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นโยบายและแนวปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภบิาล 
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส ์จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หลักการและเหตุผล 

 บริษัท ทริพเพิล ไอ โล จิสติกส ์จ ำกัด (มหำชน) และกลุ่มบริษัท ("บริษัทฯ") ยึดมั่นในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและกำรด ำเนินธุรกิจตำม
หลกัธรรมภิบำลเพื่อใหบ้ริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่นดำ้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม 
และธรรมำภิบำล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อเป้ำหมำยใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเขำ้
อยู่ในท ำเนียบกลุม่บรษิัทวิถียั่งยืนที่น่ำลงทนุหรือ ESG Emerging List 
 คณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำแลว้เห็นว่ำ ปัจจบุนักำรเปิดเผยขอ้มลูทำงกำรเงินเพียงอย่ำงเดียว
อำจไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผู้มีส่วนไดเ้สีย กำรเปิดเผยขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนดำ้นสิ่งแวดลอ้ม 
สงัคม และบรรษัทภิบำล มีควำมส ำคัญมำกขึน้ เพรำะมีควำมเชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงินที่
สำมำรถสะทอ้นไดว่้ำธุรกิจ มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีกำรบริหำรงำนอย่ำงโปร่งใส และมีกำรจัดกำรดำ้น
ควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยค ำนึงถึงผูม้ีสว่นไดเ้สียทัง้ดำ้นสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษิัท
ฯ มีศักยภำพในกำรแข่งขนั สำมำรถสรำ้งผลตอบแทนไดใ้นระยะยำวและเติบโตอย่ำงยั่งยืน คณะกรรมกำร
บริษัทจึงเห็นชอบใหม้ีกำรปรบัปรุงนโยบำยและแนวปฏิบตัิควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และธรรมำภิบำล 
ขึน้ใหม่  
 โดยก ำหนดหลักกำรไว้ 7 ข้อ ได้แก่  1) กำรก ำกับดูแลองค์กร 2) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน                         
3) กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน 4) กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม 5) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน                            
6) ควำมสมัพนัธก์บัลกูคำ้ คู่คำ้ เจำ้หนี ้และ 7) ชมุชนและสงัคม 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ทรำบถึงนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ 
รวมทัง้แนวทำงปฏิบตัิงำนที่ชดัเจนของบคุลำกรที่เก่ียวขอ้ง 
 2.  เพื่อใหเ้กิดภำพลกัษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ ที่ด  ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมภิบำลที่ดี 

ค านิยาม 

 “ผู้มีส่วนได้เสีย” ประกอบดว้ย ลูกคำ้ พนักงำน คู่คำ้ เจำ้หนีผู้ถื้อหุน้ หน่วยงำนรำชกำร ชุมชน 
และสงัคม 
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ขอบเขต 

