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4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรดำเนินกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้อง (Stakeholders)
ของบริษทั ฯ เช่น พนักงำน คู่ค้ำ ผูถ้ อื หุน้ สังคม และภำครัฐ อย่ำงรอบด้ำน เพื่อสร้ำงควำมยังยื
่ นในกำรดำเนินธุรกิจ และ
สำมำรถเติบโตได้อย่ำงเป็ นทีย่ อมรับในสังคม กล่ำวคือ เป็ นองค์กรที่สร้ำงผลกำไรให้กบั ผู้ถือหุ้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยทีค่ ำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในกำรดำเนินธุรกิจทีม่ ตี ่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรดำเนินงำนโดยมุ่งเน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ สำมำรถแบ่งออกเป็ นแนวทำง 5 ข้อ
หลัก ได้แก่
1. การกากับดูแลกิ จการ
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะประกอบธุ รกิจด้วยควำมสุจริตและเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ติ ำมกฎระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด และโปร่งใส โดยให้ควำมสำคัญกับผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำร
ดำเนินงำนขององค์กรต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็ นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
บริษทั ฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษทั ฯ โดยมีหลักกำรและแนวปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
2. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนในฐำนะทีเ่ ป็ นทรัพยำกรทีส่ ำคัญอย่ำงยิง่ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีนโยบำยใน
กำรปฏิบ ัติ ต่ อ พนั ก งำนอย่ ำ งเป็ น ธรรม ด้ว ยควำมเท่ ำ เทีย บกัน ทัง้ ในแง่ ข อง ผลตอบแทน โอกำสในกำรก้ ำ วหน้ ำ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน รวมไปถึงกำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำพนักงำนเพื่อให้พนักงำนของบริษทั ฯ มีกำรเติบโต
และสำมำรถแข่งขันได้ในสภำวะตลำดทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอด อีกทัง้ บริษทั ฯ มีกำรกำหนดกฎเกณฑ์ท่เี กีย่ วข้องกับ
กำรดูแลพนักงำนทีส่ อดคล้องกับกฏระเบียบต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กฏหมำยแรงงำน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำพนักงำนของบริษทั
ฯ จะได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเหมำะสม
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรให้บริกำรกับลูกค้ำเป็ นอย่ำงมำก โดยบริษทั ฯ ได้มกี ำรพัฒนำกำรให้บริกำร โดยมีกำร
รับฟงั ควำมต้องกำรทำงธุรกิจของลูกค้ำ เพื่อให้บริกำรของบริษทั ฯ สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงดี
ทีส่ ดุ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีระบบกำรเสนอแนะ/ร้องเรียน/สอบถำม เกีย่ วกับกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีทมี งำน
บริกำรลูกค้ำโดยเฉพำะเพื่อให้กำรบริกำรของบริษทั ฯ ต่อลูกค้ำเป็ นไปอย่ำงรำบรื่น และมีกำรนำข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนมำ
ใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรของบริษัทฯ นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังได้มกี ำรจัดกำรอบรมให้กบั ลูกค้ำของบริษัทฯ
เพื่อให้ลกู ค้ำของบริษทั ฯ มีควำมเข้ำใจในรูปแบบกำรใช้บริกำรของบริษทั ฯ
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4. การตอบแทนสังคม
บริษัทฯ ให้กำรสนับสนุ นกิจกรรมหรือโครงกำร เพื่อตอบแทนและสร้ำงประโยชน์ ให้กบั สังคม ตลอดจนให้ควำม
ร่วมมือกับหน่ วยงำนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำสังคม โดยมุ่งเน้นไปทีก่ ำรพัฒนำโครงกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ และเทคโนโลยี ซึง่
สอดคล้องกับลักษณะกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
