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แนวทางการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่ อสั งคม สิ่ งแวดล้อม
ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิแนวทางการดําเนินงานและข้อเสนอแนะแนวปฏิบตั ิต่อฝ่ าย
บริ หารและพนัก งานบริ ษทั ฯเพื่ อให้บ ริ ษ ทั ฯดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามหลัก การบรรษัทภิบาลและความ
รับ ผิดชอบต่ อสั ง คม สิ่ ง แวดล้อม เมื่ อวันที่ 24 มี นาคม 2559 โดยสอดคล้องกับการดํา เนิ นงานตาม
มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Standard - ISO 26000) และแนว
ปฏิบตั ิที่ดีดา้ น CSR (CSR Best Practices) ของบริ ษทั จดทะเบียนกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง
จริ ยธรรมขององค์กร และแนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ น CSR ในส่ วนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. ด้ านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
นํา แนวทางการกำํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษัท จดทะเบี ย นในประเทศไทยของสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งสอดคล้อง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) มาใช้เป็ นหลักใน
การดําเนิ นงานของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อมตามภารกิ จที่
ได้รับมอบหมาย โดยมี องค์ประกอบในการพิจารณา คือ

(1) สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders)
(2) การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
(3) สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนใด้เสี ย (Roles of Stakeholders)
(4) การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
(5) ความรับผิดชอบของกรรมการ (Board Responsibility)

2. ด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม (Social and Environmental Responsibility)
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นําแนวทางการประกอบธุ รกิ จเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ตามหลักการซึ่ ง
คณะทํา งานส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ มของบริ ษ ัท จดทะเบี ย นซึ่ งแต่ ง ตั้ง โดย
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.)ได้ก าํ หนดไว้ม าใช้รวมถึ ง แนวทางตาม
มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility Standard : ISO 26000) และ แนว
ปฏิ บตั ิ ที่ ดีด้า น CSR เพื่ อวางแผนกลยุท ธ์ และกำํ าหนดแนวปฏิ บ ตั ิ ด้า นความรั บผิดชอบต่ อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
(1) จริยธรรมขององค์ กร ถือเป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ิอนั ดีงาม ซึ่ งวิญญูชนทัว่ ไปพึงประพฤติปฏิบตั ิ
อันจะนํามาซึ่ งความสงบเรี ยบร้อยถูกต้อง เป็ นที่พึงพอใจของผูเ้ กี่ ยวข้องโดยทัว่ ไป ซึ่ งบริ ษทั ฯได้กำําหนด
เป็ นนโยบายสําคัญ และมีแนวปฏิบตั ิซ่ ึ งเกี่ยวข้องกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ดังนี้
แนวปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุ ้นในการดําเนินธุ รกิจบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต และจริ ยธรรมอันดีงาม ด้วยความพยามยามที่จะพัฒนากิจการให้มีความเจริ ญเติบโต มัง่ คง ปฏิบตั ิตาม
พันธกิจที่ให้ไว้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสู งสุ ด โดยคํานึ งถึงการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือ
หุ ้นอย่างต่อเนื่ อง เสมอภาค รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส และเชื่ อถือได้ต่อผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมีแนวปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดําเนิ นการใดๆ ด้วยจิตอันบริ สุทธิ์ ด้วย
ความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวม
2. จัดการดูแลไม่ให้สินทรัพย์ของบริ ษทั เสื่ อมค่าหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
3. รายงานสถานภาพของบริ ษทั โดยแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างสมํ่าเสมอ เท่าเทียมกันและ
ครบถ้วนตามความเป็ นจริ งในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตของบริ ษทั ทั้งที่เป็ นด้านบวกและด้านลบ และ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ เสนอเพิ่มวาระการประชุ มหรื อผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้ง
เป็ นกรรมการล่ ว งหน้ า ก่ อ นประชุ ม รวมทั้ง สามารถส่ ง คํา ถามล่ ว งหน้า มายัง บริ ษ ัท ได้ผ่ า นเว็บ ไซต์
www.dconproduct.com ของบริ ษท
ั
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4. บริ หาร จัดการ เพื่อให้บริ ษทั มีขีดความสามารถสู งในการดําเนินการ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลและมีความสามารถในการ
แข่งขัน
5.ไม่ให้กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อ ของครอบครัว หรื อ
บุคคลใกล้ชิด จากข้อมูลใดๆ ที่มีสาระสําคัญของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนนําไปเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอก และ/หรื อ ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
แนวปฏิบตั ิต่อลูกค้า
บริ ษ ทั ฯ มี นโยบายเกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติที่ เ ป็ นธรรมและรั บ ผิด ชอบต่ อ ลู ก ค้า ไว้อ ย่า งชัด เจนเป็ น
รู ปธรรม และเปิ ดเผยให้เป็ นที่ทราบกัน คือ มีความมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้กบั
ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อความสําเร็ จของธุ รกิจ บริ ษทั จึงพยามยามแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้า
ให้มีประสิ ทธิ ภาพและมี ประสิ ทธิ ผลอยู่ตลอดเวลา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว จึงได้กาํ หนด
แนวทางปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ด้ านสิ นค้ าและบริการ
1.1 ดําเนินการผลิตสิ นค้าโดยใช้คู่คา้ ซึ่ งเป็ นผูข้ ายวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและมีความรับผิดชอบ
1.2 ส่ งมอบสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรื อสู งกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่
เป็ นธรรม
