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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR
ของบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ มีนโยบายเพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และกลุม่ ผู้มี
ส่วนได้ สว่ นเสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งกํ าหนดหลักการ 8 ข้ อ ได้ แก่ (1) การประกอบธุรกิ จด้ ว ยความเป็ น ธรรม (2) การต่อ ต้ า นการทุจ ริ ตคอร์ รั ปชั่น
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (4) การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม (5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้ า (6) การดูแลรักษา
สิง่ แวดล้ อมและความรับผิดชอบต่อสังคม (7) การพัฒนาชุมชนหรื อสังคม และ(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
ซึง่ ได้ จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

1.

นโยบายภาพรวม
บริ ษั ทฯ ได้ มี การกํ า หนดแนวทางการดํ าเนิน ธุร กิ จ โดยมี จุด มุ่ง หมายที่ต้อ งการผลตอบแทนจากการลงทุน

ความก้ าวหน้ าในธุรกิจ เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต โดยตระหนักดีกว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้ นนั ้
ไม่ใช่อยูท่ ี่ผลประโยชน์หรื อกําไรของบริ ษัทฯ เพียงอย่างเดียว จําเป็ นต้ องคํานึงถึงการคืนกําไรในสิง่ ที่ดีงามสูส่ งั คมควบคู่ไป
ด้ วย โดยนําความรั บผิดชอบต่อสังคม มาใช้ ในการบริ หารจัดการเพื่อให้ ธุรกิจประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทฯ
ดําเนินงานด้ วยความโปร่ งใส มีการกําหนดระเบียบการปฏิบตั ิงานส่วนต่างๆ ที่ชดั เจน และบังคับใช้ อย่างเคร่ ง ครัดเพื่อ
สร้ างความเท่าเทียมในการทํางาน นอกจากนี ้ยังมีการกํากับดูแลระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพ และป้องกันการ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีผ้ สู อบบัญชี ที่ได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบริ ษัทฯ
รับรู้สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ทังที
้ ่ได้ กําหนดไว้ ในกฎหมาย และที่บริ ษัทฯได้ กําหนดนโยบายขึ ้น ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คูค่ ้ า และชุมชน เป็ นต้ น
การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่งคณะผู้บริ หาร
และพนักงานทุกๆ คน จะมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิและรับผิดชอบตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแนว
ทางการดําเนินกิจการด้ วยหลักจริ ยธรรมและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1. ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต และดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ทังทางกฎหมาย
้
จรรยาบรรณ และมุง่ มัน่ ทําความดีตอ่ บุคคล กลุม่ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
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2. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มที่ ด้ วยการปฏิบตั ิอย่างระมัดระวัง ด้ วยข้ อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้ างอิงได้ รวมทัง้
ถือปฏิบตั ิตามขอกฎหมายและข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด
3.

ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า คูค่ ้ า อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหาก
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจงคูค่ ้ าให้ ทราบล่วงหน้ าเพื่อรวมกันหาแนวทางแก้ ไข

4. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าที่ตนได้ ล่วงรู้ มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึง
สงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้ าที่ตามกฎหมาย
5. เปิ ดให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนได้ เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้ าและบริ การ
6. เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลของสินค้ าและบริ การอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
7. ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆกับลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขไม่ได้
ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ ารับทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
8. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น โดยบริ ษัทฯ มีนโยบายให้ บคุ คลากรปฏิบตั ิ ตามกฎหมายหรื อ
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญา อาทิเช่น การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้ อง
ตามกฎหมาย
9. ส่งเสริ มและปลูกจิตสํานึกให้ แก่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ ในทุกระดับชันให้
้ เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม
(2)

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อยอมรับการคอร์ รัปชัน่

ในทุกรูปแบบไม่วา่ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรื อคนรู้ จกั หรื อเพื่อประโยชน์ ต่อธุรกิจ
และให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นฉบับนี ้อย่างสมํ่าเสมอตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ
และข้ อ กํ าหนดในการดําเนิ นการเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิ จ ระเบียบ ข้ อบังคับ และข้ อกํ าหนดของ
กฎหมาย
แนวทางปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
1. บริ ษัทฯ กําหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิอย่างระมัดระวังต่อ
รูปแบบการคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้


การให้ และรับสินบน
ห้ ามให้ หรื อรับสินบนทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะด้ วยตนเองหรื อมอบหมายให้ ผ้ อู ื่นกระทําแทนตน



การให้ หรือรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และผลประโยชน์ อ่ ืนๆ
การให้ หรื อรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง หรื อผลประโยชน์ อื่นๆ จากลูกค้ า คู่ค้า หรื อ บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องอื่น ให้ ปฏิบตั ิตาม “คูม่ ือการกํากับดูแลกิจการที่ดี” ของบริ ษัทฯ



การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
บริ ษัทฯ กําหนดให้ ทําการบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุนดังนี ้
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- เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และไม่ขดั ต่อศีลธรรม รวมทังไม่
้ เป็ นการกระทําการใดๆ
ที่จะมีผลเสียหายต่อสังคมส่วนรวม
- การให้ หรื อรั บ เงิ น บริ จ าคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ หรื อเงิ นสนับสนุนนัน้ ไม่ได้ ถูก
นําไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
- ให้ ปฏิบตั ิตามขันตอนการสอบทานและอนุ
้
มตั ิการบริ จาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์
หรื อเงินสนับสนุนตามระเบียบของบริ ษัทฯ
2. บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมัน่ ว่า การคอร์ รัปชัน่ เป็ นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทงการ
ั้
กระทําธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ไม่พงึ ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่าย
การคอร์ รัปชั่นที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องแจ้ งผู้บังคับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ รวมทัง้ จัดให้ มีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนจากบุคคลภายนอก
ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่บริ ษัทกําหนด
4. บริ ษัทฯ ต้ องให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธคอร์ รัปชัน่ หรื อแจ้ ง เบาะแสเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะไม่มีการลงโทษหรื อให้ ผลในทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่
แม้ วา่ การกระทํานันอาจทํ
้
าให้ บริ ษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
5. กรรมการ และผู้บริ หารทุกระดับของบริ ษัทฯ จะต้ องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น โดยกํา หนดให้ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่
ความรู้ สร้ างความเข้ าใจและส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างจริ งจัง
ต่อเนื่องและเสริ มสร้ างให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมองค์กร
6. นโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ นี ้ให้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริ หารงานบุคคล ตังแต่
้ การสรรหาหรื อ
การคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหน่ง การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน โดย
กําหนดให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทุกระดับสื่อสารทําความเข้ าใจกับพนักงานเพื่อใช้ ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ ใน “นโยบายการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี ” รวมทังระเบี
้
ยบ และคู่มือการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท ฯที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนแนวทาง
ปฏิบตั ิอื่นใดที่บริ ษัทจะกําหนดขึ ้นต่อไป
(3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ มนุษยชน โดยการปฏิบตั ิต่อผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะ

เป็ น พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ าง ด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและ
เสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขึ ้นพื ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา
สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไปมี
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ส่วนเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้ แรงแรง (Forced Labor) การใช้ แรงงานเด็ก (Child Labor)
และการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้ พนักงาน ชุมชนและสังคม มีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทําของบริ ษัทฯ หรื อบุคลากรใน บริ ษัทฯ ที่อาจเป็ นการละเมิด
สิทธิหรื อสร้ างความเดือดร้ อนใดๆ ให้ แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถร้ องเรี ยนผ่านการติดต่อหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์
หรื อหน่วยงานสิ่งแวดล้ อมและปลอดภัยของบริ ษัท ฯ และมีการจัดกิ จกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารให้ ชุมชนเข้ าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของกลุม่ บริ ษัทฯ รวมทังระบบการบริ
้
หารจัดการภายในของบริ ษัทฯ กรณีที่ชุมชนมีข้อสงสัยใดๆ
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและดําเนินงานของกลุม่ บริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการสร้ างองค์ความรู้ ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสํานึกให้ บคุ คลากรของบริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
(4)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

อันเป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและเจริ ญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทํางานที่เป็ นธรรม
3. ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่ วมสัมมนา
และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึง
ปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทํางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร
4. จัดให้ มีสวัสดิ การด้ า นต่า งๆ สําหรั บ พนัก งานตามที่ก ฎหมายกํ าหนด เช่น ประกัน สัง คม เป็ น ต้ น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกํ าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงการให้ เงิ น
ช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน
5. จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจําปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ
้
ษัทฯ โดยพิจารณาจากปั จจัยความเสีย่ ง
ตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของแต่ละบุคคล
6. ดําเนินการให้ พนักงานปฏิบัติงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึงจัดการ
ฝึ ก อบรม และส่งเสริ ม ให้ พ นักงานมี สุขอนามัย ที่ดี และดูแ ลสถานที่ ทํา งานให้ ถูก สุข ลักษณะ มี ความ
ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
7. เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อการ
กระทําที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
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(5)

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ดําเนินธุรกิจ โดยประสงค์ที่จะให้ มีการสร้ างสรรค์ นําเสนอ และบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์และการ

บริ การของบริ ษัทฯ แก่ลกู ค้ าอย่างมีมาตรฐานและมีจริ ยธรรมภายใต้ หลักการดําเนินงานดังนี ้
1. มุง่ มัน่ ที่จะจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริ การ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
2. ปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิและไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของ
ลูกค้ าที่ตนได้ ลว่ งรู้มาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึ งสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ น
แต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้ าที่ตามกฎหมาย
3. ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอเพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลในการตัดสินใจโดยไม่มี
การกล่าวเกินความจริ งทังในการโฆษณาหรื
้
อในการสื่อสารช่องทางอื่นๆ กับลูกค้ าอันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิ ด
ความเข้ าใจเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อเงือนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ
4. จัดให้ มีกระบวนการที่สามารถให้ ลกู ค้ าแจ้ งถึงปั ญหาหรื อการให้ บริ การที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริ ษัทฯ จะได้
ป้องกันแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ลูกค้ าและนําข้ อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหรื อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การ
ดังกล่าวต่อไป
(6)

