
 

  
 
 
    
นโยบาย 

บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดล้อม รวมถึงผู้มส่ีวนได้เสยีทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน บริษัทฯ จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบตั ิ
ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ โดยด ำเนินกำร ดงันี้ 
 
แนวทางปฏิบติั 
1.1  การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้น 

• บรษิัทฯ มุ่งมัน่ในกำรประกอบธุรกิจ โดยค ำนึงถงึกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื สร้ำงผลประกอบกำรทีด่ ีมกี ำไร 
อย่ำงต่อเนื่องและมัน่คง ก่อใหเ้กดิผลตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่ผูถ้อืหุน้ 

• บรษิทัฯ แจง้ขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิ โปร่งใส ชดัเจน สำมำรถตรวจสอบได ้แก่ผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียมกนั
และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้โดยรวม 

• บรษิทัฯ แจง้ควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึกำรรำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิและขอ้มูล
ที่ไม่ใช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิอย่ำงถูกต้อง ทัง้กำรแจ้งโดยตรงผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  (ตลท) 
ตลอดจนกำรประกำศบนเวบ็ไซต ์www.tndt.co.th ของบรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น ทัง้ข้อก ำหนดของบริษัท ฯ ตลท. และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (กลต) และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำม แสดงควำมคดิเหน็ เสนอขอ้เสนอแนะ และขอ้มลูอื่นๆ ในกำรประชุม
ผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงเตม็ทีต่ำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ  

• บริษัทฯ ดูแลไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน แสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยใช้ข้อมูลใดๆ  ของบริษัทฯ  ซึ่งยังไม่ได้เ ปิดเผยต่อสำธำรณะ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทฯ  
ต่อบุคคลภำยนอก และ/หรอืด ำเนินกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  

• บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทำงส ำหรบักำรแจง้เบำะแสกำรกระท ำทีไ่ม่สุจรติหรอืขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ ครอบคลุมถงึ
เว็บไซต์ ไปรษณีย์ และโทรสำร และมีกระบวนกำรตอบสนองข้อร้องเรียน กำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงแจ้งผล 
กำรด ำเนินกำรต่อผูร้อ้งเรยีนอย่ำงเป็นธรรม 
 
1.2 การปฏิบติัต่อลูกค้า 

• บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรแก่ลูกคำ้อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ รวมทัง้กำรใหค้ ำแนะน ำ เป็นทีป่รกึษำและเลอืกใชบ้รกิำร
เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีท่นัสมยั ไดม้ำตรฐำน เพื่อใหผ้ลกำรปฏบิตังิำนถูกตอ้ง แม่นย ำ และมคีุณภำพสงูสุด 

• บรษิทัฯ ยดึถอืควำมเอำใจใส่และควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ทัง้ในดำ้นคุณภำพของกำรบรกิำรควำมปลอดภยั
ในกำรใชบ้รกิำรและกำรใหบ้รกิำรหลงักำรขำย  

• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรฝึกอบรม ใหค้วำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรท ำงำนบรกิำรตรวจสอบและทดสอบของบรษิทัฯ 
จดัใหม้กีำรซอ้มแผนฉุกเฉิน เพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรท ำงำนร่วมกนัอย่ำงปลอดภยั  

• บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรดว้ยรำคำทีส่มเหตุสมผล  กำรเรยีกรบัช ำระค่ำบรกิำรตำมควำมถูกตอ้งและเป็นจริง 
• บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรรกัษำควำมลบัในขอ้มูล เอกสำร ผลกำรทดสอบและตรวจสอบของลูกค้ำ  

ไม่น ำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
• บริษัทฯ มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจและควำมมัน่ใจให้กบัลูกค้ำให้ได้รบักำรบริกำรที่ดี มีคุณภำพ 

ภำยใต้ควำมปลอดภยัและเทคโนโลยทีี่เหมำะสม รวมทัง้ยกระดบัมำตรฐำนให้สูงขึน้ โดยบรษิทัฯ มกีำรส ำรวจควำมพงึ
พอใจ ควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมถงึกำรรบัทรำบปญัหำและขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม 



 

1.3  การปฏิบติัต่อเจ้าของผลิตภณัฑ/์ผู้จดัจ าหน่าย/ตวัแทนจ าหน่าย 
• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งพนัธมติรทีด่ ีรกัษำควำมสมัพนัธอ์ย่ำงยัง่ยนื ถ้อยทถี้อยอำศยั ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ

