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นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท แอดเทค ฮับ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ          
การรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ เพื่อให้การพฒันาธุรกิจของบริษัทเป็นไปอยา่งยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัท
จึงก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบ
แนวทางในการด าเนินงาน ดงันี ้

กรอบแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การด าเนินธุรกิจภายใต้การก ากับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสังคม           
และสิ่งแวดล้อม มีส านึกรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)          
ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ตัง้แตผู่้ ถือหุ้น พนกังาน ลกูค้า ชมุชน ตลอดจนสงัคมในวงกว้าง ทัง้นี ้เพื่อน าไปสู่
การพฒันาธุรกิจอยา่งยัง่ยืน  

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เป็นกรอบในการปฏิบตัิงานด้านตา่งๆ ให้คณะกรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือปฏิบตัิด้วยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเข้าใจในหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อปลกูฝัง
จิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้ในทกุระดบั พร้อมให้การสนบัสนนุต่อชุมชนและสงัคม 
โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพฒันาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในระยะยาว ตามหลกัการและแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยซึง่แบง่เป็น 8 ด้าน ครอบคลมุในหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี รวมทัง้คณุธรรม
และข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน เป็นกรอบและแนวทางปฏิบตัิให้ด าเนินธุรกิจโดยค านงึถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไมเ่อา
รัดเอาเปรียบ มีความซื่อสตัย์และโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุริตในการค้า
กบัคูค้่า และยดึกติกาของการแขง่ขนัอยา่งเสมอภาคของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทัง้สองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบั
คูค้่าต้องไมน่ ามาซึง่ความเสือ่มเสยีตอ่ช่ือเสยีงของบริษัทและบริษัทยอ่ย หรือขดัตอ่กฎหมาย 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทโดยให้
ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อนัได้แก่ พนกังานและผู้บริหารของ
บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อนัได้แก่ ลกูค้า เจ้าหนี ้ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงชุมชน สงัคม   
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะการปฏิบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการไม่กระท าการใดๆ ที่เป็น
การละเมิด/ ริดรอนสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีเหลา่นัน้ด้วย โดยมีหลกัการในการด าเนินธุรกิจ ดงันี ้

- ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า         
หรือเง่ือนไขทางการค้า 

- มุ่งสร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือที่ดีร่วมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

- รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
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- บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทัง้สง่เสริม
ให้ผู้บริหาร พนกังานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มี
ลขิสทิธ์ิถกูต้องและไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

- บริษัทและบริษัทย่อยต่อต้านการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ด าเนินการในเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้ได้แก่ การรวมหวัก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหนา่ยเพื่อก าจดัคูแ่ขง่ โดยการก าหนดราคา
ของบริษัทจะมาจากการพิจารณาสภาวะตลาด ความต้องการซือ้ ตลอดจนต้นทุนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง         
หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการก าหนดราคาสินค้าตามต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถ
แขง่ขนัได้ 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีกระบวนการคดัเลือกผู้ขายสินค้าที่เท่าเทียมด้วยการเปรียบเทียบราคาที่เหมาะสม 
ตามนโยบายของบริษัท โดยมีขัน้ตอนการอนมุตัิที่ชดัเจน สามารถตรวจสอบผู้มีอ านาจอนมุตัิตามมลูค่า
ของสินค้าได้ อีกทัง้ยงัสามารถตรวจสอบข้อมลูต่างๆ ได้ตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการและสามารถเรียกดู
ประวตัิการสัง่ซือ้ย้อนหลงัได้อีกด้วย โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการจดัซือ้จะต้องตรวจสอบการสัง่ซือ้
สนิค้าและบริการทกุครัง้ 

- บริษัทและบริษัทย่อยได้ก าหนดช่องทางการร้องเรียนเร่ืองที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเ ร่ือง
ร้องเรียนดงักลา่วที่บริษัท ตลอดจนผา่นเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถกูต้อง โดยจดัให้มีแนวทางในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลกูฝังให้ผู้บริหารและพนกังาน ปฏิบตัิตามกฎหมาย    
และระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง ไม่สนบัสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทจุริต คณะกรรมการบริษัท      
มีนโยบายปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนั โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

- สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต (ตาม
คูม่ือจรรยาบรรณและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) ของบริษัท) 

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบการถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสมเพื่อปอ้งกนัมิให้พนกังานทจุริตหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชันตา่ง ๆ 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานกระท าการใด ๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับทรัพย์สิน 
หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่สอ่ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่
โดยมิชอบหรืออาจท าให้บริษัทเสยีผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บคุคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้นกระท าการใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหนง่หน้าที่ของตน 

