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12.

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

กลุ่มบริ ษัท ฯ ดาเนิ นธุรกิจโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อมอย่า งมีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนมีหลักธรรมาภิ บาลเป็ นเครื่ องกากับให้ กลุ่มบริ ษัทฯ ดาเนินกิจการด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต โปร่ งใส
ยุติธรรม และตระหนักถึงผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิ จ สัง คม ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ า งความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ทั ้งนี ้ กลุ่มบริ ษัทฯ มีนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้
(1)

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

กลุ่ม บริ ษัท ฯ ตระหนักถึงการดาเนิน ธุรกิจ ที่สุจริ ตและเป็ นธรรมตามกรอบกติ กาการแข่ งขัน ภายใต้
กฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง โดยคานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ
ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ แ ก่ ผู้ถือ หุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า นักลงทุน เจ้ า หนี ้ และชุมชนโดยรอบกลุ่มบริ ษั ทฯ เป็ นต้ น โดย
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก)

ดาเนินธุ รกิ จในลักษณะที่สอดคล้ องกับ กฎหมาย ข้ อบังคับ และกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้ องอย่า ง

เคร่งครัด รวมทั ้งให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
(ข)

ส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักถึงความสาคัญ ของการปฏิ บัติตามกฎหมาย และการแข่งขันที่

เป็ นธรรม
(2)

การต่ อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น

กลุม่ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้ านการทุจริต โดยมุ่งเน้ นส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความโปร่ งใส ใน
การดาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ตลอดจนดาเนินธุรกิจด้ วยระบบบริ หารที่มีประสิทธิ ภาพ มี
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และกลุม่ บริษัทฯ ส่งเสริมอบรม และสร้ างจิตสานึกให้ พนักงาน ตระหนักถึงการทุจริ ตที่
อาจเกิดขึ ้น และกากับดูแลการปฏิบตั ิเพื่อต่อต้ านการทุจริ ต โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก)

พนักงานควรหลีกเลีย่ งการรับของขวัญ ของกานัล การเลี ้ยงรับรอง รวมทั ้งผลประโยชน์ อื่นๆ

จากผู้จดั จาหน่าย เพื่อให้ เกิดความเป็ นอิสระในการจัดซื ้อสินค้ าจากผู้จัดจาหน่าย ซึ่งหากพบว่าพนักงานรับผลประโยชน์ เกิน
กว่าประเพณี อันควร หรื อ กระทาการใด ๆ ที่ทาให้ ขาดความอิสระในการปฏิ บัติงาน พนักงานผู้นัน้ อาจถูกสอบสวนหรื อถูก
กล่าวหาว่ากระทาการทุจริต ซึง่ จะถูกลงโทษตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของกลุม่ บริษัทฯ ได้
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(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริ ษั ทฯ ประกอบธุ รกิ จด้ วยความเคารพต่ อสิทธิ มนุษยชน โดยมีการส่ง เสริ ม และคุ้มครองสิท ธิ
เสรี ภาพ ตลอดจนปฏิ บัติต่อกันอย่ างเสมอภาค ซึ่งเป็ นรากฐานของการบริ หารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุคคล ทั ้งนี ้ กลุ่ม
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลต่างเชื ้อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ข) กลุม่ บริษัทฯ มีการว่าจ้ างคนพิการ เพื่อปฏิบตั ิงานให้ กบั กลุม่ บริษัทฯ โดยเห็นว่าเป็ นการปฏิ บัติต่อ
กันโดยเสมอภาค ซึง่ จะสร้ างงาน และรายได้ ให้ กลุม่ คนพิการดังกล่าว
(4)

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม

กลุ่มบริ ษัทฯ เชื่ อมั่นว่ าบุคลากรเป็ นหัวใจสาคัญสาหรับการพัฒ นาที่ ยั่งยืน กลุ่มบริ ษั ทฯ จึงใส่ใจต่ อ
คุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมการทางานที่ดี และมีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่ตั ้งอยู่บน
พื ้นฐานของความเป็ นธรรม และส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรให้ มีความก้ าวหน้ าด้ วยการจัดการอบรมและเรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิงานจริงตามความต้ องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่ละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางาน และสร้ าง
โอกาสในความเจริญก้ าวหน้ าในสายอาชีพโดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
(ก)

กลุม่ บริษัทฯ แบ่งกลุม่ พนักงานสาหรับการพัฒนาออกเป็ นสี่กลุ่ม ได้ แก่ ทีมขาย ทีมงานสาว

บาวแดง พนักงานโรงงาน และพนักงานกลุ่มสนับสนุน โดยจัดการอบรมความรู้ และความสามารถให้ กับพนักงานแต่ละ
กลุม่ ตามความเหมาะสมของการปฏิบตั ิงาน
(ข)

กลุม่ บริษัทฯ มุ่งเน้ นการจัดระเบียบสภาพแวดล้ อมการทางาน เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยใน

การท างาน และจัดระบบการให้ บริ การด้ านโรงอาหารที่ ถูกสุข ลักษณะ จัดห้ องน ้าสะอาด จัดบริ การรถรับ ส่ง ที่มี ความ
ปลอดภัยเพียงพอ รวมทั ้งจัดห้ องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้ องตามกฎหมาย
(ค)

