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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัท อาฟเตอร์ ย ูจ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้ความ

รับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดแูลเอาใจใส่ต่อผู้ มีส่วน

ได้เสีย เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่ งบริษัทหวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้

ความรับผิดชอบต่อสงัคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กนัไปด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้

จดัท านโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนัทางการค้า

ตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม

ใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมลูที่ความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ 

และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซือ้ เคร่ืองจักร เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทมีโครงการรณรงค์การ

สง่เสริมและปลกูจิตใต้ส านกึให้แก่บคุลากรของบริษัทในทกุระดบัชัน้ให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูลกิจการ และปฏิบตัิ

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบั

บญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย 

ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบตัิตาม

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
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2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท มีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าท่ีเข้าข่ายการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท โดยแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือ

ในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่ง ๆ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีแจ้งเร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้บคุคลท่ีให้ความ

ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ และมีหน้าท่ีในการให้การส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือ

สื่อสารไปยงัพนกังานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ

ตา่ง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ ท่ีกระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ และ

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มี

ความเข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความ

ซ่ือสตัย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของตน 

7. บริษัทสนบัสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทรายงานการละเมิด

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาห รือการคัด เลือกบุคลากร  การ เลื่ อนต าแหน่ ง  การ ฝึกอบรม  

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลกูจ้างของบริษัทอย่างเป็น

ธรรมและเพียงพอ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่

พนกังานและลกูจ้างของบริษัท 

9. เพ่ือความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แน่ชดั 

9.1. การให้ มอบหรือรับของก านัล และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดย

ต้อ งมั่น ใ จว่ ากา ร ใ ห้ห รื อ รับ เ งิ นบ ริจาค  ห รื อ เ งิ นสนับสนุนดั ง กล่ า ว ไม่ ไ ด้ เ ป็ นการ  

อ าพรางการติดสินบน 

9.3. ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการด าเนินการอ่ืน ๆ กับหน่วยงาน

ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการ
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บริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทกุขัน้ตอนของการ

ด าเนินกิจการ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่า

เทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุ

การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเดก็ และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียน

ส าหรับผู้ ท่ีได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ

มนษุยชนและปลกูจิตส านึกให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัสิทธิมนษุยชน 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ี

จะช่วยเพิ่มมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทในอนาคต 

ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) เคารพสิทธิของพนกังานตามหลกัสิทธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

(3) ส่งเสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบคุลากรเข้าร่วมสมัมนา 

และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึง

ปลกูฝังทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน

ช่วยเหลือประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 
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(5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสี่ยง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล 

(6) ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจัดให้มี

มาตรการปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจดัการ

ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยท่ีดี และดูแลสถานท่ีท างานให้ถูกสุขลักษณะ มีความ

ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

(7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ

กระท าท่ีไมถ่กูต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของ

ลกูค้าและยึดมัน่ในการปฏิบตัิต่อลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซ่ือสตัย์ และเอาใจใส่ลกูค้าเสมือนเป็นบคุคลในครอบครัว

ของบริษัท ดงันี ้

(1) บริษัทค านงึถึงคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการเป็นส าคญั โดยบริษัทมุ่งเน้นท่ีการใช้วตัถดุิบท่ีมี

คณุภาพ และการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ลกูค้าได้บริโภคสินค้าท่ีมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และ

ได้รับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี ้บริษัทเล็งเห็นความส าคญัของการให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

สินค้า โดยพนกังานของบริษัทจะท าหน้าท่ีให้ข้อมลูของสนิค้าอยา่งถกูต้องและครบถ้วน  

(2) บริษัทมีโครงการท่ีจะพฒันาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้

ลกูค้าได้บริโภคสินค้าและได้รับบริการท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการในการ

บริโภค  

(3) บริษัทยึดมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสินค้า

และบริการของบริษัทท่ีถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้อง

และเพียงพอในการตดัสินใจ  

(4) บริษัทค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้รับสินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพและมี

ความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามท่ี

กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพ่ือให้ลกูค้ามีความ

มัน่ใจในคณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของสนิค้าและบริการของบริษัท 
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(5) บริษัทจดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือใช้ในการสื่อสารติดต่อกบัลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั

คณุภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

(6) บริษัทจะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 

(7) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมัพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้

ยัง่ยืน 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทด าเนินการและควบคมุให้

การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทยงัด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันา

กระบวนการผลิต และเลือกใช้วสัดท่ีุเป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทยงัให้ความส าคญัต่อการลดของ

เสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจ าเป็น โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการหมุนเวียนการใช้

ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการท าลายสิ่งแวดล้อม โดยเร่ิมจากการ

ออกแบบท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ใช้วสัดไุม่สิน้เปลืองและสามารถน ากลบัมาใช้ได้หลายครัง้ จดัหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้

ท่ีก าหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิ และเป็นอปุกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนี ้บริษัทได้ริเร่ิมกิจกรรมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม กลา่วคือ บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของป่าชาย

เลนซึง่เป็นระบบนิเวศท่ีมีมลูค่ามหาศาล ดงันัน้ เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2557 บริษัทจึงจดัให้มีกิจกรรมการปลกูป่าชายเลน ท่ีวงั

มนสัรีสอร์ต ตัง้อยู่ท่ีต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม เพ่ือช่วยฟืน้ฟรูะบบนิเวศวิทยาและสร้าง

