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12

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

12.1

นโยบายภาพรวม
บริ ษั ท มี น โยบายให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไปด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่คานึงว่า “บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การ
พัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนตลอดไป” ดังนั้น บริษัทจึงดาเนินภารกิจด้วยการดาเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน
และสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม เพื่อนาไปสู่
ความยั่งยืนของบริษัทต่อไป โดยบริษัทมีนโยบายการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และ
ยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติคณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
เกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักการในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรม และเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
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บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการดังกล่าวโดยได้จดั ทาทาแนวทางการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยบริษัทได้ดาเนินการให้บรรลุถึงภารกิจดังต่อไปนี้
(1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัท ยึดการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย โดยเน้นการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต เที่ยงตรง และมีจริยธรรม โดย
มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความยุติธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้บริการ คูค่ ้า คู่สัญญา เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และ
ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่คา้ และคู่สัญญา
บริษัทมีนโยบายปฏิบัตติ ่อคู่คา้ และคู่สัญญาซึง่ ถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจที่สาคัญ
ประการหนึ่งด้วยความเสมอภาค และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
1.

บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักการดังต่อไปนี้






มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญา
จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
จัดให้มีระบบการจัดการ และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาอย่าง
ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
จ่ายเงินให้คู่คา้ และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

2.
บริษัทมุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคูค่ ้าและคู่สัญญาที่มวี ัตถุประสงค์ชดั เจน
ในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุ้มค่ากับมูลค่าเงินและมีความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
3.
ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับผลประโยชน์ใด ๆ เป็นส่วนตัวจากคู่คา้ และคู่สัญญา ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม
4.
ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ จัดหา เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อเจ้าหนี้
บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยบริษัทได้ยึดหลัก
ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.
2.

ไม่เรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับเจ้าหนี้
กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น
ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อเจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
3.
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาหรือที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
4.
หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะประสบความสาเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนาในธุรกิจ ภายใต้การ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม โดยมีหลักการปฏิบัติต่อคูแ่ ข่งทางการค้า ดังนี้
1.
ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2.
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
เพื่อผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3.
ไม่กล่าวหาในทางร้าย หรือมุ่งทาลายชื่อเสียงแก่คู่แข่งทางการค้า
4.
ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
การปฏิบัติและความรับผิดชอบทีม่ ีต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการและบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวจึงกาหนดให้พนักงานรวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้
1.
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.
กากับดูแลการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีสถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่ดี และมี
การนาเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ โดย
สม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3.
รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ
ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ
4.
ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ
หรือดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
5.
บริษัทต้องปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
(2)

การต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริต และการจ่ายสินบนภายใต้หลักการ นโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทย่อยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รับปชั่น ไม่วา่ ด้วยการ เรียก รับ และจ่ายสินบน โดยมีขอบเขตการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1.
ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือรับประโยชน์ หรือทรัพย์สินใดที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทาให้บริษัทเสียประโยชน์ โดยชอบธรรม
2.
พนักงานพึงละเว้นการเสนอ หรือให้ประโยชน์ หรือทรัพย์สินให้แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้น
กระทา หรือละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
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นอกจากนี้ บริษัทได้มีการดาเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชั่น ดังนี้
1.
บริษัทได้มีการสื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกาหนดให้การดาเนินการ ทุก
กระบวนการอยู่ภายในขอบเขตกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินงานเนื่องจากความประมาท
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ให้รับโทษจากภาครัฐโดยไม่มีการวิ่งเต้นให้พ้นผิด
2.
บริษัทมีนโยบายในการดาเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้จัดทาทาแนวทางการปฏิบัติไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรในนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
ทุกปี
3.
บริษัท มีการประเมินความเสี่ยง โดยการประชุม คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงทุกไตรมาส เพื่ อ
ประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
คอร์รัปชั่นและหาทางแก้ไข (ถ้ามี) เป็นต้น
4.
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด และข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทาผิดทาง
กฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่าน
website ของบริษัทภายใต้หัวข้อการกากับดูแลกิจการ หรือผ่านช่องทางโดยการแจ้งข้อมูลให้แก่ กรรมการอิสระ หรือ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดย
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ จะดาเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข และดาเนินการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ

ของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท บริษัทจึงกาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ โดยการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพใน
เกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
(4)

การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- การแต่งตั้ง และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทาด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานคนนั้น ๆ
- บริษัท ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาอย่างสม่าเสมอ
เช่น การจัดอบรมสัมมนา การฝึกอบรม และให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน
- กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทน
- หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่งคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
- เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะ หรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทางานร่วมกัน
- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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(5)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งดาเนินธุรกิจการให้บริการนวดเพื่อสุขภาพ โดยประสงค์ที่จะให้มีการสร้างสรรค์ นาเสนอ และบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทแก่ลกู ค้าอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรมภายใต้หลักการดาเนินงานดังนี้
1.
มุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ
เต็ม ใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการดุจญาติสนิท คานึงถึงความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
2.

ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

3.
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือในการสื่อสารช่องทางอื่น ๆ กับลูกค้า อันเป็นเหตุให้
ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้าหรือบริการ
4.
จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้
ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ให้บริการดังกล่าวต่อไป
5.

