นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สาหรับ
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

อนุมตั ิโดย : _____________________
(ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ)
ประธานกรรมการบริษัท
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นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และคุณภำพชีวิตของชุมนุมในทุก ๆ พืน้ ที่ท่ีเข้ำไปดำเนินธุรกิจตำมหลักปฏิบัติสำกล โดยให้ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนำวิถีชีวติ และควำมเป็ นอยู่ท่ดี ีของชุมชนและสังคมอย่ำงยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดแนวทำงเกี่ยวกับ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี ้

1.

1.

กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม

2.

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น

3.

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

4.

กำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม

5.

ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค

6.

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

7.

กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม

8.

นวัตกรรมและกำรเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรดำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม
บริษัทถือปฏิบตั ิแนวทำงกำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี

ต่อบริษัทในระยะยำว ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
1.

หลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือหำกพบว่ำมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์เกิดขึน้ บริษัทจะจัดให้มีกระบวนกำรไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่ำง
ครบถ้วน

2.

ส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมกำรเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน

3.

ไม่สนับสนุนกำรดำเนินกำรที่มีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
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2.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีกำรบริหำรกิจกำรบนพืน้ ฐำนควำมโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร และปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ กำรป้ อ งกั น และต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น กำรให้ห รือ รับ สิ น บนกับ เจ้ำ หน้ำ ที่ ข องรัฐ หรื อ
ภำคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรทำงำน และสำยกำรบังคั บ
บัญชำในแต่ละหน่วยงำนให้มีควำมชัดเจน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง
เหมำะสม ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
2.1

ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทดำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ
ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอ

2.2

กรรมกำร ผู้บ ริห ำร และพนัก งำนของบริษั ท มี ห น้ำที่ ต ้ อ งรำยงำนให้บ ริษั ท ทรำบถึง กำรกระท ำที่ เข้ำข่ ำ ย
กำรทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษทั โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชำหรือบุคคลที่รบั ผิดชอบ และให้ควำมร่วมมือ
ในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงต่ำง ๆ

2.3

บริษั ท จะให้ค วำมเป็ น ธรรมและคุ้ม ครองผู้ร อ้ งเรีย นที่ แ จ้ง เรื่ อ งกำรทุ จ ริต คอร์รัป ชั่ น รวมทั้ง บุ ค คลที่ ใ ห้
ควำมร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น

2.4

คณะกรรมกำรบริษั ท คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ ำยจัดกำรต้องปฏิ บัติ ตนเป็ นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชั่น และมีหน้ำที่ในกำรให้กำรส่งเสริมและสนับสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่น
เพื่อสื่อสำรไปยังพนักงำนและผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำย รวมทัง้ ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำร
ต่ำง ๆ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมำย

2.5

ผูท้ ่กี ระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นจะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอำจ
ได้รบั โทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนัน้ ผิดกฎหมำย

2.6

บริษั ท จัด ให้มี ก ำรสื่ อ สำรนโยบำยกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริต คอร์รัป ชั่น ไปยัง หน่ ว ยงำนทุ ก ระดับ ในบริ ษั ท
ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น กำรอบรมพนักงำน ระบบสื่อสำรภำยในของบริษัท เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องทรำบและนำ
นโยบำยไปปฏิบตั ิ เป็ นต้น

2.7

บริษัทกำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส โดยส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยช่องทำง เพื่อให้พนักงำนและ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย และจัดให้มีมำตรกำรกำรปกป้องผูแ้ จ้งเบำะแส โดยมีกำร
ปกปิ ดตัวตนของผูแ้ จ้งเบำะแสอย่ำงเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ำยที่ไม่เป็ นธรรม รวมถึง
มีกำรแต่งตัง้ บุคคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ
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2.8

บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญำ คู่คำ้ หรือบุคคลอื่นที่ตอ้ งปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทรำยงำนกำรละเมิด
นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นของบริษัท

2.9

บริษัทมีนโยบำยในกำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรฝึ กอบรม กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และกำรกำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัทอย่ำงเป็ นธรรมและเพียงพอ
เพื่อป้องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นภำยในองค์กร และเป็ นกำรสร้ำงหลักประกันให้แก่พนักงำนและลูกจ้ำงของ
บริษัท

