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12.

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดาเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้
บริษัทได้จัดทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มั่นที่จะแข่งขันทางการค้า
ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฎิเสธ
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า การ
เรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อ นอกจากนี้ บริษัทยังเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บคุ ลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและ
ปลูกจิตใต้สานึกให้แก่บคุ ลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการ และปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน
โดยบริษัทได้กาหนดโครงสร้างองค์กรให้มกี ารแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทางาน และสายการบังคับบัญชาใน
แต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ บริษัทยังได้กาหนดแนวทางการปฏิบัตใิ ห้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ดาเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่าเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทาที่เข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
สื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย
5. ผู้ทกี่ ระทาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกาหนดไว้ และอาจ
ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทานั้นผิดกฎหมาย
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6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่ งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตนเอง
7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกั บบริษัท รายงานการละเมิด
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตาแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการกาหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูก จ้างของบริษัทอย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
9. เพื่อความชัดเจนในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นในเรื่องดังต่อไปนี้
ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
(ก) การให้ มอบหรือรับของกานัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
(ข) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงิน สนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดย
ต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอาพรางการติดสินบน
(ค) ในการดาเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดาเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดาเนินกิจการ
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษชน
บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีสว่ นเกีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ
อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มกี าร
เฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มกี ารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนสาหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั และดาเนินการเยียวยา
ตามสมควร
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดาเนินการสร้างองค์ความรู้ดา้ นสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. กำรปฏิบัตติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่
จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัทในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
10. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
11. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็นธรรม
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12. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีก ารจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา
และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทางานเป็นทีมแก่บุคลากร
13. จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจาก
ที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน ช่วยเหลือประเภท
ต่างๆ แก่พนักงานตามนโยบายของบริษัท
14. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจาปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทางานของแต่ละบุคคล
15. ดาเนิ น การให้ พ นั ก งานปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างปลอดภั ย และมี สุข อนามั ย ในสถานที่ ท างานที่ ดี โดยจัด ให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสานึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย
ในการทางานอยู่เสมอ
16. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการ
กระทาที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
5. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้าและยึดมั่นใน
การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ดังนี้
17. บริษัทคานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และบริการเป็นสาคัญ โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มี
คุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
18. บริษัทมีการพัฒนาการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ
19. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของ
บริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ
ตัดสินใจ
20. บริษัทคานึงถึงความต้องการของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพรวมถึง
ออกแบบ สร้า งสรรค์ และพั ฒ นาสิ น ค้ าและบริก ารอยู่ เสมอ เพื่ อให้ ลูก ค้ ามี ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ภาพและ
มาตรฐาน ของสินค้าและบริการของบริษัท
21. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
22. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
23. บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน
6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนและตอบแทนคืนสู่
สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการให้ความ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษทั เข้าดาเนินธุรกิจตามควรแก่
กรณี รวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัท
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ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจติ สานึกและความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย
7. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มคี วำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานภายในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่าง
องค์กร ซึง่ นวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทาสิง่ ต่างๆ ด้วยวิธใี หม่ๆ นอกจากนี้ ยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด
หรือการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาให้สิ่ง
ต่างๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดย
บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
24. สารวจกระบวนการต่ างๆ ของธุรกิ จของบริษั ท ที่ด าเนิ นการอยู่ ในปัจจุ บัน ว่า ก่ อให้ เกิ ดความเสี่ย งหรือ มี
ผลกระทบในทางลบต่ อ สั งคมหรือ สิ่ งแวดล้ อ มหรือ ไม่ อย่ างไร พร้อมทั้ งศึ ก ษาหาแนวทางแก้ ไขเพื่ อ ลด
ผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทางานอย่างละเอียด และ
ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
25. เปิ ด เผยนวั ต กรรมที่ ค้ น พบในสิ่ ง ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ กระตุ้ น ให้ ธุ ร กิ จ และ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
26. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่าเสมอ และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อการเติบโตของบริษัท และเพื่อการตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภค
ทั้งนี้ การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ให้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทเข้าถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างทั่วถึง
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