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ILM-COR-010  

 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility Policy) 
 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดาํเนินธุรกจิอยู่ภายใตก้รอบของธรรมาภบิาลทีด่ ีมคีวามโปรง่ใสและ

สามารถตรวจสอบได ้โดยมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ตัง้มัน่ทีจ่ะดาํรงตนใหเ้ป็นบรษิทัทีเ่ป็นแบบอยา่งทีด่ขีองสงัคม 

(Good Corporate Citizen) ในการดําเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนื และสามารถบรหิารกจิการใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คง

และเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้สามารถสรา้ง

ผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิายโดยคํานึงผลกระทบในการดาํเนินธุรกจิทีม่ต่ีอผูท้ีม่สี่วน

เกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย ในทุกดา้น 

 

จากการทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดต้ระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม จงึได้

กําหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดก้ําหนดแนวทางในการดแูลผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไวใ้นจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกจิ โดยคาํนึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่

คา้ คู่สญัญา ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ยงัส่งเสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อยา่งเสรแีละเป็น

ธรรม หลกีเลีย่งการดําเนินการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมดิ

ทรพัยส์นิทางปญัญารวมถงึการต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

 

(1) การกํากบัดแูลกจิการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะดําเนินธุรกจิอยา่งถูกตอ้ง ดว้ยความสุจรติ เป็น

ธรรม โปรง่ใส เปิดเผยขอ้มลูทีส่าํคญั และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย 

จะคาํนึงถงึผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ลกูคา้ คู่คา้พนกังาน และผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกฝา่ย รวมถงึมกีารแบ่งปนัผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 

(2) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบายดาํเนินธุรกจิดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility: CSR) ภายใตห้ลกัพืน้ฐานทางจรยิธรรม เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรม

ต่อผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้นําหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่มีาเป็น

แนวทาง เพื่อรกัษาดุลยภาพของการดําเนินงานทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ ชุมชน สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม อนัจะนําไปสู่การพฒันาธุรกจิทีป่ระสบความสาํเรจ็อยา่งยัง่ยนื 
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(3) การกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบั 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหค้วามสาํคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามยั และความปลอดภยัในระดบัทอ้งถิน่ ระดบัประเทศ และระดบั

ภมูภิาค รวมถงึการปฏบิตัติามจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นสากล โดยกําหนดใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และ

ตอ้งไมม่สี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอืหรอืกระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ ฝา่ฝืนกฎหมาย 

กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

(4) การกํากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยทรพัยส์นิทางปญัญา 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิ

ทางปญัญา โดยกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งปฏบิตัตินใหอ้ยูใ่นกรอบ

ของกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และตอ้งไมม่สี่วนรูเ้หน็ ช่วยเหลอื หรอืกระทาํการใดๆ อนั

เป็นการละเมดิ ฝา่ฝืนกฎหมาย กฎระเบยีบอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัยส์นิทางปญัญา 

 

(5) การส่งเสรมิใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งมสีทิธภิาพ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ส่งเสรมิให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบั ในองคก์รใช้

ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพเหมาะสมและเพยีงพอ และเกดิประโยชน์สงูสุด รวมถงึ

สื่อสาร ใหค้วามรู ้สนับสนุนและสรา้งจติสาํนึกแก่พนกังาน รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย ใน

การบรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพสทิธมินุษยชน โดยมคีวามตอ้งการทีจ่ะสรา้ง

ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย หมัน่

ตรวจตรา และดแูลไมใ่หธุ้รกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธิ

เสรภีาพของบุคคลทัง้ทางตรงและทางออ้มเช่น ไมส่นบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) 

ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ (Child Labour) ใหค้วามเคารพนบัถอืและปฏบิตัต่ิอผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก

ฝา่ยดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิซึง่รวมถงึการ

ปฏบิตัต่ิอบุคลากรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไมแ่บ่งแยกถิน่กําหนด เชือ้

ชาต ิเพศ อาย ุสผีวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาตติระกูล หรอืสถานะอื่นทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการปฏบิตังิาน ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นสทิธิ

มนุษยชนภายในบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และมกีารกระตุ้นใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธิ

มนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึ

บรษิทัในเครอื ผูร้ว่มทุน และคู่คา้ 
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3. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบายทีจ่ะใหพ้นกังานทุกคนอยูร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานทีม่คีวามสุขและยอมรบัซึง่กนัและกนั และมกีารปฏบิตัต่ิอพนกังานทุกระดบัเสมอืนพีน้่อง ไม่