ซึง่กนัและกนั  
• กำรตกลงซื้อ - ขำย ตำมขอ้สญัญำระหว่ำงกนั ดว้ยเงือ่นไขของรำคำและปรมิำณทีเ่หมำะสม 
• เจำ้ของผลติภณัฑ์ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรอืตวัแทนจ ำหน่ำยต้องจดัหำสนิคำ้และบรกิำรตำมคุณภำพ มำตรฐำน 

และรำคำ ตำมทีไ่ดต้กลงไว ้
• ห้ำมมใิหก้รรมกำรและพนักงำนของบรษิทัฯ รบัผลประโยชน์ส่วนตวัจำกเจำ้ของผลติภณัฑ์ ผู้จดัจ ำหน่ำย 

หรอืตวัแทนจ ำหน่ำย  
• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกเจำ้ของผลติภณัฑ์ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรอืตวัแทนจ ำหน่ำยทีร่บัคนืขยะมี

พษิจำกเศษวสัดทุีเ่หลอืจำกกำรใหบ้รกิำรไปด ำเนินกำรก ำจดัตำมวธิทีีถู่กตอ้ง 
 
1.4  การปฏิบติัต่อคู่ค้า 

• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรคดัเลอืกคู่ค้ำทีม่แีนวทำงด ำเนินธุรกจิทีม่คีุณธรรม ท ำธุรกจิทีใ่กล้เคยีงหรอื
เกี่ยวเนื่องกบับรษิทัฯ  มชีื่อเสยีงและประสบกำรณ์ มคีวำมเชีย่วชำญทำงเทคนิค และมสีถำนภำพกำรเงนิทีเ่ขม้แขง็ เพื่อ
ช่วยเหลอื / แลกเปลีย่น /พฒันำควำมสำมำรถของบุคลำกรและเทคโนโลยรี่วมกนั 

• บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัติ่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทยีมตำมขอ้สญัญำระหว่ำงกนั  
• บรษิทัฯ จะใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของควำมซื่อสตัย ์จรงิใจและเป็นธรรม 
• บรษิทัฯ หลกีเลีย่งกำรรบั กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิกบัคู่ค้ำโดยไม่สุจรติ  
• กรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงือ่นไข จะตอ้งแจง้ใหคู้่คำ้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปญัหำ

ร่วมกนั 
 

1.5  การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการค้า (Rivals Policy) 
 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสรภีำยใต้กรอบกตกิำแห่งกำรแข่งขนัที่ด ี โปร่งใส และ
เป็นธรรม ไม่บดิเบอืนขอ้มลู หรอืใชว้ธิอีื่นใดในกำรโจมตคีู่แขง่ โดยมแีนวทำงปฏบิตั ิดงันี้ 

• บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิภำยใตก้ำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ  
• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ กำรใส่รำ้ยป้ำยส ีกำรสรำ้งขำ่วทีเ่ป็นเทจ็ หรอืกำรโจมตคีู่แขง่ 
• บรษิทัฯ จะไม่ท ำกำรตกลงใดๆ กบัคู่แขง่หรอืบุคคลใด ในลกัษณะลดหรอืจ ำกดักำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ 
• บุคลำกรของบรษิทัฯ พงึระวงักำรตดิต่อกบัคู่แขง่ และบุคลำกรของคู่แขง่ ไม่เปิดเผยหรอืละเลยใหค้วำมลบั

ของบรษิทัฯ ตกอยู่ในมอืคู่แขง่ 
 
1.6  การปฏิบติัต่อเจ้าหน้ี 

• บรษิัทฯ จะปฏิบตัิตำมสญัญำ ขอ้ตกลง ภำระผูกพนัและหนี้สนิทีอ่ำจเกิดขึน้ รวมถึงเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มตี่อ
เจำ้หนี้อย่ำงเคร่งครดั โปร่งใส ไม่ปกปิดขอ้มลู ซึง่อำจท ำใหเ้จำ้หนี้ไดร้บัควำมเสยีหำย 

• กรณีบรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไข จะรบีแจง้ต่อเจำ้หนี้ทรำบล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกนัพจิำรณำแนว
ทำงกำรแกไ้ขปญัหำ  

