การดาเนิ นการ
การดาเนินการในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ฯ สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การดาเนินงานหรือกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจปกติ (in-process) และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้อมที่
นอกเหนือจากการดาเนินธุรกิจปกติ (after-process) บริษทั ฯ ได้มนี โยบายในการดาเนินงานทีเ่ กี่ยวกับความรับผิดชอบทาง
สังคม โดยสามารถแบ่งออกเป็ นหลักการ 8 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
 บริษทั ฯ มีการสร้างสมดุลของอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของบุคลากรทีท่ าการตัดสินใจในนาม
ขององค์กร ตามคูม่ อื การอนุมตั ิ คู่มอื ปฏิบตั งิ านระบบจัดซือ้ และรับของ และระเบียบปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น
 บริษทั ฯ มีการดาเนินกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับด้านการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และร่วมมือกับ
หน่ วยงานที่ดแู ลทางด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์กร (CG) เรื่องแนวทาง
จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct) เรื่องสัมพันธภาพระหว่างลูกค้า ผู้
ให้บริการ และคู่แข่ง เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดระเบียบปฏิบตั แิ ละสิง่ ป้ องกันอื่นๆ เพื่อป้ องกันการถูกชักจูง หรือการเข้าไปมีสว่ นร่วมในการ
ต่อต้านการแข่งขันทางการค้า โดยได้จดั ทาคูม่ อื ปฏิบตั งิ านระบบจัดซื้อและรับของ, คูม่ อื การอนุมตั ิ และระเบียบ
ปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง ซึง่ ต้องมีการประมูลจากผูซ้ อ้ื อย่างน้อย 3 ราย เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้สนับสนุนแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่าง
เป็ นธรรม โดยได้กาหนดให้มที ะเบียนคูค่ า้ , การตรวจประเมินคูค่ า้ ประจาปี , Internal Audit, การตรวจสอบจรรยาบรรณ
ในการปฏิบตั งิ านประจาปี และจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct) เรื่องสัมพันธภาพระหว่างลูกค้า ผู้
ให้บริการ และคู่แข่ง เป็ นต้น
 บริษทั ฯ มีแนวทางในการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม และมีการนาไปใช้ในการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทั ฯ ดัง ตัวอย่างเช่น การส่งเสริมให้มกี ารจัดซือ้ วัตถุดบิ อย่างเป็ นธรรมจากเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาของบริษทั ฯ
 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการขายวัตถุดบิ และซือ้ สินค้าจากเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาในราคาและข้อตกลงทีเ่ ป็ นธรรม โดยหาก
การซือ้ ขายระหว่างเกษตรกรกับบริษทั ฯ ไม่มคี วามเป็ นธรรมแล้ว อาจทาให้เกษตรกรไม่สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างยั ่งยืน และอาจมีความเสีย่ งต่อจานวนผลผลิต ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนยั สาคัญ
 บริษทั ฯ ส่งเสริมพนักงานให้มคี วามตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า และการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม โดยระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct) และมีการอบรม
เรื่องการดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม, การปฏิบตั งิ านตามคูม่ อื ปฏิบตั งิ านระบบจัดซือ้ /รับของ และระเบียบปฏิบตั กิ าร
จัดซือ้ จัดจ้างสาหรับพนักงานทีเ่ กี่ยวข้องก่อนเริม่ ปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้บูรณาการเกณฑ์ทางด้านจริยธรรม สังคม สิง่ แวดล้อม และความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมถึง สุขภาพและ
ความปลอดภัย เข้าไปในนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการจัดซือ้ การจาหน่ าย และการทาสัญญา คูม่ อื ปฏิบตั งิ านระบบ
จัดซือ้ และรับของ ตามนโยบายการกากับดูแลองค์กร (CG) และจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct)
 ผูบ้ ริหารบริษทั ฯ และหัวหน้าหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการประสานงานกับเกษตรกร มีการพัฒนาความร่วมมือกับ
เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์การตัง้ ราคาทีเ่ หมาะสมทัง้ การขายวัตถุดบิ และการซือ้ สินค้าคืนจาก
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เกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ จะอ้างอิงทัง้ จากราคาตลาดและต้นทุนทีเ่ กิดต่อ บริษทั ฯ ทัง้ ยังมีการสื่อสารนโยบายการตัง้ ราคา
กับ บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายแผนกทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้มปี ระโยชน์สูงสุดต่อทัง้ เกษตรกรและทางบริษทั ฯ เอง
2. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ
 บริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน
องค์กร (IT Policy & Procedure) และหนังสือยินยอมรับเงื่อนไขนโยบายเกีย่ วกับความปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 บริษทั ฯ มีดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ม ั ่นใจว่ามีการอนุญาตให้ใช้หรือจาหน่ายทรัพย์สนิ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (IT Policy & Procedure)
 บริษทั ฯ ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทีล่ ะเมิดสิทธิในทรัพย์สนิ รวมถึงการใช้ทผ่ี ดิ ไปจากอานาจการครอบครอง การปลอม
แปลง และการละเมิดลิขสิทธิ ์ ตามระเบียบว่าด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร (IT Policy & Procedure)
 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็ นธรรม สาหรับทรัพย์สนิ ลิขสิทธิ ์ทีไ่ ด้รบั หรือนามาใช้ (License)
 บริษทั ฯ ตระหนักถึงความจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญาอย่างทั ่วถึง เพราะนอกจากบริษทั ฯ จะ
ได้รบั ผลประโยชน์โดยตรงจากศักยภาพทีส่ งู ขึน้ ของเกษตรกรแล้ว ลูกค้าซึง่ ซือ้ สินค้าจากบริษทั ฯ จะได้รบั สินค้าเนื้อ
เป็ ดทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี สะอาดและถูกสุขอนามัย ซึง่ เป็ นผลมาจากคุณภาพในกระบวนการเลีย้ งเป็ ดทีไ่ ด้มาตรฐานที่ดี โดย
บริษทั ฯ มีหน่ วยงานเฉพาะทีเ่ สริมสร้างศักยภาพของเกษตรกร โดยการให้ความรูใ้ นการเลีย้ งเป็ ด รวมถึงการควบคุม
สุขลักษณะในการเลีย้ งเป็ ด การดูแลรักษาโรงเลีย้ งให้อยูใ่ นสุขลักษณะทีด่ ี และการให้อาหารและน้ าแก่เป็ ดทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการดูแลป้ องกันโรคติดต่อต่างๆ ในเป็ ด ด้วยความมุง่ มั ่นว่า คุณภาพในกระบวนการเลีย้ งเป็ ด ย่อมส่งผลดีต่อ
ทัง้ ตัวเกษตรกรคู่สญ
ั ญาเอง และต่อบริษทั ฯ ด้วย