1.3 ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ เพื่อป้ องกันมิให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ
หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้า หรื อ บริ การนั้นๆ โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
1.4 ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นที่ไว้วางใจของลูกค้า จัดให้มีร ะบบและ
กระบวนการที่ให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้มีความรวดเร็ วในการสนองตอบต่อ
ความต้องการของลูกค้า และจะดําเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ด
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2. ด้ านการรักษาข้ อมูลของลูกค้ า
กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งานทุ ก ระดับ จะรั ก ษาความลับ ของลู ก ค้า และไม่ นํา ไปใช้เ พื่ อ
ประโยชน์ของตัวเองหรื อผูเ้ กี่ยวข้องโดยมิชอบ และจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ลูกค้า หรื อ จากผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ชี้แจงหรื อดําเนินการในทางกฎหมาย
แนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน
พนักงานถื อเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสู งสุ ด เป็ นปั จจัยสําคัญต่อความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ จึงมุ่งพัฒนา
เสริ มสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการทํางานที่ดี รวมทั้งส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีมและสร้างความ
รั ก ความสามัคคี ภ ายในบริ ษ ทั โดยบริ ษทั ฯ มี นโยบายที่ ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรมเกี่ ยวกับความปลอดภัย
สุ ขอนามัยในสถานที่ทาํ งาน มีการดูแลเรื่ องค่าตอบแทน สวัสดิการของพนักงาน และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี้
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชน
2. จ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ก ับ พนัก งานในอัตราที่ เป็ นธรรม ผลตอบแทนและแรงจูง ใจต่ า งๆขึ้ นกับ
คุณภาพผลสําเร็ จของงานทัศนคติและศักยภาพของพนักงาน
3. แต่ ง ตั้ง และโยกย้า ย รวมถึ ง ให้ ร างวัล หรื อ พิ จ ารณาความดี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และลงโทษ
พนักงานโดยกระทําด้วยความสุ จริ ตใจและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของ
พนักงานและระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
4. รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
5. มีระเบียบในการร้องทุกข์เพื่อเป็ นช่องทางไม่ให้พนักงานทุกลําดับชั้นถูกกลัน่ แกล้งโดยไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม
6. มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในกรณี ที่พนักงานกระทําความผิดระเบียบ หรื อถูกร้องเรี ยน
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคนและทุกระดับ
7. ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและ
สมํ่าเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่ องทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั เช่ น ให้ความรู้ที่
เกี่ ยวข้องกับพนักงานในด้านวิชาชี พ เทคโนโลยี กฎหมาย หรื อสวัสดิการต่างๆ หรื อ ส่ งพนักงานไปอบรม
กับหน่วยงานต่างๆ ภายนอกบริ ษทั ฯ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่โดยนําความรู้ที่ได้มาใช้กบั
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การทํางานหรื อปรับปรุ งการปฏิ บตั ิงานให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงกระตุน้ และสร้างเสริ มความร่ วมมือในการทํางาน
เป็ นทีม รักษาความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน หัวหน้างาน และผูป้ ฏิบตั ิงาน ทั้งจากการจัดฝึ กอบรมและการ
จัดกิจกรรมภายในบริ ษทั
8. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่
เสมอ และให้มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทาํ งาน โดยในคู่มือพนักงานจะกําหนดเป็ นนโยบายอย่างชัดเจนและ
เป็ นรู ปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัย สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงาน เช่นกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือสมรส เงินช่วยเหลืองานศพ
9. ยึดมัน่ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัดและดูแล
พนัก งานทุกระดับ ให้ได้รับการพัฒนาตามทิศทางดังกล่ าวอย่า งเป็ นระบบและต่อเนื่ อง เพื่อให้สามารถ
ทํางานในหน้าที่ปัจจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมีความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นในอนาคต
จะบริ หารค่าจ้าง เงินเดือน และสวัสดิการให้เป็ นไปโดยยุติธรรมและทัดเทียมกับบริ ษทั ชั้นนํา
10. จะใช้ระบบคุ ณธรรม (Merit System) ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนตําแหน่ ง โดย
พิจารณาความรู้ความสามารถ ผลงาน และศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคลประกอบกัน
แนวปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
บริ ษทั มี นโยบายเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหนี้ ทาง
การค้า หรื อเจ้าหนี้ สถาบันการเงินในการชําระหนี้ ติดค้างคืนให้ตรงกําหนดเวลาที่ตกลง หรื อ ที่ทาํ สัญญาไว้
โดยไม่ให้มีการผิดนัดชําระหนี้ เพื่อรักษาความน่ าเชื่ อถือของบริ ษทั ฯ ต่อเจ้าหนี้ และสถาบันการเงินในการ
จัดลําดับให้บริ ษทั ฯ เป็ นลูกค้าชั้นดี เยี่ยมตลอดเวลาในการประกอบธุ รกิ จ รวมถึงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่
เจ้าหนี้ กาํ หนดอย่างเคร่ งครัด โดยยึดหลักปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย ให้ขอ้ มูล
ของบริ ษทั ที่ถูกต้อง และจําเป็ นเพียงพอแก่เจ้าหนี้เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อได้อย่างถูกต้อง
1. นําสิ นเชื่ อที่เจ้าหนี้ สถาบันการเงินอนุ มตั ิให้กูม้ าใช้ตามวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ตามที่ได้แสดง
เจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรื อสถาบันการเงิน
2. ชําระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
3. เมื่ อมีเหตุ สําคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงิ นโดยมีนัยสําคัญและอาจกระทบต่อหนี้ ที่ตอ้ ง
