
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเสื �อผ้าสําเร็จรูปและเครื�องหนัง มีนโยบายการดําเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้วยความตระหนกัและ
ให้ความสําคัญกับระบบบริหารจัดการที�ยึดมั�นในจริยธรรม คุณธรรม ความซื�อสัตย์ สุจริต  
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดย 
มุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดีที�เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ�งกันและกัน พร้อมทั �ง
สร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพื�อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที�อยู่ ร่วมกัน  
จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ตั �งแต่วันที� � เมษายน ���� ประกอบด้วยหลัก  
� ประการ ดงันี � 
�. การกํากับดูแลองค์กร บริษัทฯ มุ่งมั�นที�จะผลิตสินค้าที�มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารจัดการตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที�ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั �งนี � เพื�อให้บรรลุ
เปา้หมายและดํารงรักษาความเป็นเลิศในคณุธรรมอนัเป็นคณุค่าพื �นฐานขององค์กรชั �นนํา 
2. สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิมนษุยชนขั �นพื �นฐานเพื�อส่งเสริมการเคารพต่อ
สิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการ
คอร์รัปชนัทกุรูปแบบ 
�. การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้การจ้างงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมทั �งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบงัคับที�เกี�ยวข้องกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่าง
เคร่งครัด 
�. สิ�งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ�งแวดล้อมที�ชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบตัิอย่างเคร่งครัด 
เพื�อรักษาและดํารงไว้ซึ�งระบบนิเวศและสิ�งแวดล้อมของชมุชนที�บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู ่
�. การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมั�นในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม  
มีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบตัิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรที�มีความ
เป็นกลางทางการเมือง 
�. ความสมัพันธ์กับลกูค้าและผู้จัดหา บริษัทฯ มุ่งเน้นการบริการที�ดีเพื�อความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  
ที�อาจจะเกิดขึ �นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ 
�. การมีส่วนร่วมและการพฒันาชมุชน บริษัทฯ จะพิจารณาความต้องการของชมุชน และมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงคณุภาพชีวิตของชมุชนให้ดีขึ �น พร้อมทั �งสร้างทศันคติและวฒันธรรมองค์กรเพื�อให้
พนกังานมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมคัรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชมุชน 

ใน ปี  2561 บ ริษั ท ฯ  ได้ ดํ า เนิ น ก ารด้ าน ค วาม
รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยการควบคุมการใช้
ทรัพยากร อบรมให้ความรู้เรื�องสิ�งแวดล้อมล้อมแก่
พนักงาน พร้อมกันนี �มีการเปิดช่องทางร้องเรียนให้กับ
คนในชุมชน ที�ต้องการร้องทุกข์ในเรื�องต่างๆ เกี�ยวกับ
สิ� งแวดล้อม หรือสิ� งที�บ ริษั ทฯ อาจจะสร้างความ
เดือดร้อนให้กบัชมุชน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
ต า ม เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม  (CSR-DIW 
Continuous) และรางวลั Eco Industrial Town โรงงาน
อุต ส าห ก รรม ที� มี กิ จ ก รรม เด่ น  จากก รม โรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
 

การดําเนินธุรกิจ
ดวย         
ความรับผิดชอบ   
ตอสังคม 



การประกอบ
กิจการดวย
ความเปนธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น ผู้ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า คู่แข่ง 

เจ้าหนี � พนกังาน โดยคํานึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที�มีกบับริษัทฯ เพื�อให้มั�นใจได้ว่าสิทธิ

ดังกล่าวได้รับการคุ้ มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กําหนด

หลกัเกณฑ์ต่างๆ ดงัต่อไปนี � 

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัต ิ
1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 

2. ดําเนินธุรกิจด้านผลิต จําหน่ายสินค้า และบริการ ที�ปลอดภัยต่อผู้ บริโภคและเป็นมิตรต่อ

สิ�งแวดล้อม 

3. ดําเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื�อสตัย์สจุริตเป็นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ที�เป็นการละเมิดสิทธิ

ของลกูค้า รักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า ไม่นําไปใช้เพื�อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที�เกี�ยวข้องโดย

มิชอบ 

4. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที�มีการดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย

ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยัและอาชีวอนามยั เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม โดยมีการปฏิบตัิต่อ

คู่ค้าบนพื �นฐานของการแข่งขันที�เป็นธรรมเสมอภาค เคารพซึ�งกนัและกนั พร้อมทั �งรักษาความลับ

หรือข้อมลูทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้เพื�อประโยชน์ตนเองหรือผู้ เกี�ยวข้องโดยมิชอบ 

5. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที� เป็นธรรม โดยคํานึงถึงจริยธรรมใน 

การดําเนินธุรกิจ และกฎหมายแข่งขนัทางการค้าในประเทศต่างๆ ที�บริษัทฯ เข้าไปดําเนินธุรกิจ 

6. ไม่ทําลายชื�อเสียงของคู่แข่งทางการค้า 

7. ปฏิบตัิต่อเจ้าหนี �ทกุกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั �งให้ปฏิบตัิตามสญัญาหรือเงื�อนไข

ต่างๆ ที�มีการตกลงกนัอย่างเคร่งครัด 

8. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั �นพื �นฐานในการทํางาน 

พร้อมทั �งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ  

สีผิว เชื �อชาติ ศาสนา อาย ุความพิการหรือสถานะอื�นใดที�ไม่ได้เกี�ยวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 

9. ไม่ดําเนินธุรกิจที�ทําให้สังคมเสื�อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื�นที�อยู่ร่วมในชุมชนและ

สงัคม 

10. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน โดยสนบัสนนุการจ้างงานและผลิตภณัฑ์ชมุชน พร้อม

สร้างความสมัพนัธ์อนัดีให้เกิดขึ �นระหว่างบริษัทฯ กบัชมุชนและสงัคม บนพื �นฐานของความถกูต้อง

โปร่งใส เป็นธรรม  

11. ดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ�งแวดล้อม โดยคํานึงถึง

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดําเนินงาน 

อย่างสมํ�าเสมอ 

12. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสํานึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและ 

ความรับผิดชอบในการจดัการสิ�งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั�งยืน เป็นต้น 

 

 

 



การสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจ 
กระบวนการจัดซื �อจัดจ้างเป็นกระบวนการสําคัญในการบริหารค่าใช้จ่ายและคุณภาพสินค้า 

เพื�อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทจึงมีระบบการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า ระบบการตรวจสอบและ

ติดตามการปฏิบตัิงานผ่านระบบ Approved Vender List ตามมาตรฐานสากล ISO 9001 บริษัทฯ 

ได้ดําเนินการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดหลักความมั�นคงทางธุรกิจและ

ความเชื�อถือได้ของคู่ ค้า ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองต่อบริษัทได้ตรงตาม 

ความต้องการ โดยมีการจัดทําทะเบียนคู่ค้า เพื�อคัดเลือกคู่ค้าที�มีศักยภาพมาดําเนินธุรกรรม 

กบับริษัทฯ  

ที�ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยต้องโทษปรับที�มีนยัสําคญั และถกูบงัคบัโทษจากการละเมิดกฎหมาย 

และข้อบงัคบั 

 


