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12. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนำธุรกิจให้ เติบโตอย่ำงยัง่ ยืนควบคูไ่ ปกับกำรรับผิดชอบต่อสังคม ดังนันเพื
้ ่อให้ เป็ นไปตำม
แนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืน ตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2557 จึง
กำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) โดยมีกรอบหลักกำรแนวทำงใน
กำรดำเนินงำน ดังนี ้
กรอบแนวทางการดาเนินการความรับผิดชอบต่ อสังคม
กำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ กำรกำกับกิจกำรที่ดีและยึดหลักจริ ยธรรมควบคูไ่ ปกับกำรใส่ใจดูแลรักษำสิง่ แวดล้ อมและ
สังคม มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงแท้ จริ ง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้ องทังภำยในและ
้
ภำยนอกองค์กร ตังแต่
้ ผ้ ถู ือหุ้น พนักงำน ลูกค้ ำ ชุมชนตลอดจนสังคมวงกว้ ำง ทังนี
้ ้เพื่อนำไปสูก่ ำรพัฒนำธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงของควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้ ครอบคลุมในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม
2. กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
3. กำรปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำที่สจุ ริตและเป็ น
ธรรมภำยใต้ กรอบของกฎหมำยและจริ ยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อย และยึดกติกำของกำรแข่งขันอย่ำง
เสมอภำคของกำรได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
ำย กำรดำเนินธุรกิจกับคูค่ ้ ำต้ องไม่นำมำซึง่ ควำมเสือ่ มเสียต่อ
ชื่อเสียงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อขัดต่อกฎหมำย โดยมีหลักกำรในกำรดำเนินธุรกิจดังนี ้ คือ
-

ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอม ที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ อยูน่ อกเหนือข้ อตกลงกำรค้ ำ หรื อเงื่อนไข
ทำงกำรค้ ำ

-

มุง่ สร้ ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือที่ดี และกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้รับเหมำ เพื่อเสริ มสร้ ำงศักยภำพ
และประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยำว

-

รักษำควำมลับหรื อสำรสนเทศของคูค่ ้ ำ ไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

-

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ รวมทังส่
้ งเสริ ม
ให้ ผ้ บู ริ หำร พนักงำนใช้ ทรัพยำกรและทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ ใช้ สนิ ค้ ำ และบริ กำรที่มี
ลิขสิทธิ์ถกู ต้ องและไม่สนับสนุนสินค้ ำหรื อกำรกระทำทีเ่ ป็ นกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
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-

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยต่อต้ ำนกำรแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัทยย่อยจะไม่ดำเนิน กำรใน
เรื่ องดังต่อไปนี ้ ได้ แก่ กำรรวมหัวกำหนดรำคำ กำรกำหนดรำคำจำหน่ำยเพื่อกำจัดคูแ่ ข่ง โดยกำรกำหนด
รำคำขำยอสังหำริ มทรัพย์ของบริษัทฯ จะมำจำกกำรพิจำรณำสภำวะตลำด ควำมต้ องกำรซื ้อ ตลอดจน
ต้ นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง หรื ออำจกล่ำวได้ วำ่ เป็ นกำรกำหนดรำคำสินค้ ำตำมต้ นทุนสินค้ ำและค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ
เพื่อให้ สำมำรถแข่งขันได้ / นโยบำยกำรจัดซื ้อของบริษัท มีกำรกำหนด วิธีกำรจัดหำ ขันตอนกำรด
้
ำเนินงำน
ที่ชดั เจน เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรม เช่น กำรกำหนดต้ นทุนค่ำก่อสร้ ำงที่เป็ นมำตรฐำนหรื อรำคำกลำงนัน้

