10. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุม ผูม ีสวนไดเสีย บริษัทจึงมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
กําหนดนโยบายที่สําคัญในหลายดาน ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบตั ิตางๆ ที่ไดพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทกําหนดใหมีการติดตามดูแลใหมีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด หากผูใดละเมิดหรือฝาฝนคูมือจริยธรรมหรือนโยบายตางๆ จะตอง
ไดรับโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางอาญา หากมีการกระทําที่เชื่อไดวาทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ บริษัทจะ
สงเรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐดําเนินการขั้นตอไป หากพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามพบเห็นการกระทําผิด ละเมิด หรือฝาฝนคูมือ
จริยธรรมหรือนโยบายตางๆ ใหแจงขอรองเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่
บริหารของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยชื่อผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส
เพื่อคุมครองผลกระทบ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น
10.1 นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ไดมีมติอนุมัตริ ะเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of
Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายสําคัญตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและผูบริหาร
เพื่อใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติทดี่ ีสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายสําคัญๆ ไดดังนี้
• นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อใหมีความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น สรางประโยชนที่เหมาะสมใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมสี วนไดเสียโดยรวม
• นโยบายดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดเก็บขอมูลและการจัดทํางบการเงินไดอยางมีความถูกตอง
นาเชื่อถือ การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแล
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอรวมถึงมีการตรวจสอบอยาง เปน
ระบบ
• นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรอยางเปนระบบมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาทําหนาที่ในการจัดทํา
นโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเสี่ยงทั้งที่อาจจะเกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอกองคกร วิเคราะหและจัดระดับความเสี่ยง จัดทํา
แผนจัดการความเสี่ยง เชน การควบคุม การโอนความเสีย่ ง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใชประโยชนจากความเสี่ยง หรือ การยอมรับความเสี่ยง
เปนตน สุดทายคือการติดตามผลและการสอบทานความเสี่ยงตางๆ

• นโยบายดานการเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่เปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลาใหแกผูถือหุนของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยาง
เทาเทียมกัน สารสนเทศจะตองจัดทําขึ้นอยางรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เขาใจงายและโปรงใส เปดเผยอยางสม่าํ เสมอ ทั้งในดานบวกและดานลบ
ระมัดระวังไมใหเกิดความสับสนในขอมูล รวมทั้งจัดใหมหี นวยงาน ประชาสัมพันธขอมูลที่เปนประโยชนตอผูถือหุน ผูล งทุนและผูเกี่ยวของกับบริษัท
• นโยบายดานบัญชีและการเงิน
รายงานทางบัญชีจะตองถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับ มีความสมบูรณตามความเปนจริง ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล
เพื่อนําเสนอตอผูบริหาร ผูถือหุน หนวยงานของรัฐ และผูที่เกี่ยวของอื่นๆ
• นโยบายดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะตองปฎิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ กอนการดําเนินการใดๆ จะตองมีความระมัดระวัง มี
การสอบทานอยางรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูที่รับผิดชอบวาไดถือปฏิบตั ิตามขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของแลว
• นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีการกําหนดนโยบายใหบุคลากรทุกระดับใชระบบสารสนเทศอันประกอบดวย วงจรเครือขายการสื่อสารขอมูล ซอฟทแวร ที่ใชใน
ระบบปฏิบตั ิการและประมวลผลขอมูลตองถูกกฎหมายและเปนมาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง แฟมขอมูล และขอมูลของบริษัท
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชงานเพื่อประโยชนสวนตัว ไมใชงานที่ขัดตอกฎหมายหรือพระราชบัญญัตทิ ี่เกี่ยวของ ไมละเมิดตอบุคคลทีส่ าม โดยมี
มาตรฐานความปลอดภัยทีเ่ พียงพอปองกันการเขาถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมขอมูล มีมาตรการควบคุม และปองกันระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีความมั่นคงและติดตามใหบุคลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด
• นโยบายตอตานการทุจริต
บริษัทใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยกําหนดนโยบายใหบุคลากรทุกระดับไมใหหรือรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริตใดๆ ทั้ง
ทางตรงและทางออม กับผูเ กี่ยวของทางธุรกิจ หนวยงานรัฐ หรือพรรคการเมือง เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจหรือ เพื่อประโยชน ของตนเองและ
พวกพอง โดยบริษัทมีแผนที่จะประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต และเขารวมองคกรเอกชนตอตานการทุจริตในอนาคต

