นโยบายความรับผิ ด ชอบต่อ สังคม

เอกสารแนบ

(Corporate Social Responsibilities Policy)
บริษทั มุ่งมันทีจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนควบคูไ่ ปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนันเพือให้การพัฒนา
ธุรกิจของบริษัท เป็ น ไปอย่างยังยืน คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดนโยบายความรับ ผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี
กรอบแนวทางการดําเนิ น การความรับผิด ชอบต่อ สังคม
การดําเนินธุรกิจ ภายใต้การกํากับกิจการทีดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิงแวดล้อม
และสังคม มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยคํานึงถึงผูท้ ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทีเกียวข้องทัง
ภายในและภายนอกองค์กร ตังแต่ผถู้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้าง ทังนีเพือนํ าไปสู่การพัฒนา
ธุรกิจอย่างยังยืน โดยปั จจุบนั บริษทั ได้กาํ หนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
3. การปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม
1. การประกอบกิจ การด้ว ยความเป็ น ธรรม
บริษทั และบริษทั ย่อยให้ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันทางการค้าทีสุจริต
และเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย และยึดกติกาของการแข่งขัน
อย่างเสมอภาคของการได้รบั ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย การดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ ต้องไม่นํามาซึงความเสือม
เสียต่อชือเสียงของบริษทั และบริษทั ย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดําเนินธุรกิจดังนี คือ
- ไม่เรียก รับ หรือยินยอม ทีจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดซึ
ื
งอยู่น อกเหนือข้อตกลงการค้า หรือ
เงือนไขทางการค้า
- มุ่งสร้างความสัมพัน ธ์ ความร่วมมือทีดี ร่วมกับคู่คา้ เพือเสริมสร้างศักยภาพและประสิท ธิภาพในการ
ดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคูค่ า้ ไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ตนเอง หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษทั และบริษทั ย่อยจะไม่ดาํ เนินการใดๆ ทีเกียวข้องกับการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รวมทังส่งเสริม
ให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สนิ ค้าและบริการทีมี
ลิขสิทธิถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทําทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
-

เอกสารแนบ
-

-

บริษทั และบริษทั ย่อยต่อต้านการแข่งขันทีไม่เป็ นธรรม โดยบริษทั และบริษทั ย่อยจะไม่ดาํ เนินการในเรือง
ดังต่อไปนี ได้แก่ การรวมหัวกําหนดราคา การกําหนดราคาจําหน่ ายเพือกําจัดคู่แข่ง โดยการกําหนด
ราคาของบริษทั จะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซือ ตลอดจนต้นทุนอืนๆ ทีเกียวข้อง
หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็ นการกําหนดราคาสิน ค้าตามต้นทุ นสินค้าและค่าใช้จ่ ายต่ างๆ เพือให้สามารถ
แข่งขันได้ / นโยบายการจัดซือของบริษทั มีการกําหนด วิธกี ารจัดหา ขันตอนการดําเนินงานทีชัดเจน
เพือให้เกิดความเป็ นธรรม
บริษทั และบริษทั ย่อยได้กําหนดช่องทางการร้องเรียนเรืองทีไม่ได้รบั ความเป็ น ธรรม โดยมีจุดรับเรือง
ร้องเรียนดังกล่าวทีบริษทั ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษทั เป็ นต้น

2. การต่อ ต้านการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน

บริษทั และบริษทั ย่อยดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมันในความถูกต้อง โดยจัดให้มแี นวทางในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริมและปลูกฝั งให้ผบู้ ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง ไม่สนับสนุนให้มกี ารสร้างความสําเร็จของงานด้วยวิธกี ารทุจริต คณะกรรมการบริษทั มี
นโยบายปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
- สร้างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบ ตั ติ ามกฎระเบีย บ ด้วยความซือสัตย์สุจริต
(ตามคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษทั )
- จัด ให้ม ีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิท ธิภาพและประสิท ธิผล มีการตรวจสอบและถ่ วงดุล การใช้
อํานาจให้เหมาะสม เพือป้ องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชันต่างๆ
- ห้ามมิใ ห้ก รรมการบริษัท ผู้บ ริหาร และพนัก งานกระทํ า การใดๆ อัน เป็ นการเรีย กร้อ ง หรือ ยอมรับ
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนใด
ื สําหรับตนเองหรือผูอ้ นที
ื ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นการ
ปฏิบตั หิ น้าทีมิชอบ หรืออาจทําให้บริษทั เสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
- ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงานให้หรือเสนอทีจะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนใดแก่
ื
บุค คลภายนอกเพือจูงใจให้บุค คลนันกระทํ าหรือละเว้นกระทําใดทีผิดต่ อกฎหมายหรือโดยมิช อบต่ อ
ตําแหน่ งหน้าทีของตน
3. การปฏิ บตั ิ ต่อ แรงงานอย่า งเป็ น ธรรม

บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายทีจะปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่มเี งือนไขใดทีจะทํา
ให้ บริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพือให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน
บริษทั มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม (ตามข้อบังคับเกียวกับการทํางานของบริษทั ) ดังนี
- บริษทั และบริษทั ย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยพนักงานไม่
จําเป็ นต้องเรียกร้อง

เอกสารแนบ
บริษทั และบริษทั ย่อยจะไม่เลือกปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันจะปฏิบตั ติ ่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน
ในกรณีทพนั
ี กงานมีขอ้ ร้องทุกข์เกิดขึน บริษทั และบริษทั ย่อยมีขนตอนและวิ
ั
ธกี ารดําเนินการเรืองการร้อง
ทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษทั จะหาทางยุตโิ ดยเร็วและเป็ นธรรม เพือจํากัดปั ญหาให้อยู่ใน
ขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
เนืองจากบริษทั ให้ความสําคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ติ ่อพนักงานด้วยความเป็ น
ธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลหนึงบุคคลใด เป็ นไปตามคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพือใช้เป็ นแนวทางใน
การปฏิบ ตั ิงานของพนักงานทุ ก คน โดยถือว่าข้อปฏิบตั ิในคู่มือจริย ธรรมเป็ น ส่ว นหนึงของ “ระเบีย บและข้อบังคับ
พนักงาน” ทีพนักงานพึงปฏิบตั ิ ทังนี บริษทั ได้ดาํ เนินการชีแจงเรืองจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้กบั พนักงานทุก
คนรับทราบในวันแรกของการเข้าร่วมงานกับบริษทั และยังได้เน้นยํารายละเอียดในหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
-

4. ความรับผิ ด ชอบต่อ ผู้บริโภค

บริษทั และบริษทั ย่อยให้ความสําคัญความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่
ค้า และคู่ แ ข่ ง ทางธุ ร กิจ และได้ป ระกาศใช้จ ริย ธรรมทางธุ ร กิ จ (Code of Conduct) เพื อใช้ เ ป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานของบริษทั โดยมีแนวปฏิบตั คิ วามรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี
- ส่งมอบสินค้าและบริการทีมีคณ
ุ ภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้าในราคาทีเป็ นธรรม
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพือให้ทราบเกียวกับสินค้าและบริการ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทีเป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกียวกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
นันๆ
- ติด ต่ อกับ ลู กค้าด้วยความสุภ าพ มีป ระสิท ธิภ าพ และเป็ นทีไว้วางใจได้ข องลู กค้า และจัด ให้ม ีระบบ
กระบวนการทีให้ลกู ค้าร้องเรียนเกียวกับปั ญหาทีเกิดขึน
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นําไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยมิชอบ
- บริษทั และบริษทั ย่อยจัดให้มกี ารสือสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสือสารข้อมูลผลิตภัณฑ์โดย
ผ่านการแนะนําของเจ้าหน้าทีขาย หรือช่องทางการสือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
5. ความรับผิ ด ชอบต่อ ชุม ชน สังคม และสิ งแวดล้อ ม
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายส่งเสริมและให้ความรูด้ า้ นสังคมและสิงแวดล้อมกับพนักงานทุกระดับ เพือใช้
เป็ นแนวทางร่ว มกันในการพัฒนาและดูแลรับ ผิดชอบชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม โดยสนับสนุ นให้ม ีโครงการหรือ
กิจกรรมทีสร้างประโยชน์อย่างยังยืนแก่ชมุ ชนและสังคม พร้อมทังการปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกําหนดอืนๆ
ทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ โดยมีก ารประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน หรือผลกระทบด้าน
สิงแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนือง

เอกสารแนบ

-

มีการกําหนดขันตอนการจัดการของเสียจากการดําเนินงานอย่างชัดเจน
ดูแลสิงแวดล้อมรอบข้างโครงการเพือจํากัดผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย
ร่วมพัฒนาชุมชนในบริเวณรอบโครงการต่างๆ ของบริษทั

6. การดํา เนิ น งานและการจัด ทํา รายงาน

คณะทํา งานด้า นความความรับผิด ชอบต่อ สังคม
กําหนดให้ค ณะกรรมการบริหารเป็ นผู้แต่งตังคณะทํ างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกําหนดให้มี
จํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน
ทําหน้าทีเป็ นประธานคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การกํา หนดแผนการดํา เนิ น การและการรายงานผลการปฏิ บตั ิ ก าร

กําหนดให้ค ณะทํา งานด้านความรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมจัด ทํ าแผนงานความรับ ผิดชอบต่ อสัง คม นํ าเสนอ
คณะกรรมการบริหารเป็ นรายปี และกําหนดงบประมาณในการดําเนิน งานสําหรับ ปี นันๆ โดยคํา นึง ถึงกรอบแนว
ทางการดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับความเหมาะสมกับการดําเนินการของบริษทั สถานะทางการเงิน
และผลประกอบการของบริษทั และบริษทั ย่อย และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิการนํ าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
อย่างน้อย ปี ละ 1 ครัง

