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12. ความรับผิดชอบตอสังคม
บริษัทดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อสรางความยั่งยืนของกิจการ และสังคม
โดยรวม ภายใตกรอบคูมือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายตอตานการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการ
ปฏิบัติตาง ๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่จัดทําโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งกําหนด
หลักการ 8 ขอ ไดแก 1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 3) การเคารพสิทธิ
มนุษยชน 4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 7) การรวม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม
12.1 นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ไดมีมติอนุมัติ
คูมือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น อยางเปนลายลักษณอักษร โดยใหมีผลบังคับใช
ในทุกสวนงานในการดําเนินธุรกิจ ใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งชวยสรางความ
เชื่ อมั่ นและความมั่ นใจต อ ผู ถื อหุ น ผู ลงทุ น ผู มี ส ว นได เ สี ย และผู ที่ เ กี่ ยวข อ งทุ กฝ า ยผ า นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ตั้ ง แต
กระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบกับคูคา กระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑที่สงมอบใหกับลูกคา ตลอดจนความ
รับผิดชอบตอสังคมและความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึงการสรางจิตสํานึกถึงบทบาทหนาที่ การเปนสมาชิกที่ดีตอ
สังคม โดยใหความสําคัญในการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทและสังคม บนพื้นฐานของ
ความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม และสงเสริมกิจกรรมดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดใหมี
สภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค การกําหนดแนวทางปฏิบัติใหกรรมการ
ผูบริหารและพนักงานตองปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตยสุจริต การใหความสําคัญและเอาใจใสตอลูกคา โดยมุงมั่น
และสรางความมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดรับสินคาที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ราคาที่เปนธรรม อันจะสงผลใหลูกคาเกิด
ความพึงพอใจ ตลอดจนการสงมอบผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพใหแกลูกคา
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกํากับดูแลระบบการบริหารจัดใหการที่มีประสิทธิภาพ และปองกันการความ ขัดแยง
ทางผลประโยชน รวมถึงการทุจริตคอรรัปชั่น โดยผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.) และผูตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจไดวา บริษัทรับรูสิทธิของผูมีสวน
ไดเสียตาง ๆ ทั้งที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย และที่บริษัทกําหนดนโยบายขึ้น ไมวาจะเปนการปฏิบัติตอผูถือหุน พนักงาน
ลูกคา คูคา เปนตน
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12.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทไดกําหนดความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย ภายใตคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ
“Code of Business Conduct” และนโยบายตอตานการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
บริษัทมุงมั่นประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใสในการประกอบกิจการ สามารถ
ตรวจสอบได และมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุงมั่นทําความดีตอบุคคล กลุม
ชนชน สังคมและสิ่งแวดลอม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดย
ใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอางอิงได
รวมทั้ ง ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามขอ กฏหมายและข อ กํ า หนดอย า งเคร ง ครั ด รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต อลู ก ค า อย างเป น ธรรม
ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาที่บริษัทไดลวงรูมาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว
ไมเปดเผย เวนแตจะเปนการเปดเผยตามหนาที่ตามกฏหมาย
2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส และมีวิสัยทัศนกวางไกล ไมหาผลประโยชนใหตนเองและพวกพองจากขอมูลของ
องคกรซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะและไมเปดเผยขอมูลความลับขององคกรตอบุคคลภายนอก รวมทั้งไม
ดําเนินการใด ๆ อันเปนลักษณะที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตลอดจนตองปฏิบัติงานดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และดวยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนตอตนเองและบริษัท ตลอดจนไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคล
อื่น หรือหนวยงานอื่นในรูปแบบ ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือโดยออม เพื่อใหมีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อ
ประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเกี่ยวกับงานของบริษัท ยกเวนแตเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจตามปกติ
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทใหความสําคัญกับคุณคาพนักงานของบริษัท โดยสงเสริมใหทุกสวนงานของบริษัทตองปฏิบัติอยูบน
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและใหความเคารพตอสิทธิหนาที่สวนบุคคล ซึ่งนับเปนรากฐานของการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสรางมนุษยสัมพันธในสังคม ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางที่จะสงเสริม
และกระตุ นใหมี การปฏิ บัติ ตามหลัก การสิท ธิม นุษ ยชนขั้น พื้น ฐานและความเสมอภาค โดยไมคํ านึ งถึ งความ
แตกตางในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติ
พันธุหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ
4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
บริ ษั ท เชื่ อ ว า ทรั พ ยากรบุ ค คลเป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ การสร า งมู ล ค า และ
ผลตอบแทนใหแกกิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในดานตางๆของบริษัทจําเปนตองใชความรู ความสามารถ
รวมทั้งความทุมเททั้งแรงกายและแรงใจในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตอพนักงานบริษัท โดยผูบริหารจะตองปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม บริหารงานโดยความไมลําเอียง สนับสนุน
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ในการสรางศักยภาพในความกาวหนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานรวมทั้งสงเสริมใหพนักงาน
มีความเขาใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานตองพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหแกพนักงานอยางเหมาะสมและปฏิบัติ
ตอพนักงานดวยความสุจริตใจดวยการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางมีเหตุผล
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดใหมีคานิยมการทํางานสําหรับพนักงานในองคกร ที่ประกาศใชเปนลายลักษณ
อักษร ดังนี้
คานิยม (Values) : SELIC
S = Sustainable Growth and Development
(พัฒนาอยางยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารขององคกร)
E = Excellence
(เปนเลิศดวยคุณภาพสินคาและบริการ บนฐานการเงินที่มั่นคง)
L = Loyalty
(มีอุดมการณในการทํางานที่ซื่อสัตย โปรงใสและสุจริต)
I = Innovation
(มุงสรางนวัตกรรมใหกาวไทยล้ําหนาสูระดับโลก)
C = Care
(ใสใจ หวงใยบุคลากร เพิ่มทุกความสุขเพื่อคุณ เพื่อสังคม เพื่อโลก)
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ได มี ก ารกํ า หนดนโยบายวั ต ถุ ป ระสงค ด า นสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดลอม ดังนี้
1. มีความมุงมั่นที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
2. มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกคา
3. มีความมุงมั่นที่จะสงเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคคลอยางตอเนื่อง
4. บริ ษัท จะปฏิบั ติต ามกฎหมาย ข อกํา หนด อื่ นๆ ดา นคุ ณภาพ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สิ่งแวดลอม ที่มีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางเครงครัด
5. บริษัท จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานให
สอดคลองกับ กฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ไมต่ํากวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยใหครอบคลุมถึง
พนักงานในองคกร คูธุรกิจ ผูรับเหมา และผูมาติดตอ หรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัท ใหเกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
6. บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันการบาดเจ็บ เจ็บปวย ปองกันมลพิษและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยจะดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหมั่นใจวาระบบถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
พัฒนาอยูเสมอ
7. กําหนดวัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินงาน พรอมทั้งติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
เพื่อใหระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม มีการดําเนินการและพัฒนา
อยางตอเนื่อง
8. สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ มี เ พี ย งพอต อ การดํ า เนิ น งาน ในระบบจั ด การคุ ณ ภาพ ทั้ ง ด า นบุ ค ลากร
งบประมาณ และการฝกอบรม
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5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
ทางบริษัทมีนโยบายที่จะผลิตและสงมอบสินคาที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐานที่กําหนด ใหกับลูกคา หรือ
ผูบริโภค โดยทางบริษัทมีการคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากคูคา รวมถึงการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานในระดับสากล จนกระทั่งการสงมอบสินคาถึงมือลูกคา ตลอดจนมีการบริการหลังการขาย มีความเอา
ใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา โดยมีความรับผิดชอบตอลูกคาทั้งดานคุณภาพสินคา และการใหบริการที่ดีและได
มาตรฐาน ดวยราคาที่เปนธรรมและคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา บริษัทยึดปณิธานในการสรางสรรคงาน
คุณภาพในทุกๆ ดาน เพื่อลูกคา ภายใตสโลแกนของบริษัท ดังนี้
สโลแกนบริษัท (Slogan)
“SELIC ... ALWAYS THINKING BEYOND!”
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยถือเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของบริษัทโดยให
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานตองอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ระมัดระวัง ไมใหการดําเนินกิจการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในบริเวณ
ชุมชนใกลเคียงหรือใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผูมีสวนได
สวนเสียอันเปนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชนและการบริการสังคมอยางตอเนื่อง
7) การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีจิตสํานึกถึงบทบาทหนาที่การเปนสมาชิกที่ดีตอสังคม โดยตองปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบตอสังคม โดยบริษัทใหความสําคัญและรับผิดชอบตอ
ชุมชนและสังคมใกลเคียงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม รวมถึงใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชนและ
สังคม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม
8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรม
บริษัทจะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานในองคกร และในระดับความรวมมือ
ระหวางองคกร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีใหม ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การ
ผลิต เพื่อเพิ่มมูลคา เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําใหสิ่งตางๆ เกิดเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น กอผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางสูงสุด
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12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอ สังคมและสิ่งแวดลอม (After Process)
บริษัทใหความสําคัญตอการรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอมและกลุมผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางตอเนื่องควบคูไป
กับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปจจุบันกระบวนการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมแตอยางใด
ทั้ง มลภาวะทางกลิ่ น เสี ย ง ฝุน ละออง และอากาศสํ า หรั บกระบวนการที่ต อ งใชส ารเคมี ก็ ดํ า เนิ น การภายใตร ะบบป ด
นอกจากนั้น บริษัทยังใหความสําคัญในการมีสวนรวมและสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทกับชุมชนและ
สังคมเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตอสังคมในทุก ๆ ป โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม เชน
1) กิจกรรมทางศาสนา เชน การหลอพระที่วัดเขาชองพัฒนาราม จังหวัดกาญจนบุรี การถวายผากฐิน เพื่อสรางพระ
อุโบสถ ที่วัดชัฎดงคํา จังหวัดสุพรรณบุรี

2) การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของเยาวชนไทย เพื่ อ ให ค วามรู ใ นการพั ฒ นาประเทศ เช น การมอบ
ทุนการศึกษาและอุปกรณการเรียนสําหรับสามเณร ณ วัดแกนวิทยา จังหวัดเชียงราย การมอบอุปกรณการศึกษาและเลี้ยง
อาหารเด็ก ณ ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน เลียบคลองหมื่นแชม เขตหนองแขม
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3) การอนุรัก ษวัฒนธรรมและประเพณีไทย เชน การรดน้ําดําหัวผูใ หญ ในวันสงกรานตของทุก ป เพื่ออนุรัก ษ
วัฒนธรรมประเพณีไทย การรวมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ โรงพยาบาลศิริราช การรวมแจกอาหารและ
เครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรม Bike for Dad

4) การอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน การนํากระดาษใชแลวไปรีไซเคิล การนําวัตถุดิบเหลือใชมาผลิตเปนน้ํายาลาง
หองน้ําแจกบริเวณชุมชนรอบๆบริษัท เปนตน

ตอเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีวัตถุประสงคที่จะตอบแทนและฟนฟู รวมถึงอนุรักษสิ่งแวดลอมทั้งตอชุมชนและสังคม อยาง
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