10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทไดกําหนดความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมสี ว นไดเสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
1.1 บริษัทมุงมั่นประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม
ทั้งทางกฏหมาย จรรยาบรรณ และมุงมั่นทําความดีตอบุคคล กลุมชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม และประกอบธุรกิจ โดยมีระบบการดําเนินงาน
ที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถ
อางอิงไดรวมทั้งถือปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกําหนด
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
1.2 ดานการปฏิบัติตอลูกคา บริษัทจะปฏิบัติตอคูคา อยางเปนธรรม ไมเรียกรองหรือรับผลประโยชนใดๆ ทีไ่ มชอบธรรมจากคูคา และหากปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขอใดไมได ใหรีบแจงคูคาใหทราบลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไข
1.3 ดานการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัทจะปฏิบตั ิตอคูแขงทางการคา ภายในกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีที่ไมสจุ ริต
2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
2.1 ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหนวยงานอื่นในทุกรูปแบบ
ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหมีการตอบแทนที่เอื้อประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัท
2.2 ไมทําธุรกรรมโดยไมชอบ ซึ่งเกี่ยวของกับเจาหนาที่ภาครัฐ บุคคลหรือหนวยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางออม
2.3 ไมบริจาคเงินหรือจายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก หรือใหเงินสนับสนุนใดๆ แกบุคคลหรือหนวยงานอืน่ เพื่อเปนชองทางในการจายสินบน
2.4 ไมสนับสนุนเงินหรือประโยชนอื่นใด ไมวาทางตรงหรือทางออมใหแกพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือบุคคลใดที่เกี่ยวของ กับทาง
การเมือง เพื่อใหไดรับประโยชนในการดําเนินงานของธุรกิจหรือประโยชนของตนเองและพวกพอง
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงการเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย จึงมีแนวทางสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบตั ิตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคนทุกคนยอมมีสิทธิที่เสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ฐานะ ความ
เชื่อทางการเมือง ความเชื่อในทางอื่นใด เปนตน ซึ่งบริษัทใหความสําคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและ พนักงานทุกคนในองคกร
และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคลได

4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริษัทไดกําหนดแนวทางการปฏิบตั ิตอพนักงาน โดยผูบริหารจะตองปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม บริหารงานโดยความไมลําเอียง สนับสนุน
ผลักดันการสรางศักยภาพในความกาวหนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน จัดสวัสดิการใหแกพนักงานอยางเหมาะสม และปฏิบตั ิตอ
พนักงานดวยความจริงใจ รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางมีเหตุผล นอกจากนั้นบริษัทไดมีชองทางรับขอเสนอแนะหรือ เรื่องรองทุกขจาก
พนักงาน ซึ่งไดมีการกําหนดขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเรื่องรองทุกขอยางเปนธรรม
5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทไดกําหนดใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทตองปฏิบัติตอลูกคาตามขอปฏิบตั ิจริยธรรมธุรกิจที่กําหนดไวอยางเครงครัด เอาใจใสและ
รับผิดชอบตอลูกคา ทั้งในดานคุณภาพสินคาและการใหบริการที่ดีและไดมาตรฐาน มีการรักษาความลับของลูกคา ใหความสําคัญกับการกําหนด
ราคาที่เปนธรรมและเทาเทียมกันภายใตนโยบายการกําหนดราคาของบริษัท
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทไดกําหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งภายในโรงงานและสํานักงานรวมถึงใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนในบริเวณ
โดยรอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ไมใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนใกลเคียง เชน ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและปริมาณน้ําเสียของโรงงานกอนสงออกไปภายนอก เปนตน
7) การรวมพัฒนาชุมชน
บริษัทมีนโยบายใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมเพื่อสงเสริมชีวิตความ
เปนอยูของชุมชนในบริเวณใกลเคียงโรงงานและสํานักงานของบริษัท
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิง่ แวดลอม และ
ผูมีสวนไดเสีย
บริษัทจะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมในดานตางๆ ไมวาจะเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการผลิต กระบวนการทํางาน ทั้งในระดับภายใน
องคกรและระดับความรวมมือระหวางองคกร โดยเนนนวัตกรรมเชิงสรางสรรคที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สรางผลิตผลและมูลคาเพิม่
ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม บริษัทถือเปน นโยบายวาการเผยแพรนวัตกรรมเปนหนึ่ง ในความรับผิดชอบตอสังคมโดยจะมีการสื่อสาร
และเผยแพรนวัตกรรมใหกับกลุม ผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงทางออมรับทราบผานชองทาง
ที่หลากหลาย เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลขาวสารดานนวัตกรรมเหลานี้จะสื่อสารไปถึงกลุม ผูมสี วนไดเสียอยางทั่วถึง

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR-After Process)
บริษัทใหการสนับสนุนผลักดันใหผบู ริหารและพนักงานทุกระดับจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เห็นวาเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
โดยมีวตั ถุประสงคสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทมีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม และเพื่อเปนการ สรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากร ภายในบริษัท
ไดอีกทางหนึ่ง ตัวอยางกิจกรรมเพือ่ สังคมไดแก บริจาคเพื่อการศึกษา บริจาคใหโรงพยาบาล เลี้ยงอาหารกลางวันและ มอบของขวัญวันเด็กแหงชาติ
บริจาคสิ่งของเครื่องใชจําเปนแกเด็กๆ