ชําระ บริ ษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่ วมกันหาวิธีป้องกันหรื อแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสี ยหาย
4. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้หรื อสถาบันการเงินกําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
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แนวปฏิบตั ิต่อคู่คา้
บริ ษทั กําหนดนโยบายและแผนการปฏิ บตั ิงานคัดเลื อกและปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ น
ธรรม โดยคํานึ งถึงชื่ อเสี ยงความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และประเพณี ปฏิบตั ิที่สําคัญรวมทั้ง
ปฏิบตั ิตามพันธะสัญญากับคู่คา้ โดยยึดหลักปฏิบตั ิเพื่อให้ความเป็ นธรรมกับคู่คา้ และเกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ าย
ดังนี้
1. ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง และรายงานที่ถูกต้อง
2. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริ ตในทางการค้ากับคู่คา้
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
4. กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามเงื่ อ นไขข้อ ใดได้ ต้อ งรี บ แจ้ง คู่ ค ้า เพื่ อ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาหาแนว
ทางแก้ไขบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางธุ รกิจและความสมเหตุสมผล
แนวปฏิบตั ิต่อคู่แข่งขันทางการค้า
การแข่งขันที่เป็ นธรรมกับคู่แข่ง เป็ นนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุ รกิ จที่บริ ษทั ฯให้
ความสําคัญและพึงปฏิบตั ิเสมอมา โดยบริ ษทั มุ่งเน้นการประกอบธุ รกิจที่เป็ นธรรม และโปร่ งใส โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลการแข่งขันตามหลักเกณฑ์แห่ งกฎหมาย จารี ตทางการค้า และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดีที่สอดคล้อง
กับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้าโดยมีแนวทางการปฏิบตั ิ
ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
2. สนับสนุนและส่ งเสริ มการค้าเสรี เป็ นธรรม ไม่ผกู ขาดหรื อกําหนดให้คู่คา้ ต้องทําการค้ากับบริ ษทั ฯ
เท่านั้น
3. ไม่ละเมิดความลับหรื อแสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริ ตหรื อผิด
กฎหมายหรื อขัดต่อจริ ยธรรม
4. ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวในทางร้าย
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แนวปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
การประกอบธุ รกิ จด้วยความเป็ นธรรมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจจะได้มาโดยไม่ถูกต้องตาม
ครรลองคลองธรรม ย่อมสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯอันแสดงถึงความใส่ ใจของบริ ษทั ฯ
ต่อสังคม ยังจะนํามาซึ่ งผลการประกอบธุ รกิจในระยะยาว ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงตระหนักและยึดมัน่ เป็ นหลักการ
ของบริ ษทั ฯ อยู่เสมอว่า บริ ษทั ฯ จะก้าวหน้าพัฒนาเติบโตอย่างยัง่ ยืน และอยู่รอดในสังคมได้จะต้องเสนอ
สิ นค้าที่มีคุณภาพ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการประกอบอาชีพ และรับผิดชอบในการพัฒนาสังคมส่ วนรวมให้ดี
ยิง่ ขึ้น โดยได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดังนี้
1. หลักเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อหากพบว่ามีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่าง
ครบถ้วน
2. ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรื อร่ วมสมคบ
คิด (ฮั้ว) กัน
3. ไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์ทางปัญญา
4. จัดให้มีระบบการบริ หารจัดการที่สามารถป้ องกันการจ่ายสิ นบนและทุจริ ต หรื อ สามารถตรวจสอบ
พบได้โดยไม่ชกั ช้า หากเกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น
5. รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ รวมทั้งการกรรโชก และ
การให้สินบนในทุกรู ปแบบ
6. ในทุ ก ครั้ งก่ อ นดํา เนิ น การธุ ร กิ จ ใดๆ บริ ษ ัท ฯ จะสํ า รวจและทํา ความเข้า ใจระเบี ย บและข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้ องกันมิให้การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั กระทบต่อวิถีสังคม หรื อชุมชนนั้นๆ
7. บริ ษทั ฯ ปลูกฝังจิตสํานึกและสร้างความตระหนักในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ให้พนักงานของบริ ษทั ฯ ทุ กระดับอย่างต่อเนื่ อง และให้ความสําคัญกับคู่คา้ ที่ยึดมัน่ และมีการปฏิบตั ิที่เป็ น
ธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
8. บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐ ในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม
9. หากมีเหตุการณ์หรื อข่าวใดเกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จะรี บดําเนินการสื่ อสารชี้แจง
ข้อเท็จจริ งและสถานนะของบริ ษทั ฯ โดยไม่ปกปิ ดข้อมูล หรื อบิดเบือนข้อมูลต่อสังคมและชุ มชนในโอกาส
แรกทันที เพื่อให้สังคมเข้าใจทราบสถานการณ์ของบริ ษทั ฯอย่างทันท่วงที
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แนวปฏิบตั ิการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ พิจารณาว่าชุ มชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ ยัง่ ยืนนั้น มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาสังคมให้เป็ นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคมและ/
หรื อ มีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
2. ร่ วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยูอ่ าศัยร่ วมกัน
ตลอดจนการสนับสนุนด้านสุ ขอนามัยแก่ชุมชนท้องถิ่น
3. คํานึ งกับทางเลื อกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยก่ อให้เกิ ดผลกระทบต่อ
ความเสี ยหายของสังคมสิ่ งแวดล้อมหรื อเกิดน้อยที่สุด
4. ให้ข ้อมู ล ที่ ถู ก ต้องสร้ า งความเข้า ใจและฟั งปั ญหาและผลกระทบอื่ นอาจเกิ ดขึ้นกับชุ ม ชน
โดยรอบเพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีอนั เป็ นรากฐานของการอยูร่ ่ วมกันระหว่างโรงงานและชุมชน
5. สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะโดยบริ ษทั ฯ ยังมีมาตรการและวิธี