• บรษิทัฯ จะหลกีเลีย่งกำรรบั กำรจ่ำยผลประโยชน์ใดๆ ในกำรด ำเนินธุรกจิกบัเจำ้หนี้โดยไม่สุจรติ  
• บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรเงนิทุนใหม้โีครงสรำ้งทีเ่หมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิ

ของบรษิทัฯ และรกัษำควำมเชื่อมัน่ต่อเจำ้หนี้ 
• รำยงำนภำระหนี้ทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลำใหแ้ก่เจำ้หนี้เมื่อมกีำรรอ้งขอ 

 
 
 



 

1.7  การปฏิบติัต่อพนักงาน 
• บรษิทัฯ ก ำหนดค่ำตอบแทนและสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม เป็นธรรม ตำมควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ และ

ผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนแต่ละคน และได้รบัค่ำตอบแทนตรงตำมเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนัน้  ยงัก ำหนดให้มี
ค่ำตอบแทนพิเศษตำมผลประกอบกำรของบริษัทฯ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว เช่น กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี กำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถเกีย่วกบังำนตำมแผนกลยุทธข์องบรษิทัฯ ในช่วง 3 ปี 5 ปี เป็นตน้ 

• บริษัทฯ ให้สิทธิข ัน้พื้นฐำนที่พนักงำนพึงจะได้รับตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท  รวมถึงกฎหมำย 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ ปฏบิตัติ่อพนักงำนดว้ยควำมเคำรพในสทิธส่ิวนบุคคล ใหเ้กยีรต ิไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน  รวมถงึ 
ไม่เลอืกปฏบิตัติ่อควำมแตกต่ำงของเพศ อำยุ เชือ้ชำต ิศำสนำ สถำนภำพทำงสงัคม หรอืโรคภยัไขเ้จบ็  

• บรษิทัฯ จดัใหม้สีภำพแวดลอ้มทีด่ใีนกำรท ำงำน จดัมุมพกัผ่อนและลำนกจิกรรม รวมถงึกำรจดัหำระบบและ
อุปกรณ์ควำมปลอดภยัตำมขอ้ก ำหนดและกฏหมำยใหแ้ก่พนักงำน เพื่อป้องกนัอนัตรำยในกำรท ำงำน 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนับสนุนใหพ้นักงำนไดร้บักำรฝึกอบรม ทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์รอย่ำงสม ่ำเสมอ
และทัว่ถึง เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ และสร้ำงควำมช ำนำญในวชิำชพี เป็นกำรเพิม่ศกัยภำพและประสิทธภิำพในกำร
ท ำงำน รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนไดพ้ฒันำทกัษะกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ เพื่อกำรเตบิโตในสำยงำนทีต่นเองถนัด 

• บรษิทัฯ สนับสนุนใหพ้นักงำนใชค้วำมสำมำรถในกำรวจิยัและพฒันำเพื่อประดษิฐ ์คดิคน้เครื่องมอื อุปกรณ์ 
และนวตักรรมใหม่ๆ ทีท่นัสมยัตำมมำตรฐำนสำกล สำมำรถใชง้ำนไดจ้รงิ 

• บรษิทัฯ มแีต่งตัง้ โยกยำ้ย ใหร้ำงวลั และลงโทษพนักงำน ดว้ยควำมยุตธิรรม เสมอภำค ตัง้อยู่บนควำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมเหมำะสม และกำรปฏบิตัติวัของพนักงำนคนนัน้ๆ  

• บรษิัทฯ ส่งเสรมิให้พนักงำนเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณและบทบำทหน้ำที่เพื่อส่งเสรมิให้เกิดพฤติกรรม  
ทีอ่ยู่ในกรอบของจรรยำบรรณอย่ำงทัว่ถงึทัง้บรษิทัฯ 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงในกำรท ำงำน  รวมถึงกำรแก้ไขปญัหำ 
ของหน่วยงำนโดยรวมร่วมกบับรษิทัฯ 

• พนักงำนทุกคนจะตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตนเองอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ มคีวำมซื่อสตัย์ 
มคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน ไม่เกี่ยงงำนหรอืมอบหมำยหน้ำที่ใหพ้นักงำนอื่นท ำแทน เว้นแต่ 
มคีวำมจ ำเป็นหรอืเพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในงำนทีต่อ้งใชค้วำมสำมำรถเฉพำะ 

