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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
 นอกจำกกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทยังตระหนักดีถึงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิด

ชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีธรรมำภิบำล ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝำ่ยอยำ่งเป็นธรรม โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท

 แนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท โดย

กำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้   

การก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรบรษิทัเชือ่มัน่ว่ำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นปัจจยัส�ำคญัทีแ่สดงให้เหน็ถงึกำรบรหิำรจดักำรทีด่มีปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจ

สอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย จึงได้ก�ำหนด

นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมกำร

ก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ เพือ่ให้คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนใช้ยดึถอืเป็นแนวทำงปฏบิตั ิซึง่

กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนจริยธรรม

และคุณธรรม ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยกำรจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกจ่ำยให้

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท เพื่อให้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

 จรรยำบรรณธรุกจิ ระบนุโยบำยและแนวทำงปฏบิตัคิรอบคลมุถงึ ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง

ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนภำครัฐ จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในกำรจัดหำและปฏิบัติต่อคู่ค้ำ จรรยำ

บรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน และนโยบำย

และข้อพึงปฏิบัติ ที่ครอบคลุมเรื่องตำ่งๆ ดังนี้
-  กำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-  กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
-  กำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ
-  กำรรับและกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
-  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
-  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
-  กำรใช้สิทธิทำงสังคมกำรเมือง
-  กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
-  กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น

 นอกจำกกำรจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นแบบรูปเล่มแจกจำ่ยแก่บุคคลภำยในบริษัทแล้ว บริษัทมีกำรเปิดเผย จรรยำบรรณธุรกิจเพื่อเผย

แพร่แก่บุคคลภำยนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pdgth.com   

การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ตระหนักถึงเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมที่หน่วยงำนก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ และหน่วยงำนเอกชนทีเ่กีย่วข้องได้มกีำรส่งเสรมิผลกัดนั เพือ่ให้บรษิทัจดทะเบยีนมบีทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรประกอบ

ธุรกิจของภำคเอกชน ซึ่งคณะกรรมกำรได้มีกำรพิจำรณำและเห็นชอบกับกำรก�ำหนดนโยบำยดังกล่ำวอันเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ

จรยิธรรมและจรรยำบรรณธรุกจิเพือ่ป้องกนักำรเกดิทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยเบือ้งต้นเหน็ควรให้มกีำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรน�ำแนวทำงปฏบิตัติำมกรอบ
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แนวทำงปฏิบัติโครงกำรมำจัดท�ำแผนด�ำเนินกำร โดยก�ำหนดนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์ปรัปชั่น และถำ่ยทอดลงสู่ระดับพนักงำนให้เกิดกำรตระหนัก

และยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและมีแนวทำงปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ และเผยแพร่บนหนำ้เว็บไซต์ของบริษัท 

ส่วนกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสรำ้งมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่โปร่งใส เกิดควำมน่ำ

เชื่อถือนักลงทุนทั่วไปนั้นให้เป็นล�ำดับต่อไป

 บริษัทก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งระบุไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 1.พนักงำนพึงปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีต�ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต�ำแหน่งหรือ

หน้ำที่นั้น

 2. พนกังำนพงึละเว้นกำรใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำทีข่องตนเพือ่แสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรได้โดยชอบส�ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ และละเว้น

กำรกระท�ำใดที่ผิดกฎหมำย

 3. ห้ำมมิให้พนักงำนเรียก หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในทำงมิชอบ หรืออำจ

ท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม

 ในปี 2556 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรตระหนักในเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

ส่วนรวม บริษัทได้ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำรเข้ำร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ต้ำนโกง ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ใน

วันที่ 15 ธ.ค. 2556 นอกจำกนี้ บริษัทได้ร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มจ�ำนวน 2,000 ขวดให้แก่ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมในงำน โดยกำรประสำนงำนร่วมกับสมำคม

บริษัทจดทะเบียนไทย 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทสนับสนุนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยก�ำหนดเป็นจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน ไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้ยังก�ำหนดให้มีแนวทำง

