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ประกาศที่ 050/2564 

นโยบายการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
 

บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้ควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอ้ม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders) ที่เก่ียวขอ้งทกุกลุม่ เพื่อให้
บรษัิท ฯ บรรลเุปำ้หมำยตำมนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน (Sustainable Development) ของบรษัิท ฯ 

คณะกรรมกำรดำ้นกลยทุธแ์ละกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนของบรษัิท ฯ ไดน้ ำเป้ำหมำยกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์กำรสหประชำชำติ  และน ำหลักปฏิบัติตำมมำตรฐำน      
ISO 26000 มำประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยั่งยืนของบริษัท ฯ พรอ้มทั้งมีกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและติดตำมควำมเสี่ยง ครอบคลมุทุกมิติทัง้ดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม    
และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองกำรเป็นผูน้  ำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย 
และภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ภำยใตห้ลกับรรษัทภิบำลที่ดีในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงสมดุล ควบคู่ไปกับ   
กำรสรำ้งคุณค่ำรว่มใหก้บัสงัคมและสรำ้งชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีใหก้บัชุมชน กำรมีส่วนรว่มดูแลรกัษำสิ่งแวดลอ้ม   
ซึง่จะท ำใหบ้รษัิท ฯ เติบโตอยำ่งยั่งยืนและเป็นท่ียอมรบัในสงัคม โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

 
ด้านธรรมาภบิาล  
บริษัท ฯ ด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปรง่ใสต่ำมหลกัธรรมำภิบำลที่ดีต่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย พรอ้มทัง้ปฏิบตัิตำม

กฏหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีกำรและมำตรฐำนสำกลท่ีบริษัท ฯ เก่ียวขอ้งรวมถึงนโยบำยตำ่งๆของบรษัิท ฯ เช่น 
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี จรยิธรรมธุรกิจ กำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลมุตลอดห่วงโซ่อปุทำน กำรบรหิำรควำม
ต่อเนื่องทำงธุรกิจ กำรต่อตำ้นทุจริตคอรร์ปัชั่น กำรแข่งขันทำงกำรคำ้ที่เป็นธรรม  กำรรบัเรื่องรอ้งเรียนและ
แจง้เบำะแส กำรปอ้งกนัและรกัษำควำมมั่นคงปลอดภยัดำ้นสำรสนเทศ กำรจดักำรดำ้นภำษี เป็นตน้ 

สง่เสรมิและยกระดบักำรตอ่ตำ้นทจุรติคอรร์ปัชั่น ขยำยแนวทำงสูห่ว่งโซอ่ปุทำนผำ่นกำรสนบัสนนุใหคู้ค่ำ้
เขำ้รว่มเป็นภำคีเครอืขำ่ยแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ตำ้นทจุรติ 

ปกป้อง คุม้ครองขอ้ม ูลส ่วนบ ุคคล (Privacy of Personal Information)  และเคำรพควำมเป็น
ส่วนตัวขอ้มูลส่วนบุคคล (Data Privacy) แก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท ฯ ทัง้หมด ดว้ยเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัและระบบรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูที่ดีที่สดุ 

เป็นองคก์รที่ยอมรบัและเคำรพสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงครอบคลุมทัง้ภำยใน  
และภำยนอกบรษัิท ฯ รวมถึงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด 

 
ด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรและสรำ้งชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีแก่ลูกคำ้ผ่ำนสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ 

ทนัสมยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม พรอ้มพฒันำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเรว็ 

สนบัสนนุกำรบรโิภคอยำ่งมีควำมรบัผิดชอบ (Responsible Consumption) โดยรว่มมือกบัพนัธมิตรทำง
ธุรกิจพฒันำสินคำ้กลุ่ม Eco product  สินคำ้ ECO Choice พรอ้มทัง้ส่งเสริมกำรใช้สินคำ้พลำสติกอย่ำงมี
ควำมรบัผิดชอบ (Responsible Plastic Consumption)   
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ด้านการดูแลพนักงาน 
มอบสวสัดิกำรที่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิตของพนกังำนและครอบครวั  (Living Wage) พรอ้มทัง้พฒันำ

