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12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกากับให้กลุ่มบริษัทฯ ดาเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
(1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขัน ภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริษัทฯ เป็นต้น โดย
กาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(ก)

ดาเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ข)

ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญ ของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่

เป็นธรรม
(2)

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ใน
การดาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนดาเนินธุรกิจด้วยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และกลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้างจิตสานึกให้พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น และกากับดูแลการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(ก)

พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ

จากผู้จัดจาหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการจัดซื้อสินค้าจากผู้จัดจาหน่าย ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์เกิน
กว่าประเพณีอันควร หรือ กระทาการใด ๆ ที่ทาให้ขาดความอิสระในการปฏิบัติงาน พนักงานผู้นั้นอาจถูกสอบสวนหรือถูก
กล่าวหาว่ากระทาการทุจริต ซึ่งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้
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(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลต่างเชื้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(ข) กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานให้กับกลุ่มบริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็นการปฏิบัติต่อ
กันโดยเสมอภาค ซึ่งจะสร้างงาน และรายได้ให้กลุ่มคนพิการดังกล่าว
(4)

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

กลุ่มบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าบุคลากรเป็นหัวใจสาคัญสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงใส่ใจต่อ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความเป็นธรรม และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วยการจัดการอบรมและเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริงตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และสร้าง
โอกาสในความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพโดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(ก)

กลุ่มบริษัทฯ แบ่งกลุ่มพนักงานสาหรับการพัฒนาออกเป็นสี่กลุ่ม ได้แก่ ทีมขาย ทีมงานสาว

บาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยจัดการอบรมความรู้และความสามารถให้กับพนักงานแต่ละ
กลุ่มตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน
(ข)

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการทางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน

การทางาน และจัดระบบการให้บริการด้านโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดห้องน้าสะอาด จัดบริการรถรับส่งที่มีความ
ปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมาย
(ค)

กลุ่มบริษัทฯ จะดาเนินการด้วยความเป็นธรรมสาหรับการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้าย

สับเปลี่ยนหน้าที่ รวมทั้งการกาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะคานึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของตาแหน่ง
ลักษณะงาน และผลการปฏิบัติงานเป็นสาคัญ
(5)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

กลุ่มบริ ษัทฯ ให้ความสาคัญกั บการผลิตและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ที่ได้ คุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในการผลิตอาหาร HACCP และได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและ
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ยาในระดับสากล และกลุ่มบริษัทฯ กาลังดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
เดือนกรกฎาคม 2557
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และมี
การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
รวมทั้งกลุ่มบริษัทฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ กลุ่ มบริษัทฯ มีระบบการบาบัดของเสียจาก
กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
(ก)
กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียในโรงงาน โดยการจ้างนิติบุคคลภายนอก เข้ามาดูแล
จัดการสิ่งปฏิกูล โดยพนักงานของบริษัทฯ จะจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในสถานที่ที่เตรียมไว้ จากนั้นนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการนา
สิ่งปฏิกูลออกไปทิ้งนอกโรงงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนาสิ่งปฏิกูลออกนอก
บริเวณโรงงาน
(ข)
กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างนิติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมาณ
ฝุ่นละออง ระดับเสียงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้า และอากาศ และจัดทาเป็น
รายงานการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(7)

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้มีโครงการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการกิจกรรมทางดนตรีสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ และส่งเสริมให้
คนพึ่งตนเอง ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ดังนี้
(ก)

โครงการดนตรีสร้างคุณค่าเพื่อชีวิต

กลุ่ม บริษัท ฯ จัด ประกวดวงดนตรี ในโครงการดนตรีสร้า งคุณ ค่า ชีวิต เป็น การประกวด
วงดนตรีถ่า ยทอดบทเพลงของคาราบาว สาหรับนักเรียนนักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี โดยวงดนตรีที่ชนะเลิศ
ระดับภาคจะได้เข้า ร่วม Workshop อย่างใกล้ชิดกับวงคาราบาวเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านดนตรีที่สั่งสมมากว่า 30 ปี
รวมทั้งได้รับเงินรางวัลจานวน 10,000.0 บาท สาหรับวงชนะเลิศระดับจังหวัด และรับเงินรางวัล 20,000.0 บาท สาหรับวง
ชนะเลิศระดับภาค พร้อมโล่เกียรติยศจากกลุ่มบริษัทฯ
(ข)

โครงการตาบลของหนู

กลุ่มบริษัทฯ จัดโครงการตาบลของหนู โดยให้นัก เรียนระดับประถมศึกษาเขียนเรียงความ
เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างคุณค่าชีวิตในตาบลของหนู โดยเล่าเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ที่มีคุณค่าในตาบล รวมถึงความภาคภูมิใจ สิ่งดีงามในท้องถิ่นและความคิดที่จะทาเพื่อบ้านเกิด และเพื่อปลูกจิตสานึกกับ
เยาวชนให้มีจิตใจรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยูใ่ นตาบลของตนเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรียงความดีเด่น
ทุกเดือนซึ่งนักเรียนเจ้าของเรียงความดีเด่นจะได้รับทุนการศึกษา 5,000.0 บาท พร้อมประกาศนียบัตร อีกทั้งตาบลทีเ่ ขียน
ถึง จะได้รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกตาบลละ 10,000.0 บาท
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