ปฏิบัติในเรื่องกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม ดังนี้   

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรำดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก เป็นต้น

 3. จัดให้มีระบบกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยจำกอันตรำยที่อำจ

เกิดขึ้นทั้งจำกอุบัติภัยและโรคภัย

 4. จัดให้มีเงื่อนไขกำรจำ้งงำนที่เป็นธรรมส�ำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รับคำ่ตอบแทนที่เหมำะสมตำมศักยภำพ

 5. จัดให้มีกำรดูแลเรื่องสวัสดิกำรแก่พนักงำนตำมสมควร เช่น จัดให้มีวันลำพักผ่อนประจ�ำปี กำรท�ำงำนล่วงเวลำที่สมเหตุผล กำรรักษำ

พยำบำลตำมควำมจ�ำเป็นและสมควร เป็นต้น

 6. ส่งเสรมิให้พนกังำนมดีลุยภำพในกำรใช้ชวีติระหว่ำงชวีติกำรท�ำงำนและชวีติส่วนตวั โดยใช้หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง และส่งเสรมิให้

พนักงำนมีโอกำสบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำควำมดีเพื่อสังคมรวมทั้งกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำตำ่งๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน

 7. จัดให้มีกระบวนกำรร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมส�ำหรับพนักงำนที่ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม

 8. บรษิทัฯ รกัษำข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังำน  เช่น ชวีประวตั ิประวตัสิขุภำพ  ประวตักิำรท�ำงำนฯลฯ ไม่กระท�ำกำรอนัล่วงละเมดิโดยเปิด

เผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะเว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกพนักงำนผู้นั้น ทั้งนี้ กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินัย เว้นแต่ได้กระท�ำ

ไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตำมกฎหมำย

 9. ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ  ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมต่อสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำย วำจำ หรือ

กำรกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชนได้แก่ เชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ภำษำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่ออื่นใด ควำมบกพร่อง/

พิกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท�ำให้เดือดร้อน ร�ำคำญใจ และเกิดควำมเสียหำย

 10. เคำรพสทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ของพนกังำน ซึง่ครอบคลมุถงึกำรมอีสิระในกำรให้ควำมเหน็โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง กำรได้รบั

ข้อมูลหรือควำมคิดเห็นผำ่นสื่อต่ำงๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทำงสื่อสำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสรี
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 บริษัทตระหนักดีวำ่ บุคลำกรเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรปฎิบัติต่อ

พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆเกี่ยวกับแรงงำนอย่ำงเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนำควำม

สำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม 

 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

 บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินคำ่ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�ำปี คำ่

ล่วงเวลำ ค่ำนำยหน้ำ เงินรำงวัลจูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิกำรอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนมีกำรปรับขึ้นทุกปีตำม

ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ซึ่งในกำรประเมินผล บริษัทใช้กำรก�ำหนดตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Index) เป็นเครื่องมือในกำร

ประเมินผลและเพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

 ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกำสให้พนักงำนใช้สิทธิในกำรเลือกหรือเปลี่ยนแปลง

นโยบำยกำรลงทุนที่เหมำะสมกับตนเองและระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล และกำรจัดท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่มให้กับผู้

บริหำรและพนักงำน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงำนแต่ละคนจะแตกต่ำงกันไปตำมอำยุของพนักงำน และระดับควำมเสี่ยงของกำรปฏิบัติงำนแต่ละ

ต�ำแหน่งงำน นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิกำรอื่นที่นอกเหนือจำกข้อก�ำหนดตำมกฎหมำย เช่น กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปี สวัสดิกำร

เงินกู้ในยำมฉุกเฉิน เป็นต้น  

 ด้านการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนในกำรที่จะด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำ

หมำย และทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และเพือ่รองรบักำรเตบิโตในอนำคต สำมำรถแข่งขนัได้ในระดบัสำกล บรษิทัมกีำรจดัท�ำแผนกำรฝึกอบรม

และแผนกำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงๆให้กบัพนกังำน เพือ่เพิม่ควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะในกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ โดยกำรจดักำรฝึกอบรมภำยใน และ

ส่งบุคลำกรไปอบรมกับสถำบันฝึกอบรมภำยนอก ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในจ�ำนวน 38 หลักสูตร และกำรฝึกอบรมภำยนอกรวม 

41 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงำนทุกส่วนงำน รวมถึงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้พนักงำนได้ศึกษำต่อ ซึ่งบริษัทมีกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำแก่

พนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี

 กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 นอกจำกกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแล้ว บริษัทยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

พนกังำนมคีวำมสขุในกำรท�ำงำน สร้ำงโอกำสให้พนกังำนได้มส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม ปลกูจติส�ำนกึใน

กำรเป็นจติอำสำให้กบัพนกังำน บรษิทัสนบัสนนุให้จดักจิกรรมสมัพนัธ์ประจ�ำปีในหลำกหลำยรปูแบบ โดยใช้หลกักำรสร้ำงควำมสขุ 8 ประกำร(Happy 

8) เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมในด้ำนตำ่งๆ เพื่อส่งเสริมพนักงำนและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที่จัดเป็น

ประจ�ำทกุปี ได้แก่ กจิกรรมงำนเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ กำรแข่งขนักฬีำประจ�ำปี กจิกรรมรดน�ำ้ด�ำหวัขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรำนต์ กจิกรรมท่องเทีย่วประจ�ำ

ปี กิจกรรมชมรมกีฬำและสันทนำกำร กิจกรรมท�ำบุญบริษัทประจ�ำปี และกิจกรรมท�ำบุญตักบำตรในวันส�ำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น

 นอกจำกนี ้บรษิทัจดัให้มกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน เพือ่ให้พนกังำนรบัทรำบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนและผลกำรด�ำเนนิ

งำนของบริษัท โดยจัดเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้บริษัทน�ำมำปรับปรุงพัฒนำได้ 

เป็นกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ำย

 ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บรษิทัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัต่อควำมปลอดภยัในชวีติ สขุภำพอนำมยัของพนกังำน ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้อง จงึก�ำหนดให้มกีำรใช้ระบบกำรจดักำร

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำนสำกล OHSAS 18001 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษัทได้รับกำร

รับรองระบบอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ในเดือนตุลำคม 2555 

 บริษัท มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และ

เจ้ำหนำ้ที่ควำมปลอดภัยวิชำชีพ เป็นผู้ด�ำเนินกำรควบคุม ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของ

บริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด�ำเนินงำน รวมถึงกำรส่งเสริมให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย 
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 กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนในปี 2556 ได้แก่ 
-  กำรจัดท�ำแผนกำรป้องกัน หรือแผนกำรลดควำมเสี่ยง ในกำรเกิดอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำน หรือกำรเกิดอันตรำยบริเวณสถำนที่

ต่ำงๆในบริษัท  กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย รวมถึงกำรตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ
-  เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแรงงำน 

กฎหมำยด้ำนคมนำคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นต้น รวมถึงกำรแจ้งข้อมูลกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ผ่ำนช่องทำง
จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลสำรสนเทศไว้ที่ส่วนกลำง เพื่อให้พนักงำนสำมำรถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อ
พนักงำนในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยแก่ตนเอง นอกจำกนี้ ยังสำมำรถน�ำข้อมูลกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ที่ได้
รับทรำบน�ำไปเผยแพร่แก่ลูกค้ำ หรือใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง เพื่อสนับสนุนด้ำนงำนขำยและบริกำรของบริษัท 

