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4.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

4.1

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) ของบริษทั ฯ มี 6 ข้อดังต่อไปนี้
1. การกากับดูแลกิจการ
บริษัท ฯ มีค วามมุ่งมันที
่ ่จะดาเนิ นธุรกิจอย่า งถูก ต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ด้วยความสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯ
จะคานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย
ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็ นแนวทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิท่ี
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ยินดีท่จี ะส่งเสริมให้มกี ารค้าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือการละเมิด ทางทรัพย์สนิ ปญั ญา รวมถึงส่ง เสริม การต่ อ ต้า นการกระทาในทางทุจ ริต ทุ ก
ประเภทและสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขัน้ ตอนการผลิตสินค้าตัง้ แต่การเริม่ ต้นการแปรรูป
วัตถุดบิ จนถึงการจัดจาหน่ายถึงมือลูกค้า
3. สิทธิมนุษยชนและและการปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงานทุกคนและปลูกฝงั ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ทีจ่ ะร่วมกัน
ปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม นอกจากนี้
บริษัทฯ จะจัดให้มสี วัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรู้ในทุก
ระดับขององค์กรและพัฒนาทักษะในบุคลากรทุกท่านเพื่อยกระดับการทางานของพนักงานให้เป็ นมืออาชีพ
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลพนักงานทีส่ อดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ เช่น
กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าพนักงานบริษทั ฯ จะได้รบั การปฎิบตั อิ ย่างเหมาะสม
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งทีจ่ ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายให้แก่ลูกค้า ภายใต้
เงื่อนไขที่เป็ นธรรม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ภัณฑ์ท่ถี ู กต้อง เพียงพอ ไม่ เกิน ความเป็ น จริง และไม่ น า
ความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือนาไปใช้ในทางมิชอบ
5. สิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ บริษทั ฯ มีการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนาผลพลอยได้หรือของเหลือจากการผลิต
กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากทีส่ ุด เพื่อทีจ่ ะทาให้มขี องเสียกลับคืนสู่ธรรมชาติน้อยทีส่ ุด ทัง้ นี้ในกระบวนการ
ผลิต บริษัทฯ ก็จะเลือกใช้เครื่องจักรที่มี ประสิทธิภาพที่ดี ไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่ อสิง่ แวดล้อม พร้อมทัง้
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ประยุกต์ใช้กฎระเบียบทีเ่ คร่งครัด มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ที่ใช้ประกอบการ
ดาเนินธุรกิจ
6. การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ส่งเสริมการกระจายรายได้ส่ภู าคเกษตรกร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของชาวสวนปาล์มให้มี
ความเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ ช่วยสร้างเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็งให้กบั ชุมชนในสังคมไทย
4.2

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันขึ
่ น้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษัทฯ มีนโยบายการกาหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการทีเ่ หมาะสม เพื่อ ป้องกับคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และ
เพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิ
อย่างรอบคอบ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทางในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดาเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุ น
การทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษทั ในเครือ รวมถึงผูร้ บั จ้างหรือผูร้ บั จ้าง
ช่วงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และกาหนดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่างสม่าเสมอ
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
และการเปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่งมอบหรือผูร้ บั เหมาช่วงทีจ่ ะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ พื่อให้การดาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ บรรลุตามนโยบายทีก่ าหนด
3. บริษทั ฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันให้
่ สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องหรือสุ่มเสีย่ งต่อการทุจริตและคอร์รปั ชันและน
่
ามา
จัดทาเป็ นคู่มอื แนวทางในการปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
4. บริษทั ฯ ไม่กระทาหรือสนับสนุ นการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอ่ ยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม
การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ให้มคี วาม
โปร่งใสและไม่มเี จตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐหรือเอกชนดาเนินการทีไ่ ม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มกี ารควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซือ้
6. บริษทั ฯ จัดให้ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันแก่
่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ผู้บริหารและพนักงาน
เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมันของ
่
บริษทั ฯ
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7. บริษทั ฯ จัดให้มกี ลไกลการรายงานสถานะการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้องแม่นยา
8. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารสื่อสารทีห่ ลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัยโดยมันใจได้
่
ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายทีไ่ ม่เป็ นธรรมหรือกลันแกล้
่
งด้วย
ประการใด และรวมถึงการแต่งตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสทีม่ กี ารแจ้งเข้ามา
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