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมและความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบตัวด้ วยตระหนักว่าบริ ษัทฯ เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมที่ร่วมก้ าว

เดินไปสูก่ ารพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืนสืบไป บริ ษัทฯ จึงได้ ดําเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องควบคูไ่ ปกับการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ดังนี ้
1. มีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสภาพสิ่งแวดล้ อมเป็ นสําคัญ และปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมที่บงั คับใช้ อยูอ่ ย่างเคร่งครัด ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มาตรการป้องกันมลพิษโดยจัดให้ มี
บ่อบําบัดนํ ้าเสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน และควบคุมให้ อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน
2. มีนโยบายการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจน และยึดถือปฏิบตั ิกนั ภายใน
องค์กร
3. ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
4. เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้ องถิ่นที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจ
5. ดําเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์ สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัทฯ
ตังอยู
้ ม่ ีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้นทังที
้ ่ดําเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
6. ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบพื ้นที่ที่บริ ษัทฯ เข้ าไปดําเนินธุรกิจอยูต่ ามควรแก่กรณี
7. ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม ชุมชน ชี วิตและ
ทรัพย์สิน อันเนื
้ ่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR

หน้ าที่ 5

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญกับการมีเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัย หรื อ จป. โดยจะทําหน้ าที่แนะนํา
กํากับดูแลรับผิดชอบให้ พนักงานในสถานประกอบการได้ รับความปลอดภัยในการทํางาน และสํารวจตรวจสอบ
ความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ ้นได้ จากเครื่ องจักรอุปกรณ์ และเครื่ องมือตลอดจนสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
เสนอให้ มีการป้องกัน หรื อแก้ ไขปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมในสถานประกอบการให้ ได้ มาตรฐาน ตามกฎหมาย
ความปลอดภัยประกาศใช้ โดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมทังการให้
้
การแนะนําเรื่ องการดูแลและ
รักษาสิง่ แวดล้ อมควบคูก่ นั ไป
(7)

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการรับผิดชอบต่อสังคม การมีสว่ นร่ วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดย

สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริ มการดําเนินงานด้ านจิตอาสาที่เกี่ยวข้ องกับ
การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตสํานึกด้ านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมให้ กบั
พนักงานทุกระดับ
(8)

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทังในระดั
้
บกระบวนการทํางานในองค์กร และในระดับความร่ วมมือระหว่าง

องค์กร ซึง่ หมายถึงการทําสิง่ ต่างๆด้ วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลีย่ นแปลงทางความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่า
เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้ สิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ ้น ก่อผลิตผลที่
เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสือ่ สารและเผยแพร่ให้ กบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
รับทราบทังทางตรงและทางอ้
้
อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ มัน่ ใจว่าข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทฯ
เข้ าถึงกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ ได้ อย่างทัว่ ถึง

2.

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิเพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายภาพรวมของการดําเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี ้

(1)

การดาเนินงานให้ เป็ นตามนโยบาย
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการปลูกฝั งพนักงานให้ เข้ าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบตั ิงานโดยตระหนักถึงการมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทฯ ทําการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้ พนักงานทุกคนเข้ าใจโดยผ่าน
นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ ประกาศใช้ ให้ ทราบโดยทัว่ กันเพื่อให้ พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามได้ ถกู ต้ อง
ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงานเข้ ารับการอบรมเพื่อเพื่อทักษะในการทํางานและมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ ทังนี
้ ้ ในการสร้ างเสริ มความตระหนักในการมีสว่ นร่ วมและ
สร้ างความรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมของบุค คลากรของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาแนวทางการดํ า เนิ น งานด้ า นความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริ ษัทฯ เพื่อ
กําหนดงบประมาณและรูปแบบในการดําเนินกิจกรรมสําหรับปี นนๆ
ั้
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR
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(2)

กระบวนการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯ ได้ คํานึงถึงกรอบแนวทางปฏิบตั ิ การดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายที่กําหนดและมี

การจัดทํารายงานผลการปฏิบตั ิตามนโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นรายปี เสนอต่อผู้บริ หารโดยจะมีการเปิ ดเผยใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี หรื อจัดทําเป็ นรายงานความยัง่ ยืนเพื่อเผยแพร่ทกุ ปี ภายหลังการเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
อนุมตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558

(นายสืบพงศ์ เกตุนตุ ิ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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