บริษัท เอ็ม วิชัน จํากัด (มหาชน)
นโยบาย
ความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัท ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่า งยังยืนภายใต้ ความรับ ผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้ อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึงบริษัทฯ หวังว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ ควบคู่กนั ไปด้ วย ทังนี
บริษทั ฯ ได้ จดั ทํานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 7 หมวด ดังนี
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นทีจะประกอบธุรกิจด้ วยความซือสัตย์สุจริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมันทีจะแข่งขัน ทาง

การค้ าตามหลักจริ ยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามทีขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทาง
การค้ า การเรี ยก รับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ทีไม่สุจริตทางการค้ าในการจัดซือเครื องจักร เป็ นต้ น นอกจากนี บริษัทฯ
ยังได้ เคารพต่อสิ ท ธิใ นทรั พย์ สิน ทางปั ญ ญาของผู้อืน โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบายให้ บุ ค ลากรปฏิ บัติต ามกฎหมายหรื อ
ข้ อกําหนดเกียวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญา อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีลิขสิทธิถูกต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น
อีกทัง บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สํานึกให้ แก่บุคลากรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับชันให้ เกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษัทฯ มีการบริ หารกิจการบนพืนฐานความโปร่งใส มีจริ ยธรรม ยึดมันในหลักการการกํากับดูแลกิจการ และ

ปฏิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การให้ หรื อรับสินบนกับเจ้ าหน้ าทีของรั ฐ
หรื อภาคเอกชน โดยบริษทั ฯ ได้ กําหนดโครงสร้ างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้ าทีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ล ะหน่ว ยงานให้ มี ความชัดเจน เพื อให้ มีการถ่วงดุล อํานาจและมีความรัด กุมในการตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี บริษทั ฯ ยังได้ กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิให้ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษทั ฯ ดังนี

(1) ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ดําเนินการหรื อยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
รูปแบบทังทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานทีเกียวข้ อง และให้ มีการสอบทานการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชันนีอย่างสมําเสมอ
(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริ ษัทฯ มีหน้ าทีต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ ทราบถึงการกระทําทีเข้ าข่าย
การทุจริ ตคอร์รัปชันทีเกียวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยแจ้ งต่อผู้บังคับบัญชา หรื อบุคคลทีรับผิดชอบ และให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
(3) บริษทั ฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนทีแจ้ งเรื องการทุจริ ตคอร์รัปชัน รวมทังบุคคลทีให้ ความ
ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน
(4) คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ ายจัดการต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างในการต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน และมีหน้ าทีในการให้ ก ารส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน เพือ
สือสารไปยังพนักงานและผู้ทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ
ต่าง ๆ เพือให้ เหมาะสมกับการเปลียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกําหนดของกฎหมาย
(5) ผู้ทีกระทําการทุจริตคอร์รัปชันจะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบทีบริ ษัทฯ กําหนดไว้ และ
อาจได้ รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิดกฎหมาย
(6) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการฝึ กอบรมและการเผยแพร่ ความรู้ให้ แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้ มี
ความเข้ าใจในการปฏิบ ัติตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน และส่งเสริ มด้ านคุณ ธรรม ความ
ซือสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้ าทีของตน
(7) บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ คู่สญ
ั ญา คู่ค้า หรื อบุคคลอืนที ต้ องปฏิบัติหน้ าทีที เกียวข้ องกับ บริ ษัท ฯ รายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์รัปชันของบริษทั ฯ
(8) บริ ษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลือนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผล
การปฏิบ ัติ งาน และการกํา หนดค่า ตอบแทนของพนัก งานและลูก จ้ า งของบริ ษัท ฯ อย่างเป็ นธรรมและ
เพียงพอ เพือป้องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชันภายในองค์กร และเป็ นการสร้ างหลักประกันให้ แก่พนักงานและ
ลูกจ้ างของบริษทั ฯ
(9) เพือความชัดเจนในการดําเนินการในเรื องทีมีความเสียงสูงกับการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชันในเรื องดังต่อไปนี
ให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ดิ ้ วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้ แน่ชดั

