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นโยบายรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ ปลอดภยัต่อผู้บริโภค โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบ

และผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสังคมโดยรวมในด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการ

ประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิ

มนษุยชน และผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสีย โดยปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อกําหนดอ่ืนๆ และแนวทางปฏิบติัสากล

ท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้มุ่งมัน่พฒันา ปรับปรุง เพ่ือสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน 

ควบคูไ่ปกบัการดําเนินธุรกิจท่ีเติบโตอย่างตอ่เน่ือง 

การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

 บริษัทฯ กําหนดให้การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึ่งของพนัธกิจ (Mission) ของ

บริษัทฯ ภายใต้หวัข้อ การดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของจริยธรรม และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือแสดงให้เห็นถึง

เจตนาและความต้องการอย่างจริงจังท่ีจะดําเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดําเนินงานด้านความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR In-process) เพ่ือ

ความยัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม โดยไม่จํากดัเพียงแต่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเท่านัน้ แต่บริษัทฯ ยงั

มุ่งหวงัและต้องการผลกัดนัให้ธุรกิจของบริษัทย่อยสามารถบรรลุการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม

เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ ด้วย 

 ทัง้นี ้เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบติังานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัของผู้ มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บริษัทฯ ได้กําหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ตามแนวทางความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมของกิจการท่ีจดัทําโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

2. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

3. การเคารพสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏิบติัตอ่แรงงานอย่างเป็นธรรม 

5. ความรับผิดชอบตอ่ลกูค้าและคณุภาพผลิตภณัฑ์ 

6. การดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมท่ีได้จากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้ มีสว่นได้เสีย 
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• การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ ได้ตระหนกัและมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ทัง้ในด้านการดําเนิน

ธุรกิจและการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี มีจรรยาบรรณ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้ได้รับความไว้วางใจ

และความเช่ือมัน่จากผู้ ถือหุ้นและนกัลงทุน และเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือการเติบโตด้วย

ความมัง่คงในระยะยาว   

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงให้

ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยกําหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ ตลอดจนสนบัสนนุให้ลกูค้า คูค้่า ผู้ รับจ้าง หรือผู้ รับจ้างช่วงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบติั

ตามระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยเคร่งครัด 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต (Collective Action Coalition: CAC) ตัง้แตว่นัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 จนถงึปัจจบุนั 

ในการนี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพ่ือเป็นแนว

ทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ชัดเจนย่ิงขึน้โดยสร้าง

วัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมท่ีถูกต้อง และ

เสริมสร้างความเช่ือมัน่ต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  

• การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน เพ่ือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงการป้องกัน

การละเมิดสิทธิมนษุยชนของพนกังาน คูค้่า และผู้ มีสว่นได้เสีย บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน 

ดงันี ้

1. ปฏิบัติต่อพนกังาน คู่ค้า และผู้ มีส่วนได้เสีย อย่างเท่าเทียมกนั ไม่เลือกปฏิบติั ไม่นําความแตกต่าง

ของเชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจในทางเพศ สญัชาติ อายุ ความทุพพลภาพ ทศันคติ

ส่วนตัว ความนิยมพรรคการเมือง มาเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ้างงาน การจ่าย

คา่ตอบแทน การให้สวสัดิการ การปรับตําแหน่ง การอบรมและพฒันา หรือการตกลงร่วมเป็นคูค้่า 

2. เคารพสิทธิการใช้แรงงานของพนกังานโดยการไม่ใช้แรงงานบงัคบั การไม่ใช้แรงงานเด็ก ตลอดจนมี

มาตรการป้องกนัการลว่งละเมิดทางเพศ และการละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านอ่ืนๆ 
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3. กําหนดมาตรการและแนวทางการป้องกนั การแก้ไขปัญหาความขดัแย้ง ตลอดจนการประเมินความ

เสี่ยงด้านสิทธิมนษุยชนท่ีอาจเกิดขึน้กบัพนกังาน คู่ค้า หรือผู้ มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง

สามารถดําเนินการแก้ไข หรือสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัสิทธิมนษุยชนท่ีตรงกนั 