 นโยบำยนี ้ครอบคลมุผูม้ีสว่นไดเ้สียของบรษิัท และบรษิัทย่อย 

นโยบายและแนวปฏิบัติ 

 1. การก ากับดูแลองคก์ร 
  1.1 บริษัทฯ จัดใหม้ีระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดว้ยกำรจัดกำร
อย่ำงโปร่งใส เท่ำเทียมและเป็นธรรม เพื่ อสร้ำงควำมเชื่อมั่ นและควำมมั่ นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน                    
ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ำย  
  1.2  บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจริต ค ำนึงถึงผลประโยชน์
สว่นรวมและประเทศชำติ ด ำเนินธุรกิจภำยใตข้อ้ก ำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑต์่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกำร
ด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ ตลอดจนใหเ้คำรพต่อผลประโยชนข์องบุคคลอื่นที่บรษิัทฯมีควำมสมัพนัธด์ว้ย โดย
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน จะปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือข้อก ำหนดของกฏหมำยและระเบียบ
ขอ้บังคับของบริษัท ปฏิบัติงำนดว้ยควำมระมัดระวัง ป้องกันมิใหเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมใด ๆ ในทำงที่มิชอบอันอำจน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ควำม
ช่วยเหลือ สนับสนุน และใหค้วำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคเอกชนหน่วยงำนภำครฐั และองคก์รที่มีหนำ้ที่    
ในกำรก ำกบัดแูลตรวจสอบกิจกำรของบรษิัทฯ        
  1.3 บริษัทฯมีควำมเชื่ อมั่ น ว่ำกำรแข่งขันที่ ยุติ ธรรม  จะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมี             
ควำมเข้มแข็งและพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ ดังนั้น ในกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำจึงก ำหนดนโยบำยให้
ผูบ้ริหำรและพนักงำนทุกคนจะตอ้งเรียนรูแ้ละพัฒนำตนเองอยู่เสมอ ไม่ใชวิ้ธีกำรแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมหรือ    
ขดัต่อจรยิธรรมทำงธุรกิจเพื่อเป็นกำรเอำเปรียบคู่แข่งดว้ยวิธีกำรใด 
 แนวปฏิบัติ 
 ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท ภำยใตห้ลักกำรก ำกับดูแลกิ จกำรที่ดี
ส  ำหรบับรษิัทจดทะเบียนที่ก ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ 
 2.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  2.1 บริษัทฯ มีนโยบำยใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนทุกคน ยึดถือหลกัปฏิบัติดว้ยควำมเสมอภำค
และเท่ำเทียมกันในแต่ละกลุ่มบคุคลที่บรษิัทมีควำมสมัพนัธ ์ดว้ยกำรสง่เสริมและกระตุน้ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำม
หลกักำรสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐำนและควำมเสมอภำคโดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องเชือ้ชำติ สีผิว เพศ 
ภำษำ ศำสนำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่อในทำงอื่นใด ชำติพันธุ์หรือพืน้เพทำงสงัคม ทรพัยส์ิน 
ก ำเนิด หรือสถำนะ รวมทัง้ส่งเสริมและเปิดโอกำสใหพ้นกังำน แสดงควำมคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกับกำร
ถกูละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

  2.2  บริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบัติต่อ         
ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นคู่คำ้ ชมุชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคณุค่ำของควำมเป็นมนษุย ์
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ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพที่เท่ำเทียมกันจะไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐำน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะ
เป็นในเรื่องของเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรือสถำนะ
ทำงสงัคม รวมถึงจดัใหม้ีกำรดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เช่น กำรใชแ้รงงำนเด็ก กำรคกุคำมทำงเพศ เป็นตน้ 

