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12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัตตออควำมรับิิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และกลุอมิู้มีสอวนได้เสียตอำงๆ
จึงได้มีนโยบำยระบุแนวทำงปฏิบัติตอำงๆ ที่เหมำะสมตำมหลักกำรแนวทำงควำมรับิิดชอบตออสังคมของกิจกำรที่กำหนดโดย
ตลำดหลักทรัพย์แหองประเทศไทย ซึ่งแบองออกเป็น 8 ข้อ ดังนี้ 1. กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 2. กำรตออต้ำนกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่น 3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 4. กำรปฎิบัติตออแรงงำนอยอำงเป็นธรรม 5.ควำมรับิิดชอบตออิู้บริโภค 6.กำร
ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม 7.กำรรอวมพัฒนำชุมชนหรือสังคม และ 8.กำรมีนวัตกรรมและเิยแพรอนวัตกรรมซึ่งได้จำกกำร
ดำเนินงำนที่มีควำมรับิิดชอบตออสังคม สิ่งแวดล้อม และิู้มีสอวนได้เสีย
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษัทฯ ได้มีมตินโยบำยในกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติกับ บริษัท แกอ
กรรมกำร ิู้บริหำรและพนักงำน โดยยึดหลักในคุณธรรม ควำมเทอำเทียม และควำมโปรองใสในกำรทำงำน ซึ่งตระหนักดีวอำ
กำรเติบโตในธุรกิจอยอำงยั่งยืนนั้นไมอได้ขึ้นอยูอกับมีิลประโยชน์ที่ องค์กรได้รับเพียงอยอำงเดียว จำเป็นต้องมีกำรคืนกำไรสูอ
สังคม ควบคูอไปด้วยเพื่อที่แสดงควำมรับิิดชอบตออสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุอมิู้มีสอวนได้เสีย รวมถึงกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ให้แกอบริษัท ซึ่งจะสำมำรถสร้ำงกำรยอมรับและควำมไว้วำงใจกับกลุอมิู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เพื่อให้เกิด ควำมก้ำวหน้ำในธุรกิจ
และควำมยั่งยืนตออไปในอนำคต
นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรกำกับดูแลระบบกำรบริหำรดูแลระบบกิจกำรให้มีประสิทธิภำพ ป้องกันควำมขั ดแย้ง
ทำงิลประโยชน์ รวมถึงกำรทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีิู้สอบบัตชี ที่ได้รับอนุตำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน ก.ล.ต.) และิู้ตรวจสอบระบบควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้วอำ บริษัทฯ รับรู้สิทธิของิู้มี
สอวนได้เสียตอำงๆทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมำย และที่บริษัทกำหนดนโยบำยขึ้น ไมอวอำจะเป็นกำรปฏิบัติตออิู้ถือหุ้น พนักงำน
ลูกค้ำ คูอค้ำ เป็นต้น
12.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทฯ ได้มีกำรกำหนดควำมรับิิดชอบตออสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุอมิู้มีสอวนได้เสีย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(1)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
1.1 บริษัทฯ มุองมั่นประกอบธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และดำเนินงำนธุรกิจอยอำงมีควำมรับิิดชอบ
ตออสังคม ทั้งทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุองมั่นทำควำมดีตออบุคคล กลุอมชนชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม และ
ประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรดำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถอยอำงเต็มที่
ด้วยควำมระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐำนสำมำรถอ้ำงอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอยอำงเครองครัด
1.2 ด้ำนกำรปฏิบัติตออคูอค้ำอยอำงเป็นธรรม ไมอเรียกร้องหรือรับิลประโยชน์ใดๆ ที่ไมอชอบธรรมจำกลูกค้ำ
และหำกปฏิบัติตำมเงื่อนไขข้อใดไมอได้ ให้รีบแจ้งคูอค้ำให้ทรำบลอวงหน้ำเพื่อรอวมกันหำแนวทำงแก้ไข
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1.3 ด้ำนกำรปฏิบัติตออคูอแของทำงกำรค้ำ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตออคูอแของทำงกำรค้ำ ภำยใต้กรอบกติกำ
กำรแของขันที่ดี และไมอแสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคูอแของขันทำงกำรค้ำด้วยวิธีที่ไมอสุจริต
(2)

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรดำเนินธุรกิจอยอำงโปรองใส มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในควำมรับิิดชอบตออสังคม
และิู้มีสอวนได้เสียทุกกลุอมตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี บริษัทฯ จึงได้รณรงค์กำรตออต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นให้
