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นโยบายเกี
ยวกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) 
 

บรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) ("บริษทัฯ") ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัตอ่ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และ
สิ�งแวดลอ้ม บรษิทัฯ จงึมนีโยบายเกี�ยวกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ซึ�งกาํหนด
หลกัการ 9 ขอ้ ได้แก่ การประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชั �น การเคารพสทิธมินุษยชน การ
ปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การจดัการสิ�งแวดล้อม การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม การมี
นวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึ�งไดจ้ากการดําเนินงานที�มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมสิ�งแวดลอ้มและผูม้สี่วนไดเ้สยี และการ
จดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื�อใหก้ารดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามหลกัการแนวทางความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของกจิการที�กาํหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ("ตลาดหลกัทรพัยฯ์") ซึ�งมรีายละเอยีดดงันีJ 
การดาํเนินงาน 

1.  การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
1.1 บรษิทัฯ มุง่มั �นประกอบธุรกจิดว้ยความซื�อสตัย์ สุจรติ เป็นธรรม และดําเนินงานธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม ทั Jงทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุง่มั �นทาํความดต่ีอบุคคล กลุ่มชมุชน สงัคมและสิ�งแวดลอ้ม และ
ประกอบธรุกจิโดยมรีะบบการดําเนินงานที�มมีาตรฐานและมกีารควบคุมที�ด ีโดยใชค้วามรูค้วามสามารถอย่าง
เต็มที�ด้วยความระมดัระวงั ด้วยขอ้มูลที�เพียงพอและมหีลกัฐานสามารถอ้างองิได้รวมทั Jงถอืปฏบิตัิตามขอ้
กฎหมายและขอ้กาํหนดที�เกี�ยวขอ้งอย่างเครง่ครดั ตลอดจนใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หน้าที�ของรฐั  

1.2 ดา้นการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติ่อคู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์ใด ๆ ที�ไม่
ชอบธรรมจากคู่คา้ และหากปฏบิตัติามเงื�อนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหร้บีแจง้คู่คา้ใหท้ราบล่วงหน้าเพื�อร่วมกนัหาแนว
ทางแกไ้ข 

1.3 ดา้นการปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอคูแ่ขง่ทางการคา้ ภายใตก้รอบกตกิาของการแขง่ขนัที�
ดอีย่างเป็นธรรม และไมแ่สวงหาขอ้มลูที�เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิทีี�ไมสุ่จรติ  

1.4 บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหพ้นักงานและบุคลากรของบรษิทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของการประกอบกจิการดว้ย
ความเป็นธรรมที�สอดคลอ้งกบักฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทั Jงสนับสนุนใหบ้รษิทัย่อย
และบรษิทัรว่มยอมรบัและปรบัใชน้โยบายในการประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรมในลกัษณะเดยีวกนั 

2.  การตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั �น 
บุคลากรของบรษิทัฯ ซึ�งในที�นีJไดแ้ก่ กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายการ
ต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นและกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั โดยจะตอ้งไมเ่ขา้
ไปเกี�ยวขอ้งกบัเรื�องทจุรติคอรร์ปัชั �นไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม รวมถงึตอ้งปฏบิตัดิงันีJ 
2.1 ไมเ่รยีกรบัและจา่ยสนิบนกบับุคคลอื�นใด ที�ตนไดเ้ขา้ไปตดิต่องาน รวมถงึหน่วยงานราชการ เพื�อใหไ้ดม้าซื�ง

ประโยชน์ในทางมชิอบ 
2.2 ละเว้นการรบัของขวญั การเลีJยงรบัรอง หรอืเงนิสนับสนุนจากลูกคา้ หรอืคู่คา้ที�มมีลูค่าสงูเกนิความจําเป็น 

หากมคีวามจาํเป็นตอ้งรบัของขวญัในโอกาสตามประเพณีนิยม ที�มมีลูค่าเกนิกว่าที�กําหนดไวใ้นกฎบตัรและ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบรษิทัฯ ใหบุ้คลากรรายงานใหบ้รษิทัฯ รบัทราบและนําส่งบรษิัทฯ 
ต่อไป 