บริษัทมีระเบียบในการด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกบัการทจุริตและคอร์รัปชัน โดยได้สือ่สารไปทัง้
ระดบักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ก าหนดให้การด าเนินการทกุกระบวนการอยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
หากเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการการด าเนินงาน อนัเนื่องมาจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ได้รับโทษตาม
กฎหมาย และบริษัทจดัให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการทจุริตคอร์รัปชัน และมีมาตรการ
คุ้มครองส าหรับผู้รายงานหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชันด้วย โดยมีระบใุนระเบียบของบริษัท 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคญัตอ่การเคารพสิทธิมนษุยชน โดยได้ตระหนกัในคณุคา่ของทรัพยากรมนษุย์
และประสงค์ที่จะให้พนกังานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงได้ส่งเสริมบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วมและมอบ
โอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพอยา่งเท่าเทียมกนั โดยพนกังานจะได้รับการพฒันาสง่เสริมให้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างทัว่ถึงและต่อเนื่อง เพื่อสร้างคณุค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใต้แนวทางการบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
ดงันี ้

 ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เทา่เทียม 

- ผู้บริหารของบริษัทมีการปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเคารพศกัดิ์ศรีและคณุค่าแห่งความเป็นมนษุย์
อยา่งเทา่เทียมกนั 

- การสรรหาและคดัเลือกบคุลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษัทด้วยหลกัคณุธรรม 
หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถ และความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้ “คนดี” และ “คน
เก่ง” ที่มีทศันคติสอดคล้องกับงานและวฒันธรรมขององค์กร โดยค านึงถึงคุณสมบตัิของแต่ละต าแหน่ง 
คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และข้อก าหนดอื่นๆ ที่จ าเป็นแก่งาน และไม่มีข้อกีดกนัเร่ืองเพศ อายุ 
เชือ้ชาติ ศาสนา หรือความสมัพนัธ์สว่นบคุคล 

- ก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนกังาน รวมทัง้จดัสิทธิประโยชน์และสวสัดิการ
แก่พนกังานและครอบครัว โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินเดือนที่สอดคล้องกบัภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
และการปรับขึน้ค่าจ้างโดยพิจารณาจากผลส าเร็จของธุรกิจและผลการปฏิบตัิงาน ความมมุานะอตุสาหะ
ของพนกังาน 

- สนบัสนุนส่งเสริมให้พนกังานได้รับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ทางด้านความสามารถหลกัตามประเภท
ธุรกิจ ความสามารถในเชิงบริหารจดัการ และความสามารถในการปฏิบตัิงาน โดยสนบัสนุนทัง้ทางด้าน
งบประมาณและเวลาในการพัฒนาอย่างสม ่าเสมอต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างาน         
เปิดโอกาสให้พนกังานก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตลอดจนพฒันาบคุลากรให้เป็นคนมีคณุภาพ มีทศันคติที่ดี
และมีความรู้ในการท างาน 

- เสริมสร้างบรรยากาศในการสื่อสารที่ดีที่จะน ามาซึ่งความสมัพันธ์อนัดี และประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกนั 

 ด้านการลว่งละเมิด 

- ผู้บงัคบับญัชาพึงปฏิบตัิตนให้เป็นที่เคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าการใดๆ อนัเป็น
การไมเ่คารพนบัถือผู้บงัคบับญัชา 

- พนกังานทกุคนต้องไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคกุคาม ไมว่า่จะเป็นทางวาจา หรือการกระท าตอ่
ผู้อื่นบนพืน้ฐานของเชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความส าคญัและตระหนกัถึงความเทา่เทียมกนั โดยมีแนวปฏิบตัิตอ่พนกังานด้วยความ
เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of 
Conduct) ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนกังานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึง
ปฏิบตัิในการท างานเป็นสว่นหนึง่ของ “ระเบียบและข้อบงัคบัพนกังาน” ที่พนกังานพงึปฏิบตัิ ทัง้นีบ้ริษัทได้ด าเนินการชีแ้จง
เร่ืองจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจให้กบัพนกังานทกุคนรับทราบในวนัแรกของการเข้าร่วมงานกบับริษัทและยงัได้เน้นย า้
รายละเอียดในหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังาน โดยบริษัทมีระบบการดแูลพนกังานอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรมตามข้อบงัคบั
เก่ียวกบัการท างานของบริษัท ดงันี ้

- บริษัทและบริษัทย่อยดูแลผลตอบแทนให้พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพนักงาน       
ไมจ่ าเป็นต้องเรียกร้อง 

- บริษัทและบริษัทยอ่ยจะไมเ่ลอืกปฏิบตัิ และในขณะเดียวกนัจะปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั 

- ในกรณีที่พนกังานมีข้อร้องทกุข์เกิดขึน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการ เร่ืองการร้อง
ทกุข์ของพนกังานอยา่งชดัเจน โดยบริษัทจะหาทางยตุิเร่ืองร้องทกุข์โดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจ ากดัปัญหา
ให้อยูใ่นขอบเขตไมข่ยายผลออกไปในวงกว้าง 

