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นโยบำยกำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืน (Sustainability Policy) 

บทน ำ 

บริษัทฯมุ่งมั่นด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบักิจกำรที่ดีเพื่อเป็นแกนหลกัในกำรขบัเคล่ือนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 
โดยมีเป้ำหมำยที่ชดัเจน คือ กำรเติบโตอย่ำงสมดุลทั้ง ดำ้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกับกิจกำร ดว้ยกำร
ค ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบและกำรสรำ้งคณุค่ำรว่มกนัระหว่ำงบรษิัทฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุส่วนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พรอ้มมุ่ง
สู่กำรยกระดบักำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนท่ีแทจ้ริง ดว้ยกำรผนวกกำรบรหิำรจดักำรประเด็นต่ำงๆ ดำ้นควำมยั่งยืนเขำ้เป็นส่วน
หน่ึงของกำรด ำเนินงำนในทกุภำคส่วนใหค้รอบคลมุทกุกลุ่มธุรกิจและสอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำวต่อไปในอนำคต 

 แนวคิดและหลักกำรนโยบำยกำรจัดกำรด้ำนควำมย่ังยืน  

 คณะกรรมกำรบรษิัท เป็นผูม้ีบทบำทส ำคญัในกำรตดัสินใจเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษิัทและผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็น
ผูก้  ำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยั่งยืน โดยไดก้ ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกรอบนโยบำยในกำร
ด ำเนินงำน โดยมีคณะผูบ้รหิำรเป็นผูข้บัเคล่ือนองคก์ร ดว้ยกำรมุ่งเนน้ปลกูจิตส ำนึกพนกังำนใหม้ีส่วนรว่มและตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัของควำมยั่งยืนควบคู่กบักำรด ำเนินงำน เสริมสรำ้งควำมเขำ้ใจเพื่อใหพ้นกังำนน ำไปสู่กำรปฏิบตัิดำ้นควำม
ยั่งยืน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทส่งผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และ ส่ิงแวดลอ้ม ตำมพันธกิจของบริษัทที่
มุ่งมั่น “สรา้งสรรค์และผลิตรายการคอนเทนต์ ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารแบบครบวงจร ใหส้อดรบักบัทุกยุคสมยั เพือ่
สรา้งความนิยม ผลประกอบการทีด่ี และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม พรอ้มพฒันาบุคลากรมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง เพือ่
การเตบิโตขององคก์รอย่างยั่งยืน” 

โดยบริษัทฯได้น ำประเด็นควำมยั่ งยืนตำมเป้ำหมำยของสหประชำชำติทั้ง 17 เป้ำหมำย (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในกำรพฒันำควำมยั่งยืนในมิติดำ้นเศรษฐกิจ สงัคมและส่ิงแวดลอ้มในรูปแบบบูรณำกำร
และกำรมีส่วนร่วม โดยไดน้ ำมำก ำหนดเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยั่งยืน ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำระยะยำว 
จ ำนวน 8 เป้ำหมำย ดงันี ้

The Sustainable Development Goals 
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1. สขุภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี: ส่งเสรมิควำมเป็นอยู่และสขุภำพท่ีดีแก่พนกังำนบรษิัท 

2. กำรศกึษำที่มีคณุภำพ: ส่งเสรมิกำรเรียนและฝึกอบรมแก่พนกังำนของบรษิัท 

3. ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ: ส่งเสรมิควำมเท่ำเทียมกนัทำงเพศและไม่เลือกปฎิบตัิทำงเพศ 

4. งำนท่ีดีและเศรษฐกิจที่เติบโต: ปกป้องสิทธิแรงงำนและส่งเสรมิสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและ
มั่นคงส ำหรบัพนกังำน 

5. เมืองและชมุชนที่ยั่งยืน: ตระหนกัถึงควำมส ำคญัควำมรบัผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม และน ำประสบกำรณ์
ทำงธุรกิจมำสรำ้งเสรมิประโยชนต์่อชมุชนไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม  

6. แกปั้ญหำโลกรอ้น: ส่งเสริมกำรควบคุมใหม้ีกำรป้องกัน ลด จดักำร และดูแลใหม้ั่นใจว่ำกลุ่มบริษัทฯ จะไม่
สรำ้งหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบในทำงลบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

7. บริโภคและผลิตอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบ: ใหค้วำมส ำคัญกับกำรใหบ้ริกำรที่ไดคุ้ณภำพ โดยมีกำรด ำเนิน
ธุรกิจที่ค  ำนึงถึงควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เก่ียวขอ้ง และค ำนึงถึง
ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเก็บรกัษำขอ้มลูลกูคำ้ 

