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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษทั และบริษทั ย่อยให้ความสาคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงหลักการดาเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
สมัครใจและเป็ นสิง่ ทีท่ างบริษทั และบริษทั ย่อยยึดถือในการประกอบกิจการมาโดยตลอด
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมุ่งเน้นทีจ่ ะดูแลสังคมทีอ่ ยูโ่ ดยรอบอย่างเป็ นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ น
ผูน้ าและเป็ นแบบอย่างในการดาเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ประกอบด้วย
1.

พนักงานและบริษทั คู่คา้ ทีป่ ฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั และบริษทั ย่อย

2.

ผูป้ ระกอบการและโรงงานทุกราย

3.

ชุมชนต่างๆทีอ่ ยูโ่ ดยรอบพืน้ ที่

4.

สังคมโดยทัวไป
่

ในด้านของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม บริษทั และบริษั ทย่อยจะจัดกิจกรรรมซึง่ เป็ นทีต่ ้องการของสังคมอย่างแท้จริง
โดยแบ่งเป็ น 5 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย
1.

กิจกรรมด้านการรณรงค์รกั ษาสิง่ แวดล้อมในสถานประกอบการ

2.

กิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการ คุณภาพชีวติ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ

3.

กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรูแ้ ละนวัตกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากการประกอบการของบริษทั และบริษทั ย่อย
และความรูท้ างด้านการประกอบธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม

4.

กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมคุณภาพชีวติ และรักษาสิง่ แวดล้อมของท้องถิน่ ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม

5.

กิจกรรมของมูลนิธอิ มตะ (มูลนิธอิ มตะ ได้ก่อตัง้ ตัง้ แต่ปี 2539 โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั เป็นผูเ้ ริม่
ก่อตัง้ และดารงตาแหน่งเป็ นประธานมูลนิธิ ทัง้ นี้ เงินทีใ่ ช้ในการดาเนินงานมูลนิธอิ มตะทัง้ หมดเป็ นเงิน
ส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ และครอบครัวทีต่ งั ้ ใจทุม่ เทให้กบั กิจกรรมเพื่อสังคมโดยส่วนรวม

