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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)
อันเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทมีกระบวนกำรที่ดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง และได้นำเอำวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม พันธกิจ และเป้ำหมำยของบริษัทมำร่วมพิจำรณำในกำรกำหนดควำม
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
12.1

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลำของกำรดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดมั่นแนวทำงกำรบริหำรงำนตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้ำงควำม
น่ำเชื่อถือในกำรบริหำรจัดกำร ด้วยยึดหลักกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่
ค้ำ และคู่แข่งทำงธุรกิจ ด้วยควำมเป็นธรรม บริษัทส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิด
นวัตกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรให้ ดีขึ้น อันเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและมำตรฐำน
กำรครองชีพในระยะยำว ส่ งเสริม ควำมรั บผิดชอบต่อสัง คมในห่ วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแ ล
ผลกระทบจำกกำรกระทำของบริษัทที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อกิจกำรอื่นจำกกระบวนกำรจัดหำและ
จัดซื้อของบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคำรพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ ละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ โดยมีแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้
ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
1. ดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมำยและข้อบังคับของกำรแข่งขัน ตลอดจนให้ควำม
ร่วมมือกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
2. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและมำตรกำรป้องกันกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวำง
กำรแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยกำรแข่งขันและกำรแข่งขันทีเ่ ป็น
ธรรม
4. สนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรผูกขำดและกำรทุ่มตลำด ตลอดจนนโยบำยสำธำรณะต่ำงๆ ที่ส่งเสริมกำร
แข่งขันที่เป็นธรรม
5. ใส่ใจต่อบริบททำงสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัท และไม่ฉวยโอกำสจำกสภำพทำงธรรมชำติหรือทำงสังคม
เช่นควำมยำกจนเพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็นธรรม
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า
1. กำหนดมำตรกำรที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบำยและข้อปฏิบัติในกำรจัดซื้อ กำรกระจำย
สินค้ำ
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบำยในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดกำร
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
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3. มีส่วนร่วมอย่ำงเข้มแข็งในกำรยกระดับควำมตระหนักในหลักกำรและประเด็นที่เกี่ยวกับควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้ำไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมกำรปฏิบัติต่อกันอย่ำงเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่ำทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้ำนต้นทุนและ
ผลตอบแทนในกำรดำเนินกำรด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม กล่ำวคือ เพิ่มพูนควำมสำมำรถในกำรบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจกำรในห่วงโซ่คุณค่ำ ได้แก่ กำรดำเนินกำรจัดซื้อ
อย่ำงเหมำะสม เช่น กำรสร้ำงหลักประกันให้เกิดรำคำที่เป็นธรรมด้วยเวลำส่งมอบที่เพียงพอและสัญญำ
กำรค้ำที่มั่นคง เป็นต้น
ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน
1. ปฏิบตั ิกำรตรวจสอบอย่ำงเหมำะสม เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษทั ได้รบั อนุญำตอย่ำงถูกกฎหมำยในกำรใช้และ
ให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่ำงๆ
2. ไม่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆอันเป็นกำรละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ กำรใช้ตำแหน่งทำงกำรตลำดที่
เหนือกว่ำในทำงมิชอบ กำรผลิตของปลอม และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
3. ชำระค่ำกำรใช้หรือได้มำซึ่งทรัพย์สินอย่ำงเป็นธรรม
ทั้งนี้ บริษัทมีมำตรกำรชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับควำมเสียหำยจำกกำรที่บริษัท ละเมิดสิทธิตำม
กฎหมำยของผู้ มี ส่วนได้ เ สี ย และเปิ ด โอกำสให้ แ จ้ ง เบำะแสหรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นกำรกระท ำควำมผิ ด กฎหมำยหรื อ
จรรยำบรรณผ่ำนกรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกระบวนกำรดำเนินกำรหลังจำกมีผู้แจ้ง
เบำะแส โดยให้มีกำรตรวจสอบข้อมูลและมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป
นอกจำกนี้ บริษัทยังกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ของ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของ
บริษัท รวมถึงจรรยำบรรณและภำระควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงมำตรฐำนด้ำน
พฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติ ง ำนของของบุ ค คลดั ง กล่ ำ วให้ อ ยู่ บ นพื้ น ฐำนของควำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โดยมี ก ำรก ำหนด
จรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนได้รับทรำบและถือปฏิบัติอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงกำร
ติดตำมผลกำรปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอ
12.2

