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12. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มุ่งมันทีจะพัฒนาธุรกิจให้ เติบโตอย่างยังยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนันเพือให้ เป็ นไปตาม
แนวทางการพัฒนาธุรกิจของบริ ษัทอย่างยังยืน ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทครังที 2/2557 วันที 24 กุมภาพันธ์ 2557 จึง
กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางใน
การดําเนินงาน ดังนี
กรอบแนวทางการดําเนินการความรั บผิดชอบต่ อสังคม
การดําเนินธุรกิจภายใต้ การกํากับกิจการทีดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิงแวดล้ อมและ
สังคม มีสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้ จริง โดยคํานึงถึงผู้ทีมีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholders) ทีเกียวข้ องทังภายในและ
ภายนอกองค์กร ตังแต่ผ้ ูถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้ าง ทังนีเพือนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยังยืน
โดยปั จจุบนั บริษทั ได้ กําหนดแนวทางของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ ครอบคลุมในหัวข้ อดังต่อไปนี
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
3. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้ ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตามกรอบการแข่งขันทางการค้ าทีสุจริตและเป็ น
ธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย และยึดกติกาของการแข่งขันอย่าง
เสมอภาคของการได้ รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้ องไม่นํามาซึงความเสือมเสียต่อ
ชือเสียงของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย หรือขัดต่อกฎหมาย โดยมีหลักการในการดําเนินธุรกิจดังนี คือ
-

ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอม ทีจะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดซึงอยู่นอกเหนือข้ อตกลงการค้ า หรื อเงือนไข
ทางการค้ า

-

มุ่งสร้ างความสัมพันธ์ ความร่วมมือทีดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้รับเหมา เพือเสริมสร้ างศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

-

รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์ตนเอง หรือผู้ทีเกียวข้ องโดยมิชอบ

-

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะไม่ดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้ องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา รวมทังส่งเสริม
ให้ ผ้ บู ริหาร พนักงานใช้ ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษทั อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ สินค้ าและบริการทีมี
ลิขสิทธิ\ถกู ต้ องและไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทําทีเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
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-

บริ ษทั ฯ และบริษัทย่อยต่อต้ านการแข่งขันทีไม่เป็ นธรรม โดยบริษัทฯ และบริษัทยย่อยจะไม่ดําเนินการใน
เรื องดังต่อไปนี ได้ แก่ การรวมหัวกําหนดราคา การกําหนดราคาจําหน่ายเพือกําจัดคู่แข่ง โดยการกําหนด
ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้ องการซือ ตลอดจน
ต้ นทุนอืนๆ ทีเกียวข้ อง หรื ออาจกล่าวได้ ว่า เป็ นการกําหนดราคาสินค้ าตามต้ นทุนสินค้ าและค่าใช้ จ่ายต่างๆ
เพือให้ สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซือของบริษทั มีการกําหนด วิธีการจัดหา ขันตอนการดําเนินงาน
ทีชัดเจน เพือให้ เกิดความเป็ นธรรม เช่น การกําหนดต้ นทุนค่าก่อสร้ างทีเป็ นมาตรฐานหรื อราคากลางนัน

-

บริ ษทั ฯ

และบริ ษทั ย่อยได้ กําหนดช่องทางการร้ องเรี ยนเรื องทีไม่ได้ รับความเป็ นธรรม

โดยมีจดุ รับเรื อง

ร้ องเรี ยนดังกล่าวทีบริษัทฯ หน้ าสํานักงานขาย ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริษทั ฯ เป็ นต้ น
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั$น
บริ ษทั ฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ยึดมันในความถูกต้ อง โดยจัดให้ มีแนวทางในการต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริมและปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริหารและพนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับทีเกียวข้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสําเร็จของงานด้ วยวิธีการทุจริต คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
-

สร้ างจิตสํานึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงานในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริต (ตาม
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้ อบังคับเกียวกับการทํางานของบริ ษทั )

-

จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้ อํานาจ
ให้ เหมาะสม เพือป้ องกันมิให้ พนักงานทุจริต หรื อมีส่วนเกียวข้ องกับการทุจริตและคอร์ รัปชันต่างๆ

-

ห้ ามมิให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทําการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อยอมรับทรัพย์สิน
หรื อผลประโยชน์อืนใด สําหรับตนเองหรือผู้อืนทีส่อไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรือละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าทีมิ
ชอบ หรื ออาจทําให้ บริษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม

-

ห้ ามมิให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ หรื อเสนอทีจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อืนใดแก่
บุคคลภายนอกเพือจูงใจให้ บคุ คลนันกระทําหรื อละเว้ นกระทําใดทีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ตําแหน่งหน้ าทีของตน

บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อย เห็นควรกําหนดนโยบายให้ มีแนวทางปฏิบตั ิการต่อต้ านคอร์ รัปชัน โดยจะดําเนินการปรับปรุง
คู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ข้ อบังคับเกียวกับการทํางาน ของบริ ษทั ฯ และบริษัทย่อย
ในเรื อง “การต่อต้ านการทุจริต คอร์ รัปชัน และการให้ หรือรับสินบน เพือประโยชน์ทางธุรกิจ” และ “การให้ หรื อรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์อืนใด” เพือให้ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษทั
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3. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายทีจะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้ วยความเป็ นธรรม

