ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทจึงมี การ
จัดทาคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และกาหนดนโยบายที่สาคัญในหลายด้ าน ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบตั ิต่างๆ ที่ได้ พฒ
ั นาให้
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักการแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัทกาหนดให้ มีการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด หากผู้ใดละเมิดหรื อฝ่ าฝื น
คู่มือจริ ย ธรรมหรื อนโยบายต่างๆ จะต้ องได้ รับ โทษทางวินัย และ/หรื อโทษทางอาญา หากมีการกระท าที่เชื่ อ ได้ ว่าท าผิ ด
กฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานรัฐดาเนินการขัน้
ต่อไป หากพนักงานหรื อบุคคลใดก็ตามพบเห็นการกระทาผิ ด ละเมิดหรื อฝ่ าฝื นคู่มือจริ ยธรรมหรื อนโยบายต่างๆ ให้ แจ้ งข้ อ
ร้ องเรี ยนไปยังประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริ หาร หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท
ทังนี
้ ้บริ ษัทจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ
บุคคลนัน้
นโยบายภาพรวม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 17/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายสาคัญต่า งๆ เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ ของกรรมการและผู้บริ หาร เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับ กรรมการ ผู้บริ หารและ
พนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายสาคัญๆ ได้ ดงั นี ้
• นโยบายการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี เพื่ อให้ มี ความโปร่ งใสในการด าเนิน งานของบริ ษั ททุกระดับชัน้ สร้ างประโยชน์ ที่
เหมาะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยคานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียโดยรวม
• นโยบายด้ า นการควบคุม ภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายในมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ซึง่ ครอบคลุมถึงการการจัดเก็บข้ อมูลและการจัดทางบการเงินได้ อย่างมี ความถูกต้ องน่าเชื่อถือ การควบคุม
ทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแลการปฏิบัติงานให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และมีการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ
• นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรอย่างเป็ นระบบ มีการ
จัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงขึ ้นมาทาหน้ าที่ในการจัดทานโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเสี่ยงทังที
้ ่
อาจจะเกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกองค์กร วิเคราะห์และจัดระดับความเสี่ยง จัดทาแผนจัดการความเสี่ยง
เช่น การควบคุม การโอนความเสีย่ ง การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง การใช้ ประโยชน์จากความเสีย่ ง หรื อการยอมรับความเสีย่ ง
เป็ นต้ น สุดท้ ายคือการติดตามผลและการสอบทานความเสีย่ งต่างๆ
• นโยบายด้ านการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้ วน เพียงพอ เชื่อถือได้
และทันเวลาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน สารสนเทศจะต้ องจัดทาขึ ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน
กะทัดรัด เข้ าใจง่ายและโปร่ งใส เปิ ดเผยอย่างสม่าเสมอทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ ระมัดระวังไม่ให้ เกิดความสับสนใน
ข้ อมูล รวมทังจั
้ ดให้ มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
• นโยบายด้ านบัญชีและการเงิน รายงานทางบัญชีจะต้ องถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับ มีความสมบูรณ์
ตามความเป็ นจริ ง ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้ น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
อื่นๆ

• นโยบายด้ านการปฏิ บัติต ามกฎหมาย บุค ลากรทุก ระดับ ของบริ ษั ท จะต้ อ งปฎิ บัติต ามระเบี ยบและข้ อก าหนดตาม
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ก่ อ นการด าเนิ น การใดๆ จะต้ องมี ค วามระมัด ระวัง มี ก ารสอบทานอย่างรอบคอบ และมี ก าร
ตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบว่าได้ ถือปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