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

กำรทุจริต (Corruption) หมำยถึง กำรใช้อำนำจที่ได้มำหรือกำรใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทำงมิชอบเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของผู้อื่น กำรทุจริตอำจเกิดได้หลำยลักษณะ อำทิ กำรติดสินบนเจ้ำ
พนักงำนด้วยกำรชักชวนกำรเสนอ กำรให้ หรือกำรรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน กำร
ฉ้อฉล กำรฟอกเงิน กำรยักยอก กำรปกปิดข้อเท็จจริง กำรขัดขวำงกระบวนกำรยุติธรรม กำรค้ำภำยใต้แรงอิทธิพล กำร
ทุจริตดังกล่ำวมิได้หมำยควำมถึงเพียงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอกชนกับหน่วยงำนของรัฐเท่ำนั้น แต่ยังครอบคลุมถึง
ธุรกรรมระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรในระหว่ำงภำคเอกชนด้วยกันเองด้วย
บริษัทตระหนักถึงผลเสียของกำรทุจริต กำรฉ้อโกง กำรหำผลประโยชน์ส่วนตัวจำกบริษัท จึงได้กำหนด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และแนวปฏิบัติในกำรดำเนินกำรที่เหมำะสม เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
และเป็นแนวทำงให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องถือปฏิบัติ และหลีกเลี่ยงกำรกระทำอันมิชอบ โดยให้มี
กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติและข้อกำหนดใน
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กำรดำเนินกำรเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทำงกฎหมำย โดยมี
แนวทำงปฏิบัติดังนี้
1) กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ต้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น โดยต้องไม่เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
เห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2) ไม่กระทำหรือสนับสนุนกำรให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมทั้งควบคุมให้กำรบริจำค กำรให้ของขวัญทำง
ธุรกิจ และกำรสนับสนุนกิจกำรต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส และไม่มีเจตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
หรือเอกชนดำเนินกำรไม่เหมำะสม
3) จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม และมี
ประสิทธิผล เพื่อป้องกันกำรประพฤติมิชอบต่ำงๆ
4) เสริมสร้ำงให้พนักงำน คู่สัญญำ และคู่ค้ำ ตระหนักถึงกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น และกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
5) ให้ควำมรู้ด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน เพื่อส่งเสริม
ควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ โดยมีกำรจัดกำรอบรม
เรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงำนใหม่ ภำยใน 90 วัน นับจำกวันเข้ำทำงำน
6) ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้ และทำควำมเข้ำใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออำจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมนโยบำยต่อต้ำน
คอร์รัปชั่น
7) จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อมิให้เกิดช่องทำงทุจริต หรือเกิดควำมไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสม โดยให้หลีกเลี่ยงกำรรับของขวัญ และ/หรือ ของ
กำนัล ซึ่งมีมูลค่ำเกินปกติวิสัยจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับบริษัทหรือจำกผู้อื่น ซึ่งอำจได้ประโยชน์จำก
กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนของบริษัท ตลอดจนกำรหลีกเลี่ยงกำรรับเลี้ยงจำกผู้ที่เกี่ยวข้องทำงธุรกิจกับ
บริษัทหรือจำกผู้อื่น ซึ่งอำจได้ประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนของบริษัท
8) จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรสำหรับแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต โดยพนักงำนสำมำรถแจ้ง หรือรำยงำน
เหตุกำรณ์ทุจริต หรือเหตุกำรณ์ที่น่ำสงสัยว่ำจะมีกำรทุจริตได้ในช่องตำมที่กำหนดในประกำศของ
บริษัท โดยมีกำรกำหนดรำยละเอียดควำมผิด สถำนะควำมผิด และมำตรกำรลงโทษ รวมทั้งอำจได้รับ
โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้นผิดกฎหมำย
9) ให้ ค วำมเป็น ธรรมและคุ้ ม ครองพนักงำนที่ ป ฏิ เสธหรื อ แจ้ง เรื่ องคอร์รั ป ชั่ นเกี่ย วกับ บริษั ท โ ดยใช้
มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
12.3

