
 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
นโยบายภาพรวม 

บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนบัสนุนการดําเนินกิจกรรมเพือสงัคมและชุมชนโดยรอบ รวมทงัใส่ใจดแูลสิงแวดล้อมอย่างต่อเนืองมีเจตนารมณ์ทีจะทํางานร่วมกบัผู้ ทีมีส่วนเกียวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสมัพันธ์อนัดีทีเกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึงกันและกัน คํานึงถึงผลกระทบทีอาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนทีบริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทงัสร้างทัศนคติและวฒันธรรมองค์กรเพือให้พนกังานมีความรับผิดชอบต่อสงัคมทีอยู่ร่วมกนั 
นโยบายนี มีหลกัการกําหนดไว้เพือเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกนั ดงันี 
(1) การกํากบัดูแลองค์กร บริษัทฯ มุ่งมันทีจะเป็นต้นแบบทีดี ด้วยการสร้างความน่าเชือถือให้กับผู้ลงทุนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินธุรกิจ เพิมมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยงัยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีอนัเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสงัคมไทย ทงันีเพือให้บรรลเุป้าหมายและดํารงรักษาความเป็นเลิศในคุณธรรม อนัเป็นคณุค่าพนืฐานขององค์กรชนันํา (2) สิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิมนษุยชนขนัพืนฐานเพือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชนั ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอรัปชันทุกรูปแบบ (3) การปฏิบัติด้านแรงงาน บริษัทฯ มีการกํากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับทีเหมาะสม กับอุตสาหกรรมของไทย การปรับปรุง เปลียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองค์กรนนัจะดําเนินการอยา่งรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายไทย รวมทงัปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อบงัคบัทีเกียวข้องกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพแวดล้อมการทํางานทีมีความปลอดภยัสําหรับพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้มาเยียมชมบริษทัฯ โดยพยายามให้ทุกคนปลอดภยัจากอบุตัิเหตแุละอนัตรายใดๆ ทีอาจจะเกิดขนึได้ (4) สิงแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิงแวดล้อมทีชัดเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบสิงแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร ทงันีเพือรักษาและดํารงไว้ซงึระบบนิเวศและสิงแวดล้อมของชุมชนทบีริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ รวมทงัสร้างวฒันธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสํานกึของพนกังานและผู้ทีปฏิบตัิงานในบริษัทฯ สู่วฒันธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยงัยืน (5) การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ มีความมุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบตัิตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองค์กรทีมีความเป็นกลางทางการเมือง (6) ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา มุ่งเน้นการบริการทีดีเพือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจดัการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทงัพยายามทีจะแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนจากการผลิต และ/หรือการ



 

บริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความคาดหวงัทีจะได้รับสินค้าและการบริการในลักษณะเดียวกนันีจากองค์กร ผู้จดัหาสินค้า โดยมุ่งเน้นทีจะคงไว้ซงึความสมัพนัธ์ทียงัยืนกบัลกูค้าและผู้จดัหา (7) การมีส่วนร่วมและการพฒันาชมุชน บริษทัฯ จะพจิารณาความต้องการของชมุชน ส่งเสริมบุคลากรเพือเป็นหุ้นส่วนกบัผู้มีส่วนเกียวข้องในท้องถินรอบสถานประกอบการในด้านการพัฒนาการศึกษา วฒันธรรม สงัคม และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึน พร้อมทงัส่งเสริมและสนบัสนุนให้พนกังานมีส่วนร่วมทํางานอาสาสมคัร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกบัชุมชน 
การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

1. กระบวนการจัดทาํรายงาน 
เพือเป็นการกํากับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบทางสังคม)Corporate Social Responsibility Policy : CSR) และนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน )Anti-Corruption Policy) บริษัทฯ จึงกําหนดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR โดยนําเสนอแผนงานให้ทีประชมุคณะกรรมการบริหารอนมุตัิเป็นประจําทุกปี รวมถงึรายงานสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม CSR ทีกระทําในปีทีผ่านมาให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบด้วย ซึงในปี 2557ทีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจดักิจกรรมแรลลีพนกังานเถ้าแก่น้อยร่วมใจปลกูป่าโกงกางทีจงัหวดัเพชรบุรี เป็นการปลูกจิตสํานึกด้านการรักษาระบบนิเวศและสิงแวดล้อมให้พนักงาน นอกจากนีในเทศกาลสําคัญทางพุทธศาสนาได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รวมถึงบริจาคสิงของให้กบัวัดทีอยู่โดยรอบบริษัทฯ รวมถึงการแจกทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในละแวกโรงงานทีจังหวดัปทุมธานี  ซงึการรายงานกิจกรรมเหล่านีให้กบัพนกังาน บริษัทฯ ได้ทําผ่านเมล์ภายในบริษัทและกระดานข่าวสาร รวมถงึการรายงานผู้บริหารในการประชมุประจําเดือนของคณะกรรมการบริหาร 
สําหรับการกํากับดูแลนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ กําหนดให้พนกังานทีมีข้อร้องเรียนเกียวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ นําเสนอข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดทํารายงานเพือพิจารณาและนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือดําเนินการต่อไป 

