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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Policy) 
 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR Policy) 

หลักการและเหตุผล 

บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) ("บรษิัทฯ") และบรษิัทย่อย ยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบ

และเป็นธรรมตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มุ่งดาํเนินธุรกิจเพ่ือการ

เจรญิเติบโตอย่างมั่นคง สรา้งความพึงพอใจสงูสดุแก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม ควบคู่ไปกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม บรษิัทฯ 

ไดต้ระหนกัถึง ความสาํคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม บริษัทฯ จึงมีนโยบายเก่ียวกับความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น (Anti - Corruption) ซึ่งกาํหนดหลกัการ 

7 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. การกาํกับดแูลองคก์ร 2. สิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบตัิดา้นแรงงาน 4. ส่ิงแวดลอ้ม 5. การต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชนั 6. ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี ้7. ชมุชนและสงัคม  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ ไดท้ราบถึงนโยบายการดาํเนินธุรกจิอย่างยั่งยืนของบรษิัทฯ 

2. เพ่ือเกดิภาพลกัษณท่ี์ดีต่อบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย บรษิัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการดาํเนินงาน ดา้นเศรษฐกิจ 

สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งยั่งยนื 

3. เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม ของกจิการท่ีกาํหนด

โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") 

 

นิยาม 

ผูม้ีส่วนไดเ้สีย : ประกอบดว้ย ลกูคา้ พนกังาน คู่คา้ ผูถื้อหุน้ หน่วยงานราชการ ชมุชน และสงัคม 

 

ขอบเขต 

นโยบายนี ้ครอบคลมุผูม้ีส่วนไดเ้สียของ บรษิัท มิลลค์อน สตีล จาํกดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม 

การกาํกบัดูแลองคก์ร 

1. บรษิัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และคาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวมและประเทศชาติ รวมทัง้

อยู่ภายใตข้อ้กาํหนด กฏระเบียบ และกฏเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้

เคารพต่อผลประโยชนข์องบคุคลอ่ืนท่ีบรษิัทฯ มีความสมัพนัธด์ว้ย ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ี

โดยยึดถือระเบียบขอ้บังคับของบริษัท และขอ้กาํหนดของกฏหมายเป็นสาํคัญ รวมถึงการใหค้วามช่วยเหลือ 

สนบัสนุน และการใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาคเอกชนอ่ืน ๆ และหน่วยงานภาครฐั หรือองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีใน

การกาํกับดูแลตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานจะตอ้งปฏิบัติงานดว้ยความ
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ระมดัระวงัและป้องกนัมิใหเ้ขา้ไปมีส่วนรว่ม หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมใดๆ ในทางท่ีมิชอบ อนัอาจนาํมาซึ่ง

ความเส่ือมเสียต่อการดาํเนินธุรกิจ 

2. ดา้นการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการคา้ บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขนัท่ียตุิธรรมจะเป็นแรงผลกัดนัใหบ้รษิัทมี

ความเขม้แข็งและพฒันาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกาํหนดนโยบายใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนจะตอ้งเรียนรูแ้ละ

พฒันาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใชว้ิธีการแข่งขนัท่ีไม่ยทุติธรรม หรือขดัต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือเอาเปรียบคู่แข่ง

ดว้ยวิธีการใดๆ 

 

การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บรษิัทฯ มีนโยบายใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนถือหลกัปฏิบตัดิว้ยความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัในแต่ละ

กลุ่มบคุคลท่ีบรษิัทมคีวามสมัพนัธ ์  

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ใหม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิ มนุษยชนขัน้พืน้ฐานและ

ความเสมอภาค โดยไม่คาํนึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความ

เชื่อในทางอ่ืนใด ชาติพนัธุห์รือพืน้เพทางสงัคม ทรพัยสิ์น กาํเนิด หรือสถานะ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัมีแนวทางท่ีจะส่งเสริม

และเปิดโอกาสใหพ้นกังาน ในการ แสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบัการถกูละเมิดสิทธิของแต่ละบคุคล 

 

การปฏิบัตดิ้านแรงงาน 

บริษัทฯ เชื่อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสดุในการดาํเนินธุรกิจเพ่ือการสรา้งมลูค่า และผลตอบแทน

ใหแ้ก่กิจการ เน่ืองจากการปฏิบตัิงานในดา้นต่าง ๆ  ของบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ รวมทัง้ความทุ่มเททัง้

แรงกายและแรงใจในการทาํงานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

ดังนัน้บริษัทฯ กาํหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ดว้ยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพสิทธิ

มนุษยชนตามหลกัสากล และใหพ้นกังานถือปฏิบตัิต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคน ดว้ยความเคารพในเกียรติ ศกัดิ์ศรี และสิทธิ