  2.3 บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหม้ีกำรเฝำ้ระวงักำรปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนษุยชน โดยจดัใหม้ี
กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรรอ้งเรียนส ำหรบัผูท้ี่ไดร้บัควำมเสียหำยจำกกำร
ถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด ำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร ทั้งนี ้เพื่อใหก้ำร
เคำรพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จักได้ด ำเนินกำรสรำ้งองค์ควำมรูด้้ำนสิทธิ
มนษุยชนและปลกูจิตส ำนึกใหบ้คุลำกรของบรษิัทปฏิบตัิตำมหลกัสิทธิมนษุยชน 
   แนวปฏิบัติ 
   (1)  สนบัสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรำ ดแูลมิใหธุ้รกิจ
เขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรลว่งละเมิดสิทธิมนษุยชน  
   (2)  ส่งเสริมใหม้ีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนุษยชน ภำยในธุรกิจ
ของตน และกระตุน้ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรบัผิดชอบของ
ธุรกิจดำ้นสิทธิมนษุยชนยงัครอบคลมุไปถึงบรษิัทในเครือ ผูร้ว่มทนุ และคู่คำ้ 
   (3)  จะปฏิบตัิต่อบุคลำกรของบรษิัทฯ ทุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่แบ่งแยก
ถิ่นก ำเนิด เชือ้ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สมรรถภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะ
อื่นใดที่มิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรปฏิบตัิงำน 
 3.  การปฏิบัติด้านแรงงาน 
  3.1 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏิบัติต่อแรงงำน
อย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมลูค่ำของกิจกำรและเสริมสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
กำรเจรญิเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบรษิัทฯ ในอนำคต  
  3.2  บริษัทฯ เชื่อว่ำทรพัยำกรมนุษยเ์ป็นปัจจยัที่ส  ำคญัที่สดุในกำรด ำเนินธุรกิจ เพื่อกำรสรำ้ง
มลูค่ำและผลตอบแทนใหแ้ก่กิจกำร เนื่องจำกกำรปฏิบตัิงำนในดำ้นต่ำง ๆ ของบรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู ้
ควำมสำมำรถ ควำมทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจในกำรท ำงำนใหบ้รรลุเป้ำหมำยจึงก ำหนดนโยบำยที่จะ
ปฏิบตัิต่อพนกังำนทุกคนดว้ยควำมเท่ำเทียมกันตำมหลกักำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและตำมหลกัสำกล และ
ใหพ้นกังำนถือปฏิบติัต่อเพื่อนร่วมงำนทุกคนดว้ยควำมเคำรพในเกียรติ ศกัด์ิศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยจะ
รวบรวมและเก็บรกัษำประวตัิ ขอ้มลูส่วนตวัของพนกังำนเฉพำะในสว่นที่จ  ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิงำนและตำมที่
กฏหมำยก ำหนด โดยใหถื้อเป็นควำมลบั กำรเปิดเผยขอ้มูลดังกล่ำวจะกระท ำเฉพำะในกรณีที่ผูม้ีสิทธิตำม
กฏหมำยจ ำเป็นตอ้งรบัทรำบเท่ำนัน้  
  3.3  บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติต่อพนักงำนบริษัท โดยผู้บริหำรจะต้องปฏิบัติต่อ
พนกังำนอย่ำงยตุิธรรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ล  ำเอียง สง่เสรมิกำรเรียนรูแ้ละพฒันำศกัยภำพของพนกังำน
ทุกระดับชั้น เพื่อใหพ้นักงำนมีโอกำสกำ้วหน้ำในอำชีพ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน 
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รวมทัง้ส่งเสริมใหพ้นักงำนมีควำมเขำ้ใจในเรื่อง จรรยำบรรณที่พนักงำนตอ้งพึ่งปฏิบัติ จดัสวัสดิกำรใหแ้ก่
พนกังำนอย่ำงเหมำะสม จดัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหม้ีควำมปลอดภยั ถกูสขุลกัษณะ และเอื ้อต่อกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุจริตใจด้วยกำรรับ ฟังข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะอย่ำงมีเหตผุล  
   แนวปฏิบัติ 
   (1)  เคำรพสิทธิของพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน 
   (2)  จัดใหม้ีกระบวนกำรจำ้งงำน และเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และกำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนที่เป็นธรรม  
   (3)  ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึกอบรม รวมถึง          
ส่งบุคลำกรเขำ้ร่วมสมัมนำ และฝึกอบรมวิชำกำรดำ้นต่ำง ๆ ที่เก่ียวขอ้งเพื่อพัฒนำควำมรู ้ควำมสำมำรถ
ศกัยภำพของบคุลำกร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จรยิธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บคุลำกร 
   (4)  จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ส  ำหรับพนักงำนตำมที่ กฎหมำยก ำหนด เช่น 
ประกนัสงัคม เป็นตน้ และนอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสขุภำพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น 
รวมถึงกำรใหเ้งินช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนกังำน เช่น ทนุกำรศกึษำแก่บตุร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็นตน้ 

   (5)  จดัใหม้ีบริกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีแก่บคุลำกรทกุระดบัชัน้ของบรษิัทฯ โดยพิจำรณำ
จำกปัจจยัควำมเสี่ยงตำมระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบคุคล 
   (6)  ด ำ เนิ น กำรให้พ นั ก งำนปฏิ บั ติ งำน ได้อย่ ำ งปลอดภั ย  และมี สุ ขอน ำมั ย                        
ในสถำนที่ท  ำงำนที่ดี โดยจัดใหม้ีมำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสรำ้งใหพ้นักงำนมีจิตส ำนึก    
ดำ้นควำมปลอดภยั รวมถึงจดักำรฝึกอบรม และส่งเสรมิใหพ้นกังำนมีสขุอนำมยัที่ดี และดแูลสถำนที่ท  ำงำน
ใหถ้กูสขุลกัษณะมีควำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

   (7)  เปิดโอกำสให้พนักงำนแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับปฏิบัติอย่ำง             
ไม่เป็นธรรมหรือกำรกระท ำที่ไม่ถกูตอ้งในบรษิัทฯ รวมถึงใหก้ำรคุม้ครองพนกังำนที่รำยงำนเรื่องดงักลำ่ว 
 4.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
  4.1 บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำรงชีวิตของมนษุย ์ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัในกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงจรงิจงั เนื่องจำกกำรด ำเนินธุรกิจอำจมีควำมเก่ียวขอ้งกบักฏหมำย
และระเบียบต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับผลกระทบทำงสิ่งแวดลอ้ม จึงก ำหนดนโยบำยสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทำงใน
กำรด ำเนินกิจกำร ด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้กำรด ำเนินกิจกำรเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม       
ในบรเิวณชมุชนใกลเ้คียง หรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยที่สดุ 