โดยไม่มีเงือนไขใดทีจะทําให้

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะต้ องปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยไม่เท่าเทียมกัน เพือให้ เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน
บริ ษทั ฯ มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทัวถึงและเป็ นธรรม (ตามข้ อบังคับเกียวกับการทํางานของบริษัทฯ) ดังนี
-

บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้ พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยพนักงานไม่
จําเป็ นต้ องเรี ยกร้ อง

-

บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะไม่เลือกปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันจะปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกัน

-

ในกรณีทีพนักงานมีข้อร้ องทุกข์เกิดขึน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขนตอนและวิ
ั
ธีการดําเนินการเรื องการร้ องทุกข์
ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็ นธรรม เพือจํากัดปั ญหาให้ อยูใ่ นขอบเขตไม่
ขยายผลออกไปในวงกว้ าง

เนืองจากบริษทั ฯ ให้ ความสําคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม
ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึงบุคคลใด เป็ นไปตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพือใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้ อปฏิบตั ิในคู่มือจริ ยธรรมเป็ นส่วนหนึงของ “ระเบียบและข้ อบังคับพนักงาน”
ที พนักงานพึงปฏิบัติ ทังนี บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการชีแจงเรื องจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจให้ กับพนักงานทุกคน
รับทราบในวันแรกของการเข้ าร่วมงานกับบริษทั ฯ และยังได้ เน้ นยํารายละเอียดในหลักสูตรการฝึ กอบรมพนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ ความสําคัญความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า และ
คู่แข่งทางธุรกิจ และได้ ประกาศใช้ จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพือใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ โดยมีแนวปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อลูกค้ า ดังต่อไปนี
-

ส่งมอบสินค้ าและให้ บริการทีมีคณ
ุ ภาพตรงตามความคาดหมายของลูกค้ าในราคาทีเป็ นธรรม

-

ให้ ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลกู ค้ า เพือให้ ทราบเกียวกับสินค้ าและบริการ โดยไม่
มีการกล่าวเกินความเป็ นจริงทีเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดเกียวกับคุณภาพของสินค้ าหรื อบริการนันๆ

-

ติดต่อกับลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นทีไว้ วางใจได้ ของลูกค้ า และจัดให้ มีระบบกระบวนการที
ให้ ลกู ค้ าร้ องเรียนเกียวกับคุณภาพ ความปลอดภัยของสินค้ า

-

รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ทีเกียวข้ องโดยมิชอบ

-

บริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยจัดให้ มีการสือสารด้ านการตลาดหลายวิธี ได้ แก่ การสือสารข้ อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่านการ
แนะนําของเจ้ าหน้ าทีขาย หรื อ ช่องทางการสือสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็ นต้ น
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บริษทั เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี จํากัด (มหาชน)
12.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
คณะทํางานด้ านความความรับผิดชอบต่ อสังคม
กําหนดให้ คณะกรรมการบริหารเป็ นผู้แต่งตังคณะทํางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกําหนดให้ มีจํานวน
สมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะทํางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทําหน้ าที
เป็ นประธานคณะทํางานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
การกําหนดแผนการดําเนินการและการรายงานผลการปฏิบัตกิ าร
กํ า หนดให้ ค ณะทํ า งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมจัด ทํ า แผนงานความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริ หารเป็ นรายปี และกําหนดงบประมาณในการดําเนินงานสําหรับปี นันๆ โดยคํานึงถึงกรอบแนวทางการ
ดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ร่ วมกับความเหมาะสมกับการดําเนินการของบริ ษัท สถานะทางการเงิน และผล
ประกอบการของบริษทั ฯ และบริ ษัทย่อย และจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิการนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง
12.3 กิจกรรมเพื$อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ$งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่างดีใ นเรื องของกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้ อม โดย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้ อมเป็ นประจําทุกปี และบริษัทฯ มีโครงการทีจะจัดกิจกรรมเพือ
พัฒนาชุมชนในบริ เวณใกล้ โครงการทีบริ ษัทฯ พัฒนาขึ .นด้ วย ตัวอย่างโครงการทีบริษัทฯ ได้ ดําเนินการทีผ่านมาบางส่วน
เช่น
บริษทั ฯ ได้ บริจาคเงินจํานวน 1 ล้ านบาท เพือสร้ างเมรุหลังใหม่ ณ วัดศรี สําราญราษฎร์ บํารุ ง ต.อ้ อมน้ อย อ.
กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร (พื .นทีใกล้ เคียงโครงการ ทิวลิปสแควร์) ในปี 2557
บริษทั ฯ ได้ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เรื องเล่าเช้ านี .เพือเครื องมือแพทย์ในภูมิภาค” เพือให้ โครงการนําเงิน
ไปจัดหาเครื องมือแพทย์ทีจําเป็ นตามความต้ องการของโรงพยาบาลในภูมิภาค ในปี 2556

ส่วนที .! หน้ า 44

