นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น
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บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน)
STC CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการบริหารธุรกิจอย่างยังยื
่ น
“ บริษทั เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จํากัด (มหาชน) “STC” มุ่งมั ่นสู่ความเป็ นหนึ่ง ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สินค้า และบริการ ” ซึง่ เป็ นรากฐานทีส่ าํ คัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน บริษทั มีความมุ่งมั ่น
ในการดําเนินธุรกิจด้วยความมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม โดยคํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผูถ้ อื หุน้
ลูกค้า พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบด้านเป็ นสําคัญ โดยการนําแนวคิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืนเข้ามาเป็ นแกนหลักใน
กระบวนการดําเนินงานทุกขัน้ ตอน ถ่ายทอดสู่สายงานระดับปฏิบตั กิ ารต่างๆขององค์กร และบูรณาการแผนการ
ปฏิบตั งิ านให้มคี วามเชื่อมโยงกัน สร้างสมดุลในมิตขิ องเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
สร้างผลสัมฤทธิแห่
์ งการพัฒนาองค์กรอย่างยั ่งยืน ซึง่ ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการไว้ดงั นี้
1. ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็ นธรรม ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกําหนดทางการค้า ส่งเสริมความชัดเจน
และโปร่งใสภายในองค์กร และบริหารจัดการความเสีย่ งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็ นไปตาม
หลักสากล รวมถึงการสนับสนุน การต่อต้านการทุจริตคอรัปชันภายในองค์
่
กร และการใช้อํานาจในทางมิ
ชอบ เพื่อสร้างผลประโยชน์สงู สุดทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
2. ส่งเสริมการปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคํานึงถึงความเป็ นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของบุคคลทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมถึงการให้ความเคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่ ทีบ่ ริษทั ฯตัง้ อยู่
3. มุ่งมั ่นพัฒนาคุณภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมความต้องการทุกด้านสําหรับลูกค้าทุกกลุ่ม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตามหลักการบริหารคุณภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร เพื่อสร้างทัศนคติดา้ นคุณภาพให้แก่
บุคลากรภายในองค์กร เพื่อส่งต่อการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า และสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาว
4. ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดและควบคุมผลกระทบต่อสังคม และ
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญเรื่องของการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
ภูมอิ ากาศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม
5. ให้ความสําคัญต่อความปลอดภัยของพนักงาน คู่คา้ และผูม้ าติดต่อ ในด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
การทํางาน เพื่อป้ องกันการเกิดอุบตั เิ หตุ หรือการเจ็บป่ วยทีเ่ กิดจากการทํางาน เพื่อป้ องกันความ
เสียหายทีจ่ ะเกิดต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
6. พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร บริหารจัดการด้วยความเป็ นธรรม ให้ความสําคัญในการพัฒนา
ความสามารถด้านแรงงาน โดยมีการวางแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนทัง้ ในระยะสัน้ และใน
ระยะยาว ตลอดจนมีการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทํางาน อันจะนําไป
สูก้ ารขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมคิดค้น สร้างสรรค์ คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม
เพื่อตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรวมถึงการ
สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
8. สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม พัฒนาศักยภาพเยาวชน และสาธารณประโยชน์ต่างๆ โดยให้ความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทัง้ ชุมชน หน่วยงานราชการ และภาคประชาชน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
สังคมให้ดขี น้ึ และส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สํานึกทีด่ ตี ่อส่วนรวม และการทําดีต่อสังคม

9. มุ่งมั ่นบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างรอบด้าน ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิม่ โอกาสความสําเร็จ
และลดโอกาสความล้มเหลวหรือการสูญเสียให้น้อยทีส่ ุด
ทัง้ นี้ บริษทั ได้แสดงความมุ่งมั ่นต่อการดําเนินงานด้านความยั ่งยืนในมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมผ่าน
นโยบายต่างๆ ทีส่ าํ คัญ เช่น
• นโยบายกํากับดูแลกิจการ ( Corporate Governance Policy )
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั สิ าํ หรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
• นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่
• นโยบายการใช้ขอ้ มูล
• ข้อกําหนดในการทําธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
นโยบายและแนวปฏิบตั ขิ า้ งต้น ถือเป็ นส่วนหนึ่งในเจตนารมณ์ของบริษทั เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายด้านความ
ยั ่งยืนครอบคลุมมิตเิ ศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ของบริษทั ทัง้ นี้ให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมี
หน้าทีส่ นับสนุน ผลักดัน และปฏิบตั ติ ามนโยบายการดําเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั ่งยืนทีก่ าํ หนดอีกทัง้ สนับสนุนให้
คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ นํานโยบายดังกล่าวไปประยุกต์และปรับใช้ในการดําเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งความยั ่งยืนให้เติบโตขึน้ อย่างมั ่นคง

