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11 ความรับผิดชอบ
  ต่อสังคม

11.1 นโยบายภาพรวม

 บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility; CSR) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความส�าคัญเป็นหนึ่งใน

นโยบายหลกัของบรษิทัฯ มาโดยตลอด ทัง้ในระดบัองค์กรด้วยการบรหิารกจิการอย่างโปร่งใส

และมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การรักษา

มาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังตระหนัก

และให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งแนวทาง

การระแวดระวังในการด�าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

11.2 นโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทด้านความรับ 
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความย่ังยืนของกิจการ
และสังคมโดยรวม (CSR-In-Process)

 บรษิทัได้น�าแนวปฏบิตัด้ิานความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมมาใช้เป็นส่วนหนึง่

ในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-In-Process) โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

และมีหลักการก�าหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การก�ากับดูแลองค์กรที่ดี 

ระบบการก�ากับดูแลกิจการมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายและกฎต่างๆ 

ถกูตัง้ขึน้เพือ่รกัษาความสามคัคแีละความเป็นหนึง่เดยีวกันขององค์กร การก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่เีป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เองโดยตรง เนือ่งจากจะเป็นการผลกัดนัให้

บรษิทัฯ มกีารจดัการทางด้านการเงนิ กฎหมาย และจรยิธรรมทีด่ ีอกีทัง้ยงัช่วยผลกัดนัองค์กร

สู่ความเป็นเลิศ 

สิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพสิทธิ์มนุษยชนที่ทุกคนต้องได้รับในฐานะ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลอดจนความมีเสรีภาพและศักด์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้

ความเสมอภาคปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิเคารพความเท่าเทยีมกนัไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ 
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ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งใช้

เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

 เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่

มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้

ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 

การปฏิบัติด้านแรงงาน 

 บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ

อตุสาหกรรมของไทย การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสร้างและการจดั

ระเบียบองค์กรนั้น จะด�าเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบ

แห่งกฎหมายไทย รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง

กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพ

แวดล้อมการท�างานทีม่คีวามปลอดภยัส�าหรบัพนกังานผูร้บัเหมา และ

ผู้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

และอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความ

ก้าวหน้าในการท�างานให้กบัพนกังานโดยส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันา

ศกัยภาพของพนกังาน เพือ่ยกระดบัการท�างานให้เป็นมอือาชพีมากยิง่

ขึ้น

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้อยูใ่น

เกณฑ์น้อยทีส่ดุตลอดทัง้สายการธรุกจิ เพือ่รกัษาและด�ารงไว้ซึง่ระบบ

นเิวศและสิง่แวดล้อมของชมุชนทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิการอยู ่เช่น การ

ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรม

และมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการจัดตั้งนโยบายตรวจลดการใช้

พลังงานแต่ละสายการผลิต ปลูกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษทั้ง

สองด้านการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ การแยก

ขยะ และการใช้น�้าไฟฟ้าและน�้าอย่างประหยัด 

การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ ประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม โดยได้วางข้อก�าหนด

และคู่มอือ�านาจในการจดัซือ้ไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้เกดิการแข่งขนัและ

การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายนอกเพือ่ป้องกนัการจ่ายสนิบน หรอืการทจุรติ เพือ่สร้างเครอืข่าย

ที่จะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ประสบการณ์ และจุดมุ่งหมายในการ

พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน อีกทั้งยังก�าหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ 

ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทาง

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจน

ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึง

การเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชน

ไทยการต่อต้านการทุจริต

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา 

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วาง

รากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

กล่าวคอื การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆต้องค�านงึถงึความเสมอ

ภาคและเป็นธรรมต่อคูค้่า รวมทัง้ผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องต่อบรษิทัฯ ตลอด

ทั้งวงจรเป็นส�าคัญ

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

 บรษิทัฯ จะใช้ศกัยภาพและความรูค้วามสามารถขององค์กรสร้าง

การมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการ

จดัการและแก้ไขปัญหาให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้ และมส่ีวนใน

การปรบัปรงุคณุภาพชีวติของชมุชนให้ดขีึน้ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

พัฒนาชุมชนและสังคม
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เป็นผู้น�าในธุรกิจสาหร่าย และมุ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

เพือ่สร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะในด้านสิง่แวดล้อม  อาทิ

เช่น

- การพฒันาเครือ่งจกัรและเคร่ืองมอืในการผลติให้มปีระสทิธภิาพ

การใช้พลังงานให้ดีขึ้นทั้งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าที่

ใช้ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน โดยพยายามใช้พลังงานแหล่ง

ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด

- การน�าน�้ามันที่ผ่านการผลิต ขายให้โรงงานเพื่อผลิตน�้ามันไบโอ

ดีเซล ท�าให้ลดปริมาณการใช้น�้ามันและเป็นการส่งเสริมให้น�า

ของเหลือน�ากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

11.3 การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

กระบวนการจัดท�ารายงาน

 เพื่อเป็นการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตาม

นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Soc ial 

Responsibility Policy : CSR) และนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) บริษัทฯ จึงก�าหนดให้ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าแผนงานด้านความรับ

ผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

เป็นรายปี การด�าเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม

นโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2560 

บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่พฒันาในทกุกระบวนการของการท�างาน เพือ่สร้าง

ความรบัผดิชอบในท�างานและบรกิาร (CSR in Process) โดยปรบัปรงุ

และพัฒนาสิง่ใหม่ ๆ  เพือ่สร้างคณุค่าเพิม่และตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้

ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มี

มาตรฐานและความรบัผดิชอบ ลดต้นทนุให้กบัลกูค้า ถกูต้อง ครบถ้วน 

รวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายของ

องค์กร และปฏบิตังิานโดยตระหนกัถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ ท�าการส่ือสารนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้

พนักงานทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบ

ริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงาน

เข้ารบัการอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะในการท�างานและมส่ีวนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ การด�าเนินการความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและนโยบายทีก่�าหนด และมกีารจดัท�ารายงานผล

การปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปีเสนอต่อผู้

บริหาร โดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี หรือ

จัดท�าเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

11.4 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม

การด�าเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่ง

แวดล้อม เป็นส่วนหนึง่ของเป้าหมายในการพฒันาท่ียัง่ยนืของบรษิทัฯ 

โดยตระหนกัถงึการท�าประโยชน์เพือ่ตอบแทนสงัคมและต้องการทีจ่ะ

ปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรให้ความส�าคัญกับความเป็นส่วนหนึ่งของ

สงัคม  บรษัิทฯ จึงมกีจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคมซึง่เป็นกิจกรรม

ตามวาระโอกาส

11.5 การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ 
(CSR after process)

การด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯมุ ่งเน ้นสร้างจิตส�านึกเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการใช้พลังงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทา

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2560 ยังคงสานต่อ

กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนรวมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการจัด

กิจกรรมร่วมกันปิดไฟตอนพักกลางวัน มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค์ให้

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

 โดยในปี 2560 สามารถสรุปกิจกรรมหลักๆ ที่บริษัทได้ด�าเนิน

การในปีที่ผ่านมา ดังนี้

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

- บรษิทัส่งเสริมให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม สร้าง

สัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้น�าชุมชน

ในหลากหลายระดับ  โดยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) มอบให้กับนายอ�าเภอ

อุทัยเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

-  บริษัทฯ ได ้จัดกิจกรรมเถ ้าแก่น ้อยจิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อ  

โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาเพื่อแจกของให้กับ

ประชาชนทีม่าร่วมในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเทพธิดาราม (ด้านถนนมหาไชย) อาทิเช่น  

สาหร่ายเถ้าแก่น้อย , น�า้ดืม่ , ผ้าเยน็ อกีทัง้อปุกรณ์รบัประทานอาหารมอบให้กบัสมาคม

เชฟแห่งประเทศไทยในการใส่อาหารแจกให้กับประชาชน

-  บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์

สาหร่ายเถ้าแก่น้อยให้กับทางโรงเรยีนพืน้ท่ีใกล้เคยีงบริษทัฯ รวมถงึหน่วยงานทีร้่องขอ

เป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กับทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ต่างๆ

กิจกรรมบริจาคโลหิต 

 บรษิทัฯ ได้ร่วมกบัโรงพยาบาลพระนัง่เกล้าจดักจิกรรมบรจิาคโลหิตเป็นประจ�าต่อเนือ่ง

ทุกไตรมาส เพื่อเป็นคลังส�ารองโลหิตให้กับประเทศ รวมถึงกระตุ้นจิตส�านึกให้พนักงานเล็ง

เห็นถึงการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม

กิจกรรมด้านการศึกษา

 บรษิทัฯ ได้มอบทนุการศกึษาให้กับบตุรของพนกังานเป็นประจ�าต่อเนือ่งทกุปี ทัง้นีเ้พือ่

เป็นสวัสดกิารให้กบัพนกังานและส่งเสรมิให้เยาวชนใฝ่รู ้และเลง็เหน็ความส�าคัญของการศกึษา

เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมด้านการกีฬา

 สานฝันสู่ประสบการณ์จริง ทีมชาติไทย U23

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีความต้องการส่ง

เสริมให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ มีส่วนพัฒนาประเทศในด้านที่ตนเอง

ถนดั “ค่ายสานฝันสูป่ระสบการณ์จรงิ ทมีชาตไิทย U23” เป็นหนึง่กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิเยาวชน

ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ฝึกทักษะการเล่นกีฬา เพื่อเป็นแบบอย่างให้

กับเยาวชนคนอื่นๆ เพื่อท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข อันเป็นบ่อนท�าลาย

อนาคตของชาติ 

กิจกรรมด้านการสุขภาพและกีฬา

1. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 

Spartan Race เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

2. เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งมีหลาย

ที่ ที่ขาดโอกาสทั้งด้านการศึกษา และการกีฬา บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการมอบอุปกรณ์

กีฬา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้อุปกรณ์กีฬา เพื่อฝึกซ้อมและ

ออกก�าลังกาย รวมถึงการพัฒนาให้เยาวชนมีวินัย และมีน�้าใจนักกีฬา

3. จากกระแสการดูแลรกัษาสขุภาพ  ประกอบกบัผูป้กครองท่ีมบีตุรหลานวัยเยาว์ต้องการ

เลอืกรบัประทานสิง่ท่ีมปีระโยชน์ ทางบรษิทัฯจงึพฒันาสาหร่ายสตูรใหม่ โดยลดปรมิาณ

โซเดียมและผงปรุงรส เพื่อตอบสนองตลาดผู้รักสุขภาพและส่งเสริมให้คนบริโภคสินค้า

ที่มากด้วยคุณค่า อร่อย และสะดวกในการบริโภค