2.10 บริษั ทจัดให้มีระเบียบกำรเบิกจ่ำยและระเบี ยบกำรจัดซือ้ จัด จ้ำง โดยกำหนดวงเงิน ตำรำงอำนำจอนุมัติ
วัตถุประสงค์ในกำรทำรำยกำร และผูร้ บั ซึ่งต้องมีเอกสำรหลักฐำนที่ชดั เจนประกอบ และมีกำรกำหนดอำนำจ
อนุมตั ิในแต่ละระดับอย่ำงเหมำะสม
2.11 เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรในเรื่องที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รปั ชั่นในเรื่องดังต่อไปนี ้
ให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษัทต้องปฏิบตั ิดว้ ยควำมระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชดั

3.

(1)

กำรให้ มอบหรือรับของกำนัล และกำรเลีย้ งรับรองจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย
เป็ นตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ำปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่ำที่เหมำะสม

(2)

กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้อง
มั่นใจว่ำกำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนดังกล่ำวไม่ได้เป็ นกำรอำพรำงกำรติดสินบน

(3)

ในกำรดำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมูล และกำรดำเนินกำรอื่น ๆ กับหน่วยงำนภำครัฐ
หรือ เอกชนจะต้องเป็ น ไปอย่ ำงโปร่งใส และถูกต้อ งตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้ กรรมกำร ผู้บ ริห ำร
พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขัน้ ตอนของกำรดำเนินกิจกำร

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบัติต่อผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็ น

พนักงำน ชุมชน และสังคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็ นมนุษย์ ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
3.1

สนับสนุน และเคำรพในกำรปกป้อ งสิ ทธิ ม นุษ ยชน โดยหมั่น ตรวจตรำดูแลมิ ให้ธุรกิ จของตนเข้ำไปมี ส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

3.2

ส่งเสริมให้มีกำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำยในธุรกิจของบริษัท และกระตุน้ ให้มี
กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกล โดยควำมรับผิดชอบของธุรกิจด้ำนสิทธิ มนุษยชน
ยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผูร้ ว่ มทุน และคู่คำ้
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3.3

ปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค ลำกรของบริ ษั ททุ ก คนโดยเสมอภำคกั น ไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ ไม่ แ บ่ ง แยก ถิ่ น ก ำเนิ ด
เชือ้ ชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ สมรรถภำพร่ำงกำย ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบตั ิงำน

3.4

ห้ำมบุคลำกรของบริษัทกระทำกำรที่ก่อควำมเดือดร้อน รำคำญ บั่น ทอนกำลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดควำมเป็ น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน ที่มีลักษณะเป็ นกำรคุกคำมทำงเพศไม่ว่ำต่อบุคลำกรของบริษัท หรือ
บุคคลภำยนอกที่ เข้ำมำติดต่ อธุรกิ จ ทั้งนี ้รวมถึง กำรละล่วงทำงเพศ กำรเกี ย้ วพำรำสี กำรลวนลำม กำร
อนำจำร และกำรมีไว้ซ่งึ ภำพลำมกอนำจำร ทัง้ ทำงวำจำและกำรสัมผัส

4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยที่

จะช่วยเพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทและบริษัท
ย่อยในอนำคต ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
4.1

จัด ให้มี ก ระบวนกำรจ้ำ งงำน และเงื่ อ นไขกำรจ้ำ งงำนเป็ น ธรรม รวมถึ ง กำรก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และ
กำรพิจำรณำผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรทำงำนที่เป็ นธรรม

4.2

ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรจัดอบรม สัมมนำ ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วมสัมมนำ
และฝึ กอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำควำมรู ้ ควำมสำมำรถศักยภำพของบุคลำกร รวมถึ ง
ปลูกฝั งทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรทำงำนเป็ นทีมแก่บุคลำกร นอกจำกนี ้ บริษัทยังสนับสนุน
กำรพัฒนำองค์กรและทรัพยำกรบุคคล โดยเน้นกระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ กำรกำหนดบทบำท
หน้ำที่ของพนักงำนให้ชัดเจน กำรกำหนดผลตอบแทนที่เหมำะสม กำรพัฒ นำระบบกำรประเมินและเพิ่ ม
สมรรถนะกำรทำงำนของพนักงำน

