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ประกาศ ที่ BOD 016 
เร่ือง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 

1. บทน า 
บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย ตระหนักถึงกำร

ด ำเนินธุรกิจให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงมัน่คง ย ัง่ยืน และอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่ำงสันติสุข ซ่ึง
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนเร่ืองดงักล่ำวคือควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม บริษทัจึงไดจ้ดัท ำนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหบุ้คลำกรและผูเ้ก่ียวขอ้งของบริษทัทุกระดบัไดย้ดึถือปฏิบติั 

 

2. หลกัการและเหตุผล 
 เพื่อให้เป็นไปตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจว่ำดว้ยเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพื่อกำร

ส่งเสริมคุณภำพชุมชนและสังคม คณะกรรมกำรบริษทัจึงเห็นสมควรให้จดัท ำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มฉบบัน้ีขึ้นเพื่อให้บุคลำกรทุกระดบัของบริษทัไดรั้บทรำบและใชเ้ป็นแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั เพื่อให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ท่ีจะดูแลชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่ไปกบักำร
ด ำเนินธุรกิจใหเ้จริญเติบโตและยัง่ยนื  

 

3. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรด ำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่ำงย ัง่ยืนภำยใตห้ลักควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร  (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นกำร
ประกอบกิจกำรดว้ยกำรใหค้วำมส ำคญัดูแลเอำใจใส่ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ ซ่ึงบริษทัมุ่งหวงัว่ำกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมควบคู่ไปกับกำรเจริญเติบโตของบริษทั ทั้ งน้ี 
บริษทัไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดงัน้ี 
3.1 กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม  

• บริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะประกอบธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี 

• บริษทัจะด ำเนินกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเป็นธรรม ปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฏระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง และหลกักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อย่ำงเสมอภำคตำมท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจ  
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• บริษัทจะรักษำควำมลับของลูกค้ำตำมแนวปฏิบัติท่ีได้ก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรเก็บรักษำ
ควำมลบัของบริษทัและลูกคำ้ 

• บริษทัจะด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใสและหลีกเล่ียงกำรท ำรำยกำรท่ีก่อให้เกิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์กับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ตำมแนวปฏิบติัท่ีได้ก ำหนดไวใ้นนโยบำยป้องกัน
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

3.2 กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  
 บริษทัมีเจตนำรมณ์ในกำรร่วมมือกบัสังคมและสำธำรณะในกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ โดย
ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น นอกจำกน้ี ยงัได้ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแบ่ง
หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบับญัชำ ให้มีควำมชดัเจน เพื่อให้มีกำร
ถ่วงดุลอ ำนำจและมีกำรตรวจสอบภำยในอยำ่งเหมำะสม 

3.3 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  
 บริษทัมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบติัต่อผูท่ี้มีส่วน 
เก่ียวขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนกังำน ชุมชน และสังคมด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย ์ค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคและเสรีภำพท่ีเท่ำเทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่ำจะเป็นใน
เร่ืองของถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ เพศวิถี อำยุ กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำย 
ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงจดัให้มีกำรดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัเขำ้ไปมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กำรใชแ้รงงำนเด็ก กำรคำ้มนุษย ์และกำรคุกคำมทำงเพศ 
เป็นตน้   

3.4 กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม  
 บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรัพยำกรมนุษยแ์ละปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็น
ธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำร
เจริญเติบโตอยำ่งย ัง่ยนืของบริษทัในอนำคต โดยไดก้ ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

• เคำรพสิทธิของพนกังำนตำมหลกัสิทธิมนุษยชน และปฏิบติัตำมกฎหมำยแรงงำน 
• จดัใหมี้กระบวนกำรจำ้งงำน และเง่ือนไขกำรจำ้งงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

และกำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใตก้ระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรม 
• ส่งเสริมกำรพฒันำบุคลำกร โดยจดัใหมี้กำรฝึกอบรม สัมมนำ เพื่อพฒันำควำมรู้ 
• ปลูกฝังทศันคติท่ีดี มีคุณธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม 
• จดัใหมี้สวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
• จดัให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปีแก่บุคลำกรทุกระดบั โดยพิจำรณำจำกปัจจยัควำมเส่ียงตำม

ระดบัอำย ุและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนของแต่ละบุคคล 
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• ด ำเนินกำรจดัท ำมำตรกำรป้องกนัเพื่อให้พนกังำนปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั และมีสุขอนำมยั
ในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี 

• เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับกำรปฏิบติัอย่ำงไม่
เป็นธรรมหรือกำรกระท ำท่ีไม่ถูกตอ้งในบริษทั รวมถึงให้กำรคุม้ครองพนักงำนท่ีรำยงำนเร่ือง
ดงักล่ำว 

