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12.

ความรับผิดชอบตอสังคม

12.1

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะเปนแบบอยางที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล
และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ บริษัทฯ มุงพัฒนาธุรกิจใหเติบโตควบคูไปกับการพัฒนาอยางยั่งยืนและ
มีมูลคาเพิ่มของสังคมและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ อันไดแก ผูถือหุน ผูลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาทางธุรกิจ และหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญตอกระบวนการดําเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้ง
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่เปนประโยชนตอชุมชนในระยะยาว บริษัทฯ มุงหวังใหภาคธุรกิจสามารถอยูรวมกับชุมชน
สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางเปนสุข โดยมุงพัฒนายกระดับความเจริญกาวหนาไปพรอม ๆ กัน เพื่อการเจริญเติบโตอยาง
ยั่งยืน โดยคูมือจรรยาบรรณของบริษัทฯ (SPRC Business Conduct) ไดกําหนดแนวทางความรับผิดชอบตอสังคม ดังนี้
12.1.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทฯ ตระหนักถึงการดําเนินธุรกิจที่สุจริตและเปนธรรมตามกรอบกติกาการแขงขัน ภายใตกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงผลประโยชน และผลกระทบจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอผูมีสวนไดเสีย ไดแก ผูถือหุน
ผูลงทุน พนักงาน ลูกคา คูคาทางธุรกิจ และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.
ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับและกฎเกณฑที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมทั้งใหความ
รวมมือกับเจาหนาที่ของรัฐ
2.

สงเสริมใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย และการแขงขัน ทางธุรกิจที่เปน

ธรรม
3.
ดําเนินธุรกิจและการลงทุน โดยยึดหลักจริยธรรม โปรงใส ปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ไดตกลงกันไวและมี
การแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม
12.1.2 การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น
รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ “12.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น”
12.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ฯ ประกอบธุรกิจดวยความเคารพตอ สิทธิ มนุษ ยชน โดยมี นโยบายสง เสริ มและคุมครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
เสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนไปตามเจตนารมณของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (the United Nations Universal
Declaration of Human Rights) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลตางเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งตอสตรี เด็ก และผูพิการ โดย
กําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
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1.
พนักงาน: บริษัทฯ ปฏิบัติตอพนักงานดวยความใหเกียรติและความเคารพ และสงเสริมความเสมอภาคใน
สถานที่ทํางาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการจางงานผูพิการ โดยสงเงินเขากองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูพิการ โดยบริษัทฯ เห็นวาเปนการสงเสริมความเสมอภาคใหกลุมผูพิการดังกลาว
2.
ความปลอดภัย: บริษัทฯ ปกปองบุคลากรและทรัพยสินตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิทธิ
มนุษยชนของบริษัทฯ
3.

ชุมชน: บริษัทฯ รวมกับชุมชนในการสรางความเขาใจเกี่ยวกับประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

4.

ผูผลิตและจําหนาย: บริษัทฯ สงเสริมใหผูผลิตและจําหนายปฏิบัติตอพนักงานและตอชุมชนตามหลักสิทธิ

มนุษยชน

12.1.4 การปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม
บริษัทฯ เชื่อมั่นวาบุคลากรเปนหัวใจสําคัญสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงใสใจตอคุณภาพชีวิตของพนักงาน
โดยจัดใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี และมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของความเปนธรรม และ
สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาดวยการจัดการอบรมและเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงตามความตองการและ
ความเหมาะสมของบุคลากรแตละคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา งาน และสรางโอกาสในความเจริญกาวหนาในสาย
อาชีพโดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.
บริษัทฯ ใหคุณคาแกความแตกตางและความสามารถของพนักงานแตละคน โดยจัดใหมีสิ่งแวดลอมใน
การทํางานที่สงเสริมใหพนักงานสามารถมีสวนรวมกับความสําเร็จของบริษัทฯ ไดอยางเต็มที่
2.
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่หามการปฏิบัติอยางไมเทาเทียม โดยใหพนักงานแตละคนมีโอกาสอยาง
เทา เทีย มในความเจริญ กา วหนา ในองคกร และไมป ฏิบัติตอ พนัก งานโดยผิด กฎหมาย ทั้ง นี้ นโยบายของบริษัท ฯ คือ
การไมเลือกปฏิบัติตอพนักงานบนพื้นฐานของความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ศาสนา ผิวพรรณ ถิ่นกําเนิด อายุ เพศ ความพิการ
สถานะการรับราชการทหาร ความแตกตางของแนวคิดทางการเมือง ความหลากหลายทางเพศและขอมูลทางพันธุกรรม
3.
บริษัทฯ มีหลักการจายคาตอบแทนแกพนักงานโดยพิจารณาถึงการปฏิบัติงานของพนักงานแตละราย เพื่อ
สงเสริมการแขงขันและการพัฒนาความสามารถของพนักงานของบริษัทฯ
4.