ส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ของพนักงานเฉพาะในส่วนท่ีจาํเป็นต่อการ

ปฏิบตัิงาน และตามท่ีกฏหมายกาํหนด โดยใหถื้อเป็นความลบั การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวจะกระทาํเฉพาะในกรณี ท่ีผูม้ี

สิทธิตามกฏหมายจาํเป็นตอ้งรบัทราบเท่านัน้  

บริษัทฯ จึงกาํหนดแนวทางการปฏิบตัิต่อพนกังานบริษัท โดยผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบตัิต่อ พนกังานอย่างยุติธรรม 

บริหารงานโดยความไม่ลาํเอียง ส่งเสรมิการเรียนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุระดบัชัน้ เพ่ือใหพ้นกังานมีโอกาศ

กา้วหน้าในอาชีพ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเขา้ใจในเร่ือง 

จรรยาบรรณท่ีพนกังานตอ้งพ่ึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหแ้ก่พนกังานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหม้ี

ความปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และเอือ้ต่อการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตัิต่อพนกังานดว้ยความสจุรติใจดว้ย

การรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างมีเหตผุล  
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ให้ความสาํคัญสาํคัญของส่ิงแวดลอ้มต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะท่ีสังคม ปัจจุบันเริ่ม

ตระหนกัถึงความสาํคญักับการรกัษาส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั เน่ืองจากกาํดาํเนินธุรกิจ และการผลิตของบริษัทฯ มีความ

เก่ียวขอ้งกับกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ เก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มและความเขม้งวดมาก โดยบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฏหมาย

และระเบียบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวทั้งหมด และคาํนึงถึงผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งเมื่อบรษิัทฯ ทาํการคดัเลือกหรือปรบัปรุงเทคโนโลยีหรืออปุการณิท่ีใชใ้นโรงงาน  

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายส่ิงแวดล้อมเพ่ือเป็นแนวทางในการดาํเนินกิจการด้วยความ รอบคอบ 

ระมดัระวงั ไม่ใหก้ารดาํเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในบริเวณชุมชนใกลเ้คียง หรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสดุ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะควบคุมมลพิษทั้งทางนํา้ ทางอากาศ และทางเสียง โดย ดูแลใหบ้ริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจซึ่ง

เก่ียวขอ้งกบัโรงงาน ตอ้งมีระบบบาํบดันํา้เสีย และระบบบาํบดัไอเสีย มกีารควบคมุฝุ่ นละอองในอากาศ การควบคมุระดบั

เสียง การควบคมุระดบัควมรอ้น การควบคมุระดบัแสงสว่าง 

 

การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการ ทุจริตคอรร์ปัชั่น

และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ อย่างเครง่ครดั ดงัต่อไปนี ้

1. ไม่เรียกรบัและจ่ายสินบนกับบุคคลอ่ืนใด ท่ีตนไดเ้ขา้ไปติดต่องาน รวมถึง หน่วยงานราชการ เพ่ือให้

ไดม้าซึ่งประโยชนใ์นทางมิชอบ 

2. ละเวน้การรบัของขวญั การเลีย้งรบัรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกคา้ หรือ คู่คา้ท่ีมีมูลค่าสงูเกินความ

จาํเป็น หากมีความจาํเป็นตอ้งรบัของขวญัในโอกาสตามประเพณี นิยม ท่ีมีมลูค่าเกินกว่าท่ีกาํหนดไว้

ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ ใหพ้นกังานรายงาน ใหบ้รษิัทฯ รบัทราบและนาํส่งบรษิัทฯ ต่อไป 

3. จัดใหม้ีระบบควบคุมภายในป้องกันมิใหม้ีการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยมี ระเบียบขอ้บังคับของบริษัทฯ 

กาํหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ผูม้ีอาํนาจในการอนมุตัิจ่ายเงิน และวงเงินท่ีรบัผิดชอบตอ้งเป็นไปตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ โดยตอ้งมีเอกสาร หลกัฐานท่ีชดัเจน 

4. พนกังานตอ้งไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทาํท่ีทาํทจุรติ คอรร์ปัชั่น หรือส่อไปในทางทจุรติ

คอรร์ปัชั่นท่ีมีผลกระทบต่อบรษิัทฯ ตอ้งแจง้ให ้ผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัจะจดัใหม้ีการอบรมแก่พนกังาน เพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและ แนวทางปฏิบตัิในการ

ต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นและส่งเสริมใหพ้นักงานมีความซื่อสัตย ์สุจริต และ รบัผิดชอบในการปฏิบัติตามหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบ 
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ความสัมพนัธก์ับลกูค้า คูค่้า เจ้าหนี ้ 

ความสัมพนัธล์กูค้า  

1. บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความสาํพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกคา้ โดยยึดหลักความ

