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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพิ่มเติมข้อมูลตามแบบ 69-1 ใหม่

บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนของกิจการ และสังคม
โดยรวม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต ซึ่งระบุแนวทางการ
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการติดตามผล และปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการที่จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกาหนดหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1) การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม 2)การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3)การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5)
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่
นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
10.1. นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จากัด) ได้มีมติอนุมัติคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีผลบังคับใช้
ในทุกส่วนงานในการดาเนินธุรกิจ ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่น
และความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผ่านการดาเนินธุรกิจปกติ ตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ
จัดหา กับคู่ค้า/ผู้ขายและผู้ร่วมทุน การศึกษาและวิจัยผลิตภัณฑ์บริการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการสร้าง
จิตสานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้
เกิ ดขึ้ นระหว่างบริษั ท และสั งคม บนพื้ น ฐานของความถู กต้ อง โปร่งใส เป็ นธรรม และส่ งเสริม กิ จกรรมด้ านต่าง ๆ ที่ เป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัย และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดย
เสมอภาค การกาหนดแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนั กงานต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การ
ให้ความสาคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้า โดยมุ่งมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ราคาที่เป็น
ธรรม อันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ตู้เติมเงินบุญเติม) ที่ดีมีคุณภาพให้แก่ลูกค้า /
ผู้แทนบริการ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกากับดูแลระบบการบริหารจัดให้การที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่ได้รับอนุญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ ทั้งที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมาย และที่บริษัทกาหนดนโยบายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
เป็นต้น
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10.2. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

เพิ่มเติมข้อมูลตามแบบ 69-1 ใหม่

ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในสินค้าและบริการของบริษัทภายใต้การดาเนินธุรกิจผ่านตู้เติมเงินในนาม “บุญเติม” ด้วย
มาตรฐานการผลิตโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งนี้ บริษัทมีการกาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ
“Code of Business Conduct” ดังนี้
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวงหรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้อง
ตามครรลองของการแข่งขัน โดยบางกรณีบริษัทอาจมีการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้า ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวต้อง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการปกปิดข้อตกลงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือ
สิ่งของที่ ไม่สมควร ไม่ ทุจริต หรือ เกิ นปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษั ท รวมถึงไม่เรีย กร้อ ง ไม่รับเงิน
ผลประโยชน์ หรือ สิ่งของจากบุ คคลหรือนิ ติบุ ค คลที่ร่วมทาธุรกิจ ด้วย ไม่ว่าจะเรีย กร้องเพื่ อ ตนเองหรือ เพื่ อ ผู้อื่ น
ตลอดจนต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
ยกเว้น แต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ความสาคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทต้องปฏิบัติอยู่บน
พื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถ มีคุณ ธรรม เพื่ อประโยชน์ของบริษั ท รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ ผู้บริห ารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนัก งานในการ
กาหนดทิศทางการทางานและการแก้ไขปัญหาของบริษัท โดยมีการรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ทางบริษัทคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณ ฑ์และบริการที่ดี มี
คุณภาพ ด้วยราคาที่เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพ
โดยการแนะนาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าต้องการหรือเมื่อลูกค้ามีปัญหา ตลอดจนการติดตาม
ประเมินผลผลิตภัณฑ์และการบริการต่อลูกค้าแล้วนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยถือเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของบริษัท โดยให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการปฏิ บัติตาม
กฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเคร่ ง ครั ด และต้ อ งไม่ ก ระท าการใด ๆ ที่ มี ผ ลเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
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สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย อันเป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มเติมข้อมูลตามแบบ 69-1 ใหม่
6) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีจิตสานึกถึงบทบาทหน้าที่การเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคมบนพื้ นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และ
ส่งเสริมกิจกรรมด้า นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน อาทิ การมีส่วนร่วมในการมอบน้าดื่มไป
แจกเพื่อให้กาลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประสบภัยน้า
ท่วม เป็นต้น

7) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่และดูแลมิให้
เสื่อมสภาพ สูญ หายหรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น รวมถึงมีความระมัดระวังในการใช้งาน
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา
10.3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
บริษัทให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและสังคม และ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน อาทิ การมีส่วนร่วมในการมอบน้าดื่มไปแจกเพื่อให้
กาลังใจและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในอาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ประสบภัยน้าท่วม การมอบสิ่งของ
เพื่อช่วยเหลือสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด เป็นต้น
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