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2.3.4 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคมและการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
2.3.4.1

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)

บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย อันได้ แก่ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด,
บริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด และบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (รวมเรี ยกว่ำ “บริษัทฯ”) มีนโยบำยที่จะดำเนินธุรกิจ
ด้ วยควำมตังใจ
้ และมีกำรพัฒนำกำรเติบโต กำรบริ หำรจัดกำรที่ได้ สมดุลทังทำงเศรษฐกิ
้
จ สังคมและสิ่งแวดล้ อม และพร้ อม
ที่จะก้ ำวย่ำงสูค่ วำมสำเร็ จที่ยงั่ ยืนในอนำคต โดยบริ ษัทฯจะมีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี ้:
1) เน้ นกำรดำเนินธุร กิ จอย่ำงเป็ นธรรม ดูแลและแบ่งปั น ผลประโยชน์ ให้ ทุกฝ่ ำยที่เกี่ ย วข้ องอย่ำงถูกต้ อ ง
เหมำะสมและครอบคลุม เคำรพในสิทธิมนุษยชนของบุคลำกรของบริ ษัทฯ มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของ
บุคลำกรอย่ำงสม่ำเสมอ และเปิ ดโอกำสให้ ผ้ มู ีควำมรู้ควำมสำมำรถ คุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
ได้ มีโอกำสเข้ ำมำร่วมทำงำนกับบริ ษัทฯ
2) ให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำงำนบริ หำรทรัพยำกรบุคคลทังระบบให้
้
มีประสิทธิ ภำพอย่ำงต่อเนื่อง ตังแต่
้
กำรสรรหำบุคคล พัฒนำพนักงำน กำหนดผลตอบแทนอย่ำงเป็ นธรรม จัดให้ มีสวัสดิกำรอย่ำงเหมำะสม
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ พนักงำนมีโอกำสก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพ ตลอดจนเสริ มสร้ ำงบรรยำกำศกำรทำงำน
อย่ำงมีสว่ นร่ วม เพื่อควำมสุขทังกำยและใจของพนั
้
กงำน อันจะนำไปสูผ่ ลกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพและ
ก่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
3) ดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้ องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง มีควำมโปร่ งใส เปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญ
ตรวจสอบได้ ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้น
พนักงำน ชุมชนและสังคม คู่ค้ำ สื่อมวลชน ลูกค้ ำและประชำชน คู่แข่งทำงกำรค้ ำ เจ้ ำหนี ้ หน่วยงำนภำครัฐ
และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
4) ส่ง เสริ ม กำรแข่ ง ขัน ทำงกำรค้ ำ อย่ ำ งเสรี หลี ก เลี่ ย งกำรด ำเนิ น กำรที่ อ ำจก่ อ ให้ เ กิ ด ควำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์ สินทำงปั ญญำ ต่อต้ ำนกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ รวมถึงส่งเสริ มควำม
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกขันตอนของกำรด
้
ำเนินธุรกิจและกำรให้ บริ กำร
5) ให้ ค วำมสำคัญ กับ กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ย งและผลกระทบด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มและควำมปลอดภัย ในทุก
กระบวนกำรของกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัดพลังงำนตำมหลักกำร
สำกล
6) ส่งเสริ มกำรใช้ กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ช่วยสร้ ำงเศรษฐกิจและควำม
เข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนเพื่อนบ้ ำนและสังคมไทย
7) ให้ มีกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่ำงโปร่ งใส ทันเวลำและเท่ำเทียมกัน โดยกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่
ถูกต้ องและเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้นและนักลงทุนอย่ำงโปร่ งใส ทันเวลำ ผ่ำนช่องทำงที่เข้ ำถึงข้ อมูลได้ ง่ำยและมี
ควำมเท่ำเทียมกัน
8) สนับสนุนและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจของอุตสำหกรรมขนำดเล็กและขนำดกลำง (SME Business) ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ ที่ เป็ นของคนไทย ให้ สำมำรถอยู่รอดและเติบโตได้ อย่ำงมัน่ คงใน
ระยะยำว
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2.3.4.2 นโยบายเกี่ยวกับการต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
บริ ษัทฯจะดำเนินธุรกิจโดยให้ ควำมสำคัญในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ และยึดมัน่ คุณธรรม จริ ยธรรม
บริ หำรงำนด้ วยควำมโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ กำหนดแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบตั ิ