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
การต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
 บริษทั ฯ มีการดาเนินการ ประยุกต์ใช้และปรับปรุงนโยบาย รวมทัง้ แนวปฏิบตั ทิ ต่ี ่อต้านการคอร์รปั ชั ่น การติดสินบน
และการขูบ่ งั คับ โดยได้ระบุไว้ใน จรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct) เรื่องของกานัลและเงินช่วยเหลือ
ในการดาเนินธุรกิจ คูม่ อื พนักงานเรื่องวินยั และโทษทางวินัย คณะกรรมการตรวจรับงาน คูม่ อื การอนุมตั ิและการ
พิจารณาเรื่องคอร์รปั ชั ่นในนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานมีการติดสินบน, การคอร์รปั ชั ่น และสิง่ จูงใจในการดาเนินงาน โดยได้ตดิ ตัง้ ตูร้ บั ฟั ง
ความคิดเห็น (ด้านคอร์รปั ชั ่น) การปฏิบตั กิ ารรับเรื่องร้องเรียน และการร้องเรียนผ่าน Contact Us เป็ นต้น
 บริษทั ฯ มีการฝึ กอบรมและสร้างความตระหนักให้กบั พนักงาน ในเรื่องการคอร์รปั ชั ่นและวิธกี ารต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
โดยได้สอดแทรกไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกตาแหน่ง
 บริษทั ฯ ได้จดั ทาและรักษาไว้ซง่ึ ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลเพื่อป้ องกันการคอร์รปั ชั ่น เช่น การมี
คณะกรรมการตรวจรับงาน มีการตรวจประเมินโรงงานของคูค่ า้ คูม่ อื การอนุมตั ิ และการมีกระบวนการตรวจสอบ
ภายในทีร่ ดั กุม เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้พนักงาน คูค่ า้ และผูส้ ง่ มอบ รายงานการละเมิดหรือฝ่ าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นของ
บริษทั ฯ โดยใช้กลไกทีไ่ ม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูร้ ายงาน เช่น การติดตัง้ ตูร้ บั ความคิดเห็นโดยตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุด
และการแจ้งเบาะแส หรือรายงานตรงผ่านอีเมล์ถงึ ผูบ้ ริหารสูงสุด เป็ นต้น
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 เมื่อบริษทั ฯ พบว่าการทุจริตคอร์รปั ชั ่นเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะดาเนินการแจ้งความการละเมิดต่อกฎหมายอาญาให้กบั
เจ้าหน้าทีผ่ ทู้ ม่ี อี านาจบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ตามคูม่ อื พนักงาน เรื่องโทษทางวินัยร้ายแรง และแนวทางการ
ปฏิบตั กิ รณีพบเรื่องคอร์รปั ชั ่น
 ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั ฯ มีความเป็ นผูน้ า และเป็ นแบบอย่างในการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่นโดยมีความมุง่ มั ่น ส่งเสริม
และไม่ละเลยในการดาเนินการตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
 บริษทั ฯ กาหนดให้หา้ มดาเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้อง การบิดเบือนความจริง การข่มขู่ หรือ
การบีบบังคับ โดยได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct) เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลของ
บริษทั ฯ และข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย ว่าด้วยเรื่องการปลอมแปลง แก้ไขเอกสารหรือ
หลักฐาน หรือให้หลักฐานเท็จแก่บริษทั ฯ เพื่อให้ได้มาซึง่ ประโยชน์สาหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื
4. การมีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ
 บริษทั ฯ มีการให้ความรู้ อบรม และสร้างความตระหนักให้กบั พนักงาน เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและ
สนับสนุนทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ และวิธกี ารจัดการกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยได้สอดแทรกไว้ในการ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกตาแหน่ ง
 บริษทั ฯ มีความโปร่งใสในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการล๊อบบี้ การสนับสนุนทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และหลีกเลีย่ งการสนับสนุนทางการเมืองทีพ่ ยายามจะควบคุมผูก้ าหนดนโยบายให้เป็ นไปในแนวทางทีต่ อ้ งการ
โดยได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct) เรื่องกิจกรรมทางการเมืองและการบริจาค และ
เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ

5.

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อใช้เป็ นแนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญ และมีการรวมนโยบายด้านสิทธิ
มนุษยชนเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตลอดทัง้ บริษทั ซึง่ ได้สอดแทรกไว้ในนโยบายการกากับดูแลองค์กร เรื่องแนว
จริยธรรมทางธุรกิจ, จรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct) เรื่องการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน, นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม, ข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน, ข้อตกลงสภาพการจ้าง และคู่มอื พนักงาน เป็ นต้น

6. ความเสีย่ งต่อทรัพยากร
 บริษทั ฯ ไม่ได้เข้าไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชุมชน เช่น กิจกรรมทีม่ กี ารนาทรัพยากรมา
ดัดแปลงหรือกิจกรรมอื่นๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีนยั สาคัญ เช่น แหล่ งน้ า ป่ าไม้
หรือชัน้ บรรยากาศ
 บริษทั ฯ ไม่สนับสนุน หรือส่งเสริมกิจกรรมทีส่ ามารถส่งผลกระทบหรือเกีย่ วข้องกับเด็ก ซึง่ ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับ
เกีย่ วกับการทางาน เรื่อง นโยบายการจ้างงานทั ่วไป และบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายใช้แรงงานเด็ก
7. การหลีกเลีย่ งการเกิดเหตุ
 บริษทั ฯ กาหนดให้ตอ้ งควบคุมรักษาความปลอดภัยของพืน้ ที่หรือสินทรัพย์อย่างเข้มงวด เช่น แนวทางปฏิบตั ขิ อง
พนักงานรักษาความปลอดภัย, แนวทางในการตรวจค้นบุคคลเข้า-ออก (กาหนดให้มพี นักงานรักษาความปลอดภัย
ผูห้ ญิง ทุกกะ) การติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด บริเวณหน้าประตูโรงงาน บริเวณด้านข้างอาคารผลิต และลานจอดรถ
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 สาหรับพืน้ ทีท่ ม่ี แี นวโน้มในการร่วมกันละเมิดสิทธิมนุ ษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัยนัน้ บริษทั ฯ
ได้มกี ารดาเนินการในการฝึ กอบรมบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัย และให้มกี ารปฏิบตั ติ าม
มาตรฐานเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชน และมีช่องทางข้อร้องเรียน กล่องรับฟั งความคิดเห็นทีเ่ กี่ยวข้องกับขัน้ ตอนในการ
รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย
 บริษทั ฯ ให้การฝึ กอบรมบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการรักษาความปลอดภัย อย่างเพียงพอ ตามบันทึกการประชุมและ
อบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
 บริษทั ฯ ไม่สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือการบริการของคู่คา้ ผูร้ บั เหมา ที่มกี ารละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และไม่รว่ มเป็ น
หุน้ ส่วนอย่างเป็ นทางการกับองค์กรทีม่ กี ารละเมิดสิทธิมนุ ษยชน โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลองค์กร
และ จรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of Conduct)
8. การปฏิบตั ิ และการกาหนดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
 บริษทั ฯ เคารพในสิทธิและช่วยทาให้เกิดสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ เสริมการเคารพสิทธิมนุ ษยชนของพนักงานต่างด้าว โดย
บริษทั ฯ จัดให้มสี วัสดิการค่าเช่าบ้านแก่พนักงานต่างด้าว
 บริษทั ฯ ให้พนักงานมีสทิ ธิมนุ ษยชนอย่างเต็มทีโ่ ดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ รวมทัง้ การศึกษา การจ้างงาน และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสิทธิในการตัดสินใจในการแต่งงานและเรื่องครอบครัว โดยได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน เรื่องการลาคลอด หรือการขอโอนย้ายหน้าทีง่ านเป็ นการชั ่วคราวในขณะตัง้ ครรภ์ และ
ประกาศการรับสมัครงานที่ “ไม่ได้ระบุถงึ การกาหนดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา”
 บริษทั ฯ สนับสนุน และส่งเสริมให้ผพู้ กิ าร ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างมีเกียรติ มีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็ม
รูปแบบ ต้องเคารพต่อ หลักการไม่เลือ กปฏิบตั ิ และพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าถึงสิง่ อานวยความสะดวก
ต่างๆ โดยได้ประกาศรับสมัครคนพิการเข้าทางาน และปั จจุบนั มีพนักงานเป็ นคนพิการจานวน 8 คนกระจายอยูท่ ุก
หน่ วยงาน
 บริษทั ฯ พิจารณาให้ผลประโยชน์สูงต่อเด็กและเยาวชน ซึง่ รวมถึงการไม่เลือกปฏิบตั ิ สิทธิในการมีชวี ติ ของเด็ก สิทธิ
ในการอยูร่ อด สิทธิในการพัฒนาของเด็ก และมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยได้รบั นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูรอ้ นมา
ตลอด
 บริษทั ฯ ตระหนักและเคารพต่อสิทธิ โดยมุง่ มั ่นที่จะให้โอกาสและการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาค และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในการขจัดอคติต่อกลุ่มคน กลุ่มทางศาสนา เช่น การจัดให้มหี อ้ งละมาด สาหรับพนักงานอิสลาม
 บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการจ้างแรงงานต่างด้าว โดยจัดทาบันทึกเพื่อความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ
กรมการจัดหางาน
 ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็ นสินค้าประเภทอาหารสดแช่แข็ง ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน

11. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
11.1 การจ้างงาน และความสัมพันธ์ในการจ้างงาน
 บริษทั ฯ ให้ความสาคัญของการจ้างงานทีม่ ั ่นคง ทัง้ ต่อพนักงานประจาและพนักงานชั ่วคราว โดยวางแผนการใช้
อัตรากาลังเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้แรงงานชั ่วคราวมากเกินไป เว้นแต่ว่าลักษณะธรรมชาติของงานนัน้ เป็ นงานระยะสัน้
หรืองานตามฤดูกาล โดยมีการวางแผนกาลังผลประจาปี
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 บริษทั ฯ ได้มกี ารแจ้ง การให้ขอ้ มูล ภายในระยะเวลาอันสมควร และพิจารณาร่วมกับตัวแทนพนักงานเพื่อหาแนวทาง
ลดผลกระทบจากการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน (เช่น การปิ ดกิจการทีม่ ผี ลต่อการจ้างงาน) ผ่านการประชุม
คณะกรรมการลูกจ้าง และคณะกรรมการสวัสดิการ
 บริษทั ฯ ให้โอกาสทีเ่ ท่าเทียมกันสาหรับพนักงานทุกคนและไม่เลือกปฏิบตั ทิ งั ้ ทางตรงและทางอ้อมในทุกข้อปฏิบตั ดิ า้ น
แรงงานบนพืน้ ฐานของ เชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ อายุ สัญชาติ หรือชาติกาเนิด ชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่า วรรณะ สถานภาพ
การสมรส รสนิยมทางเพศ ความพิการ สถานะทางสุขภาพ หรือความสัมพันธ์ทางการเมือง โดยได้ระบุไว้ใน นโยบาย
การกากับดูแลองค์กร (CG) เรื่องสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสียของพนักงาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่อง ประเภท
พนักงาน การทดลองงาน การบรรจุเป็ นพนักงานประจาและตาแหน่งงานว่าง และข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่อง
หลักเกณฑ์การเลื่อนตาแหน่ง เครื่องป้ องกันอันตราย การโอนย้าย และการเกษียณอายุ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศการ
รับสมัครงานที่ “ไม่ได้ระบุถงึ การกาหนดเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา” และการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นเพศผูห้ ญิง
 บริษทั ฯ มีนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน รายได้ สภาพการจ้างงาน การเข้าถึงการฝึกอบรมและการเลื่อน
ตาแหน่ง และการเลิกจ้าง ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของงาน โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of
Conduct) เรื่องการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน ข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง
 บริษทั ฯ มีแนวปฏิบตั ใิ นการปลดออก เลิกจ้าง และไล่ออก ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง หรือข้อบังคับเกีย่ วกับการ
ทางาน เรื่องวินยั และโทษทางวินัย ข้อตกลงสภาพการจ้าง หรือข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน เรื่องการเลิกจ้าง และ
แนวทางในการพิจารณาความผิด และการลงโทษพนักงาน
 บริษทั ฯ มีนโยบายการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริหารงานผ่านระบบ
Document Control การกาหนดตัวบุคคลและรหัสผ่านในการเข้าถึงโปรแกรมข้อมูลส่วนบุคคล และหลักฐาน
ประกอบการสมัครงาน กาหนดใช้เฉพาะสาเนาเอกสารเท่านัน้
 บริษทั ฯ มีนโยบายไม่หาผลประโยชน์จากความไม่เป็ นธรรม เอารัดเอาเปรียบ หรือกดขีด่ า้ นแรงงาน ของคูค่ า้ ผูส้ ง่
มอบ ผูร้ บั จ้างช่วง โดยได้กาหนดไว้ในแนวทางปฏิบตั กิ ารจ้างแรงงานสาหรับคูค่ า้ หรือผูร้ บั เหมาช่วง สัญญาการจ้าง
บริษทั ฯ รับเหมาแรงงาน และสัญญาว่าจ้างพนักงานรับเหมาแรงงาน
 กรณีเลิกจ้าง แล้วพนักงานไปร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานจังหวัดว่าบริษทั ฯ เลิกจ้างไม่เป็ นธรรมซึง่ ตัวแทนบริษทั ฯ
เข้าพบพนักงานตรวจแรงงานเพื่อชีแ้ จงข้อเท็จจริงพร้อมแสดงพยานหลักฐาน/เอกสารต่างๆ จนเป็ นทีพ่ อใจ
11.2 สภาพแวดล้อม และสวัสดิการต่างๆ
 บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาสภาพการจ้างทีเ่ คารพต่อ ค่าจ้าง ชั ่วโมงการทางาน วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อน
ประจาปี สุขภาพและความปลอดภัย การคุม้ ครองความเป็ นมารดา และความสามารถในการรับผิดชอบต่อครอบครัว
ยกตัวอย่างเช่น บริษทั ฯ จัดสวัสดิการให้ดกี ว่าทีก่ ฎหมายกาหนด (วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาปี วัน
ลาคลอด เบีย้ ขยัน เบีย้ เลีย้ ง วันลากิจ) สิทธิในการลาคลอด การเปลีย่ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบขณะตัง้ ครรภ์ การกาหนดให้มี
การตรวจสุขภาพพนักงานทุกตาแหน่งประจาปี ทุกปี และการกาหนดให้มกี ารตรวจสุขภาพเพิม่ เติมสาหรับพนักงานทีม่ ี
ปั จจัยเสีย่ ง เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ ทีส่ อดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบและข้อตกลงร่วม โดย
พิจารณาจากอัตราค่าจ้างในประเทศ ค่าครองชีพ หลักประกันทางสังคม มาตรฐานการครองชีพในกลุ่มอื่น ปั จจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความต้องการให้ได้มาและคงไว้ซง่ึ ระดับของ
ผลผลิตและการจ้างงานทีส่ งู โดยได้ระบุไว้ในข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่องค่าจ้างและเงินพิเศษอื่นๆ ค่าล่วงเวลาและค่า
ทางานในวันหยุด และเรื่องวันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด การทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด
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 บริษทั ฯ มั ่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานมีความเหมาะสม และเพื่อการดาเนินงานทีช่ อบธรรม โดยปฏิบตั ติ าม
กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เรื่องวัน เวลา และสถานที่จา่ ยค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ
ค่าทางานในวันหยุด
 บริษทั ฯ มีนโยบายและหลักปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน รายได้ สภาพการจ้างงาน การเข้าถึงการฝึกอบรมและการเลื่อน
ตาแหน่ง และการเลิกจ้าง ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของงาน โดยได้ระบุไว้ในจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of
Conduct) เรื่องการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน ข้อบังคับเกีย่ วกับการทางาน และข้อตกลงสภาพการจ้าง
 บริษทั ฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรม ในกรณีทง่ี านมีลกั ษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน
ยกตัวอย่างเช่น ประกาศการปรับอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า ประกาศการขึน้ ค่าจ้างประจาปี ประกาศการจ่ายเงินรางวัลประจาปี
 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าจ้างให้กบั ลูกจ้างโดยตรง (ผ่านบัญชีธนาคาร) ยกเว้น ข้อจากัดในการจ่ายค่าจ้างหรือการหักค่าจ้างที่
ได้รบั อนุญาตตามกฎหมาย ข้อกาหนด หรือข้อตกลงร่วม
 บริษทั ฯ ได้มกี ารกาหนดให้มวี นั หยุดประจาทีต่ อ้ งเคารพต่อวันสาคัญประจาชาติ ขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรมทางศาสนา ยกตัวอย่างเช่น การลาประกอบพิธที างศาสนา (การลาบวช, การลาประกอบพิธฮี ดั จ์)
11.3 การเจรจาทางสังคม
 บริษทั มีการแต่งตัง้ ผูแ้ ทนพนักงาน เพื่อให้เข้าถึงผูม้ อี านาจตัดสินใจ สถานทีท่ างาน และพนักงานทีต่ นเองเป็ นผูแ้ ทน
สิง่ อานวยความสะดวกทีจ่ าเป็ นในการปฏิบตั หิ น้าที่ ข้อมูลทีเ่ ป็ นจริง และเป็ นธรรมด้านการเงินและกิจกรรมขององค์กร
โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการลูกจ้าง และการแต่งตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการ เป็ นต้น
11.4 สุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
 บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนา ประยุกต์ใช้ และรักษานโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
และส่งเสริมสุขภาวะทางด้านจิตใจของลูกจ้างทีไ่ ด้ระบุไว้อย่างชัดเจน การประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านสุขภาพ ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมทีด่ ตี อ้ งควบคู่กบั สมรรถนะที่ดขี องบริษทั ฯ โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมในการทางาน ประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และการจัดตัง้ หน่ วยงานความปลอดภัย
 บริษทั ฯ มีความเข้าใจ และนาหลักการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ โดยการควบคุมตามลาดับ
ขัน้ ตามความเหมาะสม ร่วมทัง้ วิเคราะห์และควบคุมความเสีย่ งต่อสุขภาพและความปลอดภัย และมีระบบการจัดการ
ความเสีย่ งด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมของบริษทั ฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการอนุรกั ษ์การได้
ยิน การเผยแพร่กฎความปลอดภัยไว้บนกระดานข่าว การประเมินความเสีย่ งก่อนการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั เหมา การ
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทางาน (แสง เสียง ความร้อน) ประจาปี และระบบมาตรฐาน ISO 18001
 บริษทั ฯ ได้จดั หาอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยทีจ่ าเป็ น รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อป้ องกันการ
บาดเจ็บ และอุบตั เิ หตุจากการทางาน รวมไปถึงในกรณีฉุกเฉิน โดยได้ระบุไว้ในคูม่ อื ความปลอดภัยในการทางาน และ
ข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่องอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 บริษทั ฯ มีบนั ทึกและสอบสวนอุบตั กิ ารณ์ดา้ นสุขภาพและความปลอดภัย และปั ญหาที่ได้รบั แจ้งจากลูกจ้างเพื่อทาการ
ลดหรือกาจัดปั ญหาดังกล่าว เช่น บันทึกการสอบสวนอุบตั เิ หตุ และรายงานอุบตั เิ หตุในทีป่ ระชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน
 บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมการป้ องกันด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เท่าเทียม ทัง้ สาหรับพนักงานนอกเวลา (Part-time)
และพนักงานชั ่วคราว รวมไปถึงผูร้ บั จ้างช่วง โดยมีการจัดห้องพยาบาล พร้อมพยาบาลวิชาชีพประจาตลอด 24 ชั ่วโมง
 บริษทั ฯ มุง่ มั ่นทีจ่ ะกาจัดอันตรายต่อสภาวะจิตใจในสถานทีท่ างาน ซึง่ นาไปสูค่ วามเครียดและการเจ็บป่ วย โดยการจัด
ห้องพักพนักงาน และมุมพักผ่อน
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 บริษทั ฯ ได้กาหนดให้มกี ารฝึ กอบรมทีเ่ พียงพอกับบุคลากรทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในงาน
เช่น การอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยในการทางานแก่พนักงานใหม่ทุกตาแหน่งทุกคน และการฝึ กอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยก่อนเข้าทางานสาหรับผูร้ บั เหมา และผูร้ บั เหมาช่วง
 บริษทั ฯ เคารพในการหลักการทีว่ า่ การตรวจสุขภาพและการตรวจวัดด้านความปลอดภัยในสถานทีท่ างานไม่ใช่
ค่าใช้จา่ ยของพนักงาน

