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นโยบายด้านการพัฒนาอย่างย่ังยนื 
 
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโต มั่นคงและยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอ้ม ดว้ยการน าแนวคิดหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรบัใช ้และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียของบริษัท ในกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษัท ไดมี้การระบุถึงประเด็นส าคญั ไดแ้ก่ การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัและระเบียบต่างๆ การรกัษาความสมดลุทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยค านึงถึงผูมี้
ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม การลดผลกระทบจากการด าเนินงานตลอดห่วงโซ่คณุคา่ธุรกิจ (Value Chain) อีกทัง้ยงัใชป้ระโยชนจ์าก
จุดแข็งขององคก์ร และการน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช ้เพื่อสรา้งนวตักรรมและการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับสังคม
ชมุชนและการใหค้วามส าคญัตอ่การรกัษาสิ่งแวดลอ้มอย่างตอ่เน่ืองอีกดว้ย 

กรอบการด าเนินงานด้านความย่ังยนืของบริษัท 

1. การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทเป็นองคก์รที่ยึดมั่นการด าเนินธุรกิจภายใตห้ลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มี
คณุธรรม มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ปราศจากการทุจริตคอรร์ปัชั่ น มุ่งเนน้การสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ
ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียโดยรวม บริษัทไดก้ าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการเพื่อน าไปสู่การสรา้งความสามารถใน
การแข่งขันและผลประกอบการที่เป็นเลิศ โดยค านึงถึงผลกระทบในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมี
จรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ดแูลผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มอย่างเท่าเทียมกนั รวมถึง
ความสามารถในการปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลงอีกดว้ย 

 
2. เป็นองคก์รทีด่ขีองสังคม 

บริษัทตระหนักดีว่า การสรา้งสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนั้น ตอ้งไดร้บัความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนจาก
พนัธมิตรและเครอืข่ายกบัองคก์รอื่นๆ เขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือสงัคม ควบคูไ่ปกบัการปลกูฝังพนกังานใหมี้จิตอาสา 
มีจิตส านึกสาธารณะ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม บรษิัทสนบัสนนุใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสงัคม เพราะ
บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นก าลงัส าคญัในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทใหก้า้วหนา้และ
ต่อเน่ือง ทัง้นี ้แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท มีความสอดคลอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทที่มุ่งสู่
การเป็นองคก์รที่รบัผิดชอบต่อสงัคม และพัฒนากิจกรรมต่างๆ ใหส้รา้งประโยชนส์ู่สงัคมไดอ้ย่างกวา้งขวาง ดว้ยความ
มุ่งหวงัใหส้งัคมไทยพฒันาในทกุมิติของความยั่งยืน 

3. ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
 

บรษิัทใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความซื่อสตัย ์เป็นธรรม ตรวจสอบได ้และยดึมั่นการด าเนินงาน
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน  โดย
บรษิัทตระหนกัดีวา่ การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปรง่ใส และมีจรยิธรรม เป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสียทกุกลุ่ม อีกทัง้เป็นสนบัสนนุการพฒันาเติบโตของบรษิัทอย่างยั่งยืน ทัง้นี ้บรษิัทใหค้วามส าคญัในการด าเนินธุรกิจ โดย
ปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขันทางการคา้ที่สุจริตและเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และยึด
กติกาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคของการไดร้บัผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย  
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4. สิทธิมนุษยชน 
 
บริษัทใหค้วามส าคัญและตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยการใหค้วามส าคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์

เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงการปฏิบตัิตามกฎหมายและหลกัการสากลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหม้ั่นใจว่าการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทปราศจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนในทกุกิจกรรมทางธุรกิจทัง้ภายในบริษัท รวมถึงผูมี้ส่วนไดส้่วน
เสียทกุฝ่ายตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) และสนบัสนนุใหคู้่คา้และผูร้ว่มธุรกิจ มีส่วนรว่มในการด าเนินธุรกิจโดย
เคารพถึงหลกัสิทธิมนษุยชน และน าหลกัการเรื่องสิทธิมนษุยชนนีไ้ปปรบัใชใ้นการด าเนินงานของบรษิัท  

 
5. บริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ่งหมายถึง บคุคล หน่วยงาน หรือองคก์รที่มีความเก่ียวขอ้ง
กบับรษิัท ทัง้นี ้การระบผุูมี้ส่วนไดเ้สียที่ชดัเจนจะช่วยให้บรษิัทสามารถบริหารจดัการความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่าง 
ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม และเพื่อสรา้งความเช่ือมั่น ความสมัพนัธอ์นัดี และสรา้งความผูกพนักับผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนลด
ผลกระทบอนัไม่พงึประสงค ์เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมและการด าเนินงานของบรษิัท  

