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12. ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมี การ
จัดทาคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกาหนดนโยบายที่สาคัญในหลายด้าน ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติต่างๆ ที่ได้พัฒนาให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทกาหนดให้มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืน
คู่มือจริยธรรมหรือนโยบายต่างๆ จะต้องได้รับโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางอาญา หากมีการกระทาที่เชื่อได้ว่าทาผิด
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐดาเนินการขั้น
ต่อไป หากพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามพบเห็นการกระทาผิด ละเมิดหรือฝ่าฝืนคู่มือจริยธรรมหรือนโยบายต่างๆ ให้แจ้งข้อ
ร้องเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้ม ครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
บุคคลนั้น
12.1 นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายสาคัญต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับ กรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายสาคัญๆ ได้ดังนี้
• นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น สร้างประโยชน์ที่
เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม (สามารถศึกษารายละเอียดได้ในหัวข้อ 2.3-11 การกากับ
ดูแลกิจการ)
• นโยบายด้ า นการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมถึงการการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทางบการเงินได้อย่างมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การควบคุม
ทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ โดยจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้า
มาทาการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
• นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาทาหน้าที่ในการจัดทานโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเสี่ยงทั้งที่
อาจจะเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง จัดทาแผนจัดการความเสี่ยง
เช่น การควบคุม การโอนความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง
เป็นต้น สุดท้ายคือการติดตามผลและการสอบทานความเสี่ยงต่างๆ
• นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลาให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน สารสนเทศจะต้องจัดทาขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน
กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส เปิดเผยอย่างสม่าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดความสับสนใน
ข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท
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• นโยบายด้านบัญชีและการเงิน รายงานทางบัญชีจะต้องถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ มีความสมบูรณ์
ตามความเป็นจริง ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรั ฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ
• นโยบายด้ านการปฏิบั ติต ามกฎหมาย บุค ลากรทุก ระดับ ของบริษั ทจะต้ องปฎิบั ติต ามระเบี ยบและข้ อก าหนดตาม
กฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ ง ก่ อนการดาเนิน การใดๆ จะต้อ งมีค วามระมั ดระวัง มี ก ารสอบทานอย่ า งรอบคอบ และมีก าร
ตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
• นโยบายด้านเทคโนโยลีสารสนเทศ บริษัทมีการกาหนดนโยบายให้บุคลากรทุกระดับใช้ระบบสารสนเทศอันประกอบด้วย
วงจรเครือ ข่ายการสื่อ สารข้อมูล ซอฟท์แวร์ที่ ใช้ในระบบปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูลต้ องถูกกฎหมายและเป็ น
มาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุ ปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูล และข้อมูลของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้งาน
เพื่ อ ประโยชน์ ส่วนตั ว ไม่ ใช้ ง านที่ ขั ดต่ อ กฎหมายหรื อพระราชบั ญญั ติ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง ไม่ ละเมิ ดต่ อ บุ คคลที่สาม โดยมี
มาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอป้องกันการเข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมข้อมูล มีม าตรการควบคุมและ
ป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคง และติดตามให้บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
• นโยบายต่อต้านการทุจริต บริษัทให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกาหนดนโยบายให้บุคลากรทุก
ระดับไม่ให้หรือรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม กับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรือ
พรรคการเมือง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยบริษัทมีแผนที่จะประกาศ
เจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต และเข้าร่วมองค์กรเอกชนต่อต้านการทุจริตในอนาคต
12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริษัทได้กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
1.1 บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับ ผิดชอบต่อสังคม ทั้งทาง
กฏหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจ โดยมี
ระบบการด าเนิ น งานที่ มี ม าตรฐานแล มี ก ารควบคุ ม ที่ดี โดยใช้ ค วามรู้ค วามสามารถอย่า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฏหมายและข้อกาหนด
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
1.2 ด้านการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่คา้ อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม
จากคู่คา้ และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รับแจ้งคูค่ ้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
1.3 ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ีและ
ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีทไี่ ม่สุจริต
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
2.1 ไม่เสนอให้คา่ ตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์
เกี่ยวกับงานของบริษัท
2.2 ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
2.3 ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็น
ช่องทางในการจ่ายสินบน
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2.4 ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือบุคคล
ใดที่เกี่ยวข้องกับทางการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดาเนินงานของธุรกิจหรือประโยชน์ของตนเองและพวก
พ้อง
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักถึงการเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย จึงมีแนวทางส่งเสริมและ
กระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ซึ่งคนทุกคนย่อมมีสิทธิที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึง
ความแตกต่างเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ฐานะ ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อในทางอื่นใด เป็นต้น ซึ่งบริษัทให้
ความสาคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและพนักงานทุกคนในองค์กร และเปิดโอกาสในพนักงานแสดงความ
คิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดยผู้บริหารจะค้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงาน
โดยความไม่ลาเอียง สนับสนุนผลักดันการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน จัด
สวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความจริงใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมี
เหตุผล นอกจากนั้ นบริษั ท ได้ มี ช่ อ งทางรั บข้ อ เสนอแนะหรือ เรื่ อ งร้ อ งทุ กข์ จ ากพนั ก งาน ซึ่ งได้ มีก ารก าหนดขั้ นตอนและ
กระบวนการในการพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์อย่างเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทได้กาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจที่กาหนดไว้
อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน มีการรักษา
ความลับของลูกค้า ให้ความสาคัญกับการกาหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้นโยบายการกาหนดราคาของ
บริษัท
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้กาหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและสานักงาน รวมถึงให้ความสาคัญและ
รับผิดชอบต่อชุมชนในบริเวณโดยรอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียง เช่น ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและ
ปริมาณน้าเสียของโรงงานก่อนส่งออกไปภายนอก เป็นต้น
(7) การร่วมพัฒนาชุมชน
บริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนกิจกรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
และสังคมเพื่อส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในบริเวณใกล้เคียงโรงงานและสานักงานของบริษัท
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษั ทจะสนั บสนุนให้มี นวัต กรรมในด้ านต่ างๆ ไม่ว่ าจะเป็ นนวั ตกรรมด้า นผลิ ตภั ณฑ์ ด้า นกระบวนการผลิ ต
กระบวนการทางานทั้งนในระดับภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้บริษัทถือ
เป็นนโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิด ชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงทางอ้อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้
จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง
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12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR-After Process)
บริษัทให้การสนับสนุนผลักดันให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นว่าเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวตั ถุประสงค์สง่ เสริมให้บุคลากรของบริษัทมีจิตสานึกต่อการพัฒนาสังคม และเพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในบริษัทได้อกี ทางหนึง่
ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมทั้งทีเ่ ป็นกิจกรรมประจา เช่น งานลานกีฬาเพื่อต่อต้าน
ยาเสพติด โดยสร้างเวทีมวยให้ชมุ ชน เพื่อให้นักเรียนและเด็กๆ ในชุมชนไว้ใช้บริการ ส่งผลให้มีสขุ ภาพแข็งแรงและห่างไกลยา
เสพติด และกิจกรรมตามวาระโอกาส เช่น บริจาคเงินช่วยเหลือกิจกรรมในวันสาคัญต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ ฯลฯ
ร่วมกับ อบต.พนานิคม จังหวัดระยอง
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