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกระดับสำมำรถร้องทุกข์ หรือเสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำร
ปฏบิตังิำนได ้ผ่ำนทำงE-mail / ไปรษณีย์ / ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล / แบบสอบถำมของบรษิทัฯ โดยไม่เปิดเผยขอ้มูลของ
พนักงำนผูร้อ้งเรยีน และใหค้วำมสนใจในทุกขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 

   
1.8  การปฏิบติัตนของพนักงาน และการปฏิบติัต่อพนักงานอ่ืน (Employees Practice Policy) 

• พนักงำนพงึปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมมุ่งมัน่ตัง้ใจ มคีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และเป็นทีไ่วว้ำงใจได้ 
• พนักงำนพงึปฏิบตัิตนอย่ำงมจีรยิธรรม และจรรยำบรรณในกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของ

พนักงำน และเพื่อนร่วมงำน 
• พนักงำนพงึปฏบิตัตินโดยเคำรพในสทิธแิละหน้ำทีข่องเพื่อนร่วมงำน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ และผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพงึเป็นผูม้วีนิัย และประพฤตปิฏบิตัติำมระเบยีบขององคก์ร และประเพณีอนัดงีำม ไม่ว่ำจะระบุไว้

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่กต็ำม 
• ผู้บงัคบับญัชำพงึปฏิบตัตินใหเ้ป็นที่เคำรพนับถือ รวมถึงเป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้กบัพนักงำน และพนักงำน  

พงึไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรไม่เคำรพนับถอืผูบ้งัคบับญัชำ 
• พนักงำนพึงร่วมกันสร้ำงและรักษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมคัคี รวมถึงควำมเป็นน ้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

ของพนักงำน โดยหลกีเลีย่งกำรกระท ำใดๆ ซึง่อำจมผีลกระทบต่อชื่อเสยีงและภำพลกัษณ์ของบรษิทั หรอือำจเป็นปญัหำ
กบับรษิทัฯ ในภำยหลงัได ้
 
 



 

1.9  การปฏิบติัต่อผู้รบัเหมา  
• บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกผู้ร ับเหมำที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถปฏิบัติงำน 

ตำมขอ้ตกลงทีไ่ดร้ะบุไวใ้นสญัญำว่ำจำ้งระหว่ำงกนั  
• บรษิทัฯ จะใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมำะสม ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ เสมอืนเป็นพนักงำนของบรษิทัฯ 

 
1.10  การปฏิบติัต่อหน่วยงานราชการ  

• บรษิทัฯ ใหค้วำมร่วมมอืและพงึปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบัของหน่วยงำนรำชกำร และมำตรฐำนสำกล  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

• บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมขัน้ตอนดว้ยควำมถูกตอ้ง สุจรติ  
• บรษิัทฯ จะละเว้นกำรติดสนิบน ให้ของขวญัหรอือื่นใดที่ก่อให้เกิดกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนิน

ธุรกจิ 
 
1.11  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเคำรพสทิธมินุษยชนและกำรปฏบิตัติ่อแรงงำนอย่ำงเสมอภำคและ
เท่ำเทยีมกนั ค ำนึงถงึศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนุษย ์และเสรภีำพของบุคคล โดยไม่มกีำรเลอืกปฏบิตั ิไม่แบ่งแยกควำมแตกตำ่ง
ในเรื่องเชื้อชำต ิสญัชำต ิสผีวิ เพศ อำยุ ภำษำ ศำสนำ วฒันธรรม ชนชัน้ ควำมพกิำร สถำนภำพกำรสมรส สถำนภำพ
ทำงกำยภำพและสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรอืสงัคม ควำมเชื่อทำงสงัคม กำรศกึษำอบรม หรอื
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง และอื่นๆ ตำมหลกักำรพื้นฐำนที่ส ำคญัของกฎหมำยสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน   โดยมี
แนวทำงปฏบิตั ิดงันี้  

• บริษัทฯ ให้โอกำสกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรท ำงำน ภำยใต้กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบัในกำรท ำงำน ประกำศ และค ำสัง่ต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ทีช่อบดว้ยกฎหมำยเดยีวกนั 

• บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัด้ำนแรงงำน โดยปฏิบตัิต่อพนักงำนตำมกฎหมำยแรงงำนและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