ศกัยภำพควำมสำมำรถของพนกังำนใหม้ีควำมกำ้วหนำ้   
ใหค้วำมส ำคัญในเรื่องอำชีวอนำมัยควำมปลอดภัย พรอ้มทัง้สรำ้งสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนที ่ดี 

กระตุน้ใหเ้กิดควำมคิดริเริ่ม สรำ้งสรรค ์และสำมำรถท ำงำนไดเ้ต็มศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถ 
สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติและใหโ้อกำสที่เท่ำเทียมกันในกำร

ปฏิบตัิงำน สง่เสริมกำรจำ้งแรงงำนในทอ้งถ่ิน ผูด้อ้ยโอกำสและคนพิกำร โดยไม่ค ำนงึถึงเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ 
เพศ อำย ุสผิีว กำรศกึษำ สถำนะทำงสงัคม หรอืเรือ่งอื่นใดก็ตำม  

ใหค้วำมส ำคญัในกำรรบัฟังขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะของพนักงำน ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐำนขอ้เท็จจริง และ
เคำรพในสทิธิเสรภีำพของพนกังำนในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

 
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ 
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มจำกกำรด ำเนินธุรกิจผ่ำนกำรบูรณำกำร

แนวคิดเรือ่ง “เศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy)” เขำ้ไปประยกุตใ์ชต้ลอดหว่งโซอ่ปุทำน โดยสง่เสรมิกำรน ำ
ทรพัยำกรมำใชใ้หเ้กิดประสทิธิภำพสงูสดุ ตัง้แตภ่ำคกำรผลติ กำรบรโิภค ไปจนถึงกำรจดักำรของเสยี  

ปรบัตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกับกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซคำรบ์อนไดออกไซดจ์ำกกำรด ำ เนินธุรกิจ พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิด
ควำมรว่มมือของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีในหว่งโซอ่ปุทำน  

ลดกำรใชพ้ลงังำน และเพิ่มสดัส่วนกำรใชพ้ลงังำนทดแทน ส่งเสริมและสนบัสนุนกำรอนุรกัษ์พลงังำน 
กำรมีสว่นรว่มของพนกังำนตลอดจนคูค่ำ้ที่ส  ำคญัในหว่งโซอ่ปุทำน ตระหนกัถึงกำรปรบัตวัตอ่กำรเปลีย่นแปลงดำ้น
พลงังำน และปรบัปรุงประสทิธิภำพกำรใชพ้ลงังำนในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยั่งยืนตำมนโยบำยกำรจดักำรพลงังำน 
กำรอนรุกัษ์พลงังำนและพลงังำนทดแทน 

มีกระบวนกำรจดักำรขยะอยำ่งยั่งยืนเพื่อใหเ้กิดประสทิธิภำพสงูสดุ และลดปรมิำณขยะที่เกิดขึน้จำกกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยใช้แนวทำงลดกำรใช้ (Reduce) กำรใช้ซ  ำ้ (Reuse) และหมุนเวียนกลบัมำใช้ใหม ่
(Recycle) เพื่อใหป้รมิำณขยะที่เหลอืเขำ้สูก่ระบวนกำรฝังกลบเหลอืนอ้ยที่สดุ  

 
ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
พฒันำและปรบัปรุงประสิทธิภำพในห่วงโซ่อุปทำน เพิ่มขีดควำมสำมำรถของบริษัท ฯ และรกัษำกำร

เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ผ่ำนกำรพัฒนำและปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนในทุกกระบวนกำรหลกัของบริษัท ฯ ทัง้กำร
ปฏิบตัิงำนดำ้นสนิคำ้ กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรบรกิำร กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรกระจำยสนิคำ้ กำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำร
ด ำเนินงำนของสำขำ  