ซื่อสตัยส์จุรติ ความน่าเชื่อถือและไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

2. บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความพึงพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ของบรษิัทฯ ดว้ยการรบัผิดชอบเอาใจ ยึด

มั่นในการนาํเสนอและการส่งมอบสินคา้และบริการท่ีไดม้าตราฐาน บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อลกูคา้อย่าง

เป็นธรรมในเร่ืองของสินคา้และบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตัิดว้ยความเท่าเทียม บริษัทฯ ยึดถือเงื่อนไข

ต่าง ๆ ท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัลกูคา้อย่างดีท่ีสดุ บรษิัทฯ ตอ้งใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้งและตรงกบัความเป็นจรงิ

ท่ีเก่ียวกบัคณุสมบตัิของสินคา้และบรกิาร  

3. บริษัทฯ เปิดให้ลูกคา้สามารถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินคา้และบริการ รวมถึง

เปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้และบริการอย่างถกูตอ้งครบถว้นเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นและความเป็น

ธรรมกบัลกูคา้   

 

ความสัมพันธค์ู่ค้า 

1. บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกบัคู่คา้ทกุราย 

2. บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการเปิดโอกาศใหคู้่คา้ทกุรายนาํเสนอสินคา้/บรกิารไดโ้ดยเท่าเทียมกนัทกุราย โดยผู้

ท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งปฏิบัติดังนี ้ตอ้งปฏิบตัต่อคู่คา้ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและมีความเท่าเทียมกัน การ

พิจารณาและตัดสินใจจะตอ้งอยู่บนพืน้ฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดย

คาํนึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และตอ้งรกัษาความลบัของคู่คา้ บรษิัทฯ หา้มใหม้ีการเรียบรบัสินบน

หรือค่านายหนา้ จากคู่คา้เด็ดขาด 

3. บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการจดัหาและว่าจา้งคู่คา้ท่ีปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการรกัษา

สภาพแวดลอ้ม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบตัิต่อพนกังานของคู่คา้ทางดา้นแรงงานและการ

จา้งงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบตัิ 

4. บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการฝึกอบรมและใหค้าํแนะนาํแกคู่่คา้ในการเขา้มาปฏิบตัิงานภายในบริเวณสถาน

ประกอบการของบริษัทฯ หรือสถานท่ีอ่ืนใดท่ีบริษัทไดม้อบหมาย เพ่ือเป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับ

เก่ียวกบัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

ความสัมพันธก์ับเจ้าหนี ้

1. บริษัทฯ มีหนา้ท่ีสรา้งความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจา้หนี ้โดยยึดหลักความซื่อสัตยส์จุริต สรา้งความ

น่าเชื่อถือ และความไวว้างใจซึ่งกนัและกนั 

2. บรษิัทฯ มีหนา้ท่ีในการรบัผิดชอบ เอาใจใส่ และใหค้วามสาํคญัต่อเงื่อนใขต่าง ๆ  ท่ีไดต้กลงไวก้บัเจา้หนี้

อย่างดีท่ีสดุ 
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ชุมชนและสังคม 

1. บริษัทฯ มีนโยบายให ้ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งยึดมั่นปฏิบตัิเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึง

ปฏิบตัิต่อชมุชนทอ้งถิ่นท่ีอยู่ใกลเ้คียงกบัสถานประกอบการดว้ยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ 

ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

2. บริษัทฯ มีหนา้ท่ีปฏิบตัิต่อชมชน และสงัคม ดว้ยการใหก้ารสนบัสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพฒันา

ชุมชนดา้นต่าง ๆ ใหม้ีความเป็นอยู่ท่ีดีตามความเหมาะสม ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา ดา้นวฒันธรรม ดา้น

สาธารสขุ ดา้นเศรษฐกิจ การสรา้งงานและสรา้งรายได ้

3. บรษิทัฯ มีหนา้ท่ีในการเปิดโอกาสใหผู้อ้าศยัในชมุชนใกลเ้คียงสถานประกอบการไดร้ว่มงานกบับรษััทฯ 

ตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจา้งงานชุมชนทอ้งถิ่นตามความจาํเป็นและ

เหมาะสม 

4. บริษัทฯ มีหนา้ท่ีในการดูแลและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีมีคุณประโยชนต์่อสงัคม และใหค้วามร่วมมือ กับ

ภาครฐัและหน่วยงานต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจและความเสียสบะเพ่ือประโยชนส่์วนรวม 

 

แนวทางปฏิบัติ 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบัติดา้นความรบัผิดชอบต่อ

สังคม (CSR Best Practice) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้า

อตุสาหกรรม และใหผู้บ้รหิาร พนกังาน ทกุคนในบรษิัท ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหส้อดคลอ้งกับความรบัผิดชอบต่อสงัคม และความ

เก่ียวโยงไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 


