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แนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม  

ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัแนวทางการดาํเนินงานและขอ้เสนอแนะแนวปฏิบติัต่อฝ่าย

บริหารและพนักงานบริษทัฯเพื่อให้บริษทัฯดาํเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการบรรษทัภิบาลและความ

รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2559 โดยสอดคล้องกับการดาํเนินงานตาม

มาตรฐานสากลวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Standard - ISO 26000) และแนว

ปฏิบติัท่ีดีดา้น CSR (CSR Best Practices) ของบริษทั  จดทะเบียนกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง 

จริยธรรมขององคก์ร และแนวปฏิบติัท่ีดีดา้น CSR ในส่วนการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม (Social and Environmental Responsibility) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

 

1. ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)  

นําแนวทางการกำํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยของสํานักงาน

คณะกรรมการ กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาใชเ้ป็นหลกัใน

การดาํเนินงานของ คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดลอ้มตามภารกิจท่ี

ไดรั้บมอบหมาย โดยมี องคป์ระกอบในการพิจารณา คือ  

 

(1) สิทธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders)  

(2) การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders)  

(3) สิทธิของผูมี้ส่วนใดเ้สีย (Roles of Stakeholders)  

(4) การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

(5) ความรับผดิชอบของกรรมการ (Board Responsibility)  

 

2. ด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility)  
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นาํแนวทางการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ตามหลกัการซ่ึง 

คณะทํางานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนซ่ึงแต่งตั้ งโดย 

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ได้กาํหนดไวม้าใช้รวมถึงแนวทางตาม

มาตรฐานสากลวา่ดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Standard : ISO 26000) และ แนว

ปฏิบติัท่ีดีด้าน CSR เพื่อวางแผนกลยุทธ์และกำําหนดแนวปฏิบติัด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

ส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงัน้ี  
 

(1) จริยธรรมขององค์กร ถือเป็นหลกัประพฤติปฏิบติัอนัดีงาม ซ่ึงวญิญูชนทัว่ไปพึงประพฤติปฏิบติั 

อนัจะนาํมาซ่ึงความสงบเรียบร้อยถูกตอ้ง เป็นท่ีพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้งโดยทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯไดก้ำําหนด

เป็นนโยบายสาํคญั และมีแนวปฏิบติัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี  

 

แนวปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้  
 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซ่ือสัตย์

สุจริต และจริยธรรมอนัดีงาม ดว้ยความพยามยามท่ีจะพฒันากิจการให้มีความเจริญเติบโต มัง่คง ปฏิบติัตาม

พนัธกิจท่ีให้ไวก้บัผูถื้อหุ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคาํนึงถึงการสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผูถื้อ

หุ้นอย่างต่อเน่ือง เสมอภาค รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส และเช่ือถือไดต่้อผูถื้อหุ้น ซ่ึงมีแนวปฏิบติั

ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิดว้ย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น

โดยรวม 

2. จดัการดูแลไม่ใหสิ้นทรัพยข์องบริษทัเส่ือมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

3. รายงานสถานภาพของบริษทัโดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทุกรายทราบอย่างสมํ่าเสมอ เท่าเทียมกนัและ

ครบถว้นตามความเป็นจริงในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของบริษทัทั้งท่ีเป็นดา้นบวกและดา้นลบ และ

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนประชุม รวมทั้ งสามารถส่งคําถามล่วงหน้ามายงับริษัทได้ผ่านเว็บไซต ์

www.dconproduct.com ของบริษทั 

2



DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

4. บริหาร จดัการ เพื่อให้บริษทัมีขีดความสามารถสูงในการดาํเนินการ ให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง

บริษทัทั้งในระยะสั้ นและระยะยาวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและมีความสามารถในการ

แข่งขนั 

5.ไม่ให้กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวั หรือ ของครอบครัว หรือ

บุคคลใกลชิ้ด จากขอ้มูลใดๆ ท่ีมีสาระสําคญัของบริษทั ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนนาํไปเปิดเผยต่อ

บุคคลภายนอก และ/หรือ ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

 

แนวปฏิบติัต่อลูกคา้  
 

 บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไวอ้ย่างชัดเจนเป็น

รูปธรรม และเปิดเผยให้เป็นท่ีทราบกนั คือ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบั

ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจ บริษทัจึงพยามยามแสวงหาวธีิการท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้

ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีในระยะยาว จึงได้กาํหนด

แนวทางปฏิบติัไวด้งัน้ี 

 

1. ด้านสินค้าและบริการ 

1.1 ดาํเนินการผลิตสินคา้โดยใชคู้่คา้ซ่ึงเป็นผูข้ายวตัถุดิบท่ีไดม้าตรฐานและมีความรับผดิชอบ 

 1.2 ส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกคา้ในราคาท่ี

เป็นธรรม 

 1.3 ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ เพื่อป้องกนัมิให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ  ปริมาณ 

หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้ หรือ บริการนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

 1.4  ติดต่อกบัลูกคา้ดว้ยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ เป็นท่ีไวว้างใจของลูกคา้ จดัให้มีระบบและ

กระบวนการท่ีให้ลูกคา้สามารถร้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็วในการสนองตอบต่อ

ความตอ้งการของลูกคา้ และจะดาํเนินการอยา่งถึงท่ีสุดเพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด 
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 2. ด้านการรักษาข้อมูลของลูกค้า 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะรักษาความลับของลูกค้าและไม่นําไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้งโดยมิชอบ และจะไม่เปิดเผยขอ้มูลของลูกคา้ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก

ลูกคา้ หรือ จากผูมี้อาํนาจของบริษทัก่อน เวน้แต่เป็นขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ช้ีแจงหรือดาํเนินการในทางกฎหมาย 