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ควำมสำคัญกับพนักงำนซึ่งเป็นทรัพยำกรที่สำคัญของบริษัท ที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้
องค์กรบรรลุถึงเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยที่จะดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี โดยมี
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สภำพกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม มีสวัสดิกำรที่เหมำะสม มีโอกำสที่จะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ รวมทั้งมีสภำพกำรทำงำนที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนำมัย โดยมีแนวทำงปฏิบัติดังนี้
1) ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
2) จัดให้มีสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงำน
3) ปฏิบัติต่อพนักงำนด้วยควำมสุภำพ และให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์
4) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงำน
5) กำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งและกำรโยกย้ ำย รวมทั้งกำรให้รำงวัล และกำรลงโทษ กระทำด้วยควำมเป็น
ธรรม โดยคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของพนักงำนนั้นเป็นเกณฑ์
6) ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำงทั่วถึงและสม่ำเสมอ
7) หลีกเลี่ยงกำรกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนของ
พนักงำน หรือคุกคำม และสร้ำงควำมกดดันต่อสภำพจิตใจของพนักงำน
8) พนักงำนมีสิทธิในกำรร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับควำมเป็นธรรมตำมระบบและกระบวนกำรที่กำหนด
9) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค
พนักงำนทุกคนในบริษัทจะมีค่ ำนิยมร่วมกัน และมีแนวทำงปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนสู่
เป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซึ่งบริษัทให้ควำมสำคัญกับพนักงำนในองค์กรเพื่อควำมมั่นคงในกำรดำรงชีพของพนักงำนอันจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภำพในหน้ำที่กำรงำน ให้พนักงำนในองค์กรมีชี วิตในกำรทำงำนที่ดีขึ้น มีสุขภำพดี มีควำมสุข
ภำยใต้รูปแบบกำรจัดตั้งคณะทำงำนเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงำนทุกระดับ ทุกแผนก ตลอดจนถึงพนักงำนทุกคน
ในองค์กร เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้สึกมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ ซึ่งพนักงำนจะเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้มีควำมเติบโตและมั่นคงอย่ำงในปัจ จุบัน โดยบริษัทมีกำรดูแลพนักงำนนอกจำกเงินเดือนที่พนักงำนได้รับแล้ว
บริษัทยังได้จัดให้มีสวัสดิกำรและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่ำงๆอย่ำงเป็นธรรมและเหมำะสมให้แก่พนักงำนอีกด้วย
โดยสวัสดิกำรต่ำงๆ ที่บริษัทจัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐำนที่สำมำรถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสำหกรรม
ประเภทเดียวกัน และบริษัทอยู่ในสถำนภำพที่สำมำรถจะจ่ำยได้
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
บริษัทให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรกับพนักงำนทุกคน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี โดยมีกำรปรับ
เงินเดือน และให้โบนัสประจำปีทุกปีตำมผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน โดยใช้กำรกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อ
เป็นกำรสร้ำงแรงจูงในในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำน และมีค่ำล่วงเวลำ เงินรำงวัล ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมตำมอัตรำที่กรมแรงงำนกำหนดขึ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบ
พนักงำน เงินช่วยเหลืองำนณำปนกิจศพ งำนท่องเที่ยวประจำปีๆละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงำนได้พักผ่อน และเป็นกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำน อีกทั้งบริษัทยังมีให้สวัสดิกำรอื่นๆที่นอกเหนือจำกข้อกำหนดตำมกฎหมำย
เช่น ตรวจสุขภำพพนักงำนประจำปี โปรแกรมสนทนำภำษำอังกฤษ กำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล(ที่ไม่ใช่เกิดจำก
อุบัติเหตุ) สวัสดิกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งจูงใจให้พนักงำน อุทิศตนต่องำนอย่ ำงมืออำชีพ ทุ่มเทกำรทำงำนด้วยควำมรู้