2.3 บุคลากรของบรษิทัฯ ต้องระมดัระวงัเกี�ยวกบัการใหแ้ละรบัของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื�นใด รวมถึง
การเลีJยงรบัรองต่าง ๆ จะตอ้งเป็นไปเพื�อวตัถุประสงค์ทางธุรกจิหรอืตามประเพณีนิยมเท่านั Jน โดยมมีลูค่าที�
เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจอย่างมนีัยสําคญัของบุคลากรของบรษิัทฯ และจะต้อง
เป็นไปตามที�กาํหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบรษิทัฯ 
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2.4 การใหเ้งนิสนบัสนุนและการบรจิาคเพื�อสาธารณกศุล ตอ้งมหีลกัฐานการบรจิาคที�ชดัเจนและเชื�อถอืได ้เพื�อให้
มั �นใจว่าการให้เงินสนับสนุน และการบริจาคเพื�อสาธารณกุศลนั Jนไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสําหรบัการทุจริต
คอรร์ปัชั �น 

2.5 บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งดําเนินกจิกรรมทางธุรกจิอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมอืงหรอืนักการเมอืงมอื
อาชพีสงักดัพรรคการเมอืงพรรคใดพรรคหนึ�ง และไมส่นับสนุนทางการเงนิหรอืสิ�งของใหแ้ก่พรรคการเมอืง 
นักการเมอืง หรอืผู้สมคัรรบัเลอืกทางการเมอืงใด ๆ โดยมวีตัถุประสงค์เพื�อเอืJอประโยชน์ทางธุรกิจใหก้บั
บรษิทัฯ 

2.6 ให้มรีะบบควบคุมภายในป้องกนัมใิหม้ีการทุจริตคอร์รปัช ั �น โดยมรีะเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ กําหนด
ขั Jนตอนการปฏบิตังิาน ผูม้อีํานาจในการอนุมตัจิา่ยเงนิและวงเงนิที�รบัผดิชอบตอ้งเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ โดยตอ้งมเีอกสารหลกัฐานที�ชดัเจน  

2.7 บุคลากรของบรษิทัฯ ตอ้งไมล่ะเลยหรอืเพกิเฉย หากพบเหน็การกระทาํที�เป็นการทจุรติคอรร์ปัชั �น หรอืส่อไป
ในทางทุจรติคอร์รปัชั �นที�มผีลกระทบต่อบรษิัทฯ ตอ้งแจ้งใหผู้้บงัคบับญัชาทราบทนัท ีและต้องปฏิบตัติาม
นโยบายการรบัเรื�องรอ้งเรยีนการทุจรติและการกระทําผดิ รวมทั Jง ตอ้งปฏบิตัติามกฎบตัรและจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ของบรษิทัฯ อย่างเครง่ครดั 

2.8 มกีารสื�อสารนโยบายการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �น ไปยงัหน่วยงานทกุระดบัในบรษิทัฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
การอบรมพนกังาน ระบบสื�อสารภายในของบรษิทัฯ เพื�อใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทราบและนํานโยบายไปปฏบิตั ิเป็นตน้ 

นอกจากนีJ บรษิทัฯยงัจดัใหม้กีารอบรมแก่บุคคลากรของบรษิทัฯ เพื�อใหค้วามรูเ้กี�ยวกบันโยบายและแนวทางปฏบิตัใิน
การต่อต้านการคอร์รปัชั �น และส่งเสรมิใหม้คีวามซื�อสตัย์ สุจรติ และรบัผิดชอบในการปฏิบตัิตามหน้าที�และความ
รบัผดิชอบ และเพื�อสรา้งความเขา้ใจที�ถูกต้องร่วมกนั เกี�ยวกบัการใหแ้ละรบัของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื�นใด 
การเลีJยงรบัรองที�เป็นไปเพื�อวตัถุประสงคท์างธุรกจิหรอืตามประเพณีนิยม การใหเ้งนิสนบัสนุน การบรจิาคเพื�อสาธารณ
กุศล การชว่ยเหลอืและสนบัสนุนทางการเมอืง  
 อกีทั Jง บรษิทัฯ ไดเ้ขา้รว่มเป็น “แนวรว่มปฏบิตัภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ” เพื�อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมั �นในการต่อตา้นการคอรร์ปัชั �นทุกรปูแบบ โดยใหส้ตัยาบนัเพื�อรบัทราบขอ้ตกลงตามคําประกาศเจตนารมณ์
ของแนวรว่มดงักลา่วในการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรปูแบบ และไดส้ื�อสารไปยงับุคคลากรของบรษิทัฯ 

