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บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 
นโยบายและแนวปฏิบติัเรือ่งความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 
ก. นโยบายภาพรวม 

ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการ หมายถงึ การประกอบกจิการดว้ยความดูแลใส่ใจต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี เศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้มอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมธีรรมมาภบิาลในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วย
ความซื่อสตัย์ สุจรติ โปร่งใสและยุติธรรม บรษิทัด าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี  
ตามหลกัการแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม 8 ขอ้ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัิ
เพื่อใหบ้รษิทัน ามาใชเ้ป็นสว่นหนึ่งในการบรหิารจดัการกระบวนการทางธุรกจิ (CSR-in-Process) ดงันี้ 

(1) การประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม  
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกดิความเชื่อมัน่กบัผู้เกี่ยวขอ้ง บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วย

จรรยาบรรณทีด่ต่ีอคู่แขง่ขนัเพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 
1. ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทีด่ ีสง่เสรมิการแขง่ขนัทางการคา้อย่างเสร ีหลกีเลีย่งพฤตกิรรม

การเล่นพรรคเล่นพวก หรอืร่วมสมคบคดิ (ฮัว้) กนั 
2. ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความเป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารที ่ไม่สจุรติ หรอืไม่เหมาะสม เช่น การจ่าย

สนิจา้งใหก้บัพนกังานของคู่แขง่  
3. ไม่พยายามท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ 
4. ไม่สนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา ใชส้นิคา้และบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกตอ้ง 

(2) การต่อต้านการการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัมนีโยบายด าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถูกต้อง ไม่สนับสนุนใหม้กีารสรา้งความส าเรจ็ของงาน

ดว้ยวธิกีารทุจรติ คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายปฏบิตัติามกฎหมายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏบิตัิ  
ตามรายละเอยีดขอ้ (จ) 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
การเคารพสทิธมินุษยชน หมายถงึ การปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี ชุมชนและสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ 

และไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของพวกเขา บรษิทัและบรษิทัย่อยมเีจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมดิสทิธมินุษยชน โดยมแีนวทาง
ปฏบิตัดิงันี้ 

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสทิธมินุษยชน โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมใิหธุ้รกจิเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการ
ล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ เป็นตน้ 

2. สง่เสรมิการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในกจิการของตน และกระตุ้นใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการ
สทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล 

(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัมนีโยบายปฏบิตัต่ิอพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ดูแลดา้นความเป็นอยู่ ความปลอดภยัและสุขอนามยั

ในสถานทีท่ างาน ตลอดจนสง่เสรมิการเรยีนรูร้ะดบัองคก์รและการพฒันาบุคลากรเพื่อยกระดบัการท างานของพนักงานอย่างมอือาชพี 
พฒันาระบบการท างานและสรา้งนวตักรรมในองคก์ร โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้  
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1. จดัใหม้เีงื่อนไขในการจา้งงานทีเ่ป็นธรรม และใหพ้นกังานไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ 
2. จดัใหม้กีารดแูลในเรื่องสวสัดกิารแก่พนกังานตามสมควร เช่น จดัใหม้วีนัลาพกัผ่อนประจ าปี การท างานล่วงเวลาที่

สมเหตุสมผล การรกัษาพยาบาลตามความจ าเป็นและสมควร เป็นตน้ 
3. การแต่งตัง้โยกย้าย การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานจะกระท าด้วยความสุจรติใจ เสมอภาคและตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังาน  
4. จดัใหม้กีารดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติ และทรพัยส์นิของพนกังาน  
5. พฒันาพนักงานเพื่อฝึกฝนทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรยีนรู้อย่างทัว่ถึงและ

สม ่าเสมอ 
6. ปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั  
7. หลกีเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าที่การท างานของพนักงาน 

ตลอดจนปฏบิตัต่ิอพนกังานดว้ยความสภุาพ 

(5) ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน ในราคาเสนอขายทีเ่หมาะสม รกัษาความลบัของลูกคา้

อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยัง้ทีจ่ะเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง และปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ 
ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั โดยมแีนวทางปฏบิตัดิงันี้ 

1. สง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็นธรรม 
2. พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิและเพื่อเพิม่ประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้ 
3. ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่ถูกต้อง เพยีงพอ ไม่เกนิความเป็นจรงิ เพื่อใหลู้กค้ามขีอ้มูลเพยีงพอใน

การตดัสนิใจ 
4. รกัษาความลบัของลกูคา้ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเอง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ  