การอบรม และพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
 บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับ สามารถเข้าถึงการพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม และการฝึกงาน โดยระบุไว้
ในแผนการฝึกอบรมประจาปี และมีการสารวจหลักสูตรทีต่ อ้ งการอบรม (Training Need) ทุกปี
 บริษทั ฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยพนักงานสามารถลาเพื่อการฝึกอบรม
หรือพัฒนาความรูค้ วามสามารถ ตามข้อตกลงสภาพการจ้าง เรื่อง การลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถ
 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดทาแผนงานร่วมกันระหว่างพนักงานและผูบ้ ริหาร เพื่อสนับสนุ นสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ด่ี ี โดย
ผ่านการประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เป็ นต้น
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 บริษทั ฯ ให้สทิ ธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก โดยบริษทั ฯ ไม่ปิดบังมุมมองหรือความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
ทัง้ ภายในหรือภายนอกองค์กร

12. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
นโยบายการตลาดทีเ่ ป็ นธรรม และโปร่งใส
 บริษทั ฯ ไม่เข้าร่วมในการกระทาใดๆ ทีห่ ลอกลวง ทาให้เข้าใจผิด ฉ้อโกงหรือไม่เป็ นธรรม รวมทัง้ ปกปิ ดข้อมูลทีจ่ าเป็ น
โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลองค์กร (CG) เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code
of Conduct) เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างลูกค้า ผูใ้ ห้บริการ และคูแ่ ข่ง ฉลากสินค้า (มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ในเรื่อง
รายละเอียดต่างๆ ทีใ่ ห้แก่ผบู้ ริโภค เช่น ราคา ปริมาตรสินค้า) และ Catalog ของผลิตภัณฑ์สนิ ค้า
 บริษทั ฯ มีเปิ ดเผยราคารวมสุทธิและภาษี ข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทัง้ อุปกรณ์เสริมที่
จาเป็ นสาหรับใช้งานและค่าจัดส่งอย่างครบถ้วน เมื่อมีการเสนอสินเชื่อให้แก่คคู่ า้ โดยได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาสินค้า
และ Proposal การเสนอราคาลูกค้าขนาดใหญ่
 บริษทั ฯ มีนโยบายไม่ใช้ขอ้ ความหรือสื่อรูปภาพ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเพศ ศาสนา เชือ้ ชาติและรสนิยมทางเพศ เพื่อบิดเบือน
ข้อความทีส่ ่อื สารให้ผบู้ ริโภค