  4.2 บริษัทฯ ใส่ใจในควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยของบุคลำกรของบริษัทฯ และชุมชน
โดยรอบสถำนประกอบกำร มุ่งส่งเสริมและปลกูฝังจิตส ำนึกทำงดำ้นคณุภำพ ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมัย
และสิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นวิถีด ำเนินชีวิตประจ ำวันของบุคลำกรของบริษัทฯ เพื่อประโยชนข์องทุกคน รวมทั้ง
ชมุชนและสงัคมโดยรวม และสนบัสนนุใหม้ีกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงเหมำะสม ลดกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงสิน้เปลือง 
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   แนวปฏิบัติ 
   (1)  จัดให้มีกำรส่งเสริมให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกับควำมปลอดภัยเป็นเรื่องส ำคัญ     
โดยจัดท ำข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ  ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม             
ที่มีมำตรกำรไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดและตำมมำตรฐำนสำกล บุคลำกรของบริษัทฯตอ้งศึกษำและ
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำย ตลอดจนนโยบำยข้อก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ            
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งอย่ำงเครง่ครดั 

   (2)  จัดให้มีกำรด ำเนินกำรเพื่อควบคุมและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำง  ๆ            
อันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุอัคคีภัย กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน ทรพัยส์ินสูญหำยหรือเสียหำย    
กำรละเมิดระบบรกัษำควำมปลอดภยั กำรปฏิบตัิงำนไม่ถูกวิธีและควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ ตลอดจน
รกัษำสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที่ปลอดภัยต่อบุคลำกรของบริษัทฯ มีกำรซักซ้อมแผนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยเป็นประจ ำ โดยใหถื้อเป็นหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร พนักงำนและบุคคลำกรของ
บรษิัทฯ ที่เก่ียวขอ้ง ในกำรรำยงำนอบุตัิเหต ุอบุตัิกำรณ ์โดยปฏิบตัิตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว ้
   (3)  จัดใหม้ีกำรประชำสัมพันธ์ และสื่อควำมเพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจ และเผยแพร่
ขอ้มลูใหก้ับบุคลำกรของบรษิัทฯพนกังำนของผูร้บัจำ้ง ตลอดจนผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหท้รำบ
และเขำ้ใจในนโยบำยกฎระเบียบ ขัน้ตอนวิธีปฏิบตัิและขอ้ควรระวงัต่ำง ๆ ทำงดำ้นคณุภำพ ควำมปลอดภยั
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดลอ้มตลอดจนน ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกตอ้ง โดยไม่ก่อใหเ้กิดอันตรำยต่อ
สขุภำพ ทรพัยส์ิน และสิ่งแวดลอ้ม 

   (4)  จัดให้มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภำพ  ควำมปลอดภัย               
อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดลอ้มอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง กำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด    
โดยตระหนกัถึงควำมส ำคญัของสิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภยัของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมทำงสงัคมในกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลกักำร
พฒันำอย่ำงยั่งยืน 

   (5) หำกกำรปฏิบัติงำนใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อำจปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดและมำตรฐำน
ทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่ำกำรปฏิบัติงำนมีผลกระทบ
ทำงดำ้นสิ่งแวดลอ้มอย่ำงรำ้ยแรง ใหบุ้คลำกรของบริษัทฯ ยุติกำรปฏิบัติงำนเท่ำที่ท  ำไดช้ั่วครำวเพื่อแจ้ง
ผู้ร่วมงำน ผู้บังคับบัญชำ และหน่วยงำนที่ รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรแก้ไข หรือวำงแผนแก้ไขต่อไป            
หำ้มปฏิบตัิงำนต่อไปโดยเด็ดขำด 

   (6)  จัดท ำรำยงำนเปิดเผยกำรด ำเนินงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ที่ครอบคลุมกำร
ด ำเนินกำรดำ้นธุรกิจ ดำ้นสิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภยั และดำ้นสงัคม 

