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12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ประกอบกิจ การด้วยความดูแลใส่ใจต่ อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิงแวดล้อม อย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็ นเครืองกํากับให้การดําเนินกิจกรรมต่างๆ เป็ นไป
ด้วยความซือสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม เพือผลดีต่อความยังยืนของกิจการ ผูม้ สี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และสิงแวดล้อมอย่างแท้จริง ทังนี บริษทั ฯ มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี
12.1 การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ เน้นการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมดูแลและแบ่งปนั ผลประโยชน์ให้ทุกฝา่ ยทีเกียวข้องอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุมเคารพในสิทธิมนุ ษยชนของบุคลากรของบริษัทฯ มีการพัฒนาความรู้และ
ทักษะของบุคลากรอย่างสมําเสมอและเปิ ดโอกาสให้ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ที
เหมาะสมได้มโี อกาสเข้ามาร่วมทํางานกับบริษทั ฯ
12.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน"
บริษัท ฯ จะดํา เนิ น ธุ ร กิจ โดยให้ค วามสํา คัญ ในการต่ อ ต้ านการทุ จ ริต หรือ คอร์ร ัป ชัน และยึด มัน
คุณธรรม จริยธรรม บริหารงานด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย ทังนี บริษทั ฯ ได้
กําหนดนโยบายเกียวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รปั ชัน เพือเป็ นแนวทางในการนํ าไปประพฤติปฏิบตั ิที
เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝา่ ยบริหาร และพนักงาน ดังนี
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทําหรือสนับสนุ นการทุจริตหรือคอร์รปั ชันไม่ว่ากรณี
ใดๆ และจะปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างเคร่งครัด
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าทีปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีและการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต หรือ คอร์ร ัป ชัน โดยคณะกรรมการบริษั ท ฯ มอบหมายให้ ฝ่ า บบริห ารนํ า
มาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชันไปสือสารและปฏิบตั ติ าม
สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีซือสัตย์และยึดมันในความเป็ นธรรม
จัดให้มกี ารฝึ กอบรมแก่พนักงานภายในองค์กร เพือส่งเสริมให้พนักงานมีความซือสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที และพร้อมจะนํ าหลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีเป็ นหลัก
ปฏิบตั ใิ นการดําเนินงานด้วยความเคร่งครัดทังองค์กร
บริษัท ฯ จัด ให้มีก าระบวนการบริห ารงานบุ ค ลากรทีสะท้อ นถึ งความมุ่ ง มันของบริษั ท ฯ ต่ อ
มาตรการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รปั ชันตังแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การ
ให้ผลตอบแทน และการเลือนตําแหน่ง
บริษัทฯ จัดให้มกี ารตรวจสอบภายในเพือให้เกิดความมันใจว่าระบบการควบคุมภายในช่วยให้
บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมายทีวางไว้ได้ รวมทังตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของทุกหน่ วยงานให้เป็ นไป
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ตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คาํ แนะนําในการพัฒนา
ระบบการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดี
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการกําหนดให้ทุกหน่ วยงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญากับภาครัฐ เปิ ดเผยแบบ
แสดงบัญชีรายรับ – รายจ่ายต่อสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
12.3 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุ ษยชนโดยมีการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ
ตลอดจนปฏิบตั ติ ่อกันอย่างเสมอภาค ซึงเป็ นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
บริษทั ฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุ ษยชน โดยหมันตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของ
ตนเข้าไปมีสว่ นเกียวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน
(Forced Labour) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) เป็ นต้น
บริษทั ฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึงครอบคลุมถึงการมีอสิ ระในการให้
ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสือต่างๆ รวมทังจัด
ให้มชี ่องทางการสือสารเพือรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเสรี
12.4 การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทังระบบให้มปี ระสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนืองตังแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กําหนดผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรมจัดให้มสี วัสดิการอย่าง
เหมาะสมส่งเสริมและสนับสนุ นให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทํางานอย่างมีสว่ นร่วม เพือความสุขทังกายและใจของพนักงานอันจะนําไปสู่ผลการทํางานทีมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยบริษทั ฯ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
(1) การสรรหา

บริษัทฯ มีการกําหนดคุณสมบัตขิ องพนักงานอย่างชัดเจนตามลักษณะงาน ไม่นําความแตกต่าง
ด้านเชือชาติ สีผวิ เพศภาวะ ศาสนา สัญชาติ ภูมหิ ลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุหรือ
ความทุพพลภาพ มาเป็ นปจั จัยในการพิจารณาและตัดสินการจ้างงาน โดยจะคัดเลือกผูท้ มีี คุณสมบัติ
เหมาะสมตามกระบวนการคัดเลือกตามวิธกี ารทีกําหนดไว้ นอกจากนี หากมีตําแหน่งงานว่างลงหรือ
มีตําแหน่ งงานใหม่เกิดขึน บริษัทฯ มีนโยบายทีจะสรรหาบุคลากรทีเหมาะสมจากพนักงานภายใน
ของบริษัทฯ ก่อนการคัดเลือกจากบุคลากรภายนอกยกเว้นแต่ไม่มบี ุคคลทีเหมาะสม บริษัทฯ จึงจะ
คัดเลือกและบรรจุบุคคลภายนอก
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(2) การฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยมีนโยบายพัฒนาพนักงาน
เพือฝึ กฝนทักษะและเพิมพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรูแ้ ละเลือนตําแหน่ งเมือ
มีโอกาสเหมาะสม เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมทางด้านภาษาให้แก่พนักงานขาย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน และภาษาญีปุน่ และหลักสูตรของบริษทั ฯ ทีใช้อบรมพนักงานใหม่เพือให้เกิดความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นต้น
(3) การจ่ายผลตอบแทนในการทํางาน