-

บริ ษัทฯ

และบริ ษัทย่อยได้ กำหนดช่องทำงกำรร้ องเรี ยนเรื่ องที่ไม่ได้ รับควำมเป็ นธรรม

โดยมีจดุ รับเรื่ อง

ร้ องเรี ยนดังกล่ำวที่บริ ษัทฯ หน้ ำสำนักงำนขำย ตลอดจนผ่ำนเวปไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใส ยึดมัน่ ในควำมถูกต้ อง โดยจัดให้ มีแนวทำงในกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริ มและปลูกฝั งให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำน ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและ
ระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีกำรสร้ ำงควำมสำเร็ จของงำนด้ วยวิธีกำรทุจริ ต คณะกรรมกำรบริ ษัทมี
นโยบำยปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
-

สร้ ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้ แก่พนักงำนในกำรปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต (ตำม
คูม่ ือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษัท)

-

จัดให้ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้ อำนำจ
ให้ เหมำะสม เพื่อป้องกันมิให้ พนักงำนทุจริ ต หรื อมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ต่ำงๆ

-

ห้ ำมมิให้ กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และพนักงำนกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรเรี ยกร้ อง หรื อยอมรับทรัพย์สนิ
หรื อผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรื อผู้อื่นที่สอ่ ไปในทำงจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่มิ
ชอบ หรื ออำจทำให้ บริ ษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม

-

ห้ ำมมิให้ กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และพนักงำนให้ หรื อเสนอที่จะให้ ทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภำยนอกเพื่อจูงใจให้ บคุ คลนันกระท
้
ำหรื อละเว้ นกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมำยหรื อโดยมิชอบต่อ
ตำแหน่งหน้ ำที่ของตน

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เห็นควรกำหนดนโยบำยให้ มีแนวทำงปฏิบตั ิกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ โดยจะดำเนินกำรปรับปรุง
คูม่ ือนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คูม่ อื จริ ยธรรมธุรกิจ ข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในเรื่ อง “กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ และกำรให้ หรื อรับสินบน เพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจ” และ “กำรให้ หรื อรับ
ของขวัญหรื อผลประโยชน์อื่นใด” เพื่อให้ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท

ส่วนที่ 2.3 หน้ ำ 48

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
3. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ติ อ่ พนักงำนทุกคนด้ วยควำมเป็ นธรรม

โดยไม่มีเงื่อนไขใดที่จะทำให้

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะต้ องปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนโดยไม่เท่ำเทียมกัน เพื่อให้ เกิดควำมเป็ นธรรมต่อพนักงำนทุกคน
บริ ษัทฯ มีระบบกำรดูแลพนักงำนอย่ำงทัว่ ถึงและเป็ นธรรม (ตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำนของบริ ษัทฯ) ดังนี ้
-

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้ พนักงำนทุกคนอย่ำงเหมำะสมและเป็ นธรรม โดยพนักงำนไม่
จำเป็ นต้ องเรี ยกร้ อง

-

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจะไม่เลือกปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนโดยเท่ำเทียมกัน

-

ในกรณีที่พนักงำนมีข้อร้ องทุกข์เกิดขึ ้น บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีกำรดำเนินกำรเรื่ องกำรร้ องทุกข์
ของพนักงำนอย่ำงชัดเจน โดยบริ ษัทจะหำทำงยุติโดยเร็ วและเป็ นธรรม เพื่อจำกัดปั ญหำให้ อยูใ่ นขอบเขตไม่
ขยำยผลออกไปในวงกว้ ำง

เนื่องจำกบริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญและตระหนักถึงควำมเท่ำเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อพนักงำนด้ วยควำมเป็ นธรรม
ไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใด เป็ นไปตำมคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำนของพนักงำนทุกคน โดยถือว่ำข้ อปฏิบตั ิในคูม่ ือจริ ยธรรมเป็ นส่วนหนึง่ ของ “ระเบียบและข้ อบังคับพนักงำน”
ที่พนักงำนพึงปฏิบัติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรชีแ้ จงเรื่ องจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจให้ กับพนักงำนทุกคน
รับทรำบในวันแรกของกำรเข้ ำร่วมงำนกับบริ ษัทฯ และยังได้ เน้ นย ้ำรำยละเอียดในหลักสูตรกำรฝึ กอบรมพนักงำน
4. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ ควำมสำคัญควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คูค่ ้ ำ และ
คูแ่ ข่งทำงธุรกิจ และได้ ประกำศใช้ จริ ยธรรมทำงธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ โดยมีแนวปฏิบตั ิควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ ำ ดังต่อไปนี ้
-

