บริษทั ไดอิ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

. ความรับผิดชอบต่อสังคม
.1 นโยบายและแนวทางเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การกํากับดูแลกิ จการ
บริษัทฯ มีความมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจ อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบทีเกียวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ด้วยความสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส เปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึงบริษทั ฯ
จะคํานึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝา่ ย
ทัง< นี< บริษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญกับการนํ าหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็ นแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ิที
สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษทั จดทะเบียนปี ??? ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ ยินดีทจะส่
ี งเสริมให้มกี ารค้าอย่างเสรี หลีกเลียงการกระทําทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือการละเมิด ทางทรัพย์สนิ ปญั ญา รวมถึงส่ง เสริม การต่ อ ต้า นการกระทํา ในทางทุจ ริต ทุ ก
ประเภท และสนับสนุนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขัน< ตอนการผลิตสินค้า ตัง< แต่การเริมต้นการแปร
รูปวัตถุดบิ จนถึงการจัดจําหน่ายถึงมือลูกค้า
3. สิ ทธิ มนุษยชนและและการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคนและปลูกฝงั ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมของบริษทั ฯ ทีจะร่วมกัน
ปกป้องและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม นอกจากนี<
บริษัทฯ จะจัดให้มสี วัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีทํางาน ส่งเสริมให้มกี ารเรียนรู้ในทุก
ระดับขององค์กรและพัฒนาทักษะในบุคลากรทุกท่าน เพือยกระดับการทํางานของพนักงานให้เป็ นมืออาชีพ
ทัง< นี<บริษทั ฯ จะกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้องกับการดูแลพนักงานทีสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ เช่น
กฎหมายแรงงาน เพือให้มนใจได้
ั
ว่าพนักงานบริษทั ฯ จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ มุ่งทีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมีี คุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายให้แก่ลูกค้า ภายใต้
เงือนไขทีเป็ นธรรม โดยให้ข้อมูล เกียวกับ ผลิต ภัณ ฑ์ทีถู กต้อง เพียงพอ ไม่ เกิน ความเป็ น จริง และไม่ นํ า
ความลับของลูกค้าไปใช้เพือประโยชน์ของตนเอง หรือนําไปใช้ในทางมิชอบ
5. สิ งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับผลกระทบต่อสิงแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุรกิจ บริษทั ฯ มีการบริหาร
จัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพือทีจะทําให้มขี องเสียกลับคืนสู่ธรรมชาติน้อยทีสุด
ทัง< นี< ในกระบวนการผลิต บริษัทฯ จะเลือกใช้เ ครืองจักรทีมีป ระสิท ธิภาพทีดี ไม่ ส่งผลกระทบรุ น แรงต่ อ
สิงแวดล้อ ม พร้อ มทัง< ประยุ ก ต์ใ ช้กฎระเบีย บทีเคร่ ง ครัด มุ่ ง เน้ น ให้เกิด ความปลอดภัย สูง สุดต่ อ ชีวิต และ
ทรัพย์สนิ ทีใช้ประกอบการดําเนินธุรกิจ
6. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ส่งเสริมการว่าจ้างพนักงาน และแรงงานในท้องทีทีตัง< สํานักงาน และโรงงานของบริษทั ฯ เพือ
ช่วยสร้างเศรษฐกิจทีเข้มแข็งให้กบั ชุมชนในสังคมไทย
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.2

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศแนวทางในการ
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันขึน< เพือให้มนใจว่
ั
า บริษัทฯ มีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ
แนวปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการทีเหมาะสม เพือป้องกับคอร์รปั ชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ฯ และ
เพือให้การตัดสินใจและการดําเนินการทางธุรกิจทีอาจมีความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้รบั การพิจารณาและปฏิบตั ิ
อย่างรอบคอบ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี<
แนวทางในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
G. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดําเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุ น
การทุจริตคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบทัง< ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษทั ในเครือ รวมถึงผูร้ บั จ้างหรือผูร้ บั จ้าง
ช่วงอืนๆ ทีเกียวข้อง และกําหนดให้มกี ารสอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันนี< อย่างสมําเสมอ
ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้อกําหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
และการเปลียนแปลงทางธุรกิจ
. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เป็ นส่วนหนึงของการดําเนินธุรกิจและเป็ นหน้าทีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูส้ ่งมอบหรือผูร้ บั เหมาช่วงทีจะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเกียวกับการปฏิบตั เิ พือให้การดําเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันบรรลุตามนโยบายทีกําหนด
. บริษทั ฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชันให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้อง รวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้านศีลธรรม โดยจัดให้มกี ารประเมินความเสียงในกิจกรรมทีเกียวข้อง หรือสุ่มเสียงต่อการทุจริตและคอร์รปั ชันและนํามา
จัดทําเป็ นคู่มอื แนวทางในการปฏิบตั แิ ก่ผเู้ กียวข้อง
. บริษทั ฯ ไม่กระทําหรือสนับสนุ นการให้สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม
การบริจาคเพือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
โปร่งใสและไม่มเี จตนาเพือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการทีไม่เหมาะสม
?. บริษัทฯ จัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเหมาะสม สมําเสมอเพือป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบตั ทิ ไม่
ี เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซือ<
I. บริษทั ฯ จัดให้ความรู้ดา้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ ผู้บริหารและพนักงาน
เพือส่งเสริมความซือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีความรับผิดชอบ รวมถึงสือให้เห็นความมุ่งมันของ
บริษทั ฯ
J. บริษทั ฯ จัดให้มกี ลไกลการรายงานสถานะการเงินทีโปร่งใสและถูกต้องแม่นยํา
K. บริษทั ฯ ส่งเสริมให้มกี ารสือสารทีหลากหลายช่องทาง เพือให้พนักงานและผูม้ สี ่วนเกียวข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อันควรสงสัย โดยมันใจได้ว่าผูแ้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายทีไม่เป็ นธรรมหรือกลันแกล้งด้วย
ประการใด และรวมถึงการแต่งตัง< บุคคลเพือตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสทีมีการแจ้งเข้ามา

ส่วนที . . หน้า 2