การปกป้ องผูบ้ ริโภค
 บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมผลิตภัณฑ์และการบริการในสภาพทีป่ ลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและบุคคลอื่นๆ ทรัพย์สนิ และ
สิง่ แวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ ตามนโยบายคุณภาพ มาตรฐาน GMP มาตรฐาน Codex มาตรฐาน
HALAL, ISO 9001 และมาตรฐานอื่นๆ อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ดว้ ยระบบ FIFO
 ในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ หลีกเลีย่ งการใช้สารเคมีทก่ี ่อให้เกิดอันตราย รวมถึงสารทีก่ ่อมะเร็ง สารทีท่ าให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงทางพันธุกรรม สารทีเ่ ป็ นพิษกับระบบการสืบพันธุ์ หรือสารทีต่ กค้างยาวนานและสามารถสะสมใน
ร่างกายได้ โดยได้กาหนดไว้ในวิธกี ารปฏิบตั งิ านคุณภาพ (QP) เรื่องการรับรองคุณภาพวัตถุดบิ เคมีภณ
ั ฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ทใ่ี ช้ในการผลิต และตรวจสอบเอกสาร Letter of Guarantee และใบรับรองคุณภาพต่างๆ
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 บริษทั ฯ มีการประเมินความเสีย่ งในด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์และการบริการ ก่อนทีจ่ ะมีการใช้วตั ถุดบิ ใหม่ใน
การผลิต การใช้เทคโนโลยีหรือวิธกี ารผลิตใหม่ โดยได้กาหนดไว้ในวิธกี ารปฏิบตั งิ านคุณภาพ (QP) เรื่องการรับรอง
คุณภาพวัตถุดบิ เคมีภณ
ั ฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในการผลิต
 บริษทั ฯ มีการให้ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยทีส่ าคัญแก่ผบู้ ริโภค โดยใช้สญ
ั ลักษณ์ทเ่ี ป็ นสากลหรือร่วมกับข้อความเพื่อ
การสื่อสาร เช่น การใช้สญ
ั ญาลักษณ์ อย., HALAL, GMP, ISO 9001, การแสดงวันผลิต/หมดอายุ (Date Code),
ข้อมูลผูบ้ ริโภคบนฉลากผลิตภัณฑ์
 บริษทั ฯ มีการให้ความรูแ้ ก่ผบู้ ริโภคเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานและแจ้งเตือนให้ทราบถึงอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการใช้
ผลิตภัณฑ์ในสภาพการใช้งานปกติ เช่น ข้อมูลการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ และข้อมูลก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์บนฉลากบรรจุ
ภัณฑ์
 ในกรณีทพ่ี บว่าผลิตภัณฑ์ทว่ี างจาหน่ายในท้องตลาดอาจเป็ นอันตราย มีขอ้ บกพร่องทีร่ า้ ยแรงหรือเกิดการเข้าใจผิด
หรือมีการให้ขอ้ มูลทีผ่ ดิ พลาด บริษทั ฯ มีมาตรการในการเรียกเก็บผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยูร่ ะหว่างการจัดจาหน่ าย และเรียกคืน
ผลิตภัณฑ์โดยใช้มาตรการทีเ่ หมาะสมและการใช้ส่อื ต่างๆ ทีจ่ ะเข้าถึงประชาชนผูช้ อ้ื ผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้รบั ทราบ โดย
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ขิ นั ้ ตอนการเรียกคืนสินค้า และมีแผนการดาเนินงานการฝึ กซ้อมการเรียกคืนสินค้า
การบริโภคอย่างยั ่งยืน
 บริษทั ฯ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ทง่ี า่ ยต่อการนากลับมาใช้ใหม่ ซ่อมได้หรือนากลับมาผลิตใหม่ หรือ
แนะนาหน่ วยงานทีใ่ ห้บริการรับรีไซเคิลและกาจัดของเสีย เช่น การใช้กระดาษ Recycle มาใช้เป็ นภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์
 บริษทั ฯ มีการใช้ฉลากทีแ่ สดงถึงการดูแลสิง่ แวดล้อม (Eco-label) เพื่อทีจ่ ะสื่อสารมุมมองเชิงบวกทางด้านสิง่ แวดล้อม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การแสดง
สัญลักษณ์ Recycle และการทิง้ ขยะบนฉลากผลิตภัณฑ์
มาตรการการป้ องกันและแนวทางการแก้ไขหากเกิดการร้องเรียน
 บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการป้ องกันก่อนการเกิดข้อร้องเรียนของผูบ้ ริโภค เช่น การเสนอทางเลือกในการรับคืน
ผลิตภัณฑ์ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรือหาแนวทางการแก้ไขอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม เช่น คาแนะนาในการจัดเก็บสินค้า
และเงื่อนไขสัญญาการซือ้ ขายสินค้าสาหรับลูกค้าขนาดใหญ่
 บริษทั ฯ มีการทบทวนข้อร้องเรียนและปรับปรุงแนวปฏิบตั ใิ นการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ โดย
ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ิ (QP) เรื่องการรับเรื่องร้องเรียน และคูม่ อื การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 บริษทั ฯ มีกลไกในการยุตขิ อ้ โต้แย้ง และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และกระบวนการชดเชย ตามมาตรฐานของ
ประเทศหรือสากล โดยไม่มกี ารเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยกับผูบ้ ริโภค และไม่เรียกร้องให้ผบู้ ริโภคยกเลิกการทวงสิทธิ ์ในการ
ขอความช่วยเหลือตามกฎหมาย
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 บริษทั ฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าทีจ่ าเป็ นสาหรับใช้ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และการบริการ หรือต้องแจ้ง
และได้รบั ความยินยอมจากผูบ้ ริโภค และมีนโยบายทีจ่ ะไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ อี ยูห่ รือใช้ในวัตถุประสงค์อ่นื
นอกเหนือจากทีร่ ะบุ รวมทัง้ เพื่อการตลาด ยกเว้นมีการแจ้งหรือได้รบั การยินยอมจากผูบ้ ริโภค หรือเมื่อมีการร้องขอ
จากกระบวนการทางกฎหมาย โดยการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลลูกค้าร้องเรียนตามมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ิ (QP) เรื่อง
การรับเรื่องร้องเรียน และคูม่ อื การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
แผนการบารุงรักษา
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 บริษทั ฯ มีการบารุงรักษาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยป้ องกันการหยุดชะงักในการให้บริการต่อผูบ้ ริโภค
ตามแผนการซ่อมบารุงประจาปี

13. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
การลด และควบคุมระดับมลภาวะ
 บริษทั ฯ ได้รบั มาตรฐานการจัดการสิง่ แวดล้อมตามข้อกาหนดระบบ ISO 14001
 บริษทั ฯ มีการชีบ้ ่งแหล่งกาเนิดมลพิษและของเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการขององค์กร โดย
ระบุไว้ใน Flow Diagram กระบวนการผลิต ชีบ้ ่งจุดกาเนิดน้ าเสีย และวัสดุท่ไี ม่ใช้แล้ว อากาศเสีย ตามระบบมาตรฐาน
ISO 14001
 บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเกีย่ วกับการปล่อยมลพิษ (เช่น น้ าทิง้ อากาศ กากของเสีย) ออกสูภ่ ายนอก ได้แก่
ระบบตรวจสอบมลพิษระยะไกล (BOD Online)
 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการชีบ้ ่งและป้ องกันการใช้สารเคมีอย่างเป็ นระบบ เพื่อป้ องกันการใช้สารเคมีตอ้ งห้ามทีก่ าหนดไว้ใน
กฎหมาย และอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ (สารทาลายโอโซน สารอินทรียท์ ค่ี งอยูย่ าวนาน (POPs) สารเคมีภายใต้
อนุสญ
ั ญารอตเตอร์ดมั สารเคมีอนั ตราย และสารกาจัดศัตรูพชื ) และรวมถึง สารก่อมะเร็ง หรือสารก่อกลายพันธุ์ และ
สารเคมีทม่ี ผี ลต่อการสืบพันธุ์ ทาให้เกิดความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ หรือสารพิษตกค้างยาวนานและสะสมในสิง่ มีชวี ติ
(PBTs) หรือ สารตกค้างยาวนานมากและสะสมในสิง่ มีชวี ติ ได้ดมี าก (vPvBs) โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั ิ
เรื่องการรับรองคุณภาพวัตถุดบิ /เคมีภณ
ั ฑ์/บรรจุภณ
ั ฑ์ทใ่ี ช้ในการผลิต
 บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเพื่อเตรียมพร้อมในการป้ องกันอุบตั เิ หตุของสารเคมี และมีแผนฉุ กเฉินที่ค รอบคลุมอุบตั เิ หตุและ
อุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดจากการดาเนินงาน โดยให้พนักงาน คูค่ า้ ภาครัฐ ชุมชนท้องถิน่ และผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียอื่นๆ เข้ามามี
ส่วนร่วม ซึง่ แผนดังกล่าวมีการชีบ้ ่งอันตราย การประเมินความเสีย่ ง ขัน้ ตอนการแจ้งเหตุและระบบการสื่อสาร โดยระบุ
ไว้ใน แผนป้ องกันและระงับเหตุกรณีฉุกเฉิน, มาตรฐานวิธกี ารปฏิบตั เิ รื่องการควบคุมสารเคมี, แผนฉุกเฉินกรณี
สารเคมีร ั ่วไหล (แอมโมเนีย) และแผนป้ องกันอุบตั ภิ ยั
 บริษทั ฯ คานึงถึงการควบคุมและจากัดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และมีแนวทางในการดาเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมที่
เข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการบาบัดน้ าเสียและมลพิษในโรงงานและสายการผลิตต่างๆ เพื่อป้ องกันและลด
มลพิษทางต่อแหล่งน้ าในชุมชน
 หากบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายการอนุรกั ษ์และติดตัง้ ระบบการบาบัดน้ าเสียก่อนปล่อยออกสูแ่ หล่งน้ า ชุมชนโดยรอบจะ
ได้รบั ผลกระทบ สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม และความเสียหายแก่ทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึง่ ผลกระทบทีต่ ามมา
ย่อมกระทบต่อการดาเนินธุรกิจหากมีการฟ้ องร้อง และการตรวจสอบจากหน่ วยงานภาครัฐ
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 บริษทั ฯ มีการดาเนินงานและมาตรการต่างๆ เพื่อมุง่ ป้ องกันมลพิษและของเสีย โดยใช้การจัดการของเสียตามลาดับ
ขัน้ (Waste management hierarchy) โดยพิจารณาการลดของเสียที่แหล่งกาเนิด การนากลับมาใช้ซ้า การแปรรูปและ
นากลับมาใช้ใหม่ การนากลับเข้ามาสูก่ ระบวนการผลิตใหม่ การบาบัดของเสียและการกาจัดของเสีย ตามลาดับ และ
มั ่นใจถึงการจัดการทีเ่ หมาะสมของมลพิษและของเสียทีไ่ ม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ โดยดาเนินการคัดแยกประเภทวัสดุท่ี
ไม่ใช้แล้ว กาจัดโดยใช้ตามหลัก 3 R มีระบบบาบัดน้ าเสียทีบ่ าบัดน้ าเสียได้ดกี ว่ามาตรฐานทีท่ างราชการกาหนด และ
การควบคุมระบบบาบัดน้ าเสียอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั ่วโมง บริษทั ฯ ยังให้ความสนับสนุ นต่อการรักษาสิง่ แวดล้อม
โดยมักจัดกิจกรรมให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้าร่วม เพื่อเพิม่ ความเข้าใจและตระนักถึงผลกระทบทีส่ ามารถเกิดขึน้ ต่อ
สิง่ แวดล้อมและชุมชน

 นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการลดมลพิษ การใช้น้ า การก่อให้เกิดของเสีย และการ
ใช้พลังงาน โดยระบุไว้ในรายงานปริมาณวัสดุทไ่ี ม่ใช้แล้วภายในโรงงาน รายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษด้านน้ า
เสีย รายงานตรวจวัดคุณภาพอากาศ (Boiler) รายงานการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต และรายงานการอนุรกั ษ์
พลังงาน
 ข้อมูลของระดับมลพิษในบ่อบาบัดน้ าเสียจะถูกส่งไปยังหน่วยงานราชการ [กรมโรงงานอุตสาหกรรม] แบบเรียลไทม์
โดยหน่ วยงานดังกล่าวจะทาการสังเกตและแจ้งทางบริษทั ฯ หากระดับมลพิษเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กาหนด
 นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการจัดประชุมและหารือถึงปั ญหาทางสิง่ แวดล้อมและผลกระทบต่างๆ กับตัวแทนชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ ซึง่ เปิ ดโอกาสในการรับฟั งข้อคิดเห็นจากชุมชนอยู่อย่างสม่าเสมอ โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยงานรัฐทาหน้าที่
เป็ นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยหากมีปัญหาหรือการแสดงความคิดเห็นจากตัวแทนในชุมชน ซึง่ ทางบริษทั ฯ ให้
ความสาคัญในการนาความคิดเห็นและคาแนะนาต่างๆ มาแก้ไขและปรับปรุง เพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิดการร้องเรียน
ในอนาคต ทัง้ ยังมีการตรวจวัดระดับมลภาวะรอบโรงงานเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยต่อคนภายในชุมชน และบริษทั
13.1 การใช้ทรัพยากรอย่างยั ่งยืน
 บริษทั ฯ มีการตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานการใช้พลังงาน น้ า และทรัพยากรอื่นๆ ทีม่ นี ยั สาคัญ โดยระบุไว้ใน
รายงานการใช้พลังงานของกระบวนการผลิต รายงานข้อมูลของเสีย (wastage) รายงานการใช้เชือ้ เพลิงประจาวัน และ
รายงานการอนุ รกั ษ์พลังงาน
 บริษทั ฯ ได้ดาเนินมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อทีล่ ดการใช้พลังงาน น้ า และทรัพยากรอื่นๆ โดย
อาจพิจารณาจากตัวชี้วดั ของแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี และเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น รายงาน Water & Energy
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Consumption (ซึง่ ตัวชี้วดั คือการลดการใช้น้ าและพลังงาน) การกาหนดมาตรฐานอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง (ตัวชี้วดั
คือ กม./ลิตร) ของหน่วยรถบริษทั ฯ และแผนอนุรกั ษ์พลังงานประจาปี
 บริษทั ฯ ได้นาทรัพยากรทางเลือกทีส่ ามารถนากลับมาใช้ใหม่และผลกระทบต่ามาใช้ประกอบกัน หรือนามาทดแทน
ทรัพยากรทีใ่ ช้แล้วหมดไป ได้แก่โครงการนาก๊าซชีวภาพจากการบาบัดน้ าเสียมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนทีร่ ะบบ
Boiler ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG และน้ ามันเตา
 บริษทั ฯ ได้มใี ช้วสั ดุรไี ซเคิล และนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้ เช่น โครงการนาน้ ากลับมาใช้ใหม่ โดย
การนาน้ า condensate มาใช้ใหม่ในหม้อไอน้ า การนาน้ าทิง้ ทีผ่ ่านการบาบัดมาใช้ล้างถนนภายในโรงงาน และการนา
โครงยางเก่ามาอัดดอกเพื่อใช้งานซ้า
13.2 การปรับตัว และบรรเทาผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศ
 บริษทั ฯ มีการลดสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ได้แก่โครงการนาก๊าซชีวภาพจากการบาบัด
น้ าเสียมาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงทดแทนทีร่ ะบบ Boiler ทดแทนการใช้ก๊าซ LPG และน้ ามันเตา และใช้พลังงานหมุนเวียน
โดยมีเป้ าหมายเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตระหนักถึงผลลัพธ์ของการใช้ทรัพยากรดังกล่าวในด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อม
 บริษทั ฯ มีป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (โดยเฉพาะก๊าซทีท่ าลายชัน้ โอโซน) จากการใช้ท่ดี นิ และการ
เปลีย่ นแปลงการใช้ทด่ี นิ กระบวนการหรืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงระบบทาความร้อน ระบบปรับอากาศและการระบาย
อากาศ โดยมีนโยบายการใช้สารทาความเย็นในกลุ่ม non CFC และเปลีย่ นการใช้สารเคมีถงั ดับเพลิงจากฮารอนเป็ น
กรีนส์ฮารอน ซึง่ ไม่ใช่ก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น

14. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน
 บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในองค์กรส่วนท้องถิน่ อย่างเหมาะสมและเท่าทีเ่ ป็ นไปได้ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการสนับสนุ น
สา-ธารณสมบัตแิ ละการพัฒนาของชุมชน เช่น การสนับสนุนป้ ายจราจรภายในพืน้ ที่ อบต.บางพลีใหญ่ เป็ นต้น ซึง่ มี
ผลดีต่อการจราจรภายในชุมชน ทัง้ ยังทาให้การขนส่งสินค้าของบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพมากขึน้
 บริษทั ฯ ได้ดาเนินงานกับองค์กรของรัฐและนักการเมืองท้องถิน่ ด้วยความโปร่งใส ไม่ตดิ สินบนหรือชักจูงในทางทีไ่ ม่
เหมาะสม โดยได้ระบุไว้ใน นโยบายการกากับดูแลองค์กร (CG) และจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ าน (Code of
Conduct) เรื่องกิจกรรมทางการเมืองและการบริจาค
 บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมการใช้ภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ และเทคโนโลยีของชุมชน เช่น การนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิน่ (ขนมไทย
และสินค้า OTOP) มาใช้ในกิจกรรมของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การเสริมสร้างทักษะ
 บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในแผนงานพัฒนาทักษะของคนในระดับท้องถิน่ และระดับชาติ รวมถึงแผนงานการฝึกงาน
แผนงานสาหรับกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส และการยอมรับทักษะและการรับรองทักษะ เช่น การรับนักเรียนสายอาชีวะ และช่าง
มาฝึกงานช่วงภาคฤดูรอ้ น เป็ นต้น

การพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ
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 บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีทต่ี น้ ทุนต่ า ซึง่ สามารถทาซ้าได้งา่ ย และมีผลกระทบเชิงบวกอย่างสูง
ต่อการขจัดความยากจน เช่น โครงการศูนย์การเรียนรูข้ องชุมชนและจัดตัง้ กลุ่มแม่บา้ น (จัดทาปุ๋ ยอินทรีย์ และ EM)
โดยบริษทั ฯ รับซือ้ ปุ๋ ยอินทรีย์ และ EM มาใช้ในกิจการของบริษทั ฯ เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น
โครงการศึกษา วิจยั และพัฒนา ปุ๋ ยอินทรียจ์ ากกากตะกอนของระบบบาบัดน้ าเสียของบริษทั ฯ เป็ นต้น
การเสริมสร้างรายได้
 บริษทั ฯ สนับสนุนแผนงานและเป็ นพันธมิตรในการช่วยเหลือสมาชิกชุมชน โดยเฉพาะสตรี และเกษตรกรคูส่ ญ
ั ญา ใน
การให้ความรูใ้ นการประกอบธุรกิจและประสานความร่วมมือ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การส่งเสริมกิจการ
และกระตุน้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 บริษทั ฯ มีการสร้างงานให้แก่คนภายในชุมชน โดยการสร้างงานและแบ่งกาไรให้แก่ชาวบ้านในต่างจังหวัด เช่น การ
จ้างแรงงานอิสระในการจัดส่งสินค้า
การส่งเสริมคุณภาพชีวติ
 บริษทั ฯ ได้หาวิธเี พื่อลดหรือขจัดผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ อันเกิดจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
ขององค์กร เช่น การมีออกพืน้ ทีเ่ พื่อตรวจวัดมลพิษด้านสิง่ แวดล้อมรอบโรงงานปี ละ 2 ครัง้ การควบคุมดูแลระบบ
บาบัดน้ าเสียให้มปี ระสิทธิภาพ และการควบคุมระบบมาตรฐานการผลิต
 บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการมีสขุ ภาพทีด่ ี โดยการมีสว่ นช่วยให้เกิดการเข้าถึงยาและวัคซีน และส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี รวมถึงการออกกาลังกายและการมีโภชนาการทีด่ ี โดยการตรวจพบก่อนที่จะเกิดโรคและการไม่สนับสนุนการ
บริโภคผลิตภัณฑ์และสารทีท่ าลายสุขภาพ ควรให้ความสนใจเป็ นพิเศษในเรื่องโภชนาการของเด็ก เช่น การติดตัง้ ป้ าย
ผ้ารณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ/รณรงค์ฉีดวัคซีน หน้าบริษทั ฯ การให้ความรูเ้ รื่องโรคติดต่อแก่พนักงาน (ร่วมถึงมีการแจก
ใบปลิวและแผ่นผับให้พนักงาน เพื่อนาไปอธิบายกับครอบครัวต่อไป) โครงการโรงงานสีขาว สถานประกอบการปลอด
ยาเสพติด เป็ นต้น
 บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการเข้าถึงบริการสุขภาพพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ น จัดหาน้ าสะอาดและสุขอนามัยที่เหมาะสม เพื่อป้ องกัน
การเจ็บป่ วย เช่น การสนับสนุนน้ าดื่มคุณภาพให้กบั พนักงาน เป็ นต้น

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
 บริษทั ฯ มีโรงงานชาแหละเป็ ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์จานวน 1 สายการผลิต โดยในกระบวนการผลิตก่อให้เกิดน้ าเสียที่
มีคา่ ความสกปรกปานกลาง (COD ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BOD ประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร) มี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นสารอินทรียจ์ งึ เหมาะสมในการนามาผลิตก๊าซชีวภาพได้ บริษทั ฯ จึงมีแนวคิดในการบาบัด
น้ าเสียควบคู่ไปกับการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงร่วมในหม้อต้มไอน้ าภายในบริษทั ฯ โดยได้ดาเนินการ
ว่าจ้างบริษทั ฯ ทีป่ รึกษาออกแบบ จัดหา/ติดตัง้ ระบบบาบัดน้ าเสียแบบชีวภาพประสิทธิภาพสูงทีร่ องรับน้ าเสียจาก
กระบวนการผลิตได้สงู สุด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อนามาใช้เป็ นเชือ้ เพลิงร่วมใน
หม้อต้มไอน้ าขนาด 5 ตันทีอ่ ยูพ่ น้ื ทีเ่ ดียวกัน
o บริษทั ฯ เลือกใช้ระบบบาบัดน้ าเสียแบบ UASB ทีอ่ าศัยจุลนิ ทรียใ์ นการย่อยสลายสารอินทรียแ์ ล้วเปลี่ยน
เปลีย่ นเป็ นก๊าชชีวภาพ ประกอบด้วยกระบวนการบาบัด 3 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ต้น (Primary treatment)
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ประกอบด้วย เครื่องกาจัดสารแขวนลอยและกาก 2 เครื่อง, บ่อดักไขมันและน้ ามัน 1 บ่อ และบ่อรวบรวมน้ า
เสีย 1 บ่อ ขัน้ ทีส่ อง (Secondary treatment) บาบัดน้ าเสียโดยอาศัยจุลนิ ทรียแ์ บบไร้อากาศ ประกอบด้วย
ถังหมักแอนแอโรบิค แบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket 1 บ่อ จากนัน้ ส่งเข้าสู่กระบวนการบาบัดน้ า
เสียขัน้ หลังโดยใช้จลุ นิ ทรียแ์ บบเติมอากาศ ประกอบด้วย Aeration Pond 3 บ่อ และ Polishing Pond 2 บ่อ
และขัน้ ที่ 3 เป็ นการบาบัดตะกอน (Sludge Dewatering) ประกอบด้วย ถังเก็บตะกอน 1 ถัง และเครื่องรีด
ตะกอน 1 เครื่อง
o การติดตัง้ ระบบดังกล่าวทาให้บริษทั ฯ สามารถผลิตก๊าซชีวภาพความเข้มข้นของก๊าซมีเทน 70% โดย
ปริมาตร ซึง่ มีค่าความร้อนใกล้เคียงกับน้ ามันเตา (ค่าความร้อนน้ ามันเตา 9,984 Kcal/m3 ค่าความร้อนก๊าซ
ชีวภาพ 6,009 Kcal/m3) ประมาณ 1,607 Nm3 ต่อวัน ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงร่วมในหม้อต้มไอน้ าได้เทียบเท่า
LPG ประมาณ 787 ลิตรต่อวันหรือปี ละ 2.6 แสนกิโลกรัม คิดเป็ นมูลค่ากว่า 7 ล้านบาทต่อปี (คิดราคา LPG
เฉลีย่ 27 บาทต่อลิตร) ใช้เงินลงทุนรวม 12 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ประมาณ 17%
ระยะคืนทุนประมาณ 3ปี
o เนื่องจากระบบบาบัดน้ าเสียแบบ Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) มีประสิทธิภาพสูงและมีการ
ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั ่วโลก จึงสามารถนาระบบไปประยุกต์ดาเนินการได้กบั ทุก
โรงงานทีม่ นี ้ าเสียทีม่ คี า่ ความสกปรกปานกลางปริมาณมากเพียงพอ โดยใช้พน้ื ที่ก่อสร้างน้อย และเหมาะ
สาหรับพืน้ ทีใ่ กล้ชุมชนเนื่องจากเป็ นระบบปิ ด จึงไม่สร้างผลกระทบแก่สงิ่ แวดล้อม

