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12.

ความรับผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษั ท ฯ ตระหนัก ถึ ง ควำมส ำคัญ ของกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ เ ติ บ โตอย่ำ งยั่ง ยื น ภำยใต้ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นกำรประกอบกิ จกำรด้ วยควำมดูแลเอำใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยำบรรณ ซึ่งบริ ษัทฯ หวังว่ำกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ ควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ ต่อส่วนรวมพร้ อมกับกำรเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ ควบคู่กันไปด้ วย ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ จัดทำ
นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม

บริ ษัทฯ มุง่ เน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยำบรรณ และตังมั
้ น่ ที่จะแข่งขันทำงกำรค้ ำ
ตำมหลักจริ ยธรรมในกำรประกอบกำรค้ ำ กฎหมำย และหลักกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสมอภำคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม
ใด ๆ ก็ตำมที่ขดั ขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม เช่น กำรแสวงหำข้ อมูลที่ควำมเป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำ กำรเรี ยก รับ
และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตทำงกำรค้ ำในกำรจัดซื ้อเครื่ องจักร เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ เคำรพต่อสิทธิใน
ทรัพย์สินทำงปั ญญำของผู้อื่น โดยบริ ษัทฯ มีนโยบำยให้ บคุ ลำกรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อข้ อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ
ทำงปั ญญำ อำทิ กำรใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ องตำมกฎหมำย เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีโครงกำรรณรงค์กำร
ส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สำนึกให้ แก่บคุ ลำกรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับชันให้
้ เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น