6. บริหารจัดการหว่งโซ่อุปทาน 

บรษิัทใหค้วามส าคญัในดา้นการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน เพื่อลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจในดา้นต่าง ๆ อาทิ 
ความเสี่ยงดา้นตน้ทนุในสายโซอ่ปุทาน ความเสี่ยงดา้นการขาดแคลนวตัถดุิบ ความเสี่ยงในการหยดุชะงกัของธุรกิจ รวมถึง
ความเสี่ยงดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ (Environmental Social and Governance: ESG) ที่อาจเกิด
จากการด าเนินงานของคู่คา้ นอกจากนี ้เพื่อส่งเสรมิใหธุ้รกิจสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน บรษิัทจึงมีแนวทางในการบรหิาร
จดัการห่วงโซอ่ปุทานที่ครอบคลมุตัง้แตข่ัน้ตอนการคดัเลือกคูค่า้ การควบคมุคณุภาพของวตัถดุิบสินคา้และบรกิารของคู่คา้
จนถึงกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานประจ าปี ตลอดจนการรกัษาความสมัพนัธท์ี่ดีกับผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่
อปุทาน ซึง่สอดคลอ้งกบัความมุ่งมั่นของบรษิัทที่จะด าเนินธุรกิจรว่มกบัคูค่า้ดว้ยความโปรง่ใส 

7. บุคลากรขององคก์ร 

พนกังานเป็นปัจจยัที่ส  าคญัในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานของบรษิัท องคก์รจะเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืนนัน้ ตอ้งไดร้บัการ
สนบัสนนุและขบัเคลื่อนจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ดงันัน้ บรษิัทจึงมุ่งมั่นในการดแูลพนกังานทกุคนอย่างเท่าเทียม ไม่
เลือกปฏิบตัิโดยใหค้วามส าคญัตัง้แต่กระบวนการวางแผนก าลงัคนและการสรรหา การบริหารค่าตอบแทนและการรกัษา
พนกังาน การบรหิารความกา้วหนา้ในอาชีพ รวมถึงการสรา้งสภาพแวดลอ้มที่ปลอดภยัและเอือ้ตอ่การมีคณุภาพชีวิตที่ดี มี
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน เพื่อตอบสนองความตอ้งการ/ความคาดหวงัของพนักงานทุกคนใหมี้ความสขุในการ
ท างานก่อใหเ้กิดความผกูพนัตอ่องคก์ร และสนบัสนนุการเติบโตและพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน 

 
8. นวัตกรรม พัฒนาผลิตภณัฑแ์ละบริการทีเ่ป็นเลิศ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ (Disruptive Technology) และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลง ท า
ใหธุ้รกิจจ าเป็นตอ้งคิดคน้พฒันาผลิตภณัฑแ์ละการบริการที่สามารถเขา้ถึงผูบ้รโิภคที่รวดเรว็และตอบสนองรูปแบบการใช้
ชีวิตในปัจจบุนั โดยแนวคิดที่ว่าหากธุรกิจมีการเตรียมความพรอ้มและมีการจดัการดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ดี ย่อม
ไดเ้ปรียบในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และกา้วสู่ต  าแหน่งผูน้  าในธุรกิจ ทัง้นี ้บรษิัทตระหนกัถึงความเสี่ยงและโอกาส
จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาและจัดการนวัตกรรมเพื่อปรับตัว และรองรับการ
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เปลี่ยนแปลง เพื่อกา้วสู่ผูน้  าในระดบัสากล  บรษิัทจึงมุ่งเนน้การน าดิจิทลัมาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพและมลูค่าเพิ่มการด าเนิน
ธุรกิจใหเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง เกิดความคล่องตวัและโปรง่ใส ตามหลกัก ากบัดแูลกิจการที่ดี ตลอดจนน าไปสู่โอกาสและการ
พฒันาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ จึงก าหนดแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเพื่อสรา้งนวตักรรมดิจิทลั การวิจยัตลาด
และธุรกิจ เพื่อรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ มาใชป้ระกอบการวางแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละปรบัปรุงการใหบ้ริการให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนบัสนุนการวิจยัผลิตภณัฑแ์ละบริการที่มี
คณุภาพปลอดภยัและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม สงัคมและชมุชน             