ปฏิ บตั ิภายในองค์กรที่แสดงถึ งการดําเนิ นธุ รกิ จที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิ จและสังคม เปิ ดโอกาสให้
บุคคลภายนอกได้พบปะและเข้าศึกษาดูงานให้เห็นถึงภาพรวมธุ รกิจ ในโรงงานต่างๆ ของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในเครื อ เช่ น สื่ อมวลชน, นัก วิเคราะห์หลักทรั พย์ นักลงทุ นสถาบันในประเทศ คณาจารย์และ
นักศึกษามหาวิทยาลัย เป็ นต้น และให้ความสําคัญกับการดูแลสาธารณประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อ
สังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและตอบแทนกลับคืนสู่ สังคม
แนวปฏิบตั ิการดําเนินธุ รกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม
บริ ษ ัท ฯ ตระหนัก ดี ว่ า การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรโลก บวกกับ ปั จ จัย ความเจริ ญเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากเป็ นสาเหตุของการบริ โภคทรัพยากรธรรมชาติจาํ นวนมหาศาลเกินกว่าความจําเป็ น ยัง
ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางนํ้ า อากาศ ขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะ
โลกร้ อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุ ษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงสนับสนุนและส่ งเสริ มในการ
ปรับปรุ งคุ ณภาพชี วิตมนุ ษย์ดว้ ยการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ น
หน้าที่ร่วมกันของทุกคน โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม โดยคํานึงถึงการลดปริ มาณ
และการบําบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ ธรรมชาติ
2. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุน ให้มี
การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
3. พัฒนาสิ นค้า/บริ การที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุ ข แก่พนักงาน
และสาธารณชน
5. ส่ งเสริ มให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริ การของ
บริ ษทั ฯ
6. ให้ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุ ข
7. จัดเตรี ยมแผนฉุ กเฉิ นเพื่อจัดการกับปั ญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิ ดขึ้น รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำํากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
8. บริ ษทั ฯ สนับสนุนและพยายามกระตุน้ ให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ทั้งลูกค้า คู่คา้ พนักงาน
และสังคมชุ มชนรอบโครงการ และที่ต้ งั ของบริ ษทั ฯ คํานึ งและมีความรู้สึกตระหนักถึงความสําคัญของ
สิ่ งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะช่ วยบริ ษทั ฯ ในการอนุ รักษ์ส่ิ งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนในทุกด้าน
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่วา่ จะเป็ น
ลิขสิ ทธิ์ สิทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า ความลับทางการค้า และสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาอื่นทุกประเภท
ในการปฏิบตั ิอนั แสดงถึ งความเคารพในสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่นนั้น บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการ
ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้เกิ ดงานสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ละเมิดงาน
ลิขสิ ทธิ์ ของบุคคลอื่น
2. สํารวจตรวจสอบว่าข้อมูลสารสนเทศ เอกสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์ ที่จะนํามาใช้ในธุ รกิจของบริ ษทั ฯ
เป็ นงานอันมีลิขสิ ทธิ์ของบุคลอื่นหรื อไม่ หากใช่บริ ษทั ฯ จะตรวจสอบข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้ของ
สิ่ งนั้น และปฏิบตั ิตามให้ถูกต้องด้วยความเคารพ
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3. บริ ษทั ฯ จะไม่ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ เอกสาร สื่ อ สิ่ งพิมพ์ ความลับทางการค้าที่มิได้รับอนุญาต
ให้ใช้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อได้มาโดยไม่ถูกต้อง
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดการฝึ กอบรมแก่พนักงานด้านสิ่ งแวดล้อม
การให้ความสําคัญกับเรื่ องการดูแลสิ่ งแวดล้อม เป็ นหนึ่ งในหัวใจของการประกอบธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯโดยมุ่งเน้นใน 2 ลักษณะคือ การเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และการสร้างสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน
ที่มีความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งในส่ วนของบริ ษทั ฯ พนักงาน ลูกค้า และคู่คา้ ของบริ ษทั ฯ
สํา หรั บ ในระดับ ของพนัก งานนั้น บริ ษ ัท ฯคาดหวัง และมุ่ ง เน้น สร้ างจิ ต สํา นึ ก ให้ดู แลรั ก ษา
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้นโยบายของบริ ษทั ฯในเรื่ องการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมบรรลุผลตามที่
บริ ษทั ฯคาดหวังไว้บริ ษทั ฯจึงได้จดั ให้มีการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานบริ ษ ัทฯ อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งทั้ง ภายในและภายนอกบริ ษัท ฯ ควบคู่ ก ับ การสร้ า งความตระหนัก และปลู ก ฝั ง การรั ก ษ์
สิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานผ่านการดําเนินการและกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. จัดการฝึ กอบรมให้ความรู ้ดา้ นสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เช่ น เทคโนโลยีประหยัด
พลัง งานและการอนุ รั ก ษ์พ ลัง งานรวมถึ ง การเลื อ กใช้พ ลัง งานสะอาดที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มลภาวะต่ อ
สิ่ งแวดล้อม
2. ส่ ง เสริ ม วางมาตรการ และจัดกิ จกรรมเพื่อให้พ นัก งานมุ่ ง มัน่ และร่ ว มมื อกันประหยัด
ทรัพยากร และพลังงาน โดยยึดหลัก 3Rs คือ ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ าํ (Re-use) และ การนํามาใช้
ใหม่ (Recycle) เช่น ริ เริ่ มนโยบายการส่ งใบรับเงินเดือน (Slip Payment) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
แทนการใช้ กระดาษแบบเดิม การนําหลอดประหยัดไฟฟ้ ามาใช้ในอาคารสํานักงาน ส่ งเสริ มให้มีการนํา
กระดาษที่ใช้แล้วนําด้านหลังกลับมาใช้อีกครั้งและการสั่งการให้มีการคัดแยกขยะก่อนนําทิ้ง
3.

