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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  บริษทัยดึมั,นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ที,เกี,ยวขอ้ง ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนดอื,นๆ หรือแนวปฏิบติัสากลที,เกี,ยวขอ้ง ในปี 256; บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยูใ่นรายชื,อ
หุ้นย ั,งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาํปี 256; ต่อเนื,องเป็นปีที, O  ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ แสดงถึงความมุ่งมั,นในการพฒันาการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมทั(งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ,งแวดลอ้ม เพื,อให้
องคก์รสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมั,นคง โดยบริษทักาํหนดนโยบายการพฒันาอยา่งย ั,งยนื ดงันี(  
นโยบายการพฒันาอย่างยั�งยืน 

• การกาํกับดูแลกิจการ 

- ยึดถือหลกัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังาน พร้อมทั(งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั วิธีการและมาตรฐาน ที,หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไว ้และที,สากลยดึถือปฏิบติั 

- ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที,บริษัทกําหนด ได้แก่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น และอื,นๆ 

• เศรษฐกจิ 

- แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานในทุกกระบวนการอยา่งต่อเนื,อง โดยมีการกาํหนด
เป้าหมาย วิธีการวดัผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- พฒันาและส่งเสริมการนํานวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทาํงานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์
ธุรกิจ เพื,อสร้างมูลค่าเพิ,มและความเติบโตขององคก์รในระยะยาว 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันา
อยา่งย ั,งยนื 

• สังคมและชุมชน: 

- ส่งเสริม พฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเนื,อง 
พร้อมทั(งสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที,ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กระตุน้ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และทาํงานไดเ้ต็มศกัยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึง
พอใจของลูกคา้ ทั(งในดา้นปริมาณและคุณภาพของสินคา้และบริการ อยา่งครบถว้น 

- เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียที,เกี,ยวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็น 
การปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบติัต่อกนัอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต และ
ความเขม้แขง็ของชุมชน 

- ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ พนัธมิตรธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื,นๆ เพื,อมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

• สิ�งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 

- แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค์ การใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างคุ้มค่า การรักษาสิ,งแวดล้อม 
ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื,อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ,งแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม การเตรียม
ความพร้อมในการรับมือความเสี,ยงดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื,อใหธุ้รกิจดาํเนินไปอย่างต่อเนื,องและไดร้ับผลกระทบ
นอ้ยที,สุด 
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• ความปลอดภัย: 

- กาํหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทาํงาน โดยพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั สุขอนามยัที,ดี ใหเ้หนือกว่าเกณฑที์,กฎหมายกาํหนด 

- หา้มดาํเนินการใดที,ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั รวมทั(งไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการอบรม
ดา้นความปลอดภยัที,รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุน้จิตสํานึกและปลูกฝัง
วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื,องและสมํ,าเสมอ 

• นโยบายด้านภาษี: 
- บริษทัฯ มุ่งเป็นองคก์รที,มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นองคก์รธุรกิจที,เป็นพลเมืองที,ดีในการรับผิดชอบภาษี โดย

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ต้องมีความสอดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานทางบญัชีและหลกัเกณฑด์้านภาษี ตามขอ้
ปฏิบติัดงันี(  

- โครงสร้างทางภาษี: บริษทัฯ หลีกเลี,ยงการใชโ้ครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที,ไม่ถูกตอ้ง หรือสร้างความ
ซบัซอ้นเพื,อประโยชน์ทางภาษีในเบื(องตน้และหลีกเลี,ยงภาษี 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษทัฯ มุ่งใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและเต็ม
ประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างย ั,งยืนและเหมาะสม ซึ, งอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของ
ประเทศ 

- ความโปร่งใสดา้นภาษี: บริษทัฯ มีการรายงานภารกิจดา้นภาษีต่อภาครัฐอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

• นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน: 
- บริษทัฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมายเรื,องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสําคญักบัการเคารพศกัดิ_ ศรีความเป็น

มนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที,ไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครอง ทั(งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหน้าที,ตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยดึมั,นในหลกันิติธรรม เคารพใน
ศกัดิ_ ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ตามขอ้ปฏิบติัดงันี(  

- ปฏิบติั ส่งเสริม คุม้ครอง และกระตุน้ให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุม้ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั(น
พื(นฐานในทุกระดบั โดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ปฏิบติัเนื,องจากเชื(อชาติ เผา่พนัธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือ
สถานะอื,นใด 

- ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าที,และความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ที,ที,
บริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มดาํเนินธุรกิจ และเพื,อให้มั,นใจว่าการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวมิไดมี้ส่วนร่วมกระทาํ หรือ งด
เวน้การกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

- มุ่งมั,นและรักษาไวซึ้,งสภาพการทาํงานที,เป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเด็ก หรือเรื,อง
อื,นๆ ที,แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือไม่อยูบ่นมาตรฐานสากลเกี,ยวกบัหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
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• การเปิดเผยข้อมูล: 

- เปิดเผยนโยบายการพฒันาอย่างย ั,งยืน ข้อมูลการดาํเนินงานด้านความย ั,งยืนและผลการดาํเนินงานในทุกมิติ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง อย่างโปร่งใส เพียงพอ ครบถว้น เพื,อแสดงถึงความมุ่งมั,นในการ
พฒันาองคก์รอยา่งย ั,งยนื 

- เปิดเผยนโยบายแก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน และดาํเนินธุรกิจ
กบับริษทัฯ 

• การปฏิบัติตามนโยบาย: 

- กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหน้าที,สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาอย่างย ั,งยืนขององค์กรฉบบันี(  จนเป็นส่วนหนึ, งของวฒันธรรมองค์กร ดาํเนินงานที,
คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม ทั(งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ,งแวดลอ้ม 

  
 สําหรับการดาํเนินงานด้านการพฒันาอย่างย ั,งยืนของบริษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ,มเติมได้ใน รายงานความย ั,งยืน 
ประจาํปี 256; ซึ,งแสดงไวที้,เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  

 

 