บริษัทฯ มีนโยบายหามการใชความรุนแรงและการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางาน

5.

บริษัทฯ จัดการอบรมความรูและความสามารถใหกับพนักงานตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

6.
บริษัทฯ มุงเนนการจัดระเบียบสภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน และ
จัดระบบการใหบริการ ดานโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดหองน้ําสะอาด จัดบริการรถรับสงที่มีความปลอดภัยเพียงพอ
รวมทั้งจัดหองพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกตองตามกฎหมาย
7.
บริษัทฯ จะดําเนินการสําหรับการวาจางพนักงานใหม การโอนยายสับเปลี่ยนหนาที่ รวมทั้งการกําหนด
คาตอบแทนแกพนักงานดวยความเปนธรรม โดยจะคํานึงถึงคุณสมบัติ ความเหมาะสมของตําแหนง ลักษณะงาน และผลการ
ปฏิบัติงานเปนสําคัญ
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8.
เปดโอกาสให พนักงานทุกระดับได มีสวนร วมในการซักถามหรือ แสดงความคิ ดเห็นทั้ งทางตรงและ
ทางออมเพื่อนําไปสูการแกปญหารวมกัน
12.1.5 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง รวมถึงการใหบริการที่มีคุณคา ทั้งทางด าน
ราคา คุณภาพ และคํานึงถึงความปลอดภัยตอสังคมและสิ่งแวดลอม อันเกิดจากความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม
รวมถึงการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับผูบริโภค
12.1.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทฯ เชื่อวาการประกอบกิจการของบริษัทฯ จะตองดําเนินไปพรอมกันกับการดูแลรั กษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชนรอบขางที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของบริษัทฯ
ทั้งนี้ การบริหารจัดการดานตาง ๆ ของบริษัทฯ ยังไดรับการรับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึง ISO 9001 (มาตรฐานระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพ) และ ISO 14001 (มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดลอม)
นอกจากนี้ ในการดําเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ในดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ไดกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติไว ดังนี้
1.
บริษัทฯ ไดมีการจัดทําคูมือในการปฏิบัติตามนโยบายดานสิ่งแวดล อม สุขอนามัย และความปลอดภัย
(Environment, Health & Safety Management System Manual หรือ EHS-MS Manual) เพื่อใหพนักงานทุกคนไดรับทราบและ
ปฏิบัติตาม และคูมือนี้ยังกําหนดใหผูที่เขาทําสัญญากับบริษัทฯ จะตองดําเนินงานของตนตามขอกําหนดซึ่งสอดคลองกับ
นโยบายดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ เชนกัน
2.
บริษัทฯ ไดกําหนดใหผูบริหารระดับสูงมีหนาที่จัดทําแผนนโยบายดานสิ่งแวดลอม สุขอนามัย และความ
ปลอดภัย เพื่อใหฝายบริหารดําเนินการ และเพื่อใหมั่นใจไดวานโยบายดังกลาวไดนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3.
บริษัทฯ มีการติดตามและตรวจสอบเพื่อรับรองวาพนักงานทุกคนไดปฏิบัติตามนโยบายเพื่อสิ่งแวดลอม
สุขอนามัย และความปลอดภัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวพนักงานเอง และผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
4.
บริษัทฯ ไดจัดโครงการฝกอบรมใหแกพนักงานในแตละฝาย และในแตละระดับ เพื่อใหพนักงานทุกคน
ไดตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของนโยบายเพื่อ สิ่ง แวดลอ ม สุข อนามัย และความปลอดภัย รวมทั้ง รับ ทราบบทบาทและ
ความรับผิดชอบของตนเองในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบาย
5.
บริษัทฯ จะทําการวิเคราะหและประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน
มลภาวะทางอากาศ การปลอยของเสีย ระบบจัดการขยะ การปนเปอนของพื้นดินและใตดิน และผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง
รวมทั้งจะทําการพิจารณาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของขั้นตอนการดําเนินงานหรือการใหบริการของบริษัทฯ เกิดขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ จะทําการประเมินความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ เปนประจําอยางตอเนื่อง เพื่อที่จะพิจารณาแนวทาง
ในการควบคุมระดับความเสี่ยง รวมถึงการพยายามลดความเสี่ยงดังกลาว
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12.1.7 การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม จึงจัดใหมีโครงการชวยเหลือแล ะ
พัฒนาสังคมอยางตอเนื่องภายในประเทศไทยและชุมชนในเขตมาบตาพุด โดยการจัดกิจกรรมพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพที่ดี
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดใหมีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยไมเกี่ยวของโดยตรงกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งที่
ผานมาบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อประโยชนตอชุมชนและสังคมมากมาย เชน กิจกรรมสนับสนุนเยาวชนและสงเสริมการศึกษา
กิจกรรมสง เสริม คุณภาพชีวิต การอนุรั กษสิ่ง แวดล อม การสรางความสั มพันธ ที่ดีและสง เสริม การมี สวนร วมกับ ชุมชน
รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ “12.4 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม (CSR After process)”
12.1.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของทรัพยากรพลังงานซึ่งเปนทรัพยากรสิ้นเปลืองและมีอยูอยางจํากัด
ควบคูไปกับการดูแลสิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯ จึงกําหนดใหมี “นโยบายอนุรักษ พลังงาน” เพื่อแสดง
เจตจํานงและความมุงมั่นในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินธุรกิจและการผลิตของบริษัท ฯ
โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน เพื่อจัดทําและทบทวนนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานพลังงาน
เพื่อใหมีการดําเนินงานการจัดการพลังงานอยางยั่งยืน
12.2