บริษัทฯ ได้จ ัดตัง้ โครงกำรควำมร่ว มมือ ระหว่ำงบริษัทฯ กับ มหำวิทยำลัยนอร์ท -เชียงใหม่ โดยบริษัท ฯ จัดท ำ
โครงกำรสหศึกษำขึน้ เพื่อเปิ ดโอกำสให้นักศึกษำมหำวิทยำลัย ได้มโี อกำสฝึ กทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และได้รบั
ประสบกำรณ์จริงผ่ำนกำรเข้ำฝึกงำนกับบริษทั ฯ นอกจำกนี้บริษทั ฯ ยังได้พจิ ำรณำเสนอตำแหน่ งงำนประจำให้กบั นักศึกษำ
ทีม่ ศี กั ยภำพอีกด้วย
5. การให้ความสาคัญกับปัญหาสิ่ งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรดำเนินธุรกิจที่มคี วำมเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยบริษัทฯ มีกำรพัฒนำ
ระบบกำรทำงำนทีใ่ ห้ควำมสำคัญในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรลดกำรใช้ทรัพยำกรทีไ่ ม่มคี วำมจำเป็ น และมี
มำตรกำรสนับสนุนกำรประหยัดพลังงำน ทัง้ ในแง่ของกระบวนกำรทำงำน และกำรเลือกใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทป่ี ระหยัด
พลังงำนและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ทัง้ นี้รปู แบบกำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ซึง่ เป็ นกำรให้บริกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็ นหนึ่งในควำมตัง้ ใจของบริษทั ฯ
ในกำรทีจ่ ะพัฒนำกำรให้บริกำรทีจ่ ะเข้ำไปช่วยลดกระบวนกำรทำงำนในองค์กรของลูกค้ำ ตลอดจนลดกำรใช้ทรัพยำกรทีไ่ ม่
จำเป็ น เช่น กำรเปลีย่ นจำกกำรส่งเอกสำรทีเ่ ป็ นกระดำษ มำเป็ นกำรส่งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์
4.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั ฯ
ภำวะเศรษฐกิจในปจั จุบนั มีกำรแข่งขันกันอย่ำงรุนแรงทัง้ ในและต่ำงประเทศ กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และ
เทคโนโลยีท ำงอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ ข้ำ มำช่ ว ยในกำรบริห ำรจัด กำรองค์ก รจะช่ ว ยเพิ่ม โอกำสในกำรขยำยธุ ร กิจ ได้อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและยังยื
่ นมำกยิง่ ขึน้ ซึง่ บริษทั ฯ ถือว่ำเป็ นหนึ่ งในบริษทั ผูน้ ำทีร่ เิ ริม่ กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรในกำรเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่ำงกรมศุลกำกรกับบริษทั ผูน้ ำเข้ำ-ส่งออกผูผ้ ่ำนแดนประเทศไทยทีจ่ ดั ว่ำเป็ นหนึ่ง
ในผูท้ ม่ี บี ทบำทหลักในห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) กำรนำเข้ำและส่งออกของประเทศ โดยช่วยให้บริษทั ผูป้ ระกอบกำร
ทีใ่ ช้บริกำรระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั จะได้รบั ประโยชน์สงู สุดจำกกำรใช้บริกำร ตำมวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ คือ
“Better Faster Cheaper” หมำยถึง กำรเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน และลดควำมยุ่งยำกของหน่ วยงำนในกำรจัดหำ
ระบบงำน ออกแบบระบบงำน พัฒนำ ติดตัง้ และบำรุงรักษำ (Better) มีระบบงำนทีส่ ำมำรถใช้งำนได้ใน เวลำอันรวดเร็ว
ไม่ตอ้ งเสียเวลำ (Faster) และทำให้หน่วยงำนต่ำงๆ สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรระบบสำรสนเทศโดยไม่จำเป็ นต้องมีงบลงทุน
ทีส่ งู (Cheaper) ดังนัน้ บริกำรของบริษทั ฯ จัดเป็ นเครื่องมือทำง Logistics ทีส่ ำคัญทีช่ ่วยให้ระบบกำรทำงำนภำยในองค์กร
ของลูกค้ำเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกัน รักษำสิง่ แวดล้อมจำกกำรลดปริมำณกำรใช้กระดำษ และลด
กำรใช้งำนทรัพยำกรบุคคลทีม่ ตี น้ ทุนทีส่ งู และมีขอ้ ผิดพลำดเกิดขึน้ ได้ง่ำยจึงถือเป็ นบริกำรทีม่ สี ่วนช่วยในกำรลดต้นทุนทำง
Logistics ให้กบั ลูกค้ำ และช่วยสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้กบั ลูกค้ำและประเทศไทย
กำรให้บริกำรของบริษทั ฯ ยังปจั จัยสำคัญทีช่ ่วยส่งเสริมของระบบ National Single Window ซึง่ ริเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ปี
