นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมและการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
บริ ษั ท ฯ ด ำเนิ น ธุ รกิ จ อยู่ภ ำยใต้ ก รอบของธรรมำภิ บ ำลที่ ดี มี ค วำมโปร่ ง ใสและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมี
ควำมมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนำธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ ำงสมดุลทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ตังมั
้ น่ ที่ จะ
ดำรงตนให้ เป็ นบริ ษั ทที่ เป็ นแบบอย่ำงที่ ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในกำรด ำเนิน ธุรกิ จ อย่ำงยั่งยืน และ
สำมำรถบริ หำรกิจกำรให้ เติบโตอย่ำงมัน่ คงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม บนพื ้นฐำนของจริ ยธรรมและหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี รวมทังสำมำรถสร้
้
ำงผลตอบแทนให้ กับผู้ ถือหุ้นได้ อย่ำงมีประสิทธิ ภำพโดยคำนึงถึงผลกระทบในกำรดำเนิน
ธุรกิจที่มีตอ่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ในทุกด้ ำน
จำกกำรที่บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ในด้ ำนต่ำง ๆ ดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดแนวทำงในกำรดูแลผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียไว้ ในจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงควำม
รับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น พนักงำน ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ คูส่ ญ
ั ญำ ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม ทังยั
้ ง
ส่งเสริ มกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำรวมถึงกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตทุกรูปแบบ ในหัวข้ อต่ำง ๆ ดังนี ้
(1)

กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริ ษัทฯ มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้ อง ด้ วยควำมสุจริ ต เป็ นธรรม โปร่ งใส เปิ ดเผยข้ อมูลที่
ส ำคั ญ และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึ่ ง บริ ษั ทฯ จะค ำนึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ และผลกระทบต่ อ
ผู้ถือหุ้นลูกค้ ำ คูค่ ้ ำพนักงำน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย รวมถึงมีกำรแบ่งปั นผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสม
และเป็ นธรรม

(2)

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบำยดำเนินธุรกิจด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
ภำยใต้ หลักพืน้ ฐำนทำงจริ ยธรรม เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้ อง
พร้ อมทัง้ นำหลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ดีม ำเป็ นแนวทำง เพื่อรักษำดุลยภำพของกำรดำเนินงำนทัง้
ทำงด้ ำนเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำธุรกิ จที่ประสบควำมสำเร็ จ
อย่ำงยัง่ ยืน
บริ ษัทมีนโยบำยในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบ และวิธีกำรต่ำงๆ เช่น
กำรบริ จำคเพื่อทำนุบำรุ งศำสนำ วัดวำอำรำม กำรทอดกฐิ น ทอดผ้ ำป่ ำ กำรสร้ ำงพระพุทธรู ป หรื อสิ่ง
ศักดิ์สทิ ธิเพื่อกรำบไหว้ บชู ำ
กำรบริ จำคเพื่อกำรสนับสนุนกำรศึกษำ โรงเรี ยน
กำรให้ งบสนับสนุนกำรกีฬำ
1

กำรสนับสนุนมูลนิธิตำ่ งๆเพื่อกำรกุศลสำธำรณะ
กำรบริ จำคในกรณีเกิดภัยธรรมชำติ
กำรบริ จำคให้ หน่วยงำนรำชกำรกำรตำงๆ
และด้ วยควำมสำนึกในพระกรุ ณำธิคุณของสถำบันพระมหำกษัตริ ย์ บริ ษัทจึงมีนโยบำยจะร่ วมบริ จำค
เพื่อสมทบทุนโดยเสด็จพระรำชกำรกุศลในโอกำสต่ำงๆอันสมควร
(3)

กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้ อบังคับ
บริ ษั ท ฯ ให้ ควำมส ำคั ญ กั บ กำรปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อง กั บ สิ่ ง แวดล้ อม
อำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ และระดับภูมิภำค รวมถึงกำรปฏิบัติ
ตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็ นสำกล โดยกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยู่
ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ องไม่มีสว่ นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระทำกำรใด ๆ อันเป็ น
กำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