การดําเนินงาน (CSR in Process)

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม และดําเนินงานตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัดเพื่อ
เปนสวนหนึ่งในการสรางสังคมและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพ ที่ผานมาบริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชนตอชุ มชนและสังคม
โดยไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.
บริษัทฯ มุงเนนที่จะประกอบการในแนวทางที่จะชวยลดปริมาณความหนาแนนของกาซเรือนกระจก
เพื่อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและบริเวณชุมชนอยางนอยทีส่ ุด บริษัทฯ มุงมั่นจะชวยลดปริมาณความหนาแนนของกาซ
เรือนกระจกใหไดรอยละ 5 ภายในป 2558 และรอยละ 10 ภายในป 2562 โดยมุงเนนไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของพลังงาน
และโครงการหนวยเพิ่มอุณหภูมิของอากาศกอนเขาเตาเผา ตลอดเวลาที่ผานมา บริษัทฯ มุงมั่นในการสํารวจโอกาสใหม ๆ เพื่อ
ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก เชน การติดตั้งอุปกรณการเพิ่มอุณหภูมิอากาศโดยนํากาซไอเสียรอนมาใชใหม เปนตน
2.

ปจจุบัน บริษัทฯ ปฎิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการปลอยมลภาวะทางอากาศที่มีทั้งหมด