2541 และเป็ นระบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร หรือ Electronic Data Interchange: EDI ระหว่ำง
หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกระบวนกำร นำเข้ำ ส่งออกสินค้ำ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผปู้ ระกอบกำร ในกำรตรวจสอบ
ใบอนุญำต และใบรับรองต่ำงๆ ทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทั ฯ เป็ นส่วนสำคัญทีช่ ่วยให้กรมศุลกำกรได้พฒ
ั นำกระบวนกำร
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ศุลกำกรอย่ำงต่อเนื่อง จนยกระดับเป็ นระบบศุลกำกรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสำร (Paperless Customs หรือ e-Customs)
และให้บริกำรทัวประเทศตั
่
ง้ แต่เดือนกรกฎำคม 2551 จนถึงปจั จุบนั (ทีม่ ำ: กรมศุลกำกรประเทศไทย)
บริษัทฯ ยังมีกำรให้บริกำรที่สนับสนุ น สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (สำนักงำน
ปปง.) ในขัน้ ตอนกำรตรวจสอบระบุตัวตนของลูกค้ำผู้ทำธุรกรรมทำงกำรเงิน ซึ่งเป็ นส่ว นสำคัญที่ช่วยให้ขนั ้ ตอนกำร
ตรวจสอบมีควำมถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่ำใช้จำ่ ยให้ของลูกค้ำ ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ในกำรให้บริกำรของ
บริษัทฯ ทัง้ นี้กำรตรวจสอบที่เข้มงวดดังกล่ำวยังช่วยให้หน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถปฏิเสธหรือยุติกำรทำธุรกรรมกับ
ผูก้ ่อกำรร้ำยได้อย่ำงทันท่วงทีท่ีทรำบว่ำผู้ทำธุรกรรมอำจมีกำรกระทำฝ่ำฝื นเกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดมูลฐำนหรือ
ควำมผิดฐำนฟอกเงินหรือกำรให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย และอำจช่วยให้ตดิ ตำมผูร้ ำ้ ยทีต่ อ้ งกำรทุจริตได้
อย่ำงทันท่วงทีจำกระบบตรวจสอบทีม่ คี วำมรวดเร็ว ช่วยให้เกิดระบบกำรป้องกันกำรก่อกำรร้ำยทำงกำรเงินทีม่ คี วำมรัดกุม
มำกยิ่งขึน้ ทำให้ผู้คนในสังคมมีโอกำสทุจริตได้น้อยลงและช่วยลดควำมเสีย่ งของสถำบันกำรเงินในสังคมที่ต้องตก เป็ น
เครื่องมือของกระบวนกำรฟอกเงินของคนร้ำยในสังคม
บริษัทฯ ได้พฒ
ั นำระบบกำรให้บริกำรชำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับสถำบันทำงเงินในประเทศไทย เพื่อ
ทดแทนกำรจ่ำยชำระด้วยกำรใช้เงินสดและเช็ค ส่งผลให้ระบบกำรชำระเงินมีควำมถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และช่วยลด
ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรเงินสดของประเทศและมีประสิทธิภำพสูงมำกขึน้ อีกทัง้ ช่วยลดควำมยุ่งยำกในขัน้ ตอนกำรเรียกเก็บ
เงินของผูป้ ระกอบธุรกิจ ลดควำมเสีย่ งในกำรรับชำระเป็ นเงินสดหรือเช็ค และผูป้ ระกอบกิจกำรสำมำรถให้ควำมสำคัญกับ
กำรปฏิบตั งิ ำนในกำรประกอบธุรกิจของตนเองได้มำกยิง่ ขึ้น ทัง้ นี้ ลูกค้ำผูซ้ อ้ื สินค้ำหรือใช้บริกำรก็ได้รบั ควำมสะดวกสบำย
ในกำรชำระเงินจ่ำยค่ำซือ้ สินค้ำและบริกำร
กำรดำเนินธุรกิจของลูกค้ำในอดีตนัน้ จะเกีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนด้ำนเอกสำรทีม่ ปี ริมำณมำก และต้องใช้กระดำษ
เป็ นวัสดุหลักในกำรจัดทำเอกสำรจำนวนมำกด้วยเช่นกัน ดังนัน้ กำรใช้กระดำษในปริมำณมำกก็จะต้องทำให้มกี ำรตัดต้นไม้
ท ำลำยป่ ำ เพื่อ น ำมำเป็ น วัต ถุ ดิบ หลัก ในกำรผลิต กระดำษส ำหรับ กำรใช้ ง ำนในปริม ำณที่ ม ำกด้ ว ย ซึ่ง ป่ ำ ไม้ เ ป็ น
ทรัพยำกรธรรมชำติทส่ี ำคัญมำกต่อระบบนิเวศน์ของสิง่ แวดล้อมทัวโลก
่
กำรเปลีย่ นวิธกี ำรดำเนินงำนของลูกค้ำจำกกำรใช้
กระดำษในกำรจัดทำเอกสำรและบันทึกข้อมูล มำเป็ นกำรรับ -ส่งข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิกส์ ทำให้ลดปริมำณกำรใช้กระดำษ
ลงได้เป็ นอย่ำงมำก อีกทัง้ ยังช่วยให้กำรรับ -ส่งข้อมูลมีควำมรวดเร็วมำกยิง่ ขึน้ มีประสิทธิภำพในกำรทำงำนมำกขึน้ ลด
ควำมผิดพลำดในกำรกรอกข้อมูลในเอกสำรและนำข้อมูลในเอกสำรไปใช้งำนต่อไป และช่วยให้มตี ้นทุนกำรดำเนินงำนทีถ่ ูก
ลงอีกด้วย
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรส่งข้อมูลใบขนส่งสินค้ำจำกรูปแบบเอกสำรเป็ นรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ยงั ช่วยให้เกิด