แนวปฏิบติัต่อพนกังาน  
 

 พนกังานถือเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุด เป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จของบริษทัฯ จึงมุ่งพฒันา

เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศการทาํงานท่ีดี รวมทั้งส่งเสริมการทาํงานเป็นทีมและสร้างความ

รักความสามคัคีภายในบริษทั โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรมเก่ียวกับความปลอดภยั 

สุขอนามยัในสถานท่ีทาํงาน มีการดูแลเร่ืองค่าตอบแทน สวสัดิการของพนกังาน และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

โดยยดึหลกัปฏิบติัดงัน้ี 
 

 1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 

 2. จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานในอตัราท่ีเป็นธรรม ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆข้ึนกับ

คุณภาพผลสาํเร็จของงานทศันคติและศกัยภาพของพนกังาน 

 3. แต่งตั้ งและโยกย้าย รวมถึง ให้รางวลัหรือพิจารณาความดีความรับผิดชอบ และลงโทษ        

พนกังานโดยกระทาํดว้ยความสุจริตใจและตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของ

พนกังานและระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  

 4. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทียมและเสมอภาค  

 5. มีระเบียบในการร้องทุกขเ์พื่อเป็นช่องทางไม่ให้พนกังานทุกลาํดบัชั้นถูกกลัน่แกลง้โดยไม่ไดรั้บ

ความเป็นธรรม  

 6. มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณีท่ีพนกังานกระทาํความผิดระเบียบ หรือถูกร้องเรียน 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนและทุกระดบั  

 7. ให้ความสําคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ถึงและ

สมํ่าเสมอ โดยมีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานอย่างต่อเน่ืองทั้งภายในและภายนอกบริษทั เช่น ให้ความรู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพนกังานในดา้นวิชาชีพ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือสวสัดิการต่างๆ หรือ ส่งพนกังานไปอบรม

กบัหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริษทัฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยนาํความรู้ท่ีไดม้าใชก้บั
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การทาํงานหรือปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน รวมถึงกระตุน้และสร้างเสริมความร่วมมือในการทาํงาน

เป็นทีม รักษาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูร่้วมงาน หวัหนา้งาน และผูป้ฏิบติังาน ทั้งจากการจดัฝึกอบรมและการ

จดักิจกรรมภายในบริษทั  

 8. ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังานอยู่

เสมอ และใหมี้สุขอนามยัท่ีดีในสถานท่ีทาํงาน โดยในคู่มือพนกังานจะกาํหนดเป็นนโยบายอยา่งชดัเจนและ

เป็นรูปธรรมเก่ียวกบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยั สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ของพนกังาน เช่นกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ   

 9. ยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครัดและดูแล

พนักงานทุกระดบั ให้ได้รับการพฒันาตามทิศทางดังกล่าวอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถ

ทาํงานในหน้าท่ีปัจจุบนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

จะบริหารค่าจา้ง เงินเดือน และสวสัดิการใหเ้ป็นไปโดยยติุธรรมและทดัเทียมกบับริษทัชั้นนาํ 

 10. จะใช้ระบบคุณธรรม (Merit System) ในการเล่ือนขั้นเงินเดือน และการเล่ือนตาํแหน่ง โดย

พจิารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศกัยภาพของพนกังานแต่ละบุคคลประกอบกนั 

 

 แนวปฏิบติัต่อเจา้หน้ี 
 

  บริษทัมีนโยบายเก่ียวกบัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจา้หน้ีไม่ว่าจะเป็นเจา้หน้ีทาง

การคา้ หรือเจา้หน้ีสถาบนัการเงินในการชาํระหน้ีติดคา้งคืนให้ตรงกาํหนดเวลาท่ีตกลง หรือ ท่ีทาํสัญญาไว้

โดยไม่ให้มีการผิดนดัชาํระหน้ีเพื่อรักษาความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ ต่อเจา้หน้ีและสถาบนัการเงินในการ

จดัลาํดบัให้บริษทัฯ เป็นลูกคา้ชั้นดีเยี่ยมตลอดเวลาในการประกอบธุรกิจ รวมถึงการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี

เจา้หน้ีกาํหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลกัปฏิบติัต่อเจา้หน้ีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ให้ขอ้มูล

ของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และจาํเป็นเพียงพอแก่เจา้หน้ีเพื่อการวเิคราะห์การใหสิ้นเช่ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

 1. นาํสินเช่ือท่ีเจา้หน้ีสถาบนัการเงินอนุมติัให้กูม้าใช้ตามวตัถุประสงค์ของบริษทัตามท่ีไดแ้สดง

เจตนาไวต่้อเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงิน 

 2. ชาํระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด 

 3. เม่ือมีเหตุสําคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสําคญัและอาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้ง

ชาํระ บริษทัจะแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบเพื่อร่วมกนัหาวธีิป้องกนัหรือแกไ้ขเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

 4. ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงินกาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
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แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

แนวปฏิบติัต่อคู่คา้  
 

 บริษทักาํหนดนโยบายและแผนการปฏิบติังานคดัเลือกและปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็น

ธรรม โดยคาํนึงถึงช่ือเสียงความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัและประเพณีปฏิบติัท่ีสําคญัรวมทั้ง

ปฏิบติัตามพนัธะสัญญากบัคู่คา้ โดยยดึหลกัปฏิบติัเพื่อให้ความเป็นธรรมกบัคู่คา้และเกิดประโยชน์กบัทุกฝ่าย 

ดงัน้ี 

 1. ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และรายงานท่ีถูกตอ้ง 

 2. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กบัคู่คา้ 

 3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

 4. กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ขบนพื้นฐานความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและความสมเหตุสมผล 

 

แนวปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัทางการคา้  
 

การแข่งขนัท่ีเป็นธรรมกบัคู่แข่ง เป็นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจท่ีบริษทัฯให้

ความสาํคญัและพึงปฏิบติัเสมอมา โดยบริษทัมุ่งเนน้การประกอบธุรกิจท่ีเป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดหลกั

ธรรมาภิบาลการแข่งขนัตามหลกัเกณฑ์แห่งกฎหมาย จารีตทางการคา้ และแนวทางการปฏิบติัท่ีดีท่ีสอดคลอ้ง

กบัหลกัสากลภายใตก้รอบแห่งกฎหมายท่ีเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้โดยมีแนวทางการปฏิบติั 

ดงัน้ี 

 1. ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป 

 2. สนบัสนุนและส่งเสริมการคา้เสรี เป็นธรรม ไม่ผกูขาดหรือกาํหนดให้คู่คา้ตอ้งทาํการคา้กบับริษทัฯ 

เท่านั้น 

 3. ไม่ละเมิดความลบัหรือแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีไม่สุจริตหรือผิด

กฎหมายหรือขดัต่อจริยธรรม 

 4. ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวในทางร้าย 
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แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

แนวปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม  
 

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนท่ีอาจจะไดม้าโดยไม่ถูกตอ้งตาม

ครรลองคลองธรรม ยอ่มสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯอนัแสดงถึงความใส่ใจของบริษทัฯ 

ต่อสังคม ยงัจะนาํมาซ่ึงผลการประกอบธุรกิจในระยะยาว ดงันั้น บริษทัฯ จึงตระหนกัและยึดมัน่เป็นหลกัการ

ของบริษทัฯ อยู่เสมอว่า บริษทัฯ จะก้าวหน้าพฒันาเติบโตอย่างย ัง่ยืน และอยู่รอดในสังคมได้จะตอ้งเสนอ

สินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการประกอบอาชีพ และรับผดิชอบในการพฒันาสังคมส่วนรวมให้ดี

ยิง่ข้ึน โดยไดก้าํหนดแนวปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 
 

 1. หลกัเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือหากพบวา่มีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัอยา่ง

ครบถว้น 

 2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบ

คิด (ฮั้ว) กนั 

 3. ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยท์างปัญญา 

 4. จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือ สามารถตรวจสอบ

พบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ หากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน 

 5. รณรงค์ให้พนกังานเห็นความสําคญัของการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ รวมทั้งการกรรโชก และ

การใหสิ้นบนในทุกรูปแบบ 

 6. ในทุกคร้ังก่อนดําเนินการธุรกิจใดๆ บริษัทฯ จะสํารวจและทาํความเข้าใจระเบียบและข้อ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัมิใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทักระทบต่อวถีิสังคม หรือชุมชนนั้นๆ 

 7. บริษทัฯ ปลูกฝังจิตสาํนึกและสร้างความตระหนกัในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม

ให้พนักงานของบริษทัฯ ทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง และให้ความสําคญักบัคู่คา้ท่ียึดมัน่และมีการปฏิบติัท่ีเป็น

ธรรมและรับผดิชอบต่อสังคม 

 8. บริษทัฯ มีนโยบายในการปฏิบติัตามนโยบายของรัฐ ในการดูแลรับผดิชอบต่อสังคม 

 9. หากมีเหตุการณ์หรือข่าวใดเกิดข้ึนและเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ บริษทัฯ จะรีบดาํเนินการส่ือสารช้ีแจง

ขอ้เท็จจริงและสถานนะของบริษทัฯ โดยไม่ปกปิดขอ้มูล หรือบิดเบือนขอ้มูลต่อสังคมและชุมชนในโอกาส

แรกทนัที เพื่อใหส้ังคมเขา้ใจทราบสถานการณ์ของบริษทัฯอยา่งทนัท่วงที 
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แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

แนวปฏิบติัการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม  
 

บริษทัฯ พิจารณาว่าชุมชนท่ีเขม้แข็งและมีการพฒันาท่ี ย ัง่ยืนนั้น มีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการ

พฒันาสังคมใหเ้ป็นสังคมท่ีดีและน่าอยู ่ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีนโยบายสนบัสนุนจดักิจกรรมทางสังคมและ/

หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 

 1. สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม 

 2. ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภยัเพื่อการอยูอ่าศยัร่วมกนั 

ตลอดจนการสนบัสนุนดา้นสุขอนามยัแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 

 3. คาํนึงกบัทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ความเสียหายของสังคมส่ิงแวดลอ้มหรือเกิดนอ้ยท่ีสุด 

 4. ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องสร้างความเข้าใจและฟังปัญหาและผลกระทบอ่ืนอาจเกิดข้ึนกับชุมชน

โดยรอบเพื่อจดัการแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงทีอนัเป็นรากฐานของการอยูร่่วมกนัระหวา่งโรงงานและชุมชน 

 5. สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการบาํเพญ็ประโยชน์สาธารณะโดยบริษทัฯ ยงัมีมาตรการและวิธี

ปฏิบติัภายในองค์กรท่ีแสดงถึงการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโอกาสให้

บุคคลภายนอกไดพ้บปะและเข้าศึกษาดูงานให้เห็นถึงภาพรวมธุรกิจ ในโรงงานต่างๆ ของบริษทัฯ และ

บริษทัในเครือ เช่น ส่ือมวลชน, นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์นักลงทุนสถาบนัในประเทศ คณาจารยแ์ละ

นกัศึกษามหาวิทยาลยั เป็นตน้ และให้ความสําคญักบัการดูแลสาธารณประโยชน์และคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อ

สังคมไทย ดว้ยการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชนและตอบแทนกลบัคืนสู่สังคม 