3.  การเคารพสทิธมินุษยชน 
บรษิทัฯตระหนกัดวี่ากจิการตอ้งเคารพต่อชวีติและศกัดิ _ศรคีวามเป็นมนุษย์ของทุกคนซึ�งนับเป็นรากฐานของการบรหิาร
และการพฒันาทรพัยากรบคุคล รวมทั Jงการสรา้งมนุษยสมัพนัธใ์นสงัคม 
ดงันั Jนบรษิทัฯจงึมแีนวทางที�จะสง่เสรมิและกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชนขั JนพืJนฐานและความเสมอ
ภาค โดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างในเรื�องเชืJอชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื�อทางการเมอืง หรอืความเชื�อ
ในทางอื�นใด ชาตพินัธุ์หรอืพืJนเพทางสงัคม ทรพัย์สนิ กําเนิด หรอืสถานะ โดยบรษิทัฯ หมั �นตรวจตรา และดูแลไม่ให้
ธุรกจิของบรษิทัฯ เขา้ไปมสีว่นเกี�ยวขอ้งกบัการละเมดิสทิธเิสรภีาพของบุคคลทั Jงทางตรงและทางออ้มเช่น ไม่สนับสนุน
การบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labor) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเดก็ (Child Labor) ใหค้วามเคารพนับถอืและปฏบิตัต่ิอผูม้ี
ส่วนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพืJนฐานของศกัดิ _ศรคีวามเป็นมนุษย์ ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการ
ปฏบิตัติามขอ้กําหนดด้านสทิธมินุษยชนภายในบรษิทัฯ และมกีารกระตุน้ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการสทิธมินุษยชน
ตามมาตรฐานสากล โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอื ผูร้่วมทุน และคู่
คา้ นอกจากนีJ บรษิัทฯ ยงัมแีนวทางที�จะส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหพ้นักงาน ในการแสดงความคดิเหน็ หรอืรอ้งเรยีน
เกี�ยวกบัการถูกละเมดิสทิธขิองแตล่ะบุคคล 

4.  การปฏบิตัต่ิอแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บรษิทัฯเชื�อว่าทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัที�สําคญัที�สุดในการดําเนินธุรกิจเพื�อการสรา้งมลูค่าและผลตอบแทนใหแ้ก่
กจิการ เนื�องจากการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ รวมทั Jงความทุ่มเททั Jง
แรงกายและแรงใจในการทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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ดงันั Jนบรษิัทฯจงึกําหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบรษิัท โดยการไม่เลือกปฏิบตัิในการจ้างงาน ส่งเสริมให้
พนกังานมเีสรภีาพในการสมาคม และยนิดรีว่มเจรจาต่อรองเพื�อใหพ้นกังานไดร้บัความคุม้ครองทางสงัคม รวมทั Jงจดัให้
มสีวสัดกิารและสภาพแวดลอ้มที�คาํนงึถงึสขุภาพและความปลอดภยัในการทาํงาน 
นอกจากนีJ จะตอ้งปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างยุตธิรรม บรหิารงานโดยความไม่ลําเอยีง สนับสนุนในการสรา้งศกัยภาพใน
ความก้าวหน้าและเพิ�มประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั Jงส่งเสรมิให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื�อง
จรรยาบรรณที�พนักงานต้องพงึปฏบิตั ิจดัสวสัดกิารใหแ้ก่พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏบิตัต่ิอพนักงานด้วยความ
สจุรติใจดว้ยการรบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างมเีหตุผลโดยนโยบายต่างๆของบรษิทัฯ มดีงัตอ่ไปนีJ 

 4.1 การจา่ยค่าตอบแทนและสวสัดกิารแก่พนกังาน 
 บรษิัทฯ มนีโนบายการจ่ายค่าตอบแทนทั Jงในรูปของเงนิเดือน และ/หรอื โบนัสที�เป็นธรรมเหมาะสมตาม
ศกัยภาพรวมถึงสร้างความมั �นคงในสายอาชพีและมโีอกาสก้าวหน้าในอาชพีอย่างเป็นธรรม และจดัให้มี
สวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที�กฎหมายกําหนด [เช่น ประกันสังคม และ
นอกเหนือจากที�กฎหมายกําหนด เช่น มปีระกนัสุขภาพและอุบตัิเหตุใหแ้ก่พนักงาน รวมทั Jงเงนิช่วยเหลอื
ประเภทต่าง ๆ เชน่ เงนิชว่ยเหลอืพนกังานสาํหรบัคา่พธิฌีาปนกจิบดิามารดาที�เสยีชวีติของพนกังาน เป็นตน้] 
[Company to confirm] 