3.
บริษัทฯ มีความมุงมั่นและปรับปรุงอยางตอเนื่องในดานการปองกันการรั่วไหลของน้ํามัน และมีมาตรการ
ควบคุมเพื่อใหมั่นใจในการระบุตําแหนงและลดความเสี่ยงของการรั่วไหล
บริษัทฯ จัดทําแผนฉุกเฉินสําหรับกรณีน้ํามันรั่วไหลและมีทรัพยากรในการจัดการไดอยางมีประสิทธิผล และสงผล
กระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยที่สุด
4.
บริษัทฯ ไดลดจํานวนน้ําธรรมชาติที่ใชโดยอาศัยโครงการพัฒนาการใชน้ํา (water improvement projects)
ทั้งนี้ ในระยะยาวบริษัทฯ มีแผนที่จะแสวงหาวิธีการตาง ๆ ที่จะไมใชน้ําธรรมชาติในกระบวนการผลิตโดยสิ้นเชิง
5.
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีความตระหนักในเรื่องการจัดการของเสีย ตลอดจนมีระบบการ
จัด การของเสี ย อย า งประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อ ให มี การลดปริ ม าณของเสีย ในสถานประกอบการอย างต อเนื่ อง โดยบริ ษั ทฯ มี
การควบคุมดูแลปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอยางใกลชิด และแสวงหาวิธีการตาง ๆ เพื่อลดปริมาณของเสีย
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ดังกลา ว ยิ่ง ไปกวา นั้น บริษั ท ฯ ได ศึกษาวิธีก ารกํา จัด ของเสี ยที่ ถูก นํา ออกจากสถานประกอบการใหดี ขึ้นอยา งต อเนื่อ ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งความพยายามที่จะลดการกําจัดของเสียโดยวิธีฝงกลบ
6.
บริษัทฯ มีการวาจางบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแก ปริมาณฝุนละออง ระดับเสียง
ภายในโรงกลั่น ความรอน ความเพียงพอของแสงสวาง คุณภาพน้ํา และอากาศ และจัดทําเปนรายงานการตรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
12.3

การดําเนินธุรกิจทีม่ ีผลกระทบตอความรับผิดชอบตอสังคม
-ไมม-ี

12.4

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคม และสิ่งแวดลอม (CSR After process)

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับจริยธรรมทางธุรกิจ ความมีจิตสํานึกในทางศีลธรรม สงเสริมการมีสวนรวม และสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสงเสริมแนวคิดการประกอบธุรกิจที่ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม
และการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมในพื้นที่จังหวัดระยอง ผานการดําเนิน
กิจกรรมหลัก จํานวน 4 ดา น ไดแก การสนับสนุนเยาวชนและการศึกษา คุ ณภาพชี วิต สิ่งแวดล อม และการเสริมสรา ง
ความสัมพันธกับชุมชน รวมถึงจัดกิจกรรมอาสาสมัครภายใตชื่อ “Do Good Look Great with Nong Star” (“ทําดีหนาตาดี กับ
นองสตาร”) ซึ่งบริษัทฯ ไดดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องและไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากพนักงานของบริษัทฯ และ
ชุมชนในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมและรวมเปนสวนหนึ่งในการสรางชุมชนและสังคมใหมีความ
ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 4 ดาน ไดแก
1.

การสนับสนุนเยาวชนและการศึกษา
-

บริษัทฯ จัดใหมีทุนการศึกษาประจําปแกบุคคลในชุมชนทองถิ่นในบริเวณใกลเคียง และสนับสนุน
โครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน

-

บริษัทฯ สนับสนุนโครงการพัฒนาชางเทคนิควิศวกรรมเคมี วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด (V-ChEPC)
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาชางเทคนิคที่มีความสามารถ

-

บริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรม “Bring Kids to Visit SPRC” เพื่อเปดโอกาสใหบุตรหลานของพนักงาน
ผูรับจางเหมาและนักเรียนของโรงเรียนในบริเวณชุมชนใกล เคียง ไดเรียนรูเกี่ยวกับความสําคัญของ
ความปลอดภัยและการดําเนินงานของโรงกลั่นน้ํามัน

-

บริษัทฯ รวมกับบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กทุก ๆ ป

-

บริษัทฯ ขยายโครงการปลอดอุบัติการณและการบาดเจ็บไปยังโรงเรียนในชุมชนทองถิ่น เพื่อให
นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของความปลอดภัยในการใชชีวิตประจําวันผานการทํากิจกรรมสันทนา
การ

-

บริษัทฯ ใหโอกาสนักศึกษาทั้งในชุมชนทองถิ่นและทั่วไปในการเขารวมโครงการฝกงานกับบริษัทฯ
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2.

3.

4.