บุคลำกรในองค์กรได้มีควำมเข้ำใจและแสดงควำมมุองมั่นในกำรตออต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยมี
นโยบำยกำรตออต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ "ห้ำมกรรมกำรบริษัท ิู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ฯ ดำเนินกำร
สนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ไมอวอำกรณีใดๆ และ
จะปฏิบัติตำมมำตรกำรตออต้ำนคอร์รัปชั่นอยอำงเครองครัด รวมถึง จัดให้มีโครงสร้ำงิู้รับิิดชอบและระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ย ง กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตหรือคอร์รัปชั่น
ภำยในองค์ ก ร ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏิ บั ติ และข้ อ ก ำหนดในกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ กำร
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย"
2.1 คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ห ำร และพนั ก งำนของบริษั ท ฯ ทุ กระดับ ต้ อ งไมอ ท ำ
พฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นวอำเป็นกำรรับสินบน หรือให้สินบน แกอิู้มีสอวนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้ำที่รับิิดชอบทั้ง
โดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งิลประโยชน์ในทำงมิชอบ
2.2 พนักงำนของบริษัทฯ ไมอพึงละเลยหรือเพิ กเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำขอำยทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ิู้บังคับบัตชำ หรือบุคคลที่รับิิดชอบทรำบ และให้ควำมรอวมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตอำง ๆ หำกมีข้อสงสัย หรือข้อซักถำมให้ปรึกษำกับิู้บังคับบัตชำ หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้ำที่
รับิิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ิอำนชอองทำง
ตอำง ๆ ที่กำหนดไว้
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ฯ ได้ตระนัก ถึงกำรเคำรพตออ สิ่งมี ชีวิต และศักดิ์ ศรีค วำมเป็น มนุษ ย์ของทุก คน ซึ่งเป็นสิ ทธิขั้ น
พื้นฐำนของทุกคนอีกทั้งเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ใน
สังคม ซึ่งบริษัทฯ จึงมีแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคกัน โดยไมอคำนึงถึงควำมแตกตอำงในเรื่องเชื้อชำติ สี
ิิว เพศ ภำษำศำสนำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่อในทำงอื่นใด ชำติหรือพื้นเพทำง สังคม ทรัพย์สิน
กำเนิด หรือสถำนะ และพึงหลีกเลี่ยงกำรแสดงควำมคิดเห็น ที่อำจจะกออให้เกิดควำมขัดแย้งในบริษัท เพื่อให้
แนวทำงกำรดำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เป็นไปแนวทำงจริยธรรม
(4)

การปฎิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ จะต้องปฏิบั ติตออพนักงำนอยอำงยุติธรรม บริหำรโดยควำมไมอลำเอียง สนับสนุนในกำรสร้ำ ง
ศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน รวมทั้งสองเสริมให้พนักงำนมีควำม
เข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณ ที่พนักงำนต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิกำรให้พนักงำนอยอำงเหมำะสม และปฏิบัติตอ อ
พนักงำนด้วยควำมสุจริตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอยอำงมีเหตุิล
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(5)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัตกับสินค้ำและกำรบริกำรของิู้บริโภค โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยตออสิ่งมีชีวิตและ
สุขอนำมั ยของลู กค้ำ โดยไมอเลื อกปฏิบั ติ ตออลูกค้ ำ และไมอเปิด เิยข้อมู ลของลู กค้ำ แกอ ิู้ใด อีก ทั้ง เปิด ให้ลูกค้ ำ
สำมำรถเรียกร้องเกี่ยวกับควำมไมอสมบูรณ์ของสินค้ำและบริกำร รวมถึง บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมข้อตกลงและเงื่อนไข
ตอำงๆ กับลูกค้ำอยอำงเป็นธรรม หำกปฏิบัติตำมข้อตกลงหรือเงื่อนไขไมอได้ บริษัทต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบ เพื่อ
หำทำงออกรอวมกัน เนื่องจำกควำมรับิิดชอบตออิู้บริโภคเป็นกลไกที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมไว้วำงใจแกอ
ลูกค้ำระยะยำว อีกทั้งควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นสิ่งสำคัตที่ชอวยให้บริษัทฯ สำมำรถรักษำสมรรถนะในกำรแของขัน
ไว้ได้
ด้ำนกำรปฏิบัติตออลูกค้ำ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตออลูกค้ำตำมข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดไว้
