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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสาคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงหลักการดาเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
สมัครใจและเป็นสิ่งที่ทางบริษัทและบริษัทย่อยยึดถือในการประกอบกิจการมาโดยตลอด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นทีจ่ ะดูแลสังคมที่อยูโ่ ดยรอบอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็น
ผู้นาและเป็นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ประกอบด้วย
1. พนักงานและบริษทั คู่ค้า ที่ปฏิบตั ิงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย
2. ผู้ประกอบการและโรงงานทุกราย
3. ชุมชนต่างๆที่อยูโ่ ดยรอบพื้นที่
4. สังคมโดยทั่วไป
ในด้านของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดกิจกรรรมซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง
โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมด้านการรณรงค์รักษาสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการ
กิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการ คุณภาพชีวติ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ
กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรูแ้ ละนวัตกรรมที่พฒ
ั นาขึ้นจากการประกอบการของบริษทั และบริษัทย่อย
และความรูท้ างด้านการประกอบธุรกิจที่รบั ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
กิจกรรมของมูลนิธิอมตะ (มูลนิธอิ มตะ ได้ก่อตัง้ ตั้งแต่ปี 2539 โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเป็นผู้เริ่ม
ก่อตั้งและดารงตาแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ ทั้งนี้ เงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานมูลนิธิอมตะทั้งหมดเป็นเงิน
ส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ และครอบครัวทีต่ ั้งใจทุม่ เทให้กบั กิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม

12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ มีการกาหนดความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้

ส่วนที่ 2.4-12 - หน้า 1

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

12.2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถอื หุน้
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องและมีจริยธรรม และจะใช้ความ
พยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และโปร่ ง ใส โดยค านึ ง ถึ งการเจริ ญ เติ บ โตของมู ลค่า บริ ษั ท ในระยะยาวและมี
ผลตอบแทนที่ดี
(2) กากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) จะเปิดเผยผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงินและรายงานอื่นๆ ที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
(4) จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน
(5) ดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูล
ใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ และเปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
12.2.2 นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสาคัญของความพอใจของลูกค้าที่มีต่อความสาเร็จของธุรกิจของบริษัทและ
บริษัท จึงมีเจตจานงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตลอดเวลา และได้กาหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม
(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ซึ่งเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณและเงื่อนไขใดๆ
ของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ
(3) จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบ
แจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
(4) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า เว้นเสียแต่จะได้รับอนุญาตจากลูกค้าเสียก่อน
(5) จัดและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งเสริมและรักษาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และ
ลูกค้า
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12.2.3 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่คา้ /เจ้าหนี้
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์
สู ง สุ ด ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยและตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของการได้ รั บ ผลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมต่ อ ทั้ ง สองฝ่ า ย
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง
รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและการหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนว
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
(2) ห้ามพนักงานเรียก รับหรือจ่าย ผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้าจากคู่ค้าและคู่สัญญา
(3) จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(4) จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
(5) จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
12.2.4 นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัท และบริษั ทย่อยมีนโยบายการปฏิบั ติต่อ คู่แข่ งทางการค้าให้สอดคล้อ งกับ หลัก สากล ภายใต้ กรอบแห่ ง
กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วย
วิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
(2) ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(3) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
12.2.5 นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่า
ยิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพ โดยบริษัทและบริษัทย่อยยึดแนวต่อไปนี้เป็นหลักปฏิบัติ
(1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
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(2) จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
(3) การแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจและ
ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
(4) จะสนับสนุนการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการทางานให้แก่พนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและ
สม่าเสมอ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้เป็นระดับมืออาชีพ ทั้งในรูปการจัดอบรมภายในองค์กร
และการจัดอบรมนอกสถานที่ การสัมมนา การจัดส่งไปอบรมทางภาษา
(5) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
(6) จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การประกันชีวิต ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี เงินกู้ยืม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ รถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน ชุดฟอร์มพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณี
แต่งงาน และพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ที่อยู่อาศัย ค่าโทรศัพท์
(7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการทางานได้โดยตรงหรือสามารถกระทาผ่านการส่ง
จดหมาย
12.2.6 นโยบายการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งอยู่ โดย
บริษัทและบริษัทย่อยยึดแนวหลักปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสังคม ชีวิตของชุมชน
(2) มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการดูแลความ
ปลอดภัย ทั้งที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
(3) ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ
(4) ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ทั้งทางตรงและผ่านโครงการทางด้าน CSR
(Corporate Social Responsibility) ต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย
(5) ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาต่อชุมชน
(6) ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงมาตรฐานการดูแลและการจัดการด้ านสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและดูแลรักษาสภาวะแวดล้อม
(7) ปลูกฝังจิตสานึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน
12.2.7 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดีและส่งเสริมการ
ทางานเป็นทีม โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานดังต่อไปนี้
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

(1) เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลทั้งใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหาย
(2) ไม่ปกป้องผู้ร่วมงานในทางที่ผิด
(3) พึงช่วยเหลือเกื้อกูลและส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในบรรดาเพื่อนร่วมงาน
(4) พึงละเว้นการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
(5) พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจและมนุษย์สัมพันธ์อันดี
(6) พึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น
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