 

แนวปฏิบติัการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม  
 

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจาํนวนมหาศาลเกินกวา่ความจาํเป็น ยงั

ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางนํ้  า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะ

โลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษยแ์ละนิเวศน์ต่อไป ดงันั้นบริษทัฯ จึงสนบัสนุนและส่งเสริมในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษยด์ว้ยการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยถือว่าการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็น

หนา้ท่ีร่วมกนัของทุกคน โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี  
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

1. ใชเ้ทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงการลดปริมาณ

และการบาํบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ  

2. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงมาตรการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุน ให้มี

การนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่  

3. พฒันาสินคา้/บริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในการใชง้าน  

4. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบสาธารณสุข แก่พนกังาน

และสาธารณชน  

5. ส่งเสริมใหลู้กคา้ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใชสิ้นคา้และบริการของ

บริษทัฯ  

6. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสาธารณสุข  

7. จดัเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจดัการกบัปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งจดัให้มี

ระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำํากบัดูแลทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว  

8. บริษทัฯ สนบัสนุนและพยายามกระตุน้ให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ทั้งลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน

และสังคมชุมชนรอบโครงการ และท่ีตั้งของบริษทัฯ คาํนึงและมีความรู้สึกตระหนกัถึงความสําคญัของ

ส่ิงแวดลอ้ม และมีแรงใจท่ีจะช่วยบริษทัฯ ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มดว้ยกนั เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนืในทุกดา้น  

 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 

 บริษทัฯ ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่วา่จะเป็น

ลิขสิทธ์ิสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาอ่ืนทุกประเภท 

ในการปฏิบติัอนัแสดงถึงความเคารพในสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นนั้น บริษทัฯไดด้าํเนินการ 

ดงัน้ี 
 

 1. บริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ละเมิดงาน

ลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน 

 2. สํารวจตรวจสอบวา่ขอ้มูลสารสนเทศ เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ ์ท่ีจะนาํมาใชใ้นธุรกิจของบริษทัฯ 

เป็นงานอนัมีลิขสิทธ์ิของบุคลอ่ืนหรือไม่ หากใช่บริษทัฯ จะตรวจสอบขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการใชข้อง

ส่ิงนั้น และปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งดว้ยความเคารพ  
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

 3. บริษทัฯ จะไม่ใชข้อ้มูลสารสนเทศ เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพ ์ความลบัทางการคา้ท่ีมิไดรั้บอนุญาต

ใหใ้ชโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือไดม้าโดยไม่ถูกตอ้ง 

 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการฝึกอบรมแก่พนกังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 

การให้ความสําคญักบัเร่ืองการดูแลส่ิงแวดล้อม เป็นหน่ึงในหัวใจของการประกอบธุรกิจของ

บริษทัฯโดยมุ่งเนน้ใน 2 ลกัษณะคือ การเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และการสร้างส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน

ท่ีมีความปลอดภยั ครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษทัฯ พนกังาน ลูกคา้ และคู่คา้ของบริษทัฯ  

สําหรับในระดับของพนักงานนั้น บริษัทฯคาดหวงัและมุ่งเน้นสร้างจิตสํานึกให้ดูแลรักษา

ธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นเพื่อใหน้โยบายของบริษทัฯในเร่ืองการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มบรรลุผลตามท่ี

บริษทัฯคาดหวงัไวบ้ริษทัฯจึงไดจ้ดัให้มีการพฒันาความรู้และความสามารถของพนกังานบริษัทฯ อยา่ง

ต่อเน่ืองทั้ งภายในและภายนอกบริษัทฯ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักและปลูกฝังการรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานผา่นการดาํเนินการและกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี  
 

1. จดัการฝึกอบรมให้ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน เช่น เทคโนโลยีประหยดั 

พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงการเลือกใช้พลังงานสะอาดท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม  

2. ส่งเสริม วางมาตรการ และจดักิจกรรมเพื่อให้พนักงานมุ่งมัน่และร่วมมือกันประหยดั 

ทรัพยากร และพลงังาน โดยยึดหลัก 3Rs คือ ลดการใช ้(Reduce) การใชซ้ํ้ า (Re-use) และ การนาํมาใช้

ใหม่ (Recycle) เช่น ริเร่ิมนโยบายการส่งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แทนการใช้ กระดาษแบบเดิม การนาํหลอดประหยดัไฟฟ้ามาใชใ้นอาคารสํานกังาน ส่งเสริมให้มีการนาํ

กระดาษท่ีใชแ้ลว้นาํดา้นหลงักลบัมาใชอี้กคร้ังและการสั่งการใหมี้การคดัแยกขยะก่อนนาํทิ้ง  

3. การจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในท่ีทํางานเพื่อดูแลให้ท่ีทํางาน มี

สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั  
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

 แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรัปชัน่ 

 คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง

กบัการทุจริตคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ จึงไดใ้ห้มีนโยบายและแนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่กบั

ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งการต่อตา้นการทุจริตภายในองค์กร และการต่อต้านการทุจริต

ภายนอกองคก์ร 

 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ภายในองคก์ร 
 

 บริษทัฯ ยึดมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต

คอรัปชัน่ทุกรูปแบบ บริษทัฯจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานในบริษทัฯ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตวั หรือ ครอบครัวหรือ 

บุคคลอ่ืน ไม่วา่จะเป็นดา้นการเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ใดก็ตาม โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 

 1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เรียก หรือ รับเงิน หรือ ประโยชน์ตอบแทน

ใดๆ เป็นการส่วนตวัจากลูกคา้ คู่คา้ของบริษทัฯ หรือจากบุคคลใดอนัเน่ืองจากการทาํงานในนามบริษทัฯ 