4.3

จัด ให้มี สวัส ดิ ก ำรด้ำ นต่ ำ ง ๆ ส ำหรับ พนัก งำนตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด เช่ น ประกั น สัง คม เป็ น ต้น และ
นอกเหนื อ จำกที่ ก ฎหมำยก ำหนด เช่ น ประกัน สุข ภำพ และประกัน อุบัติ เหตุ เป็ น ต้น รวมถึ งกำรให้เงิ น
ช่วยเหลือประเภทต่ำง ๆ แก่พนักงำน เช่น เงินช่วยเหลือพนักงำนสำหรับค่ำพิธีฌำปนกิจบิดำมำรดำที่เสียชีวิต
ของพนักงำน ทุนกำรศึกษำสำหรับบุตรพนักงำน เป็ นต้น

4.4

ด ำเนิ น กำรให้พ นัก งำนปฏิ บัติ งำนได้อ ย่ ำ งปลอดภัย และมี สุข อนำมัย ในสถำนที่ ท ำงำนที่ ดี โดยจัด ให้มี
มำตรกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้ำงให้พนักงำนมีจิตสำนึกด้ ำนควำมปลอดภัย รวมถึงจัดกำร
ฝึ กอบรม และส่งเสริมให้พนักงำนมีสขุ อนำมัยที่ดี และดูแลสถำนที่ทำงำนให้ถูกสุขลักษณะ มีควำมปลอดภัย
อยู่เสมอ

4.5

เปิ ด โอกำสให้พ นัก งำนสำมำรถแสดงควำมคิ ด เห็ น หรือ ร้อ งเรีย นเกี่ ย วกับ ปฏิ บัติ อ ย่ ำ งไม่ เป็ น ธรรมหรื อ
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กำรกระทำที่ไม่ถกู ต้องในบริษัท รวมถึงให้กำรคุม้ ครองพนักงำนที่รำยงำนเรื่องดังกล่ำว
5.

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้บริโภค
บริษัทคำนึงถึงควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำซึ่งเป็ นผูท้ ่ีซือ้ สินค้ำและบริกำรจำกบริษัท รวมทัง้ ผูบ้ ริโภคซึ่งเป็ นผูท้ ่ีใช้

สินค้ำและบริกำรที่บริษัทผลิต ด้วยรำคำที่เหมำะสม มีคณ
ุ ภำพ และมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ และผูบ้ ริโภค ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
5.1

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำสินค้ำ และบริกำรให้ครบวงจร บริกำรรวดเร็ว มีคณ
ุ ภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ และผูบ้ ริโภคอย่ำงต่อเนื่องบุคลำกรของบริษัท ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และ
ผูบ้ ริโภคอย่ำงเต็มที่ดว้ ยรำคำที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพ ไม่จำกัดสิทธิของผูบ้ ริโภค และมี
เงื่อนไขที่เป็ นธรรมสำหรับผูบ้ ริโภค

5.2

บริษัทจะจัดให้ลูกค้ำได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือ
โฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ำมีขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอในกำรตัดสินใจ และจะไม่ทำกำรใดอันเป็ นกำร
หลอกลวง หรือทำให้หลงเชื่อในคุณภำพสินค้ำ และบริกำรของบริษัท

5.3

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนำควำมปลอดภัยในกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัท โดยควำมปลอดภัยของผูบ้ ริโภคนัน้ มี
ควำมสำคัญ ยิ่ง บริษั ท จะกำหนดให้มี ป้ ำยเตื อนภัย และตรวจสอบควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร
รณรงค์ รวมทัง้ อบรมพนักงำนในเรื่องควำมปลอดภัยสำหรับผูบ้ ริโภคอย่ำงเคร่งครัดและต่อเนื่อง

5.4

บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้ำสัมพันธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
คุณภำพของสินค้ำและบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว

5.5
6.