การจัด ให้ มี เ จ้า หน้า ที่ เ ฉพาะเพื่ อ ความปลอดภัย ในที่ ท ํา งานเพื่ อ ดู แ ลให้ ที่ ท ํา งานมี

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
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แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตคอรัปชัน่
คณะกรรมการบริ ษทั ยึดมัน่ ที่จะดําเนินธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส และไม่มีส่วนเกี่ ยวข้อง
กับการทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ จึงได้ให้มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ กับ
ทุ กกิ จกรรมทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ทั้ง การต่อต้า นการทุจริ ตภายในองค์ก ร และการต่ อต้านการทุ จริ ต
ภายนอกองค์กร
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ภายในองค์กร
บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ ที่จะดําเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ โปร่ งใส และไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุจริ ต
คอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ บริ ษทั ฯจึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานในบริ ษทั ฯ แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่ วนตัว หรื อ ครอบครัวหรื อ
บุคคลอื่น ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเงิน หรื อผลประโยชน์อื่นๆ ใดก็ตาม โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ เรี ยก หรื อ รับเงิน หรื อ ประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ เป็ นการส่ วนตัวจากลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั ฯ หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริ ษทั ฯ
2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ พนักงานทุกระดับ กูเ้ งินหรื อเรี่ ยไรเงินจากลูกค้าหรื อผูท้ าํ ธุ รกิ จ
กับบริ ษทั ฯ เว้นแต่เป็ นการกูเ้ งิ นยืมเงิ นจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร
หรื อสถาบันการเงินดังกล่าว
3. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกิ นกว่าปกติประเพณี
นิยมที่บุคคลทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน
4 .กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดู แล และใช้
ทรัพย์สินของบริ ษทั ฯให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และไม่นาํ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อบุคคล
อื่น
5. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ เลือกปฏิบตั ิต่อคู่คา้
6. หากธุ รกรรมหรื อกิจการใดของบริ ษทั ฯ ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานมีส่วนได้เสี ย หรื อ
เกี่ยวข้องโดยส่ วนตัวกับธุ รกรรมหรื อกิจกรรมนั้น ให้แจ้งต่อบริ ษทั รับทราบ และขอถอนตัวจากการเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นกับบริ ษทั
7. จัดฝึ กอบรมแก่ พนักงานเพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตาม
หน้าที่
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นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ภายนอกองค์กร
นอกจากการกําหนดแนวปฏิบตั ิในการป้ องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่ ภายในของบริ ษทั ฯแล้วบริ ษทั ฯ
ยังได้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯเกี่ยวข้อง
กับการทุจริ ตคอรัปชัน่ ภายนอกองค์กรด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่ งใสและซื่ อสัตย์ในการประกอบ
ธุ รกิ จที่เป็ นธรรมของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ให้สินบนในทุกรู ปแบบหรื อกระทําการใดที่ไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเพียงต้องการให้เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ บรรลุผล ดังนี้
1.ห้ามใช้ชื่อเสี ยง หรื อ ทรัพย์สิน หรื อ เวลางานของบริ ษทั ฯไปในทางสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัว
2. การขอความอนุ เคราะห์ ใดๆ จากภายนอกองค์กร โดยเฉพาะจากหน่ วยงานของรัฐจะต้อง
เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร หรื อ หน่วยงานของรัฐตามที่ปฏิบตั ิต่อบุคลทัว่ ไป โดยไม่สนับสนุน
การให้สินบนตอบแทนทุกรู ปแบบ
3. การสร้ า งความสั มพันธ์ ก ับ บุค ลภายนอกด้วยการสัง สรรค์ การเลี้ ย งอาหารหรื อการมอบ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ให้กบั บุคคลภายนอก จะต้องดําเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและประเพณี
ที่ดีงาม โดยไม่ฟุ่มเฟื อยเกินไปและสามารถตรวจสอบได้
แนวปฏิบตั ิที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อศักดิ์ความเป็ นมนุ ษย์ และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของบุคคล เป็ นรากฐาน
หลักการแนวคิดที่ บริ ษทั ฯ ยึดถื อในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน
โดยบริ ษทั ฯ เชื่ อว่าการปฏิ บตั ิเช่ นนี้ จะช่ วยส่ งเสริ มสถานที่ทาํ งานทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้เกิ ด
จิตสํานึ กและพลังในการให้ความร่ วมมือและสนับสนุ นให้เกิ ดความคิดสร้ างสรรค์ในการทํางานและ
ให้บริ การแก่ลูกค้า และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กบั ธุ รกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากร
บุคคลนับเป็ นปั จจัยสําคัญของธุ รกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิตดังนั้น บริ ษทั ฯจึงได้ปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทํางานให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ
ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางานโดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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1. สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ท ธิ มนุ ษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิ จของ
บริ ษทั ฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน เช่ น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน
หรื อแรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก และป้ องกันการคุกคามทางเพศ เป็ นต้น
2. ส่ งเสริ มให้ผูบ้ ริ หารและพนัก งานทุก ระดับชั้นสามารถและมีความกล้า ในการแสดงความ
คิดเห็นต่อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสู งได้โดยอิสระ
3. จัด ให้ มี ร ะบบการทํา งานที่ มุ่ ง เน้น ความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ในสถานที่ ท าํ งานอย่า ง
เหมาะสม เช่ น การมี ระบบป้ องกันมลพิษ ที่อาจเกิ ดขึ้ นในระหว่างการปฏิ บตั ิงาน การจัดให้มีสถานที่
ทํางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย
4. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการเรี ยนรู้
และเลื่อนตําแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
5. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมและเหมาะสมสําหรับพนักงาน ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามศักยภาพ
6. จัดให้มีกระบวนการร้ องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรม และการจะลงโทษทางวินยั ได้น้ นั จะต้องผ่านกระบวนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามขั้นตอน
ที่กาํ หนดไว้ตามระเบียบของบริ ษทั ฯ ก่อนเสมอ
7. จัดให้มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการแก่พนักงานไม่นอ้ ยกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกําหนด เช่นจัด
ให้มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นสมควร
เป็ นต้น
8. ส่ งเสริ มให้พ นัก งานมี ดุลยภาพการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตการทํา งานและชี วิตส่ วนตัว มีก าร
พิจารณาใช้หลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่ งเสริ มให้พนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์
ทําความดีเพื่อสังคม รวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน
9. จัดให้มีนโยบายปกป้ อง ไม่กลัน่ แกล้งหรื อลงโทษทางวินยั กับพนักงานที่มีการรายงานอย่าง
สุ จริ ตต่ อผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานของรั ฐเกี่ ยวกับ การกระทําที่ไ ม่ถู กต้องที่ เกิ ดขึ้ นภายในองค์ก รธุ รกิ จ
(Whistleblower Protection)
10. ให้ขอ้ มูลสําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานและสภาพที่
แท้จริ งขององค์กรธุรกิจ
11. สนับสนุ นการหารื อ/ความร่ วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้
เกิดความพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางาน
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12. ปฏิ บตั ิต่อข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานอย่างเป็ นความลับ โดยจะไม่เปิ ดเผย เผยแพร่ หรื อใช้
ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของพนัก งานไปโดยไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญาต เว้นแต่ เ ป็ นการเปิ ดเผยโดยกฎหมาย คํา สั่ ง
เจ้าหน้าที่ หรื อศาล หรื อการเปิ ดเผยนั้น กระทําไปเพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคล
13. เปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิไม่นาํ ปั จจัยอื่น
เช่ น เชื้ อชาติ ศาสนา เพศ สี ผิว สั ญชาติ มาตัดสิ นใจการจ้า งงาน หรื อไม่ก ารพิจารณาการทํางานของ
พนักงานดังกล่าว
14. บริ ษทั ฯ ยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเสมอว่า การสั่งงาน ปฏิบตั ิงาน และการสัมภาษณ์งานจะต้อง
ไม่ใช้คาํ พูด หรื อท่าทางที่ไม่เหมาะสม มีลกั ษณะคุกคาม ส่ อเสี ยด ต่อพนักงานหรื อบุคคลอื่น
15. ส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคนยึดปฏิบตั ิในการให้เคารพในสิ ทธิ ของผูอ้ ื่นเช่ นเดียวกัน โดยเริ่ ม
จากการไม่ใช้คาํ พูด การเขียน วาจา หรื ออากัปกิริยาที่ดูกา้ วร้าว ลามกอนาจารคุกคาม กล่าวร้าย ขมขู่ หรื อ
มีความรู ้สึกต่อต้านในการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
แนวปฏิบตั ิในการสื่ อสารข้อมูลของบริ ษทั ฯ ผ่านช่องทางสื่ อต่างๆ
บริ ษทั ฯ มีการกําหนดนโยบายในการให้ขอ้ มูลใดๆของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ผ่าน
ช่องทางสื่ อต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสื่ อในด้านนโยบาย ภาพรวมของธุ รกิ จ วิสัยทัศน์การ
บริ หาร และการประชาสัมพันธ์องค์กรและ/หรื อรองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีการเงินจะเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ด้านผลประกอบการฐานะทางการเงินโดยผ่านทางสื่ อมวลชนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
(2) ประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม สร้างให้เกิดความเชื่ อมัน่ แก่ผเู้ กี่ยวข้องอันจะส่ งผลดีต่อ
กิ จการในระยะยาว โดยไม่เห็ นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดําเนิ นงานที่ไม่ถูกต้องตามทํานอง
คลองธรรม
แนวปฎิบตั ิ
1. หลีกเลี่ยงการดําเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อหากพบว่ามี ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็ นธรรมและมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
สําคัญอย่างครบถ้วน
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2. ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรื อร่ วม
สมคบคิด (ฮั้ว) กัน
3. ไม่สนับสนุนการดําเนินการที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรื อลิขสิ ทธิ์
4. จัดให้มี ระบบการบริ หารจัดการที่สามารถป้ องกันการจ่ายสิ นบนและทุจริ ต หรื อสามารถ
ตรวจสอบพบได้โดยไม่ชกั ช้า หากเกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้น
5. รณรงค์ให้พนักงานเห็นความสําคัญของการต่อต้านการทุจริ ต รวมทั้งการกรรโชกและการ ให้
สิ นบนในทุกรู ปแบบ
(3) การเคารพสิ ทธิมนุ ษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและ/หรื อพนักงานอย่ างเป็ นธรรม เป็ น
รากฐานของการพัฒนาทรั พ ยากรบุ ค คล อันมี ส่ ว นสั ม พันธ์ ก ับ ธุ รกิ จในลัก ษณะการเพิ่ ม คุ ณค่ า และ
ทรัพยากรบุคคลนับเป็ นปั จจัยสําคัญของธุ รกิ จในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิ ต ดังนั้นธุ รกิ จควร
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทํางานให้พนักงานมีคุณภาพชี วิตที่ดี และได้มีโอกาสแสดง
ศักยภาพตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึ กฝนและเพิ่มพูนทักษะในการทํางาน
แนวปฎิบตั ิ
1. สนับสนุ นและเคารพในการปกป้ องสิ ทธิ มนุ ษยชนโดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิ จของ
บริ ษทั ฯเข้าไปมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน เช่ น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน
หรื อ แรงงานต่างด้าวที่ผดิ กฎหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็ นต้น
2. จัดให้มี ระบบการทํา งานที่ มุ่ง เน้นความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ในสถานที่ ท าํ งานอย่า ง
เหมาะสม เช่ น การมี ระบบป้ องกันมลพิษ ที่อาจเกิ ดขึ้ นในระหว่างการปฏิ บตั ิง าน การจัดให้มีสถานที่
ทํางานที่สะอาดเพื่อความปลอดภัยจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากอุบตั ิภยั และโรคภัย รวมทั้งส่ งเสริ มให้
พนักงานและครอบครัวมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
3. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้พนักงานมีการ เรี ยนรู้
และเลื่อนตําแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
4. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรมสําหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมตามศักยภาพ
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5. ส่ งเสริ ม การมี ส่วนร่ วมของพนักงานในการรวมกลุ่ มการเจรจา และจัดให้มีกระบวนการ
ร้องเรี ยนอย่างเหมาะสมสําหรับพนักงานที่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรม
6. จัดให้มีการดูแลในเรื่ องสวัสดิการและแผนรองรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณให้แก่พนักงาน ตาม
สมควร เช่ น จัดให้มีวนั ลาพักผ่อนประจําปี การทํางานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตาม
ความจําเป็ นและสมควร รวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุ ขภาพและการใช้ชีวติ หลังเกษียณ เป็ นต้น
7. ส่ งเสริ มให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชี วิตการทํางานและชี วิตส่ วนตัวมีการ
พิจารณาใช้หลักธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่ งเสริ มให้พนักงานมีโอกาสบําเพ็ญประโยชน์
ทําความดีเพื่อสังคมรวมทั้งการปฏิบตั ิตามหลักธรรมของศาสนาต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน
8. จัดให้มีนโยบายปกป้ องพนักงาน ไม่กลัน่ แกล้ง หรื อลงโทษทางวินัยกับพนักงานที่มีการ
รายงานอย่างสุ จริ ตต่ อผูบ้ ริ หารหรื อหน่ วยงานของรัฐเกี่ ย วกับการกระทํา ที่ไม่ถู กต้องที่เกิ ดขึ้ นภายใน
องค์กรธุ รกิจ (whistleblower protection)
9. ให้ขอ้ มูลสําคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ทราบผลการดําเนินงานและสภาพ ที่
แท้จริ งขององค์กรธุ รกิจ
10. สนับสนุ นการหารื อ/ความร่ วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทํางาน
(4) ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค : สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ ยงหรื อ
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ควรปรับปรุ งมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การให้มีความเป็ นสากลและ
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสิ นค้าและบริ การเพื่อเป็ นประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปั ญหา
ของสังคมด้วย
แนวปฎิบตั ิ
1. ดําเนินการผลิตสิ นค้าและบริ การที่ปลอดภัยและมีคุณภาพที่ดี รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบ
การใช้วสั ดุที่นาํ มาผลิตได้
2. จัดเก็บข้อมูลผูบ้ ริ โภคอย่างปลอดภัย ไม่ส่งต่อข้อมูลผูบ้ ริ โภคให้กบั ผูอ้ ื่นนอกจากจะได้รับ
ความยินยอมจากผูบ้ ริ โภคก่อน
3. ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ ยวกับสุ ขภาพ อันตราย และการบริ โภคที่เหมาะสมอย่างถูกต้อง และ
เพียงพอแก่ผบู ้ ริ โภคโดยคํานึ งถึ งสุ ขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดีของผูบ้ ริ โภคเป็ นสําคัญ รวมถึงมีแนวทาง
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การตลาดที่รับผิดชอบและเป็ นธรรม เช่น ไม่โฆษณาเกินจริ ง และควรมีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ใช้ภาษา
เรี ยบง่ายต่อการทําความเข้าใจ บอกวิธีการใช้สินค้าอย่างปลอดภัยรวมถึงการกำําจัดซากขยะให้เรี ยบร้อย
ปลอดภัย
4. สนับ สนุ นและกระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โภคและผูผ้ ลิ ตเห็ นความสําคัญของการใช้สินค้า/บริ การที่
คํานึงถึงเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการบริ โภคที่ยง่ั ยืน
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ นค้า และบริ การของธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทาง สังคม
และสิ่ งแวดล้อมให้กบั ลูกค้าและผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ควบคู่ไปกับการนําพาสังคม
ผูบ้ ริ โภคให้เป็ นสังคมคนดี มีวฒั นธรรมและคุณธรรมที่ ยงั ให้เกิ ดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ตลอดไปอย่าง
ยัง่ ยืน
6. ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงสิ นค้าและบริ การที่จาํ เป็ น
7. มีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่สาํ คัญ เช่น ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมาตรฐาน โดย
ไม่ถือเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับทางการค้า
8. มีการปฏิบตั ิทางธุ รกิจอย่างเป็ นธรรมกับลูกค้า คู่คา้ คู่ธุรกิจ ผูส้ ่ งมอบ และหุน้ ส่ วน
9. ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ และดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
(5) การร่ วมพัฒนาชุ มชนและสั งคม ชุ มชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยง่ั ยืนนั้นมี
ความสําคัญอย่างยิง่ ในฐานะเป็ นปั จจัยเอื้อต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ดังนั้นบริ ษทั ฯ สนับสนุนการจัด
กิ จกรรมทางสัง คมและ/หรื อมี ส่ วนร่ วมในการส่ ง เสริ ม ความเข้ม แข็งให้แก่ ชุ ม ชนและสัง คมที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสิ นค้าและบริ การของบริ ษทั ฯโดยการแสดงตัวเป็ นพลเมืองที่ดีของชุมชน
นั้น พร้ อ มกับ คิ ด ค้น วิ ธี ก ารที่ จ ะลดและหยุ ด ผลกระทบในทางลบต่ อ ชุ ม ชนและสั ง คม ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการ ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในที่สุด
แนวปฎิบตั ิ
1. สํารวจ ตรวจสอบสภาพชุ มชนและสังคมโดยรอบที่ต้ งั ของธุ รกิ จทั้งใกล้และไกลว่าได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการดําเนินการของธุรกิจหรื อโครงการที่จะดําเนินการในอนาคตมากน้อยเพียงใด
เพื่อนํามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุ งการดําเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสี ยหายต่อ
ชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
2. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
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3. ร่ วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้น่าอยู่
4. สนับ สนุ น ให้ชุ ม ชนและสั ง คมมี ระบบสาธารณู ป โภคพื้นฐานต่ า งๆ อย่า งเพี ย งพอ เช่ น
สถานศึกษา สถานพยาบาล ถนน เป็ นต้น
5. สนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เช่น การจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม การ
ทําความดี ลดอบายมุขเพื่อความอยูด่ ีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้น