2. การดาํเน ินงานให้เป็นไปตามนโยบายทบีริษัทเปิดเผยไว้ 
การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบายดําเนินธุรกิจให้รับผิดชอบต่อสงัคม ซึงหลายกระบวนการได้ถกูกําหนดอยู่ในระเบียบการปฏิบตัิการตามระบบมาตรฐาน ISO และการกําหนดดชันีชีวดัผลงาน (Key Performance Indicator :KPI) ระดับฝ่ายและระดับบุคคล  และในกระบวนการต่างๆ  มีการกําหนดแนวปฏิบตัิและสือสารกับพนักงาน รวมถึงการเข้ามาตรวจทานกระบวนการปฏิบติังานของสถาบนัทีได้รับการรับรอง certified ISO  ทําให้มนัใจได้ว่าบริษัทได้ดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายทีเปิดเผยไว้  ตวัอย่างการดําเนินงาน เชน่  
ทางฝ่ายบุคคลทีได้รับมอบหมายให้ดําเนินกิจกรรมด้านนี ได้มีการประสานงานกับทุกหน่วยงานทีเกียวข้องในการปฏิบตัิงาน เช่น การกําหนดข้อปฏิบติัหรือประกาศต่างๆ ในโรงงานได้มีการทําทงัภาษาไทย, ภาษาองักฤษ ,และภาษาเมียนมาร์ รวมถึงการจดักิจกรรมต่างๆ ก็ได้เปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนทุกเชือชาติเข้าร่วม เช่นการจดัทําบุญตกับาตรในวนัสําคญัทางศาสนา, การจดังานสงัสรรค์ปีใหม่ เป็นต้น เพือเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคของพนกังานทุกชนชัน  การปรับปรุงทศันียภาพรอบโรงงานและชุมชนทีอยู่โดยรอบโดยการปลูกต้นไม้ตามลํารางสาธารณะด้านหน้าโรงงาน ,การจดัฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัเพือทบทวนและส่งเสริมความรู้ในงาน 



 

ฝ่ายจัดซอืกําหนดในระเบียบการเรืองการจดัหา Supplier ต้องมีมากกว่า 1 รายสําหรับรายการวตัถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกัน  การจัดพิมพ์ช่องทางการติดต่อร้องเรียนลงในบรรจุภัณฑ์ทุกซอง  การติดต่อสือสารตรงกับประธานเจ้าหน้าทีบริหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์เป็นต้น 
3. การดาํเน ินธุรกิจทมีีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบต่อสงัคม สิงแวดล้อม อนัเป็นกรณีทีอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ชือเสียง หรือความน่าเชือถือ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อย่างมีนยัสําคญั 
4. กิจกรรมเพือประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดล้อม (after process) 
กิจกรรมบริจาคเพือผู้ประสบภยันําท่วม 

     
 
กิจกรรม Car Rally ปลกูป่า เมือวนัที 13-14 มิถนุายน 2557 

  



 

กิจกรรมบริจาคโลหิต เมือวนัที 3 กมุภาพนัธ์ 2557 

  กิจกรรมปันรัก ปันนําใจ ไม่ทอดทิงกนั ในวนัแห่งความรัก 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 5. การป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชัน 
นโยบาย 
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 3/2558 เมือวนัที 12 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดงันี 
บริษัทฯ มุ่งมนัในการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมนัในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลทีดี ดังนันเพือให้มันใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกําหนดในการดําเนินการทีเหมาะสม เพือป้องกันคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของ บริษัทฯ และดําเนินการทางธุรกิจทีเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้จดัทํานโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัเป็นลายลักษณ์อกัษรขึน เพือเป็นแนวทางการปฏิบติังานขององค์กร อย่างโปร่งใส ยังยืน และเป็นส่วนหนงึของการดําเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั ดงัต่อไปนี 
1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนกังานทุกระดบั ต้องปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกียวข้องกบัเรืองคอร์รัปชนั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นส่วนหนึงของการดําเนินธุรกิจและเป็นหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บงัคับบัญชา พนักงานทุกคน ทุกระดับทีจะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกียวกบัการปฏิบตัิเพือให้การดําเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลตุามนโยบายทีเหมาะสม ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อกําหนดในการดําเนินการเพือให้สอดคล้องกบัการเปลียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้องรวมถึงหลักปฏิบติัด้านศีลธรรม โดยจดัให้มีการประเมินความเสียงในกิจกรรมทีเกียวข้องหรือกลุ่มเสียงต่อการทจุริตและคอร์รัปชนัและนํามาจดัทําเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบตัิแก่ผู้ ทีเกียวข้อง 



