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นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ากัด และบริษทัในเครือ ( เรียกรวมว่า “บริษัท” ) ด าเนิน

ธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะด ารง

ตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน 

และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคม บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและ

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย

ค านึงถึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทในทุกด้าน 

จากการที่บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบ

ต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บริษัทได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดย

ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเล่ียงการด าเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุก

รูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส 

เปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงบริษัทจะค านึงถึงผลประโยชน์ และ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นลูกค้า คู่ค้าพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพ้ืนฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง  

เพ่ือรักษาดุลยภาพของการด าเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

อันจะน าไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างย่ังยืน 

 

(3) การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 

บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม  

อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค รวมถึงการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้ เห็น 



นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

5 

 

ช่วยเหลือ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง 

(4) การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

บริษัทไม่สนับสนุนการด าเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดย

ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิด 

ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

บริษัทส่งเสริมให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ 

สนับสนุนและสร้างจิตส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  

2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาค

และเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทหมั่นตรวจตรา และดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไป

มีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้

แรงงาน (Forced Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซ่ึงรวมถึงการ

ปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา 

สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอ่ืนที่มิได้เก่ียวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริม

ให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทและมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม

หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไป

ถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า 

3. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท างานที่มีความสุขและ

ยอมรับซ่ึงกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพ่ีน้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซ่ึงกันและ

กัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง มีการก าหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยัง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนา

ทักษะเพ่ือยกระดับการท างานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการท างานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่าง 

ๆ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้ 
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(1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน 

บริษัทมีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปของเงินเดือน และ/หรือ โบนัสที่เป็นธรรม

เหมาะสมตามศักยภาพรวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

อย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานของบริษัทตามที่กฎหมาย

ก าหนด [เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น มีประกันสุขภาพและ

อุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงาน

ส าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น 

(2) การพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม 

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้

ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการ

ท างานที่มีประสิทธิภาพ การก าหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การก าหนด

ผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพ่ิมสมรรถนะการท างานของ

พนักงาน 

(3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

บริษัทก าหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยใน

สถานที่ท างานที่ดี  โดยบริษัทมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติ เหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็ม

ความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้

ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ท าการใดที่เป็น

ผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะ

และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

4. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและผู้บริโภค 

บริษัทค านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้ที่ซ้ือสินค้าและบริการจากบริษัท รวมทั้ง

ผู้บริโภคซ่ึงเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการที่บริษัทผลิต ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีความรับผิดชอบต่อ

ลูกค้า และผู้บริโภค โดยยึดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว มีคุณภาพ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องบุคลากรของบริษัท ต้อง

ทุ่มเทเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ด้วยราคาที่

สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จ ากัดสิทธิของผู้บริโภค และมีเง่ือนไขที่เป็น

ธรรมส าหรับผู้บริโภค 

2. บริษัทต้องไม่ท าการใดอันเป็นการหลอกลวง หรือท าให้หลงเชื่อในคุณภาพสินค้า และบริการ

ของบริษัท  
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3. บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ความปลอดภัยของ

ผู้บริโภคนั้นมีความส าคัญย่ิง บริษัทต้องก าหนดให้มีป้ายเตือนภัย ตรวจสอบความ

ปลอดภัยในสถานประกอบการรณรงค์และอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยส าหรับ

ผู้บริโภคอย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง 

5. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ในทุกกระบวนการของการด าเนินธุรกิจรวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตาม

หลักการสากล 

6. กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตน

เป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการ

พัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อม 

ๆ กับการเติบโตของบริษัท 

บริษัทยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของ

ชุมชนอย่างสม ่าเสมอ โดยด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่ค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะ

พึงได้รับเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้

การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจ าและสม ่าเสมอ 

7. กำรจัดท ำรำยงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็น

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีจัดท ารายงานเปิดเผยการด าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่

คลอบคลุมการด าเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม รวมถึงจัดท าข้อมูล

อย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูล

โดยสะดวก 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงประกาศใช้ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จ ำกัด 

 

       

   (นำยอัฒฑวุฒิ  หิรัญบูรณะ) 

   ประธำนกรรมกำรบริษัท 
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