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12. ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 

12.1 นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากบักจิการทีด่ ีและยดึหลกัจรยิธรรมควบคู่ไปกบัการใส่ใจสงัคม
และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทัง้ภายใน และภายนอกองค์กร ตัง้แต่ผู้ถือหุ้น  
พนกังาน ลกูคา้ ชุมชน ตลอดจนสงัคมวงกวา้ง และมคีวามส านึกรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างแทจ้รงิ ทัง้นี้เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาธุรกจิอย่างยัง่ยนื ภายใตก้รอบปฏบิตัติามหลกัมาตรฐาน ISO26000 
 
12.2 นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององคก์ร 

1. ในสว่นของผูถ้อืหุน้ หรอืผูล้งทุน บรษิทัฯ จะเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ จะปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
ใหข้อ้มลูอย่างเพยีงพอต่อการตดัสนิใจในการลงทุน หรอืทีเ่กีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของกจิการ จะ
ไม่น าขอ้มลูภายในไปเปิดเผยกบับคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิาร หรอืกรรมการ อนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
ต่อผูถ้อืหุน้โดยรวม 

2. ในส่วนของผู้บรหิาร หรอืกรรมการบรษิัทฯ จะส่งเสรมิให้มกีารก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมรีะบบการบริหาร
จดัการ และการก าหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มกีารจดัท า และเปิดเผยขอ้มูลรายงานทาง
การเงนิ และขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา  

3. ในสว่นของพนกังาน บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายค่าจา้งและผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และตรงต่อเวลา พรอ้มทัง้
จะจดัสรรสวสัดกิารแก่ลูกจ้างตามทีก่ฎหมายก าหนด ดูแลสุขภาพ และความปลอดภยัในการท างาน และ
สนบัสนุนใหม้กีารอบรมพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

4. ในสว่นของลกูคา้ บรษิทัฯ จะใหบ้รกิารอย่างตรงไปตรงมาดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และใหข้อ้มูลขององคก์ร 
และตวัผลติภณัฑอ์ย่างถูกตอ้ง เพยีงพอ เทีย่งตรง และปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัสทิธขิองผูบ้รโิภค
อย่างเคร่งครดั 

5. ในสว่นของคู่คา้ บรษิทัฯ จะยดึถอืขอ้ปฏบิตัทิางสญัญาทีเ่ป็นธรรม สนบัสนุนกระบวนการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ รวมถงึการรบัหรอืให้สนิบนทุกรูปแบบ เคารพต่อสทิธใินทรพัยส์นิ หรอืกรรมสทิธิข์องคู่ค้า ไม่
เอารดัเอาเปรยีบต่อคู่คา้ และสง่เสรมิใหคู้่คา้ด าเนินความรบัผดิชอบต่อสงัคมร่วมกนักบัองคก์ร 

6. ในส่วนของคู่แข่งขนัทางธุรกจิ บรษิทัฯ จะด าเนินการแข่งขนัทางธุรกจิอย่างเป็นธรรม ไม่ใชว้ธิกีลัน่แกลง้ 
หรอืใชอ้ทิธพิลในการกดีกนัเพื่อมใิหเ้กดิการแขง่ขนั 

7. ในส่วนของชุมชนและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ อาทิ ส่งเสริมให้
ทุนการศกึษาแก่บุตรหลานของบุคลากรภายในองคก์ร ส่งเสรมิแรงงานทอ้งถิน่ใหม้โีอกาสในการท างานใน
องค์กร สนับสนุนแนวทางการระแวดระวงัในการด าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เปิดเผย
ขอ้มูลการด าเนินงานทีอ่าจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีอ่งคก์รตัง้อยู่ และเรยีนรู้วฒันธรรมทอ้งถิน่เพื่อการอยู่
ร่วมกนัอย่างปกตสิขุ 

8. ในสว่นของประชาสงัคม บรษิทัฯ จะร่วมมอืระหว่างกลุ่มหรอืเครอืขา่ยอื่นๆ ในการพฒันาสงัคม ตรวจตรามิ
ใหก้จิการเขา้ไปมสีว่นร่วมเกีย่วขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธมินุษยชน รบัฟงัขอ้มลู หรอืท าประชาพจิารณ์ต่อ
การด าเนินกจิการที่ส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม และบรษิทัฯ จะเสยีภาษีอากรใหร้ฐัอย่างตรงไปตรงมา 
และตรงต่อเวลา 
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12.3 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ และด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

12.3.1 ในดา้นการด าเนินธุรกจิเพื่อสงัคม (CSR-in process) 