บริษัทจะรักษำข้อมูลของลูกค้ำไว้เป็ นควำมลับ และจะไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่ำวไปใช้ในทำงที่มิชอบ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม

อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องในกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยตระหนักถึงควำมสำคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ ยวข้องตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคมในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและพัฒ นำ
คุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
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6.1

บริษัทจะคำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติโดยให้มีผลกระทบต่อควำมเสียหำย
ของสังคมสิ่ งแวดล้อ มและคุณ ภำพชี วิ ต ของประชำชนน้อ ยที่ สุด สนับ สนุน กำรลดกำรใช้พ ลังงำน และ
ทรัพยำกร

6.2

บริษัทส่งเสริมให้ควำมปลอดภัยเป็ นเรื่องสำคัญโดยจัดทำข้อกำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพควำม
ปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม ที่มีม ำตรกำรไม่น้อยกว่ำที่ กฎหมำยกำหนดตำมมำตรฐำนสำกล
บุคลำกรของบริษัทต้องศึกษำ และปฏิบตั ิตำมกฎหมำยนโยบำยข้อกำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพ
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

6.3

บริษัทจะดำเนินกำรทุกวิถีทำงเพื่อควบคุมและป้องกันควำมสูญเสียในรูปแบบต่ำง ๆ อันเนื่องมำจำกอุบตั ิเหตุ
อัคคีภยั กำรบำดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจำกกำรทำงำน ทรัพย์สินสูญหำยหรือเสียหำย กำรละเมิดระบบรักษำควำม
ปลอดภัย กำรปฏิบตั ิงำนไม่ถูกวิธี และควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ที่เกิดขึน้ ตลอดจนรักษำสภำพแวดล้อมในกำร
ทำงำนที่ปลอดภัยต่อบุคลำกรของบริษัท และมีกำรซักซ้อมแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยเป็ นประจำ ทัง้ นีถ้ ือ
เป็ นหน้ำที่รบั ผิดชอบของผูบ้ ริหำรและพนักงำนในกำรรำยงำนอุบัติเหตุอุบัติกำรณ์โดยปฏิบตั ิตำมขัน้ ตอนที่
กำหนดไว้

6.4

บริษัทจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉกุ เฉินในทุกพืน้ ที่ปฏิบตั ิกำร มีแผนจัดกำรเหตุฉกุ เฉินและสภำวะ
วิกฤตขององค์กร เพื่อเตรียมพร้อมต่อกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึน้ เช่น เพลิงไหม้ ก๊ำซสำรเคมี
หรือของเสียรั่วไหลและมีกำรเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่น ที่อำจทำให้กำรดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร

6.5

บริษัทจะจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงควำมรูค้ วำมเข้ำใจและเผยแพร่ขอ้ มูลให้กับบุคลำกรของบริษัท
พนักงำนของผูร้ บั จ้ำง ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบและเข้ำใจในนโยบำยกฎระเบียบ
ขั้นตอนวิธีปฏิ บัติและข้อ ควรระวังต่ ำง ๆ ทำงด้ำนคุณ ภำพควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ งแวดล้อ ม
ตลอดจนนำไปยึดถือปฏิบตั ิได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

6.6

หำกกำรปฏิ บัติ งำนใดไม่ ป ลอดภัย หรื อ ไม่ อ ำจปฏิ บั ติ ต ำมข้อ ก ำหนดและมำตรฐำนทำงด้ำ นคุ ณ ภำพ
ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่ำกำรปฏิบตั ิงำนมีผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ร้ำยแรง ให้บุคลำกรของบริษัทยุติกำรปฏิบัติงำนเท่ำที่ทำได้ช่ วั ครำวเพื่อแจ้งผูร้ ่วมงำน ผูบ้ ังคับบัญชำ และ
หน่วยงำนที่รบั ผิดชอบเพื่อดำเนินกำรแก้ไข หรือวำงแผนแก้ไขต่อไป โดยห้ำมปฏิบตั ิงำนต่อไปโดยเด็ดขำด

7.

