
 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจาก
บรษิทัก่อน มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
บริษทั สรุพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 

 

 บรษิัท สุรพลฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) ได้ตระหนักและค านึงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) ทุกภาคส่วนมาโดยตลอด 

 เพื่อเป็นส่งเสรมิให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบรษิัทฯ       
มคีวามชดัเจนและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั บรษิทัฯ จงึก าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม
ไว ้ดงันี้ 

 1. ระดับองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นการบรหิารจดัการ และพัฒนาพนักงาน ตลอดจน
ผู้บริหารของบรษิัทฯ ให้มีความสมดุลทัง้ทางชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน (Work - Life 
Balance) อกีทัง้ยงัมุง่เน้นใหม้กีระบวนการผลติสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

 
 2. ระดบัสงัคมใกล้ บรษิัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิอย่างซื่อสตัย์และเป็นธรรม กบัทัง้
ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ และชุมชนรอบข้าง โดยการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่าง
เคร่งครดั ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนให้การสนับสนุนชุมชนรอบข้าง ในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการศกึษาของเยาวชน และการดูแลสิง่แวดลอ้มด้าน
ต่างๆ  

 
 3. ระดบัสงัคมไกล ในฐานะของพลเมอืงบรษิทั (Corporate Citizen) และผูส้่งออกสนิคา้
จากประเทศไทย บรษิทัฯ ให้ความส าคญักบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และระเบยีบวธิี
ปฏบิตัดิา้นการคา้และดา้นอาหารของประเทศไทยและประเทศคู่คา้ และยงัใหค้วามร่วมมอือย่างดี
กบัองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครฐัและเอกชนมาโดยตลอด  

 

 
 
 
 

         นายโกศล  ฉนัธกุิล                                นายสุรพล  ว่องวฒันโรจน์ 
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 1. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัและสขุอนามยัในสถานท่ีท างาน 
 
 บรษิทัฯ มคีวามห่วงใยในชวีติและสุขภาพของพนักงานทุกคน จงึก าหนดใหม้นีโยบายการ
ด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ไวด้งันี้ 

1. บรษิัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการท างานเป็นหน้าที่รบัผิดชอบล าดบัแรกในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานทุกคน 

2. บรษิัทฯ สนับสนุนให้มกีารปรบัปรุงสภาพการท างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
โดยสม ่าเสมอ 

3. บรษิัทฯ สนับสนุนและส่งเสรมิให้มกีิจกรรมความปลอดภยัต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้น
จติส านึกของพนกังาน เช่น การอบรม  จงูใจ  ประชาสมัพนัธ ์ดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

4. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบั จะต้องกระท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ี เป็นผูน้ าอบรม ฝึกสอน  
และจงูใจใหพ้นกังานปฏบิตังิานดว้ยวธิทีีป่ลอดภยั 

5. พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน  ตลอดจน
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ เป็นส าคญัตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน 

6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของพื้นที่ที่
ปฏบิตังิาน 

7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามยัของ
บรษิัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรบัปรุงสภาพการท างาน และวิธีการท างานที่
ปลอดภยั 

8. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดไวเ้ป็นประจ า  
 
2. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนักงาน 
 
 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนักงาน โดยยดึหลกัความเป็น
ธรรม เหมาะสม จูงใจ และสามารถแข่งขนัได้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและ
อุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวขอ้ง และก าหนดให้มกีารบรหิารระบบค่าตอบแทน โดยด าเนินการส ารวจ
ค่าตอบแทนในตลาดอย่างสม ่ าเสมอ ตามความจ าเป็น  และค านึงถึงสถานะด้านการเงิน          
การประกอบการของบรษิัทฯ อตัราค่าครองชพี ระดบัความสามารถ และผลการปฏบิตัิงานของ
พนกังานเป็นหลกั 
 ในด้านสวสัดกิาร บรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารจดัสวสัดกิารให้แก่พนักงานตามที่กฎหมาย
ก าหนด และตามความเหมาะสม เพื่อช่วยเหลอื และเป็นหลกัประกนัใหพ้นักงานมสีภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน และคุณภาพชีวติที่ดี โดยก าหนดให้การพิจารณาปรบัปรุงสวสัดิการต่างๆ ต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยผ่านคณะกรรมการสวสัดกิาร ซึ่งประกอบด้วยตวัแทนจากทัง้ฝ่าย
ลกูจา้งและนายจา้ง  
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3. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพฒันาความรู้ ศกัยภาพของพนักงาน 
 
