นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy)
หลักการและเหตุผล
บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
และเป็ นธรรมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งดําเนินธุรกิจเพื่อการ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ
ได้ตระหนักถึง ความสําคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อต้านคอร์รปั ชั่น (Anti - Corruption) ซึ่งกําหนดหลักการ
7 ข้อ ได้แก่ 1. การกํากับดูแลองค์กร 2. สิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบตั ิดา้ นแรงงาน 4. สิ่งแวดล้อม 5. การต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน 6. ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี ้ 7. ชุมชนและสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุม่ ได้ทราบถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
2. เพื่อเกิดภาพลักษณ์ท่ดี ีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อการดําเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
3. เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการที่กาํ หนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")
นิยาม
ผูม้ ีส่วนได้เสีย : ประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่คา้ ผูถ้ ือหุน้ หน่วยงานราชการ ชุมชน และสังคม
ขอบเขต
นโยบายนี ้ ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้เสียของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
การกํากับดูแลองค์กร
1. บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทัง้
อยู่ภายใต้ขอ้ กําหนด กฏระเบียบ และกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้
เคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ดว้ ย ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่
โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกําหนดของกฏหมายเป็ นสําคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ใน
การกํากับดูแลตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความ
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ระมัดระวังและป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อันอาจนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียต่อการดําเนินธุรกิจ
2. ด้านการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยตุ ิธรรมจะเป็ นแรงผลักดันให้บริษัทมี
ความเข้มแข็งและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกําหนดนโยบายให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยทุ ติธรรม หรือขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่ง
ด้วยวิธีการใดๆ
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ มีนโยบายให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบตั ดิ ว้ ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละ
กลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์
ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุน้ ให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิ มนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานและ
ความเสมอภาค โดยไม่คาํ นึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความ
เชื่อในทางอื่นใด ชาติพนั ธุห์ รือพืน้ เพทางสังคม ทรัพย์สิน กําเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริม
และเปิ ดโอกาสให้พนักงาน ในการ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล
การปฏิบัตดิ ้านแรงงาน
บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สดุ ในการดําเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่า และผลตอบแทน
ให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จําเป็ นต้องใช้ความรูค้ วามสามารถ รวมทัง้ ความทุ่มเททัง้
แรงกายและแรงใจในการทํางานให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนัน้ บริษัทฯ กําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพสิทธิ
มนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิ
ส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จาํ เป็ นต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน และตามที่กฏหมายกําหนด โดยให้ถือเป็ นความลับ การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทําเฉพาะในกรณี ที่ผูม้ ี
สิทธิตามกฏหมายจําเป็ นต้องรับทราบเท่านัน้
บริษัทฯ จึงกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิต่อพนักงานบริษัท โดยผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั ิต่อ พนักงานอย่างยุติธรรม
บริหารงานโดยความไม่ลาํ เอียง ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับชัน้ เพื่อให้พนักงานมีโอกาศ
ก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง
จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึ่งปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอือ้ ต่อการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วย
การรับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษั ท ฯ ได้ใ ห้ค วามสําคัญสําคัญ ของสิ่ งแวดล้อ มต่อ การดํารงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่ สังคม ปั จ จุบันเริ่ม
ตระหนักถึงความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากกําดําเนินธุรกิจ และการผลิตของบริษัทฯ มีความ
เกี่ยวข้องกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเข้มงวดมาก โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฏหมาย
และระเบียบเกี่ ยวกับสิ่ง แวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องดังกล่าวทั้ง หมด และคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่ง แวดล้อมและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทฯ ทําการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปการณิท่ใี ช้ในโรงงาน
ดัง นั้น บริษั ท ฯ จึ ง กํา หนดนโยบายสิ่ ง แวดล้อ มเพื่ อ เป็ น แนวทางในการดํา เนิ น กิ จ การด้วยความ รอบคอบ
