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ประกาศ 
ที ่TGE-Policy-011 

เร่ือง นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
(Corporate Social Responsibility and Sustainability Development) 

บริษัท ท่าฉาง กรีน เอ็นเนอรย์ี่ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย ตระหนกัและใหค้วามส าคญักับผลกระทบที่มี
ต่อสงัคมทัง้ในแง่บวกและแง่ลบซึ่งอาจเกิดจากการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทจึงไดม้ีการจดัท านโยบายความรบัผิดชอบต่อ
สังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินกิจการ โดยค านึงถึงความสมดุลของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
(Stakeholders) ไดแ้ก่ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ สงัคม ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า และภาครฐัในทุก ๆ ดา้น เพื่อสรา้งดุลยภาพทางดา้น
ผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินกิจการของบริษัทต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับบริษัท และเพื่อใหก้ารด าเนินกิจการเป็นไปอย่างยั่งยืน 
สามารถเติบโตไดโ้ดยการเป็นท่ียอมรบัและไดร้บัการสนบัสนนุจากทกุภาคส่วน นอกจากนี ้บรษิัทยงัส่งเสรมิการปลกูจิตส านึกที่ดี
ของคนในองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการอย่างยั่งยืน 

1. การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

บรษิัทและบรษิัทย่อย มุ่งมั่นประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม มุ่งมั่น
ท าความดีต่อบคุคล กลุ่มชมุชน สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานท่ีมีมาตรฐานและมีการ
ควบคมุที่ดี โดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่างเต็มที่ดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยขอ้มลูที่เพียงพอและมีหลกัฐานสามารถอา้งอิง
ได ้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยไม่
เรียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ชอบธรรมจากลูกคา้ และไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคา้ที่บริษัทไดล่้วงรูม้าเนื่องจากการ
ด าเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูที่ตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่จะเป็นการเปิดเผยตามหนา้ที่ตามกฎหมาย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทมีนโยบายการด าเนินการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และเป็นประโยชนต์่อสงัคม สนบัสนุนให ้ พนกังานของบริษัทและ
บรษิัทย่อย ปฏิบตัิงานอย่างมีคณุธรรมจรยิธรรม รวมถึงส่งเสรมิใหคู้่คา้ของบรษิัทด าเนินธุรกิจใหถ้กูตอ้ง มีความโปรง่ใสดว้ย
เช่นกัน เพื่อสรา้งความมั่นใจว่านโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นที่บริษัทจัดท าขึน้ไดร้บัการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
เพียงพอ พรอ้มกับการสรา้งจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติที่ถกูต้องในทุกระดบั จดัใหม้ีการตรวจสอบถ่วงดลุ และระบบควบคมุ
ภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น ไม่มีการทจุรติคอรร์ปัชั่นเกิดขึน้  

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทและบริษัทย่อย ใหค้วามส าคญักับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมใหม้ีการสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทัง้ภายใน และภายนอกองคก์รโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพ
รา่งกาย ฐานะ ชาติตระกลู โดยบรษิัทและบรษิัทย่อย จะไม่ท าการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบคุคลทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ตลอดจนมีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจดัใหม้ีการดูแลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทและ
บริษัทย่อย เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคิดเห็นหรือ
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เรียกรอ้งเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล และส่งเสริมใหผู้ร้่วมทุน คู่คา้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ปฏิบตัิตาม
หลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากล  

4. การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนกัถึงความส าคญัของทรพัยากรบุคคล ซึ่งบริษัทเชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัที่ส  าคญัอีก
ปัจจยัหนึ่งในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ ของบริษัทจ าเป็นตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ รวมทัง้
ความทุ่มเททัง้แรงกาย และแรงใจในการท างานใหบ้รรลเุป้าหมาย ดงันัน้  บริษัทจึงก าหนดแนวทางการปฏิบตัิต่อพนกังาน
บรษิัท โดยผูบ้รหิารจะตอ้งปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างยตุิธรรม บรหิารงานโดยความไม่ล าเอียง สนบัสนนุในการสรา้งศกัยภาพ
ในความก้าวหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณที่พนกังานตอ้งพึงปฏิบตัิ ก าหนดค่าตอบแทนและจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสมเพื่อใหม้ีคณุภาพ
ชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจา้งงานที่ยุติธรรม มีสวสัดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพฒันาความกา้วหนา้ รวมทัง้มีสภาพการ
ท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามยั และปฏิบัติต่อพนกังานดว้ยความสุจริตใจดว้ยการรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
อย่างมีเหตผุล 

5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

บรษิัทและบรษิัทย่อย มุ่งมั่นท่ีจะพฒันาสินคา้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ และยึดมั่นในการปฏิบตัิต่อ
ลูกคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ความซื่อสัตย ์และเอาใจใส่ลูกคา้อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของ
สินคา้เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัสินคา้ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและมีความปลอดภยัตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้น
ความปลอดภยัในระดบัสากล นอกจากนีบ้ริษัทยงัยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการใหล้กูคา้
ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ของบรษิัทท่ีถกูตอ้ง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจรงิ เพื่อใหล้กูคา้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้งและ
เพียงพอในการตดัสินใจ รวมถึงบริษัทจะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางที่มิ
ชอบ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อย ใหค้วามส าคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษัทและบริษัทย่อย 
ด าเนินการและควบคมุใหก้ารผลิตสินคา้ของบรษิัทและบรษิัทในเครือมีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการดแูลรกัษา
ส่ิงแวดลอ้มอย่างเครง่ครดั โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

6.1 บริษัทก าหนดผูม้ีหนา้ที่รบัผิดชอบควบคุมดแูลไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเกินกว่าที่มาตรฐานก าหนดไวแ้ละ
ตอ้งควบคมุการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

6.2 บริษัทมีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรือของเสีย และใหค้วามร่วมมือในการก าจดัขยะหรือของเสียดว้ยวิธีการที่
ถกูตอ้ง 

6.3 บรษิัทมีการประเมินความเส่ียง และผลกระทบในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม สขุภาพ และความปลอดภยั ก่อนที่
จะมีการลงทนุหรือรว่มทนุในกิจการใด ๆ โดยบรษิัทไดด้  าเนินกิจการภายใตแ้นวคิดการใส่ใจและรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 

6.4 บรษิัทมีแนวปฏิบตัิในการใชท้รพัยากรธรรมชาติ วสัด ุหรือ อปุกรณต์่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม  

บริษัทมีแนวทางที่จะปฏิบัติหรือควบคุมใหม้ีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งและรบัผิดชอบต่อสงัคม 
รวมถึงใหค้วามร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต์่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
ความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจตลอดจนการฟ้ืนฟสูงัคมและวฒันธรรม นอกจากนี ้บรษิัทยงัจดัใหม้ีช่องทางส าหรบัใหผู้ม้ีส่วนได้
ส่วนเสียและผูท้ี่เก่ียวขอ้งไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทและรอ้งเรียนกรณีที่ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม
จากการกระท าของของบรษิัทโดยผ่านทาง   e-mail : csr.tge@thachanggroup.com 

8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

บริษัทจะสนับสนุนใหม้ีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการท างานในองคก์รและในระดับความร่วมมือระหว่างองคก์ร ซึ่ง
หมายถึงการท าส่ิงต่าง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของ
นวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกเพื่อท าใหส่ิ้งต่าง ๆ เกิดเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึน้ ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้
เกิดประโยชนต่อสงัคมสงูสดุ ทัง้นีก้ารเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยการส่ือสารและเผยแพร่ใหก้บั
กลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียรบัทราบทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารที่หลากหลายเพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มลู
ข่าวสารของบรษิัทเขา้ถึงกลุ่มผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียของบรษิัทไดอ้ย่างทั่วถึง 

ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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