 2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และ พนกังานทุกระดบั กูเ้งินหรือเร่ียไรเงินจากลูกคา้หรือผูท้าํธุรกิจ

กบับริษทัฯ เวน้แต่เป็นการกูเ้งินยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงินในฐานะของลูกคา้ของธนาคาร 

หรือสถาบนัการเงินดงักล่าว 

 3. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั รับของขวญัท่ีมีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณี

นิยมท่ีบุคคลทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั 

 4 .กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการดูแล และใช้

ทรัพยสิ์นของบริษทัฯใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคล

อ่ืน 

 5. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั เลือกปฏิบติัต่อคู่คา้ 

 6. หากธุรกรรมหรือกิจการใดของบริษทัฯ ท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานมีส่วนไดเ้สีย หรือ

เก่ียวขอ้งโดยส่วนตวักบัธุรกรรมหรือกิจกรรมนั้น ให้แจง้ต่อบริษทัรับทราบ และขอถอนตวัจากการเป็น

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งนั้นกบับริษทั 

 7. จดัฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบติัตาม

หนา้ท่ี 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

 นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ภายนอกองคก์ร 

          นอกจากการกาํหนดแนวปฏิบติัในการป้องกนัการทุจริตคอรัปชัน่ภายในของบริษทัฯแลว้บริษทัฯ 

ยงัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพื่อป้องกนัมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯเก่ียวขอ้ง

กบัการทุจริตคอรัปชัน่ภายนอกองค์กรดว้ย ทั้งน้ี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและซ่ือสัตยใ์นการประกอบ

ธุรกิจท่ีเป็นธรรมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะไม่ให้สินบนในทุกรูปแบบหรือกระทาํการใดท่ีไม่ถูกตอ้ง

ตามกฎหมายเพียงตอ้งการใหเ้ป้าหมายของบริษทัฯ บรรลุผล ดงัน้ี 
 

  1.ห้ามใช้ช่ือเสียง หรือ ทรัพยสิ์น หรือ เวลางานของบริษทัฯไปในทางสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อ

ผลประโยชน์ส่วนตวั 

 2. การขอความอนุเคราะห์ใดๆ จากภายนอกองค์กร โดยเฉพาะจากหน่วยงานของรัฐจะตอ้ง

เป็นไปตามระเบียบปฏิบติัขององคก์ร หรือ หน่วยงานของรัฐตามท่ีปฏิบติัต่อบุคลทัว่ไป โดยไม่สนบัสนุน

การใหสิ้นบนตอบแทนทุกรูปแบบ 

 3. การสร้างความสัมพนัธ์กับบุคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเล้ียงอาหารหรือการมอบ

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ใหก้บับุคคลภายนอก จะตอ้งดาํเนินการอยา่งมีเหตุผลภายใตเ้ทศกาลและประเพณี

ท่ีดีงาม โดยไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและสามารถตรวจสอบได ้

 

แนวปฏิบติัท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัต่อศกัด์ิความเป็นมนุษย ์และสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล เป็นรากฐาน

หลกัการแนวคิดท่ีบริษทัฯ ยึดถือในการปฏิบติัต่อพนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน อย่างเท่าเทียมกนั

โดยบริษทัฯ เช่ือว่าการปฏิบติัเช่นน้ี จะช่วยส่งเสริมสถานท่ีทาํงานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้เกิด

จิตสํานึกและพลงัในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทาํงานและ

ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย 

การพฒันาทรัพยากรบุคคล อนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากร

บุคคลนบัเป็นปัจจยัสําคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดงันั้น บริษทัฯจึงไดป้รับปรุง

สภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขในการทาํงานให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และไดมี้โอกาสแสดงศกัยภาพ

ตลอดจนไดรั้บโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพนูทกัษะในการทาํงานโดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

 1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของ

บริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน

หรือแรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก และป้องกนัการคุกคามทางเพศ เป็นตน้ 

 2. ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดับชั้นสามารถและมีความกล้าในการแสดงความ

คิดเห็นต่อกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงไดโ้ดยอิสระ 

 3. จัดให้มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานท่ีทาํงานอย่าง

เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มีสถานท่ี

ทาํงานท่ีสะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั 

 4. พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการเรียนรู้ 

และเล่ือนตาํแหน่งเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 

 5. จดัให้มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมสําหรับพนักงาน ได้รับค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมตามศกัยภาพ 

 6. จดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสําหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็น

ธรรม และการจะลงโทษทางวินยัไดน้ั้น จะตอ้งผา่นกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอน

ท่ีกาํหนดไวต้ามระเบียบของบริษทัฯ ก่อนเสมอ 

 7. จดัใหมี้การดูแลในเร่ืองสวสัดิการแก่พนกังานไม่นอ้ยกวา่มาตรฐานท่ีกฎหมายกาํหนด เช่นจดั

ใหมี้วนัลาพกัผอ่นประจาํปี การทาํงานล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจาํเป็นสมควร 

เป็นตน้ 

 8. ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวั มีการ

พิจารณาใชห้ลกัธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสบาํเพญ็ประโยชน์ 

ทาํความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆอยา่งเท่าเทียมกนั 

 9. จดัให้มีนโยบายปกป้อง ไม่กลัน่แกลง้หรือลงโทษทางวินยักบัพนกังานท่ีมีการรายงานอย่าง

สุจริตต่อผูบ้ริหารหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการกระทาํท่ีไม่ถูกต้องท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กรธุรกิจ 

(Whistleblower Protection) 

 10. ใหข้อ้มูลสาํคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังาน เพื่อให้ทราบผลการดาํเนินงานและสภาพท่ี