4.2 การพฒันาความรูศ้กัยภาพของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน และการฝึกอบรม 
 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยสนับสนุนให้พนักงานมกีารพฒันาความรู้
ความสามารถศกัยภาพ มทีศันคตทิี�ด ีมคีณุธรรมและจรยิธรรม และการทาํงานเป็นทมี นอกจากนีJ บรษิทัฯ ยงั
ไดส้นบัสนุนการพฒันาองค์กรและทรพัยากรบุคคลโดยเน้นกระบวนการทาํงานที�มปีระสทิธภิาพ การกําหนด
บทบาทหน้าที�ของพนักงานใหช้ดัเจน การกาํหนดผลตอบแทนที�เหมาะสม การพฒันาระบบการประเมนิและ
เพิ�มสมรรถนะการทาํงานของพนกังาน 

4.3 นโยบายความปลอดภยัและอาชวีอนามยั 
 บรษิทัฯ กาํหนดนโยบายที�สนบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยัและมสีขุอนามยัในสถานที�ทาํงาน
ที�ด ีโดยบรษิทัฯ มุ่งเน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุที�อาจเกิดขึJนได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสรมิสร้างให้
พนักงานมจีติสํานึกด้านความปลอดภยั อีกทั Jงมกีารให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสรมิให้พนักงานมี
สุขภาพอนามยัที�ดี และไม่ทําการใดที�เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามยัแก่ลูกค้าหรอืผู้รบับรกิาร รวมถึงดูแล
สถานที�ทาํงานใหถู้กสขุลกัษณะและมคีวามปลอดภยัอยูเ่สมอ 

5.  ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค 
 5.1  บรษิัทฯจะปฏบิตัิต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรมในเรื�องของสนิค้าและบรกิาร โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิและไม่เปิดเผย

ขอ้มูลของลูกค้าที�ตนได้ล่วงรู้มาเนื�องจากการดําเนินธุรกิจ อนัเป็นข้อมูลที�ตามปกติวิสยัจะพึงสงวนไว้ไม่
เปิดเผย เวน้แต่เป็นการเปิดเผย ตามหน้าที�ตามกฎหมาย 

 5.2  บรษิัทฯเปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี�ยวกบัความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผย
ขา่วสารขอ้มลูของสนิคา้และบรกิารอย่างถูกตอ้งครบถว้นต่อผูบ้รโิภค 

 5.3 บรษิทัฯจะปฏบิตัติามขอ้ตกลงและเงื�อนไขตา่งๆ กบัลกูคา้อย่างเป็นธรรม หากปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอืเงื�อนไข
ไมไ่ด ้ตอ้งรบีแจง้ใหล้กูคา้ทราบ เพื�อหาทางออกรว่มกนั 

 5.4 บรษิทัฯ ยดึมั �นในการตลาดที�เป็นธรรม โดยมนีโยบายในการดาํเนินการใหล้กูคา้ไดร้บัขอ้มลูเกี�ยวกบัสนิคา้ของ
บรษิทัฯ ที�ถูกตอ้ง ไม่บดิเบอืน คลุมเครอื หรอืโฆษณาเกนิจรงิ เพื�อใหล้กูค้ามขีอ้มลูที�ถูกตอ้งและเพยีงพอใน
การตดัสนิใจ 

 5.5 บรษิทัฯ จดัใหม้กีจิกรรมตา่งๆ เพื�อเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างลกูคา้กบับรษิทัฯ ใหย้ ั �งยนื 
6.  การจดัการสิ�งแวดลอ้ม 

บรษิทัฯไดเ้ล็งเหน็ถงึความสาํคญัของสิ�งแวดล้อมต่อการดํารงชวีติของมนุษย์ ในขณะที�สงัคมปัจจุบนัเริ�มตระหนักถงึ
ความสาํคญักบัการรกัษาสิ�งแวดลอ้มอย่างจรงิจงั โดยบรษิทัฯ ตระหนักถงึความสาํคญัในการป้องกนัมลภาวะ การใช้
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ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล และการปกป้องสิ�งแวดลอ้มและความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 
 ดงันั Jนบรษิทัฯ จงึกาํหนดนโยบายสิ�งแวดลอ้มเพื�อเป็นแนวทางในการดาํเนินกจิการด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั 
ไมใ่หก้ารดาํเนินกจิการเกดิผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มในบรเิวณชมุชนใกลเ้คยีงหรอืใหเ้กดิผลกระทบน้อยที�สดุ   