บริ ษัทฯ มีกำรบริ หำรกิจกำรบนพื ้นฐำนควำมโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมัน่ ในหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร และปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กำรป้ องกัน และต่อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น กำรให้ ห รื อ รั บ สิน บนกับ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ หรื อ
ภำคเอกชน โดยบริ ษัทฯ ได้ กำหนดโครงสร้ ำงองค์กรให้ มีกำรแบ่งหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคับ
บัญชำในแต่ละหน่วยงำนให้ มีควำมชัดเจน เพื่อให้ มีกำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง
เหมำะสม นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ กำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ิให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ดังนี ้
(1) ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ ดำเนินกำรหรื อยอมรับกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบ
ทังทำงตรงหรื
้
อทำงอ้ อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้ อง และให้ มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิตำม
นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นี ้อย่ำงสม่ำเสมอ
(2) กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ต้องรำยงำนให้ บริ ษัทฯ ทรำบถึงกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยแจ้ งต่อผู้บงั คับบัญชำ หรื อบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ ควำมร่วมมือใน
กำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ำง ๆ
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(3) บริ ษัทฯ จะให้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรี ยนที่แจ้ งเรื่ องกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่น รวมทังบุ
้ คคลที่ให้ ควำม
ร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(4) คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ หำร และฝ่ ำยจัดกำรต้ องปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริต
คอร์ รัปชัน่ และมีหน้ ำที่ในกำรให้ กำรส่งเสริ มและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อสือ่ สำรไปยัง
พนักงำนและผู้ที่เกี่ ยวข้ องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้
เหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกำหนดของกฎหมำย
(5) ผู้ที่กระทำกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่ บริ ษัทฯ กำหนดไว้ และอำจ
ได้ รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนันผิ
้ ดกฎหมำย
(6) บริ ษัทฯ จัดให้ มีกำรฝึ กอบรมและกำรเผยแพร่ ควำมรู้ให้ แก่กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ ให้ มีควำม
เข้ ำใจในกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และส่งเสริ มด้ ำนคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ควำม
รับผิดชอบ และภำระหน้ ำที่ของตน
(7) บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ ค่สู ญ
ั ญำ คู่ค้ำ หรื อบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้ ำที่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ รำยงำนกำรละเมิด
นโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ
(8) บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำหรื อกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำน และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯ อย่ำงเป็ นธรรมและเพียงพอ เพื่อ
ป้องกันกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ภำยในองค์กร และเป็ นกำรสร้ ำงหลักประกันให้ แก่พนักงำนและลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯ
(9) เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่ องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในเรื่ องดังต่อไปนี ้ ให้
กรรมกำร ผู้บริ หำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิด้วยควำมระมัดระวัง และตรวจสอบให้ แน่ชดั
(ก) กำรให้ มอบหรื อรับของกำนัล และกำรเลี ้ยงรับรองจะต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ถูกต้ องตำมกฎหมำย เป็ น
ตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ ำปกติหรื อประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม
(ข) กำรให้ หรื อรับเงินบริ จำค หรื อเงินสนับสนุนต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้ องตำมกฎหมำย โดยต้ องมัน่ ใจ
ว่ำกำรให้ หรื อรับเงินบริ จำค หรื อเงินสนับสนุนดังกล่ำวไม่ได้ เป็ นกำรอำพรำงกำรติดสินบน
(ค) ในกำรดำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรดำเนินกำรอื่น ๆ กับหน่วยงำนภำครัฐหรื อ
เอกชนจะต้ องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส และถูกต้ องตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้ กรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร พนักงำน
และลูกจ้ ำงของบริ ษัทฯ จะต้ องไม่ให้ หรื อรับสินบนในทุกขันตอนของกำรด
้
ำเนินกิจกำร
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3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบตั ิต่อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ว่ำจะเป็ น
พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ ำงด้ วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ คำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรี ภำพที่เท่ำ
เทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่ องของเชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำยุ
กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ ำงกำย หรื อสถำนะทำงสังคม รวมถึงจัดให้ มีกำรดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ ำไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น กำรใช้ แรงงำนเด็ก และกำรคุกคำมทำงเพศ เป็ นต้ น นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ สง่ เสริ มให้ มีกำรเฝ้ ำ
ระวังกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดด้ ำนสิทธิ มนุษยชน โดยจัดให้ มีกำรมีส่วนร่ วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำร
ร้ องเรี ยนสำหรับผู้ที่ได้ รับควำมเสียหำยจำกกำรถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และดำเนินกำรเยียวยำ
ตำมสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรเคำรพสิทธิ มนุษยชนเป็ นไปอย่ ำงมีประสิทธิ ภำพ บริ ษัทฯ ได้ ดำเนินกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้ ด้ ำนสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้ บคุ ลำกรของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตำมหลักสิทธิมนุษยชน
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบตั ิตอ่ แรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยที่
จะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริ มสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ในอนำคต
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) เคำรพสิทธิของพนักงำนตำมหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยแรงงำน
(2) จัด ให้ มี กระบวนกำรจ้ ำงงำน และเงื่ อ นไขกำรจ้ ำงงำนเป็ นธรรม รวมถึ ง กำรกำหนดค่ำตอบแทน และกำร
พิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้ กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนที่เป็ นธรรม
(3) ส่งเสริ มกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้ มีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ ำร่วมสัมมนำ และ
ฝึ กอบรมวิชำกำรด้ ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถศักยภำพของบุคลำกร รวมถึงปลูกฝั ง
ทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บคุ ลำกร
(4) จัด ให้ มี ส วัส ดิ ก ำรด้ ำ นต่ ำ ง ๆ ส ำหรั บ พนัก งำนตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด เช่ น ประกัน สัง คม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจำกที่กฎหมำยกำหนด เช่น ประกันสุขภำพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงกำรให้ เงินช่วยเหลือ
ประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น ทุนกำรศึกษำแก่บตุ ร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็ นต้ น
(5) จัดให้ มีบริ กำรตรวจสุขภำพประจำปี แก่บคุ ลำกรทุกระดับชันของบริ
้
ษัทฯ โดยพิจำรณำจำกปั จจัยควำมเสีย่ งตำม
ระดับ อำยุ เพศ และสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนของแต่ละบุคคล
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(6) ดำเนินกำรให้ พนักงำนปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงปลอดภัย และมีสขุ อนำมัยในสถำนที่ทำงำนที่ดี โดยจัดให้ มีมำตรกำร
ป้องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ ำงให้ พนักงำนมีจิตสำนึกด้ ำนควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำรฝึ กอบรม และ
ส่งเสริ มให้ พนักงำนมีสขุ อนำมัยที่ดี และดูแลสถำนที่ทำงำนให้ ถกู สุขลักษณะ มีควำมปลอดภัยอยูเ่ สมอ
(7) เปิ ดโอกำสให้ พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรมหรื อกำรกระทำ
ที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัทฯ รวมถึงให้ กำรคุ้มครองพนักงำนที่รำยงำนเรื่ องดังกล่ำว
5.

