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นโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

           บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
 

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและใหค้วำมส ำคัญกับผลกระทบที่มีต่อ
สงัคมทั้งในแง่บวกและแง่ลบซึ่งอำจเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไดม้ีกำรจัดท ำนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรด ำเนิ นกิจกำร โดยค ำนึงถึงควำมสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stakeholders) ไดแ้ก่ พนกังำน คู่คำ้ ผูถ้ือหุน้ สงัคม และภำครฐัในทกุ ๆ ดำ้น เพื่อสรำ้งดลุยภำพทำงดำ้นผลกระทบที่
เกิดจำกกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ ต่อผูม้ีสว่นเกี่ยวขอ้งกับบริษัทฯ และเพื่อใหก้ำรด ำเนินกิจกำรเป็นไปอย่ำงยั่งยืน 
สำมำรถเติบโตไดโ้ดยกำรเป็นท่ียอมรบัและไดร้บักำรสนบัสนนุจำกทกุภำคสว่น นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมกำรปลกู
จิตส ำนกึที่ดีของคนในองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรด ำเนินกิจกำรอย่ำงยั่งยืน 

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต และด ำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคม 
มุ่งมั่นท ำควำมดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนที่มี
มำตรฐำนและมีกำรควบคมุที่ดี โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ดว้ยควำมระมดัระวัง ดว้ยขอ้มลูที่เพียงพอและ
มีหลกัฐำนสำมำรถอำ้งอิงได ้ รวมทั้งถือปฏิบติัตำมขอ้กฎหมำยและขอ้ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรปฏิบัติต่อ
ลกูคำ้อย่ำงเป็นธรรม โดยไม่เรียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ด ๆ ที่ชอบธรรมจำกลกูคำ้ และไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคำ้ที่
บริษัทฯ ไดล้ว่งรูม้ำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูที่ตำมปกติวิสยัจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่จะเป็นกำร
เปิดเผยตำมหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

2. กำรต่อตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชนั 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรด ำเนินกำรใหถ้กูตอ้งตำมกฎหมำย และเป็นประโยชนต่์อสงัคม สนับสนุนใหพ้นักงำน
ของบริษัทฯ ปฏิบติังำนอย่ำงมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงส่งเสริมใหคู้่คำ้ของบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจใหถู้กตอ้ง มีควำม
โปร่งใสดว้ยเช่นกนั เพื่อสรำ้งควำมมั่นใจว่ำนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจริตหรือคอรร์ัปชนัที่บริษัทฯ จัดท ำขึน้ไดร้บักำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมเพียงพอ พร้อมกับกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีกำร
ตรวจสอบถ่วงดลุ และระบบควบคมุภำยในที่มีประสทิธิภำพ ไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้น ไม่มีกำรทจุริตคอรร์ปัชนัเกิดขึน้  

 

 

3. กำรเคำรพสทิธิมนษุยชน 
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บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมใหม้ีกำรสรำ้งควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม
กันทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยไม่ค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องถิ่นก ำเนิด เชือ้ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ 
สภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกลู โดยบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรใดที่เป็นกำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของบุคคลทั้งทำงตรงและ
ทำงออ้ม ตลอดจนมีนโยบำยสนบัสนนุและเคำรพกำรปกปอ้งสทิธิมนษุยชน โดยจดัใหม้ีกำรดแูลไม่ใหธุ้รกิจของบริษัทฯ 
เขำ้ไปมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน มีกำรเปิดโอกำสใหพ้นักงำนแสดงควำมคิดเห็นหรือเรียกรอ้ง
เกี่ยวกับกำรถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้ผู้ร่วมทุน คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ปฏิบัติตำม
หลกักำรสทิธิมนษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล  

4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของทรพัยำกรบคุคล ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่ำทรพัยำกรบคุคลเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัอีก
ปัจจยัหนึ่งในกำรด ำเนินธุรกิจ เน่ืองจำกกำรปฏิบติังำนในดำ้นต่ำง ๆ ของบริษัทฯ จ ำเป็นตอ้งใชค้วำมรู ้ควำมสำมำรถ 
รวมทัง้ควำมทุ่มเททัง้แรงกำย และแรงใจในกำรท ำงำนใหบ้รรลเุป้ำหมำย ดงันัน้ บริษัทฯ จงึก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบติั
ต่อพนกังำนบริษัทฯ โดยผูบ้ริหำรจะตอ้งปฏบิติัต่อพนกังำนอย่ำงยติุธรรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ล  ำเอียง สนบัสนนุใน
กำรสรำ้งศักยภำพในควำมกำ้วหนำ้ และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นักงำนมี
ควำมเขำ้ใจในเรื่องจรรยำบรรณที่พนักงำนตอ้งพึงปฏิบติั ก ำหนดค่ำตอบแทนและจัดสวัสดิกำรใหแ้ก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสมเพื่อใหม้ีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยมีสภำพกำรจำ้งงำนที่ยุติธรรม มีสวัสดิกำรที่เหมำะสม มีโอกำสที่จะพัฒนำ
ควำมกำ้วหนำ้ รวมทัง้มีสภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภยัและถกูสขุอนำมยั และปฏิบติัต่อพนักงำนดว้ยควำมสจุริตใจดว้ย
กำรรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่ำงมีเหตผุล 