 บรษิัทฯ มนีโยบายส่งเสรมิให้พนักงานได้รบัการพฒันาความรู้ ศกัยภาพ ความสามารถ
ตามสายอาชีพและการบรหิาร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี พร้อมต่อการเจรญิเติบโตก้าวหน้าไป
พรอ้มๆ กบับรษิทัฯ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดูงาน โดยใชห้ลกัการพฒันา
บุคลากรตามสมรรถนะ 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั (Core Competency) สมรรถนะดา้นการ
บรหิาร (Management Competency) และสมรรถนะตามสายอาชพี (Functional Competency)   
 มกีารจดัท ากรอบการพฒันาบุคลากร (Development Framework) ขึน้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนักงานตามระดบัขัน้ของต าแหน่งงาน และเชื่อมโยงระบบ
การพฒันาเขา้กบัระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน (Performance Management System) และ
แผนผงัความกา้วหน้าตามสายอาชพี (Career Path) เพื่อใหม้คีวามชดัเจนและต่อเนื่อง  
 
 
4. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
 บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของสิทธิมนุษยชน จงึก าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการ
ปฏิบตัิงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน  ภายใต้บทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย ว่าด้วยเรื่องสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบงัคบั
การท างานของบรษิัทฯ  โดยไม่เลอืกว่าพนักงานผู้นัน้จะมตี าแหน่ง ถิน่ก าเนิด  เชื้อชาต ิ ภาษา  
ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม คุณวุฒกิารศกึษา หรอื
ความคดิเหน็ทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนัแต่อยา่งใด 
 บรษิทัฯ ตระหนักดวี่า พนักงานทุกคนล้วนมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ ซึง่พงึมโีอกาสเท่า
เทยีมกนัในการท าหน้าทีต่ามขอบเขตเขตความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขดีความสามารถ 
และศกัยภาพของแต่ละคน พนักงานทุกคนสามารถเรยีนรู ้และพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่าง
เต็มที่ มสีทิธเิสรภีาพในการเสนอความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิัทฯ  มสีทิธใินการแสดง
ความห่วงใยต่อบรษิทัฯ ไดเ้ท่าทีไ่มล่ะเมดิสทิธเิสรภีาพของผูอ้ื่น 
 บรษิัทฯ ยงัได้ปฎิบตัิตามข้อตกลงด้านสทิธมินุษยชน ข้อกฎหมายว่าด้วยเรื่องการใช้
แรงงานกับสมาคม องค์กรต่างๆ ทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัระหว่างประเทศ ไม่มกีารจ้าง
แรงงานเด็กที่อายุน้อยกว่า 18 ปี รวมทัง้ไม่มกีารจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย บรษิัทฯ 
ตระหนักอยู่เสมอว่า จะปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครวั  รวมทัง้เคารพต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีวฒันธรรมของทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยูด่ว้ย  
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5. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัลกูค้า 
 
 บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจ านงที่จะ
แสวงหาวธิกีารทีจ่ะตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้
อยา่งต่อเนื่อง โดยแนวปฏบิตัไิวด้งันี้ 

1. บรษิัทฯ จะผลติสนิค้าอาหารที่มคีุณภาพ โดยค านึงถึงมาตรฐานและความปลอดภยั
ดา้นอาหาร (Food Safety) และสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้(Food Traceability)  

2. บรษิทัฯ จะส่งมอบสนิค้าและให้บรกิารที่มคีุณภาพในทุกๆ ขัน้ตอน  ตรงตามหรอืสูง
กว่าความคาดหมายของลกูคา้ ในราคาทีเ่หมาะสม 

3. บรษิทัฯ จะให้ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อให้
ลูกคา้ทราบรายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิาร โดยไม่มกีารกล่าวอ้างขอ้มลูเกนิความเป็นจรงิ
อนัเป็นเหตุให้ลูกค้าเขา้ใจผดิเกี่ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร
นัน้ๆ 

4. การตดิต่อกบัลูกค้าจะด าเนินการด้วยความสุภาพ มปีระสทิธภิาพและเป็นที่วางใจได ้
และจดัให้มรีะบบและกระบวนการที่ใหลู้กค้ารอ้งเรยีนเกี่ยวกบัคุณภาพ ปรมิาณ ความปลอดภยั
ของสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้ความรวดเรว็ในการตอบสนองหรอืส่งมอบ   

5. บรษิทัฯ จะรกัษาขอ้มลูความลบัของลูกคา้และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอื
ผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

6. บริษัทฯ จะให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธภิาพ เป็นประโยชน์กบัลกูคา้  

 
 
6. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่แข่ง 
 
 บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญั ที่จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลกั
สากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม ไม่ละเมดิ
ความลบัหรอืล่วงรูค้วามลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธิทีีไ่มถู่กต้อง ไม่เหมาะสม ไมเ่ป็นการสมควร   
โดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัไิว ้ดงัต่อไปนี้ 

1.  บรษิทัฯ จะประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัทางการคา้ทีเ่ป็นธรรม 

2.  บรษิทัฯ จะไมแ่สวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ทางการค้าดว้ยวธิกีารทีไ่ม่
เหมาะสม 

3.  บรษิทัฯ จะไมท่ าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ย  

 



 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจาก
บรษิทัก่อน มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

7. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัคู่ค้า 
 
 บรษิทัฯ ตระหนกัทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตัต่ิอคู่คา้ มคีวามเสมอภาคและเป็นธรรม โดย
ค านึงถงึมาตรฐานและความปลอดภยัดา้นอาหารทีส่ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้ตัง้อยูบ่น
พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนทางการคา้ทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณ์ทีท่ าให้
เกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญา มุง่เน้นใหก้ารเจรจาแก้ปัญหา
และหาทางออกในกรณต่ีางๆ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกจิ  โดยมนีโยบายและ
แนวปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ 

1. บรษิัทฯ จะท าความตกลงร่วมกบัคู่ค้า ในการปฏบิตัิตามระบบตรวจสอบย้อนกลบั
ดา้นอาหาร (Food Traceability) เพื่อประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 

2. บรษิทัฯ จะไมท่ าการเรยีก รบั หรอืจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคู่คา้ 
3. บรษิัทฯ จะท าธุรกิจร่วมกบัคู่ค้า บนพื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนทางการค้าที่

เป็นธรรม  
4. ในกรณีที่พบว่ามีข้อมูลว่ามกีารเรยีก  รบั  หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติ

เกดิขึน้ บรษิทัฯ จะท าการเปิดเผยรายละเอยีดต่อคู่คา้ และร่วมกนัแก้ไขปัญหาโดยยุตธิรรมและ
รวดเรว็ 

5. บรษิัทฯ จะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้กบัคู่ค้าอย่างเคร่งครดั ในกรณีที่
บรษิัทฯ ไม่สามารถปฏบิตัิตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้  บรษิัทฯ จะรบีแจง้ให้คู่ค้ารบัทราบ 
เพื่อรว่มกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ข  
 
 
8. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัเจ้าหน้ี 

 
 บรษิทัฯ มนีโยบายในการปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ดว้ยความเป็นธรรม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะรกัษา และปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั ในกรณีทีม่เีหตุ
อนัควรตอ้งเปลีย่นแปลงเงือ่นไข บรษิทัฯ จะหารอืรว่มกบัเจา้หนี้โดยไม่ชกัชา้ 

2. บรษิทัฯ จะดูแลให้มกีารช าระคนืเงนิกู้และดอกเบีย้ ให้กบัเจา้หนี้เงนิกู้ยมืทุกประเภท 
อยา่งครบถว้น ตามก าหนดเวลา และปฏบิตัติามเงือ่นไขการกูย้มืเงนิตามขอ้ตกลง  

3. บรษิทัฯ จะไมใ่ชเ้งนิกูย้มืไปในทางทีข่ดัต่อวตัถุประสงคใ์นการกู้ยมืเงนิ 
4. บรษิทัฯ จะบรหิารกจิการอยา่งมปีระสทิธภิาพ และจะคงความสามารถในการช าระหนี้

ไวใ้หด้ทีีสุ่ด 
 
 
 



 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจาก
บรษิทัก่อน มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

9. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
  
 บรษิทัฯ เลง็เหน็คุณค่าและความส าคญัของทรพัยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิ ์บรษิทัฯ จงึ
ได้ก าหนดแนวทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และสารสนเทศใดๆ ให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการกระท าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
 

1. บรษิัทฯ จะท าการตรวจสอบคอมพวิเตอรแ์ละการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในบรษิทัฯ 
อยา่งต่อเนื่อง 

2. บรษิัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานท าการดาวน์โหลด (Download) โปรแกรมใดๆ โดย
ไมไ่ดร้บัอนุญาต 

3. บรษิัทฯ ไม่สนับสนุนให้พนักงานเลือกใช้สินค้าที่ละเมิดทรพัย์สินทางปัญญาหรือ
ลขิสทิธิ ์ 
 
10. นโยบายและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบน เพ่ือ

ผลประโยชน์ทางธรุกิจ 
 

 บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่า การประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรมย่อมก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัผู้
ทีเ่กี่ยวขอ้ง อนัจะส่งผลดต่ีอกจิการในระยะยาว  ดงันัน้เพื่อให้เกดิการปฏบิตัทิีถู่กต้อง เหมาะสม
ตามท านองคลองธรรม  จงึก าหนดแนวปฎบิตั ิดงันี้  
 