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ในกำรพัฒนำและคืนกำไรสู่ชุมชน และสังคมโดยรวม โดย

บริษัทให้ควำมสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดกำรพัฒนำสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทำนุบำรุงศำสนำ
และอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทัง้ สนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชนและสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชมุ ชนที่ดอ้ ย
โอกำสให้เป็ นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้ ดังนี ้
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แนวปฏิบัติ
7.1

บริษัทมุ่งที่จะทำควำมเข้ำใจและสื่อสำรกับสังคมเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท และควำมรับผิดชอบของ
บริษัทต่อชุมชน สังคมโดยรวม และสิ่งแวดล้อม โดยจะไม่ปกปิ ดข้อเท็จจริงที่อำจเปิ ดเผยได้ รวมทั้ง บริษัท
จะแจ้ง ข้อมูลกำรร่วมพัฒ นำชุมชนและสังคมของบริษั ท ต่อ นัก ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปอย่ำงทัน
สถำนกำรณ์

7.2

บริษัทมุ่งปลูกฝั งจิตสำนึกในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึน้ กับบุคลำกรของ
บริษัททุกระดับอย่ำงต่อเนื่อง ให้ควำมสำคัญในกำรทำธุรกรรมกับคู่คำ้ ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่ ง แวดล้อ ม ทั้ง นี ้ บริษั ท มุ่ งหวัง จะเป็ น ผู้น ำในกำรส่ ง เสริม กำรใช้แ ละกำรอนุ รัก ษ์ พ ลัง งำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพเพื่อประโยชน์ต่อชนรุน่ หลัง

7.3

บริษัทจะคืนกำไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้ำงสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม่ำเสมอ โดย
กิจกรรมที่จะกระทำต้องเป็ นกิจกรรมที่เหมำะสม สร้ำงประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง
หำกเลื อกใช้ก ำรบริจำคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริจำค เพื่ อให้แ น่ใจว่ำน ำไปใช้เพื่ อกำรกุศ ลอย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงแท้จริง และกำรบริจำคต้องมีเอกสำรหลักฐำน

8.

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทนำแนวคิดในกำรรับผิดชอบต่อสังคมมำปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทำงธุรกิจที่สร้ำงประโยชน์ ต่อธุรกิจ

ของบริษัทและสังคม ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
8.1

สำรวจกระบวนกำรต่ ำง ๆ ของธุรกิ จที่ด ำเนิน กำรอยู่ในปั จจุบัน ว่ำ ก่อ ให้เกิ ดควำมเสี่ย งหรือ มีผลกระทบ
ในทำงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่ำงไร และศึกษำหำแนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว
รวมทั้งศึกษำ พิจำรณำ และวิเครำะห์กระบวนกำรทำงำนอย่ำงละเอียดและครอบคลุมทุกด้ ำน เพื่ อสร้ำง
โอกำสในกำรพัฒนำไปสู่กำรค้นพบนวัตกรรมทำงธุรกิจ

8.2

เปิ ดเผยนวั ต กรรมที่ ค ้น พบในสิ่ ง ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ กระตุ้น ให้ ธุ ร กิ จ และ
ผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นได้ปฏิบตั ิตำม

8.3

วิเครำะห์แนวทำงแก้ไขปั ญ หำ ตลอดจนพัฒ นำนวัตกรรมตลอดเวลำ โดยเป็ น กระบวนกำรที่ด ำเนิน กำร
ต่อเนื่องอย่ำงไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อควำมเจริญเติบโตควบคู่ กบั กำร
สร้ำงผลกำไรของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน

9.

การจัดทารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
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บริษัทจะดำเนินกำรเปิ ดเผยข้อมูลในกำรปฏิบตั ิ ตำมแนวทำงกำรรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้
เสียทุกฝ่ ำย
แนวทางปฏิบัติ
บริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รำยงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยจะจัดให้มีขอ้ มูลที่ถกู ต้อง และมีเนือ้ หำครอบคลุม
กำรดำเนินงำนของบริษัทในด้ำนต่ำง ๆ เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม ควำมปลอดภัย เพื่อเป็ นแนวทำงหรือประโยชน์ต่อบุคคล สังคม
หรือองค์กร
นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมนีใ้ ห้มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 2 มิถนุ ำยน 2563 เป็ นต้นไป

ประกาศใช้ครั้งที่ 00
วันที่ 02/06/63

9/9