แทจ้ริงขององคก์รธุรกิจ 

 11. สนบัสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหวา่งนายจา้งกบัพนกังานและตวัแทนพนกังานเพื่อให้

เกิดความพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน 
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

 12. ปฏิบติัต่อขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานอย่างเป็นความลบั โดยจะไม่เปิดเผย เผยแพร่ หรือใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เวน้แต่เป็นการเปิดเผยโดยกฎหมาย คาํสั่ง

เจา้หนา้ท่ี หรือศาล หรือการเปิดเผยนั้น กระทาํไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 

 13. เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีการเลือกปฏิบติัไม่นาํปัจจยัอ่ืน 

เช่น เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สีผิว สัญชาติ มาตดัสินใจการจา้งงาน หรือไม่การพิจารณาการทาํงานของ

พนกังานดงักล่าว 

 14. บริษทัฯ ยึดเป็นแนวทางปฏิบติัเสมอวา่ การสั่งงาน ปฏิบติังาน และการสัมภาษณ์งานจะตอ้ง

ไม่ใชค้าํพดู หรือท่าทางท่ีไม่เหมาะสม มีลกัษณะคุกคาม ส่อเสียด ต่อพนกังานหรือบุคคลอ่ืน 

 15. ส่งเสริมให้พนกังานทุกคนยึดปฏิบติัในการให้เคารพในสิทธิของผูอ่ื้นเช่นเดียวกนั โดยเร่ิม

จากการไม่ใชค้าํพดู การเขียน วาจา หรืออากปักิริยาท่ีดูกา้วร้าว ลามกอนาจารคุกคาม กล่าวร้าย ขมขู่ หรือ

มีความรู้สึกต่อตา้นในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้น 

 

แนวปฏิบติัในการส่ือสารขอ้มูลของบริษทัฯ ผา่นช่องทางส่ือต่างๆ  
 

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายในการให้ขอ้มูลใดๆของผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ผา่น

ช่องทางส่ือต่างๆ ไวอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

 ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส่ือในดา้นนโยบาย ภาพรวมของธุรกิจ วิสัยทศัน์การ

บริหาร และการประชาสัมพนัธ์องคก์รและ/หรือรองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีการเงินจะเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล

ดา้นผลประกอบการฐานะทางการเงินโดยผา่นทางส่ือมวลชนและนกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์

 

(2) ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สร้างให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งอนัจะส่งผลดีต่อ

กิจการในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนท่ีอาจไดม้าจากการดาํเนินงานท่ีไม่ถูกตอ้งตามทาํนอง 

คลองธรรม  
 

แนวปฎิบติั  
 

1. หลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือหากพบวา่มี ความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์เกิดข้ึน ก็ควรจดัให้มีกระบวนการไกล่เกล่ียท่ีเป็นธรรมและมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ี

สาํคญัอยา่งครบถว้น   
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

2. ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วม 

สมคบคิด (ฮั้ว) กนั  

3. ไม่สนบัสนุนการดาํเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ  

4. จดัให้มีระบบการบริหารจดัการท่ีสามารถป้องกนัการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถ 

ตรวจสอบพบไดโ้ดยไม่ชกัชา้ หากเกิดกรณีดงักล่าวข้ึน 

 5. รณรงคใ์หพ้นกังานเห็นความสาํคญัของการต่อตา้นการทุจริต รวมทั้งการกรรโชกและการ ให้

สินบนในทุกรูปแบบ  

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและ/หรือพนักงานอย่างเป็นธรรม เป็น 

รากฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพนัธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และ

ทรัพยากรบุคคลนบัเป็นปัจจยัสําคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดงันั้นธุรกิจควร

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขในการทาํงานให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและไดมี้โอกาสแสดง

ศกัยภาพตลอดจนไดรั้บโอกาสในการฝึกฝนและเพิ่มพนูทกัษะในการทาํงาน  

 

แนวปฎิบติั  
 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยหมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของ 

บริษทัฯเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใช้แรงงาน

หรือ แรงงานต่างดา้วท่ีผดิกฎหมาย ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก เป็นตน้  

2. จดัให้มีระบบการทาํงานท่ีมุ่งเน้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีทาํงานอย่าง 

เหมาะสม เช่น การมีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังาน การจดัให้มีสถานท่ี

ทาํงานท่ีสะอาดเพื่อความปลอดภยัจากอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากอุบติัภยัและโรคภยั รวมทั้งส่งเสริมให้

พนกังานและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง  

3. พฒันาพนกังานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการ เรียนรู้ 

และเล่ือนตาํแหน่งเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม  

4. จดัให้มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนกังานและให้พนกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ี

เหมาะสมตามศกัยภาพ  
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DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED.

แนวปฏิบัติดานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรวมกลุ่มการเจรจา และจดัให้มีกระบวนการ 

ร้องเรียนอยา่งเหมาะสมสาํหรับพนกังานท่ีไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรม  

6. จดัให้มีการดูแลในเร่ืองสวสัดิการและแผนรองรับการใชชี้วิตหลงัเกษียณให้แก่พนกังาน ตาม

สมควร เช่น จดัให้มีวนัลาพกัผ่อนประจาํปี การทาํงานล่วงเวลาท่ีสมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตาม

ความจาํเป็นและสมควร รวมถึงการใหค้วามรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพและการใชชี้วติหลงัเกษียณ เป็นตน้  

7. ส่งเสริมให้พนกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วิตระหว่างชีวิตการทาํงานและชีวิตส่วนตวัมีการ 

พิจารณาใชห้ลกัธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสบาํเพญ็ประโยชน์