มกีารเอารดัเอาเปรยีบซึง่กนัและกนั ตลอดจนในดา้นการดแูลพนกังาน บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มี

การบรหิารทรพัยากรบุคคลในทุกขัน้ตอน เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด ตัง้แต่การสรรหาบุคลากร 

การพฒันาบุคลากร รวมทัง้มกีารอบรมใหพ้นกังานอย่างต่อเน่ือง มกีารกําหนดผลตอบแทนอยา่ง

เป็นธรรม และการจดัสวสัดกิารอย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัส่งเสรมิและ

สนบัสนุนใหพ้นกังานทุกคนมโีอกาสทีจ่ะก้าวหน้า มกีารเรยีนรูใ้นทุกระดบัขององคก์ร และพฒันา

ทกัษะเพื่อยกระดบัการทํางานใหม้คีวามเป็นมอือาชพีบนสภาพแวดลอ้มการทาํงานทีเ่หมาะสม โดย

นโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปน้ี 

 

(1) การจา่ยค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทัง้ในรปูของเงนิเดอืน โบนสัทีเ่ป็น

ธรรมเหมาะสมตามศกัยภาพรวมถงึสรา้งความมัน่คงในสายอาชพีและมโีอกาสกา้วหน้าใน

อาชพีอยา่งเป็นธรรม และจดัใหม้สีวสัดกิารดา้นต่างๆ สาํหรบัพนกังานของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย ตามทีก่ฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสงัคม และนอกเหนือจากทีก่ฎหมาย

กําหนด เช่น มปีระกนัสุขภาพและอุบตัเิหตุใหแ้ก่พนกังาน รวมทัง้เงนิช่วยเหลอืประเภท

ต่างๆ เช่น เงนิช่วยเหลอืพนักงานสําหรบัค่าพธิฌีาปนกจิบดิามารดาทีเ่สยีชวีติของ

พนกังาน เป็นตน้ 

 

(2) การพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังาน และการฝึกอบรม 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนใหพ้นักงานมี

การพฒันาความรู ้ความสามารถ ศกัยภาพ มทีศันคตทิีด่ ีมคีุณธรรมและจรยิธรรม และการ

ทาํงานเป็นทมี โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมการสมัมนาการดงูาน เพื่อใหพ้นกังานไดร้บั

การพฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัไดส้นับสนุนการพฒันาองคก์รและทรพัยากรบุคคล 

โดยเน้นกระบวนการทํางานทีม่ปีระสทิธภิาพ การกําหนดบทบาทหน้าทีข่องพนกังานให้

ชดัเจน การกําหนดผลตอบแทนทีเ่หมาะสม การพฒันาระบบการประเมนิและเพิม่

สมรรถนะการทาํงานของพนกังาน 
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(3) นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กําหนดนโยบายทีส่นบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ยา่ง

ปลอดภยัและมสีุขอนามยัในสถานทีท่ํางานทีด่ ีโดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มุง่เน้นการ

ป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ และจะเสรมิสรา้งใหพ้นกังานมี

จติสาํนึกดา้นความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิให้

พนกังานมสีุขภาพอนามยัทีด่ ีและไมท่าํการใดทีเ่ป็นผลรา้ยต่อสุขภาพอนามยัแก่ลกูคา้หรอื

ผูร้บับรกิาร รวมถงึดแูลสถานทีท่ํางานใหถู้กสุขลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยูเ่สมอ 
 

4. ความรบัผิดชอบต่อลกูค้าและผูบ้ริโภค  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีวามมุ่งมัน่ในการนําเสนอสนิคา้ทีม่คีุณภาพสงูสุดใหก้บัลกูคา้เพื่อสรา้ง

ความพงึพอใจอนัสงูสุดแก่ลูกคา้ ดงัน้ี 
 

(1) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คาํนึงถงึคุณภาพและมาตรฐานของสนิคา้เป็นสาํคญั โดยบรษิทัฯ 

และบรษิทัยอ่ย มุง่เน้นทีก่ารใชว้ตัถุดบิทีม่คีุณภาพ และการผลติทีม่มีาตรฐาน เพื่อใหล้กูคา้

ไดใ้ชส้นิคา้ทีม่คีุณภาพ และไดร้บัความพงึพอใจสงูสุด  
 

(2) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มโีครงการทีจ่ะพฒันาคดิคน้สนิคา้ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้ไดใ้ชส้นิคา้ทีห่ลากหลาย มคีุณภาพและ

มาตรฐาน และตรงตามความตอ้งการ 
 

(3) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยยดึมัน่ในการตลาดทีเ่ป็นธรรม โดยมนีโยบายในการดําเนินการให้