(4)

กำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
บริ ษัท ฯ ไม่สนับสนุนกำรดำเนิน กำรที่ มีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิ ดทรัพ ย์ สิน ทำงปั ญ ญำ โดยกำหนดให้
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ต้ องปฏิบตั ิตนให้ อยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับ และต้ อง
ไม่มีส่วนรู้ เห็น ช่วยเหลือ หรื อกระท ำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ

(5)

กำรส่งเสริ มให้ มีกำรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับ ในองค์กรใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เหมำะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงสื่อสำร ให้ ควำมรู้ สนับสนุนและสร้ ำงจิตสำนึกแก่
องค์กร

2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่ งใสและตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่ องกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทุก
รู ป แบบ โดยกำรด ำเนิ น กิ จ กำรให้ ถูก ต้ อ งตำมกฎหมำย และเป็ นประโยชน์ ต่ อ สัง คม สนับ สนุน ให้ พ นัก งำน
ปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีคณ
ุ ธรรมและเป็ นพลเมืองที่ดี
ในกำรนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ มีกำรกำหนดนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็ นแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิเพื่อป้องกันและต่อต้ ำนปั ญหำทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทฯ ให้ ชัดเจนยิ่งขึ ้น โดยสร้ ำงวัฒนธรรม
องค์กรให้ ทกุ คนตระหนักถึงพิษภัยของกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สร้ ำงค่ำนิยมที่ถกู ต้ อง และเพิ่มควำมเชื่อมัน่ ต่อผู้มีสว่ น
ได้ สว่ นเสียทุกฝ่ ำย เพื่อให้ กำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้

2

(1)

ห้ ำมกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำนทุกระดับ ปฏิบัติ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหน้ ำที่ หรื อใช้
อำนำจหน้ ำที่โดยมิชอบ ฝ่ ำฝื นหลักกฎหมำย หลักจริ ยธรรม รวมทังด
้ ำเนินกำรหรื อเข้ ำไปมีส่วนร่ วมกับ
ก ำ รค อ ร์ รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แ บ บ ทั ้ง ท ำ ง ต รง แ ล ะ ท ำ ง อ้ อ ม แ ล ะ ก ำ ร แ ส ว ง ห ำ ผ ล ป ระ โย ช น์
อันมิควรได้ ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรเรี ยก รับ เสนอ หรื อให้ ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้ ำหน้ ำที่
ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริ ษัทฯ เป็ นต้ น

(2)

กำหนดหลักกำรสำหรับกำรให้ หรื อรับของขวัญ หรื อกำรบันเทิ ง ไว้ เป็ นส่วนหนึ่งของจรรยำบรรณในกำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยพนักงำนต้ องไม่เสนอ เรี ยก รับ หรื อยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ กำรเลี ้ยง
อำหำรและควำมบันเทิงต่ำง ๆ หรื อประโยชน์อื่นใด ที่อำจมีผลให้ เกิดข้ อสงสัยในพฤติกรรมกำรให้ สินบน
และกำรทุจริ ตหำกเป็ นกำรรับของขวัญ ควรเป็ นไปอย่ำงสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรผูกมัดทำงธุรกิจ
และไม่ควรเป็ นเงินสดหรื อเทียบเท่ำเงินสด และต้ องตระหนักอยู่เสมือนว่ำกำรกระทำหรื อไม่กระทำใดๆ
ต้ องอยูภ่ ำยใต้ ควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้

(3)

กำหนดระเบียบจัดซื ้อจัดจ้ ำง วัตถุประสงค์ในกำรทำรำยกำร กำรเบิ กจ่ำยเงิน หรื อสัญญำใด ๆ โดยในแต่
ละขันตอนจะต้
้
องมีหลักฐำนประกอบอย่ำงชัดเจน และมีกำรกำหนดอำนำจอนุมตั ิในแต่ละระดับอย่ำง
เหมำะสม