8. สนัติภำพ ยุติธรรม และสถำบนัที่เขม้แข็ง: ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น
ทกุรูปแบบ โดยด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปรง่ใส ถกูตอ้งตำมกฎหมำย และเป็นประโยชนต์่อสงัคม 

กลยุทธด์้ำนควำมย่ังยืน 

1. กำรพฒันำและดูแลรกัษำทรพัยำกรบุคคล บริษัทจะปฏิบตัิต่อพนกังำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ใส่ใจ
ดแูลดำ้นชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน พรอ้มทัง้พฒันำทกัษะของพนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง 

2. กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมำภิบำล บริษัทจะด ำ เนินธุรกิจดว้ยควำม
รบัผิดชอบ เคำรพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตำมกฎหมำยและขอ้บังคับของภำครฐัโดยเคร่งครดั และบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงและผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภิบำล ทัง้ที่เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน
ของบรษิัทโดยตรงและของคู่คำ้ในห่วงโซ่อปุทำนของบรษิัท 

3. กำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลักธรรมำภิบำลที่ดี บริษัทจะปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดีและจรรยำบรรณ
ธุรกิจ และส่ือสำรจรรยำบรรณธุรกิจของบรษิัทไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มทัง้ ภำยในและภำยนอกองคก์ร 

ผู้มีหน้ำทีต่้องปฏิบัติ 

ผู้มีหน้ำที่ปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติเก่ียวกับนโยบำยกำรจัดกำรดำ้นควำมยั่งยืน นี ้ไดแ้ก่ บริษัท บริษัทย่อย ซึ่ง
รวมถึง กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน ลกูจำ้ง คู่สญัญำ ตลอดจนผูก้ระท ำกำรแทนหรือผูไ้ดร้บัมอบหมำยใหก้ระท ำหนำ้ที่ใน
นำมบรษิัทหรือแทนบคุคลที่กล่ำวถึงขำ้งตน้ 
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แนวปฏิบัติ เป้ำหมำยและกำรพัฒนำตำมหลักควำมย่ังยืน  

1. กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี   

ยึดมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปรง่ใส เป็นธรรม และรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ใหท้กุขัน้ตอนของ
กำรด ำเนินงำนสำมำรถตรวจสอบไดพ้รอ้มทั้งยึดมั่นปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีกำร รวมทั้งนโยบำย 
ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่งของบริษัทที่เก่ียวข้อง เช่น กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเส่ียง กำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ นโยบำยบญัชีและกำรเงิน นโยบำยเก่ียวกับผูถื้อหุน้ พนกังำน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม กำรต่อตำ้นกำร
ทจุรติและคอรร์ปัชั่น ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเป็นตน้ 

ควำมมุ่งม่ัน : เป็นองคก์รที่ไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นผูน้  ำเรื่องกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

เป้ำหมำย : บรษิัทมีกำรเปิดเผยกำรด ำเนินกำรดำ้นธรรมำภิบำลครบถว้น 

2. กำรปลกูฝังสรำ้งจิตส ำนึก และพฒันำทรพัยำกรบคุคล 

ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม และควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร พนกังำนทกุ
ระดบัปฏิบตัิงำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ มีคณุธรรมและจรยิธรรม มีกำรบรหิำรจดักำรควำมเส่ียงและมีควำมรบัผิดชอบตอ่
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม จดัใหม้ีกำรส่ือสำร และสนบัสนุนกำรอบรมใหค้วำมรูจ้นกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร ตลอดจนดแูล
ควำมเป็นอยู่ของพนกังำน ส่งเสริมบรรยำกำศและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนเพื่อใหพ้นกังำนมีควำมสขุในกำรท ำงำน
ควบคู่ไปกบักำรพฒันำศกัยภำพในกำรปฏิบตัิงำนใหเ้ป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อเป้ำหมำยขององคก์ร 

ควำมมุ่งม่ัน: เป็นองคก์รที่เป็นผูน้  ำในกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลตลอดห่วงโซ่คณุคำ่ใหม้ีควำมรูแ้ละมีทกัษะในกำรจดักำร
ธุรกิจโดยค ำนึงถึงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำหมำย: ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิัทพฒันำควำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจดำ้นควำมยั่งยืนเป็นประจ ำทกุปี 