กลุม่ บริษัทฯ จะดาเนินการด้ วยความเป็ นธรรมสาหรับการว่าจ้ างพนักงานใหม่ การโอนย้ าย

สับเปลี่ยนหน้ า ที่ รวมทัง้ การกาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงาน โดยจะคานึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของตาแหน่ ง
ลักษณะงาน และผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสาคัญ
(5)

ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริ โภค

กลุ่ม บริ ษั ท ฯ ให้ ความสาคัญกับ การผลิตและพัฒนาผลิตภั ณฑ์ ที่ ไ ด้ คุณภาพ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้ องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคโดยเริ่มตั ้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตด้ วยเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัยได้ มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย โดยผ่านการรับรองจากมาตรฐานการผลิตอาหาร GMP ผ่านการรับรองระบบ
การวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในการผลิตอาหาร HACCP และได้ รับการอนุมัติจากองค์ การอาหารและ
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ยาในระดับสากล และกลุ่มบริ ษั ทฯ กาลังดาเนินการเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน ISO 22000 ซึ่งคาดว่าจะแล้ วเสร็ จใน
เดือนกรกฎาคม 2557
(6)

การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม

กลุ่มบริ ษัทฯ ปฏิ บัติตามกฎหมายและข้ อบังคับเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด และมี
การกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ ไขเมื่อเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมาจากการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ
รวมทั ้งกลุม่ บริษัทฯ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ และคุ้มค่า ทั ้งนี ้ กลุ่ มบริ ษัทฯ มีระบบการบาบัดของเสียจาก
กระบวนการผลิตที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อม โดยกาหนดแนวทางปฏิ บัติ
ดังนี ้
(ก)
กลุม่ บริษัทฯ มีการจัดการระบบของเสียในโรงงาน โดยการจ้ างนิติบุคคลภายนอก เข้ ามาดูแล
จัดการสิง่ ปฏิกลู โดยพนักงานของบริษัทฯ จะจัดเก็บสิ่งปฏิ กูลในสถานที่ที่เตรี ยมไว้ จากนั ้นนิติบุคคลดังกล่าวจะมีการนา
สิง่ ปฏิกลู ออกไปทิ ้งนอกโรงงาน โดยกลุ่มบริ ษัทฯ จะมีการขออนุญาตกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนาสิ่งปฏิ กูลออกนอก
บริเวณโรงงาน
(ข)
กลุม่ บริษัทฯ มีการว่าจ้ างนิติบคุ คลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ปริ มาณ
ฝุ่ นละออง ระดับ เสียงภายในโรงงาน ความร้ อน ความเพี ยงพอของแสงสว่ าง คุณภาพน า้ และอากาศ และจัดทาเป็ น
รายงานการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
(7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม

กลุม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึงจัดให้ มีโครงการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้ นการกิจกรรมทางดนตรีสนับสนุนการศึกษา สร้ างอาชีพ และส่งเสริ มให้
คนพึง่ ตนเอง ซึง่ ที่ผ่านมากลุม่ บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ดังนี ้
(ก)

โครงการดนตรี สร้ างคุณค่ าเพื่อชีวิต

กลุ่ม บริ ษั ท ฯ จัดประกวดวงดนตรี ในโครงการดนตรี ส ร้ างคุณ ค่ า ชี วิ ต เป็ นการประกวด
วงดนตรี ถ่ า ยทอดบทเพลงของคาราบาว สาหรับนักเรี ยนนักศึกษา มีอายุระหว่าง 15 – 22 ปี โดยวงดนตรี ที่ชนะเลิศ
ระดับภาคจะได้ เข้ า ร่ ว ม Workshop อย่ างใกล้ ชิดกับวงคาราบาวเพื่อ ถ่า ยทอดความรู้ ด้านดนตรี ที่สั่งสมมากว่า 30 ปี
รวมทั ้งได้ รับเงินรางวัลจานวน 10,000.0 บาท สาหรับวงชนะเลิศระดับจังหวัด และรับเงินรางวัล 20,000.0 บาท สาหรับวง
ชนะเลิศระดับภาค พร้ อมโล่เกียรติยศจากกลุม่ บริษัทฯ
(ข)

โครงการตาบลของหนู

กลุ่มบริ ษัท ฯ จัดโครงการตาบลของหนู โดยให้ นัก เรี ยนระดับประถมศึกษาเขียนเรี ยงความ
เรื่องธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่ดี สร้ างคุณค่าชีวิตในตาบลของหนู โดยเล่าเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
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ที่มีคณ
ุ ค่าในตาบล รวมถึงความภาคภูมิใจ สิง่ ดีงามในท้ องถิ่นและความคิดที่จะทาเพื่อบ้ านเกิด และเพื่อปลูกจิตสานึกกับ
เยาวชนให้ มีจิตใจรักในธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมที่อยู่ในตาบลของตนเอง ทั ้งนี ้ คณะกรรมการจะคัดเลือกเรี ยงความดีเด่น
ทุกเดือนซึง่ นักเรียนเจ้ าของเรียงความดีเด่นจะได้ รับทุนการศึกษา 5,000.0 บาท พร้ อมประกาศนียบัตร อีกทั ้งตาบลที่เขียน
ถึง จะได้ รับเงินสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอีกตาบลละ 10,000.0 บาท
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