(4)

มีกำรสื่อสำรนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไปยังหน่วยงำนทุกระดับในบริ ษัทฯ ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น กำรอบรมพนักงำน ระบบสือ่ สำรภำยในของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทรำบและนำนโยบำยไป
ปฏิบตั ิ เป็ นต้ น

(5)

กำหนดช่องทำงกำรแจ้ งเบำะแส โดยส่งเสริ มให้ มีกำรสือ่ สำรที่หลำกหลำยช่องทำง เพื่อให้ พนักงำนและผู้
มีสว่ นเกี่ยวข้ องสำมำรถแจ้ งเบำะแสอันควรสงสัย ทังนี
้ ้ จะต้ องมีมำตรกำรกำรปกป้องผู้แจ้ งเบำะแส โดยมี
กำรปกป้องตัวตนของผู้แจ้ งเบำะแสอย่ำงเข้ มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษหรื อถูกโยกย้ ำยที่ไม่เป็ น
ธรรม รวมถึงมีกำรแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้ งเข้ ำมำ

(6)

มีกำรพัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหลัก
ปฏิบตั ิด้ำนศีลธรรม โดยจัดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อสุม่ เสี่ยงต่อกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ และมีกำรจัดทำมำตรกำรเพื่อป้องกันอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรสือ่ สำรภำยในองค์กรอย่ำง
สม่ำเสมอ

(7)

หำกกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนกำรกระทำใดๆ ที่ฝ่ำฝื นหรื อไม่ เป็ นไปตำมนโยบำยฉบับนี ้ ไม่ว่ำ
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อม จะได้ รับกำรพิ จำรณำทำงวินัยตำมระเบียบที่บริ ษัทฯ กำหนดไว้ หรื อมีโทษทำง
กฎหมำย
ทังนี
้ ้ บุคลำกรของบริ ษัทฯ ต้ องทำควำมเข้ ำใจและปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ในทุกขันตอน
้
ของกำรปฏิบตั ิงำน หำกพบเห็นกำรกระทำที่ขดั ต่อนโยบำยนี ้ ให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชำ หรื อหน่วยงำน/บุคคล
ที่รับผิดชอบให้ ทรำบโดยทันที
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3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน โดยมีควำมต้ องกำรที่จะสร้ ำงควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกัน
ทังภำยใน
้
และภำยนอกองค์กร โดยบริ ษัทฯหมัน่ ตรวจตรำ และดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯเข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับ กำรละเมิดสิทธิ เสรี ภำพของบุคคลทัง้ ทำงตรงและทำงอ้ อมเช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับ ใช้ แรงงำน (Forced
Labour) ต่อต้ ำนกำรใช้ แรงงำนเด็ก (Child Labour) ให้ ควำมเคำรพนับถือและปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำยด้ วย
ควำมเป็ นธรรมบนพื ้นฐำนของศักดิ์ศรี ควำมเป็ นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงกำรปฏิบตั ิตอ่ บุคลำกรของบริ ษัทฯ
ทุกคนโดนเสมอภำคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื ้อชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สภำพร่ ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล
หรื อสถำนะอื่ น ที่ มิ ได้ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกับ กำรปฏิ บัติ งำน ตลอดจนส่งเสริ ม ให้ มี กำรเฝ้ ำระวังกำรปฏิ บัติ ต ำม
ข้ อกำหนดด้ ำนสิทธิ มนุษยชนภำยในบริ ษัทฯและมีกำรกระตุ้นให้ มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิ มนุษยชนตำม
มำตรฐำนสำกล โดยควำมรับผิดชอบของธุรกิจด้ ำนสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริ ษัทในเครื อ ผู้ร่วมทุน และ
คูค่ ้ ำ

