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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities Policy)
บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น
เพื่อให้การพัฒ นาธุร กิจของบริ ษทั เป็ นไปอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการบริ ษทั จึงก าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรื อ CSR) โดยมีกรอบหลักการแนวทางในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
กรอบแนวทางการดาเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม
การดาเนิ นธุรกิ จภายใต้การก ากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ ใจดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม มีสานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริ ง โดยคานึ งถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย
(Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผถู้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชนตลอดจน
สังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยปั จจุบนั บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
3. การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
4. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจ โดยปฏิบตั ิตามกรอบการแข่ งขันทาง
การค้าที่สุจริ ตและเป็ นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
และยึดกติ กาของการแข่งขัน อย่างเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทั้งสองฝ่ าย การ
ดาเนิ น ธุรกิ จกับคู่ค ้าต้องไม่น ามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยต่ อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั และบริ ษ ั ทย่อย หรื อขัดต่ อ
กฎหมาย โดยมีหลักการในการดาเนินธุรกิจดังนี้ คือ
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- ไม่เรี ยก รับ หรื อยินยอม ที่จะรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนื อข้อตกลง
การค้า หรื อเงื่อนไขทางการค้า
- มุ่ ง สร้ า งความสัม พัน ธ์ ความร่ วมมื อ ที่ ดี ร่ วมกับ คู่ ค ้า เพื่ อ เสริ มสร้ า งศัก ยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจร่ วมกันในระยะยาว
- รักษาความลับหรื อสารสนเทศของคู่คา้ ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยมิชอบ
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่ดาเนิ นการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
รวมทั้ง ส่ ง เสริ มให้ผู้บ ริ หาร พนัก งานใช้ท รั พ ยากรและทรั พ ย์สิ น ของบริ ษัท อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ใช้สิน ค้าและบริ การที่ มีลิข สิ ทธิ์ถูก ต้องและไม่สนับสนุ น สิ น ค้าหรื อการ
กระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่
ดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้ ได้แก่ การรวมหัวกาหนดราคา การกาหนดราคาจาหน่ ายเพื่อ
กาจัด คู่แข่ง โดยการก าหนดราคาของบริ ษทั จะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความ
ต้องการซื้อ ตลอดจนต้นทุ นอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง หรื ออาจกล่าวได้ว่า เป็ นการก าหนดราคา
สินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ / นโยบายการจัดซื้อ
ของบริ ษทั มีการกาหนด วิธีการจัดหา ขั้นตอนการดาเนินงานที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดความเป็ น
ธรรม
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้กาหนดช่องทางการร้องเรี ยนเรื่ องที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม โดยมี
จุดรับเรื่ องร้องเรี ยนดังกล่าวที่บริ ษทั ตลอดจนผ่านเวปไซต์ของบริ ษทั เป็ นต้น
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษ ัท และบริ ษ ัทย่อ ยด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความโปร่ งใส ยึด มัน่ ในความถูก ต้อ ง โดยจัด ให้มี
แนวทางในการต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุ นกิจกรรมที่ ส่งเสริ มและปลูก ฝังให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุ นให้มีการสร้าง
ความสาเร็ จของงานด้วยวิธีการทุจริ ต คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายปฏิบตั ิ ตามกฎหมายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
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- สร้ างจิต สานึ ก ค่ านิ ยม ทัศนคติให้แก่พนัก งานในการปฏิบัติต ามกฎระเบี ยบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต (ตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษทั )
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม เพื่อป้ องกันมิให้พนักงานทุจริ ต หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ ต่างๆ
- ห้ามมิให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการเรี ยกร้อง หรื อ
ยอมรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้
ปฏิบัติ หรื อละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มิชอบ หรื ออาจทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ อนั ชอบ
ธรรม
- ห้ามมิให้ก รรมการบริ ษ ัท ผูบ้ ริ หาร และพนัก งานให้หรื อเสนอที่ จ ะให้ทรั พย์สิน หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทาหรื อละเว้นกระทาใดที่
ผิดต่อกฎหมายหรื อโดยมิชอบต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
3. การปฏิบัตติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริ ษ ัทและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายที่จ ะปฏิบตั ิต่ อพนักงานทุก คนด้วยความเป็ นธรรม โดยไม่มี
เงื่อนไขใดที่จะทาให้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยไม่เท่า เทียมกัน เพื่อให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุ กคน บริ ษทั มีระบบการดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม (ตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั ) ดังนี้
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม
โดยพนักงานไม่จาเป็ นต้องเรี ยกร้อง
- บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่เลือกปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันจะปฏิบตั ิต่อพนักงานโดยเท่าเทียม
กัน
- ในกรณี ที่ พ นัก งานมี ข ้อร้ อ งทุ ก ข์เ กิ ด ขึ้ น บริ ษัท และบริ ษัท ย่อยมี ข้ ัน ตอนและวิ ธี ก าร
ดาเนินการเรื่ องการร้องทุกข์ของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริ ษทั จะหาทางยุติโดยเร็ วและ
เป็ นธรรม เพื่อจากัดปัญหาให้อยูใ่ นขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง
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เนื่องจากบริ ษทั ให้ความสาคัญและตระหนักถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบตั ิต่อพนักงาน
ด้วยความเป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด เป็ นไปตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ (Code of
Conduct) เพื่อใช้เ ป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ งานของพนัก งานทุ ก คน โดยถือว่ าข้อ ปฏิบัติ ในคู่มื อ
จริ ยธรรมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนัก งานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
ดาเนินการชี้แจงเรื่ องจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจให้กบั พนักงานทุกคนรับทราบในวันแรกของการ
เข้าร่ วมงานกับบริ ษทั และยังได้เน้นย้ารายละเอียดในหลักสูตรการฝึ กอบรมพนักงาน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยให้ความสาคัญความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้
ถือหุน้ ลูกค้า คู่คา้ และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของบริ ษทั โดยมีแนวปฏิบตั ิความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้
- ส่งมอบผลิตภัณฑ์อสังหาริ มทรัพย์และให้บริ การที่มีคุณภาพตรงตามความคาดหมายของ
ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
- ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูก ต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ
สินค้าและบริ การ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็ นจริ งที่เป็ นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้าหรื อบริ การนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้
มีระบบกระบวนการที่ให้ลกู ค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- รักษาความลับของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิ
ชอบ
- บริ ษทั และบริ ษ ัทย่อยจัดให้มีก ารสื่ อสารด้านการตลาดหลายวิธี ได้แก่ การสื่ อสารข้อมู ล
ผลิตภัณฑ์โดยผ่านการแนะนาของเจ้าหน้าที่ขาย หรื อช่องทางการสื่ อสารผ่านเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เป็ นต้น
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายส่งเสริ มและให้ความรู้ดา้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อมกับพนักงาน
ทุกระดับ เพื่อใช้เป็ นแนวทางร่ ว มกันในการพัฒนาและดูแลรับผิด ชอบชุมชน สังคมและสิ่ งแวดล้อม
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โดยสนับสนุนให้มีโครงการหรื อกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยัง่ ยืนแก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อมในการดาเนิ นธุรกิจ โดยมี
การประเมินและติดตามผลการดาเนินงาน หรื อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีการกาหนดขั้นตอนการจัดการของเสียจากการดาเนินงานอย่างชัดเจน
- ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างโครงการเพื่อจากัดผลกระทบจากการดาเนินงานของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย
- ร่ วมพัฒนาชุมชนในบริ เวณรอบโครงการต่างๆ ของบริ ษทั
6. การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะทางานด้ านความความรับผิดชอบต่อสังคม
กาหนดให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
กาหนดให้มีจานวนสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน และคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมคัดเลือกสมาชิก 1 คน ทาหน้าที่เป็ นประธานคณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
การกาหนดแผนการดาเนินการและการรายงานผลการปฏิบัตกิ าร
กาหนดให้คณะทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทาแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม
นาเสนอ คณะกรรมการบริ หารเป็ นรายปี และกาหนดงบประมาณในการดาเนินงานสาหรับปี นั้นๆ โดย
ค านึ ง ถึง กรอบแนวทางการด าเนิ น การความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คม ร่ วมกับความเหมาะสมกับการ
ดาเนิ นการของบริ ษ ัท สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิการนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
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