(ก) การให้ มอบหรื อรับของกํานัล และการเลียงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย
เป็ นตามธรรมเนียมทางการค้ าปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่าทีเหมาะสม
(ข) การให้ หรื อรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ อง
มันใจว่าการให้ หรือรับเงินบริ จาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้ เป็ นการอําพรางการติดสินบน
(ค) ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอืน ๆ กับหน่วยงานภาครัฐ
หรื อเอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย นอกจากนี กรรมการบริ ษทั ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้ างของบริษัทฯ จะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของการดําเนินกิจการ
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ทีมีส่วนเกียวข้ องไม่ว่าจะ

เป็ น พนัก งาน ชุม ชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ น มนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ
เสรี ภาพทีเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขันพืนฐาน และไม่เลือกปฏิบ ตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื องของเชือชาติ สัญชาติ ศาสนา
ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริษัทฯ
เข้ าไปมีส่วนเกียวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี
บริ ษัทฯ ได้ ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้ อกําหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีส่วนร่ วมในการแสดง
ความคิดเห็น และช่องทางในการร้ องเรียนสําหรับผู้ทีได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี เพือให้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ ดําเนินการสร้ างองค์ความรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
4.

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น

ปั จจัยทีจะช่วยเพิมมูลค่าของกิจการและเสริมสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษัท
ฯ ในอนาคต ทังนี บริษทั ฯ ได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี
(1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
(2) จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงือนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานทีเป็ นธรรม

(3) ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่วมสัมมนา
และฝึกอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ทีเกียวข้ องเพือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝังทัศนคติทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บุคลากร
(4) จัดให้ มี สวัส ดิการด้ านต่า ง ๆ สํา หรับพนักงานตามที กฎหมายกํ า หนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจากที กฎหมายกํา หนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบ ัติเหตุ เป็ น ต้ น รวมถึงการให้ เ งิน
ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้น
(5) จัดให้ มีบริการตรวจสุขภาพประจําปี แก่บุคลากรทุกระดับชันของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสียง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
(6) ดําเนิน การให้ พนักงานปฏิบัติง านได้ อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที ทํ างานที ดี โดยจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริมสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึ ก อบรม และส่งเสริ ม ให้ พนัก งานมี สุขอนามัย ที ดี และดูแลสถานที ทํ า งานให้ ถูกสุข ลักษณะ มี ค วาม
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
(7) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี ยวกับปฏิบ ตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการ
กระทําทีไม่ถกู ต้ องในบริษัทฯ รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานทีรายงานเรื องดังกล่าว
5.

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุ่งมันทีจะพัฒนาสินค้ าของบริษัทฯ เพือความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าและยึดมันในการ

ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ าด้ วยความรับผิดชอบ และความซือสัตย์ ดังนี
(1) บริษทั ฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ าและบริการเป็ นสําคัญ โดยบริษทั ฯ มุ่งเน้ นการให้ บริ การที
มีคณ
ุ ภาพ เพือให้ลกู ค้ าได้ รับสินค้ าและบริการทีมีคณ
ุ ภาพ และได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
(2) บริ ษัทฯ มีการพัฒนาการให้ บริ การต่อลูก ค้ าอย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เพือให้
ลูกค้ าได้ รับสินค้ าและบริการทีมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน และตรงความต้ องการ
(3) บริ ษัทฯ ยึดมันในการตลาดทีเป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ ลูกค้ าได้ รับข้ อมูลเกียวกับสินค้ า
ของบริ ษัท ฯ ที ถูกต้ อง ไม่บิดเบือน คลุม เครื อ หรื อโฆษณาเกิน จริ ง เพือให้ ลูก ค้ ามี ข้อมูลที ถูก ต้ อ งและ
เพียงพอในการตัดสินใจ

