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12.

ควำมรับผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษัทมีนโยบายเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย ซึง่ เป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จดั ทาโดยตลาดหลักทรัพยแแห่งประเทไไทยซึ่ง
กาหนดหลักการ 8 ข้ อ ได้ แก่ 1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม 2) การต่อต้ านการทุจริ ตคอรแ รัปชัน่ 3) การเคารพ
สิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค 6) การดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อม 7) การ
ร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม และ 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิง่ แวดล้ อมและผู้มีสว่ นได้ เสีย
12.1 นโยบำยภำพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2558 (ครัง้ แรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธแ 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิ
คู่มือจริ ยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอรแ รัปชัน่ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการดาเนินการของ
บริ ษัทให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยให้ มีผลบังคับใช้ ในทุกส่วนงานในการ
ดาเนินธุรกิจให้ มีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซงึ่ ช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่ และความมัน่ ใจต่อผู้
ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสียและผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายผ่านการดาเนินธุรกิจปกติ ตังแต่
้ กระบวนการจัดซื ้อจัดหากับผู้ค่คู ้ า
การไึกษาและวิจัยผลิตภัณฑแบริ การที่ไ ม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการสร้ างจิตสานึกถึง บทบาทหน้ าที่การเป็ น
สมาชิกที่ดีตอ่ สังคม โดยให้ ความสาคัญในการมีสว่ นร่ วมและสร้ างความสัมพันธแ อนั ดีใ ห้ เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทและสังคมบน
พื ้นฐานของความถูกต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรมและส่งเสริ มกิจกรรมด้ านต่างๆที่เป็ นประโยชนแในการพัฒนาสังคมและชุมชน การ
ดูแลสวัสดิการของพนัก งาน โดยกาหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานส่วนต่างๆที่ชัดเจนและบังคับใช้ อย่างเคร่ งครัดเพื่อความ
ปลอดภัยและความเท่าเทียมในการทางาน รวมถึงการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของตนด้ วยความซื่อสัตยแสจุ ริ ต การให้ ความสาคัญและเอาใจใส่ตอ่ ลูกค้ า ตลอดจนการมอบสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพในราคา
เป็ นธรรมให้ กบั ลูกค้ าและผู้บริ โภค ตามอุดมการณแของบริ ษัทที่ยดึ มัน่ จริ งใจ และซื่อตรงในการดาเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี
นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีการกากับดูแลระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิ ภาพและป้องกันการความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชนแรวมถึงการทุจริ ตคอรแ รัปชัน่ โดยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้ รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพยแและตลาดหลักทรัพยแ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทรับรู้สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆทังที
้ ่ได้ กาหนด
ไว้ ในกฎหมายและที่บริ ษัทกาหนดนโยบายขึ ้นไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า เป็ นต้ น
12.2

กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
บริ ษัทมีการกาหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ คมู่ ือจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ดังนี ้

