดาํเนินงานในทุกบริบท โดยใชค้วามพึงพอใจ

ของลูกคา้และความถูกตอ้งตามกฏหมายเป็นทีGตัQง  

6. การดูแลรักษาสิ>งแวดล้อม

 บริษทัให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิGงแวดล้อมรวมถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดย

บริษัทดําเนินการและควบคุมกระบวนให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทีG เกีGยวข้องกับการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิGงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบติัดงันีQQ  



6.1 บริษทัมีการออกแบบและพฒันาปรับปรุงกระบวนการผลิต เครืGองจักร และอุปกรณ์ให้สามารถควบคุม

มลพิษและ/หรือลดมลพิษโดยให้ครอบคลุมเรืGองนํQาเสีย ฝุ่ น ก๊าซ รวมทัQงของเสียต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

6.2 บริษทักาํหนดผูมี้หน้าทีGรับผิดชอบทีGเกีGยวข้องกบักระบวนการผลิต ควบคุมเครืGองจกัร อุปกรณ ์โดยตอ้ง

ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิGงแวดล้อมเกินกว่าทีGมาตรฐานกาํหนดไว ้และต้องควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

การจดัการพลงังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

6.3 บริษทัมีความมุ่งมัGนในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการกาํจัดขยะหรือของ

เสียดว้ยวิธีการทีGถูกตอ้งไดม้าตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม 

6.4 บริษัทมีการประเมินความเสีG ยงและผลกระทบในเรืG องทีG เกีGยวข้องกับสิG งแวดล้อม สุขภาพ  และ 

ความปลอดภยั ก่อนทีGจะมีการลงทุนหรือร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริษทัไดด้าํเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษา

สิGงแวดลอ้ม สังคม ชุมชนอย่างเป็นระบบ 

6.5 บริษทัมีแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิGงแวดล้อม และป้องกันผลกระทบต่อระบบ

นิเวศวิทยา  

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 บริษทัตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม  โดยมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน  ส่งเสริมช่วยเหลือ ดาํเนิน

กิจกรรมทัQงดา้นการศึกษา ศาสนา กีฬา ครอบครัว สุขภาพ เพืGอสร้างความเขม้แข็งในการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างย ัGงยืน   

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ>งได้จากการดําเนินงานที>มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ>งแวดล้อม และผู้มี

ส่วนได้เสีย 

 บริษทัสนบัสนุนให้มีนวตักรรมทัQงในระดบักระบวนการทาํงานในองคก์ร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร 

ซึGงหมายถึงการทาํสิGงต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลีGยนแปลงทางความคิด การผลิต เพืGอเพิGมมูลค่าเป้าหมายของ

นวตักรรมคือการเปลีGยนแปลงในเชิงบวก เพืGอทาํให้สิGงต่างๆ เกิดเปลีGยนแปลงในทางทีGดีขึQน ก่อผลิตผลทีGเพิGมขึQน ทัQงนีQ เพืGอให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

 จากการทีGประเทศต่างๆ ทัGวโลกให้ความสําคญักบัปัญหาสิGงแวดลอ้มทีGเกิดจากขยะพลาสติกอย่างมาก ประเทศไทยเองก็

เช่น เดียวกัน  ถึงแม้จะย ังไม่มีนโยบายในการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม แต่สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิG งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิG งแวดล้อม ได้มีการจัดทําแผนจัดการคุณภาพ

สิGงแวดล้อม โดยให้งดหรือเลิกการใชก้ล่องโฟม ถุงพลาสติก หรือวสัดุทีGย่อยสลายได้ยาก ตลอดจนการพฒันาพลาสติกชีวภาพ

รวมถึงวสัดุอืGนทีGเป็นมิตรกับสิGงแวดล้อมให้สามารถนํากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพืGอส่งเสริมให้มีการนําพลาสติกชีวภาพ

กลบัมาใชอ้ย่างคุม้ค่า บริษทัจึงมีการพฒันาสูตรวตัถุดิบใหม่ๆ เพืGอรองรับแนวโน้มการเปลีGยนแปลงการใชบ้รรจุภณัฑ์พลาสติก

ให้สอดคล้องกับกระแสการอนุรักษสิ์Gงแวดลอ้ม เช่น การพฒันาฟิล์มประเภท Organics Biodegradable ซึG งจะถูกย่อยสลายโดย

จุลินทรียใ์นสิGงแวดลอ้มเมืGออยู่ในสภาวะทีGเหมาะสม, การพฒันาสูตรฟิลม์ให้สามารถนํากลบัมารีไซเคิลไดง่้าย โดยการจัดเรียง

โมเลกุลของฟิล์มแบบ MDO (Machine Direction Orientation) และแบบ Biaxial Orientation, การพฒันาสูตรเม็ดพลาสติกและ 

เรซิGนจากการรีไซเคิลให้สามารถนาํมาผสมกบัเม็ดพลาสติกและเรซิGนบริสุทธิY ได ้เป็นตน้  