1. บรษิทัฯ ส่งเสรมิการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสร ีหลกีเลี่ยงพฤตกิรรมการเล่นพรรค
เล่นพวก หรอืรว่มคบคดิกนั 

2. บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เลง็เหน็และใหค้วามส าคญัของการ
ต่อต้านทุจรติ รวมทัง้การใหส้นิบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิทุกรปูแบบ โดยผ่านการด าเนินกจิกรรม
ในรปูแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การฝึกอบรม การจดักจิกรรม และการลงนามในจรรยาบรรณทางธุรกจิ เป็นตน้ 

3. บรษิัทฯ จดัให้มรีะบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อตรวจสอบ ป้องกนัการ
จ่ายหรือรับสินบน และทุจริต ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสทิธภิาพ  หากเกดิกรณดีงักล่าว 

4. บริษัทฯ จะดูแลและป้องกันการใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในที่ย ังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชน ไปหาประโยชน์ส่วนตวั หรอืน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการท าธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษิทัฯ  

5. บรษิทัฯ ก าหนดให้การจดัซือ้ จดัหา ต้องด าเนินตามขัน้ตอนทีก่ าหนดไวต้ามระเบยีบ
ของบริษัทฯ และมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยตัดสินใจต้องค านึงถึงความ
สมเหตุสมผลดา้นราคา คุณภาพ และบรกิารทีไ่ดร้บั รวมทัง้ตอ้งสามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งโปรง่ใส 

6. กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ จะต้องไม่มีการเสนอให้ หรอืยอมรบั
เงนิตรา ของก านัล หรอืการเลี้ยงรบัรองที่เกินกว่าระดบัที่ควรจะเป็น ที่จะก่อให้มอีิทธพิลต่อการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 



 
เอกสารนี้จดัท าขึน้ส าหรบับรษิทั สุรพลฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) เท่านัน้ การน าไปใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจาก
บรษิทัก่อน มฉิะนัน้ บรษิทัขอสงวนสทิธกิารด าเนินการทางกฎหมาย 

11. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัสงัคม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุน กิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาชุมชน 

 
 บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึความส าคญัของการด านินงานดา้นสงัคม และการเขา้ไปมสี่วนรว่ม
สนบัสนุน กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็และยัง่ยนื จงึก าหนด
แนวทางปฏบิตัไิวด้งันี้  
 

1. บรษิทัฯ ยนิดทีีจ่ะสนับสนุนและมสี่วนร่วมในการด าเนินกจิกรรมอาสาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการพฒันา การบ าเพญ็ประโยชน์ การศกึษา ต่อชุมชนและสงัคม 

2. บรษิัทฯ ยินดีที่จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิ และด าเนินกิจกรรมตาม
ประเพณ ีและวฒันธรรมของทอ้งถิน่ทีบ่รษิทัฯ ตัง้อยู่ 
  
 
12. นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  และการ

ด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  
 

 บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึการใชท้รพัยากรอย่างมี
ประสทิธภิาพ และค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม จงึก าหนดแนวปฎบิตัไิวด้งันี้  
 

1. ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มอย่างเครง่ครดั 
2. บรหิารงานโดยมเีป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อม

ทบทวนและประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ อยา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
3. เลอืกใชเ้ทคโนโลยแีละขัน้ตอนการผลติทีม่มีาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้ม  โดยค านึงถงึการ

ควบคุมปรมิาณมลพษิ และการบ าบดัมลพษิก่อนน าไปทิง้ 
4. พฒันาสนิค้าและบรรจุภณัฑ ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และมคีวามปลอดภยัใน

การใชง้าน 
5. ส่งเสรมิให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวงัด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าของ

บรษิทั 
6. มุ่งเน้นการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และการอนุรกัษ์พลงังานในบรษิทัฯ โดย

แต่งตัง้คณะท างานด้านพลงังาน เพื่อก าหนดเป้าหมายการท างาน ด าเนินการ ประเมนิ ตดิตามและ
ดแูลการใชท้รพัยากรต่างๆ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

7. จดัใหม้กีารแยกขยะ และการน าทรพัยากรบางอยา่งกลบัมาใชใ้หม ่ 
8. ส่งเสริมให้พนักงาน มีจิตส านึกและความรบัผิดชอบต่อการใช้ทรพัยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ และการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ผ่านการฝึกอบรม และกจิกรรมต่างๆ อยา่งต่อเนื่อง  