5. ควำมรบัผิดชอบต่อลกูคำ้ 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสง่มอบสนิคำ้ที่มีคณุภำพดีที่สดุในรำคำที่เหมำะสม เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจและประโยชน์
สูงสุดให้แก่ลูกค้ำ และยึดมั่นในกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมซื่อสัตย ์และเอำใจใส่ลูกค้ำอย่ำง
ต่อเน่ืองตลอดไปจนถงึกำรบริกำรหลงักำรขำย นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในกำรคดัเลอืกวตัถดิุบที่มีคณุภำพ และจดั
ใหม้ีกระบวนกำรผลิตที่ไดม้ำตรฐำนตำมหลกัสำกล  รวมถึงจะยึดมั่นในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำร
ด ำเนินกำรใหล้กูคำ้ไดร้บัขอ้มลูเกี่ยวกับสนิคำ้ของบริษัทฯ ที่ถกูตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลมุเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้
ลกูคำ้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้งและเพียงพอในกำรตัดสินใจ รวมถงึบริษัทฯ จะรกัษำขอ้มลูของลกูคำ้ไวเ้ป็นควำมลบั และจะไม่
ใชข้อ้มลูดงักลำ่วไปใชใ้นทำงที่มิชอบ 

 

 

6. กำรดแูลรกัษำสิ่งแวดลอ้ม 
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บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อีกทั้งยังห่วงใยและตระหนักถึงควำมปลอดภัยของสงัคม สิ่งแวดลอ้ม คุณภำพชีวิตของพนักงำน และ
ชมุชนท่ีอำจไดร้บัผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัไวด้งัต่อไปนี ้

1)  กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปตำมมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดลอ้มที่ก  ำหนดไวใ้นกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง 

2) บริษัทฯ เลือกใช้ประโยชนจ์ำกทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงจ ำเป็นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อควำม
เสยีหำยของสงัคม สิ่งแวดลอ้มและคณุภำพชีวิตของประชำชน  

3)  จดักิจกรรมที่จะมีสว่นอนรุกัษส์ิ่งแวดลอ้มอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อคืนก ำไรสูส่งัคม  
4)  บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรลดกำรเกิดขยะหรือของเสยี และใหค้วำมร่วมมือในกำรก ำจัดขยะหรือของ

เสยีดว้ยวิธีกำรที่ถกูตอ้ง 
5) ปลูกฝังจิตส ำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มให้เกิดขึน้ในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำง 

จริงจงัและต่อเน่ือง 

7. กำรร่วมพฒันำชมุชนหรือสงัคม  

บริษัทฯ มีแนวทำงที่จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงใหค้วำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและอำสำท ำกิจกรรมที่เป็นประโยชนต่์อชุมชนและ
สงัคม เพื่อสง่เสริมใหเ้กิดควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกิจตลอดจนกำรฟ้ืนฟูสงัคมและวัฒนธรรม นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัจดั
ใหม้ีช่องทำงส ำหรับใหผู้ม้ีส่วนไดส้่วนเสียและผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดแ้สดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท ฯ 
และร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกกำรกระท ำของของบริษัทฯ โดยผ่ำนทำง    E-mail Address: 
auditcommitee@buonothailand.com 

8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรม 

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนกำรท ำงำนในองคก์รและในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองคก์ร ซึ่งหมำยถงึกำรท ำสิ่งต่ำง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ ๆ และยงัอำจหมำยถงึกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด เพื่อเพิ่ม
มูลค่ำ เป้ำหมำยของนวตักรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อท ำใหส้ิ่งต่ำง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึน้ ทั้งนี ้
เพื่อใหเ้กิดประโยชนต่อสงัคมสงูสดุ กำรเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมโดยกำรสื่อสำรและเผยแพร่
ใหก้ับกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียรบัทรำบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยเพื่อใหม้ั่นใจ
ว่ำขอ้มลูข่ำวสำรของบริษัทฯ เขำ้ถงึกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีของบริษัทไดอ้ย่ำงทั่วถงึ 

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้พิจำรณำและอนุมัติ ในกำรประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565  
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            นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2565 เป็นตน้ไป  

 

 

                                                                    ประกาศ ณ วันที ่13 พฤษภาคม 2565 
 
                                                                                             -ลงนามโดย- 
 
 (นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร) 
 ประธานกรรมการ 
 

                                                                                               
  