 

4. บริษัทฯ ไม่กระทําหรือสนบัสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมทีอยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพือการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวญัทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพือโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการทีไม่เหมาะสม 5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคมุภายในทีเหมาะสมและตรวจสอบอย่างสมําเสมอเพือป้องกันไม่ให้พนกังานมีการปฏิบตัิทีไม่เหมาะสม 6. บริษัทฯ จดัให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทจุริตและคอร์รัปชนัแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนกังาน เพือส่งเสริมความซือสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าทีความรับผิดชอบ รวมถึงสือให้เห็นความมุ่งมันของบริษัทฯ 7. พนักงานไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมือพบเห็นการกระทําทีเข้าข่ายคอร์รัปชันทีเกียวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลทีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคับบญัชา หรือบุคคลทีกําหนดให้ทําหน้าทีรับผิดชอบเกียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ การนิงเฉยหรือไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นความผิด 8. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานหรือบคุคลภายนอกทีแจ้งเรืองคอร์รปัชนัทีเกียวข้องกบับริษัทฯ 9. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานผู้ ทีกระทําคอร์รัปชัน เป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณ ซึงจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินยัสงูสดุตามระเบียบทีบริษัทฯ กําหนด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานนัผิดกฎหมาย 10. บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือยินยอมให้หน่วยงานภายนอก สอบทานระบบรายงานทางการบริหาร และระบบบริหารความเสียง เพือให้มนัใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมกบัธุรกิจ และมีประสิทธิผล 
การดําเนินการ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการดําเนินการของบริษัทเพือให้เป็นไปตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกียวข้องกับการคอร์รัปชนัทไีด้ดําเนินการแล้ว ดงัต่อไปนี 
(1) การประเมินความเสียงของธุรกิจ เพือระบุการดําเนินงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยทีมีความเสียงว่าอาจมีส่วนเกียวข้องกบัการคอร์รัปชนั 

คณะกรรมการบริหารความเสียงได้จดัให้มีการประเมินความเสียงของธุรกิจ  โดยได้รวมความเสียงในการทกุจริตเข้าไปอยู่ในความเสียงด้านการเงิน และมีมาตรการควบคมุโดยใช้ดชันีชีวดัความเสียงหลกั (Key Risk Indicator : KRI) 
(2) การกําหนดแนวปฏิบตัิเพือควบคุม ปอ้งกนั และติดตามความเสียงจากการคอร์รัปชนั 

บริษัทฯ มีนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทําผิดสําหรับใช้ควบคุม ป้องกนั และติดตามความเสียงจากการคอร์รัปชนัไว้อย่างชดัเจนและสามารถปฏิบตัิได้จริง 
(3) การสือสารและฝึกอบรมแก่พนกังานเพือให้ความรู้เกียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รัปชนั 

บริษัทฯ มีนโยบายไปรวมกบัคู่มือการปฐมนิเทศพนกังาน  เพือสือสารนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านคอร์รัปชนัให้พนกังานทราบ  รวมถงึได้มีการประกาศนโยบายให้พนกังานรับทราบทางอีเมล์และบอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชนั 



 

บริษัทฯ ให้ผู้ ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในในเรืองดังกล่าวและนํามาเสนอกับต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพือติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันดงักล่าว 
(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบญัชีทีสํานกังานให้ความเห็นชอบ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทงัหมด 

ความครบถ้วนเพยีงพอของกระบวนการทงัหมดเป็นไปตามกระบวนการของผู้สอบบญัชีทีจะต้องมีการออกรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้บริหาร (Management Letter :  ML) หลังจากทีมีการตรวจสอบหรือสอบทานและออกงบการเงนิประจําไตรมาสและประจําปี เพือนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป 
 