บริษั ท ฯ จัด ให้ มี เ งือนไขการจ้ า งงานที เป็ น ธรรมสํ า หรับ พนั ก งาน และให้ พ นั ก งานได้ ร ับ
ค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามศักยภาพ ตําแหน่ งหน้าที และความรับผิดชอบ นอกจากนี บริษัทฯ มี
นโยบายพิจารณาปรับเพิมค่าตอบแทนตามเกณฑ์ทบริ
ี ษทั ฯ กําหนดไว้ดว้ ยความเป็ นธรรม
(4) สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน

บริษัทฯ จัดให้มรี ะบบการทํางานทีมุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีทํางานอย่าง
เหมาะสม เช่ น การกําหนดนโยบายมาตรฐานการปลอดภัย บริเวณพืนทีก่ อ สร้างโครงการ โดย
กําหนดให้พ นัก งานต้องสวมหมวกนิ รภัยทุก ครังเมืออยู่บ ริเวณพืนทีก่อสร้างโครงการ เพือระบบ
ป้องกันอุบตั เิ หตุทอาจเกิ
ี
ดขึนในระหว่างการปฏิบตั งิ าน การจัดให้มสี ถานทีทํางานทีสะอาดเพือความ
ปลอดภัยจากอันตรายทีอาจเกิดขึน ทังจากอัคคีภยั และโรคภัย เป็ นต้น
12.5 การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษัท ฯ ส่งเสริม การแข่งขัน ทางการค้าอย่างเสรี หลีก เลียงการดําเนิน การทีอาจก่ อให้เกิด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบรวมถึงส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกขันตอนของการดําเนินธุรกิจและการให้บริการ
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของสิทธิของผูบ้ ริโภค กล่าวคือ การผลิตทีอยู่อาศัยทีมีคุณภาพ และ
บริการหลังการขายทีตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคเพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดอีกทังยังมุ่งมันทํา
การวิจยั และพัฒ นาเพือสร้างนวัต กรรมของโครงการอาคารชุ ด ให้มีเอกลัก ษณ์ เฉพาะ (Unique Design)
รวมถึงการออกแบบฟงั ก์ชนการใช้
ั
งานห้องชุดทีคุม้ ค่า (Best Function Unit Plan Design)
12.6 การดูแลรักษาสิ" งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์ความเสียงและผลกระทบด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัย
ในทุกกระบวนการของการดําเนินธุรกิจรวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานตาม
หลักการสากล
สํา หรับ การพัฒ นาโครงการอสัง หาริม ทรัพ ย์ ข องบริษั ท ฯ นั น บริษั ท ฯ มี ก ารเลือ กใช้ ว ัส ดุ ที มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐานเป็ นมิตรกับธรรมชาติ และสิงแวดล้อม เช่น
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การเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ทประหยั
ี
ดพลังงานในอาคาร เช่น เครืองปรับอากาศชนิดอินเวอร์ทเตอร์
หลอดไฟแบบแอลอีดี เครืองทํานําอุ่นรุ่นประหยัดไฟ เป็ นต้นซึงจะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ในอาคารคอนโดมิเนียมได้ในระยะยาว
การติดตังแผงโซลาร์ และกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณชันบนสุดของโครงการTropicana เอราวัณ
เพือผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับใช้ในบริเวณพืนทีส่วนกลางของอาคาร
12.7 การร่วมพัฒนาชุมชน
บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจ เพือประโยชน์ ในการพัฒ นาคุณ ภาพชีวติ ช่วยสร้าง
เศรษฐกิจ และความเข้ม แข็งให้กบั ชุม ชนเพือนบ้านและสังคมไทย รวมทัง บริษัทฯ ให้การสนับสนุ นการ
ดําเนินกิจกรรมอาสาทีเกียวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น การบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนที
ยากจน การบริจาคเงินและสิงของเพือสนับสนุนองค์กรการกุศล และโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนัน
บริษทั ฯ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิน เพือช่วยเหลือคนในชุมชน เช่น ผูก้ ารพิการหรือทุกพลภาพ บ้านเด็ก
อ่อน และมูลนิธติ ่างๆ เป็ นต้น
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