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 12. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

หน้ำ 89

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ควำมสำมำรถด้วยควำมตั้งใจและทำงำนให้เกิดผลงำนที่ดีที่สุด นอกจำกยังต้องมีจริยธรรม มีระเบียบวินัย เพื่อมุ่งให้
พนักงำนบริษัทยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ และต้องรับผิดชอบในตัวเอง
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทมีควำมห่วงใยในเรื่องควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนทุกคน มุ่งมั่นและจะดำเนินกำรใน
ทุกทำงเพื่อให้มีกำรดูแลเกี่ยวกับควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภำพควบคู่ไปกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน มีกำรจัดทำ “คู่มือควำมปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงปลอดภัย มีกำรจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐำนกำรดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีกำรวำงแผน กำหนด
ผู้รับผิดชอบหน้ำที่อย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพประจำทุกปี
ด้านพัฒนาบุคลากร
มีกำรจัดอบรมควำมรู้เฉพำะด้ำนในงำน มีกำรเชิญวิทยำกรจำกโรงงำนผู้ผลิตมำบรรยำย มีกำรส่งอบรม
ภำยนอกและอบรมในบริษัท รวมทั้งมีจัดกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำตนเองเพื่อกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับพนักงำนทั้งหมด
ในบริษัท รวมถึงกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง เช่น โครงกำรวิวัฒนำกำรเรียนรู้อ่ำน
หนังสือชิงรำงวัลท่องเที่ยวต่ำงประเทศ ด้วยควำมตระหนักถึงควำมสำคัญอย่ำงยิ่งของกำรอ่ำนหนังสือต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของพนักงำน มีแนวคิดในกำรพัฒนำตนเองให้ดียิ่งขึ้น และเป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีพให้เป็นไป
อย่ำงกว้ำงขวำงในหมู่พนักงำนทุกระดับ และยังมีโครงกำรรำงวัลตอบแทนประสิทธิภำพกำรใช้รถกระบะบริษัท เพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนผู้ขับรถรู้ถึงคุณค่ำของพลังงำนเชื้อเพลิงที่มีรำคำสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และกำลังจะหมดไป
ในอนำคตอันใกล้นี้ อีกทั้งเพื่อถนอมทรัพย์สินอันมีค่ำของบริษัทให้มีอำยุกำรใช้งำนที่ยำวนำนขึ้นและยังช่วยหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุที่จะเกิดบนท้องถนน
12.4

