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12. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ และสังคม
โดยรวม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนด
หลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม 2) การต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่ น 3) การเคารพสิท ธิ
มนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วม
พัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
12.1 นโยบำยภำพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ได้มีมติอนุมัติ
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุ จริตและคอร์รัปชั่น อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้
ในทุกส่วนงานในการดาเนินธุรกิจ ให้มี ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความ
เชื่ อ มั่ น และความมั่ น ใจต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ผู้ ลงทุ น ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย และผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ ายผ่ า นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ตั้ ง แต่
กระบวนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ กับคู่ค้า กระบวนการผลิตและคุณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ที่ส่งมอบให้กับ ลูกค้า ตลอดจนความ
รับผิดชอบต่อสังคมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสานึกถึงบทบาทหน้าที่ การเป็นสมาชิกที่ดีต่อ
สังคม โดยให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคม บนพื้นฐานของ
ความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดให้มี
สภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาค การกาหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่น
และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับสินค้าที่ดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ราคาที่เป็นธรรม อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกากับดูแลระบบการบริหารจัดให้การที่ มีประสิทธิภาพ และป้องกันการความ ขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกาหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น
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12.2 กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
บริษัทได้กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
“Code of Business Conduct” และนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม
บริษัท มุ่ งมั่ นประกอบธุรกิจด้ วยความซื่ อสัตย์ สุ จริต มี ความโปร่งใสในการประกอบกิจการ สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาความดีต่อบุคคล กลุ่ม
ชนชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดย
ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิงได้
รวมทั้ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กฏหมายและข้ อ ก าหนดอย่ างเคร่งครัด รวมถึ งการปฏิ บั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า อย่ างเป็ น ธรรม
ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิดเผย เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ตามกฏหมาย
2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลของ
องค์กรซึ่ งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่
ดาเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท ตลอดจนไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคล
อื่น หรือหน่วยงานอื่นในรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดาเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อกัน หรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
3) กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
บริษัทให้ความสาคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติอยู่บน
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ซึ่งนับเป็นรากฐานของการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสังคม ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางที่จะส่งเสริม
และกระตุ้ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติต ามหลั กการสิท ธิม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานและความเสมอภาค โดยไม่ ค านึ งถึ งความ
แตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติ
พันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กาเนิด หรือสถานะ
4) กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
บริ ษั ท เชื่ อ ว่ า ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ การสร้ า งมู ล ค่ า และ
ผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่างๆของบริษัทจาเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ
รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบริษัทจึงกาหนดแนวทางการปฏิบัติ
ต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุน
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ในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
มีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิ การให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีค่านิยมการทางานสาหรับพนักงานในองค์กร ที่ประกาศใช้เป็นลายลักษณ์
อักษร ดังนี้
ค่ำนิยม (Values) : SELIC
S = Sustainable Growth and Development
(พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารขององค์กร)
E = Excellence
(เป็นเลิศด้วยคุณภาพสินค้าและบริการ บนฐานการเงินที่มั่นคง)
L = Loyalty
(มีอุดมการณ์ในการทางานที่ซื่อสัตย์ โปร่งใสและสุจริต)
I = Innovation
(มุ่งสร้างนวัตกรรมให้กาวไทยล้าหน้าสู่ระดับโลก)
C = Care
(ใส่ใจ ห่วงใยบุคลากร เพิ่มทุกความสุขเพื่อคุณ เพื่อสังคม เพื่อโลก)
อี ก ทั้ ง บริษั ท ได้ มี ก ารก าหนดนโยบายวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ า นสุ ข ภาพ ความปลอดภั ย อาชี วอนา มั ย และ
สิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
3. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง
4. บริษั ท จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อก าหนด อื่ นๆ ด้ านคุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย อาชีวอนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
5. บริษัท จะพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานให้
สอดคล้องกับ กฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด โดยให้ครอบคลุมถึง
พนักงานในองค์กร คู่ธุรกิจ ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อ หรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัท ให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
6. บริษัท ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย ป้องกันมลพิษและการบริหาร
ความเสี่ยง โดยจะดาเนินการทุกวิถที างเพื่อให้มั่นใจว่าระบบถูกนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ
พัฒนาอยู่เสมอ
7. กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดาเนินงาน พร้อมทั้งติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีการดาเนินการและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
8. สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรที่ มี เพี ย งพอต่ อ การด าเนิ น งาน ในระบบจั ด การคุ ณ ภาพ ทั้ ง ด้ า นบุ ค ลากร
งบประมาณ และการฝึกอบรม
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5) ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ทางบริษัทมีนโยบายที่จะผลิตและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ให้กับลูกค้า หรือ
ผู้บริโภค โดยทางบริษัทมีการคัดเลือกและจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพจากคู่ค้า รวมถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานในระดับสากล จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าถึงมือลูกค้า ตลอดจนมีการบริการหลังการขาย มีความเอา
ใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการที่ดีและได้
มาตรฐาน ด้วยราคาที่เป็นธรรมและคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า บริษัทยึดปณิธานในการสร้างสรรค์งาน
คุณภาพในทุกๆ ด้าน เพื่อลูกค้า ภายใต้สโลแกนของบริษัท ดังนี้
สโลแกนบริษัท (Slogan)
“SELIC ... ALWAYS THINKING BEYOND!”
6) กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัทโดยให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ระมัดระวัง ไม่ให้การดาเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง
7) กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีจิตสานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทให้ความสาคัญและรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและ
สังคม ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสม
8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทางานในองค์กร และในระดับความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทาสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การ
ผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาให้สิ่ งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด
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12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)
บริษัทให้ความสาคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท ปัจจุบันกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด
ทั้ งมลภาวะทางกลิ่ น เสี ย ง ฝุ่ น ละออง และอากาศสาหรับ กระบวนการที่ ต้ อ งใช้ สารเคมี ก็ ด าเนิ น ก ารภายใต้ ระบบปิ ด
นอกจากนั้น บริษัทยังให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและ
สังคมเพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อบาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อสังคมในทุก ๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะให้พนักงานทุกคนมีจิตสานึกต่อการพัฒนาสังคม เช่น
1) กิจกรรมทางศาสนา เช่น การหล่อพระที่วัดเขาช่องพัฒนาราม จังหวัดกาญจนบุรี การถวายผ้ากฐิน เพื่อสร้างพระ
อุโบสถ ที่วัดชัฎดงคา จังหวัดสุพรรณบุรี

2) การสนั บ สนุ น และพั ฒ นาคุ ณ ภาพของเยาวชนไทย เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ในการพั ฒ นาประเทศ เช่ น การมอบ
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนสาหรับสามเณร ณ วัดแก่นวิทยา จังหวัดเชียงราย การมอบอุปกรณ์การศึกษาและเลี้ยง
อาหารเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เลียบคลองหมื่นแช่ม เขตหนองแขม
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3) การอนุ รัก ษ์ วัฒ นธรรมและประเพณี ไทย เช่น การรดน้ าด าหั วผู้ใหญ่ ในวัน สงกรานต์ ของทุ กปี เพื่ อ อนุ รัก ษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย การร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช การร่วมแจกอาหารและ
เครื่องดื่มสนับสนุนกิจกรรม Bike for Dad

4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การนากระดาษใช้แล้วไปรีไซเคิล การนาวัตถุดิบเหลือใช้มาผลิตเป็นน้ายาล้าง
ห้องน้าแจกบริเวณชุมชนรอบๆบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีวัตถุประสงค์ที่จะตอบแทนและฟื้นฟู รวมถึงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งต่อชุมชนและสังคม อย่าง
ต่อเนื่อง
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