 บรษิัทฯ ได้มกีารจดัการดา้นภาษีอากรอย่างถูกต้อง และตรงต่อเวลา ตามขอ้ก าหนด และระเบยีบ
ของกรมสรรพากร รวมถงึปฏบิตัิต่อลูกค้า ตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย และกฎระเบยีบอื่นตามทีร่ฐัได้ก าหนด
อย่างเคร่งครัด อีกทัง้  บริษัทฯ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  โดยมีการเปิดเผยข้อมูล และมี
กระบวนการตรวจสอบอย่างโปร่งใส อกีทัง้ มกีารตรวจสอบการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในองคก์รอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึ
สนับสนุนการพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ด้านประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงาน และด้าน
คุณธรรม ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร โดยการด าเนินการดงักล่าวอยู่ในแนวปฏบิตัทิีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้
ในคู่มอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

12.3.2  ในดา้นการด าเนินกจิการเพื่อสงัคม (CSR-after process) 

 บรษิทัฯ ไดม้กีารด าเนินกจิการเพื่อสงัคม โดยไดส้ว่นสนบัสนุนโครงการต่างๆ ดงันี้ 

12.3.2.1 สนบัสนุนโครงการมอบทุนการศกึษาแก่บุตรพนกังาน  

บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยข์องประเทศ ในอนัทีจ่ะ
สามารถท าให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าด้วยการศึกษา อีกทัง้เป็นการตอบแทน สร้างขวัญ
ก าลงัใจ และแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายทางการศกึษาใหแ้ก่พนกังาน ดงันัน้บรษิทัฯ จงึตัง้คณะกรรมการ
พจิารณามอบทุนการศกึษาแก่บุตรพนักงานโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการจากผลการ
เรยีนเป็นส าคญั ซึง่ส่งผลใหพ้นักงานของบรษิทัฯ เกดิขวญัก าลงัใจพร้อมทีจ่ะปฏบิตังิาน และท าให้
พนกังานไดเ้หน็ถงึความส าคญัของการศกึษาเพิม่ขึน้ อนัเป็นแนวทางในการพฒันาทรพัยากรบุคคล
ของบรษิทัฯ  และประเทศโดยรวมเป็นส าคญั 

12.3.2.2 สนับสนุนทุนเพื่อช่วยเหลือกองทุนที่ใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และ
ต่อตา้นยาเสพตดิ 

บรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงพษิภยัของยาเสพติด และการเผยแพร่ของยาเสพตดิ ซึง่น าไปสู่
การก่ออาชญากรรมอนัจะน ามาซึ่งภยัต่อสงัคมโดยรวม โดยบริษัทฯ ได้บรจิาคเงินเพื่อสนับสนุน
กองทุนที่ใช้ในการป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม และต่อต้านยาเสพติด ของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ผ่านสถานีต ารวจนครบาลท้องที่  อกีทัง้บรษิัทฯ ยงัได้มกีารเผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์
ใหแ้ก่พนกังาน ใหต้ระหนกัถงึพษิภยัของยาเสพตดิ รวมถงึให้ร่วมกนั สอดส่อง ป้องกนั มใิหย้าเสพ
ตดิแพร่เขา้มาในองคก์ร อนัจะส่งผลดต่ีอสุขภาพของพนักงาน สภาวะความเป็นอยู่ของครอบครวั 
และชุมชน ทา้ยสดุจะยงัประโยชน์แก่ประเทศเป็นส าคญั 

12.3.2.3 สนับสนุนทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความ
รุนแรงในเดก็นกัเรยีน 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของชาติ ที่ต้องถึง
พรอ้มทัง้การพฒันาดา้นจติใจ และใหห้่างไกลยาเสพตดิ จงึไดร้่วมสนับสนุนโครงการการศกึษาเพื่อ
ต่อตา้นการใชย้าเสพตดิ และความรุนแรงในเดก็นักเรยีน โครงการนี้จะฝึกอบรมเดก็ทีอ่ยู่ในวยัเรยีน 
และส่งเสรมิให้ท ากจิกรรมต่างๆ รวมถงึแนะน าโทษภยัทีเ่กดิจากการใชย้าเสพตดิ อกีทัง้ปลูกฝงัให้
เดก็นกัเรยีนไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหาระหว่างกนั เพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิเป็นปญัหา
ของสงัคมในอนาคต 
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12.3.2.4 สนบัสนุนทุนเพื่อจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิแก่ชุนชนโดยรอบทีต่ัง้บรษิทัฯ   

สถานทีต่ัง้หลกัของบรษิทัฯ อยู่ท่ามกลางเขตชุมชนทีอ่ยู่อาศยั ซึง่ตอ้งปฎสิมัพนัธ์กบัผูค้น
ของชุมชนโดยรอบ ดังนัน้บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิัทฯ กบั
ผูค้นในชุมชนเป็นอย่างมาก บรษิทัฯ จงึเหน็ควรสนับสนุน และมสี่วนร่วมกบักจิกรรมจดังานวนัเดก็
แห่งชาต ิทีจ่ดัโดยชุมชนเพื่อความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั อนัน ามาซึง่ความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 
และจะน ามาไปสูก่ารป้องกนัปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ ระหว่างบรษิทัฯ กบัชุมชน ซึง่กจิกรรมวนัเดก็
ทีจ่ดัขึน้นัน้ไดร้บัผลตอบรบั และสรา้งสมัพนัธ์ทีด่กีบัคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 