4. ให้ความสําคญัในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ตลอดจนการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพ่ือให้พนกังานมีสขุภาพท่ีดีและมีความปลอดภยั 

5. ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

แสดงออก หรือให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และสนบัสนนุให้พนกังานมีสว่นร่วมในการ

ทําประโยชน์ให้แก่ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม รอบสถานท่ีทําการของบริษัทฯ ทกุแห่ง 

• การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทาง

ธุรกิจ และกลยทุธ์ของบริษัทฯ พร้อมทัง้พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทศันคติท่ีดี ได้รับ

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเป็นธรรม อยู่ภายในสถานท่ีปฏิบัติงานท่ีมีการจัดการระบบคณุภาพ ความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ท่ีได้มาตรฐาน รวมทัง้ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน และไม่

เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทัง้ทางตรงและ

ทางอ้อม มีกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรือบอกกล่าวในเร่ืองท่ีจะส่ง

ผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนกังานหรือต่อตนเองและกําหนดวิธีการบริหารจดัการข้อร้องทุกข์ดงักล่าว พร้อม

ไปกับการปกป้องพนักงานผู้ ร้องทุกข์ ทัง้นี ้เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ช่วยให้พนักงาน

สามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย เต็มประสิทธิภาพ และมีความมัน่คงในการดําเนินชีวิต โดยนโยบาย

ตา่งๆ ของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

1. นโยบายเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัตอ่การจดัการระบบคณุภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม และ

รับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือให้เกิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน ผู้บริหารและพนกังานของทุกหน่วยงาน ต้อง

รับผิดชอบปฏิบติัและดําเนินงานภายใต้นโยบายให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัการดําเนินธุรกิจ 

2. นโยบายเร่ืองคา่ตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 

ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน 

2.2 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยู่ของพนกังาน 

2.3 แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ  
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2.4 อตัราการจ่ายคา่จ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุม่อตุสาหกรรม

ประเภทเดียวกนัและความสามารถในการจ่ายคา่จ้างของบริษัทฯ 

3. นโยบายเร่ืองการพฒันาความรู้ และศกัยภาพของพนกังาน 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทัศนคติท่ีดีอย่างต่อเน่ือง

สม่ําเสมอ ทัง้ความรู้ท่ีเก่ียวกับงานในหน้าท่ีและเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีจะบ่มเพาะให้เป็นคนดี มีฝีมือเพ่ือ

ช่วยกนัสร้างความเจริญให้แก่ตวัเอง บริษัทฯ สงัคม และประเทศชาติโดยรวม 

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะรักษาความพึงพอใจและความมัน่ใจแก่ลูกค้าท่ีจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการท่ีดี มี

คุณภาพในระดับราคาท่ีเหมาะสม โดยบริษัทฯ ยึดมัน่ในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัย์สุจริต กําหนด

คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับแนวหน้าของธุรกิจ และยกระดับ

มาตรฐานให้สูงขึน้อย่างจริงจังและต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอนัท่ีจะเสริมสร้างและ

รักษาไว้ซึง่ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งลกูค้าและบริษัทฯ     

• การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นในการ

อนรัุกษ์และปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจดัการ

และการพฒันาการะบวนการผลิต เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งเน้นสนบัสนุน

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่ 

ตลอดจนสนบัสนนุให้พนกังานและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการทําประโยชน์ให้กบัชมุชน 

• การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมที่ได้จากการดําเนินงานที่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯมีสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามแนวทาง 3 Save: 

Save Material, Save Energy, Save the World ท่ีบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ อีกทัง้ บริษัทฯ ยังให้

ความสําคญักบัการศกึษาและวิจยัร่วมกบัองค์กรและสถาบนัการศกึษาชัน้นํา เพ่ือพฒันาสินค้าพลาสติก

และเมลามีนท่ีสามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และผลกัดนัไปสู่ลกูค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์

มากขึน้ในอนาคตเพ่ือเป็นการเน้นยํา้ถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนช่วย

อนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้ 
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