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4. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.1 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
1. กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัท ฯ มีค วำมมุ่งมันที
่ ่จะดำเนิ นธุรกิจอย่ำ งถูก ต้องตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกอบธุรกิจ ด้วยควำมสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญ และสำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั ฯ
จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝำ่ ย
ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรนำหลักบรรษัทภิบำลมำใช้เป็ นแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยมีหลักกำรและแนวปฏิบตั ิท่ี
สอดคล้องกับหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
2. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ยินดีท่จี ะส่งเสริมให้มกี ำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลีย่ งกำรกระทำทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ หรือกำรละเมิด ทำงทรัพย์สนิ ปญั ญำ รวมถึงส่ง เสริม กำรต่ อ ต้ำ นกำรกระทำในทำงทุจ ริต ทุ ก
ประเภทและสนับสนุนให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขัน้ ตอนกำรผลิตสินค้ำตัง้ แต่กำรเริม่ ต้นกำรแปรรูป
วัตถุดบิ จนถึงกำรจัดจำหน่ำยถึงมือลูกค้ำ
3. สิทธิมนุษยชนและและกำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำน
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับพนักงำนทุกคนและปลูกฝงั ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ทีจ่ ะร่วมกัน
ปกป้องและเคำรพสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม นอกจำกนี้
บริษัทฯ จะจัดให้มสี วัสดิกำร ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ทำงำน ส่งเสริมให้มกี ำรเรียนรู้ในทุก
ระดับขององค์กรและพัฒนำทักษะในบุคลำกรทุกท่ำนเพื่อยกระดับกำรทำงำนของพนักงำนให้เป็ นมืออำชีพ
ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะกำหนดกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดูแลพนักงำนทีส่ อดคล้องกับกฎระเบียบต่ำงๆ เช่น
กฎหมำยแรงงำน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำพนักงำนบริษทั ฯ จะได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเหมำะสม
4. ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ
บริษทั ฯ มุ่งทีจ่ ะพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณภำพตรงตำมหรือสูงกว่ำควำมคำดหมำยให้แก่ลูกค้ำ ภำยใต้
เงื่อนไขที่เป็ นธรรม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิต ภัณฑ์ท่ถี ู กต้อง เพียงพอ ไม่ เกิน ควำมเป็ น จริง และไม่ น ำ
ควำมลับของลูกค้ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือนำไปใช้ในทำงมิชอบ
5. สิง่ แวดล้อมและควำมปลอดภัย
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ บริษทั ฯ มีกำรบริหำร
จัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด เพื่อทีจ่ ะทำให้มขี องเสียกลับคืนสู่ธรรมชำติน้อยทีส่ ุด
ทัง้ นี้ ในกระบวนกำรผลิต บริษัท ฯ ก็จะเลือ กใช้ เครื่องจัก รที่มีประสิท ธิภำพที่ดี ไม่ส่ง ผลกระทบรุ นแรงต่ อ
สิง่ แวดล้อ ม พร้อ มทัง้ ประยุ ก ต์ใ ช้กฎระเบีย บที่เ คร่ ง ครัด มุ่ ง เน้ น ให้เกิด ควำมปลอดภัย สูง สุดต่ อ ชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ประกอบกำรดำเนินธุรกิจ
6. กำรมีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ส่งเสริมกำรว่ำจ้ำงพนักงำน และแรงงำนในท้องทีท่ ต่ี งั ้ สำนักงำน และโรงงำนของบริษทั ฯ เพื่อ
ช่วยสร้ำงเศรษฐกิจทีเ่ ข้มแข็งให้กบั ชุมชนในสังคมไทย
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4.2

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรประกำศแนวทำงในกำร
ปฏิบตั ิงำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันขึ
่ น้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษัทฯ มีนโยบำยกำรกำหนดควำมรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้อกำหนดในกำรดำเนินกำรทีเ่ หมำะสม เพื่อป้องกับคอร์รปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมทำงธุรกิจของบริษทั ฯ และ
เพื่อให้กำรตัดสินใจและกำรดำเนินกำรทำงธุรกิจทีอ่ ำจมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั กำรพิจำรณำและปฏิบตั ิ
อย่ำงรอบคอบ ดังมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
1. ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดำเนินกำรหรือยอมรับหรือให้กำรสนับสนุ น
กำรทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษทั ในเครือ รวมถึงผูร้ บั จ้ำงหรือผูร้ บั จ้ำง
ช่วงอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และกำหนดให้มกี ำรสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันนี
่ ้อย่ำงสม่ำ เสมอ
ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำย
และกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ
2. มำตรฐำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหำร ผูบ้ งั คับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่งมอบหรือผูร้ บั เหมำช่วงทีจ่ ะมีส่วนในกำร
แสดงควำมคิดเห็นเกีย่ วกับกำรปฏิบตั เิ พื่อให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันบรรลุ
่
ตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
3. บริษทั ฯ พัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ให้สอดคล้องกับกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้ำนศีลธรรม โดยจัดให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ งในกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องหรือสุ่มเสีย่ งต่อกำรทุจริตและคอร์รปั ชันและน
่
ำมำ
จัดทำเป็ นคู่มอื แนวทำงในกำรปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กีย่ วข้อง
4. บริษทั ฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุ นกำรให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอ่ ยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรบริจำคให้แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุรกิจและสนับสนุ นกิจกรรมต่ำง ๆ มีควำม
โปร่งใสและไม่มเี จตนำเพื่อโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำทีภ่ ำครัฐหรือเอกชนดำเนินกำรทีไ่ ม่เหมำะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มกี ำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงำนมีกำรปฏิบตั ทิ ่ไี ม่เหมำะสม
โดยเฉพำะงำนขำย กำรตลำด จัดซือ้
6. บริษทั ฯ จัดให้ควำมรู้ดำ้ นกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปั ชันแก่
่ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ผู้บริหำรและพนักงำน
เพื่อส่งเสริมควำมซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ติ ำมหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นควำมมุ่งมันของ
่
บริษทั ฯ
7. บริษทั ฯ จัดให้มกี ลไกลกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
8. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ำรสื่อสำรทีห่ ลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้พนักงำนและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องสำมำรถแจ้งเบำะแส
อันควรสงสัยโดยมันใจได้
่
ว่ำผูแ้ จ้งเบำะแสได้รบั กำรคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ำยทีไ่ ม่เป็ นธรรมหรือกลันแกล้
่
งด้วย
ประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสทีม่ กี ำรแจ้งเข้ำมำ
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