-  นอกจำกกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นในระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยแก่พนักงำนทุกคนแล้วยังให้ควำมรู้
แก่พนักงำนเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติในด้ำนต่ำงๆอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรเผยแพร่ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
และกำรส่งจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ภำยใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในกำรท�ำงำนแล้ว ยังช่วยให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันด้วย เช่น เรื่องกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย กำรใช้อุปกรณ์ในกำรท�ำงำนที่ถูกต้อง เป็นต้น 

-  เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย บริษัทจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจ�ำทุกปี และ
รณรงค์ให้พนักงำนดูแล รักษำควำมสะอำดพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงำน โดยใช้หลัก 5 ส และเพิ่มแรงจูงใจในกำรปฏิบัติโดยกำรให้รำงวัล
ส�ำหรับหน่วยงำนที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดจำกกำรปฏิบัติตำมหลัก 5ส 

-  บริษัทจัดโครงกำร “งดเหล้ำ เข้ำท�ำงำน” ในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ รณรงค์ให้พนักงำนงดดื่มเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ เพื่อควำมปลอดภัย
ในสุขภำพ และลดกำรเกิดอุบัติเหตุ นอกจำกนี้ เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงอันตรำยจำกกำรดิ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอำจท�ำให้
มีผลต่อกำรปฏิบัติงำน หรือกำรขับขี่พำหนะขณะมำปฏิบัติงำน บริษัทจะด�ำเนินกำรสุ่มตรวจพนักงำน เพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด หำกพบว่ำพนักงำนคนใดมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงจะงดให้ปฏิบัติงำนที่อำจท�ำให้เกิดอันตรำย และออกใบตักเตือนให้แก่
พนักงำนรับทรำบ 

 จำกกำรเก็บสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ปี 2556 ไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงจำกกำรปฏิบัติงำน 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 บรษิทัเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อม โดยมเีป้ำหมำยในกำรได้รบักำรยอมรบัจำกลกูค้ำและ

สังคมวำ่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหนำ้ บริษัทจึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะจัดหำผลิตภัณฑ์อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย 

และสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภำพ ได้มำตรฐำน และกำรให้บรกิำรทีด่ ีเพือ่ตอบสนองทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำด้วยประโยชน์สงูสดุในรำคำทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ 

ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติต่อลูกคำ้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
- รักษำคุณภำพของสินค้ำ และบริกำรที่มีคุณภำพ ตรงตำมหรือสูงกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำในรำคำที่เหมำะสม
-  ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ รวมทั้งช่วยลูกค้ำในกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้กำรใช้สินค้ำหรือบริกำรของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้ำ โดยยึดถือเสมอว่ำลูกค้ำเป็นหุ้นส่วนทำงกำรค้ำของบริษัท
-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำของบริษัทอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์ ตำมควำมเป็นจริง ทั้งในแง่ของคุณภำพ ปริมำณ หรือ

เงื่อนไขใดๆของสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ
-  ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ และเป็นที่วำงใจได้ของลูกค้ำ และจัดให้มีระบบและกระบวนกำรที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ 

ปริมำณ ควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร
-  รักษำควำมลับ หรือสำรสนเทศของลูกค้ำ และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิชอบ   

 บริษัทน�ำระบบบริหำรคุณภำพ ISO มำใช้และพัฒนำระบบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้ลูกคำ้มั่นใจกระบวนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

ในปี 2553 บรษิทัได้รบักำรรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพ ISO9001:2008 จำก UKAS & GLOBAL บรษิทัก�ำหนดให้มกีระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆตำมห่วง

โซ่อุปทำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพ 



รำยงำนประจ�ำปี 255684

 การรับข้อร้องเรียนและการวัดความพึงพอใจลูกค้า

 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรรับข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจำกลูกค้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งผ่ำนทำงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ 

จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ โทรสำร หรือ ผ่ำนพนักงำนของบริษัท โดยมีหน่วยงำนฝ่ำยกำรตลำดเป็นผู้รับผิดชอบรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นนั้นมำ

วิเครำะห์ปัญหำสำเหตุ เพื่อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของลูกค้ำจะได้รับกำรเอำใจใส่ 

