นโยบายรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริษัท ศรี ไทยซุปเปอร์ แวร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ
และผลกระทบต่อชุมชนและสิ่ง แวดล้ อม ผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องและสังคมโดยรวมในด้ านต่างๆ ที่ เกิ ดขึน้ จากการ
ประกอบกิจการของบริ ษัทฯ โดยยึดหลักการดําเนิ นธุรกิจที่ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีจริ ยธรรม เคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มสี ว่ นได้ เสีย โดยปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้ อกําหนดอื่นๆ และแนวทางปฏิบตั ิสากล
ที่เกี่ยวข้ องรวมทังมุ
้ ่งมัน่ พัฒนา ปรับปรุ ง เพื่อสร้ างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
ควบคูไ่ ปกับการดําเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริ ษัทฯ กําหนดให้ การดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นส่วนหนึ่งของพันธกิจ (Mission) ของ
บริ ษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อ การดําเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
เจตนาและความต้ องการอย่างจริ งจังที่ จะดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ควบคู่ไปกับการดําเนินงานด้ านความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม (CSR In-process) เพื่อ
ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จํากัดเพียงแต่การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯเท่านัน้ แต่บริ ษัทฯ ยัง
มุ่งหวังและต้ องการผลักดันให้ ธุรกิจของบริ ษัทย่อยสามารถบรรลุการดําเนินงานด้ านความรั บผิดชอบต่อสังคม
เช่นเดียวกันกับบริ ษัทฯ ด้ วย
ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็ นที่เข้ าใจตรงกันของผู้มี
ส่วนได้ เ สี ย ทุก กลุ่ม ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ ก ร บริ ษัท ฯ ได้ กํ า หนดหลัก การไว้ 8 ข้ อ ตามแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
ความรับผิดชอบต่อลูกค้ าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
การมี น วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมที่ ไ ด้ จ ากการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย
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• การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักและมุ่งมัน่ ที่จะส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ เป็ นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ทังในด้
้ านการดําเนิน
ธุรกิจและการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ โปร่ งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ ได้ รับความไว้ วางใจ
และความเชื่อมัน่ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน และเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตด้ วย
ความมัง่ คงในระยะยาว
• การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่ งใสและเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม จึงให้
ความสํ าคัญ กับ การต่อ ต้ านการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ทุก รู ป แบบ โดยกํ าหนดให้ ก รรมการ ผู้บ ริ ห าร และ
พนักงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนให้ ลกู ค้ า คูค่ ้ า ผู้รับจ้ าง หรื อผู้รับจ้ างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นโดยเคร่ งครั ด
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการ
ทุจริ ต (Collective Action Coalition: CAC) ตังแต่
้ วนั ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถึงปั จจุบนั
ในการนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็ นแนว
ทางการปฏิ บัติเพื่ อ ป้องกันและต่อต้ านปั ญหาทุจริ ต คอร์ รัป ชั่นของบริ ษัทฯ ให้ ชัดเจนยิ่ งขึน้ โดยสร้ าง
วัฒ นธรรมองค์ ก รให้ ทุก คนตระหนัก ถึง พิ ษ ภัย ของการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น สร้ างค่านิ ย มที่ ถู ก ต้ อง และ
เสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ เคารพและปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรี ภาพ รวมถึงการป้องกัน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน คูค่ ้ า และผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน
ดังนี ้
1. ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ เสีย อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่นําความแตกต่าง
ของเชือ้ ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจในทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ทัศนคติ
ส่ ว นตัว ความนิ ย มพรรคการเมื อ ง มาเป็ น หลัก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาการจ้ างงาน การจ่ า ย
ค่าตอบแทน การให้ สวัสดิการ การปรับตําแหน่ง การอบรมและพัฒนา หรื อการตกลงร่ วมเป็ นคูค่ ้ า
2. เคารพสิทธิการใช้ แรงงานของพนักงานโดยการไม่ใช้ แรงงานบังคับ การไม่ใช้ แรงงานเด็ก ตลอดจนมี
มาตรการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ และการละเมิดสิทธิเสรี ภาพด้ านอื่นๆ
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3. กําหนดมาตรการและแนวทางการป้องกัน การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง ตลอดจนการประเมินความ
เสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ ้นกับพนักงาน คู่ค้า หรื อผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อให้ ทุกส่วนที่เกี่ยวข้ อง
สามารถดําเนินการแก้ ไข หรื อสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
4. ให้ ความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ตลอดจนการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม เพื่อให้ พนักงานมีสขุ ภาพที่ดีและมีความปลอดภัย