ที่เหมำะสมของคณะกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร และพนักงำนในจริ ยธรรมทำงธุรกิจ และจรรยำบรรณพนักงำนซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของ “บรรษัทภิบำล” ของบริ ษัทฯ
กำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ หมำยถึง “กำรปฏิบตั ิหรื อละเว้ นกำรปฏิบตั ิในตำแหน่งหน้ ำที่หรื อใช้ อำนำจในตำแหน่ง
หน้ ำที่โดยมิชอบ กำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย จริ ยธรรม ระเบียบหรื อนโยบำยของบริ ษัทฯ เพื่อแสวงหำประโยชน์อนั มิควรได้ ทังนี
้ ้ ใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรี ยก รับ เสนอ หรื อให้ ทรัพย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจ
กับบริ ษัทฯ เป็ นต้ น”
เพื่อให้ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีควำมโปร่ งใสและเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
บริ ษัทฯจึงได้ กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นแนวทำงให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนทุก
ระดับ ได้ นำไปใช้ ไปปฏิบตั ิ ดังนี ้
 กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนจะไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั่นไม่ว่ำกรณี ใดๆ และจะ
ปฏิบตั ิตำมมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ อย่ำงเคร่งครัด
 กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนมีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั่น โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ ฝ่ำยบริ หำรนำมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตหรื อ
คอร์ รัปชัน่ ไปสือ่ สำรและปฏิบตั ิตำม
 กำรสร้ ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมัน่ ในควำมเป็ นธรรม
 จัดให้ มีกำรฝึ กอบรมแก่พนักงำนภำยในองค์กร เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อหน้ ำที่ และ
พร้ อมจะนำหลักกำรและจรรยำบรรณในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็ นหลักปฏิบตั ิในกำรดำเนินงำน
ด้ วยควำมเคร่งครัดทังองค์
้ กร
 จัดให้ มีกระบวนกำรบริ หำรงำนบุคลำกรที่สะท้ อนถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษัท ฯต่อมำตรกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ กำรคัดเลือก กำรอบรม กำรประเมินผลงำน กำรให้ ผลตอบแทน และกำรเลือ่ นตำแหน่ง
 บริ ษัทฯจัดให้ มีกำรตรวจสอบภำยในเพื่อให้ เกิดควำมมัน่ ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในช่วยให้ บริ ษัท ฯบรรลุ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ได้ รวมทังตรวจสอบกำรปฏิ
้
บตั ิงำนของทุกหน่วยงำนให้ เป็ นไปตำมข้ อกำหนด กฎระเบียบ
และช่วยค้ นหำข้ อบกพร่ องจุดอ่อน รวมถึงให้ คำแนะนำในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบตั ิงำนให้ มีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
 ให้ ควำมร่วมมือกับภำครัฐ ในกำรกำหนดให้ ทกุ หน่วยงำนที่เป็ นคู่สญ
ั ญำกับภำครัฐ เปิ ดเผยแบบแสดงบัญชี
รำยรับ – รำยจ่ำย ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริ ตแห่งชำติ (ป.ป.ช.)
 กำหนดให้ เลขำนุกำรบริ ษัทและผู้จดั กำรตรวจสอบภำยในเป็ นบุคคลที่ทำหน้ ำที่ให้ เกิดกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีภำยในบริ ษัทฯ
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 ไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรให้ สินบนในทุกรู ปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภำยใต้ กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม
กำรบริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรบริ จำคให้ แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ ของขวัญทำงธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรม
ต่ำงๆให้ มีควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำโน้ มน้ ำวให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐหรื อเอกชนดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม
 ให้ ควำมรู้ ด้ ำนกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำรและพนักงำน เพื่อส่งเสริ ม
ควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้ เห็นควำมมุ่งมัน่
ของบริ ษัทฯ
 จัดเตรี ยมและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและโปร่งใส
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