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ “เป็นผู้ผลิต และจำหน่ำยอุปกรณ์ ระบบปรับอำกำศ และดับเพลิงครบวงจร เพื่อสร้ำง
ควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค” กำรบริกำรลูกค้ำด้วยสินค้ำคุณภำพ กำรบริกำรที่รวดเร็ว ตรงต่อ
เวลำ ถูกต้อง และคุ้มค่ำ ถือเป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ช่วยผูกใจลูกค้ำได้
ในระยะยำวและเพิ่มคุณค่ำให้กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังคำนึงถึงต้นทุนและควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน เพื่อสร้ำงควำมพึง
พอใจให้ลูกค้ำภำยใต้ปรัชญำ Balanced Scorecard
บริษัทมีกำรทำ CSR กับลูกค้ำผ่ำนกำรดำเนินกำรของพนักงำน และกิจกรรมในแผนกต่ำงๆ ซึ่งบริษัทได้
เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภำพ เพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงทำ
ให้ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ำยมีคุณภำพ และได้รับรองมำตรฐำนสำกล พิจำรณำคัดเลือกแหล่งผลิตภัณฑ์และวัต ถุดิบที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนกำรจัดซื้อจัดหำมีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนถูกต้อง
สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดผลิตภัณฑ์และมำตรฐำนกำรรับรองได้ มีกำรจัดเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนเพื่อ
พร้อมส่งมอบให้กับลูกค้ำ มีกำรขำยและกำรตลำดที่ไม่เอำรัดเอำเปรียบผู้บริโภค มีบริกำรหลังกำรขำย มีกำรติดต่อกับ
ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องหลังจำกส่งมอบสินค้ำแล้ว และมีกระบวนกำรรับคำร้องเรียนจำกลูกค้ำผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ ผ่ำน
พนักงำนของบริษัท หรือทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ โดยมีฝ่ำยกำรตลำดเป็นผู้รับผิดชอบคำร้องเรียน เพื่อทบทวน
ตรวจสอบ และแก้ไข พร้อมทั้งหำมำตรกำรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำจำกสำเหตุเดียวกัน
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นอกจำกนี้ บริษัท ยังมี กำรรับ ประกันสิ นค้ำเพื่อ ให้ ผู้บริ โภคมั่นใจในผลิต ภัณฑ์ม ำกยิ่ง ขึ้น รวมทั้งจั ดหำ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองด้ำนควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภัย อีกทั้งยังสำมำรถช่วยลดต้นทุนให้กับผู้บริโภค
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์มำกที่สุด บริษัทได้เห็นควำมสำคัญของลูกค้ำ และตอบสนองควำมต้องกำรอย่ำงรวดเร็ว
บริษัทจึงมีขั้นตอนกระบวนปฏิบั ติงำนตำมโครงสร้ำงบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อให้กระบวนกำรทำงำนดำเนินไปอย่ำง
รำบรื่นตำมเป้ำหมำยจนได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2008 ตำมนโยบำยคุณภำพที่ว่ำ “เรำจะสร้ำงควำมประทับใจให้
ลูกค้ำ ด้วยบริกำรที่รวดเร็ว เน้นสินค้ำคุณภำพ พร้อมพัฒนำบุคลำกร ด้วยกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง”
12.5

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับควำมปลอดภัย ควำมมั่นคง สุขอนำมัยและสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่
มีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ บริษัทจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรเพื่อสนอง
ควำมต้องกำรของสังคม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ภำยใต้กรอบกฎหมำยและจริยธรรม เพื่อไปปฏิบัติร่วมกับกลยุทธ์
ทำงกำรตลำด เช่น วำงตำแหน่งตรำผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของลูกค้ำ เน้นจรรยำบรรณ กฎเกณฑ์และ
ระเบียบวินัยในบริษัท เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมรู้สึกดีต่อบริษัท และภักดีในตรำสินค้ำ เพื่อส่งผลให้รำยได้ของบริษัท
สูงขึ้นและยั่งยืน
กำรสร้ำงจิตสำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำง
ต่อเนื่อง คืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้ำงสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ ดำเนินธุรกิจโดย
ให้มีผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตของประชำชนน้อยที่สุด กำรปฏิบัติและให้
ควำมร่วมมือหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครั ดตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และกฎระเบียบที่ออกโดย
หน่วยงำนกำกับดูแล กำรให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้ำงสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ บริษัทมีกำรกำหนดมำตรกำรต่ำงๆ ซึ่งถือเป็นหน้ำที่ของ
พนักงำนทุกคนพึงใส่ใจและปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องเช่น เรื่องมำตรกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ รวมถึงกำหนดแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้เครื่องปรับอำกำศ ไฟแสงสว่ำง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกำรใช้งำน
เพื่อเป็นกำรประหยัดค่ำใช้จ่ำย และเป็นกำรสร้ำงจิตสำนึกในกำรประหยัดพลังงำนอย่ำงยั่งยืน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
และสนองนโยบำยกำรประหยัดพลังงำนของรัฐบำล ในภำวะที่น้ำมันมีรำคำสูงขึ้นเป็นลำดับ
12.6