4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะให้ พนักงำนทุกคนอยูร่ ่วมกันภำยใต้ สภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่มีควำมสุขและยอมรับซึง่ กัน
และกัน และมีกำรปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีกำรเอำรัดเอำเปรี ยบซึ่งกันและกัน ตลอดจนใน
ด้ ำนกำรดูแลพนักงำน บริ ษัทฯ มีกำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคลในทุกขันตอน
้
เพื่อให้ เกิด ประสิทธิ ภำพสูงสุด ตังแต่
้
กำรสรรหำบุคลำกร กำรพัฒนำบุคลำกร รวมทังมี
้ กำรอบรมให้ พนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรกำหนดผลตอบแทน
อย่ำงเป็ นธรรม และกำรจัดสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงำนทุก
คนมีโอกำสที่จะก้ ำวหน้ ำ มีกำรเรี ยนรู้ ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนำทักษะเพื่อยกระดับกำรทำงำนให้ มีควำม
เป็ นมืออำชีพบนสภำพแวดล้ อมกำรทำงำนที่เหมำะสม โดยนโยบำยต่ำง ๆ ของบริ ษัทฯ มีดงั ต่อไปนี ้
(1)

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำน
บริ ษัทฯ มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทังในรู
้ ปของเงินเดือน โบนัสที่เป็ นธรรมเหมำะสมตำมศักยภำพ
รวมถึงสร้ ำงควำมมัน่ คงในสำยอำชีพและมีโอกำสก้ ำวหน้ ำในอำชีพอย่ำงเป็ นธรรม และจัดให้ มีสวัสดิกำร
ด้ ำนต่ำง ๆ สำหรับพนักงำนของบริ ษัทฯ ตำมที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจำกที่
กฎหมำยกำหนด เช่น มีประกันสุขภำพและอุบตั ิเหตุให้ แก่พนักงำน รวมทังเงิ
้ นช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ
เช่น เงินช่วยเหลือพนักงำนสำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำที่เสียชีวติ ของพนักงำน เป็ นต้ น

(2)

กำรพัฒนำควำมรู้ศกั ยภำพของพนักงำน และกำรฝึ กอบรม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบำยส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร โดยสนั บ สนุ น ให้ พนั ก งำน มี ก ำรพั ฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถ ศัก ยภำพ มี ทัศ นคติ ที่ ดี มี คุณ ธรรมและจริ ย ธรรม และกำรท ำงำนเป็ นที ม โดยผ่ ำ น
กระบวนกำรฝึ กอบรมกำรสัมมนำกำรดูงำน เพื่อให้ พนักงำนได้ รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ สนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล โดยเน้ นกระบวนกำรทำงำนที่มี
ประสิทธิภำพ กำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของพนักงำนให้ ชดั เจน กำรกำหนดผลตอบแทนที่เหมำะสม กำร
พัฒนำระบบกำรประเมินและเพิ่มสมรรถนะกำรทำงำนของพนักงำน
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(3)

นโยบำยควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย
บริ ษัทฯ กำหนดนโยบำยที่สนับสนุนให้ พนักงำนปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงปลอดภัยและมีสขุ อนำมัยในสถำนที่
ท ำงำนที่ ดี โดยบริ ษั ท ฯ มุ่งเน้ น กำรป้ องกัน อุบัติ เหตุที่ อ ำจเกิ ด ขึ น้ ได้ อ ย่ำ งเต็ ม ควำมสำมำรถ และจะ
เสริ มสร้ ำงให้ พนักงำนมีจิตสำนึกด้ ำนควำมปลอดภัย อีกทังมี
้ กำรให้ ควำมรู้ผำ่ นกำรฝึ กอบรมและส่งเสริ มให้
พนักงำนมีสขุ ภำพอนำมัยที่ดี และไม่ทำกำรใดที่เป็ นผลร้ ำยต่อสุขภำพอนำมัยแก่ลกู ค้ ำหรื อผู้รับบริ กำร
รวมถึงดูแลสถำนที่ทำงำนให้ ถกู สุขลักษณะและมีควำมปลอดภัยอยูเ่ สมอ

5.

