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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของธรรมาภิบาลทีด่ ดี ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยตระหนักถึงการให้ความสาคัญเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
และการยึดหลักปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งทางธุรกิจ
บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาธุรกิจด้วยหลักจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการทีด่ คี วบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การดารงตนให้เป็ นบริษทั ทีเ่ ป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม
(Good Corporate Citizen) ทัง้ ในการดาเนินงานและการทากิจกรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อเสริมสร้างการดาเนินธุรกิจ
ให้เติบโตอย่างยังยื
่ นและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12.2 การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
ตลอดเวลาทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ยึดมันในการประกอบธุ
่
รกิจด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คู่คา้ และ
คู่แข่งทางธุรกิจ จึงได้รบั ความน่ าเชื่อถือ และความไว้วางใจในการดาเนินธุรกิจ เสมอมา บริษัทฯ มีหลัก
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ทาง
กฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมันท
่ าความดีต่อบุคคล กลุ่มชนชน สังคมและสิง่ แวดล้อม
2. ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
3. ประกอบธุ ร กิ จ โดยมี ร ะบบการด าเนิ น งานที่มี ม าตรฐานและมีก ารควบคุ ม ที่ดี โดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถอย่างเต็มทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลทีเ่ พียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
รวมทัง้ ถือปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าทีต่ นได้ล่วงรูม้ าเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลทีต่ ามปกติวสิ ยั จะ
พึงสงวนไว้ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าทีต่ ามกฎหมาย
5. เปิ ดให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนได้เกีย่ วกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
7. ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ติ ามข้อตกลงหรือเงื่อนไข
ไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
ทัง้ นี้ บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ หน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบของกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งาน
รวมถึง จรรยาบรรณทางธุร กิจ เพื่อ เป็ น มาตรฐานสาหรับ การดาเนิน ธุร กิจด้ว ยความซื่อสัต ย์สุจ ริต มี
คุณธรรมและจริยธรรม ปกป้องผลประโยชน์และผลกระทบจากการดาเนินการต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย โดย
บริษัทฯ ได้จดั ทาเป็ นคู่มอื จริยธรรมทางธุรกิจ และได้ส่อื สารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รบั
ทราบ ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด และมีการติดตามผลการปฏิบตั งิ านอย่างสม่าเสมอ
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัทฯ ให้ความสาคัญ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุ
่ กรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม
สร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ถูกต้องในการปฏิบตั ิงาน บริษัทฯ จึงกาหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันและสื
่
อ่ สารให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รบั ทราบ เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจและ
ถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ดังนี้
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1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
โดยไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันไม่
่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่พงึ ละเลยหรือ
เพิกเฉยเมื่อพบการกระทาทีเ่ ข้าข่ายการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
2. กาหนดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน หรือการทาสัญญาใดๆ โดยแต่ละขัน้ ตอนต้องมี
หลักฐานประกอบอย่างชัดเจนและมีการกาหนดอานาจอนุมตั อิ ย่างเหมาะสม
3. กาหนดระบบการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมด้านการเงินและการบัญชีท่มี ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้
มันใจว่
่ าธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
4. ก าหนดหลัก การให้ห รือ การรับ ของขวัญ สิ่ง ของ หรือ การบัน เทิง ที่อ าจมีผ ลให้เ กิด ข้อ สงสัย ใน
พฤติกรรมการทุจริตหรือการให้สนิ บน หากเป็ นการรับของขวัญควรเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่
ควรเป็ นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักว่าการกระทาหรือไม่กระทาใดๆ ต้องอยู่ภายใต้
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
5. จัดให้มกี ารสือ่ สารแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไปยั
่
งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
ระดับของบริษทั ฯ ให้รบั ทราบและนาไปปฏิบตั โิ ดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบ
การสือ่ สารภายในองค์กร เป็ นต้น
6. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชันในกรณี
่
ทพ่ี บเหตุการณ์ทน่ี ่ าสงสัยถึงการ
ทุจริตและการประพฤติมชิ อบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยผู้แจ้งเบาะแส
สามารถส่งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ไปยังช่องทางทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด
7. จัดทากลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชันที
่ ่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการกาหนด
ข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสให้เป็ นความลับ กรณีทข่ี อ้ มูลของผูแ้ จ้งเบาะแสถูกเปิ ดเผย ผูท้ ม่ี หี น้าทีด่ ูแล
รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกดาเนินการลงโทษทางวินยั
8. กาหนดบทลงโทษกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ กี ระทาการทุจริตคอร์รปั ชันหรื
่ อสนับสนุ นการ
กระทาทีเ่ กีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยจะดาเนินการลงโทษทางวินัยตามสมควรแก่กรณี เช่น
ตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลดค่าจ้าง พักงาน เลิกจ้าง และดาเนินคดีตามกฏหมาย เป็ นต้น
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทัง้ ภายในและ
ภายนอกองค์กร ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกเชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ และชาติ
ตระกูล บริษทั ฯ ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิเสรีภาพทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และไม่เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน (Forced labor)
ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child labor)
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
ทรัพยากรบุคคลเป็ นสิง่ สาคัญที่ส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงการ
ปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม จึงได้จดั ทานโยบายด้านบริหารงานบุคคลโดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
การสรรหา
การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทางานเป็ นเรื่องที่สาคัญที่สุดเรื่องหนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาผู้สมัครเข้า
ทางานจากความรู้ ความสามารถ คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรมทีส่ อดคล้อง
กับค่านิยมรวมของบริษทั ฯ และข้อกาหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็ นแก่งานโดยไม่มขี อ้ กีดกันเรื่อง เพศ อายุ เชือ้ ชาติ
ศาสนา การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทุกตาแหน่ งงานต้องมีความโปร่งใสและมีความเสมอภาค โดยต้อง
ยึดหลักคุณธรรมอย่างเคร่งครัดทุกขัน้ ตอน
ส่วนที่ 2.3.12 หน้า 2

