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นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัท สากล เอนเนอยี จ ากดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืนภายใต้

ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดแูลเอาใจใส่

ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี เศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อมอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่บริษัทหวงัวา่การด าเนิน

ธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสงัคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กนัไป

ด้วย ทัง้นี ้บริษัทได้จดัท านโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ที่จะแข่งขนัทาง

การค้าตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง

ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมลูที่ความเป็นความลบัของคู่แข่ง

ทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุริตทางการค้าในการจัดซือ้ เคร่ืองจักร เป็นต้น นอกจากนี ้

บริษัทยงัได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบตัิตามกฎหมายหรือ

ข้อก าหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย เป็นต้น 

อีกทัง้ บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชัน้ให้เกิดความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลกัการการก ากับดูแลกิจการ และ

ปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการป้องกนัและต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีรายละเอียดปรากฏในนโยบายและ

แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านทจุริตและการติดสนิบน (Anti-Corruption and Bribery) ของบริษัท 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสทิธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิตอ่ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ ค านงึถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่

เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว 

เพศ อาย ุการศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่น

เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทได้

สง่เสริมให้มีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสทิธิมนษุยชน โดยจดัให้มีการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
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และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทัง้นี ้เพื่อให้การเคารพสิทธิมนษุยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ

มนษุยชนและปลกูจิตส านกึให้บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อนัเป็น

ปัจจยัที่จะช่วยเพิ่มมลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท

ในอนาคต ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ ดงันี ้

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดคา่ตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สมันา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม

สมัมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของ

บคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4. จดัให้มีสวสัดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนกังานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น รวมถึงการให้เงิน

ช่วยเหลอืประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5. จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจยัความ

เสีย่งตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล 

6. ด าเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานที่ท างานที่ดี โดยจดัให้มี

มาตรการป้องกันการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านึกด้านความปลอดภยั รวมถึง

จดัการฝึกอบรม และสง่เสริมให้พนกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสขุลกัษณะ มี

ความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอย่างไม่เป็นธรรมหรือ

การกระท าที่ไมถ่กูต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 
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5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพื่อความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของ

ลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลใน

ครอบครัวของบริษัท ดงันี ้

1. บริษัทค านึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัท  ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนา

ระบบการบริหารการบริการที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทยังใส่ใจในการจัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยัเพื่อให้ลกูค้าได้รับบริการที่มีคณุภาพและประสทิธิภาพมากที่สดุ 

2. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเก่ียวกับ

บริการของบริษัทที่ถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่ถูกต้อง

และเพียงพอในการตดัสนิใจ  

3. บริษัทค านึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลกูค้าได้รับบริการที่มีคณุภาพและมีความ

ปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่

กฎหมายก าหนด  รวมถึงมีการพฒันาและปรับปรุงพฒันาบริการอยูเ่สมอ เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจใน

คณุภาพ มาตรฐาน และความปลอดภยัของบริการของบริษัท 

4. บริษัทจัดให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียน

เก่ียวกับคุณภาพของบริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางโทรศพัท์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

5. บริษัทจะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 

6. บริษัทจดัให้มีกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งลกูค้า และระหวา่งลกูค้ากบับริษัทให้

ยัง่ยืน 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคญัตอ่ความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมโดยบริษัทด าเนินการและควบคมุ

ให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการดูแลรักษา

สิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. บริษัทมีการออกแบบและพฒันากระบวนการผลิต เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ให้สามารถควบคมุมลพิษและ/

หรือลดมลพิษโดยให้ครอบคลมุเร่ืองน า้เสยี ฝุ่ น ก๊าซ รวมทัง้ของเสยีตา่งๆ 
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2. บริษัทก าหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการผลติ ควบคมุเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ โดยต้อง

ควบคมุดแูลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนดไว้ และต้องควบคมุการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 

3. บริษัทมีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และให้ความร่วมมือในการก าจดัขยะหรือของเสีย 

ด้วยวิธีการท่ีถกูต้อง  

4. บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม สขุภาพ และความ

ปลอดภยั ก่อนท่ีจะมีการลงทนุหรือร่วมทนุในกิจการใดๆ โดยบริษัทได้ด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการ

ใสใ่จและรักษาสิง่แวดล้อม 

5. บริษัทมีแนวปฏิบตัิในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วสัด ุหรือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสทิธิผล 

6. บริษัทมีมาตรการด้านการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นโยบาย 3 R (Reduce, Reuse/Recycle, 

Replenish) 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพฒันาสงัคม 
ดงันี ้

1. บริษัทมีนโยบายสนบัสนนุ และให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกบัสงัคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่
อยูร่อบสถานประกอบการของบริษัท 

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ชมุชนและผู้มีสว่นเก่ียวข้อง มีสว่นร่วมในการให้ข้อคิดเห็นส าหรับโครงการต่างๆ ที่
อาจสง่ผลกระทบต่อชุมชน รวมทัง้การเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

3. บริษัทให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดบัสากลในเร่ืองต่างๆ ที่จดัท า
ขึน้เพื่อช่วยป้องกนั หรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  

4. บริษัทมีนโยบายที่จะให้การสนบัสนนุทางด้านการศกึษาแก่เยาวชน โดยการสนบัสนนุเงินทนุการศกึษา
สนบัสนนุอปุกรณ์เสริมทกัษะเพื่อการเรียนรู้ตา่ง ๆ แก่โรงเรียน และการจดักิจกรรมบรูณะ ซอ่มแซมและ
ทาสอีาคารโรงเรียน 

5. บริษัทให้ความส าคญักบัการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมอนั
เนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

6. บริษัทสง่เสริมให้พนกังานของบริษัทมีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม 




