
10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทไดตระหนักถึงความสําคญัตอความรับผดิชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมีสวนไดเสีย บรษัิทจึงมีการจัดทําคูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ

กําหนดนโยบายท่ีสําคญัในหลายดาน ซึ่งระบุแนวทางการปฏิบัติตางๆ ท่ีไดพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามหลักการแนวทางความรับผดิชอบตอสังคมของกิจการท่ีกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทกําหนดใหมีการติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครดั หากผูใดละเมิดหรือฝาฝนคูมือจริยธรรมหรือนโยบายตางๆ จะตอง

ไดรับโทษทางวินัย และ/หรือโทษทางอาญา หากมีการกระทําท่ีเช่ือไดวาทําผดิกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับของหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของ บริษัทจะ

สงเรื่องใหเจาหนาท่ีของหนวยงานรัฐดําเนินการข้ันตอไป หากพนักงานหรือบุคคลใดก็ตามพบเห็นการกระทําผดิ ละเมิด หรือฝาฝนคูมือ 

จริยธรรมหรือนโยบายตางๆ ใหแจงขอรองเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร หรือประธานเจาหนาท่ี

บริหารของบริษัท ท้ังน้ีบริษัทจะดาํเนินการตรวจสอบโดยไมเปดเผยช่ือผูรองเรียนหรือผูแจงเบาะแส  

เพ่ือคุมครองผลกระทบ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบุคคลน้ัน 

10.1 นโยบายภาพรวม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 17/2558 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ไดมีมติอนุมัตริะเบียบปฏบัิติเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายสําคัญตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการและผูบรหิาร 

เพ่ือใหสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติท่ีดีสําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Best Practice) โดยสามารถสรุปนโยบายสําคัญๆ ไดดังน้ี 

• นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

 เพ่ือใหมีความโปรงใสในการดําเนินงานของบริษัททุกระดับช้ัน สรางประโยชนท่ีเหมาะสมใหแกผูถือหุน โดยคํานึงถึงผูมสีวนไดเสยีโดยรวม 

• นโยบายดานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

 เพ่ือใหระบบการควบคุมภายในมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลมุถึงการจัดเก็บขอมูลและการจัดทํางบการเงินไดอยางมีความถูกตอง

นาเช่ือถือ การควบคุมทางการเงิน การดําเนินงาน การกํากับดูแล 

การปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ และมีการทบทวนความมีประสิทธิภาพอยางสม่ําเสมอรวมถึงมีการตรวจสอบอยาง เปน

ระบบ 

• นโยบายดานการบริหารความเสี่ยง  

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกรอยางเปนระบบมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงข้ึนมาทําหนาท่ีในการจัดทํา 

นโยบาย วางระบบ ประเมินและระบุความเสี่ยงท้ังท่ีอาจจะเกิดจากปจจัยภายในและปจจยัภายนอกองคกร วิเคราะหและจัดระดบัความเสี่ยง จัดทํา

แผนจัดการความเสี่ยง เชน การควบคุม การโอนความเสีย่ง การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง การใชประโยชนจากความเสี่ยง หรือ การยอมรับความเสี่ยง 

เปนตน สุดทายคือการติดตามผลและการสอบทานความเสี่ยงตางๆ 

 

 

 

 



 

• นโยบายดานการเปดเผยขอมูล  

 คณะกรรมการบริษัทมหีนาท่ีเปดเผยขอมูลสารสนเทศอยางครบถวน เพียงพอ เช่ือถือได และทันเวลาใหแกผูถือหุนของบริษัท ไดรับสารสนเทศอยาง

เทาเทียมกัน สารสนเทศจะตองจัดทําข้ึนอยางรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรดั เขาใจงายและโปรงใส เปดเผยอยางสม่าํเสมอ ท้ังในดานบวกและดานลบ 

ระมดัระวังไมใหเกิดความสับสนในขอมูล รวมท้ังจัดใหมหีนวยงาน ประชาสัมพันธขอมลูท่ีเปนประโยชนตอผูถือหุน ผูลงทุนและผูเก่ียวของกับบริษัท 

• นโยบายดานบัญชีและการเงิน  

 รายงานทางบัญชีจะตองถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเปนท่ียอมรบั มีความสมบูรณตามความเปนจริง ทันเวลา มีความสมเหตุสมผล 

เพ่ือนําเสนอตอผูบริหาร ผูถือหุน หนวยงานของรัฐ และผูท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ 

• นโยบายดานการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 บุคลากรทุกระดับของบริษัทจะตองปฎิบัติตามระเบียบและขอกําหนดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ กอนการดําเนินการใดๆ จะตองมีความระมัดระวัง มี

การสอบทานอยางรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท่ีรับผิดชอบวาไดถือปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว 

• นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 บริษัทมีการกําหนดนโยบายใหบุคลากรทุกระดับใชระบบสารสนเทศอันประกอบดวย วงจรเครือขายการสื่อสารขอมลู ซอฟทแวร ท่ีใชใน

ระบบปฏิบัติการและประมวลผลขอมูลตองถูกกฎหมายและเปนมาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง แฟมขอมูล และขอมูลของบริษัท

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมใชงานเพ่ือประโยชนสวนตัว ไมใชงานท่ีขัดตอกฎหมายหรือพระราชบัญญตัท่ีิเก่ียวของ ไมละเมิดตอบุคคลท่ีสาม โดยมี

มาตรฐานความปลอดภัยท่ีเพียงพอปองกันการเขาถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมขอมลู มีมาตรการควบคุม และปองกันระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีความมั่นคงและตดิตามใหบุคลากรทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครดั 

• นโยบายตอตานการทุจริต  

 บริษัทใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน โดยกําหนดนโยบายใหบุคลากรทุกระดับไมใหหรือรบัหรือใหการสนับสนุนการทุจริตใดๆ ท้ัง

ทางตรงและทางออม กับผูเก่ียวของทางธุรกิจ หนวยงานรฐั หรือพรรคการเมือง เพ่ือประโยชนในการดาํเนินธุรกิจหรือ เพ่ือประโยชน ของตนเองและ

พวกพอง โดยบริษัทมีแผนท่ีจะประกาศเจตนารมณตอตานการทุจรติ และเขารวมองคกรเอกชนตอตานการทุจริตในอนาคต 

 

 

 



10.2 การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

บริษัทไดกําหนดความรับผดิชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และกลุมผูมสีวนไดเสีย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม 

1.1 บริษัทมุงมั่นประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผดิชอบตอสังคม  

ท้ังทางกฏหมาย จรรยาบรรณ และมุงมั่นทําความดีตอบุคคล กลุมชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม และประกอบธุรกิจ โดยมรีะบบการดําเนินงาน

ท่ีมีมาตรฐานและมีการควบคุมท่ีด ีโดยใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ีดวยความระมัดระวัง ดวยขอมูลท่ีเพียงพอและมีหลักฐานสามารถ

อางอิงไดรวมท้ังถือปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอกําหนด 

ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

1.2 ดานการปฏิบัติตอลูกคา บริษัทจะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ไมเรยีกรองหรือรับผลประโยชนใดๆ ท่ีไมชอบธรรมจากคูคา และหากปฏบัิติ

ตามเง่ือนไขขอใดไมได ใหรีบแจงคูคาใหทราบลวงหนาเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไข 

1.3 ดานการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัทจะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายในกรอบกติกาของการแขงขันท่ีดี 

และไมแสวงหาขอมลูท่ีเปนความลบัของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีท่ีไมสจุริต 

2) การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

2.1 ไมเสนอใหคาตอบแทน จายสินบน เรียกรอง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนในทุกรูปแบบ  

ไมวาจะเปนการดําเนินการโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหมีการตอบแทนท่ีเอ้ือประโยชนตอกัน หรือหวังผลประโยชนเก่ียวกับงานของบริษัท 

2.2 ไมทําธุรกรรมโดยไมชอบ ซึ่งเก่ียวของกับเจาหนาท่ีภาครัฐ บุคคลหรอืหนวยงานอ่ืน โดยทางตรงหรือทางออม 

2.3 ไมบรจิาคเงินหรือจายเงินเพ่ืออํานวยความสะดวก หรือใหเงินสนับสนุนใดๆ แกบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนเพ่ือเปนชองทางในการจายสินบน 

2.4 ไมสนับสนุนเงินหรือประโยชนอ่ืนใด ไมวาทางตรงหรือทางออมใหแกพรรคการเมือง กลุมทางการเมือง หรือบุคคลใดท่ีเก่ียวของ กับทาง

การเมือง เพ่ือใหไดรับประโยชนในการดําเนินงานของธุรกิจหรือประโยชนของตนเองและพวกพอง 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทตระหนักถึงการเคารพตอชีวิตและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคนทุกฝาย จึงมีแนวทางสงเสริมและกระตุนใหมีการปฏิบัติตามหลักการ 

สิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งคนทุกคนยอมมีสิทธิท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงถึงความแตกตางเรื่องเพศ เช้ือชาติ ศาสนา สผีิว  ฐานะ ความ

เช่ือทางการเมือง ความเช่ือในทางอ่ืนใด เปนตน ซึ่งบริษัทใหความสาํคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของกรรมการและ พนักงานทุกคนในองคกร 

และเปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดเห็นหรือรองเรียนเก่ียวกับการถูกละเมิดสิทธิสวนบุคคลได 

 

 

 



4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอพนักงาน โดยผูบริหารจะตองปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม บริหารงานโดยความไมลําเอียง สนับสนุน

ผลักดันการสรางศักยภาพในความกาวหนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน จัดสวัสดิการใหแกพนักงานอยางเหมาะสม และปฏิบัติตอ

พนักงานดวยความจริงใจ รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางมีเหตุผล นอกจากน้ันบริษัทไดมีชองทางรับขอเสนอแนะหรือ เรื่องรองทุกขจาก

พนักงาน ซึ่งไดมีการกําหนดข้ันตอนและกระบวนการในการพิจารณารับเรื่องรองทุกขอยางเปนธรรม 

5) ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทไดกําหนดใหผูบริหารและพนักงานของบริษัทตองปฏิบัติตอลกูคาตามขอปฏิบัติจรยิธรรมธุรกิจท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด เอาใจใสและ

รับผิดชอบตอลูกคา ท้ังในดานคุณภาพสินคาและการใหบริการท่ีดีและไดมาตรฐาน มีการรักษาความลับของลูกคา ใหความสําคัญกับการกําหนด

ราคาท่ีเปนธรรมและเทาเทียมกันภายใตนโยบายการกําหนดราคาของบริษัท 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทไดกําหนดแนวทางการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมท้ังภายในโรงงานและสาํนักงานรวมถึงใหความสําคัญและรับผิดชอบตอชุมชนในบริเวณ 

โดยรอบเก่ียวกับสิ่งแวดลอม ดําเนินธุรกิจดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ไมใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนใกลเคียง เชน ควบคุมมลพิษ

ทางอากาศท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและปริมาณนํ้าเสียของโรงงานกอนสงออกไปภายนอก เปนตน 

7) การรวมพัฒนาชุมชน 

บริษัทมีนโยบายใหการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคมเพ่ือสงเสรมิชีวิตความ

เปนอยูของชุมชนในบริเวณใกลเคยีงโรงงานและสํานักงานของบรษัิท 

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซ่ึงไดจากการดําเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม สิง่แวดลอม และ 

ผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทจะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมในดานตางๆ ไมวาจะเปนนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการผลิต กระบวนการทํางาน ท้ังในระดับภายใน

องคกรและระดับความรวมมือระหวางองคกร โดยเนนนวัตกรรมเชิงสรางสรรคท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สรางผลิตผลและมลูคาเพ่ิม 

ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม บริษัทถือเปน นโยบายวาการเผยแพรนวัตกรรมเปนหน่ึง ในความรับผิดชอบตอสังคมโดยจะมกีารสื่อสาร

และเผยแพรนวัตกรรมใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียท้ังทางตรงทางออมรับทราบผานชองทาง 

ท่ีหลากหลาย เพ่ือใหมั่นใจวาขอมลูขาวสารดานนวัตกรรมเหลาน้ีจะสื่อสารไปถึงกลุมผูมสีวนไดเสียอยางท่ัวถึง 

 

 

 

 



10.3 กิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CSR-After Process) 

บริษัทใหการสนับสนุนผลักดันใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับจัดกิจกรรมหรือเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเห็นวาเปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

โดยมีวัตถุประสงคสงเสรมิใหบุคลากรของบริษัทมีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม และเพ่ือเปนการ สรางความสัมพันธอันดรีะหวางบุคลากร ภายในบริษัท

ไดอีกทางหน่ึง ตัวอยางกิจกรรมเพ่ือสังคมไดแก บริจาคเพ่ือการศึกษา บริจาคใหโรงพยาบาล เลี้ยงอาหารกลางวันและ มอบของขวัญวันเด็กแหงชาติ 

บริจาคสิ่งของเครื่องใชจําเปนแกเด็กๆ 

 

 

 