แก้ไขข้อบกพร่อง ท�ำให้กำรปรับปรุงคุณภำพเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

 บรษิทัก�ำหนดให้ระดบัควำมพงึพอใจของลกูค้ำเป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนนิงำนขององค์กรประจ�ำปี โดยกำรก�ำหนดเป้ำหมำยระดบัควำม

พึงพอใจจะก�ำหนดให้สูงขึ้นทุกปี เพื่อให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง กำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำครอบคลุมถึงควำมพอใจในคุณภำพสินค้ำ 

และกำรให้บริกำร ปี 2556 ผลประเมินผลควำมพึงพอใจลูกค้ำอยู่ในระดับคิดเป็นร้อยละ 81.60 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้  

 บริษัทจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนขำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ง

แวดล้อมของบริษัท สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำเรื่องสินค้ำ กำรใช้งำน ตลอดจนกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ ไม่สร้ำงควำมเสีย

หำยให้แก่ลูกค้ำ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
 บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมเป็นจิตอำสำให้กับพนักงำน โดยจัดให้มีกิจกรรม

ตำ่งๆ ดังนี้
-  ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อน�ำไปท�ำเป็นบัตรค�ำอักษรเบรลล์ สื่อกำรสอนให้กับ โรงเรียนสอนคน

ตำบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและน�ำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
-  ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคขยะอิเลคทรอนิคส์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องใช้อิเลคทรอนิคส์ 

อื่นๆ ที่ช�ำรุดเสียหำย เพื่อน�ำไปรีไซเคิลและจ�ำหน่ำย น�ำเงินไปช่วยเหลือคนพิกำร โดยรวบรวมและน�ำส่งแก่สมำคมคนพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวสำกล

-  ชมรมกิจกรรมเย็บปักถักร้อยของพนักงำนร่วมกันถักหมวกไหมพรม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบ�ำบัด โดยน�ำส่งมอบแก่ผู้
ป่วยที่ โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณ์ ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

-  บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสืบสำนประเพณีปฏิบัติทำงพระพุทธศำสนำ และเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตนเป็น
พุทธศำสนิกชนที่ดี  กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมร่วมท�ำบุญตักบำตร ในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กิจกรรม
ถวำยเทียนพรรษำ หลอดไฟ และเครื่องใช้ต่ำงๆแก่พระภิกษุ เนื่องในวันเข้ำพรรษำ

-  บริษัทจัดกิจกรรมบริจำคโลหิต ให้พนักงำนและบุคคลผู้มีจิตอำสำร่วมใจกันบริจำคโลหิตเพื่อสำธำรณประโยชน์ โดยร่วมกับงำน
ธนำคำรเลือด โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

-  บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักประเภทซื้อมำขำยไป ซึ่งกระบวนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้ำงน้อย แต่
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรพลังงำน บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงำน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรแจ้งข่ำวสำรทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และกำรท�ำป้ำยติดประกำศ

-  กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ด้ำนอื่นๆได้แก่

  •  สนับสนุนทุนกำรศึกษำเนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ กับโรงเรียนและศูนย์เยำวชนตำ่งๆ 

  •  เงินสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอำคำรวิศวะฯ จุฬำครบ 100 ปี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

  •  สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศำสนสถำนตำ่งๆ 

 กำรรำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นกำรรำยงำนตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม-31 ธันวำคม 2556 ยกเว้น เรื่องกำรด�ำเนินงำน

ตำมระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001:2008 ที่คลอบคลุมเฉพำะส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำ 2 แห่ง ได้แก่ สำขำระยอง และสำขำ

เชยีงใหม่ และระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 ทีค่รอบคลมุเฉพำะส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั ไม่รวมส�ำนกังำน

สำขำ ซึ่งบริษัทมีแผนจะด�ำเนินงำนเพื่อให้ครอบคลุมทุกส�ำนักงำนสำขำต่อไปในอนำคต
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