   (7)  จัดท ำข้อมูลอย่ำงถูกต้อง และจัดให้มีช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลที่หลำกหลำย ให้ผู้มี      
สว่นไดเ้สียสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูโดยสะดวก 
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 5.  การต่อต้านการทุจริตและคอรรั์ปชัน 
 กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริต
และคอรร์ปัชนั ประกอบคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชนัและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบรษิัทฯ อย่ำงเครง่ครดั ดงัต่อไปนี ้
  5.1 ไม่เรียกรับและจ่ำยสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้ำไปติดต่องำน รวมถึงหน่วยงำน
รำชกำร เพื่อใหไ้ดม้ำซึ่งประโยชนใ์นทำงมิชอบ 

  5.2 ละเวน้กำรรบั-ใหข้องขวญั กำรเลีย้งรบัรองหรือประโยชนอ์ื่นใด และหรือเงินสนบัสนนุจำก
ลูกค้ำหรือคู่ค้ำ ที่มีมูลค่ำสูงเกินควำมจ ำเป็น หำกมีควำมจ ำเป็นต้องรับของขวัญในโอกำสตำมปกติ    
ประเพณีนิยม และหรือประเพณีทำงธุรกิจที่มีมูลค่ำเกินกว่ำที่ก ำหนดไวใ้นนโยบำยของบริษัทฯ ใหพ้นักงำน
รำยงำนใหบ้ริษัทฯ รบัทรำบและน ำส่งบริษัทฯ ต่อไป โดยใหย้ึดถือตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ เรื่องกำรรบั-ให ้
ของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง หรือประโยชนอ์ื่นใดที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ 

  5.3 จัดใหม้ีระบบควบคุมภำยในเพื่อป้องกันมิใหม้ีกำรทุจริตและคอรร์ัปชัน  โดยมีระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน ผูม้ีอ  ำนำจในกำรอนมุตัิจ่ำยเงิน และวงเงินที่รบัผิดชอบ
ตอ้งเป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนที่ชดัเจน 

  5.4 พนักงำนตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หำกพบเห็นกำรกระท ำที่ทุจริตและคอรร์ัปชันหรือ     
ส่อไปในทำงทุจริตและคอรร์ปัชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตอ้งแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ และฝ่ำยกฎหมำยและ    
ก ำกับดูแลกิจกำรทรำบทันที โดยให้ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรแจ้งเบำะแสและคุ้มครอง               
ผูแ้จง้เบำะแสกำรทจุรติและคอรร์ปัชนัที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ 

  5.5 จัดใหม้ีกำรอบรมแก่พนักงำน เพื่อใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำร
ต่อตำ้นกำรทุจริตและคอรร์ปัชนั และส่งเสรมิใหพ้นกังำนมีควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และ รบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิ
ตำมหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบ 

  5.6 ถือปฏิบัติแนวทำงกำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม เพื่อก่อใหเ้กิดควำมเชื่อมั่นต่อ     
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งอนัจะสง่ผลดีต่อบรษิัทฯ ในระยะยำว 
   แนวปฏิบัติ 
   (1)  หลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์หรือหำกพบว่ำ
มีควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชนเ์กิดขึน้ ก็ควรจัดใหม้ีกระบวนกำรไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีกำรเปิดเผยข้อมูล         
ที่ส  ำคญัอย่ำงครบถว้น 

   (2)  ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรคำ้อย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกำร เล่นพรรคเล่นพวก 
หรือรว่มสมคบคิดกนั  
   (3)  ไม่สนบัสนนุกำรด ำเนินกำรที่มีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำหรือลิขสิทธิ์ 
   (4)  จัดให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถป้องกันกำรจ่ำยสินบนและทุจริต และ       
คอรร์ปัชัน หรือสำมำรถตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่ชักชำ้ รวมถึงมีกระบวนกำรแกไ้ขปัญหำที่มีประสิทธิภำพ 
พรอ้มกบัใหค้วำมเป็นธรรมหำกเกิดกรณีดงักลำ่วขึน้  



 
 

7 
 

   (5)  รณรงคใ์หก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนเห็นควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทจุริต
และคอรร์ปัชนั รวมทัง้กำรกรรโชก และกำรใหส้ินบนในทกุรูปแบบ 
 6.  ความสัมพันธกั์บลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ 
  6.1 ควำมสมัพนัธล์กูคำ้ 
   (1)  บริษัทฯ มีหนำ้ที่ในกำรสรำ้งควำมสมัพนัธแ์ละควำมรว่มมือในระยะยำวกบัลกูคำ้ โดย
ยึดหลกัควำมซื่อสตัยส์จุรติ ควำมน่ำเชื่อถือและไวว้ำงใจซึ่งกนัและกนั 

