
หนา้ | 1 ของ 6 
 

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั 
เร่ือง นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทั ฟังก์ชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (“บริษทัฯ”) ด าเนินธุรกิจอยูภ่ายใตก้รอบของธรรมาภิบาลท่ี
ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้างสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี บริษทัฯ ตั้งมัน่ท่ีจะด ารงตนให้เป็นบริษทัท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีของ
สังคม (Good Corporate Citizen) ในการด าเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่าง
มัน่คงและเป็นท่ียอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งสามารถ
สร้างผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบในการด าเนินธุรกิจท่ีมีต่อผูท่ี้
มีส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ในทุกดา้น 

จากการท่ีบริษทัฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. กำรประกอบกจิกำรด้วยควำมเป็นธรรม 
บริษทัฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดูแลผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไวใ้นนโยบายจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตั้งแต่ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่
คา้ คู่สัญญา ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อยา่งเสรี หลีกเล่ียง
การด าเนินการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
รวมถึงการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
1) ประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี 

หลีกเล่ียงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กนั  
2) ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

เช่น การจ่ายสินจา้งใหก้บัพนกังานของคู่แข่ง  
3) ไม่พยายามท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความ

จริง  
4) ไม่สนบัสนุนการด าเนินการใดๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ใชสิ้นคา้

และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
 

2. กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 
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บริษทัฯ มีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใสในการด าเนินธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณของบริษทัฯ ตลอดจนด าเนินธุรกิจดว้ยระบบ
บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้รวมทั้ง ส่งเสริม อบรมและสร้าง
จิตส านึกให้พนกังานตระหนกัถึงการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึ้น และก ากบัดูแลการปฏิบติัเพื่อ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยมีนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็น
การเฉพาะ 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความตอ้งการท่ีจะสร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียมกนัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร โดยบริษทัฯ จะไม่ท าการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางออ้ม ตลอดจน มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้อง
สิทธิมนุษยชนโดยจดัให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายดว้ยความ
เป็นธรรมบนพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่เลือกปฏิบติั ไม่แบ่งแยกถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ 
เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวงัการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบริษทัฯ และส่งเสริมให้ผูร่้วมทุน คู่คา้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายปฏิบติัตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลและคุม้ครองสิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียท่ีไดรั้บความเสียหายจากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดย
พิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหไ้ม่ต ่ากวา่อตัราท่ีกฎหมายก าหนด เป็นตน้  
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4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้พนกังานทุกคนอยู่ร่วมกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มการท างานท่ีมีความสุข
และยอมรับซ่ึงกนัและกนั และมีการปฏิบติัต่อพนักงานทุกระดบัเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอา
เปรียบซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนในดา้นการดูแลพนักงาน บริษทัฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพฒันาบุคลากร รวมทั้งมี
การอบรมใหพ้นกังานอยา่งต่อเน่ือง มีการก าหนดผลตอบแทนอยา่งเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการ
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสท่ีจะ
กา้วหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดบัขององค์กรและพฒันาทกัษะเพื่อยกระดบัการท างานให้มีความ
เป็นมืออาชีพบนสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีเหมาะสม โดยนโยบายต่าง ๆ ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน 
บริษทัฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่คงในสายอาชีพและ
มีโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพอยา่งเป็นธรรม และจดัให้มีสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ส าหรับพนกังาน
ของบริษัทฯ ตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายก าหนด เช่น มีประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุให้แก่พนกังาน รวมทั้ง
เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนกังานส าหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาท่ี
เสียชีวิตของพนกังาน ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนกังาน เป็นตน้ 

2) การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนกังานและการฝึกอบรม 
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมการพฒันาบุคลากร โดยสนบัสนุนใหพ้นกังานมีการพฒันาความรู้ 
ความสามารถและศกัยภาพ มีทศันคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 
โดยผา่นกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนาการดูงาน เพื่อใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดส้นบัสนุนการพฒันาองคก์รและทรัพยากรบุคคล โดย
เนน้กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของพนกังานให้ชัดเจน 
การก าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม การพฒันาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการ
ท างานของพนกังาน 

3) นโยบายความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายท่ีสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมี
สุขอนามยัท่ีดีในสถานท่ีท างาน บริษทัฯ มุ่งเนน้การป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นไดอ้ย่างเต็ม
ความสามารถ และจะเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั อีกทั้ง มีการให้
ความรู้ผา่นการฝึกอบรมและส่งเสริมใหพ้นกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดี (และไม่ท าการใดท่ีเป็น
ผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู ้รับบริการ) รวมถึงดูแลสถานท่ีท างานให้ถูก
สุขลกัษณะและมีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 
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5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจต่อลูกคา้ (ซ่ึงมีฐานะเป็นผูบ้ริโภคคนหน่ึง) ดว้ยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดถือปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาท่ีไดท้ าไวก้บัลูกคา้และเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนด นอกจากน้ี บริษัทฯ ให้ความส าคัญในเร่ืองของการควบคุมคุณภาพความ
ปลอดภยั ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยบริษทัฯ ตระหนกัดีวา่ “คุณภาพและความปลอดภยั” เป็น
พื้นฐานส าคญัยิ่งของการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกบั
มาตรการเขม้งวดในการประกนัคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วตัถุดิบตน้ทางไปจนถึง
ผลผลิตปลายทาง 

6. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ มีนโยบายดา้นการคุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม โดยท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีการบริหารจดัการโดย
ค านึงถึงความความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกกระบวนการทางธุรกิจ อาทิเช่น การท าการ
ส ารวจและท ารายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนการก่อสร้างอยา่งเขม้งวด มีการวางระบบและ
ระเบียบในการด าเนินงานไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญักบัการจดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการ
น าผลพลอยไดห้รือของเหลือจากการผลิต กลบัมาใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด รวมทั้งมีการบ าบดั
ของเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้ง 

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนหรือสังคม 
บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมัน่การปฏิบติั
ตนเป็นพลเมืองท่ีดีและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น โดยบริษทัฯ จะ
มุ่งมัน่ในการพฒันาส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอนัเป็นท่ีท่ีบริษทัฯ
ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กบัการเติบโตของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นหน่ึงในจรรยาบรรณการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม โดยมีระบบ
การผลิตและการด าเนินงานท่ีใชท้รัพยากรและพลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกนั
มิให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไดด้ าเนินการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มี
การติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บริษทัฯ ยดึถือนโยบาย
ท่ีตอ้งดูแลและสานสัมพนัธ์กบัชุมชนใกลเ้คียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ 
โดยด าเนินโครงการต่างๆ ท่ีค านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ท่ีชุมชนและสังคมจะพึงไดรั้บ 
เพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 
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8. กำรตระหนักในคุณภำพของวัตถุดิบท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตและควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงคุณค่าและความส าคญัของวตัถุดิบ ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตควบคู่กบั
การดูแลส่ิงแวดลอ้มและรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายการใช้วตัถุดิบในการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพเพื่อแสดงเจตจ านงและความมุ่งมัน่ในการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจและการผลิตของบริษทัฯ และยงัมุ่งเน้นการประหยดัพลงังาน
ต่างๆ ท่ีใชใ้นการผลิต นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีนโยบายในการเผยแพร่ให้ความรู้และแลกเปล่ียน
ความรู้เก่ียวกบัวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งการประหยดัพลงังานท่ีใช้ในการผลิต
กบักลุ่มลูกคา้ ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. แนวทำงปฏิบัติด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 
บริษทัฯ มีนโยบายชดัเจนท่ีจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็นทางด้านลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร หรือเคร่ืองหมายการคา้ ความลบัทางการคา้ และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาด้านอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด จะตอ้งผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกนัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

10. นโยบำยในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ 
บริษทัฯ ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกคู่คา้โดยมีการจดัใหข้อ้มูลรายละเอียดแก่คู่คา้ทุก
รายโดยไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่คา้รายหน่ึงรายใดเขา้ร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ และจดัให้มีระบบการ
จดัการและติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามสัญญาครบถว้น มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่คา้
ตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั ทั้งน้ี บริษทัฯ จดัให้มีการประเมินคู่คา้เป็นประจ าทุก
ปีและแจง้ผลการประเมินพร้อมขอ้เสนอแนะ เพื่อให้คู่คา้ไดป้รับปรุงคุณภาพสินคา้และงานบริการ
อย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกนั ก็เปิดโอกาสให้คู่คา้สามารถแจง้ขอ้ร้องเรียนได้ บริษทัฯ ห้ามมิให้
ผูบ้ริหารหรือพนักงาน รับส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีหรือธุรกิจ
เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ เวน้แต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนั 

 

 

 

 
 


