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12.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษัทฯ ได้ ตระหนักถึงความสาคัตตออความรับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ และกลุมอ ผู้มีสวอ นได้ เสียตอางๆ
จึงได้ มีนโยบายระบุแนวทางปฏิบตั ิตาอ งๆ ที่เหมาะสมตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบตออสังคมของกิจการที่กาหนดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แหองประเทศไทย ซึ่งแบองออกเป็ น 8 ข้ อ ดังนี ้ 1. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม 2. การตออต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 4. การปฎิบตั ิตออแรงงานอยอางเป็ นธรรม 5.ความรับผิดชอบตออผู้บริ โภค 6.การ
ดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม 7.การรอ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม และ 8.การมีนวัตกรรมและเผยแพรอ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการ
ดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบตออสังคม สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสวอ นได้ เสีย
12.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัทฯ ได้ มีมตินโยบายในการกาหนดแนวทางการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิกับ บริ ษัท แกอ
กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน โดยยึดหลักในคุณธรรม ความเทอาเทียม และความโปรอ งใสในการทางาน ซึ่งตระหนักดีวอา
การเติบโตในธุรกิจอยอางยัง่ ยืนนันไมอ
้ ได้ ขึ ้นอยูอกับมีผลประโยชน์ที่ องค์กรได้ รับเพียงอยอางเดียว จาเป็ นต้ องมีการคืนกาไรสูอ
สังคม ควบคูไอ ปด้ วยเพื่อที่แสดงความรับผิดชอบตออสังคม สิง่ แวดล้ อม และกลุมอ ผู้มีสวอ นได้ เสีย รวมถึงการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้ แกอบริ ษัท ซึง่ จะสามารถสร้ างการยอมรับและความไว้ วางใจกับกลุมอ ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝอ าย เพื่อให้ เกิด ความก้ าวหน้ าในธุรกิจ
และความยัง่ ยืนตออไปในอนาคต
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีการกากับดูแลระบบการบริ หารดูแลระบบกิจการให้ มีประสิทธิภาพ ป้องกันความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีผ้ สู อบบัตชี ที่ได้ รับอนุตาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ วอา บริ ษัทฯ รับรู้ สิทธิของผู้มี
สอวนได้ เสียตอางๆทังที
้ ่ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมาย และที่บริ ษัทกาหนดนโยบายขึ ้น ไมอวอาจะเป็ นการปฏิบตั ิตออผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้ า คูคอ ้ า เป็ นต้ น
12.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกาหนดความรับผิดชอบตออสังคม สิง่ แวดล้ อม และกลุมอ ผู้มีสวอ นได้ เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 บริ ษัทฯ มุงอ มัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และดาเนินงานธุรกิจอยอางมีความรับผิดชอบ
ตออสังคม ทังทางกฎหมาย
้
จรรยาบรรณ และมุองมัน่ ทาความดีตออบุคคล กลุมอ ชนชน สังคมและสิ่ งแวดล้ อม และ
ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ ความรู้ความสามารถอยอางเต็มที่
ด้ วยความระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิงได้ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายและ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องอยอางเครองครัด
1.2 ด้ านการปฏิบตั ิตออ คูคอ ้ าอยอางเป็ นธรรม ไมอเรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมอชอบธรรมจากลูกค้ า
และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดไมอได้ ให้ รีบแจ้ งคูคอ ้ าให้ ทราบลอวงหน้ าเพื่อรอวมกันหาแนวทางแก้ ไข
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1.3 ด้ านการปฏิบตั ิตออคูอแของทางการค้ า บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตออคูอแของทางการค้ า ภายใต้ กรอบกติกา
การแของขันที่ดี และไมอแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแอ ของขันทางการค้ าด้ วยวิธีที่ไมอสจุ ริ ต
(2)

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจอยอางโปรองใส มีคณ
ุ ธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบตออสังคม
และผู้มีสวอ นได้ เสียทุกกลุมอ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ รณรงค์การตออต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ให้
บุคลากรในองค์กรได้ มีความเข้ าใจและแสดงความมุงอ มัน่ ในการตออต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ โดยมี