   (2)  บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ในกำรสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้ของบรษิัทฯ ดว้ยกำรรบัผิดชอบ
เอำใจใส่ ยึดมั่นในกำรน ำเสนอและกำรส่งมอบบริกำรหรือสินคำ้ที่ไดม้ำตรำฐำน ปฏิบัติต่อลูกคำ้อย่ำงเป็น
ธรรมในเรื่องของกำรใหบ้รกิำรดว้ยควำมเท่ำเทียมกนั โดยไม่เลือกปฏิบตัิยึดถือเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ไดท้  ำขอ้ตกลง
ไวก้บัลกูคำ้อย่ำงดีที่สดุ ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและตรงกบัควำมเป็นจรงิ  
   (3)  บริษัทฯ เปิดใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกับควำมไม่สมบรูณข์องงำนบรกิำรหรือ
สินคำ้ รวมถึงเปิดเผยข่ำวสำรขอ้มูลของงำนบริกำรหรือสินคำ้อย่ำงถูกตอ้งครบถว้นเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมั่นและ
ควำมเป็นธรรมกบัลกูคำ้ 
   (4)  บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกคำ้ ซึ่งเป็นผูท้ี่ซือ้สินคำ้และบริกำรจำก
บรษิัทฯ ดว้ยรำคำที่เป็นธรรม มีคณุภำพ และมีควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้  
  6.2 ควำมสมัพนัธค์ู่คำ้ 
   (1)  บริษัทฯ มีหนำ้ที่ในกำรสรำ้งควำมสมัพันธท์ี่ดีกับคู่คำ้ทุกรำย บริษัทฯ มีหนำ้ที่ในกำร
เปิดโอกำสใหคู้่คำ้ทุกรำยน ำเสนอสินคำ้หรือบริกำรไดโ้ดยเท่ำเทียมกันทุกรำย โดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบัติ    
ต่อคู่คำ้ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติและมีควำมเท่ำเทียมกนั กำรพิจำรณำและตดัสินใจจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐำนของ
กำรเปรียบเทียบคณุภำพและเงื่อนไขต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องบริษัทฯ และตอ้งรกัษำควำมลบั
ของคู่คำ้ หำ้มไมใ่หม้ีกำรเรียบรบัสินบน หรือค่ำนำยหนำ้จำกคู่คำ้โดยเด็ดขำด 

   (2)  บริษัทฯ มีหน้ำที่ ในกำรจัดหำและว่ำจ้ำงคู่ค้ำที่ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดระ เบียบที่
เก่ียวขอ้งกับกำรรกัษำสภำพแวดลอ้ม และกำรควบคมุมลพิษ และกำรปฏิบัติต่อพนกังำนของคู่คำ้ทำงดำ้น
แรงงำนและกำรจำ้งงำนอย่ำงเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ 
   (3)  บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรใหค้ ำแนะน ำแก่คู่คำ้ในกำรเขำ้มำปฏิบัติงำนภำยในบริเวณ
สถำนประกอบกำรหรือสถำนที่อื่นใดของบรษิัทฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัควำมปลอดภยั
และอำชีวอนำมยั 

  6.3 ควำมสมัพนัธก์บัเจำ้หนี ้
   (1) บริษัทฯ มีหน้ำที่สรำ้งควำมสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้ำหนี ้โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์
สจุรติ สรำ้งควำมน่ำเชื่อถือ และควำมไวว้ำงใจซึ่งกนัและกนั 

   (2)  บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ในกำรรบัผิดชอบ เอำใจใส ่และใหค้วำมส ำคญัต่อเง่ือนใขต่ำง ๆ ที่ได้
ตกลงไวก้บัเจำ้หนีอ้ย่ำงดีที่สดุ 
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   แนวปฏิบัติ 
   (1)  บริษัทมุ่งมั่นพฒันำสินคำ้และบริกำรดำ้นโลจิสติกสใ์หค้รบวงจร บริกำรอย่ำงรวดเร็ว    
มีคณุภำพ เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง บคุลำกรของบรษิัทตอ้งทุ่มเทเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงเต็มที่  ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล เงื่อนไขที่ เป็นธรรม ทันต่อสถำนกำ รณ ์        
และมีคณุภำพ 

