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นโยบายการพฒันาความยัง่ยืน 

1.  ความส าคญั 

บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (ต่อไปนี้เรยีกว่ำ “บริษทัฯ”) เชื่อว่ำกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืและ
กำรเตบิโตอย่ำงมสีว่นร่วมคอืหนทำงในกำรสรำ้งสรรคคุ์ณค่ำในระยะยำวส ำหรบับรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดเ้สยี บรษิทัฯ 
จงึมุ่งมัน่และใหค้วำมส ำคญัอย่ำงยิง่กบัในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนืบนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
ควบคู่กบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

บริษัทฯ ได้น้อมน ำเอำหลกัปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีงมำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำม
สมดุลทัง้ในด้ำนเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผลและกำรสร้ำง
ภูมคุิ้มกนัที่ด ีโดยมคีวำมรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไข รวมถึงปฏบิตัิตำมหลกักำรสำกลด้ำนควำมยัง่ยนืต่ำง ๆ ทุก
กจิกรรมของบรษิทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรบนหลกักำรของควำมยัง่ยนืและมุ่งผลลพัธ์ทีย่ ัง่ยนื เพื่อสรำ้งคุณค่ำร่วมแก่ผู้
มสีว่นไดเ้สยี และด ำรงกำรยอมรบัและควำมเชื่อถอืของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

2. วตัถปุระสงค ์

 เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรบรหิำรจดักำร รวมถงึกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละเป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไป
ตำมหลกักำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืที่เสรมิสร้ำงและรกัษำควำมสมดุลระหว่ำงเศรษฐกจิ  สงัคม และสิง่แวดล้อมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ 

3. ขอบเขต 

 นโยบำยฉบบันี้ใชก้บักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และใหถ้อืปฎบิตักิบับุคลำกรของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ตลอดจนตวัแทนทีป่ฏบิตัหิน้ำทีใ่นนำมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

4. ค านิยาม 

 กำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยัง่ยนื หมำยถงึ กำรด ำเนินธุุรกจิที่่สรำ้งควำมสมดุุลทัง้ดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

 บรษิทัฯ หมำยถงึ บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)  
 บรษิทัย่อย หมำยถงึ บรษิทัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ดงันี้ 

(1) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัทีบ่รษิทั ซมิโฟนี่ 
คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) เป็นเจำ้ของหรอืถอืหุน้
ที่มสีทิธอิอกเสยีงในบรษิัทนัน้เกนิกว่ำร้อยละ 50 ไม่
ว่ำจะถอืหุน้เองโดยตรงหรอืถอืหุน้โดยออ้ม หรอื  

(2) บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัทีบ่รษิทั ซมิโฟนี่ 
คอมมูนิเคชัน่ จ ำกัด (มหำชน) มีอ ำนำจควบคุมใน
เรื่ องกำรก ำหนดนโยบำยทำงกำรเงินและกำร
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ด ำเนินงำนเพื่อให้ได้มำซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรม
ต่ำงๆ ของบรษิทันัน้ 

 บุคลำกร หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน ผูร้บัมอบอ ำนำจ และทีป่รกึษำของ
บรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 กรรมกำร หมำยถงึ  กรรมกำรของบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 
 ผูบ้รหิำร หมำยถงึ ผูบ้รหิำรของบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน)

ที่ต ำแหน่งตัง้แต่ระดบัหวัหน้ำสำยงำน (Head of Division) 
ขึน้ไป 

 พนักงำน หมำยถงึ พนักงำนภำยใตส้ญัญำจำ้งงำน รวมถงึพนักงำนทดลองงำน
ของบรษิทั ซมิโฟนี่ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

 ผูม้สีว่นไดเ้สยี หมำยถงึ บุุคคล กลุ่มบุุคคล หรอืนิตบิุคคลที่่สรำ้งหรอืไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรด ำเนินธุุรกิจของบริษัทฯ  ทัง้โดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม หรอืมผีลประโยชน์ใด ๆ กบักำรด ำเนินธุุรกจิของ
บรษิทัฯ ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงำน ลูกคำ้ คู่คำ้ พนัธมติรทำง
ธุรกิจ เจ้ำหนี้  คู่แข่งทำงกำรค้ำ หน่วยงำนภำครัฐและ
หน่วยงำนก ำกบัดแูล ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 
5. แนวปฏิบติั 

1. ด ำเนินงำนภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจัดกำรและ
ควำมสมัพนัธ์ที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่ม เคำรพและปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ และ
ข้อบงัคบัต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครดั รกัษำมำตรฐำนสูงสุดทำงด้ำนจริยธรรม สนับสนุนกำรป้องกนักำร
แสวงหำผลประโยชน์และกำรใชอ้ ำนำจในทำงมชิอบ และต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบ 

2. จดัโครงสรำ้งกำรก ำกบัดแูลและกำรจดักำรองคก์รทีเ่อือ้ต่อกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อควำมยัง่ยนื 
3. ก ำหนดเป้ำหมำยและกลยุทธก์ำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ ทีค่รอบคลุมมติดิำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 

และเศรษฐกจิ รวมถงึกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และควำมเสีย่งใหม่ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตครอบคลุมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่ำ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมต่อเนื่อง โดยก่อใหเ้กดิคุณค่ำร่วมต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุก
กลุ่มอย่ำงสมดุลและเท่ำเทยีม 

4. มุ่งมัน่พฒันำผลติภณัฑ์และส่งมอบกำรบริกำรที่ดี สอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล เพื่อตอบสนองและ
สรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลูกคำ้  