ทาํความดีเพื่อสังคมรวมทั้งการปฏิบติัตามหลกัธรรมของศาสนาต่างๆ อยา่งเท่าเทียมกนั  

8. จดัให้มีนโยบายปกป้องพนักงาน ไม่กลัน่แกล้ง หรือลงโทษทางวินัยกบัพนักงานท่ีมีการ 

รายงานอย่างสุจริตต่อผูบ้ริหารหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึนภายใน

องคก์รธุรกิจ (whistleblower protection)  

9. ใหข้อ้มูลสาํคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนกังาน เพื่อให้ทราบผลการดาํเนินงานและสภาพ ท่ี

แทจ้ริงขององคก์รธุรกิจ  

10. สนบัสนุนการหารือ/ความร่วมมือระหวา่งนายจา้งกบัพนกังานและตวัแทนพนกังาน เพื่อให ้

เกิดการพฒันาคุณภาพชีวติการทาํงาน  

 

(4) ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค : สินคา้และบริการของบริษทัฯไม่ควรก่อให้เกิดความเส่ียงหรือ 

อนัตรายต่อผูบ้ริโภค ทั้งน้ี บริษทัฯ ควรปรับปรุงมาตรฐานของสินคา้และบริการให้มีความเป็นสากลและ

ใหทุ้กคนสามารถเขา้ถึงได ้รวมทั้งควรพฒันาสินคา้และบริการเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยแกไ้ขปัญหา

ของสังคมดว้ย  
 

แนวปฎิบติั  
 

1. ดาํเนินการผลิตสินคา้และบริการท่ีปลอดภยัและมีคุณภาพท่ีดี รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบ

การใชว้สัดุท่ีนาํมาผลิตได ้

 2. จดัเก็บขอ้มูลผูบ้ริโภคอย่างปลอดภยั ไม่ส่งต่อขอ้มูลผูบ้ริโภคให้กบัผูอ่ื้นนอกจากจะไดรั้บ 

ความยนิยอมจากผูบ้ริโภคก่อน  

3. ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัสุขภาพ อนัตราย และการบริโภคท่ีเหมาะสมอย่างถูกตอ้ง และ 

เพียงพอแก่ผูบ้ริโภคโดยคาํนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของผูบ้ริโภคเป็นสําคญั รวมถึงมีแนวทาง 
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การตลาดท่ีรับผดิชอบและเป็นธรรม เช่น ไม่โฆษณาเกินจริง และควรมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ใชภ้าษา

เรียบง่ายต่อการทาํความเขา้ใจ บอกวิธีการใชสิ้นคา้อยา่งปลอดภยัรวมถึงการกำําจดัซากขยะให้เรียบร้อย

ปลอดภยั  

4. สนับสนุนและกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิตเห็นความสําคญัของการใช้สินคา้/บริการท่ี  

คาํนึงถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและสังคมมากข้ึน เพื่อใหเ้กิดการบริโภคท่ีย ัง่ยนื   

5. พฒันาผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการของธุรกิจท่ีสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการทาง สังคม

และส่ิงแวดลอ้มให้กบัลูกคา้และผูบ้ริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ควบคู่ไปกบัการนาํพาสังคม

ผูบ้ริโภคให้เป็นสังคมคนดี มีวฒันธรรมและคุณธรรมท่ียงัให้เกิดการพฒันาให้ดียิ่งข้ึนไดต้ลอดไปอย่าง

ย ัง่ยนื  

6. ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงสินคา้และบริการท่ีจาํเป็น  

7. มีช่องทางในการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสาํคญั เช่น ทดสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมาตรฐาน โดย

ไม่ถือเป็นขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางการคา้  

8. มีการปฏิบติัทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรมกบัลูกคา้ คู่คา้ คู่ธุรกิจ ผูส่้งมอบ และหุน้ส่วน  

9. ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่และดาํเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม 

 

(5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็งและมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้นมี

ความสาํคญัอยา่งยิง่ในฐานะเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯ สนบัสนุนการจดั

กิจกรรมทางสังคมและ/หรือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมท่ีได้รับ 

ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา้และบริการของบริษทัฯโดยการแสดงตวัเป็นพลเมืองท่ีดีของชุมชน

นั้ น พร้อมกับคิดค้นวิธีการท่ีจะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ท่ีเกิดจาก

กระบวนการ ดาํเนินงานของบริษทัฯ ในท่ีสุด  
 

แนวปฎิบติั  
 

1. สํารวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบท่ีตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับ 

ผลกระทบในทางลบจากการดาํเนินการของธุรกิจหรือโครงการท่ีจะดาํเนินการในอนาคตมากนอ้ยเพียงใด 

เพื่อนาํมาพิจารณาแกไ้ข/ปรับปรุงการดาํเนินการ มิใหเ้กิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อ

ชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  

2. สนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคม  
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3. ร่วมกนัรักษาสภาพแวดลอ้มในชุมชนและสังคมใหน่้าอยู ่ 

4. สนับสนุนให้ชุมชนและสังคมมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น 

สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็นตน้  

5. สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการบาํเพญ็ประโยชน์สาธารณะ เช่น การจดักิจกรรมส่งเสริม การ

ทาํความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยูดี่มีสุขภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตน้  

 

(6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม การเพิ่มข้ึนของประชากรโลก บวกกบัปัจจยัความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจาํนวนมหาศาลเกินกวา่ความจาํเป็นยงั

ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางนํ้  า อากาศขยะ สารพิษ ฯลฯ ซ่ึงส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะ

โลกร้อนดงักล่าวจะกระทบต่อมนุษยแ์ละนิเวศน์ต่อไป ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีหนา้ท่ีในการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตมนุษยด์ว้ยการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยถือวา่การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มเป็น หนา้ท่ีร่วมกนัของ

ทุกคน 

 