   (2)  ไม่ท ำกำรใดอนัเป็นกำรหลอกลวง หรือโฆษณำเกินจรงิในคณุภำพสินคำ้และบรกิำรของบรษิัทฯ  
   (3)  ปฏิบัตต่อคู่ค้ำด้วยควำมซื่อสัตยส์ุจริตและมีควำมเท่ำเทียมกัน กำรพิจำรณำและ
ตดัสินใจจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐำนของกำรเปรียบเทียบคณุภำพและเง่ือนไขต่ำง ๆ โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์อง
บรษิัทฯ และตอ้งรกัษำควำมลบัของคู่คำ้ 
   (4)  สรำ้งควำมสมัพันธ์และปฏิบัติต่อเจำ้หนี ้โดยยึดหลกัควำมซื่อสตัยส์ุจริต สรำ้งควำม
น่ำเชื่อถือ และควำมไวว้ำงใจซึ่งกันและกัน เอำใจใส่และใหค้วำมส ำคัญต่อเงื่อนใขต่ำง ๆ ที่ไดต้กลงไวก้ับ
เจำ้หนีอ้ย่ำงดีที่สดุ 
 7.  ชุมชนและสังคม 
  7.1 บริษัทฯ เป็นองคก์รที่อยู่ในสังคมโดยไม่แยกขำดจำกสังคม บริษัทฯ ย่อมมีภำระที่ตอ้ง
รบัผิดชอบในกำรพฒันำและคืนก ำไรสู่ชุมชนและสงัคมโดยรวม เพื่อใหบ้ริษัทฯ เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนตำม
กำรพัฒนำของสังคม บริษัทฯ ถือเป็นหน้ำที่และเป็นนโยบำยหลักในกำรใหค้วำมส ำคัญกับกิจกรรมของ
ชมุชนและสงัคม โดยมุ่งเนน้ใหเ้กิดกำรพัฒนำสงัคมชุมชนสิ่งแวดลอ้ม ท ำนุบ ำรุงศำสนำ สรำ้งสรรคแ์ละอนุรกัษ์
ทรพัยำกรธรรมชำตริวมทัง้สนบัสนนุกำรศกึษำแก่เยำวชน และสนบัสนนุกิจกรรมสำธำรณประโยชนแ์ก่ชมุชน  
ที่ดอ้ยโอกำสใหเ้ป็นชมุชนที่เขม้แข็ง พึ่งพำตนเองได ้

  7.2 บริษัทฯ มีนโยบำยให้ ผู้บริหำร พนักงำน ต้องยึดมั่นปฏิบัติเป็นพลเมืองดีเคำรพสิทธิ
มนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนทอ้งถิ่นที่อยู่ใกลเ้คียงกับสถำนประกอบกำรดว้ยควำมเป็นมิตร เช่น เด็ก 
สตรี คนพิกำร ผูส้งูอำย ุ 
  7.3 บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ปฏิบตัิต่อชุมชน และสงัคม ดว้ยกำรใหก้ำรสนบัสนุน หรือกำรมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำชุมชนด้ำนต่ำง ๆ ให้มีควำมเป็นอยู่ที่ ดีตำมควำมเหมำะสม ได้แก่  ด้ำนกำรศึกษำ                 
ดำ้นวฒันธรรม ดำ้นสำธำรสขุ ดำ้นเศรษฐกิจ กำรสรำ้งงำนและสรำ้งรำยได ้

  7.4 บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดโอกำสใหผู้้อำศัยในชุมชนใกลเ้คียงสถำนประกอบกำรหรือ

สถำนบริกำรไดร้่วมงำนกับบริษัทฯ ตำมควำมเหมำะสม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรจำ้งงำนชุมชน

ทอ้งถิ่นตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

  7.5 บรษิัทฯ มีหนำ้ที่ในกำรดแูลและสนบัสนุนกิจกรรมที่มีคณุประโยชนต์่อสงัคม และใหค้วำม

รว่มมือกบัภำครฐัและหน่วยงำนต่ำง ๆ ดว้ยควำมเต็มใจและควำมเสียสละเพื่อประโยชนส์ว่นรวม 

  7.6 บริษัทฯ มีหนำ้ที่คิดคน้ใหเ้กิดนวตักรรม และกำรเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรด ำเนินควำม

รบัผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรน ำแนวคิดมำปรบัใชใ้หเ้กิดประโยชนต์่อธุรกิจและสงัคม  
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   แนวปฏิบัติ 
   (1)  ก ำหนดนโยบำยดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติดำ้นควำม