7.  การรว่มพฒันาชุมชมและสงัคม 
 บรษิทัฯมแีนวทางที�จะปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบที�เกี�ยวขอ้ง และรบัผดิชอบต่อ
สงัคม รวมถงึใหค้วามรว่มมอื ชว่ยเหลอื สนบัสนุน และอาสาทาํกจิกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคม เพื�อสง่เสรมิ
ใหเ้กดิความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการฟืJนฟูสงัคมและวฒันธรรม 

8.  การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ�งได้จากการดําเนินงานที�ม ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ�งแวดล้อม  
และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
บรษิทัฯจะสนบัสนุนใหม้นีวตักรรมทั Jงในระดบักระบวนการทาํงานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมอืระหว่างองค์กรซึ�ง
หมายถึงการทําสิ�งต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปลี�ยนแปลงทางความคิด การผลิต เพื�อเพิ�มมูลค่า 
เป้าหมายของนวตักรรมคอืการเปลี�ยนแปลงในเชงิบวก เพื�อทาํใหส้ิ�งต่าง ๆ เกดิเปลี�ยนแปลงในทางที�ดขีึJน ก่อผลติผลที�
เพิ�มขึJน ทั JงนีJเพื�อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมสงูสดุ 
การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการสื�อสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
รบัทราบทั Jงทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื�อสารที�หลากหลาย เพื�อใหม้ั �นใจว่าขอ้มลูข่าวสารของบรษิทั
เขา้ถงึกลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างทั �วถงึ 

9. การจดัทาํรายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
บรษิทัฯ มคีวามมุง่มั �นที�จะแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยจดัทํารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมซึ�งระบุประเด็น
ต่าง ๆ ทั Jงในเรื�องทั �วไป เรื�องสิ�งแวดลอ้ม รวมถงึเรื�องสงัคม ที�สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัทาํรายงานแหง่ความยั �งยนื 
อาท ิการระบุนโยบายและเป้าหมายขององคก์รดา้นความยั �งยนื เหตุการณ์สาํคญั แผนงาน เป้าหมาย วสิยัทศัน์ในระยะ
ยาว โครงสรา้งและรปูแบบของการบรหิารจดัการ การดูและและการตดัสนิใจในประเดน็ความยั �งยนื ทา่ทแีละนโยบาย
องคก์รดา้นการต่อตา้นการใหส้นิบนและการทจุรติคอรร์ปัชั �น ดา้นสงัคมและสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงการประเมนิผลต่าง ๆ ที�
เกี�ยวขอ้ง เป็นตน้ เพื�อเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบพรอ้มกบัรายงานประจาํปี เพื�อเป็นชอ่งทางเผยแพร่ขอ้มลูใหผู้ม้สีว่น
ไดเ้สยีสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดด้ว้ย  

 
กิจกรรมเพื
อประโยชน์ต่อสงัคมและสิ
งแวดลอ้ม (After Process) 

นอกจากบรษิัทฯ จะมนีโยบายที�ชดัเจนและใหค้วามสาํคญัต่อการรบัผดิชอบต่อสงัคม สิ�งแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้สี่วนได้
สว่นเสยีทกุฝ่าย ควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกจิ และดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดัเพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการสรา้ง
สงัคมและสิ�งแวดล้อมที�มคีุณภาพแล้ว บรษิัทฯ ยงัมคีวามตั Jงใจและดําเนินการมาอย่างต่อเนื�องที�จะยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ชุมชน พฒันาศกัยภาพบุคคลและ แบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่สงัคม เนื�องจากการเติบโตที�ย ั �งยืนของบรษิัทฯ เกิดจาก
บุคลากรที�มีคุณภาพ และสงัคมที�เขม้แข็ง ทั JงนีJบรษิัทฯ ได้กําหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัทจดักิจกรรมเพื�อบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่อสงัคมในทกุ ๆ ปี โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัที�จะใหพ้นักงานทุกคนมจีติสาํนึกต่อการพฒันาสงัคม นอกจากนีJ 
การจดักจิกรรมบําเพญ็สาธารณประโยชน์ต่อสงัคมดงักล่าว ยงัเป็นการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างพนกังานในบรษิทัฯ อกี
ดว้ย 
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