ควำมโปร่งใส มีกำรบันทึกเก็บเป็ นหลักฐำนในระบบ และสำมำรถตรวจสอบได้ ทำให้สำมำรถลดปญั หำกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
ที่เกิดขึน้ ในอดีต หน่ วยงำนรำชกำรภำครัฐสำมำรถจัดเก็บภำษีได้อย่ำงถูกต้อง และช่วยให้ระบบกำรนำเข้ำ -ส่งออกของ
ประเทศไทยมีควำมน่ ำเชื่อถือมำกยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ยังเป็ นกำรสนับสนุ นกำรเจริญเติบโตของประเทศให้สำมำรถเป็ นศูนย์กลำง
ทำงกำรค้ำในภูมภิ ำค ด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องในระบบกำรนำเข้ำ -ส่งออก เช่น ผู้นำเข้ำ ผู้
ส่งออก ตัวแทนออกของ และผูป้ ระกอบกำรขนส่ง โดยจะช่วยให้เกิดควำมสะดวกในกำรซือ้ ขำยในระบบเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศมำกยิง่ ขึน้ และทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึน้
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ยังช่วยให้เกิดกำรจ้ำงงำนกับบุคลำกรทีม่ คี วำมพร้อมและมีควำมสำมำรถในกำรทำงำน
ร่วมกับบริษัทฯ มำกยิง่ ขึน้ อีกด้วย ซึ่งกำรจ้ำงงำนช่วยให้พนักงำนของบริษัทฯ เหล่ำนี้มรี ำยได้เพิม่ มำกขึน้ สำมำรถนำ
รำยได้ไปใช้จ่ำยเพื่อกำรดำรงชีวติ ประจำวันสำหรับส่วนตัวและครอบครัว ทำให้เกิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังจัดให้มกี ำรอบรมพนักงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมพนักงำนในกำรใช้
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งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่ำงๆ ก่อนกำรเริม่ ทำงำน และจัดอบรมพนักงำนประจำของบริษทั ฯ อยู่เสมอ เพื่อให้พนักงำนมี
ควำมรูท้ ำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในปจั จุบนั อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในกำรนำมำประยุกต์ใช้กบั กำรทำงำนในบริษทั ฯ ให้
มีประสิทธิภำพที่ดยี งิ่ ขึน้ นอกจำกนี้แล้ว กำรอบรมพนักงำนอยู่เสมอ ยังเป็ นกำรช่วยให้พนักงำนสำมำรถพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนเองในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้เป็ นผูร้ อบรูต้ ่อกำรเปลีย่ นแปลงในเทคโนโลยีใหม่ๆ
และสำมำรถประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจำวันและหน้ำทีก่ ำรงำนบริษทั ฯ ได้เสมอ
นอกจำกนี้แล้ว กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ยังมีส่วนสำคัญทีช่ ่วยให้เกิดกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในสังคมขึน้ ใน
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องจำกบริษทั ฯ จัดอบรมให้ควำมรูแ้ ก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ มีโครงกำรควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำหลำยแห่ง ได้แก่ 1) คณะวิศวกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร ลำดกระบัง
บริษทั ฯ ให้บริกำรเป็ น Hosting Server สำหรับนักศึกษำของสถำบันโดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำย เพื่อเป็ นกำรฝึกทักษะในเชิงปฎิบตั ิ
ในกำรเขียนระบบบนเว็บไซต์จำกผลงำนของนักศึกษำในสถำบัน และจัดให้มโี ครงกำรฝึ กงำนสำหรับนักศึกษำของสถำบัน
2) มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มที ุนกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย และรับสมัครนักศึกษำ
ฝึ กงำนจำกมหำวิทยำลัย 3) มหำวิทยำลัยแม่โจ้ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มโี ครงกำรฝึ กงำนสำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 4)
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย บริษทั ฯ ได้จดั ให้มโี ครงกำรฝึ กงำนสำหรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัย ซึ่งโครงกำรทัง้ หมดที่
บริษทั ฯ จัดขึน้ เหล่ำนี้เปิ ดโอกำสให้นักศึกษำได้เรียนรู้ผ่ำนกำรปฏิบตั ิงำนจริง โดยบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกำสให้นักศึกษำเข้ำ