รบัผิดชอบต่อสงัคมของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหผู้บ้ริหำร พนักงำน และ

บคุลำกรทกุคนปฏิบตัิหนำ้ที่ใหส้อดคลอ้งกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

   (2)  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะท ำควำมเขำ้ใจ สื่อสำรกับสงัคมถึงสถำนะ และขอ้เท็จจริงในกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ ต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม และควำมรบัผิดชอบของ

บรษิัทฯ ในสิ่งแวดลอ้ม โดยไม่ปกปิดขอ้เท็จจรงิที่อำจเปิดเผยได ้ใหค้วำมรว่มมือในกำรใหข้อ้มลูกับนักลงทุน 

ผูถื้อหุน้ และผูส้นใจทั่วไปอย่ำงทนัสถำนกำรณ ์

   (3)  บริษั ทฯ  มุ่ งมั่ นที่ จะมีส่ วนร่วมในกำรรับผิ ดชอบต่อสังคมใน เรื่อ งคุณ ภำพ               

ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสิ่งแวดลอ้มอย่ำงจริงจงัและต่อเนื่อง ในกำรใชท้รพัยำกรธรรมชำติใหเ้กิด

ประโยชนส์ูงสุด โดยตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งแวดลอ้มและควำมปลอดภัยของผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย        

ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคน      

ในชมุชนตำมหลกักำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

   (4)  บริษัทฯ จะค ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชนจ์ำกทรพัยำกรธรรมชำติ  โดยให้มี

ผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และคณุภำพชีวิตของประชำชนนอ้ยที่สดุ สนบัสนุนกำรลดกำรใช้

พลงังำน และทรพัยำกร 

   (5)  บริษัทฯ ปลกูฝังจิตส ำนึกในเรื่องควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มใหเ้กิดขึน้ใน

บคุลำกรของบริษัททกุระดบัอย่ำงต่อเนื่อง ใหค้วำมส ำคญัในกำรท ำธุรกรรมกับคู่คำ้ที่มีเจตจ ำนงเดียวกันกับ

บรษิัท ในเรื่องควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เป็นผูน้  ำในกำรสง่เสรมิกำรใชแ้ละกำรอนรุกัษพ์ลงังำนอย่ำง

มีประสิทธิภำพเพื่อประโยชนต์่อชนรุน่หลงั 

   (6)  จัดใหม้ีกิจกรรมที่จะมีส่วนสรำ้งสรรคส์งัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอ กิจกรรม    

ที่จะกระท ำต้องเป็นกิจกรรมที่ เหมำะสม สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่ง แวดล้อมได้จริง            

หำกเลือกใช้กำรบริจำค จะตอ้งตรวจสอบข้อมูลผู้รบับริจำค เพื่อให้แน่ใจว่ำน ำไปใช้เพื่อกำรกุศลอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ก่อประโยชนอ์ย่ำงแทจ้รงิ และกำรบรจิำคตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำน 

   (7)  ส ำรวจกระบวนกำรต่ำง ๆ ของธุรกิจที่ด  ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุนัว่ำ ก่อใหเ้กิดควำมเสี่ยง

หรือมีผลกระทบในทำงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่ำงไร และศึกษำหำแนวทำงแก้ไขเพื่อ           

ลดผลกระทบดงักลำ่ว รวมทัง้ศกึษำ พิจำรณำ และวิเครำะหก์ระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดและครอบคลมุ

ทกุดำ้น เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรพฒันำไปสู่กำรคน้พบนวตักรรมทำงธุรกิจ  

   (8)  เปิดเผยนวตักรรมที่คน้พบในสิ่งที่เป็นประโยชนต์่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้

ใหธุ้รกิจและผูป้ระกอบกำรรำยอื่นไดป้ฏิบตัิตำม 
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   (9)  วิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมตลอดเวลำ โดยเป็น

กระบวนกำรที่ด ำเนินกำรต่อเนื่องอย่ำงไม่หยุดนิ่ง เพื่อสรำ้งโอกำสในกำรคิดคน้ผลิตภัณฑแ์ละบริกำรใหม่ 

เพื่อควำมเจรญิเติบโตควบคู่กำรสรำ้งผลก ำไรของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน  

 

 นโยบำยฉบับนีม้ีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่9 พฤศจิกำยน 2564 โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำร

บรษิัทในกำรประชมุ ครัง้ที่ 9/2564 

 