ลกูคา้ไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ทีถู่กตอ้ง ไมบ่ดิเบอืน 

คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้งและเพยีงพอในการตดัสนิใจ 
 

(4) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คาํนึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้ และมุง่มัน่ทีจ่ะใหล้กูคา้ไดใ้ช้

สนิคา้ทีม่คีุณภาพและมคีวามปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความ

ปลอดภยัในระดบัสากล และตามทีก่ฎหมายกําหนด รวมถงึออกแบบ สรา้งสรรค ์และ

พฒันาสนิคา้อยูเ่สมอ เพื่อใหล้กูคา้มคีวามมัน่ใจในคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภยั

ของสนิคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
 

(5) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จดัใหม้รีะบบลกูคา้สมัพนัธเ์พื่อใชใ้นการสื่อสารตดิต่อกบัลกูคา้ 

รวมถงึการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 

(6) บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไมใ่ชข้อ้มลู

ดงักล่าวไปใชท้างทีม่ชิอบ  
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5. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม

โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะดาํเนินการและควบคุมใหก้ารผลติสนิคา้ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

มกีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั ภายใตแ้นวคดิ

การใส่ใจและรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยมุง่เน้นดแูลและพฒันากระบวนการผลติ และเลอืกใช ้วสัดุทีเ่ป็น

มติรกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยงัใหค้วามสําคญัต่อการลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดย

ยดึหลกัการใชใ้หน้้อยหรอืใชเ้ท่าทีจ่าํเป็น โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่ใหม้กีารหมนุเวยีนการใช้

ทรพัยากรรว่มกนัอยา่งเกดิประสทิธภิาพสงูสุด เพือ่การดแูลรกัษาและหลกีเลีย่งการทาํลาย

สิง่แวดลอ้ม จดัหาระบบรกัษาสิง่แวดลอ้มทัง้ทีก่ําหนดเป็นแนวทางปฏบิตั ิและเป็นอุปกรณ์ในการ

ดาํเนินธุรกจิ และบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รณรงคด์า้นการประหยดัพลงังาน การใชว้สัดุสาํนกังาน

สิน้เปลอืงต่างๆ อยา่งคุม้ค่าเช่น การใชก้ระดาษรยีสู (Re-used) การเปิด-ปิดเครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

เครือ่งปรบัอากาศระหว่างช่วงพกั การจดัสื่อแจกเป็นซดี ีหรอื Soft files แทนทีจ่ะเป็นกระดาษ

จดัทําเป็นรปูเล่ม เน้นการสื่อสาร ประชุม จดัทําธุรกรรมต่างๆ ทางอนิเตอรเ์น็ตใหม้ากขึน้ ลดการ

เดนิทางไป-มาภายในระหว่างสาํนกังาน เป็นตน้ 

 

6. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบายทีจ่ะดําเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึ

มัน่การปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งอยา่งครบถว้น 

โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะมุง่มัน่ในการพฒันาส่งเสรมิและยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคม และ

ชุมชนอนัเป็นทีท่ีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตัง้อยูใ่หม้คีุณภาพดขีึน้พรอ้มๆ กบัการเตบิโตของบรษิทั

ฯ และบรษิทัยอ่ย 

 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ยดึถอืนโยบายทีต่อ้งดแูลและสานสมัพนัธก์บัชุมชนใกลเ้คยีง จงึสนบัสนุน

กจิกรรมของชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ โดยดําเนินโครงการต่างๆ ทีค่าํนึงถงึความเหมาะสมและ

ประโยชน์ทีชุ่มชนและสงัคมจะพงึไดร้บัเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งยัง่ยนื รวมถงึส่งพนกังานของ

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย เขา้รว่มกจิกรรมชุมชน พรอ้มทัง้ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมในชุมชนอย่าง

เป็นประจาํและสมํ่าเสมอ 

 

7. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการดาํเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดนํ้าแนวคดิในการรบัผดิชอบต่อสงัคมมาปรบัใชแ้ละคดิคน้ใหเ้กดิ

นวตักรรมทางธุรกจิทีส่รา้งประโยชน์ ความสามารถในการแขง่ขนัต่อธุรกจิและสงัคม โดยมกีาร

ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ของธุรกจิทีด่าํเนินการอยู่ในปจัจบุนัว่าก่อใหเ้กดิความเสีย่งหรอืมี

ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม หรอืไม ่อยา่งไร และการศกึษาหาแนวทางแกไ้ขเพื่อ