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

ที่ผ่ำนมำบริษัทมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อ ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อ ม และสร้ำงควำมเป็นจิตอำสำให้กับ
พนักงำนในบริษัท โดยมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
- จัดกิจกรรมช่วยเหลือมูลนิธิเด็กพัทยำ หรือบ้ำนเด็กกำพร้ำ โดยบริจำคเงินสมทบค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแล
เด็กๆ บริจำคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ซึ่งเด็กๆในมูลนิธิเป็นเด็กตั้งแต่วัยแบเบำะจนถึง อำยุไม่เกิน 6 ปี
มำจำกครอบครัวที่ไม่สำมำรถดูแลเด็ก(เด็กกำพร้ำ) ในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2554
- สนับสนุนเงินบริจำคให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อจัดรำยกำรโทรทัศน์ในโอกำสครบรอบ แห่ง
กำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งได้มีกำรจัดรำยกำรพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงำนด้ำนวิชำกำร
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ผลงำนด้ำนวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่มหำวิทยำลัยรังสรรค์ขึ้น ผ่ำนทำงช่อง
โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันอังคำรที่ 31 มกรำคม 2555
- เข้ำร่วมกิจกรรมกับลูกค้ำ โดยสนับสนุนเงินเพื่อจัดกิจกรรมงำนเดิน -วิ่งกำรกุศลประจำปี เมื่อวันอำทิตย์
ที่ 8 เมษำยน 2555 ณ โรงเรีย นดอนบอสโก โดยมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อ หำรำยได้สนับ สนุ นช่วยเหลื อ
กำรศึกษำของนักเรียนที่ยำกจน กำพร้ำ ด้อยโอกำสและผู้พิกำรทำงกำรได้ยินของโรงเรียนดอนบอสโก
- ร่วมมือกับมหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต (วศ.ม.)สำขำกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรม เพื่อสนับสนุนโครงกำรศึกษำดูงำน ช่วยเหลือสังคม มอบทุนกำรศึกษำ อนุรักษ์ป่ำและรักษำ
สิ่งแวดล้ อม ณ โครงกำรหลวงมะค่ำ และที่โรงเรี ยนบ้ำนใหม่ปำงค่ ำ จ.พะเยำ ระหว่ำงวัน ที่ 22-25
พฤศจิกำยน 2556 โดยเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดำรห่ำงไกลให้ได้รับสิ่งของและ
ทุนกำรศึกษำ และเพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีกับบุคคลภำยนอกหน่วยงำน
- สนับสนุนเงินบริจำคให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อจัดรำยกำรโทรทัศน์ในโอกำสครบรอบ 70 ปี
แห่งกำรสถำปนำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งได้มีกำรจัดรำยกำรพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงำนด้ำนวิชำกำร
ผลงำนด้ำนวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่มหำวิทยำลัยรังสรรค์ขึ้น ผ่ำนทำงช่อง
โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันพุธที่ 30 มกรำคม 2556
- จัดกิจกรรมโครงกำรบุญเพื่อน้อง ณ.ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บ้ำนห้วยผำก จ.รำชบุรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน
2556 โดยกำรประชำสัมพั นธ์ ให้พ นักงำนทุกคนในบริ ษัท ให้มี ส่วนร่วมในกำรหำอุปกรณ์ สิ่ง ของ
เครื่องใช้ และเงินสบทบทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กอำยุตั้งแต่ 3-5 ปี ซึ่งเป็นเด็กเล็กที่มำจำกชนเผ่ำ
กะเหรี่ยง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใกล้กับเขตชำยแดนภำคตะวันตก
- สนับสนุนเงินบริจำคให้กับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อจัดรำยกำรโทรทัศน์ในโอกำสครบรอบ 71 ปี
แห่งกำรสถำปนำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งได้มีกำรจัดรำยกำรพิเศษเพื่อเผยแพร่ผลงำนด้ำนวิชำกำร
ผลงำนด้ำนวิจัย ตลอดจนกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมที่มหำวิทยำลัยรังสรรค์ขึ้น ผ่ำนทำงช่อง
โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2557
- สนับสนุนเงินเพื่อก่อสร้ำงพระวิหำร พระพุทธไสยำสน์โลกำนำถศำสดำมหำมุนี วัดป่ำภูก้อน จ.อุดรธำนี
สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศำสนสถำนต่ำงๆ
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