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12.

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งกาหนด
หลักการ 6 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็น ธรรม 2) การต่อต้ านการทุจริตคอร์รัป ชั่น 3) การเคารพสิท ธิ
มนุษ ยชน 4) การปฏิ บัติ ต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม 5) ความรับ ผิดชอบต่อผู้บ ริโภค และ 6) การมี นวัตกรรมและเผยแพร่
นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย
12.1 นโยบำยภำพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการของบริษัทให้แก่
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยให้มีผลบังคับใช้ในทุกส่วนงานในการดาเนินธุรกิจ
ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดาเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดหากับคู่ค้า การศึกษาและวิจัย
ผลิตภัณฑ์บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างจิตสานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดย
ให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง
โปร่งใส เป็ นธรรม และส่งเสริมกิ จกรรมด้ านต่างๆที่ เป็ นประโยชน์ในการพั ฒ นาสั งคมและชุม ชน การดู แลสวัสดิ การของ
พนักงาน โดยกาหนดระเบียบการปฏิบัติงานส่วนต่างๆที่ชัดเจนและบังคับใช้อย่ างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความเท่า
เทียมในการทางาน รวมถึงการกาหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า ตลอดจนการมอบสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเป็นธรรมให้กับลูกค้าและ
ผู้บริโภค ตามอุดมการณ์ของบริษัทที่ยึดมั่น จริงใจ และซื่อตรงในการดาเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี
นอกจากนี้บริษัทยังมีการกากับดูแลระบบการบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพและป้องกันการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆทั้งที่ได้กาหนดไว้
ในกฎหมายและที่บริษัทกาหนดนโยบายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
12.2

กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
บริษัทมีการกาหนดความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ดังนี้

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับ ผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นทา
ความดีต่อบุคคล กลุ่มชุ มชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการ
ควบคุมที่ดี โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เปิดเผยข้อมูลของ
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ลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการ
เปิดเผยตามหน้าที่ตามกฎหมาย
2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่
สมควร ไม่ทจริตหรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของ
จากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทาธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้จัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์นาเข้าจากต่างประเทศ โดยเน้นการนาเข้าจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายต่อต้านการทุจริตข้ามชาติ (U.S Foreign Corrupt Practices Act)
โดยกฎหมายการต่อต้านทุจริตข้ามชาตินี้ เป็นการเอาผิดกับบริษัทสัญ ชาติสหรัฐอเมริกาที่ทาการติดต่อซื้อขายกับบริษั ท
ต่างชาติที่มีการติดสิ นบนเจ้าหน้าที่รัฐ (กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (Department of Justice) ได้นิยาม “บริษัทที่มี
สัญ ชาติสหรัฐอเมริกา” ให้รวมความถึง “กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้จัด จัดจาหน่าย และผู้ถือหุ้น ผู้ทาการเพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัทที่มีสัญชาติสหรัฐอเมริกา”) ดังนั้นบริษัทจึงตระหนักถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างมาก เพื่อดารง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าของบริษทั และสร้างความมั่นคงทางธรุกิจของบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทจะไม่ดาเนินการติดสินบน
แก่เจ้าหน้าที่รัฐโดยเด็ดขาด
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทตระหนักต่อการเคารพต่อชีวติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวทางส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคโดยไม่คานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อ
ทางการเมืองหรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุห์ รือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กาเนิดหรือสถานะ
4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการดาเนินธุรกิจเพื่อการสร้า งมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่
กิจการ เนื่องจากการปฎิบัติงานในด้านต่างๆของบริษัทจาเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกาหนดแนวทางการปฎิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฎิบัติ
ต่ อ พนั ก งานอย่ า งยุ ติ ธรรม บริห ารงานโดยความไม่ ลาเอี ย ง สนั บ สนุ น ในการสร้า งศั ก ยภาพในความก้ า วหน้ า และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฎิบัติ
จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อย่างมีเหตุผล
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ทางบริษั ท มี น โยบายที่ จ ะส่ งมอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพได้ ต ามมาตรฐานที่ ก าหนดให้ กั บ ผู้ บ ริโภค ใส่ ใจในทุ ก
กระบวนการผลิต คานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูก ค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เป็น
ธรรมและมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ลูก ค้ า รวมถึ งให้ บ ริก ารลู กค้ าด้ ว ยความเต็ม ใจและสุ ภาพโดยการแนะน าให้ ข้อ มู ลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อลูกค้า
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6. กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และผู้
มีส่วนได้เสีย
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานในองค์กรและในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร
ซึ่งหมายถึงการทาสิ่งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆและยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมาย
ของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อทาให้สิ่งต่างๆเกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ของบริษัทเข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บริษัทได้อย่างทั่วถึง โดยบริษัทให้ความร่วมมือกับ สานักงานปรมาณูเพื่อสันติในการจัดการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง
รังสีในงานรังสีรักษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานรังสีรักษาและผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากเครื่องฉายรังสี
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมในการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับสังคมและการศึกษา
โดยให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านต่า งๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและการศึกษา เช่น การบริจาคเงิน
และสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์ นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรังสีรักษากับบุคลากรทางการ
แพทย์ เช่น ผู้บริหารเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสี รักษา ครั้งที่ 1” จัดทาโดย
กองพัฒนาระบบบริหารและจัดการงานวิชาการ (กพร.) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ในปี 2557

คุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสีรักษา ครัง้ ที่1”

หน้า 12 - 3