ส่งมอบสินค้ ำและให้ บริ กำรทีม่ ีคณ
ุ ภำพตรงตำมควำมคำดหมำยของลูกค้ ำในรำคำทีเ่ ป็ นธรรม

-

ให้ ข้อมูลข่ำวสำรที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลกู ค้ ำ เพื่อให้ ทรำบเกี่ยวกับสินค้ ำและบริ กำร โดยไม่
มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็ นจริงที่เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ ำเข้ ำใจผิดเกี่ยวกับคุณภำพของสินค้ ำหรื อบริ กำรนันๆ
้

-

ติดต่อกับลูกค้ ำด้ วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ และเป็ นที่ไว้ วำงใจได้ ของลูกค้ ำ และจัดให้ มีระบบกระบวนกำรที่
ให้ ลกู ค้ ำร้ องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ ควำมปลอดภัยของสินค้ ำ

-

รักษำควำมลับของลูกค้ ำ และไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

-

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยจัดให้ มกี ำรสือ่ สำรด้ ำนกำรตลำดหลำยวิธี ได้ แก่ กำรสือ่ สำรข้ อมูลผลิตภัณฑ์โดยผ่ำนกำร
แนะนำของเจ้ ำหน้ ำที่ขำย หรื อ ช่องทำงกำรสือ่ สำรผ่ำนเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
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บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ จำกัด (มหำชน)
12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะทางานด้ านความความรับผิดชอบต่ อสังคม
กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้แต่งตังคณะท
้
ำงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้ มจี ำนวน
สมำชิกไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะทำงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมคัดเลือกสมำชิก 1 คน ทำหน้ ำที่
เป็ นประธำนคณะทำงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
การกาหนดแผนการดาเนินการและการรายงานผลการปฏิบัติการ
ก ำหนดให้ ค ณะท ำงำนด้ ำ นควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมจัด ท ำแผนงำนควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นรำยปี และกำหนดงบประมำณในกำรดำเนินงำนสำหรับปี นันๆ
้ โดยคำนึงถึง กรอบแนวทำงกำร
ดำเนินกำรควำมรับผิดชอบต่อสังคม ร่ วมกับควำมเหมำะสมกับกำรดำเนินกำรของบริ ษัท สถำนะทำงกำรเงิน และผล
ประกอบกำรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และจัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ หำรอย่ำงน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักเป็ นอย่างดีในเรื่ องของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดย
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นประจาทุกปี และบริ ษัทฯ มีโครงการที่จะจัดกิจกรรมเพือ่
พัฒนาชุมชนในบริ เวณใกล้ โครงการที่บริ ษัทฯ พัฒนาขึ ้นด้ วย ตัวอย่างโครงการที่บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการที่ผ่านมาบางส่วน
เช่น
 บริ ษัทฯ ได้ บริ จาคเงินจานวน 1 ล้ านบาท เพื่อสร้ างเมรุหลังใหม่ ณ วัดศรี สาราญราษฎร์ บารุ ง ต.อ้ อมน้ อย อ.
กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร (พื ้นที่ใกล้ เคียงโครงการ ทิวลิปสแควร์ ) ในปี 2557
 บริ ษัทฯ ได้ มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เรื่ องเล่าเช้ านี ้เพื่อเครื่ องมือแพทย์ในภูมิภาค” เพื่อให้ โครงการนาเงิน
ไปจัดหาเครื่ องมือแพทย์ที่จาเป็ นตามความต้ องการของโรงพยาบาลในภูมิภาค ในปี 2556
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