   
9. ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

 

บริษัทมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการตามแนวทางนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน โดยใหค้วามส าคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม การคุม้ครองป้องกนัความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 
นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญัต่อการอนรุกัษ์ทรพัยากร การลดความสญูเสีย การปฏิบตัิตามกฎหมายกฎระเบียบและ
ข้อบังคับ บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหน้าที่และความ
รบัผิดชอบโดยตรงของผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน 

การขับเคล่ือนการเตบิโตด้านความย่ังยนืของบริษัท 

การพัฒนาด้านมิตเิศรษฐกิจ 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองคก์รที่มีการก ากับดแูลกิจการที่ดี ด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม มีความโปรง่ใส และ
ตรวจสอบได ้ตลอดจนจดัใหมี้ระบบการบรหิารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสรา้งคณุค่าเพิ่มใหแ้ก่กิจการโดยค านึงถึงผู้
มีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม อีกทัง้บรษิัทยงัใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร โดยค านงึถึงความ
ตอ้งการของลูกคา้ ซึ่งบริษัทมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับคู่คา้โดยผ่านการบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ที่มีประสิทธิภาพ สรา้งสรรค์และพัฒนานวัตกรรมต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ของบรษิัท 

การพัฒนาด้านมิตสัิงคม 

บรษิัทมุ่งมั่นสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่สงัคม ชมุชน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุกลุม่อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยเริ่มจากการ
พฒันาความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และศกัยภาพของพนกังาน เพื่อสรา้งคนที่มีคณุภาพสู่สงัคม สรา้งงาน สรา้งอาชีพและ
กระจายรายไดสู้่ชุมชน เพื่อการสรา้งสงัคมที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชน อีกดว้ย บริษัทมีเป้าหมายในการเป็น
องคก์รที่เป็นส่วนหนึ่งของการขบัเคลื่อนสงัคมอย่างยั่งยืนโดยมีหลกัปฏิบตัิที่ส  าคญั ดงันี ้

▪  มีการปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนโดยค านงึถึงหลกัสิทธิมนษุยชนเป็นส าคญั 

▪  มีการด าเนินแผนการพฒันาความผูกพนัของพนกังาน และวดัผลประเมินความผูกพนัของพนกังานต่อองคก์รอย่าง
สม ่าเสมอ 

▪  สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบัสงัคม ชมุชนที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงแบ่งปันความรูด้า้นเทคโนโลยีและธุรกิจ ซึ่งเป็นรากฐานที่
ส  าคญัในการเติบโตของสงัคมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

▪  บ าเพ็ญประโยชนใ์หก้บัชมุชน ผ่านโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ตา่งๆ ของบรษิัท 
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การพัฒนาด้านมิตส่ิิงแวดล้อม 

บริษัทเช่ือมั่นว่าความส าเร็จของการประกอบธุรกิจขึน้อยู่กับการพฒันาอย่างยั่งยืนในดา้นสิ่งแวดลอ้ม ชุมชน และสงัคม 
บรษิัทตระหนกัดีว่า การด าเนินธุรกิจจะส่งผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิัทจึงมุ่งมั่นที่จะบรหิาร
จดัการผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ความเสี่ยงและโอกาสในการลดตน้ทนุในการท าธุรกิจ เพิ่มผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และ
เพื่อใหม้ั่นใจว่าไดร้กัษาสิ่งแวดลอ้มไวส้  าหรบัคนรุน่ต่อไป บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะรกัษาสิ่งแวดลอ้มและมีส่วนรว่มในการ
ส่งเสริมชุมชนที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่โดยประกอบธุรกิจดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและปฏิบัติตามกฏระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 
รวมทัง้เป็นไปตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ดงันัน้ บริษัทใหค้วามส าคญักับการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้ม การใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการสรา้งความตระหนกัใหบุ้คลากรของบรษิัทมีความรบัผิดชอบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม 
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             (ดร.ณรงคช์ยั  อคัรเศรณี) 
                  ประธานกรรมการ 
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ใบลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบัติ 
 

 
ขา้พเจา้ไดร้บันโยบายดา้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแลว้ ขา้พเจา้จะศึกษาและยอมรบัที่จะปฏิบัติตาม  รวมทั้งจะยึดถือ
นโยบายดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน เป็นหลกัปฏิบตัิในการดาํเนินงานอย่างเครง่ครดั 
 
 
 

ลงช่ือ .............................................................  
    (.....................................................................)  
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