ระมัดระวัง ไม่ให้การดําเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สดุ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางนํา้ ทางอากาศ และทางเสียง โดย ดูแลให้บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจซึ่ง
เกี่ยวข้องกับโรงงาน ต้องมีระบบบําบัดนํา้ เสีย และระบบบําบัดไอเสีย มีการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ การควบคุมระดับ
เสียง การควบคุมระดับควมร้อน การควบคุมระดับแสงสว่าง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รปั ชั่น
และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี ้
1. ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องาน รวมถึง หน่วยงานราชการ เพื่อให้
ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ
2. ละเว้นการรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือ คู่คา้ ที่มีมูลค่าสูงเกินความ
จําเป็ น หากมีความจําเป็ นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมลู ค่าเกินกว่าที่กาํ หนดไว้
ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงาน ให้บริษัทฯ รับทราบและนําส่งบริษัทฯ ต่อไป
3. จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยมี ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
กําหนดขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ผูม้ ีอาํ นาจในการอนุมตั ิจ่ายเงิน และวงเงินที่รบั ผิดชอบต้องเป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสาร หลักฐานที่ชดั เจน
4. พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทําที่ทาํ ทุจริต คอร์รปั ชั่น หรือส่อไปในทางทุจริต
คอร์รปั ชั่นที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ ผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรูเ้ กี่ยวกับนโยบายและ แนวทางปฏิบตั ิในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นและส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
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ความสัมพันธ์กับลูกค้า คูค่ ้า เจ้าหนี้
ความสัมพันธ์ลกู ค้า
1. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสําพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบเอาใจ ยึด
มั่นในการนําเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตราฐาน บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่าง
เป็ นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียม บริษัทฯ ยึดถือเงื่อนไข
ต่าง ๆ ที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั ลูกค้าอย่างดีท่สี ดุ บริษัทฯ ต้องให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและตรงกับความเป็ นจริง
ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการ
3. บริษัทฯ เปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินค้าและบริการ รวมถึง
เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็ น
ธรรมกับลูกค้า
ความสัมพันธ์คู่ค้า
1. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั คู่คา้ ทุกราย
2. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาศให้ค่คู า้ ทุกรายนําเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกันทุกราย โดยผู้
ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติดังนี ้ ต้องปฏิบตั ต่อคู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน การ
พิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพืน้ ฐานของการเปรีย บเทีย บคุณ ภาพและเงื่ อนไขต่าง ๆ โดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องรักษาความลับของคู่คา้ บริษัทฯ ห้ามให้มีการเรียบรับสินบน
หรือค่านายหน้า จากคู่คา้ เด็ดขาด
3. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่คา้ ที่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
สภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบตั ิต่อพนักงานของคู่คา้ ทางด้านแรงงานและการ
จ้างงานอย่างเป็ นธรรมและไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการฝึ กอบรมและให้คาํ แนะนําแก่ค่คู า้ ในการเข้ามาปฏิบตั ิงานภายในบริเวณสถาน
ประกอบการของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้
1. บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริต สร้างความ
น่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสําคัญต่อเงื่อนใขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กบั เจ้าหนี ้
อย่างดีท่สี ดุ
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ชุมชนและสังคม
1. บริษัทฯ มีนโยบายให้ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบตั ิเป็ นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึง
ปฏิบตั ิต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็ นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ
ผูส้ งู อายุ เป็ นต้น
2. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบตั ิต่อชมชน และสังคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็ นอยู่ท่ีดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้าน
สาธารสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้
3. บริษทั ฯ มีหน้าที่ในการเปิ ดโอกาสให้ผอู้ าศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้รว่ มงานกับบรัษัทฯ
ตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจําเป็ นและ
เหมาะสม
4. บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับ
ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและความเสียสบะเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางปฏิบัติ
บริษัทฯ ได้กาํ หนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติดา้ นความรับผิดชอบต่อ
สัง คม (CSR Best Practice) ของบริษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย กลุ่ม อุต สาหกรรม : สิ น ค้า
อุตสาหกรรม และให้ผบู้ ริหาร พนักงาน ทุกคนในบริษัท ปฏิบตั ิหน้าที่ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และความ
เกี่ยวโยงไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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