(4) บริ ษัท ฯ คํานึงถึงความต้ องการของลูก ค้ า และมุ่งมันที จะให้ ลูก ค้ าได้ รั บสิน ค้ า และบริ การที มี คุณ ภาพ
รวมถึงออกแบบ สร้ างสรรค์ และพัฒนาสินค้ าและบริ การอยู่เสมอ เพือให้ ลูกค้ ามีความมันใจในคุณภาพ
และมาตรฐาน ของสินค้ าและบริ การของบริษัทฯ
(5) บริ ษัท ฯ จัดให้ มี ร ะบบลูกค้ าสัม พันธ์ เพื อใช้ ใ นการสื อสารติด ต่อกับ ลูก ค้ า รวมถึง การรั บ เรื องร้ องเรี ย น
เกียวกับคุณภาพของสินค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่าง
รวดเร็ว
(6) บริษทั ฯ จะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางทีมิชอบ
(7) บริษทั ฯ จัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพือเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริษัทฯ ให้
ยังยืน
6.

การดูแลรักษาสิงแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพือเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนและตอบแทน

คืนสูส่ งั คมอย่างแท้ จริง โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างองค์ความรู้ สร้ างงาน สร้ างคน ดังนัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการ
ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพืนทีทีบริ ษัทฯ เข้ าดําเนินธุรกิจ
ตามควรแก่ก รณี รวมทังตอบสนองต่ อเหตุการณ์ ทีมี ผ ลกระทบต่อชุมชน สัง คมและสิงแวดล้ อมอัน เนื องมาจากการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ด้ วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริษัทฯ มี
จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้ อมและสังคมด้ วย
7.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนินงานทีมีความรั บผิดชอบต่ อสังคม
สิงแวดล้ อมและผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีน วัตกรรมทังในระดับ กระบวนการทํ างานภายในองค์กร และในระดับความร่ วมมื อ

ระหว่า งองค์ ก ร ซึงนวัตกรรมดัง กล่า วหมายถึง การริ เ ริ มทํ า สิ งต่า ง ๆ ด้ วยวิธี ใ หม่ๆ นอกจากนี ยังอาจหมายถึ งการ
เปลี ยนแปลงทางความคิด หรื อการผลิต เพื อเป็ น การเพิมมู ล ค่า เพิ มให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ เป้า หมายของนวัต กรรมคื อ การ
เปลียนแปลงในเชิงบวก เพือทําให้ สิงต่าง ๆ เกิดความเปลียนแปลงไปในทางทีดีขนึ ก่อให้ เกิดผลผลิตทีเพิมขึน ทังนี เพือให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี

(1) สํารวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ทีดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั ว่า ก่อให้ เกิดความเสียงหรื อมี
ผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรื อสิงแวดล้ อมหรื อไม่ อย่างไร พร้ อมทังศึกษาหาแนวทางแก้ ไขเพื อลด
ผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี บริษทั ฯ จะศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด
และครอบคลุมทุกด้ าน เพือสร้ างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้ นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
(2) เปิ ดเผยนวัต กรรมที ค้ น พบในสิ งที เป็ น ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและสิ งแวดล้ อ ม เพื อกระตุ้น ให้ ธุร กิ จ และ
ผู้ประกอบการรายอืนได้ ปฏิบตั ติ าม
(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสมําเสมอ และอย่างต่อเนือง ซึงเป็ นการ
สร้ างโอกาสในการคิดค้ น ผลิตภัณ ฑ์ใหม่ และเพือการเติบโตของบริ ษัท ฯ และเพื อการตอบสนองความ
ต้ องการของผู้บริ โภค
ทังนี การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสือสารและเผยแพร่ให้ กบั กลุม่ ผู้มีส่วนได้ เสีย
ให้ รับทราบทังทางตรงและทางอ้ อม โดยผ่านช่องทางการสือสารที หลากหลาย เพือให้ มนใจว่
ั าข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัท ฯ
เข้าถึงกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ อย่างทัวถึง