(6) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิปญัหามลภาวะต่างๆ รวมถงึภาวะโลกรอ้น 

ซึง่มผีลกระทบต่อคุณภาพชวีติมนุษยแ์ละระบบนิเวศน์ บรษิทัจงึมนีโยบายไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะส่งผลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดลอ้ม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ มมีาตรการประหยดัพลงังาน และพจิารณาน าทรพัยากรกลบัมาใชใ้หม่ 
2. พฒันาสนิคา้และบรกิารทไีม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน 
3. ใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐาน โดยค านึงถงึการลดปรมิาณและการบ าบดัมลพษิก่อนปล่อยสูธ่รรมชาติ 
4. ใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมทีจ่ะมสีว่นสรา้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ  

(7) การมีส่วนรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม  
บรษิทัมนีโยบายสง่เสรมิการใชก้ระบวนการทางธุรกจิเพื่อประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยสรา้งเศรษฐกจิและ

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนและสงัคม โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1. การสนบัสนุนการจา้งงานในชุมชน 
2. แสวงหาโอกาสสนบัสนุนกจิกรรมสรา้งสรรคส์งัคมและชุมชน 
3. ปลกูฝงัจติส านึกในเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนกังานทุกระดบั  
4. ควบคุมใหม้กีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบที ่ออกโดยหน่วยงานก ากบัดแูล  
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(8) การมีนวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนินความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม และผูมี้
ส่วนได้เสีย 

บรษิทัตระหนักดวี่าผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมบีทบาทส าคญัในการก าหนดทศิทางการด าเนินธุรกจิ จงึใหค้วามส าคญัในการ
ดูแลและค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มทัง้ภายในและภายนอกองค์กร บรษิัทจงึมนีโยบายสนับสนุนส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี (Co-Creation) ในการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ควบคู่ไปกบัความเจรญิเตบิโตของธุรกจิอย่างยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 

1. วเิคราะหก์ระบวนการท างานอย่างละเอยีด เพื่อสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธุรกจิ 
2. สรา้งโอกาสในการคดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อความเจรญิเตบิโตควบคู่กบัการสรา้งก าไรของ

ธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
3. การร่วมมอืกบัหน่วยงานของรฐับาลในการพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและสงัคม   

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบัทราบนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ บรษิัทจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่องทาง 
การสือ่สารของบรษิทั เช่น จดหมาย อเีมล ์แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) โดยจะทบทวน
นโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอทุกปี 

ข. การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามนโยบายและแนวปฏบิตัขิา้งตน้นัน้ เป็นสว่นหนึ่งในกระบวนการด าเนินธุรกจิของกจิการที่

บรษิทัไดป้ฏบิตัมิาโดยตลอด โดยบรษิทัไดด้ าเนินงานตามนโยบายและแนวทางทีก่ าหนด ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ
ในราคาทีเ่หมาะสม และเพื่อใหเ้กดิการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หลกีเลีย่งพฤตกิรรมการเล่นพรรคเล่นพวก ทางบรษิทัจะเปรยีบเทยีบ
สนิคา้จากผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดบิหลายรายเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบราคาและเพิม่อ านาจการต่อรอง  

ส าหรบักระบวนการผลติสนิคา้ บรษิทัมกีารตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสนิคา้ตัง้แต่เริม่ต้นการผลติจนถงึขัน้ตอนสุดทา้ย
ก่อนทีจ่ะสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ รวมถงึการใหค้ าแนะน าในการน าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปใชใ้นกระบวนการผลติของลูกคา้เพื่อ
ช่วยลดเวลาในการท างาน (Cycle Time) ในการผลติ ตลอดจนฝ่ายการตลาดจะตดิตามผลหลงัการขาย เพื่อรบัฟงัปญัหาขอ้เสนอแนะ
จากลกูคา้ แลว้น ามาปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีห่ลากหลายใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้  

เนื่องจากธุรกิจของบรษิทัต้องอาศยับุคลากรที่มคีวามรู ้ความช านาญและประสบการณ์ ผูบ้รหิารบรษิทัจงึไดต้ระหนัก  
ถงึความส าคญัของทรพัยากรบุคคล และมนีโยบายส่งเสรมิบุคลากรรุ่นใหม่ทีม่คีวามรู ้ความสามารถ  ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง
ของเทคโนโลย ีโดยการจดัอบรมพนักงานและเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดเ้รยีนรูแ้ละไดป้ระสบการณ์ในการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลติจากต่างประเทศ ซึง่เป็นผูผ้ลติเครื่องจกัรนัน้ๆ โดยตรง 