5. ให้ควำมส ำคัญในกำรรกัษำข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัวของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งมัน่พฒันำ
มำตรฐำนในกำรดูแลเพื่อปกป้องขอ้มูลของผูม้สี่วนไดเ้สยี และกำรตดิต่อสื่อสำรกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีให้มี
ประสทิธภิำพมำกทีสุ่ด 

6. ส่งเสรมิกำรพฒันำนวตักรรมและเทคโนโลยใีนกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ทำง
ธุรกจิ และเพื่อประโยชน์ทีย่ ัง่ยนืต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
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7. เคำรพสทิธมินุษยชน สนับสนุน สง่เสรมิ และปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด และมำตรฐำนวำ่
ดว้ยสทิธมินุษยชนทัง้ในระดบัประเทศและสำกลอย่ำงเคร่งครดั 

8. บรหิำรจดักำรทรพัยำกรบุคคลทีม่ปีระสทิธภิำพและเป็นธรรม พฒันำควำมรูแ้ละทกัษะทีจ่ ำเป็น สง่เสรมิ
ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรท ำงำน และสนับสนุนระบบจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีด่ ีรวมถงึสง่เสรมิใหบุ้คลำกรของบรษิทัฯ เคำรพและปฏบิตัติำมหลกัสทิธิ
มนุษยชนสำกล โดยยดึหลกัควำมเท่ำเทยีมและไม่เลอืกปฏบิตัิ 

9. ยึดหลกักำรเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสงัคม โดยกำรลดผลกระทบทำงลบและสร้ำงผลกระทบ
ทำงบวก ตลอดจนใช้ควำมเชี่ยวชำญทำงธุรกจิเพื่อมสี่วนร่วมในกำรยกระดบัคุณภำพชวีติของชุมชน
และสงัคมใหด้ขีึน้ อนัจะน ำไปสูค่วำมยัง่ยนืของสว่นรวม 

10. ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้น น ำประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมทัง้
ผลกระทบและทำงบวกมำพจิำรณำประกอบกำรตัดสนิใจและกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจต่ำง ๆ
ตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบักำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมอิำกำศ บรหิำรจดักำรกำรใชพ้ลงังำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งเสริมกำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ บริหำรจดักำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และดูแล
สิง่แวดลอ้มระหว่ำงบรษิทัฯ กบัหน่วยงำนภำยนอก รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย
และมำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้มอย่ำงเคร่งครดั 

11. เปิดเผยนโยบำย แนวทำงบริหำรจัดกำร และผลกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมยัง่ยืนในทุกมิติ ตำม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทีท่ ำหน้ำทีก่ ำกบัดแูลบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนมำตรฐำนที่
สำกลยอมรบัอย่ำงเพยีงพอ โปร่งใส และในเวลำทีเ่หมำะสม  

12. สรำ้งควำมตระหนักและปลูกฝังจติส ำนึกทีด่ใีหแ้ก่บุคลำกร โดยจดัใหม้กีำรสื่อสำรอย่ำงทัว่ถงึ และกำร
ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง 

13. สื่อสำรและสร้ำงควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนควำมยัง่ยืนให้แก่คู่ค้ำและ
พนัธมติรทำงธุรกจิ ตลอดจนสง่เสรมิกำรน ำนโยบำยและแนวปฏบิตัไิปประยุกตใ์ชเ้พื่อลดผลกระทบจำก
กำรด ำเนินงำนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ 

14. ก ำกบัดูแลและส่งเสรมิให้บรษิทัหรอืกจิกำรอื่นใดที่บรษิทัฯ ไปร่วมลงทุนมแีนวปฏบิตัิด้ำนกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนื 

15. แสดงเจตนำรมณ์และควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำองค์กรอย่ำงยัง่ยนื ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดใีนกำร
สรำ้งพฤตกิรรมทีน่ ำไปสูว่ฒันธรรมกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยงัยนื 

6. การส่ือสารนโยบาย 

จดัใหม้กีำรสื่อสำรนโยบำยและแนวปฏบิตัดิำ้นควำมยัง่ยนื ผ่ำนกำรฝึกอบรม กำรประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่ำง ๆ 
ทีเ่หมำะสมใหแ้ก่บุคลำกรของบรษิทัฯ  
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7. นโยบายและระเบียบปฏิบติัอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

 บุคลำกรของบรษิทัฯ ควรศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยนี้ ร่วมกบันโยบำยอื่นของบรษิทัฯ ดงันี้ 

▪ นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร และจรรยำบรรณธุรกจิ 
▪ นโยบำยกำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชนั 
▪ นโยบำยสทิธมินุษยชน 
▪ นโยบำยกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกร 
▪ นโยบำยควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
▪ นโยบำยกำรจดัซื้อจดัจำ้ง 
▪ นโยบำยกำรปฏบิตัดิำ้นภำษอีำกร 
▪ นโยบำยกำรจดักำรสิง่แวดลอ้ม 

8. การทบทวนนโยบาย 

จดัใหม้กีำรทบทวนนโยบำยฉบบัอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 
 

 ทัง้นี้ บุคลำกรของบรษิทัฯ มหีน้ำทีร่บัทรำบ ศกึษำ และท ำควำมเขำ้ใจนโยบำยกำรพฒันำควำมยัง่ยืนและ
แนวปฏบิตัิที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสรมิ สนับสนุน ผลกัดนั และปฏบิตัิให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรพฒันำควำม
ยัง่ยนืและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบำยนี้ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรสรรหำ พจิำรณำค่ำตอบแทนและก ำกบัดแูลกจิกำร ครัง้ที ่3/2565 
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2565 และได้รับกำรอนุมัติในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 14
พฤศจกิำยน 2565 