• บรษิทัฯ ปฏบิตัอิย่ำงเท่ำเทยีมในทุกกระบวนกำรกำรจำ้งงำน ตัง้แต่ กำรสรรหำ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน เวลำ
ท ำงำนและวนัหยุด กำรมอบหมำยงำน กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรฝึกอบรมพฒันำ กำรวำงแผนควำมก้ำวหน้ำ 
และอื่นๆ โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

• บรษิทัฯ จะไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิหรอืคุกคำม ไม่ว่ำจะเป็นทำงวำจำ หรอืทำงกำรกระท ำต่อ
บุคคลอื่น ไม่เลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนัผูห้นึ่งผูใ้ด  

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้บุคลำกรทุกคนมคีวำมตระหนักและส ำนึกในสทิธหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของตนทีม่ี
ต่อบุคคลอื่นและสงัคม 

• บริษัทฯ ไม่ใช้แรงงำนบงัคบั หรือแรงงำนเด็กอนัมชิอบด้วยกฎหมำย รวมถึงกำรลงโทษที่เป็นกำรข่มขู่ 
คุกคำม หรอืกำรใชค้วำมรุนแรงในรปูแบบใดต่อร่ำงกำยหรอืจติใจบุคลำกรทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.12  การปฏิบติัต่อชุมชน สงัคม ส่ิงแวดล้อม และทรพัยากร  
 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญั และยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และหลีกเลี่ยงกำรสร้ำง
ผลกระทบต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม รวมถงึทรพัยำกรโดยรอบ โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

• บรษิทัฯ มกีำรฝึกอบรม และส่งเสรมิพนักงำนใหม้คีวำมรูแ้ละควำมส ำนึกในหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำร
มส่ีวนร่วมพฒันำชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบักำรปฏบิตังิำน  

• บริษัทฯ เปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะควำมคิดเห็น เพื่อกำรปรบัปรุงและพฒันำกำรท ำงำนที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

• บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสงัคม  และสิ่งแวดล้อม โดยพนักงำนทุกหน่วยงำนจะให้ 
ควำมร่วมมือในกำรพฒันำและสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่ตัง้อยู่ใกล้เคียง  พร้อมเรียนรู้วฒันธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิน่ทุกศำสนำในพืน้ทีท่ีป่ฏบิตังิำน เพื่อกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงสนัต ิ 

• บริษัทฯ จัดให้มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจมำพัฒนำและเสริมสร้ำงประโยชน์ต่อชุมชน 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวตำมควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกบักจิกรรมของชุมชน 

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหม้กีำรอนุรกัษ์พลงังำน ทรพัยำกร และสิง่แวดลอ้มเพื่อประโยชน์ต่อชนรุ่นหลงั 
• บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรตอบสนองอย่ำงรวดเรว็ และมปีระสทิธภิำพกรณีเกดิเหตุกำรณ์ทีม่ผีลกระทบต่อชุมชน  

และสิง่แวดล้อม อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ โดยให้ควำมร่วมมอือย่ำงเต็มที่กบัเจ้ำหน้ำที่ภำครฐั และ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

• พนักงำนพงึปฏบิตัติำมอย่ำงเครง่ครดัในขอ้ก ำหนดของกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของภำครฐัและเอกชน 
รวมถงึแนวทำงปฏบิตัติำมมำตรฐำนสำกลซึง่เกีย่วขอ้งกบัสงัคม และสิง่แวดลอ้ม ในทุกกจิกรรมทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  โดยไม่สรำ้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสงัคม อนัเกดิจำกขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน 

 

• พนักงำนพงึตระหนักถงึกำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนทีม่อียู่อย่ำงคุม้ค่ำ และ/หรอื ปรบัเปลีย่นเพื่อน ำกลบัมำ
ใชใ้หม่ใหเ้กดิประโยชน์อย่ำงสงูสุด น ำไปสู่กำรลดตน้ทุนในกำรด ำเนินกำร 

• บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบรอ้งทุกขใ์นเรื่องทีอ่ำจมผีลกระทบต่อชมุชน ด ำเนินกำรตรวจสอบสำเหตุ ปรบัปรุงแกไ้ข 
และแจง้ผลกำรด ำเนินงำนใหผู้ร้อ้งทุกขท์รำบในเวลำอนัควร 

• บรษิัทฯ จะจดัเก็บ รวบรวมขอ้มูลกำรปฏิบตังิำนที่เกี่ยวขอ้งกบัชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม  และเปิดเผย 
ใหท้รำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