รักษาข้อมูลและความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ

นอกจากนี้แล้ว บริษัทมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ดาเนินการตามระเบียบปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย โดยมีใบรับรองสปาเพื่อสุขภาพ และ
ผู้ดาเนินการสปา เรื่องความปลอดภัยของลูกค้า บริษัทมีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง โดยมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ระบบกล้องวงจรปิด ตลอดจนระบบดับเพลิง และบันไดหนีไฟ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากทางรัฐ เป็นต้น
นอกจากการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทมีระบบบริการหลังการใช้บริการ (after sale service) เพื่อ
ตรวจเช็คความพึงพอใจของลูก ค้า กรณีไม่พึงพอใจ บริษั ทมีแนวทางปฏิบั ติเพื่ อให้ห ลักการดาเนิ นธุ รกิจ เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของบริษัท
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่า บริษัทเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดาเนินกิจกรรม เพื่อชุมชน และ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังต่อไปนี้
1.
มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสาคัญ และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บงั คับใช้อยู่อย่างเคร่งครัด
2.
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม
3.
ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวติ และ
ทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริษัทโดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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นอกจากนี้แล้ว สาขาของบริษัทยังเน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้คงเดิม ด้วยการรักษาพืน้ ที่สวน และ
ต้นไม้ให้มากที่สุด และให้ความสาคัญกับเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- ระบบนิเวศ
บริษัทให้ความสาคัญในเรื่องสถานที่และสิ่งแวดล้อม สาขาของบริษัท เน้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศธรรมชาติให้
คงเดิม จึงมีหลักการออกแบบด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อมด้วยการรักษาพื้นที่สวนและต้นไม้ให้มากที่สุด
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้จัดให้มีการดู แลรักษาสภาพแวดล้ อมโดยรอบของบริเวณสาขาทุกสาขาตลอดเวลา เพื่อให้สาขา
ทุกสาขาอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดการเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูล โดยทาง
บริษัทได้จัดให้มีระบบบาบัดน้าเสีย มีการจัดทาระบบแแยกขยะเพื่อป้องกันมลภาวะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต
- การลดการใช้สารเคมี
บริษัทได้ดาเนินการในด้านการลดใช้สารเคมี
โดยการจัดให้มีการนาสมุนไพรจากลูกประคบที่ใช้แล้วมาโรย
บริเวณต่าง ๆ เพื่อไล่ยุง และให้มีกลิ่นหอม รวมถึงการใช้นามั
้ นหอมระเหย (Essential Oil) แทนการใช้สารเคมีเพื่อไล่ยงุ
เป็นต้น
(7)

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทให้ความสาคัญต่อการร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม โดยมุ่งดาเนินธุรกิจเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่สาขาของบริษัททตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดาเนินการเอง และ
ร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชากรที่ดาเนินกิจการอยู่ในชุมชนมี
รายได้ที่มากขึ้นมีความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อช่วยพัฒนาชุมชน หรือสังคมให้ดีขึ้น โดยมีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1.
ให้เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจ
2.
ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท
ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งที่ดาเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานขิงภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน
3.
ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ ที่ บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจอยู่ ตามควร
แก่กรณี
4.
บริษัทมีนโยบายจัดหาพนักงานในพื้นที่ที่สาขาของบริษัทเปิดอยู่
5.
บริษัทเน้ นใช้วัตถุ ดิบในชุ มชน และสั่งซื้อ จากผู้ผลิ ตในท้องถิ่น หรื อ บริษัทผู้ ขายในประเทศ ในการ
ตกแต่งสาขาของบริษัท

(8)

การมีนวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทมีนโยบายเผยแพร่นวัตกรรมจากธุรกิจสปา เพื่อส่งเสริมและการพัฒนาธุรกิจสปาไทยอย่างยัง่ ยืน โดย
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จะดาเนินการจัดให้มีการเผยแพร่ธุรกิจด้านสปาไทย โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทีม่ ีคุณสมบัตเิ ข้าฝึกงาน
ให้เรียนรู้ธุรกิจสปาไทย เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม จากธุรกิจสปาไทยต่อไป
12.2

และ/หรือ

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทมีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาพรวมของการดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

ดังนี้
12.2.1 การจัดอบรมให้ความรู้กับบุคคลากร
บริษัทกาหนดแผนพัฒนาบุคคลากรประจาปี และส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมอย่างสม่าเสมอ
โดยการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกท่านเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในการทางานเป็นองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทไปในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการอบรมอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เช่น การอบรมการให้บริการ
เป็นต้น
12.2.2 การจัดทารายงาน
บริษัทมีแผนรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
ผลลัพธ์ทั้งเชิงบวกและลบต่อเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินกิจการ โดยจะเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี เพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12.3

การดาเนินธุรกิจที่มผี ลประทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
- ไม่มี-

12.4

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
1.
บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชม
กิจการ ในปี 2556
2.
บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาใน
โครงการบริษัทต้นแบบในการดาเนินกิจการ ในปี 2556
3.
บริษัทมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเ ข้ามาฝึกงานที่ บริษัท เพื่อเรียนรู้การทางานจาก
สถานการณ์จริงกับลูกค้า โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ากว่า 90 วัน โดยที่ในขณะฝึกงาน นักศึกษาจะได้รับค่าจ้างรายวัน
ขั้นต่าตามที่กฎหมายกาหนด (ตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)
4.
บริษัทมีการเผยแพร่การดาเนินงาน โดยบริษัทมีการเปิดให้นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่
สนใจเพื่อ เรีย นรู้ ด้ านธุ รกิ จ สปาไทย ได้แ ก่ คณะแพทย์ ทางเลื อกมหาวิ ทยาลั ย เชี ย งใหม่ คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น (นับตั้งแต่ปี 2549-ปัจจุบัน)
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