จิตส านึกในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กบัพนกังานของบริษัทด้วย 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมอย่างแท้จริง โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบายในการให้ความ

ช่วยเหลือและพฒันาสงัคมโดยมุ่งเน้นการบริจาคและการสนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน

โดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทเข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและ

สิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ส่งเสริมให้

พนกังานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคมด้วย ดงันี ้
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(1) ในปี 2554 บริษัทได้สนบัสนนุโครงการ We Love Japan โดยการบริจาครายได้จากการจ าหน่ายเข็ม

กลดั ผ่านสภากาชาดไทย เพ่ือสมทบทนุช่วยเหลือผู้ประสบภยัแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในประเทศ

ญ่ีปุ่ น 

(2) ในปี 2554 บริษัทได้น ารายได้โดยไม่หกัค่าใช้จ่ายจากจากการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม Earl Grey Milk Tea

ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ถึง 15 เมษายน 2554 บริจาคให้สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั

ในภาคใต้ 

(3) ในปี 2554 บริษัทได้ร่วมบริจาคเงินให้กบัสภากาชาดไทยเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภยั 

(4) ในปี 2556 บริษัทน าเงินรายได้ทัง้หมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการจ าหน่ายขนมมาการอง 

(Macaron) ซึ่งเป็นสินค้าท่ีจัดจ าหน่ายเป็นพิเศษเฉพาะโครงการ บริจาคให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิม้ 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือสนบัสนนุคา่ผา่ตดัให้กบัเดก็ท่ีมีภาวะปากแหวง่เพดานโหว่ 

(5) ในปี 2557 บริษัทได้บริจาคเงินสนับสนุนและสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ

ปัญญา (หญิง) บ้านราชาวดี จงัหวดันนทบรีุ 

(6) ในปี 2557 บริษัทน าเงินรายได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการจ าหน่ายฮาโลวีน ท๊อฟฟ่ี แอป

เปิล้ (Halloween Toffee Apple) ซึ่งเป็นสินค้าท่ีจัดจ าหน่ายเป็นพิเศษเฉพาะโครงการ บริจาคให้กับ

มลูนิธิรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร เพ่ือระดมทนุในการช่วยเหลือผู้ ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาล 

(7) ในปี 2557 บริษัทได้บริจาคเงินสนบัสนนุและสิง่ของ ให้กบัมลูนิธิเดก็ บ้านทานตะวนั จงัหวดันครปฐม 

(8) ในปี 2558 บริษัทน าเงินรายได้ทัง้หมดโดยไม่หกัค่าใช้จ่ายท่ีได้จากการจ าหน่ายมินิ บานาน่า มฟัฟิน 

(Mini Banana Muffin) บริจาคให้กับองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย เพ่ือน าเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภยั

จากเหตแุผน่ดินไหวในประเทศเนปาล 

(9) ในปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมเลี ย้งขนม เด็กยากไร้ ท่ีอยู่ ในความดูแลของมูลนิ ธิสันติสุข 

กรุงเทพมหานคร และเด็กท่ีอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา 

(หญิง) บ้านราชาวดี จงัหวดันนทบรีุ 

(10) ในปี 2559 บริษัทได้จดักิจกรรมเลีย้งอาหารเย็นและบริจาคขนม พร้อมทัง้สิ่งของเคร่ืองใช้ ให้กบัสถาน

แรกรับเดก็ชายปากเกร็ด (บ้านภมูิเวท) จงัหวดันนทบรีุ 

(11) ในปี 2559 บริษัทจดักิจกรรม “พ่ีอิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” โดยบริษัทจะน าเงินรายได้บางสว่นท่ีได้จากการ

จ าหน่ายสินค้าของบริษัทบางรายการ ได้แก่ ฟิกกี ้พดุดิง้ (Figgy Pudding), ช็อค มดั บราวน่ี (Chaoc 

Mud Brownie), และ พานูกี ้(Panooki) ท่ีจัดจ าหน่ายในช่วงระหว่างวันท่ี 8 ถึง 31 มกราคม 2559 

บริจาคให้กบัโครงการ Food4Good ท่ีจะน ารายได้จากการได้รับบริจาคไป่ชวยเหลือเร่ืองอาหารและ

โภชนาการแก่เดก็ท่ีขาดแคลน  
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8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทจะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานภายในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง

องค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเร่ิมท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี ้ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด หรือการผลติ เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าให้

สิ่งต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างสงูสดุ โดย

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

(1) ส ารวจกระบวนการตา่งๆ ของธุรกิจของบริษัทท่ีด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนัวา่ ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ

ในทางลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทัง้ศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบดงักล่าว 

นอกจากนี ้บริษัทจะศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอยา่งละเอียด และครอบคลมุทกุด้าน เพ่ือ

สร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวตักรรมท่ีค้นพบในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการ

รายอ่ืนได้ปฏิบตัิตาม 

(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม ่าเสมอ และอยา่งตอ่เน่ือง ซึง่เป็นการสร้าง

โอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพ่ือการเติบโตของบริษัท และเพ่ือการตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค 

ทัง้นี ้การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้ มีส่วนได้เสียให้

รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัทเข้าถึงกลุม่

ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทอยา่งทัว่ถงึ  

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมนีมี้ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป 

 

 

 

 