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามกฎหมายแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยยงัมีนโยบายให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิหน้าที่
ตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัลกูค้าหรือคูค้่า ดงันี ้

 ลกูค้า 

- มุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางธุรกิจทีม่ีตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเช่ือถือได้ 

- มุง่มัน่ท่ีจะให้ข้อมลูที่ครบถ้วนถกูต้อง ทนัเวลา และสง่เสริมการสือ่สาร สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

 คูค้่าและคูส่ญัญา 

- มุง่มัน่ในการจดัหาสนิค้าและให้บริการอยา่งมีมาตรฐาน ภายใต้หลกัการแขง่ขนับนฐานข้อมลูที่เทา่เทียมกนั 
มีหลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าและคู่สญัญา จัดท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม จัดการให้มี
ระบบการจดัการและติดตามเพื่อให้มัน่ใจวา่มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอยา่งครบถ้วนและป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจัดหา กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตัิได้ต้องรีบ
เจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมี
หลกัการจ่ายเงินให้แก่คูค้่าและคูส่ญัญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

- มุ่งมัน่ในการพฒันาและรักษาความสมัพนัธ์ที่ยัง่ยืนกับคู่ค้าและคู่สญัญาที่มีวตัถุประสงค์ชัดเจนในเร่ือง
คณุภาพของสนิค้าหรือบริการท่ีคูค่วรกบัมลูคา่เงิน คณุภาพทางเทคนิค และมีความเช่ือถือซึง่กนัและกนั 

- ห้ามพนกังานเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไมส่จุริตหรือเป็นผลประโยชน์สว่นตวัจากคู่ค้าและคูส่ญัญา 
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6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทและบริษัทย่อย ให้ความส าคญักบัชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ด้วยตระหนกัว่าบริษัทเป็นสว่น
หนึ่งของสงัคมที่ร่วมก้าวเดินไปสูก่ารพฒันาชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษัทจึงได้ด าเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อ
ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อมโดยรวม ดงันี ้

 

 มีนโยบายการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (CSR) อยา่งชดัเจนและยดึถือปฏิบตัิกนัภายในองค์กร 

1. ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สงัคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ชมุชนที่บริษัทตัง้อยู่
มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ทัง้ที่ด าเนินการเองและร่วมมือกบัหนว่ยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และชมุชน 

2. ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ชีวิต             
และทรัพย์สนิ อนัเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่กบัเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  

และหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญ และมีจิตส านึกของการรับผิดชอบต่อสังคม             
และสิง่แวดล้อม การมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม โดยสนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลอืสงัคม พฒันา
คณุภาพชีวิตของคนในชมุชน สง่เสริมการด าเนินงานด้านจิตอาสาที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม
อย่างต่อเนื่อง และปลูกจิตส านึกด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนกังาน      
ทกุระดบั 

 

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทและบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ในระดับกระบวนการท างานในองค์กร และในระดับ         
ความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิด และการบริการเพื่อเพิ่มมลูค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ  
เกิดการเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึน้และก่อให้เกิดประสทิธิผลที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูข่าวสารของบริษัท
เข้าถึงกลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทได้อยา่งทัว่ถึง  

 
 

8. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 
 

 การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตัง้คณะท างานก ากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม                   
โดยก าหนดให้มีจ านวนสมาชิกไมน้่อยกวา่ 3 คน และคณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสงัคมคดัเลอืก
สมาชิก 1 คน ท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ทัง้นี ้บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายขององค์กร และปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงการมี     
ความ รับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัทท าการสือ่สารนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมให้พนกังาน
ทกุคนเข้าใจ โดยผา่นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ซึง่ได้ประกาศให้ทราบโดยทัว่กนัเพื่อให้พนกังานทกุคน
ปฏิบตัิตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทัง้ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ใ้  นการสร้างเสริมความตระหนักในการมีส่วนร่วมและสร้าง                    
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ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมของบคุลากรภายในบริษัท คณะท างานก ากบัดแูลกิจการและรับผิดชอบ   
ตอ่สงัคมจะพิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมที่เหมาะสมกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท เพื่อก าหนดงบประมาณและรูปแบบในการ
ด าเนินกิจกรรมส าหรับรอบปีนัน้ๆ 

 

 กระบวนการจดัท ารายงาน 

บริษัทค านึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ  ในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม              
ตามนโยบายที่ก าหนด และมีการจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามนโนบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม
เป็นรายปี  เพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้ ถือหุ้น โดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลู
ประจ าปี หรือจดัท าเป็นรายงานความยัง่ยืนเพื่อเผยแพร่ทกุปี ภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อมฉบบันี ้พิจารณาและอนมุตัิโดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562 และมีผลบงัคบัใช้ทนัที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