12.3.2.5 สนับสนุน และชักชวนเจ้าของที่ดินใกล้เคียง ให้ร่วมกันจดัสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อใช้
ส าหรบัสาธารณะประโยชน์ 

บรษิัทฯ รเิริม่ชกัชวนเจ้าของทีด่นิใกลเ้คยีงอกี 3 แปลง ร่วมกนัถอยร่นแนวความกว้าง
ของถนนเป็นระยะ 3 เมตร เพื่อให้คนในชุมชน และผู้ที่ใชเ้สน้สญัจรได้ใชเ้ป็นประโยชน์สาธารณะ 
อาท ิเป็นทีห่ลบหลกีของรถเวลาสวนทางกนั เป็นทีต่ัง้ของตู้ ATM เป็นทีจ่อดรถชัว่คราว หรอืเป็นที่
ขายของของรถเร่ เป็นตน้ โดยไม่คดิมูลค่าค่าเช่า ท าใหเ้กดิความพงึพอใจ และเป็นการสายสมัพนัธ์
ระหว่างคนในชุมชนกบับรษิทัฯ  อกีทางหนึ่ง 
12.3.2.6  สนบัสนุนโครงการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มในประเทศ และทัว่โลก ดงันัน้บรษิทัฯ 
จงึมีโครงการรกัษาสิง่แวดล้อม โดยเริม่จากให้มรีะบบการจดัการของเสยีของตัวอาคารที่ด ีอาท ิ
ระบบการบ าบดัน ้าเสยี การปลกูตน้ไม ้และปรบัปรุงทศันียภาพของพืน้ทีต่่างๆ ของบรษิทัฯ  เพื่อท า
ใหเ้กดิความร่มรื่น และสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน และสอดคลอ้งกบัทศันียภาพโดยรวมของ
ชุมชน อกีทัง้เป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่โีดยรวมอกีทางหนึ่ง 

 
12.4 ความรบัผดิชอบต่อสงัคมทีจ่ะด าเนินการในอนาคต 

          บรษิทัฯ จะยงัคงด าเนินกจิการภายใตค้วามรบัผดิชอบต่อสงัคมเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตบรษิทัฯ จะ
สนบัสนุนโครงการต่างๆ เพิม่เตมิ อาท ิ

12.4.1 โครงการการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ จะด าเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างจริงจงั และเข้มขน้ขึ้น โดยการปรบัปรุง
กระบวนการท างาน และกระบวนการตรวจสอบใหท้นัสมยั ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีรวมทัง้จะสนับสนุน
การฝึกอบรม ปลูกฝงั คุณธรรม จรยิธรรม ให้แก่ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบัใหต้ระหนักถึงความส าคญั และโทษ
ของการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่จะน าไปสูว่ฒันธรรมองคก์รทีง่ดงาม และเป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัการรณรงคต่์อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ของภาครฐั และองคก์รอสิระอกีดว้ย 

12.4.2 โครงสนบัสนุนความรบัผดิชอบต่อการพฒันาชุมชน และสงัคม 

 บรษิทัฯ จะสนบัสนุนโครงการต่างๆ ทีม่สี่วนช่วยพฒันาชุมชน และสงัคมโดยรวมต่างๆ ตามโอกาส 
และภายใต้กฎหมายที่ระบุไว้ อาท ิสนับสนุนให้คดัสรร และใหโ้อกาสแรงงานในทอ้งถิน่สามารถมโีอกาสร่ วมงานกบั
บรษิทัฯ  หรอืสนบัสนุนธุรกจิของทอ้งถิน่ เพื่อเป็นการกระจายรายไดสู้ชุ่มชน อนัจะน ามาซึง่ความสมัพนัธอ์นัด ีและเป็น
การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนใหม้กีารเจรญิเตบิโตเพิม่ขึน้ 

  



ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่57 

12.4.3 โครงการอื่นๆ 

 บรษิทัฯ จะสนับสนุนโครงการอื่นๆ ร่วมกบัองคก์ร หรอืสถาบนัต่างๆ ทีจ่ดัขึน้ในอนาคต เพื่อความมี
สว่นร่วม และยงัประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม โดยเป็นไปตามกฎหมาย และตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ  

 
12.5 การตดิตาม ทบทวน ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

         นอกจากการด าเนินการที่ได้กล่าวมาแล้ว บรษิัทฯ เหน็ควรให้มกีารด าเนินการติดตาม ประเมนิ และทบทวน
โครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนทัง้ในปจัจุบนั และพจิารณาโครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคมในอนาคต เพื่อให้เกิด
ผลสมัฤทธิ ์อนัจะน าประโยชน์สงูสดุต่อสงัคมโดยรวม 