มำร่วมฝึ กงำนกับทำงบริษัทฯ และมีโอกำสได้รบั กำรพิจำรณำรับเข้ำทำงำนเต็มเวลำหลังกำรสำเร็จกำรศึกษำ ซึ่งส่งผล
โดยตรงให้เกิดกำรจ้ำงงำนเพิม่ ขึน้ ในสังคม ทำให้บุคลำกรเหล่ำนัน้ มีรำยได้เพิม่ สูงขึน้ จำกกำรนำวิชำชีพทีไ่ ด้เรียนรูไ้ ปปฏิบตั ิ
ใช้ และสำมำรถเลีย้ งชีพของตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้ำงได้ในอนำคต
4.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันขึ
่ น้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรกำหนดควำมรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสม เพื่อป้องกับคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั ฯ และ
เพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรดำเนิ นกำรทำงธุรกิจทีอ่ ำจมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั กำรพิจำรณำและปฏิบตั ิ
อย่ำงรอบคอบ ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดำเนินกำรหรือยอมรับหรือให้กำรสนับสนุ น
กำรทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษทั ในเครือ รวมถึงผูร้ บั จ้ำงหรือผูร้ บั จ้ำง
ช่วงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และกำหนดให้มกี ำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่ำงสม่ำ เสมอ
ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำย
และกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ
2. มำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหำร ผูบ้ งั คับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่งมอบหรือผูร้ บั เหมำช่วงทีจ่ ะมีส่วนในกำร
แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั เิ พื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันบรรลุ
่
ตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
3. บริษทั ฯ พัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้ำนศีลธรรม โดยจัดให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ งในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องหรือสุ่มเสีย่ งต่อกำรทุจริตและคอร์รปั ชันและน
่
ำมำ
จัดทำเป็ นคู่มอื แนวทำงในกำรปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
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4. บริษทั ฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุ นกำรให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอ่ ยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจและสนับสนุ นกิจกรรมต่ำง ๆ มีควำม
โปร่งใสและไม่มเี จตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐหรือเอกชนดำเนินกำรทีไ่ ม่เหมำะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มกี ำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เหมำะสม
โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด จัดซือ้
6. บริษทั ฯ จัดให้ควำมรู้ดำ้ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันแก่
่ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ผู้บริหำรและพนักงำน
เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นควำมมุ่งมันของ
่
บริษทั ฯ
7. บริษทั ฯ จัดให้มกี ลไกลกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ำรสื่อสำรทีห่ ลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องสำมำรถแจ้งเบำะแส
อันควรสงสัยโดยมันใจได้
่
ว่ำผูแ้ จ้งเบำะแสได้รบั กำรคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ำยทีไ่ ม่เป็ นธรรมหรือกลันแกล้
่
งด้วย
ประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสทีม่ กี ำรแจ้งเข้ำมำ
ทัง้ นี้ปจั จุบนั บริษทั ฯอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับ โครงกำร CAC โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษทั ไทย (IOD)
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