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ าและผู้บริโภค
บริ ษัทฯ มีควำมมุง่ มัน่ ในกำรนำเสนอสินค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพสูงสุดให้ กบั ลูกค้ ำเพื่อสร้ ำงควำมพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลกู ค้ ำ
ดังนี ้
(1) บริ ษัท ฯ ค ำนึงถึงคุณ ภำพและมำตรฐำนของสินค้ ำเป็ นสำคัญ โดยบริ ษั ทฯ มุ่งเน้ นที่ กำรใช้ วตั ถุดิบ ที่ มี
คุณภำพ และกำรผลิตที่มีมำตรฐำน เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ ใช้ สนิ ค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ และได้ รับควำมพึงพอใจสูงสุด
(2) บริ ษั ทฯ มีโครงกำรที่ จะพัฒ นำคิดค้ น สินค้ ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่ อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ
เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ ใช้ สนิ ค้ ำที่หลำกหลำย มีคณ
ุ ภำพและมำตรฐำน และตรงควำมต้ องกำร
(3) บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในกำรตลำดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรดำเนินกำรให้ ลกู ค้ ำได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ ำ
ของบริ ษั ท ฯ ที่ ถูก ต้ อ ง ไม่บิด เบื อ น คลุม เครื อ หรื อโฆษณำเกิ น จริ ง เพื่ อ ให้ ลูกค้ ำมี ข้ อมูลที่ถูกต้ อ งและ
เพียงพอในกำรตัดสินใจ
(4) บริ ษัทฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ ำ และมุ่งมั่นที่จะให้ ลูกค้ ำได้ ใช้ สินค้ ำที่มีคุณ ภำพและมีควำม
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้ อบังคับด้ ำนควำมปลอดภัยในระดับสำกล และตำมที่กฎหมำย
กำหนด รวมถึงออกแบบ สร้ ำงสรรค์ และพัฒ นำสินค้ ำอยู่เสมอ เพื่อให้ ลูกค้ ำมีควำมมั่นใจในคุณ ภำพ
มำตรฐำน และควำมปลอดภัยของสินค้ ำของบริ ษัทฯ
(5) บริ ษั ท ฯ จัด ให้ มี ระบบลูก ค้ ำสัม พัน ธ์ เพื่ อ ใช้ ในกำรสื่อ สำรติ ดต่อ กับ ลูกค้ ำ รวมถึ งกำรรับ เรื่ อ งร้ องเรี ย น
เกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำง
รวดเร็ ว
(6) บริ ษัทฯ จะรักษำข้ อมูลของลูกค้ ำไว้ เป็ นควำมลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ ในทำงที่มิชอบ