3.5 ควำมรับผิดชอบต่อลูกคำ้ 
• บริษทัมุ่งเนน้กำรผลิตสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพเพื่อใหลู้กคำ้ไดรั้บควำมพึงพอใจสูงสุด 
• บริษทัค ำนึงมำตรฐำนคุณภำพ ควำมปลอดภยั ส่ิงแวดลอ้ม และกำรจดักำรพลงังำนในกำรผลิต

สินคำ้ เพื่อให้สำมำรถใชท้รัพยำกรกำรผลิตอย่ำงคุม้ค่ำและไม่สร้ำงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ตำมนโยบำยผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (Eco Product) และ โรงงำนอุตสำหกรรมเชิง
นิเวศ (Eco Factory)  

• กำรจัดให้มีช่องทำงกำรส่ือสำรกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับคุณภำพและ
บริกำรผ่ำนทำงเวบ็ไซด์ จดหมำยอิเล็กโทรนิคส์ และโทรศพัท ์โดยทุกขอ้ร้องเรียนจะไดรั้บกำร
ตอบสนองอยำ่งเหมำะสม 

• บริษทัจะรักษำขอ้มูลควำมลบัของลูกคำ้ ไม่เปิดเผย และไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวไปใชใ้นทำงมิชอบ 
3.6 ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ 

• บริษทัมีระบบกำรดูแลเกษตรกรและผูข้ำยวตัถุดิบอยำ่งเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองของควำมเท่ียงตรง
ของตำชัง่สินคำ้ กำรก ำหนดรำคำรับซ้ือท่ีเป็นธรรม  

• บริษัทมีหน่วยงำนดูแลเกษตรกรและผูข้ำยวตัถุดิบ เพื่อให้ควำมรู้เก่ียวกับกำรดูแลและกำร
จดักำรสวนยำงพำรำและสวนปำลม์น ้ำมนั 

• ในกำรรับซ้ือวตัถุดิบ บริษทัมีขั้นตอนกำรรับซ้ือและกำรตรวจรับวตัถุดิบท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 
และสำมำรถตรวจสอบได ้

• บริษทั 
3.7 กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

 บริษทัให้ควำมส ำคญัต่อกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมเพื่อให้มีกำรหมุนเวียนกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกนัอยำ่งเกิดประโยชน์สูงสุด โดยไดก้ ำหนดกรอบในกำรท ำงำนดงัน้ี 

• Zero Waste - บริษทัจะน ำของเสีย ของเหลือจำกกระบวนกำรผลิต  และของท่ีไม่ใช้แล้วมำ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

• Zero Discharge - บริษัทจะบริหำรจัดกำรน ้ ำและของเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ป้องกนัไม่มีใหก้ำรปล่อยร่ัวไหลออกสู่สำธำรณะ 
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• Eco Industry - บริษทัจะเพิ่มกำรใชพ้ลงังำนหมุนเวียนในกระบวนกำรผลิตและลดของเสียจำก
กระบวนกำรผลิต 

 

3.8 กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคม  
 บริษทัตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนและตอบแทนสังคมอย่ำงแทจ้ริง  โดยมีวตัถปุระสงคใ์นกำรสร้ำงชุมชนท่ีเขม้แข็งและองคก์รท่ีย ัง่ยืน 
ดงันั้นบริษทัจึงมีนโยบำยในกำรใหค้วำมช่วยเหลือและพฒันำสังคมโดยมุ่งเนน้เร่ืองดงัต่อไปน้ี 

• กำรสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำ เพื่อให้เยำวชนไดมี้พื้นฐำนควำมรู้อย่ำงเพียงพอต่อกำรด ำรง
ชีพ 

• กำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำงให้ชุมชนมีสุขภำวะท่ีดี ทั้ งในด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
สังคม และจิตใจ 

• กำรส่งเสริมให้เกษตรกรมีกำรจัดกำรสวนท่ีดีเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้ำงรำยได้ให้กับ
เกษตรกร 

• กำรรักษำส่ิงแวดล้อมเพื่อให้บริษัทสำมำรถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่ำงย ั่งยืนและลด
ผลกระทบในทำงลบต่อชุมชน 

• สนับสนุนกำรจำ้งงำนในชุมชนและเก้ือหนุนให้เกิดกำรหมุนเวียนทำงเศรษฐกิจภำยใน
ชุมชน 

 

4. เพื่อให้นโยบำยฉบบัน้ีมีควำมเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัสภำวะกำรณ์ สภำพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบ
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง จึงก ำหนดใหมี้กำรทบทวนนโยบำยฉบบัน้ีเป็นประจ ำทุกปี 
  

 นโยบำยฉบบัน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนำคม 2565  เป็นตน้ไป 

      ประกำศ ณ วนัท่ี 22 มีนำคม 2565 
             บริษทั ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
    (นำยอนนต ์สิริแสงทกัษิณ) 

             ประธำนคณะกรรมกำร 