แนวปฎิบติั  
 

1. จดัให้มีระบบการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมควบคู่กบัการบริหารโครงการ 

ก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยั และติดตามประเมินผลการดาํเนินการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้ 

เก่ียวกบัประเด็นส่ิงแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เช่น ระบบนิเวศน์ ปัญหาโลกร้อน 

มลภาวะ ฯลฯ  

2. ใชเ้ทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตท่ีมีมาตรฐานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงการลด ปริมาณ

และการบาํบดัมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ  

3. ใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงมาตรการประหยดัพลงังานและสนบัสนุนให้ มี

การนาํทรัพยากรกลบัมาใชใ้หม่  

4. พฒันาสินคา้/บริการท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มีความปลอดภยัในการใชง้าน  

5. ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และระบบสาธารณสุขแก่ พนกังาน

และสาธารณชน  

6. ส่งเสริมให้ลูกคา้ตระหนกัถึงขอ้พึงระวงัดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการใช้สินคา้และบริการ 

ของบริษทัฯ  
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7. ใหค้วามรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั และสาธารณสุข  

8. จดัเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจดัการกบัปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้งจดัให้มี 

ระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำํากบัดูแลทนัทีท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว  

9. ศึกษาและดาํเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์สังคม  

10. ส่งเสริมใหมี้การช่วยกนัดูแลป้องกนั และฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

 

(7) การเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม  ในการดาํเนินธุรกิจสามารถ

นาํแนวคิด CSR มาประยกุตผ์สมผสานกบัการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจไดอ้ยา่งกลมกลืน โดยการพฒันา

ความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การดาํเนินงานดา้น CSR และนาํมาปรับใช้คิดคน้ให้เกิดนวตักรรมในธุรกิจ

ท่ีสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดทั้งต่อธุรกิจและสังคมไปพร้อมๆกนั ( innovative business)  

 

แนวปฎิบติั  
 

1. สํารวจกระบวนการต่างๆในการดาํเนินธุรกิจท่ีทาํอยู่ในปัจจุบนัว่าอาจก่อให้เกิดความเส่ียง 

หรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมและศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ

ดังกล่าวโดยในระหว่างการดําเนินการอาจนําไปสู่การค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ ซ่ึงอาจมีการนํา

เทคโนโลยีเขา้มาเก่ียวขอ้งในการแกไ้ขหรือไม่ก็ไดแ้ละไม่ควรหยุดน่ิงในการปรับและหาแนวทางการ

แกไ้ขท่ีจะลดผลกระทบในเร่ืองดงักล่าว  

2. เปิดเผยนวตักรรมท่ีคน้พบในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อกระตุน้ให ้

ผูป้ระกอบการรายอ่ืนในธุรกิจไดป้ฏิบติัตาม  

3. ส่ือสารวิสัยทศัน์ ค่านิยม พนัธสัญญา กลยุทธ์ และผลการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบต่อ 

สังคมใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

4. สร้างความโปร่งใสโดยมีช่องทางในการให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้ถึงขอ้มูลสําคญัท่ีตอ้งการเพื่อ 

สร้างความโปร่งใสให้กบัองค์กร และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมของ

องคก์ร  
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บริษัท ดีคอนโปรดักส จำกัด (มหาชน)

 
 

 

(8) การจัดทํารายงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม  บริษทัฯ สนับสนุนให้ความสําคญักบัการ

เปิดเผยขอ้มูลท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นการปฏิบติัตามแนวทาง CSR ท่ีกล่าวมาอยา่งครบถว้นโดยขอ้มูลท่ีเปิดเผยน้ี

นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย (stakeholders) ทุกฝ่ ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบติัดา้นความ

รับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯแลว้ ยงัช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจของบริษทัฯ ทราบ

ไดว้า่ไดด้าํเนินการในเร่ือง CSR ตรงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

 

แนวปฎิบติั  
 

จดัทาํรายงาน เปิดเผยการดาํเนินงานดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR report) โดยอาจระบุไว ้ใน

รายงานประจาํปี (annual report) หรือจดัทาํเป็นฉบบัแยกต่างหากจากรายงานประจาํปี ท่ีเรียกวา่ รายงาน 

ความย ัง่ยืน (sustainability report) ตามรูปแบบท่ีสากลยอมรับ และให้พนกังาน คู่คา้ คู่ธุรกิจ ผูส่้งมอบ

วตัถุดิบ ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัทาํรายงานโดยครอบคลุมเน้ือหาใน

หวัขอ้ดงัต่อไปน้ีเป็นอยา่งนอ้ย  
 

- การดาํเนินงานดา้นธุรกิจ กล่าวถึงวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ของธุรกิจท่ีสะทอ้นหลกัการและ 

แนวทางปฏิบติัตามหลกัการ CSR โครงสร้างการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และผลการดาํเนินงาน  
 

- การดาํเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  กล่าวถึงนโยบายการบริหารจดัการ ดา้น

ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั กระบวนการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมและการฟ้ืนฟูธรรมชาติ 

กระบวนการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั และกระบวนการจดัการของเสียและวสัดุเหลือใช้จาก  

กระบวนการก่อสร้างโครงการ ลกัษณะของโครงการท่ีอยู่อาศยัและบริการท่ีเป็นประโยชน์ มีคุณค่าต่อ 

ผูบ้ริโภค สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
 

- การดาํเนินงานดา้นสังคม  กล่าวถึงนโยบายการจดัการดา้นแรงงานและพนกังาน สวสัดิภาพใน

การทาํงานของพนกังาน การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน และการส่งเสริมและพฒันาชุมชนและ สังคม

โดยรอบพื้นท่ีตั้งของธุรกิจทั้งในสังคมใกลแ้ละไกล 
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