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ความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

12.1

นโยบายภาพรวม
บริ ษัทฯมีนโยบายให้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริ ษัทฯย่อยเป็ นไปด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และ
สิง่ แวดล้ อม กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย ด้ วยการมีวิสยั ทัศน์ที่คานึงว่า “บริ ษัทฯเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม ที่จะร่วมก้ าวเดินไปสูก่ าร
พัฒนาสังคม และสิง่ แวดล้ อมเพือ่ ความยัง่ ยืนตลอดไป” ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงดาเนินภารกิจด้ วยการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนาไปสู่
ความยัง่ ยืนของบริษัทฯต่อไป โดยบริ ษัทฯมีนโยบายการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน
และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายในองค์กร
ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทฯครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ได้ มีมติคณะกรรมการบริ ษัทฯได้ มี
มติเกี่ยวกับเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
6. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม
และผู้มีสว่ นได้ เสีย
บริ ษัทฯมีนโยบายในการประกอบกิจการดังกล่าวโดยได้ จดั ทาทาแนวทางการปฏิบตั ิไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษัทฯ โดยบริษัทฯได้ ดาเนินการให้ บรรลุถึงภารกิจดังต่อไปนี ้
(1)

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ยึดการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย โดยเน้ นการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริ ยธรรม โดย
มุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจด้ วยความยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้ใช้ บริ การ คูค่ ้ า คูส่ ญ
ั ญา เจ้ าหนี ้ คูแ่ ข่งทางการค้ า และ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีม่ ีตอ่ คูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญา
บริ ษัทฯมีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาซึง่ ถือเป็ นหุ้นส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็ จทางธุรกิจที่สาคัญ
ประการหนึง่ ด้ วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริ ษัทฯมีแนวทางปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี ้
1.

บริ ษัทฯประสงค์ที่จะให้ การจัดหาสินค้ าและบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
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หลักการดังต่อไปนี ้






มีการแข่งขันบนข้ อมูลที่เท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญา
จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็ นธรรมแก่ทงั ้ 2 ฝ่ าย
จัดให้ มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่า มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาอย่าง
ครบถ้ วน และป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดหา
จ่ายเงินให้ คคู่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

2.
บริ ษัทฯมุง่ หมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญาทีม่ ีวตั ถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื่ องคุณภาพของสินค้ าและบริการที่ค้ มุ ค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
3.
ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใดๆ เป็ นส่วนตัวจากคูค่ ้ าและคูส่ ญ
ั ญา ไม่วา่ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
4.
ไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื ้อ จัดหา เพื่อประโยชน์สว่ นตัวหรื อผู้อื่น
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีม่ ีตอ่ เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินยั เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ กบั เจ้ าหนี ้ โดยบริ ษัทฯได้ ยดึ
หลักปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1.
2.

ไม่เรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับเจ้ าหนี ้
กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรื อรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น
ต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดต่อเจ้ าหนี ้ และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ ว
3.
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรื อที่ได้ ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด
4.
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ได้ บริ ษัทฯจะแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีม่ ีตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
บริ ษัทฯมุง่ ดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน และเป็ นบริ ษัทฯชันน
้ าในธุรกิจ ภายใต้
การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า ดังนี ้
1.
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2.
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
เพื่อผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3.
ไม่กล่าวหาในทางร้ าย หรื อมุง่ ทาลายชื่อเสียงแก่คแู่ ข่งทางการค้ า
4.
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่นหรื อคูแ่ ข่งทางการค้ า
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การปฏิบตั ิและความรับผิดชอบทีม่ ีตอ่ ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯตระหนักดีวา่ ผู้ถือหุ้นคือเจ้ าของกิจการและบริ ษัทฯมีหน้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
ระยะยาวจึงกาหนดให้ พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯต้ องปฏิบตั ติ ามแนวทางต่อไปนี ้
1.
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.
กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริษัทฯมีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมี
การนาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่นๆ โดย
สม่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
3.
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทฯทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ
ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4.
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัทฯซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สาธารณะ หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
5.
บริ ษัทฯต้ องปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
(2)