ค. การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม  
 - ไม่ม ี- 

ง. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม (CSR-after-process) 
 บรษิทัมนีโยบายท ากจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเมื่อมโีอกาสทีเ่หมาะสม  

จ. การป้องกนัการมีส่วนเก่ียวข้องกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
 การทุจรติ (Corruption) หมายถงึ การใชอ้ านาจทีไ่ดม้าหรอืการใชท้รพัยส์นิทีม่อียู่ในทางมชิอบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครวั เพื่อน คนรูจ้กั หรอืประโยชน์อื่นใดอนัมคิวรได ้ซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประโยชน์ของผูอ้ื่น การทุจรติอาจเกดิได้
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หลายลกัษณะ เช่น การตดิสนิบนเจา้พนักงานด้วยการใหห้รอืการรบัสนิบนทัง้ที่เป็นเงนิและสิง่ของ การมผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
การฟอกเงนิ การยกัยอก การปกปิดขอ้เทจ็จรงิ การขดัขวางกระบวนการยุตธิรรม เป็นตน้  
 บรษิัทไดต้ระหนักและใหค้วามส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางในการ
ประพฤติปฏบิตัิที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ายบรหิาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกจิและการก ากบัดูแลกจิการ  
นอกจากนัน้  บรษิทัไดค้ านึงถงึความเสยีหายที่จะเกดิจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ จงึไดก้ าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
โดยหา้มกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้งของบรษิทัและบรษิทัย่อย กระท าการอนัใดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรปัชัน่ทุก
รปูแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรอืทางออ้มต่อตนเอง ครอบครวั เพื่อน และคนรูจ้กั ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผูร้บัหรอืผูใ้ห ้ทัง้ทีเ่ป็น
ตวัเงนิหรอืทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ แก่หน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานเอกชน ทีบ่รษิทัไดด้ าเนินธุรกจิ หรอืตดิต่อดว้ย โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้  

1. สรา้งวฒันธรรมองคก์รทีซ่ื่อสตัยแ์ละยดึมัน่ในความเป็นธรรม 
2. ไม่รบัสนิบนหรอืตดิสนิบน แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องทีต่นท าหน้าทีร่บัผดิชอบทัง้โดยตรงหรอืโดยอม้ เพื่อใหไ้ดม้า

ซึง่ประโยชน์ในทางมชิอบ 
3. บรษิทัไม่มนีโยบายการจ่ายค่านายหน้าและค่าทีป่รกึษาแก่บุคคลภายนอกตัง้แต่ 1 มกราคม 2557 (ยกเวน้เป็นการ

จ่ายส าหรบัค่านายหน้าทีต่ัง้คา้งจ่ายไว)้ ซึง่ไดแ้จง้ต่อพนกังานทุกคนใหร้บัทราบ และมแีนวทางในการตดิตามประเมนิผล
โดยใหผู้ต้รวจสอบภายในเป็นผูต้ดิตามและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกไตรมาส  

4. หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่อาจน ามาซึง่การทุจรติคอรร์ปัชัน่ เช่น ไม่ถอืหุน้ในบรษิทัคู่แข่ง หลกีเลีย่ง
การใชข้อ้มลูภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มลูภายในแก่ผูอ้ื่น 

5. มคีวามรบัผดิชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกตอ้ง ครบถว้น ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
6. จดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีร่ดักุมมปีระสทิธภิาพ และมกีารประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในทุกปี 

ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารว่าจา้งบรษิทัภายนอก (Outsource) ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบภายใน เพื่อประเมนิความเสีย่ง
และรายการทีผ่ดิปกต ิโดยจะน าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดอืน  

7. หากพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติทีม่ผีลเกีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม ควรแจง้ใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการทราบทนัท ีโดยบรษิทัจะรกัษาความลบัของผูแ้จง้หรอืรอ้งเรยีนการทุจรติ  

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รบัทราบนโยบายการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ บรษิัทจะเผยแพร่นโยบายดงักล่าวผ่านช่องทาง 
การสื่อสารของบรษิทั เช่น จดหมาย อเีมล ์แบบรายงานการเปิดเผยขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) โดยจะ
ทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอทุกปี 

 
วนัมีผลบงัคบัใช้ 
 การก าหนดนโยบายดงักล่าวขา้งตน้  เริม่บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป  

 
 