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทน
บริษทั ฯ กาหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตาแหน่งหน้าทีใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขัน
ได้ เพื่อดึงดูดคนที่มคี วามสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษทั และจูงใจให้พนักงานที่ทางานอยู่ทางานดี
ยิง่ ขึน้ บริษทั ฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนด้วย 2 องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบภายในคือความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนตามลักษณะของงาน และองค์ประกอบภายนอกโดยพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนของ
องค์กรอื่นที่เทียบเคียงกันได้รวมถึงการพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัท ฯ จะขึ้น
ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานตามผลของการปฏิบ ัติ ง านที่ป ระเมิน ได้ ซึ่ง ยึด ถื อ หลัก คุ ณ ธรรมและ
ความสามารถเป็ นหลัก โดยการขึน้ ค่าตอบแทนประจาปี จะกระทาปี ละ 1 ครัง้
การพัฒนาบุคลากร
บริษัท ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการฝึ กอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้
ความสามารถให้แก่พนักงาน และสามารถปฏิบตั งิ านให้กา้ วทันการเปลีย่ นแปลงตามกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
การฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ การฝึ กอบรมเกีย่ วกับงานในหน้าที่ และการ
ฝึกอบรมเกีย่ วกับการบริหารจัดการและพฤติกรรมองค์กรอื่น ๆ โดยให้กาหนดแปรผันไปตามสถานการณ์
และความจาเป็ น
ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ฯ ดูแลและให้ความคุม้ ครองสวัสดิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยจัดให้มสี ภาพแวดล้อมใน
การทางานทีด่ ี มีความปลอดภัย และปราศจากอันตรายต่อชีวติ และสุขภาพ มีการจัดอบรมขัน้ พืน้ ฐานด้าน
ความปลอดภัยเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านและกาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบดูแลเรื่องการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอย่างชัดเจน
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญกับสินค้าและการบริการทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคอย่างสูงสุด โดยมีนโยบายการกาหนดราคาสินค้าและการบริการที่
เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็ นจริง ครบถ้วน ถูก ต้อง และเพียงพอ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกซือ้ สินค้าและการบริการ บริษทั ฯ ยังมีการรับประกันสินค้าและการบริการ
หลังการขาย เพื่อให้ผบู้ ริโภคมันใจในคุ
่
ณภาพของสินค้าและการบริการมากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบรูณ์ของสินค้าและบริการผ่านช่องทางการติดต่ อของ
บริษทั ฯ ได้ดว้ ย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามาตรฐานและกฏระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัย
เพื่อลดความเสีย่ งและอุบตั เิ หตุต่างๆ ในการดาเนินงาน ซึง่ บริษทั ฯ ได้นามาตรฐาน ISO 9001:2008 ซึง่
เป็ นมาตรฐานสากลทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากทัวโลกมาใช้
่
ในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยการคานึงถึงผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิ
ตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การทารายงานผลกระทบ
สิง่ แวดล้อมก่อนการก่อสร้าง การบริหารจัดการมลพิษจาการดาเนินงาน เป็ นต้น รวมถึงมีมาตรการป้องกัน
และการแก้ไขปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินงาน อีกทัง้ บริษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการทีเ่ กีย่ วกับ
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมซึง่ ถือเป็ นหน้าทีข่ องพนักงานทุกระดับทีต่ ้องพึงใส่ใจและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ
เช่น การปิ ด ไฟฟ้า เมื่อไม่มีก ารใช้งาน แนวทางปฏิบ ัติใ นการใช้ลิฟ ท์ภ ายในอาคารสานัก งาน การใช้
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เครื่องปรับอากาศ เป็ นต้น เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างจิตสานึกในการประหยัดพลังงานอย่าง
ยังยื
่ น
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม
โดยสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน ส่งเสริมการดาเนินงานด้านจิต
อาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสานึกด้านความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานทุกระดับ
12.3 กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (after process)
บริษัทฯ มุ่ง เน้ นการดาเนิน ธุรกิจไปพร้อมความรับผิดชอบต่ อสังคม ในช่ วงเวลาที่ผ่า นมา บริษัทฯ ได้จ ัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ทีส่ ง่ เสริมการทาประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการบริจาคโลหิ ตกับสภากาชาดไทย
บริษทั ฯ จัดโครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ให้พนักงานร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
วงการแพทย์และช่วยผูอ้ ่นื ทีม่ คี วามต้องการโลหิต โครงการนี้จดั ขึน้ ทุกปี ตงั ้ แต่ปี 2555 จนถึงปจั จุบนั โดย
ในแต่ละปี บริษทั ฯ จะจัดโครงการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน

โครงการบริจาคโลหิตกับสภากาชาด

2. โครงการ ส.ว. (สูงวัย)
โครงการ ส.ว. (สูงวัย) เป็ นโครงการทีบ่ ริษทั ฯ จัดกิจกรรมขึน้ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจติ อาสาในการทา
ประโยชน์ต่อสังคม ช่วยเหลือผูส้ งู อายุ และร่วมปฏิบตั ธิ รรมกับผูส้ งู อายุ โครงการนี้เริม่ ขึน้ ในเดือนกันยายน
ปี 2554 ถึงธันวาคม 2555 ในแต่ละเดือนจะผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนของแผนกต่างๆ ในการเป็ นตัวแทนจิต
อาสาเข้าร่วมกิจกรรมนี้
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โครงการ ส.ว. (สูงวัย)

3. โครงการสยามราชปันน้าใจช่วยผูป้ ระสบภัยน้าท่วมจังหวัดอยุธยา
บริษทั ฯ ได้จดั โครงการสยามราชปนั น้าใจช่วยผูป้ ระสบภัยน้าท่วมจังหวัดอยุธยา เพื่อช่วยเหลือและเยียวยา
ผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมในปี 2554 บริษทั ฯ ได้รบั บริจาคเงิน สิง่ ของ อาหารสาเร็จรูปและน้ าดื่มสาหรับจัดเป็ น
ชุดถุงยังชีพได้จานวน 314 ถุง เพื่อมอบให้กบั ผูป้ ระสบภัยน้าท่วม ณ วัดบ้านเลนสระกระจับ ตาบลบ้านโพ
อาเภอบางประอิน จังหวัดอยุธยา

โครงการสยามราชปนั น้ าใจช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมจังหวัดอยุธยา

4. โครงการสยามราชปันน้าใจช่วยผูป้ ระสบภัยน้าท่วมจังหวัดลพบุรี
บริษทั ฯ ได้จดั โครงการสยามราชปนั น้ าใจช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมจังหวัดลพบุรี โดยการมอบเงินบริจาค
ให้กบั ผูอ้ านวยการโรงเรียนจานวน 20 โรงเรียนภายใต้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 1 เพื่อนาไปบูรณะ ซ่อมแซมตัวอาคาร และสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ สียหายจากน้าท่วมในปี 2554

โครงการสยามราชปนั น้ าใจช่วยผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมจังหวัดลพบุรี
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5. โครงการสยามราชร่วมใจปลูกปะการัง
โครงการสยามราชร่วมใจปลูกปะการังจัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการสร้างสมดุลทางธรรมชาติให้กบั ทะเลที่
อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โครงการนี้ได้รบั ความสนใจจากพนักงานของบริษทั ฯ จานวนมากในการเข้า
ร่วมปลูกปะการังและปล่อยปลาฉลามกลับคืนสู่ท้องทะเล ผลที่คาดว่าจะได้รบั จากโครงการนี้คือ แนว
ปะการัง น้ า ตื้น จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง เป็ น ตัว ช่ว ยชะลอความรุ น แรงของคลื่น ป้อ งกันการกัด เซาะ
พังทลายของชายฝงั ่ และช่วยสร้างความสมดุลให้กบั ท้องทะเล

โครงการสยามราชร่วมใจปลูกปะการัง
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