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปั จจัยความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ นอกจากเป็ นสาเหตุของการบริ โภคทรัพยากรธรรมชาติ จาํ นวนมหาศาลเกินกว่าความจําเป็ นยัง
ก่อให้เกิ ดมลภาวะทั้งทางนํ้ า อากาศขยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะ
โลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศน์ต่อไป ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีหน้าที่ในการปรับปรุ งคุณภาพ
ชี วิตมนุ ษย์ดว้ ยการจัดการปั ญหาสิ่ งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมเป็ น หน้าที่ร่วมกันของ
ทุกคน
แนวปฎิบตั ิ
1. จัดให้มี ระบบการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมควบคู่ กบั การบริ หารโครงการ
ก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย และติดตามประเมินผลการดําเนิ นการดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งศึกษาหาความรู้
เกี่ ย วกับ ประเด็ นสิ่ งแวดล้อมเพื่ อลดผลกระทบต่า งๆ ที่ จะเกิ ดขึ้ น เช่ น ระบบนิ เวศน์ ปั ญหาโลกร้ อน
มลภาวะ ฯลฯ
2. ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม โดยคํานึงถึงการลด ปริ มาณ
และการบําบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ ธรรมชาติ
3. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคํานึงถึงมาตรการประหยัดพลังงานและสนับสนุนให้ มี
การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
4. พัฒนาสิ นค้า/บริ การที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม มีความปลอดภัยในการใช้งาน
5. ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และระบบสาธารณสุ ขแก่ พนักงาน
และสาธารณชน
6. ส่ งเสริ มให้ลูกค้าตระหนักถึ งข้อพึงระวังด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกิ ดจากการใช้สินค้าและบริ การ
ของบริ ษทั ฯ
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7. ให้ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุ ข
8. จัดเตรี ยมแผนฉุ กเฉิ นเพื่อจัดการกับปั ญหาเกี่ ยวกับสิ่ งแวดล้อมที่อาจเกิ ดขึ้นรวมทั้งจัดให้มี
ระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำํากับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
9. ศึกษาและดําเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์สังคม
10. ส่ งเสริ มให้มีการช่วยกันดูแลป้ องกัน และฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
(7) การเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบต่ อสั งคม ในการดําเนินธุ รกิจสามารถ
นําแนวคิด CSR มาประยุกต์ผสมผสานกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุ รกิจได้อย่างกลมกลืน โดยการพัฒนา
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดําเนินงานด้าน CSR และนํามาปรับใช้คิดค้นให้เกิดนวัตกรรมในธุ รกิจ
ที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุ ดทั้งต่อธุ รกิจและสังคมไปพร้อมๆกัน ( innovative business)
แนวปฎิบตั ิ
1. สํารวจกระบวนการต่างๆในการดําเนิ นธุ รกิ จที่ทาํ อยู่ในปั จจุบนั ว่าอาจก่อให้เกิ ดความเสี่ ยง
หรื อมี ผลกระทบในทางลบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อมและศึ ก ษาหาแนวทางแก้ไ ขเพื่ อลดผลกระทบ
ดัง กล่ า วโดยในระหว่า งการดํา เนิ น การอาจนํา ไปสู่ ก ารค้น พบนวัต กรรมทางธุ ร กิ จ ซึ่ งอาจมี ก ารนํา
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ ยวข้องในการแก้ไขหรื อไม่ก็ได้และไม่ควรหยุดนิ่ งในการปรับและหาแนวทางการ
แก้ไขที่จะลดผลกระทบในเรื่ องดังกล่าว
2. เปิ ดเผยนวัตกรรมที่ คน้ พบในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อกระตุน้ ให้
ผูป้ ระกอบการรายอื่นในธุ รกิจได้ปฏิบตั ิตาม
3. สื่ อสารวิสัยทัศน์ ค่านิ ยม พันธสัญญา กลยุทธ์ และผลการปฏิบตั ิงานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
4. สร้ างความโปร่ งใสโดยมีช่องทางในการให้ผมู้ ีส่วนได้เสี ยเข้าถึงข้อมูลสําคัญที่ตอ้ งการเพื่อ
สร้ างความโปร่ งใสให้กบั องค์กร และแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
องค์กร
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(8) การจั ดทํารายงานด้ านสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ฯ สนับสนุ นให้ความสําคัญกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบตั ิตามแนวทาง CSR ที่กล่าวมาอย่างครบถ้วนโดยข้อมูลที่เปิ ดเผยนี้
นอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย (stakeholders) ทุกฝ่ ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบตั ิดา้ นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯแล้ว ยังช่วยในการสอบทานให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทราบ
ได้วา่ ได้ดาํ เนินการในเรื่ อง CSR ตรงกับเป้ าหมายที่วางไว้
แนวปฎิบตั ิ
จัดทํารายงาน เปิ ดเผยการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม (CSR report) โดยอาจระบุไว้ ใน
รายงานประจําปี (annual report) หรื อจัดทําเป็ นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจําปี ที่เรี ยกว่า รายงาน
ความยัง่ ยืน (sustainability report) ตามรู ปแบบที่สากลยอมรับ และให้พนักงาน คู่คา้ คู่ธุรกิ จ ผูส้ ่ งมอบ
วัตถุดิบ ผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดทํารายงานโดยครอบคลุมเนื้ อหาใน
หัวข้อดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
- การดําเนิ นงานด้านธุ รกิ จ กล่ าวถึ งวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของธุ รกิ จที่สะท้อนหลักการและ
แนวทางปฏิบตั ิตามหลักการ CSR โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผลการดําเนินงาน
- การดําเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวถึงนโยบายการบริ หารจัดการ ด้าน
สิ่ ง แวดล้อมและความปลอดภัย กระบวนการบริ หารจัดการด้า นสิ่ ง แวดล้อมและการฟื้ นฟูธ รรมชาติ
กระบวนการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย และกระบวนการจัดการของเสี ยและวัสดุ เหลื อใช้จาก
กระบวนการก่อสร้ างโครงการ ลักษณะของโครงการที่อยู่อาศัยและบริ การที่เป็ นประโยชน์ มีคุณค่าต่อ
ผูบ้ ริ โภค สังคมและสิ่ งแวดล้อม
- การดําเนินงานด้านสังคม กล่าวถึงนโยบายการจัดการด้านแรงงานและพนักงาน สวัสดิภาพใน
การทํางานของพนักงาน การพัฒนาและฝึ กอบรมพนักงาน และการส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชนและ สังคม
โดยรอบพื้นที่ต้ งั ของธุ รกิจทั้งในสังคมใกล้และไกล
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