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บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นและให้ความสาคัญกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้าน เพื่อสร้างความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนิน
ธุรกิจให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลักจริย ธรรมและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัท ฯ จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และได้วางกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและแนวทางในการปฏิบัติดังนี้










การกากับดูแลกิจการที่ดี
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น (อยู่ในส่วนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น)

การกากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็น
ธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
แนวปฏิบัติ
ปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนที่
ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
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การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาว
แนวปฏิบัติ








หลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างครบถ้วน
ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการ เล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
ไม่สนับสนุนการดาเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า
รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสาคัญของการ ต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการ
ให้สินบนในทุกรูปแบบ

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
แนวปฏิบัติ








สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรา ดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน
ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน ภายในธุรกิจของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบตั ิ
ตามหลักการสิทธิ มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิ มนุษยชนยังครอบคลุมไปถึง
บริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัท ฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สมรรถภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ให้โอกาสบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
สร้างแรงกระตุ้นในการทางาน ทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบ
ของบริษัทฯ อีกทั้งให้โอกาสบุคลากรของบริษัท ฯ ศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษา และการอบรมทั้งระยะสั้น
และระยะยาว
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บุคลากรของบริษัท ฯ ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต
เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่มอบหมายหน้าที่ของตนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งท าแทน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมเว้นแต่จะเป็นการจาเป็น หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตน
ไม่ข้ามสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจาเป็น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อบริษัท ทั้งนี้ทั้งนั้นบุคลากรของบริษัท ฯ จะเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกของบริษัท ฯ ในหน้าที่อย่าง
เต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
สวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีกริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่
การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ
บุคลากรของบริษัทฯ สามารถใช้ชื่อ และตาแหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงินเพื่อการกุศลที่บริษัทฯ เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อ
ของบริษัทฯ หรือตาแหน่งในบริษัทฯ ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
บุคลากรของบริษัทฯ ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัท ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล กัน
รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ จัดขึ้น
ห้ามบุคลากรของบริษัทฯ กระทาการที่ก่อความเดือดร้อน ราคาญ บั่นทอนกาลังใจผู้อื่น ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์
หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัท ฯ หรือบุคคลภายนอกที่
เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึง การละล่วงทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพ
ลามกอนาจาร ทั้งทางวาจาและการสัมผัส

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค
บริษัทฯ คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท ฯ รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้
สินค้าและบริการที่บริษัทฯ ผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค
แนวปฏิบัติ


บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
ผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จากัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเงื่อนไข
ที่เป็นธรรมสาหรับผู้บริโภค
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บริษัทฯ ต้องไม่ทาการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือทาให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ
บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ฯ ความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นมี
ความสาคัญยิ่ง บริษัทฯ ต้องกาหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และ
อบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสาหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ เป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขาดจากสังคม บริษัทฯ ย่อมมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในการพัฒนา และคืน
กาไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม เพื่อให้บริษัท ฯ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม บริษัท ฯ ถือเป็นหน้าที่และ
เป็นนโยบายหลักในการให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทานุ
บ ารุงศาสนา สร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุน การศึก ษาแก่เยาวชน และสนับสนุน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชนที่ด้อยโอกาส ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
แนวปฏิบัติ










บริษัทฯ มุ่งที่จะทาความเข้าใจ สื่อสารกับสังคมถึงสถานะ และข้อเท็จจริงในการด าเนินงานของบริษัท ฯ ความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ในสิ่งแวดล้อม โดยไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริงที่อาจเปิดเผยได้ ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป อย่างทัน
สถานการณ์
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรือ่ งคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อย่างจริงจังและต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ จะค านึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของ
สังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
บริษัทฯ ปลูกฝังจิตสานึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง ให้ความสาคัญในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจานงเดียวกันกับบริษัท ฯ ในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นาในการส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อ
ชนรุ่นหลัง
บริษัทฯ จะคืนกาไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ กิจกรรมที่จะ
กระทาต้องเป็นกิจกรรมที่เหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง หากเลือกใช้การ
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บริษทั ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จากัด (มหาชน)
สำนักงำนใหญ่: 53/1 หมูท่ 4ี่ ถนนกำญจนำภิเษก
ตำบลบำงแม่นำง อำเภอบำงใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Office Tel : 02-191-8288-89 Fax : 02-191-8290
เลขทะเบียนบริษทั : 0107559000451
บริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจาค เพื่อให้แน่ใจว่านาไปใช้เพื่อการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ก่อประโยชน์อย่างแท้จริง และการบริจาคต้องมีเอกสารหลักฐาน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริษัทฯ และชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ บริษัทฯ
มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังจิตสานึกทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อมให้เป็นวิถีดาเนินชีวิตประจาวันของ
บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของทุกคน รวมทั้งชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัท ฯ สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ลดการใช้อย่างสิ้นเปลือง
แนวปฏิบัติ










บริษัทฯ ส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็นเรื่องสาคัญโดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกาหนดตามมาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัท ฯ
ต้องศึกษา และปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ จะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรูปแบบต่างๆอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอัคคีภยั
การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทางานทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยการ
ปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีและความผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยต่อ
บุคลากรของบริษัทฯ และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจา ทั้งนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
ผู้บริหารและพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุอุบัติการณ์โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปการ โดยจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่
ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉินต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ ก๊าซสารเคมี หรือของเสียรั่วไหลและมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อาจทาให้การ
ดาเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อความเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลให้กับบุคลากรของ
บริษัทฯ พนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบายกฎระเบียบ
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนนาไป
ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและ
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ความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
หากการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกาหนดและมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอา
ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมี ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ให้บุคลากรของ
บริษัทฯ ยุติการปฏิบัติงานเท่าที่ทาได้ชั่วคราวเพื่อแจ้งผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อ
ดาเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบัติงานต่อไปโดยเด็ดขาด

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษ ั ท ฯ น าแนวคิ ด ในการรั บ ผิ ดชอบต่ อสังคมมาปรั บ ใช้ และคิ ดค้ น ให้ เกิ ดนวัต กรรมทางธุ รกิจ ที ่สร้ างประโยชน์
ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม
แนวปฏิบัติ






สารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดาเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้ เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา
และวิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบ
นวัตกรรมทางธุรกิจ
เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการราย
อื่นได้ปฏิบัติตาม
วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดาเนินการต่อเนื่องอย่าง
ไม่หยุดนิ่ง เพื่อ สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกาไรของธุรกิจ
อย่างยั่งยืน

การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ จะดาเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย
แนวทางปฏิบัติ




จัดท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้า นสังคมและสิ่งแวดล้ อม ที่คลอบคลุมการด าเนินการด้านธุรกิจ ด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
จัดทาข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก
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