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมโดยบริ ษัทฯ จะดำเนินกำรและ
ควบคุมให้ กำรผลิตสินค้ ำของบริ ษัทฯ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมอย่ำง
เคร่งครัด ภำยใต้ แนวคิดกำรใส่ใจและรักษำสิ่งแวดล้ อม โดยมุง่ เน้ นดูแลและพัฒนำกระบวนกำรผลิต และเลือกใช้
วัสดุที่ เป็ นมิ ต รกับ ธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ฯ ยังให้ ค วำมส ำคัญ ต่ อ กำรลดของเสี ย จำก
กระบวนกำรผลิต โดยยึดหลักกำรใช้ ให้ น้อยหรื อใช้ เท่ำที่จำเป็ น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ มีกำรหมุนเวียนกำรใช้
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ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงเกิดประสิทธิภำพสูงสุด เพื่อกำรดูแลรักษำและหลีกเลีย่ งกำรทำลำยสิง่ แวดล้ อม จัดหำระบบ
รักษำสิง่ แวดล้ อมทังที
้ ่กำหนดเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ และเป็ นอุปกรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ และบริ ษัทฯ รณรงค์ด้ำนกำร
ประหยัดพลังงำน กำรใช้ วสั ดุสำนักงำนสิ ้นเปลืองต่ำง ๆ อย่ำงคุ้มค่ำเช่น กำรใช้ กระดำษรี ยสู (Re-used) กำรเปิ ดปิ ดเครื่ องไฟฟ้ ำ เครื่ องปรับอำกำศระหว่ำงช่วงพัก กำรจัดสื่อแจกเป็ นซี ดี หรื อ Soft files แทนที่จะเป็ นกระดำษ
จัดทำเป็ นรู ปเล่ม เน้ นกำรสื่อสำร ประชุม จัดทำธุรกรรมต่ำง ๆ ทำงอินเทอร์ เน็ตให้ มำกขึ ้น ลดกำรเดินทำงไป-มำ
ภำยในระหว่ำงสำนักงำน เป็ นต้ น
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ และสังคม และยึดมัน่ กำรปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่
ดี และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่ำงครบถ้ วน โดยบริ ษัทฯ จะมุ่งมัน่ ในกำรพัฒนำส่งเสริ มและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็ นที่ที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ให้ มีคณ
ุ ภำพดีขึ ้นพร้ อม ๆ กับกำรเติบโตของ
บริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ ยึดถื อ นโยบำยที่ ต้ องดูแ ลและสำนสัม พัน ธ์ กับ ชุม ชนใกล้ เคี ย ง จึ งสนับ สนุน กิ จกรรมของชุม ชนอย่ำ ง
สม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ที่คำนึงถึงควำมเหมำะสมและประโยชน์ที่ชมุ ชนและสังคมจะพึงได้ รับเพื่อกำร
พั ฒ น ำชุ ม ช น อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น รวม ถึ งส่ ง พ นั ก งำน ข อ งบ ริ ษั ท ฯ เข้ ำร่ วม กิ จ ก รรม ชุ ม ชน พ ร้ อ ม ทั ง้ ให้
กำรสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่ำงเป็ นประจำและสม่ำเสมอ

8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ได้ นำแนวคิดในกำรรับผิดชอบต่อสังคมมำปรับใช้ และคิดค้ นให้ เกิดนวัตกรรมทำงธุรกิจที่สร้ ำ งประโยชน์
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมีกำรตรวจสอบกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกิจที่ดำเนินกำรอยูใ่ น
ปั จจุบนั ว่ำก่อให้ เกิดควำมเสี่ยงหรื อมีผลกระทบในทำงลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม หรื อไม่ อย่ำงไร และศึกษำหำ
แนวทำงแก้ ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว โดยพิจำรณำ และวิเครำะห์กระบวนกำรทำงำนอย่ำงละเอียดครอบคลุม
ทุกด้ ำน เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรพัฒนำไปสูก่ ำรค้ นพบนวัตกรรมทำงธุรกิจ เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรคิดค้ นผลิตภัณฑ์
ใหม่ และเพื่อควำมเจริ ญเติบโตควบคู่กบั กำรสร้ ำงผลกำไรของธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน

9.

การจัดทารายงานด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯจะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้ อมูลในกำรปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรรับผิดชอบต่อสังคม ให้ เป็ นประโยชน์ต่อผู้มีสว่ น
ได้ เสียทุกฝ่ ำย โดยมีจดั ทำรำยงำนเปิ ดเผยกำรดำเนินงำนด้ ำนสังคมและสิ่งแวดล้ อม ที่คลอบคลุมกำรดำเนินกำร
ด้ ำนธุรกิ จ ด้ ำนสิ่งแวดล้ อมและควำมปลอดภัย และด้ ำนสังคม รวมถึ งจัด ทำข้ อ มูลอย่ำงถูกต้ อง และจัดให้ มี
ช่องทำงเผยแพร่ข้อมูลที่หลำกหลำย ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลโดยสะดวก

……………………………………………….
(นำยประจักษ์ ตังคำรวคุ
้
ณ)
ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท
บริ ษัท ทีโอเอ เพ้ นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน
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