• นโยบายด้ านเทคโนโยลีสารสนเทศ บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายให้ บคุ ลากรทุกระดับใช้ ระบบสารสนเทศอันประกอบด้ วย
วงจรเครื อ ข่ายการสื่อสารข้ อ มูล ซอฟท์ แวร์ ที่ ใช้ ในระบบปฏิ บัติ การและประมวลผลข้ อมูลต้ องถูกกฎหมายและเป็ น
มาตรฐาน เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง แฟ้มข้ อมูล และข้ อมูลของบริ ษัทได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช้ งาน
เพื่ อ ประโยชน์ ส่ว นตัว ไม่ใช้ งานที่ ขัด ต่อ กฎหมายหรื อ พระราชบัญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ไม่ละเมิ ด ต่ อ บุค คลที่ สาม โดยมี
มาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอป้องกันการเข้ าถึงจากภายนอกหรื อการโจรกรรมข้ อมูล มีมาตรการควบคุมและ
ป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ มีความมัน่ คง และติดตามให้ บคุ ลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด
• นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดนโยบายให้ บคุ ลากรทุก
ระดับไม่ให้ หรื อรับหรื อให้ การสนับสนุนการทุจริ ตใดๆ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ หน่วยงานรัฐ หรื อ
พรรคการเมือง เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจหรื อเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง โดยบริ ษัทมีแผนที่จะประกาศ
เจตนารมย์ตอ่ ต้ านการทุจริ ต และเข้ าร่วมองค์กรเอกชนต่อต้ านการทุจริ ตในอนาคต
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทได้ กาหนดความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1) การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 บริ ษัทมุ่งมัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และดาเนินงานธุรกิจอย่า งมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทังทาง
้
กฏหมาย จรรยาบรรณ และมุง่ มัน่ ทาความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้ อม และประกอบธุรกิจ โดยมี
ระบบการด าเนิ น งานที่ มี ม าตรฐานแล มี ก ารควบคุม ที่ ดี โดยใช้ ค วามรู้ ความสามารถอย่างเต็ ม ที่ ด้ ว ยความ
ระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิงได้ รวมทังถื
้ อปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายและข้ อกาหนด
ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
1.2 ด้ านการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรม
จากคูค่ ้ า และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รับแจ้ งคูค่ ้ าให้ ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข
1.3 ด้ านการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า ภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ีและ
ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีทไี่ ม่สจุ ริ ต
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
2.1 ไม่เสนอให้ คา่ ตอบแทน จ่ายสินบน เรี ยกร้ อง ตกลงหรื อรับสินบนจากบุคคลอื่น หรื อหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่
ว่าจะเป็ นการดาเนินการโดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้ มีการตอบแทนที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ กัน หรื อหวังผลประโยชน์
เกี่ยวกับงานของบริ ษัท
2.2 ไม่ทาธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ บุคคลหรื อหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
2.3 ไม่บริ จาคเงินหรื อจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก หรื อให้ เงินสนับสนุนใดๆ แก่บคุ คลหรื อหน่วยงานอื่นเพื่อเป็ น
ช่องทางในการจ่ายสินบน
2.4 ไม่สนับสนุนเงินหรื อประโยชน์อื่นใด ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมให้ แก่พรรคการเมือง กลุม่ ทางการเมือง หรื อบุคคล
ใดที่เกี่ยวข้ องกับทางการเมือง เพื่อให้ ได้ รับประโยชน์ในการดาเนินงานของธุรกิจหรื อประโยชน์ ของตนเองและพวก
พ้ อง

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทตระหนักถึงการเคารพต่อชี วิตและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษ ย์ของทุกคนทุกฝ่ าย จึงมีแนวทางส่งเสริ มและ
กระตุ้นให้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ คนทุกคนย่อมมีสิทธิที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่คานึงถึง
ความแตกต่างเรื่ องเพศ เชื อ้ ชาติ ศาสนา สีผิว ฐานะ ความเชื่อทางการเมือง ความเชื่อในทางอื่นใด เป็ นต้ น ซึ่งบริ ษัทให้
ความสาคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและพนักงานทุกคนในองค์กร และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานแสดงความ
คิดเห็นหรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลได้
(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตอ่ พนักงาน โดยผู้บริ หารจะค้ องปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริ หารงาน
โดยความไม่ลาเอียง สนับสนุนผลักดันการสร้ างศักยภาพในความก้ าวหน้ าและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน จัด
สวัสดิการให้ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความจริ งใจ รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะอย่างมี
เหตุผล นอกจากนัน้ บริ ษั ท ได้ มี ช่ อ งทางรั บ ข้ อ เสนอแนะหรื อ เรื่ อ งร้ องทุก ข์ จ ากพนัก งาน ซึ่งได้ มี ก ารกาหนดขัน้ ตอนและ
กระบวนการในการพิจารณารับเรื่ องร้ องทุกข์อย่างเป็ นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทได้ กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษั ทต้ องปฏิบตั ิต่อลูกค้ าตามข้ อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจที่กาหนดไว้
อย่างเคร่ งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ า ทังในด้
้ านคุณภาพสินค้ าและการให้ บริ การที่ดีและได้ มาตรฐาน มีการรักษา
ความลับของลูกค้ า ให้ ความสาคัญ กับการกาหนดราคาที่เป็ นธรรมและเท่าเทียมกันภายใต้ นโยบายการกาหนดราคาของ
บริ ษัท
(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมทังภายในโรงงานและส
้
านักงาน รวมถึงให้ ความสาคัญและ
รับผิดชอบต่อชุมชนในบริ เวณโดยรอบเกี่ ยวกับสิ่งแวดล้ อม ดาเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ ไม่ให้ เกิดผลกระทบ
ด้ านสิ่งแวดล้ อมต่อชุมชนใกล้ เคียง เช่น ควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิ ดจากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณ ภาพและ
ปริ มาณน ้าเสียของโรงงานก่อนส่งออกไปภายนอก เป็ นต้ น
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชน
บริ ษัทมีนโยบายให้ การสนับสนุนกิจกรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชน
และสังคมเพื่อส่งเสริ มชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชนในบริ เวณใกล้ เคียงโรงงานและสานักงานของบริ ษัท
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ จากการดาเนิ นงานที่มีความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่ งแวดล้ อม
และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษั ท จะสนับ สนุน ให้ มีน วัต กรรมในด้ านต่า งๆ ไม่ว่าจะเป็ น นวัต กรรมด้ านผลิต ภัณ ฑ์ ด้ านกระบวนการผลิต
กระบวนการทางานทัง้ นในระดับภายในองค์ กรและระดับความร่ วมมือระหว่างองค์ กร โดยเน้ นนวัตกรรมเชิ งสร้ างสรรค์ ที่
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีขึ ้น สร้ างผลิตผลและมูลค่าเพิ่ม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อสังคม ทังนี
้ ้บริ ษัทถือ
เป็ นนโยบายว่าการเผยแพร่ นวัตกรรมเป็ นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่ นวัตกรรมให้ กับ
กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทังทางตรงทางอ้
้
อมรับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูลข่าวสารด้ านนวัตกรรมเหล่านี ้
จะสือ่ สารไปถึงกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างทัว่ ถึง

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR-After Process)
บริ ษัทให้ การสนับสนุนผลักดันให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกระดับจัดกิจกรรมหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เห็นว่าเป็ น
ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม โดยมีวตั ถุประสงค์สง่ เสริ มให้ บคุ ลากรของบริษัทมีจิตสานึกต่อการพัฒนาสังคม และเพื่อ
เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรภายในบริษัทได้ อกี ทางหนึง่
เช่น เงินบริจาคเพื่อการศึกษาโรงเรี ยนบ้ านนายาง เงิ นบริจาคซื ้อเครื่ องช่วยฟั งสาหรับเด็กพิการ บริ จาคสิง่ ของช่วยน ้า
ท่วมจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เลี ้ยงอาหารกลางวันและบริ จาคสิง่ ของเครื่ องใช้ จาเป็ นแก่เด็กๆ โรงเรี ยนหมูบ่ ้ านเด็ก มูลนิธิเด็ก
จ.กาญจนบุรี