12.2 การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
บริษทั ฯ มีการกาหนดความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ภายใต้ค่มู อื จริยธรรมทางธุรกิจ ดังนี้
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12.2.1 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ อื หุ้น
บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้องและมีจริยธรรม และจะใช้ความ
พยายามอย่างที่สุดทีจ่ ะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตและสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั การลงทุนของผูถ้ ือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องและยังยื
่ น โดยยึดหลักปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ อื หุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) บริษทั และบริษทั ย่อยมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ ซื่อ สัต ย์ สุจ ริต และโปร่ ง ใส โดยค านึ ง ถึงการเจริญ เติบ โตของมูลค่า บริษัท ในระยะ ยาวและมี
ผลตอบแทนทีด่ ี
(2) กากับดูแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(3) จะเปิ ดเผยผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงินและรายงานอื่นๆ ทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริง
(4) จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมทุกด้าน
(5) ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง โดยให้ขอ้ มูล
ใดๆ ขององค์กรซึง่ ยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และเปิ ดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก
12.2.2 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษทั และบริษทั ย่อยตระหนักถึงความสาคัญของความพอใจของลูกค้าทีม่ ตี ่อความสาเร็จของธุรกิจของบริษทั และ
บริษทั จึงมีเจตจานงทีจ่ ะแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะสนองความต้องการของลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้
ตลอดเวลา และได้กาหนดเป็ นนโยบายและข้อปฏิบตั ไิ ว้ดงั ต่อไปนี้
(1) บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมันในการสร้
่
างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า เพื่อให้ได้รบั
ผลิตภัณฑ์และการบริการทีด่ ี มีคุณภาพในระดับราคาทีเ่ หมาะสม
(2) ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้า เพื่อให้ทราบเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็ นจริง ซึง่ เป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกีย่ วกับคุณภาพ ปริมาณและเงื่อนไขใดๆ
ของผลิตภัณฑ์และบริการนัน้ ๆ
(3) จะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางธุรกิจทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขได้ จะรีบ
แจ้งให้ลกู ค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา
(4) ไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า เว้นเสียแต่จะได้รบั อนุญาตจากลูกค้าเสียก่อน
(5) จัดและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันจะส่งเสริมและรักษาซึง่ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั บริษทั ย่อย และ
ลูกค้า
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12.2.3 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อคู่คา้ /เจ้าหนี้
บริษทั และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะให้มกี ารปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์
สูง สุด ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ยและตัง้ อยู่ บ นพื้น ฐานของการได้ร ับ ผลตอบแทนที่เ ป็ น ธรรมต่ อ ทัง้ สองฝ่า ย
หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทท่ี าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญา ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นจริง
รายงานทีถ่ ูกต้อง การเจรจาแก้ปญั หาและการหาทางออกตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนว
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
(2) ห้ามพนักงานเรียก รับหรือจ่าย ผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้าจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
(3) จัดทารูปแบบสัญญาทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม
(4) จะสร้างความสัมพันธ์ทด่ี แี ละเอือ้ ประโยชน์ร่วมกันและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีม่ ตี ่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
(5) จะรักษาและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้ต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขข้อใดได้ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญั หา
12.2.4 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัท และบริษัทย่อยมีนโยบายการปฏิบ ัติต่อ คู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้อ งกับ หลัก สากล ภายใต้กรอบแห่ ง
กฎหมายเกีย่ วกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่คา้ ด้วย
วิธฉี ้อฉล โดยมีแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางให้รา้ ย
(2) ปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี
(3) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
12.2.5 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยตระหนักว่าพนักงานเป็ นปจั จัยแห่งความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ทีม่ คี ุณค่า
ยิง่ จึงเป็ นนโยบายของบริษทั และบริษทั ย่อยทีจ่ ะให้การปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพ โดยบริษทั และบริษทั ย่อยยึดแนวต่อไปนี้เป็ นหลักปฏิบตั ิ
(1) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปจั เจกชนและศักดิศรี
์ ของความเป็ น
มนุษย์
(2) จะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
(3) การแต่ งตัง้ และการโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจและ
ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
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(4) จะสนับสนุ นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการทางานให้แก่พนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัวถึ
่ งและ
สม่าเสมอ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้เป็ นระดับมืออาชีพ ทัง้ ในรูปการจัดอบรมภายในองค์กร
และการจัดอบรมนอกสถานที่ การสัมมนา การจัดส่งไปอบรมทางภาษา
(5) ให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเป็ นธรรม
(6) จัดให้มสี วัสดิการทีเ่ หมาะสม เช่น การประกันชีวติ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจาปี เงินกู้ยมื
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ รถรับส่ง ค่าอาหารกลางวัน ชุดฟอร์มพนักงาน ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือกรณี
แต่งงาน และพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม ทีอ่ ยู่อาศัย ค่าโทรศัพท์
(7) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(8) เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องเรียนเกีย่ วกับการทางานได้โดยตรงหรือสามารถกระทาผ่านการส่ง
จดหมาย
12.2.6 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสาคัญกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่หน่ วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้ อยู่ โดย
บริษทั และบริษทั ย่อยยึดแนวหลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพสังคม ชีวติ ของชุมชน
(2) มุ่งมันที
่ จ่ ะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องทีจ่ ะดาเนินการยกระดับคุณภาพของสิง่ แวดล้อมและการดูแลความ
ปลอดภัย ทัง้ ทีด่ าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐและชุมชน
(3) ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่าเสมอ
(4) ให้การสนับสนุ นและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ทัง้ ทางตรงและผ่านโครงการทางด้าน CSR
(Corporate Social Responsibility) ต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย
(5) ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาต่อชุมชน
(6) ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงมาตรฐานการดูแลและการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการควบคุมและดูแลรักษาสภาวะแวดล้อม
(7) ปลูกฝงั จิตสานึกด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานทุกคน
12.2.7 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ว่ มงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานทีด่ แี ละส่งเสริมการ
ทางานเป็ นทีม โดยมีแนวทางการปฏิบตั ติ ่อผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่วมงานดังต่อไปนี้
(1) เคารพสิทธิส่วนบุคคลของผูบ้ งั คับบัญชา ผู้ใต้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลทัง้ ใน
เรื่องทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรือวิพากษ์วจิ ารณ์ในลักษณะทีจ่ ะก่อให้เกิดความ
เสียหาย
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บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

(2) ไม่ปกป้องผูร้ ่วมงานในทางทีผ่ ดิ
(3) พึงช่วยเหลือเกือ้ กูลและส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในบรรดาเพื่อนร่วมงาน
(4) พึงละเว้นการนาผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตน
(5) พึงปฏิบตั ติ ่อผูร้ ่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจและมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี
(6) พึงรับฟงั ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น
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