การต่อต้ านทุจริต คอรัปชัน่
บริ ษัทฯมีนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต และการจ่ายสินบนภายใต้ หลักการ นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริ ษัทฯย่อยจะไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รับปชัน่ ไม่วา่ ด้ วยการ เรี ยก รับ และจ่ายสินบน โดยมีขอบเขตการ
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.
ห้ ามมิให้ พนักงานเรียก หรื อรับประโยชน์ หรื อทรัพย์สนิ ใดที่สอ่ ไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางมิชอบ หรื ออาจทาให้ บริ ษัทฯเสียประโยชน์ โดยชอบธรรม
2.
พนักงานพึงละเว้ นการเสนอ หรื อให้ ประโยชน์ หรื อทรัพย์สนิ ให้ แก่บคุ คลภายนอก เพื่อจูงใจให้ ผ้ นู นั ้
กระทา หรื อละเว้ นการกระทาใดที่ผิดกฎหมาย หรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้ าที่ของตน
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น ดังนี ้
1.
บริ ษัทฯได้ มีการสือ่ สารไปทังระดั
้ บกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยกาหนดให้ การดาเนินการ
ทุกกระบวนการอยูภ่ ายในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้ อผิดพลาดในการดาเนินงานเนื่องจากความประมาท
รู้เท่าไม่ถงึ การณ์ก็ให้ รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้ นให้ พ้นผิด
2.
บริ ษัทฯมีนโยบายในการดาเนินการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้ จดั ทาทาแนวทางการปฏิบตั ิไว้ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรในนโยบายในการกากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
ทุกปี
3.
บริ ษัทฯมีการประเมินความเสีย่ ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งทุกไตรมาส เพื่อ
ประเมินความเสีย่ งของธุรกิจ เพื่อระบุการดาเนินงานของบริ ษัทฯและบริ ษัทฯย่อยทีม่ ีความเสีย่ งว่าอาจมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
คอร์ รัปชัน่ และหาทางแก้ ไข (ถ้ ามี) เป็ นต้ น
4.
ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถสอบถามรายละเอียด และข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรื อการผิดจริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัทฯผ่าน
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website ของบริ ษัทฯภายใต้ หวั ข้ อการกากับดูแลกิจการ หรื อผ่านช่องทางโดยการแจ้ งข้ อมูลให้ แก่ กรรมการอิสระ หรื อ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯได้ ทังนี
้ ้ ข้ อมูลร้ องเรี ยน และแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครองและเก็บไว้ เป็ นความลับ โดย
กรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ จะดาเนินการสัง่ การตรวจสอบข้ อมูลและหาแนวทางแก้ ไข และดาเนินการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ
ตระหนักอยูเ่ สมอว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีท่ รงคุณค่าที่สดุ ของบริษัทฯ

เป็ นปั จจัยแห่ง

ความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ บริษัทฯจึงกาหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิ โดยการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วย
ความเคารพในเกียรติ ศักดิศ์ รี และสิทธิสว่ นบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มคี วามปลอดภัย
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
(4)

การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
- การแต่งตัง้ และโยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความสุจริ ตใจ และตังอยู
้ ่
บนพื ้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนัน้ ๆ
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
เช่น การจัดอบรมสัมมนา การฝึ กอบรม และให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงกับพนักงานทุกคน
กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริษัทฯในการจ่ายค่าตอบแทน
หลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัง่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน
เปิ ดโอกาสให้ พนักงานเสนอแนะ หรื อร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
(5)

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค

บริ ษัทฯมุง่ ดาเนินธุรกิจการให้ บริ การนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้ มีการสร้ างสรรค์ นาเสนอ และบริ หาร
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริ การของบริ ษัทฯแก่ลกู ค้ าอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้ หลักการดาเนินงานดังนี ้
1.
มุง่ มัน่ บริ การลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีความกระตือรื อร้ น พร้ อมให้ บริ การ ต้ อนรับด้ วยความจริ งใจ เต็ม
ใจ ตังใจ
้ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริ การดุจญาติสนิท คานึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก
2.

ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้ บริ การของบริษัทฯให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ าสูงสุด

3.
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การทีถ่ กู ต้ อง เพียงพอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ ง ทังในการโฆษณาหรื
้
อในการสือ่ สารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้ า อันเป็ นเหตุให้
ลูกค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ
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4.
จัดให้ มีกระบวนการที่สามารถให้ ลกู ค้ าแจ้ งถึงปั ญหาหรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่ บริ ษัทฯจะ
ได้ ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ วและนาข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ให้ บริ การดังกล่าวต่อไป
5.

รักษาข้ อมูลและความลับของลูกค้ า โดยไม่นาไปเปิ ดเผยหรื อใช้ ประโยชน์ในทางมิชอบ

นอกจากนี ้แล้ ว บริ ษัทฯมีนโยบายในการประกอบธุรกิ จโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับอย่างเคร่ งครั ด
ดาเนินการตามระเบียบปฏิบตั ิของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยมีใบรับรองสปาเพื่อสุขภาพ และ
ผู้ดาเนินการสปา เรื่ องความปลอดภัยของลูกค้ า บริ ษัทฯมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง โดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ระบบกล้ องวงจรปิ ด ตลอดจนระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ที่ได้ รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐ เป็ นต้ น
นอกจากการดาเนินการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทฯมีระบบบริ การหลังการใช้ บริ การ (after sale service) เพื่อ
ตรวจเช็ คความพึงพอใจของลูกค้ า กรณีไม่พึงพอใจ บริ ษัทฯมีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ หลักการดาเนินธุรกิ จเป็ นไปตาม
วิสยั ทัศน์ของบริ ษัทฯ
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้ วยตระหนักดีวา่ บริ ษัทฯเปรี ยบเสมือนเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สังคมที่จะร่วมก้ าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืนสืบไป บริ ษัทฯจึงได้ ดาเนินกิจกรรม เพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคูไ่ ปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี ้
1.
มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิง่ แวดล้ อมเป็ นสาคัญ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมที่บงั คับใช้ อยูอ่ ย่างเคร่งครัด
2.
ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
3.
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม ชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สนิ อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทฯโดยให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าทีภ่ าครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
นอกจากนี ้แล้ ว สาขาของบริ ษัทฯยังเน้ นการอนุรักษ์ ระบบนิเวศธรรมชาติให้ คงเดิม ด้ วยการรักษาพื ้นที่สวน และ
ต้ นไม้ ให้ มากที่สดุ และให้ ความสาคัญกับเรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

-

ระบบนิเวศ
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญในเรื่ องสถานที่และสิง่ แวดล้ อม สาขาของบริ ษัทฯ เน้ นการอนุรักษ์ ระบบนิเวศธรรมชาติ
ให้ คงเดิม จึงมีหลักการออกแบบด้ านสถานที่และสิง่ แวดล้ อมด้ วยการรักษาพื ้นที่สวนและต้ นไม้ ให้ มากที่สดุ

-

การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม
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บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมโดยรอบของบริ เวณสาขาทุกสาขาตลอดเวลา เพื่อให้ สาขาทุก
สาขาอยูใ่ นสภาพที่เรี ยบร้ อย และมีสงิ่ แวดล้ อมที่ดีอยูเ่ สมอ นอกจากนันแล้
้ วยังมีการจัดการเกี่ยวกับสิง่ ปฏิกลู โดยทาง
บริ ษัทฯได้ จดั ให้ มีระบบบาบัดน ้าเสีย มีการจัดทาระบบแแยกขยะเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นในอนาคต
-