ส่งเสริมกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์อย่ำงยั่ งยืน และสนับสนุนกำรบริโภคอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ 
(Responsible Consumption) ผ่ำนแนวทำงกำรจดักำรบรรจุภณัฑอ์ย่ำงยั่งยืน มีกำรพิจำรณำทกุกระบวนกำรใน
วงจรชีวิตของผลติภณัฑ ์(Product Life Cycle) ใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรจดักำรบรรจภุณัฑอ์ยำ่งยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรพัฒนำนวัตกรรมของสินค้ำและบริกำรที่
ค  ำนงึถึงสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมำภิบำล เพื่อสรำ้งควำมส ำเรจ็ใหเ้กิดขึน้รว่มกนัตลอดทัง้หว่งโซอ่ปุทำน 
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ส่งเสริมให้คู่ค้ำมีควำมรูด้้ำนกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่ งยืน ตำมหลัก ESG (Environment, Social, 
Governance) เพื่อใหคู้่คำ้สำมำรถบริหำรจดักำรควำมยั่งยืนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคลอ้งกับเป้ำหมำย
กำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององคก์ำรสหประชำชำติ 

สง่เสริมใหคู้่คำ้และพนัธมิตรทำงธุรกิจมีสว่นรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคมในกำรพฒันำชุมชน ผ่ำนโครงกำร
ตำ่งๆของบรษัิท ฯ 

 
ด้านการดูแลสังคมและชุมชน 
สรำ้งกำรเจรญิเติบโตทำงเศรษฐกิจใหช้มุชนและสงัคม ผ่ำนกำรสรำ้งคณุคำ่รว่มโดยน ำควำมรูค้วำมถนดั

ขององคก์ร ไปสรำ้งงำน สรำ้งรำยได ้และพฒันำชมุชนสงัคม ผำ่นกิจกรรมและโครงกำรตำ่งๆ  
สรำ้งคณุคำ่รว่มทำงสงัคมผำ่นกำรสง่เสรมิอำชีพ รำยได ้และกำรพฒันำศกัยภำพ รวมถึงสรำ้งโอกำสทำง

อำชีพและสรำ้งคณุภำพชีวิตที่ดีใหก้บักลุม่เปรำะบำง (กลุม่คนในสงัคมที่ตอ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพิเศษ)  
ยกระดบักระบวนกำรสรำ้งควำมผกูพนักบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียใหส้อดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล โดยมีกำร

ระบกุลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี ควำมคำดหวงัและแนวทำงเพื่อตอบสนองตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย รวมถึงกำรสรำ้งควำม
ตระหนกัของพนกังำนในบรษัิท ฯ ตอ่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี มีกระบวนกำรตรวจสอบทกุขอ้รอ้งเรยีนจำกผูม้ีสว่นไดส้ว่น
เสยี เพื่อสรำ้งควำมไวว้ำงใจ และควำมผกูพนัท่ีดีกบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีอยำ่งตอ่เนื่อง 

 
บริษัท ฯ ใคร่ขอควำมร่วมมือใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน ร่วมแรงร่วมใจในกำรใหก้ำร

สนบัสนนุ สง่เสรมิและปฏิบตัิงำนใหส้อดคลอ้งตำมนโนบำยกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืน อีกทัง้สนบัสนนุใหพ้นัธมิตรทำง
ธุรกิจน ำนโยบำยดงักล่ำวไปปรบัใชใ้นกำรด ำเนินงำน และเพื่อผลกัดนัใหเ้กิดกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนเป็นไปตำม
นโยบำย บริษัท ฯ จะเปิดเผยขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยั่งยืนที่เก่ียวขอ้งในทุกมิติ ตำมหลกัเกณฑแ์ละ
ขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงมำตรฐำนที่สำกลยอมรบัอย่ำงเพียงพอ โปรงใส่ และต่อเนื่องเป็น
ประจ ำทกุปี  
 
  ทัง้นี ้ใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกรำคม 2564 เป็นตน้ไป 

จึงประกำศใหท้รำบโดยทั่วกนั 

 ประกำศ ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2564  

 บรษัิท  โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

( นำยคณุวฒุิ     ธรรมพรหมกลุ )  

 กรรมกำรผูจ้ดักำร   