อยอำงเครอ งครัด รวมทั้ง ไมอเ ปิดเิยข้ อมูลของลู กค้ำ ที่ตนได้ลอว งรู้ม ำเนื่อ งจำกกำรดำเนินธุ รกิจ อัน เป็นข้ อมูลที่
ตำมปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไมอเปิดเิย เว้นแตอเป็นกำรเปิดเิยตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัตและคำนึงถึงิลกระทบตออสิ่งแวดล้อมตออกำรดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่
สังคมปัจจุบันให้ควำมสำคัตกับกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทำงในกำรดำเนินกิจกำรด้ว ย
รอบคอบ ระมัดระวัง ไมอให้กำรดำเนินกิจกำรเป็นิลกระทบตออสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ควำมสำคัตกับกำรมีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย หรือ จป. โดยจะทำหน้ำที่แนะนำ กำกับดูแล
รับิิดชอบให้พนักงำนในสถำนประกอบกำรได้รับควำมปลอดภัยในกำรทำำงำน และสำรวจตรวจสอบควำมไมอ
ปลอดภัยที่อำจเกิดขึ้นได้จำกเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องมือตลอดจนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เสนอให้มีกำร
ป้องกัน หรือแก้ไขปรับปรุงสภำพแวดล้อมในสถำนประกอบกำรให้ได้มำตรฐำน ตำมกฎหมำยควำมปลอดภัยที่
ประกำศใช้โดยกระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม รวมทั้งกำรให้กำรแนะนำเรื่องกำรดูแลและรักษำสิ่งแวดล้อม
ควบคูอกันไป
(7)

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ จะปฏิบัติหรือควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับิิดชอบตออ
สังคม รวมถึงให้ควำมรอวมมือ ชอวยเหลือ สนับสนุน และอำสำทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตออชุมชนและสังคม
(8)
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ จะสนับสนุนนวัตกรรมในกำรดำเนินงำนให้มีกำรปรับปรุงจัดกำรที่ดีและทันสมัย ในกำริลิต เพื่อ
เพิ่มมูลคอำในเชิงบวก กออให้เกิดประโยชน์ตออสังคมสูงสุด รวมถึง ให้มีควำมรอวมมือทั้งในระดับกระบวนกำรทำงำนใน
องค์กร และในระดับควำมรอวมมือระหวอำงองค์กร เพื่อสร้ำงิลตอบแทนให้กับิู้ถือหุ้น และเคำรพิลประโยชน์ตออิู้
มีสอวนได้เสีย เพื่อนำสังคม และเศรษฐกิจให้เจริตเติบโต อีกทั้ง ปลูกฝังจิตสำนักควำมสัมพันธ์ระหวอำ งองค์กรและ
ชุมชนให้เชื่อมั่นกันรอวมมือรอวมใจกันดูแลสังคม โดยกำรสื่อสำรและเิยแพรอในทำงตรงและทำงอ้อม โดยิอำนชออง
ทำงกำรสื่อสำรหลำกหลำย เพื่อให้มั่นใจวอำขออมูลขอำวสำรของบริษัท ฯ ได้เข้ำถึงิู้มีสอวนได้เสียของบริษัท ฯ อยอำง
ทั่วถึง
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12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
นอกจำกบริษัทฯ จะให้ควำมสำคัตตออกำรรับิิดชอบตออสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุอมิู้มีสอวนได้สอวนเสียทุกฝ่ำย
ควบคูอไปกับกำรดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทำงให้พนักงำนของบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ตสำธำรณะ
ประโยชน์ตออสังคมเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงำนทุกคนมีจิตสำนึกตออกำรพัฒนำสังคม โดยในอดีตที่
ิอำนมำบริษัทฯ มีกำรจัดกิจกรรมบำเพ็ตสำธำรณะประโยชน์อยูอหลำยโครงกำร อำทิ
1. กำรให้ควำมชอวยเหลือ และมอบอุปกรณ์กำรเรียนและของใช้ในกำรศึกษำ รวมถึงขนมและของเลอนให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนใกล้เคียง เนื่องในโอกำสสำคัตตอำงๆ เชอน วันเด็กแหองชำติ เป็นต้น
2. กำรบริจำคสมทบทุนให้กับมูลนิธิตอำงๆ เชอน มูลนิธิโรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ สำหรับสร้ำงตึกอำคำรใหมอสำหรับ
ิู้ป่วย เป็นต้น
3. กำรบริจำคเพื่อิู้ประสบภัยธรรมชำติทั้งในประเทศและตอำงประเทศ อำทิ กำรบริจำคเงินิอำน Unicef เพื่อชอวยเหลือ
ิู้ประสบแิอนดินไหวที่ประเทศเนปำล
4. กำรจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรปลูกป่ำในวันสำคัตตอำงๆ เชอน กิจกรรมปลูกป่ำในวันแรงงำนแหองชำติ
จังหวัดนครปฐม ปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี เป็นต้น
นอกจำกโครงกำรดังกลอำวแล้ว เนื่องจำกบริษัทฯ เป็นิู้ิลิตเครื่องสูบน้ำ และปั๊มน้ำ จึงมีนโยบำยกิจกรรมเพื่อสังคม
โดยมีนโยบำยกำรบริจำคเครื่องสูบน้ำ และปั๊มน้ำ ให้กับิู้ที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย ที่อำจเกิดขึ้นใน
อนำคต เพื่อชอวยบรรเทำภัยดังกลอำวให้กับสังคมและิู้ได้รับควำมเดือดร้อนตำมควำมเหมำะสม
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