การลดการใช้ สารเคมี
บริ ษัทฯได้ ดาเนินการในด้ านการลดใช้ สารเคมี โดยการจัดให้ มีการนาสมุนไพรจากลูกประคบที่ใช้ แล้ วมาโรย
บริ เวณต่าง ๆ เพื่อไล่ยงุ และให้ มีกลิน่ หอม รวมถึงการใช้ น ้ามันหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้ สารเคมีเพื่อไล่ยงุ
เป็ นต้ น
(7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน หรื อสังคม โดยมุง่ ดาเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน
และสิง่ แวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ชมุ ชนที่สาขาของบริ ษัทฯทตังอยู
้ ม่ คี ณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีขึ ้น ทังที
้ ่ดาเนินการรเอง และ
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อให้ ประชากรที่ดาเนินกิจการอยูใ่ นชุมชนมี
รายได้ ที่มากขึ ้นมีความเป็ นอยูท่ ดี่ ี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน หรื อสังคมให้ ดีขึ ้น โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.
ให้ เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯเข้ าไปดาเนินธุรกิจ
2.
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิง่ แวดล้ อมอย่างสมา่ เสมอ เพื่อให้ ชมุ ชนที่บริ ษัทฯ
ตังอยู
้ ่ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดขี ึ ้นทังที
้ ด่ าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานขิงภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
3.
ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ ที่บริ ษัทฯเข้ าไปดาเนินธุรกิจอยู่
ตามควรแก่กรณี
4.
บริ ษัทฯมีนโยบายจัดหาพนักงานในพื ้นที่ที่สาขาของบริ ษัทฯเปิ ดอยู่
5.
บริ ษัทฯเน้ นใช้ วตั ถุดิบในชุมชน และสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิตในท้ องถิ่น หรื อบริ ษัทฯผู้ขายในประเทศ ในการ
ตกแต่งสาขาของบริษัทฯ
(8)

การมีนวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯมีนโยบายเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปา เพื่อส่งเสริ มและการพัฒนาธุรกิจสปาไทยอย่างยัง่ ยืน โดย
จะดาเนินการจัดให้ มีการเผยแพร่ธุรกิจด้ านสปาไทย โดยเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติเข้ าฝึ กงาน และ/หรื อ ให้
เรี ยนรู้ธุรกิจสปาไทย เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม จากธุรกิจสปาไทยต่อไป
12.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯมีการปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายภาพรวมของการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนี ้
12.2.1 การจัดอบรมให้ ความรู้กบั บุคคลากร
บริ ษัทฯกาหนดแผนพัฒนาบุคคลากรประจาปี และส่งเสริ มให้ พนักงานได้ เข้ ารับการอบรมอย่างสมา่ เสมอ
โดยการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทกุ ท่านเพื่อให้ พนักงานมีความเข้ าใจในการทางานเป็ นองค์กร เพื่อให้ พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิตามนโยบายของบริ ษัทฯไปในทิศทางเดียวกัน
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังจัดให้ มีการอบรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมการให้ บริ การ
เป็ นต้ น
12.2.2 การจัดทารายงาน
บริ ษัทฯมีแผนรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลกระทบที่เกิดขึ ้น และ
ผลลัพธ์ทงเชิ
ั ้ งบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิง่ แวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากการดาเนินกิจการ โดยจะเปิ ดเผยในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี เพื่อเผยแพร่ทกุ ปี ภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
12.3

การดาเนินธุรกิจที่มผี ลประทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี-

12.4

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
1.
บริ ษัทฯมีการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยีย่ มชม
กิจการ ในปี 2556
2.
บริ ษัทฯมีการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ าศึกษาใน
โครงการบริษัทฯต้ นแบบในการดาเนินกิจการ ในปี 2556
3.
บริ ษัทฯมีการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาที่มคี ณ
ุ สมบัตเิ ข้ ามาฝึ กงานที่บริ ษัทฯ เพื่อเรี ยนรู้การทางานจาก
สถานการณ์จริ งกับลูกค้ า โดยมีระยะเวลาฝึ กงานไม่ตา่ กว่า 90 วัน โดยที่ในขณะฝึ กงาน นักศึกษาจะได้ รับค่าจ้ างรายวันขัน้
ต่าตามที่กฎหมายกาหนด (ตังแต่
้ ปี 2549-ปั จจุบนั )
4.
บริ ษัทฯมีการเผยแพร่การดาเนินงาน โดยบริษัทฯมีการเปิ ดให้ นกั ศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
ที่สนใจเพื่อเรี ยนรู้ด้านธุรกิจสปาไทย ได้ แก่ คณะแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็ นต้ น (นับตังแต่
้ ปี 2549-ปั จจุบนั )
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