3. กำรเคำรพสิทธิมนษุยชนและกำรปฏิบตัิดำ้นแรงงำน  

บรษิัทปฏิบตัิต่อพนกังำนและลกูจำ้งโดยไม่เลือกปฏิบตัิ ใหโ้อกำสอย่ำงเท่ำเทียม มอบหมำยงำนใหเ้พียงพอตำม
ควำมสำมำรถ และใหผ้ลตอบแทนที่เหมำะสม เคำรพสิทธิ ใหเ้กียรติ ปฏิบตัิต่อพนกังำนและลกูจำ้งของบรษิัทและคู่คำ้ดว้ย
ควำมเสมอภำค ค ำนึงถึงศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษยด์ูแลและคุม้ครองควำมปลอดภยัแก่พนกังำน ลกูจำ้ง และทรพัยสิ์นของ
บรษิัท โดยไม่ใหก้ระทบกบัสิทธิและควำมปลอดภยัของผูอ้ื่น รวมทัง้ปกป้องสิทธิส่วนบคุคล มีกำรเก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบั 
กำรเปิดเผยขอ้มลู และกำรใชป้ระโยชนจ์ำกขอ้มลูส่วนบคุคลเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเครง่ครดั 

ควำมมุ่งม่ัน : เป็นองคก์รที่ไดร้บักำรยอมรบัในเรื่องกำรใหค้วำมเคำรพต่อสิทธิมนษุยชนจำกผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม 

เป้ำหมำย : ขอ้รอ้งเรียนและ หรอืคดีฟ้องรอ้ง ในกำรละเมดิสิทธิมนษุยชน รวมทัง้กำรกระท ำผิดตอ่กฎหมำยคุม้ครองดำ้น
แรงงำน เป็น “ศนูย”์ 

4. กำรใหค้วำมส ำคญักบักำรใหบ้รกิำรท่ีไดค้ณุภำพ โดยค ำนงึถงึควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภค 

บรษิัทใหค้วำมส ำคญักบัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหพ้นัธมิตร คู่คำ้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียตลอด
ห่วงโซ่ธุรกจิด ำเนินธุรกจิตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน อำทเิช่น  
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4.1 ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร และสรำ้งควำมพงึพอใจของลกูคำ้ ทัง้ในดำ้นปรมิำณและคณุภำพของสินคำ้
และบรกิำรตำมสญัญำอย่ำงครบถว้น   

4.2 ใหค้วำมรว่มมือกบัหน่วยงำนภำครฐั พนัธมิตรธุรกจิ และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ เพื่อกำรมีส่วนรว่มในำรพฒันำ 
และ/หรือ กำรประยกุตใ์ชม้ำตรฐำนและวิธีปฏิบตัิดำ้นควำมยั่งยืนที่ดีของบรษิัทและ/หรือภำคสว่นต่ำงๆ 

ควำมมุ่งม่ัน : เป็นองคก์รที่ไดร้บักำรเชื่อถือจำกผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่ม 

เป้ำหมำย : บรษิัทปรำศจำกขอ้รอ้งเรียนและ หรือคดีฟ้องรอ้งจำกลกูคำ้ คู่คำ้ ภำครฐั พนัธมิตรธุรกจิ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย
อื่นๆ 

5. ส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

กระตุน้จิตส ำนึกและปลกูฝังวฒันธรรม กำรปกป้องดแูลส่ิงแวดลอ้ม กำรจดักำรกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภมูิอำกำศ 

5.1 สรำ้งควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัผลกระทบทัง้ทำงบวกและทำงลบตอ่ส่ิงแวดลอ้มจำกกิจกรรม 

5.2 ส่งเสรมิวฒันธรรมในองคก์รใหพ้นกังำนทกุคนตระหนกัและมส่ีวนรว่มในกำรคิดคน้และแสวงหำแนวทำง
วิธีกำรลดกำรใชท้รพัยำกรและ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ชมุชน และสงัคมใหน้อ้ยที่สดุ 

5.3 มุ่งมั่นที่จะด ำเนินกำรดำ้นส่ิงแวดลอ้มอยำ่งต่อเนื่อง โดยด ำเนนิโครงกำรหรือด ำรงไวซ้ึ่งกระบวนกำร โดยมี
เป้ำหมำยที่จะลดปรมิำณผลกระทบจำกสิ่งแวดลอ้มที่เกดิจำกกำรด ำเนินกิจกำรของบรษิัท 

5.4 ส่งเสรมิควำมยั่งยืนดำ้นส่ิงแวดลอ้มภำยในห่วงโซ่อปุทำน โดยกำรเลือกคู่คำ้ ผูร้บัจำ้ง รวมถึงพนัธมิตรทำง
ธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในดำ้นกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม และควำมสอดคลอ้งกบันโยบำย
ส่ิงแวดลอ้มของบรษิัท 

ควำมมุ่งม่ัน : ไดร้บักำรยอมรบัว่ำเป็นองคก์รที่สนบัสนนุ และรณรงคก์ำรลดปัญหำสิ่งแวดลอ้ม 

เป้ำหมำย : ลดผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดม้ำกที่สดุ 

นโยบำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยั่ งยืนฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำและอนุมัติในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ ์2565 ทัง้นี ้ใหม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี  24 กมุภำพนัธ ์
2565 เป็นตน้ไป 

 