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า

บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนำสินค้ ำของบริ ษัทฯ เพื่อควำมพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของลูกค้ ำและยึดมัน่ ในกำรปฏิบตั ิ
ต่อลูกค้ ำด้ วยควำมรับผิดชอบ และควำมซื่อสัตย์ ดังนี ้
(1) บริ ษัทฯ คำนึงถึงคุณภำพและมำตรฐำนของสินค้ ำเป็ นสำคัญ โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นที่กำรใช้ วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภำพ
และกำรผลิตที่มีมำตรฐำน เพื่อให้ ลกู ค้ ำได้ ใช้ สนิ ค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพ ถูกสุขลักษณะอนำมัย และได้ รับควำมพึงพอใจ
สูงสุด
(2) บริ ษัทฯ มีโครงกำรที่จะพัฒนำคิดค้ นสินค้ ำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ เพื่อให้
ลูกค้ ำได้ ใช้ สนิ ค้ ำที่หลำกหลำย มีคณ
ุ ภำพและมำตรฐำน และตรงควำมต้ องกำร
(3) บริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในกำรตลำดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรดำเนินกำรให้ ลกู ค้ ำได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ ำของ
บริ ษัทฯ ที่ถกู ต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณำเกินจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ำมีข้อมูลที่ถกู ต้ องและเพียงพอในกำร
ตัดสินใจ
(4) บริ ษัทฯ คำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ ำ และมุง่ มัน่ ที่จะให้ ลกู ค้ ำได้ ใช้ สนิ ค้ ำที่มีคณ
ุ ภำพและมีควำมปลอดภัย
ตำมมำตรฐำนและกฎระเบียบข้ อบังคับด้ ำนควำมปลอดภัยในระดับสำกล และตำมที่กฎหมำยกำหนด รวมถึง
ออกแบบ สร้ ำงสรรค์ และพัฒนำสินค้ ำอยู่เสมอ เพื่อให้ ลกู ค้ ำมีควำมมัน่ ใจในคุณภำพ มำตรฐำน และควำม
ปลอดภัยของสินค้ ำของบริ ษัทฯ
(5) บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบลูกค้ ำสัมพันธ์ เพื่อใช้ ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ ำ รวมถึงกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับ
คุณภำพของสินค้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงรวดเร็ ว
(6) บริ ษัทฯ จะรักษำข้ อมูลของลูกค้ ำไว้ เป็ นควำมลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ ในทำงที่มิชอบ
(7) บริ ษัทฯ จัดให้ มีกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงลูกค้ ำ และระหว่ำงลูกค้ ำกับ บริ ษัทฯ ให้
ยัง่ ยืน
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6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม

บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้ อมโดยบริ ษัทฯ ดำเนินกำรและควบคุม
ให้ กำรผลิตสินค้ ำของบริ ษัทฯ มีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อมอย่ำงเคร่ งครัด บริ ษัทฯ ยัง
ดำเนินกิจกำรภำยใต้ แนวคิดกำรใส่ใจและรักษำสิ่งแวดล้ อม โดยมุ่งเน้ นดูแลและพัฒนำกระบวนกำรผลิต และเลือกใช้ วสั ดุที่
เป็ นมิตรกับธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อม นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังให้ ควำมสำคัญต่อกำรลดของเสียจำกกระบวนกำรผลิต โดยยึด
หลักกำรใช้ ให้ น้อยหรื อใช้ เท่ำที่จำเป็ น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ มีกำรหมุนเวียนกำรใช้ ทรัพยำกรร่วมกันอย่ำงเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด เพื่อกำรดูแลรักษำและหลีกเลี่ยงกำรทำลำยสิ่งแวดล้ อม จัดหำระบบรักษำสิ่งแวดล้ อมทังที
้ ่กำหนดเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิ
และเป็ นอุปกรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชนและตอบแทนคืนสู่
สังคมอย่ำงแท้ จริ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรสร้ ำงองค์ควำมรู้ สร้ ำงงำน สร้ ำงคน ดั งนัน้ บริ ษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือและพัฒนำสังคม ให้ ควำมร่ วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื ้นที่ที่ บริ ษัทฯ เข้ ำดำเนินธุรกิจตำมควรแก่
กรณี รวมทังตอบสนองต่
้
อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
ด้ วยควำมรวดเร็ วและมีประสิทธิภำพ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ สง่ เสริ มให้ พนักงำนของบริ ษัทฯ มีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคมด้ วย
8.

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนินงานที่มคี วามรับผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ เสีย

บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทังในระดั
้
บกระบวนกำรทำงำนภำยในองค์กร และในระดับควำมร่ วมมือระหว่ำง
องค์ กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่ำวหมำยถึงกำรริ เริ่ มทำสิ่งต่ำงๆ ด้ วยวิธีใหม่ๆ นอกจำกนี ้ ยังอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ควำมคิด หรื อกำรผลิต เพื่อเป็ นกำรเพิ่มมูลค่ำเพิ่มให้ แก่ธุรกิจ เป้ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปลีย่ นแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้
สิง่ ต่ำงๆ เกิดควำมเปลีย่ นแปลงไปในทำงที่ดีขึ ้น ก่อให้ เกิดผลผลิตที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงสูงสุด โดย
บริ ษัทฯ มีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) สำรวจกระบวนกำรต่ำงๆ ของธุรกิ จของบริ ษัทฯ ที่ดำเนินกำรอยู่ในปั จจุบันว่ำ ก่อให้ เกิ ดควำมเสี่ยงหรื อ มี
ผลกระทบในทำงลบต่อสังคมหรื อสิง่ แวดล้ อมหรื อไม่ อย่ำงไร พร้ อมทังศึ
้ กษำหำแนวทำงแก้ ไขเพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่ำว นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะศึกษำ พิจำรณำ และวิเครำะห์กระบวนกำรทำงำนอย่ำงละเอียด และครอบคลุม
ทุกด้ ำน เพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรพัฒนำไปสูก่ ำรค้ นพบนวัตกรรมทำงธุรกิจ
(2) เปิ ดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อกระตุ้นให้ ธุรกิจและผู้ประกอบกำร
รำยอื่นได้ ปฏิบตั ิตำม
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(3) วิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ ไขปั ญหำ ตลอดจนพัฒนำนวัตกรรมอย่ำงสม่ำเสมอ และอย่ำงต่อ เนื่อง ซึ่งเป็ นกำร
สร้ ำงโอกำสในกำรคิดค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อกำรเติบโตของบริ ษัทฯ และเพื่อกำรตอบสนองควำมต้ องกำร
ของผู้บริ โภค
ทังนี
้ ้ กำรเผยแพร่ นวัตกรรมถือเป็ นควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำรสื่อสำรและเผยแพร่ ให้ กบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียให้
รับทรำบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำข้ อมูลข่ำวสำรของบริ ษัทฯ เข้ ำถึง
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ อย่ำงทัว่ ถึง
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