5. ส่ง เสริ มด้ านแรงงานสัมพันธ์ ที่ ดีร ะหว่างบริ ษัท ฯ กับพนัก งาน โดยให้ พนัก งานมีส่วนร่ วมในการ
แสดงออก หรื อให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ และสนับสนุนให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการ
ทําประโยชน์ให้ แก่ชมุ ชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม รอบสถานที่ทําการของบริ ษัทฯ ทุกแห่ง
• การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะบริ หารทรั พยากรบุคคลให้ สอดคล้ องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทาง
ธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทังพั
้ ฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดี ได้ รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็ นธรรม อยู่ภายในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ง แวดล้ อม ที่ ไ ด้ มาตรฐาน รวมทัง้ ไม่เลื อกปฏิ บัติต่อพนัก งาน และไม่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุษยชนและเสรี ภ าพของบุค คล หรื อกลุ่ม บุค คลใดๆ ทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม มีกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการร้ องทุกข์หรื อบอกกล่าวในเรื่ องที่จะส่ง
ผลร้ ายต่อองค์กร ต่อพนักงานหรื อต่อตนเองและกําหนดวิธีการบริ หารจัดการข้ อร้ องทุกข์ดงั กล่าว พร้ อม
ไปกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์ ทัง้ นี ้ เพื่ อส่งเสริ มบรรยากาศที่ ดีในการทํ างาน ช่วยให้ พนักงาน
สามารถทํางานได้ อย่างปลอดภัย เต็มประสิทธิภาพ และมีความมัน่ คงในการดําเนินชีวิต โดยนโยบาย
ต่างๆ ของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นโยบายเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้ อม และ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ผู้บริ หารและพนักงานของทุกหน่วยงาน ต้ อง
รับผิดชอบปฏิบตั ิและดําเนินงานภายใต้ นโยบายให้ มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ
2. นโยบายเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการกํ า หนดค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ ก ารโดยพิ จ ารณาจากองค์ ป ระกอบ
ดังต่อไปนี ้
2.1 หน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
2.2 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่ของพนักงาน
2.3 แนวโน้ มการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ
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2.4 อัตราการจ่ายค่าจ้ างและสภาวะการจ้ างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุม่ อุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันและความสามารถในการจ่ายค่าจ้ างของบริ ษัทฯ
3. นโยบายเรื่ องการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่อง
สมํ่ าเสมอ ทัง้ ความรู้ ที่ เกี่ ย วกับ งานในหน้ าที่ แ ละเรื่ องอื่น ๆ ที่ จ ะบ่ มเพาะให้ เป็ นคนดี มีฝี มื อเพื่ อ
ช่วยกันสร้ างความเจริ ญให้ แก่ตวั เอง บริ ษัทฯ สังคม และประเทศชาติโดยรวม
• ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะรั กษาความพึงพอใจและความมัน่ ใจแก่ลูกค้ าที่จะได้ รับผลิตภัณฑ์ และบริ การที่ดี มี
คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยบริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการดําเนิ นธุรกิ จอย่างซื่อสัตย์ สุจริ ต กํ าหนด
คุณ ภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก ารให้ ส ามารถแข่ ง ขัน ได้ ใ นระดับ แนวหน้ า ของธุ ร กิ จ และยกระดับ
มาตรฐานให้ สูงขึน้ อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิ จกรรมต่างๆ ในอันที่ จะเสริ มสร้ างและ
รักษาไว้ ซงึ่ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ าและบริ ษัทฯ
• การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนัก ถึงความรั บ ผิ ด ชอบต่อสัง คมและเป็ นมิต รกับสิ่ง แวดล้ อม โดยมีค วามมุ่งมั่น ในการ
อนุรักษ์ และปกป้องรักษาสิ่งแวดล้ อมทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ ตลอดจนส่งเสริ มการบริ หารจัดการ
และการพัฒนาการะบวนการผลิต เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
• การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม มุ่งเน้ นสนับสนุน
กิ จ กรรมเพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพชี วิต และเสริ ม สร้ างประโยชน์ สุข ของชุม ชนและสัง คมที่ บ ริ ษัท ฯ ตัง้ อยู่
ตลอดจนสนับสนุนให้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้ องมีสว่ นร่ วมในการทําประโยชน์ให้ กบั ชุมชน
• การมี นวั ตกรรมและเผยแพร่ นวั ตกรรมที่ได้ จากการดําเนิ นงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสั งคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯมีสินค้ าและเทคโนโลยีการผลิตที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและเป็ นไปตามแนวทาง 3 Save:
Save Material, Save Energy, Save the World ที่ บริ ษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังให้
ความสําคัญกับการศึกษาและวิจยั ร่ วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชันนํ
้ า เพื่อพัฒนาสินค้ าพลาสติก
และเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ ตามธรรมชาติ และผลักดันไปสู่ลกู ค้ าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์
มากขึน้ ในอนาคตเพื่อเป็ นการเน้ นยํ ้าถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนช่วย
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและลดโลกร้ อนได้
นโยบายรับผิดชอบต่ อสังคม
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(นายสนัน่ อังอุบลกุล)
ประธานกรรมการ
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