1. กำรประกอบกิจกำรด้ วยควำมเป็ นธรรม
บริ ษัทมุง่ มัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตยแ สุจริ ต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุง่ มัน่ ทา
ความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการ
ควบคุมที่ดี โดยใช้ ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิง
ได้ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายและข้ อกาหนดอย่างเคร่ งครัด รวมถึงการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ไม่เปิ ดเผย
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ข้ อมูลของลูกค้ าที่บริ ษัทได้ ลว่ งรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่จะ
เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ตามกฏหมาย
2. กำรต่ อต้ ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ต้ องไม่เรี ยกร้ อง รับเงิน ผลประโยชนแ หรื อสิ่งของที่ไม่
สมควร ไม่ทจุ ริ ตหรื อเกินปกติวิสยั จากผู้เกี่ยวข้ องในกิจการของบริ ษัท รวมถึงไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงิน ผลประโยชนแ หรื อสิ่งของ
จากบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ร่วมทาธุรกิจด้ วย ไม่ว่าจะเป็ นการดาเนินการโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ มีการตอบแทนปฏิบตั ิที่
เอื ้อประโยชนแตอ่ กัน หรื อหวังผลประโยชนแเกี่ยวกับงานของบริ ษัท
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทตระหนักต่อการเคารพต่อชีวิตและไักดิ์ไรี ความเป็ นมนุษยแของทุกคนซึ่งนับเป็ นรากฐานของการบริ หารและ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทังการสร้
้
างมนุษยสัมพันธแ ในสังคม ดังนันบริ
้ ษัทจึงมีแนวทางส่งเสริ ม ให้ มีการปฏิบตั ิตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐานและความเสมอภาคโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่ องเชื ้อชาติ สีผิว เพไ ภาษา ไาสนา
ความเชื่อทางการเมืองหรื อความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพนั ธุแหรื อพื ้นเพทางสังคม ทรัพยแสนิ กาเนิดหรื อสถานะ
4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ ำงเป็ นธรรม
บริ ษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในการดาเนินธุรกิจเพื่อการสร้ างมูลค่าและผลตอบแทนให้ แก่
กิจการ เนื่องจากการปฎิบตั ิงานในด้ านต่างๆของบริ ษัท จาเป็ นต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถ รวมทังความทุ
้
่มเททังแรงกาย
้
และแรงใจในการทางานให้ บรรลุเป้าหมาย ดังนันบริ
้ ษัทจึงกาหนดแนวทางการปฎิบตั ิต่อพนักงานบริ ษัท โดยผู้บริ หารจะต้ อง
ปฎิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุนในการสร้ างไักยภาพในความก้ าวหน้ าและเพิ่ม
ประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงานรวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานมีความเข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณที่พนักงานต้ องพึง
ปฎิบตั ิ จัดสวัสดิการให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฎิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุจริ ตใจด้ วยการรับฟั งข้ อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
5. ควำมรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ทางบริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งมอบผลิตภัณฑแ ที่มีคุณภาพได้ ตามมาตรฐานที่ กาหนดให้ กับผู้บริ โภค ใส่ใจในทุก
กระบวนการผลิต คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ าและมุง่ เน้ นให้ ลกู ค้ าได้ รับผลิตภัณฑแที่ดี มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยราคาที่เป็ น
ธรรมและมีความรั บผิดชอบต่อลูกค้ า รวมถึงให้ บริ การลูกค้ าด้ วยความเต็มใจและสุภาพโดยการแนะนาให้ ข้อมูลที่เป็ น
ประโยชนแตอ่ ลูกค้ า
6. กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมต่อการดารงชีวิตของมนุษยแ จึง ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
และชุมชน โดยถือเป็ นภารกิจหลักอย่างหนึง่ ของบริ ษัทโดยให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานต้ องอนุรักษแ ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดล้ อม รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านสิ่งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้ การดาเนินกิจการ
เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมในบริ เวณชุมชนใกล้ เคียงหรื อให้ เกิดผลกระทบน้ อยที่สดุ รวมถึงการจัดกิจกรรมหรื อสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียอันเป็ นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนแและการบริ การสังคมอย่างต่อเนื่อง
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7. กำรร่ วมพัฒนำชุมชมหรือสังคม
บริ ษัทมีแนวทางที่จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชนแต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริ มให้
เกิดความเข้ มแข็งทางเไรษฐกิจ ตลอดจนการฟื น้ ฟูสงั คมและวัฒนธรรม โดยบริ ษัทมีนโยบายในการว่าจ้ างพนักงานโดย
พิจารณาพนักงานที่มีภมู ิลาเนาใกล้ บริ เวณโรงงานเป็ นอันดับแรกเพื่อเป็ นการช่วยสนับสนุนการสร้ างงาน สร้ างอาชีพ และ
สร้ างรายได้ ให้ กับประชากรในชุมชนบริ เวณโรงงาน รวมถึงการเล็งเห็นถึงความสาคัญของสุขภาพที่ดีของพนักงานของ
บริ ษัท โดยในปี 2555 บริ ษัทได้ รับมอบโล่ประกาไเกียรติคณ
ุ จากโรงพยาบาลสบปราบ อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สาหรับสถานประกอบการที่มีความมุ่งมัน่ ให้ พนักงานมีสขุ ภาพดี โดยการเข้ าร่ วม” โครงการ
สุขภาพดี วิถีอาชีพ”
8. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทจะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทังในระดั
้
บกระบวนการทางานในองคแกรและในระดับความร่วมมือระหว่างองคแกร
ซึง่ หมายถึงการทาสิง่ ต่างๆด้ วยวิธีใหม่ๆและยังอาจหมายถึงการเปลีย่ นแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมาย
ของนวัตกรรมคือการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวกเพื่อทาให้ สงิ่ ต่างๆเกิดเปลีย่ นแปลงในทางที่ดีขึ ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้
เกิดประโยชนแตอ่ สังคมสูงสุด
การเผยแพร่ นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ ให้ กบั กลุ่มผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
รับทราบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยผ่ านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทเข้ าถึง
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทได้ อย่างทัว่ ถึง
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสาคัญในการมีสว่ นร่ วมในการสร้ างความสัมพันธแ อนั ดีใ ห้ เกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับชุมชนและสังคม
โดยให้ การสนับสนุนส่งเสริ มการดาเนินกิจกรรมด้ านต่างๆทีเ่ กี่ยวข้ องกับการพัฒนาสังคมและชุมชน เช่น การบริ จาคเงินและ
สิง่ ของสนับสนุนกิจกรรมทางไาสนา องคแกรการกุไลและโรงเรี ยนในบริ เวณใกล้ เคียง
ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ ร่วมสนันสนุนกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญสาธารณะประโยชนแหลายกิจกรรม เช่น ร่ วมสนับสนุนทาบุญ
ทอดกฐิ นและทอดผ้ าป่ าแก่วดั ในชุมชน การร่วมบริ จาคสิง่ ของในงานกาชาดจังหวัด การสนับสนุนงานกีฬาในหมูบ่ ้ านและการ
ร่วมบริ จาคเงินให้ แก่โรงเรี ยนในจังหวัดเพื่อเป็ นการสนับสนุนการไึกษาของนักเรี ยน เป็ นต้ น
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