12.5

คุณภาพชีวิต
-

บริษัทฯ จัดการซอมหนีไฟใหแกนักเรียน รวมจัดทําแผนและขั้นตอนการหนีไฟใหแกโรงเรียน

-

บริษัท ฯ สร างโอกาสใหชุมชนโดยใหนําอาหารมาขายในงานตาง ๆ ของบริษัทฯ เช น กิจ กรรม
Turnaround and Inspection และวันสุขภาพดี (Healthy Day) ทุก ๆ สิ้นเดือน ณ โรงอาหารของบริษัทฯ

-

บริษัทฯ จัดกิจกรรมสัปดาหปลอดอุบัติการณและการบาดเจ็บ เพื่อใหความรูเรื่องความปลอดภัยใน
การใชชีวิตประจําวันใหกับชุมชนทองถิ่น

สิ่งแวดลอม
-

บริษัทฯ เขารวมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดนานาชาติประจําป (Annual International Coastal Cleanup)
ทุกป

-

บริษัทฯ เขารวมกิจกรรมปลูกตนไมและปาชายเลน ซึ่งจัดรวมกับหนวยงานทองถิ่ นและสมาชิกใน
ชุมชนทองถิ่น

-

บริษัทฯ สงเสริมโครงการ “3R: Reduce; Reuse; Recycle” ภายในบริษัทฯ และนําของเหลือใชไป
บริจาคโครงการธนาคารขยะ (Waste Bank) ของชุมชนทองถิ่น

-

บริษัทฯ เขารวมโครงการพัฒนาพื้นที่แนวปองกัน (Protection Strip) ตามนโยบายของรัฐบาล

ความสัมพันธในสังคม
-

บริษัทฯ ดูแล 38 ชุมชนในจังหวัดระยอง โดยการลงพื้นที่พบปะกับสมาชิกในชุมชนทุก ๆ วันเพื่อ
แบงปนแนวคิด รับฟงความคิดเห็น และรวมกันหาวิธีพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอมและสรางความ
ปลอดภัยใหเกิดขึ้นภายในชุมชน

-

บริษัทฯ รวมจัดกิจกรรมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น เชน เทศกาลสงกรานต งาน
ทอดกฐิน งานลอยกระทง รวมถึงงานบุญตาง ๆ เชน งานตักบาตรขาวหลาม เปนตน

-

บริษัทฯ รวมมือกับบริษัทในเครือ บมจ. ปตท. ในการจัดกิจกรรมและสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนา
อาชีพใหแกผูนําและสมาชิกในชุมชน เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีใหแกคนในชุมชน

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายตอตานการทุจริต โดยมุงเนนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปรงใส ในการดําเนินธุรกิจตาม
หลักจริยธรรมทางธุรกิจของกลุมบริษัทฯ ตลอดจนดําเนินธุรกิจดวยระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดและกลุมบริษัทฯ สงเสริมอบรม และสรางจิตสํานึกใหพนักงาน ตระหนักถึง ผลกระทบของการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น และกํากับดูแลการปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริต โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
บริษัทฯ มีนโยบายในการใหหรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชนอื่น ๆ จากบุคคลหรือ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งรวมถึงการรับเงินเพื่อตอบแทนการ
ใหบริการในนามของบริษัทฯ การใหหรือรับของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรอง จากบุคคลที่ประกอบหรือประสงคจะ
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ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ และการใหของขวัญ ของกํานัล หรือการเลี้ยงรับรองแกบุคคลใด ๆ เพื่อใหบุคคลดังกลาวกระทําการ
เพื่อประโยชนแกบริษัทฯ และหากจําเปนตองกระทําการดังกลาว บุคลากรของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากเจาหนาที่กํากับ
ดูแลองคกรของบริษัทฯ (Corporate Compliance Officer) และฝายบริหารลวงหนากอนเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่ไมอนุญาตหรือสงเสริมใหมีการจายเงินโดยมิชอบดวยกฎหมายหรือติดสินบน
หนวยงานของรัฐ หรือเขารวมกิจกรรมทางการเมืองที่ขัดตอกฎหมายไทยและกฎหมายสหรัฐอเมริกา
บริษัทฯ ไดมีการดําเนินการตามนโยบายตอตานการทุจริตและปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น โดยทุก
สิ้นปบั ญชี สมาชิก ของฝ ายบริหารของบริ ษัทฯ ตอ งจัด ทําแบบรายงานซึ่ง มีรายละเอีย ดรับ รองวาตนได ปฏิบั ติตามคูมื อ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ (SPRC Business Conduct) โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นและความขัดแยงทาง
ผลประโยชน
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