12.3 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (after-process)
บริษทั ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ใน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. การดูแลคนทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ กลุ่มคนผูถ้ ูกเลือกปฏิบตั ิ และผูม้ รี ายได้น้อย
2. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
3. การส่งเสริมการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรม
การดูแลคนทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ กลุ่มคนผูถ้ ูกเลือกปฏิบตั ิ และผูม้ รี ายได้น้อย
 บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการเข้าถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ทจ่ี าเป็ นอื่นๆ สาหรับกลุ่มคนทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ กลุ่ม
คนผูถ้ ูกเลือกปฏิบตั ิ และผูม้ รี ายได้น้อย โดยคานึงถึงการเพิม่ ความสามารถ ทรัพยากร และโอกาสให้กบั กลุ่มคนเหล่านี้
โดยให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับโภชนาการของเด็กเป็ นหลัก โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
o โครงการ “เป็ ดน้ อยพอเพียง” จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษทั ฯ และโรงเรียนทีห่ า่ งไกล หรือ
ขาดทุนทรัพย์ มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
(การทาไร่นาแบบสวนผสมและการเกษตรแบบผสมผสาน) โดยบริษทั ฯ ได้ให้ความรูเ้ รื่องของการจัดทาปุ๋ ย
อินทรีย์ การแบ่งพืน้ ทีเ่ พาะปลูกพืชสวนครัว/พืชอาหารเป็ น 30:30:30:12 การเลีย้ งเป็ ดบนบ่อปลา เพื่อใช้
เป็ นอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนเอง ทาให้โรงเรียนทีข่ าดทุนทรัพย์สามารถพึง่ พาตนเองได้ ลดภาระ
ค่าใช้จา่ ยของผูป้ กครอง ครู/อาจารย์ หน่ วยงานราชการ
o โครงการ “มือ้ นี้ เพื่อน้ อง” จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษทั ฯ และโรงเรียนที่หา่ งไกล หรือขาดทุน
ทรัพย์ สามารถบริโภคอาหารกลางวันทีถ่ ูกสุขลักษณะ สร้างเสริมอนามัยของเยาวชน โดยบริษทั ฯ จะไป
ประกอบอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนทีห่ า่ งไกล/ขาดทุนทรัพย์ ด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เอง ทัง้ นี้ยงั ได้มี
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การมอบเงินช่วยเหลือ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เครื่องใช้อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ น และของเล่นเล็กๆน้อยๆ ให้กบั
เยาวชนด้วย
การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
 บริษทั ฯ ได้มกี ารส่งเสริม รณรงค์ สนับสนุน และสร้างจิตสานึก ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในชุมชนและแม่น้ าลา
คลอง พืน้ ทีร่ อบๆโรงงานของบริษทั ฯ และสนับสนุนให้พนักงานของบริษทั ฯ มีความรูค้ วามเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสาคัญ และมีสว่ นร่วมด้วย โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
o โครงการ “BIG CLEANING DAY” จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษทั ฯ และชุมชนรอบโรงงาน
ช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัว และเป็ นการสารสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างชุมชนและบริษทั ฯ โดยได้
ร่วมกันเก็บขยะ กวาดถนน ล้างทาความสะอาดพืน้ และตัดหญ้า บริเวณพืน้ ทีช่ ุมชนรอบๆ โรงงาน
o โครงการ “คลองสวยน้าใส” จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษทั ฯ และชุมชนรอบโรงงาน ช่วยกันดูแล
รักษาลารางสาธารณะ ซึง่ ถือว่าเป็ นสายน้ าแห่งชีวติ และวิธขี องชุมชน ทัง้ นี้ยงั เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี
ระหว่างชุมชนและบริษทั ฯ โดยได้จดั กิจกรรมเก็บวัชพืชทีล่ อยน้ า ในน้ า (ผักตบชวา/หญ้า/จอก/แหน) เก็บ
ขยะในคลองสาธารณะ มีการให้ความรูก้ บั ชุมชนเรื่องของการบาบัดน้ าด้วย EM ในลาคลอง และอบรมเรื่อง
การจัดทา EM เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนเองในอนาคต
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o โครงการ “ป่ ายั ่งยืน” จุดประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษทั ฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรทาง
ธรรมชาติทป่ี ั จจุบนั ได้เริม่ ลดจานวนน้อยลงเรื่อยๆ โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่ วยงานราชการที่
เกีย่ วข้อง ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมฟื้ นฟูและอนุรกั ษ์ปลูกป่ าชายเลน และ กิจกรรมการปลูกป่ าทดแทน เป็ น
ต้น

การส่งเสริมการศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรม
 บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ และการเข้าร่วมในกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการพัฒนาคุณภาพและ
การเข้าถึงการศึกษา ส่งเสริมความรูใ้ นท้องถิน่ และขจัดการไม่รหู้ นังสือ ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรูส้ าหรับกลุ่มทีต่ อ้ ง
ได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษหรือกลุ่มผูถ้ ูกเลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การศึกษาอย่างเป็ นทางการ และไม่สนับสนุนใน
การกีดกันทีจ่ ะไม่ให้เด็กได้รบั การศึกษา โดยผ่านโครงการต่างๆ ดังนี้
o โครงการ “จากใจพี่ให้น้อง” จุดประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน และสิง่ อานวยความสะดวก
ในการศึกษาให้กบั เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา สาหรับกลุ่มทีข่ าดแคลน และขาดทุน
ทรัพย์ในการจัดหา โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการที่เกีย่ วข้อง ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ห้องสมุดในฝั น และกิจกรรมมอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็ นสื่อการเรียนการสอน เป็ นต้น
o โครงการ “Open Factory” จุดประสงค์เพื่อเปิ ดโรงงานให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา หน่ วยงาน
ท้องถิน่ หน่ วยงานราชการต่างๆ เข้ามาเยีย่ มชมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิต, เทคโนโลยีการบาบัด
น้ าเสีย และศาสตร์ความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั ฯ และการรับนักเรียนนักศึกษามาทดลองปฏิบตั งิ าน เพื่อ
เป็ นการเสริมสร้างทักษะในการทางานตามสายวิชาชีพในสถานทีป่ ฏิบตั งิ านจริง ในช่วงภาคฤดูรอ้ น
 บริษทั ฯ ได้สง่ เสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม เคารพในคุณค่าของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ้ งถิน่
และช่วยอนุ รกั ษ์และปกป้ องมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ยกตัวอย่างเช่น เช่น กิจกรรมจากโรงงานสูว่ ดั กิจกรรมประเพณีโยนบัว และกิจกรรมวันเข้าพรรษา เป็ นต้น
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