นโยบายการตออต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ดังนี ้ "ห้ ามกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ฯ ดาเนินการ
สนับสนุนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม ไมอวอากรณีใดๆ และ
จะปฏิบตั ิตามมาตรการตออต้ านคอร์ รัปชัน่ อยอางเครองครัด รวมถึง จัดให้ มีโครงสร้ างผู้รับผิดชอบและระบบการบริ หาร
ความเสี่ย ง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชั่น
ภายในองค์ ก ร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิ บัติ และข้ อ ก าหนดในการด าเนิ น การเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกับ การ
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกาหนดของกฎหมาย"
2.1 คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ ทุกระดับ ต้ อ งไมอท า
พฤติกรรมใดที่แสดงให้ เห็นวอาเป็ นการรับสินบน หรื อให้ สนิ บน แกอผ้ มู ีสวอ นได้ เสียในเรื่ องที่ตนทาหน้ าที่รับผิดชอบทัง้
โดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผลประโยชน์ในทางมิชอบ
2.2 พนักงานของบริ ษัทฯ ไมอพึงละเลยหรื อเพิ กเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าขอายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัตชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความรอวมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งตอาง ๆ หากมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับผู้บังคับบัตชา หรื อบุคคลที่กาหนดให้ ทา หน้ าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษัทฯ ผอานชอองทาง
ตอาง ๆ ที่กาหนดไว้
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท ฯ ได้ ตระนัก ถึงการเคารพตออ สิ่งมี ชีวิต และศักดิ์ ศรี ค วามเป็ นมนุษ ย์ ของทุก คน ซึ่งเป็ นสิทธิ ขัน้
พื ้นฐานของทุกคนอีกทังเป็
้ นรากฐานของการบริ หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้ างความสัมพันธ์ ใน
สังคม ซึง่ บริ ษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความเสมอภาคกัน โดยไมอคานึงถึงความแตกตอางในเรื่ องเชื ้อชาติ สี
ผิว เพศ ภาษาศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรื อความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรื อพื ้นเพทาง สังคม ทรัพย์สิน
กาเนิด หรื อสถานะ และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น ที่อาจจะกออให้ เกิ ดความขัดแย้ งในบริ ษัท เพื่อให้
แนวทางการดาเนินงานด้ านสิทธิมนุษยชน เป็ นไปแนวทางจริ ยธรรม
(4)

การปฎิบตั ิต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบัติตออพนักงานอยอางยุติธรรม บริ หารโดยความไมอลาเอียง สนับสนุนในการสร้ าง
ศักยภาพในความก้ าวหน้ าและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน รวมทังสอ
้ งเสริ มให้ พนักงานมีความ
เข้ าใจในเรื่ องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้ องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้ พนักงานอยอางเหมาะสม และปฏิบัติตอ อ
พนักงานด้ วยความสุจริ ตใจ รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอยอางมีเหตุผล
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(5)

ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัตกับสินค้ าและการบริ การของผู้บริ โภค โดยคานึงถึงความปลอดภัยตออสิง่ มีชีวิตและ
สุขอนามัยของลูกค้ า โดยไมอเลือกปฏิบัติ ตออลูกค้ า และไมอเปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ า แกอ ผ้ ูใด อีก ทัง้ เปิ ดให้ ลูกค้ า
สามารถเรี ยกร้ องเกี่ยวกับความไมอสมบูรณ์ของสินค้ าและบริ การ รวมถึง บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไข
ตอางๆ กับลูกค้ าอยอางเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขไมอได้ บริ ษัทต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อ
หาทางออกรอ วมกัน เนื่องจากความรับผิดชอบตออผู้บริ โภคเป็ นกลไกที่จะสร้ างความสัมพันธ์ และความไว้ วางใจแกอ
ลูกค้ าระยะยาว อีกทังความพึ
้
งพอใจของลูกค้ าเป็ นสิง่ สาคัตที่ชวอ ยให้ บริ ษัทฯ สามารถรักษาสมรรถนะในการแของขัน
ไว้ ได้
ด้ านการปฏิบตั ิตออลูกค้ า บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตออลูกค้ าตามข้ อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ ที่บริ ษัทกาหนดไว้
อยอางเครอ งครั ด รวมทัง้ ไมอเ ปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ า ที่ตนได้ ลอว งรู้ มาเนื่อ งจากการดาเนินธุ รกิ จ อัน เป็ นข้ อมูลที่
ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้ ไมอเปิ ดเผย เว้ นแตอเป็ นการเปิ ดเผยตามหน้ าที่ตามกฎหมาย
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัตและคานึงถึงผลกระทบตออสิ่งแวดล้ อมตออการดารงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่
สังคมปั จจุบันให้ ความสาคัตกับการรั กษาสิ่งแวดล้ อม ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีแนวทางในการดาเนินกิ จการด้ ว ย
รอบคอบ ระมัดระวัง ไมอให้ การดาเนินกิจการเป็ นผลกระทบตออสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัตกับการมีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย หรื อ จป. โดยจะทาหน้ าที่แนะนา กากับดูแล
รับผิดชอบให้ พนักงานในสถานประกอบการได้ รับความปลอดภัยในการทาางาน และสารวจตรวจสอบความไมอ
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากเครื่ องจักรอุปกรณ์ และเครื่ องมือตลอดจนสภาพแวดล้ อมในการทางาน เสนอให้ มีการ
ป้องกัน หรื อแก้ ไขปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมในสถานประกอบการให้ ได้ มาตรฐาน ตามกฎหมายความปลอดภัยที่
ประกาศใช้ โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทังการให้
้
การแนะนาเรื่ องการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้ อม
ควบคูกอ นั ไป
(7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และรับผิดชอบตออ
สังคม รวมถึงให้ ความรอวมมือ ชอวยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตออ ชุมชนและสังคม
(8)
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ จะสนับสนุนนวัตกรรมในการดาเนินงานให้ มีการปรับปรุ งจัดการที่ดีและทันสมัย ในการผลิต เพื่อ
เพิ่มมูลคอาในเชิงบวก กออให้ เกิดประโยชน์ตออ สังคมสูงสุด รวมถึง ให้ มีความรอวมมือทังในระดั
้
บกระบวนการทางานใน
องค์กร และในระดับความรอวมมือระหวอางองค์กร เพื่อสร้ างผลตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น และเคารพผลประโยชน์ตออผู้
มีสวอ นได้ เสีย เพื่อนาสังคม และเศรษฐกิจให้ เจริ ตเติบโต อีกทัง้ ปลูกฝั งจิตสานักความสัมพันธ์ ระหวอา งองค์กรและ
ชุมชนให้ เชื่อมัน่ กันรอ วมมือรอ วมใจกันดูแลสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพรอ ในทางตรงและทางอ้ อม โดยผอานชออง
ทางการสื่อสารหลากหลาย เพื่อให้ มนั่ ใจวอาขออมูลขอาวสารของบริ ษัท ฯ ได้ เข้ าถึงผู้มีสวอ นได้ เสียของบริ ษัท ฯ อยอาง
ทัว่ ถึง
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12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคม
นอกจากบริ ษัทฯ จะให้ ความสาคัตตออการรับผิดชอบตออสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุอมผู้มีสอวนได้ สอวนเสียทุกฝอ าย
ควบคูอไปกับการดาเนินธุรกิจแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดแนวทางให้ พนักงานของบริ ษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อบาเพ็ตสาธารณะ
ประโยชน์ตออสังคมเป็ นประจา โดยมีวตั ถุประสงค์หลักที่จะให้ พนักงานทุกคนมีจิตสานึกตออการพัฒนาสังคม โดยในอดีตที่
ผอานมาบริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมบาเพ็ตสาธารณะประโยชน์อยูหอ ลายโครงการ อาทิ
1. การให้ ความชอวยเหลือ และมอบอุปกรณ์การเรี ยนและของใช้ ในการศึกษา รวมถึงขนมและของเลอนให้ กบั นักเรี ยนใน
โรงเรี ยนใกล้ เคียง เนื่องในโอกาสสาคัตตอางๆ เชอน วันเด็กแหองชาติ เป็ นต้ น
2. การบริ จาคสมทบทุนให้ กบั มูลนิธิตอางๆ เชอน มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ า สาหรับสร้ างตึกอาคารใหมอสาหรับ
ผู้ปอวย เป็ นต้ น
3. การบริ จาคเพื่อผู้ประสบภัยธรรมชาติทงในประเทศและตอ
ั้
างประเทศ อาทิ การบริ จาคเงินผอาน Unicef เพื่อชอวยเหลือ
ผู้ประสบแผอนดินไหวที่ประเทศเนปาล
4. การจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้ อม โดยการปลูกปอ าในวันสาคัตตอางๆ เชอน กิ จกรรมปลูกปอ าในวันแรงงานแหองชาติ
จังหวัดนครปฐม ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็ นต้ น
นอกจากโครงการดังกลอาวแล้ ว เนื่องจากบริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตเครื่ องสูบน ้า และปั๊ มน ้า จึงมีนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยมีนโยบายการบริ จาคเครื่ องสูบน ้า และปั๊ มน ้า ให้ กับผู้ที่ได้ รับความเดือดร้ อนจากเหตุการณ์ อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคต เพื่อชอวยบรรเทาภัยดังกลอาวให้ กบั สังคมและผู้ได้ รับความเดือดร้ อนตามความเหมาะสม
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