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เร่ือง  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษทั อินฟราเซท จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2563 เม่ือ
วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563  บริษทัจึงออกประกาศ เร่ืองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และกลุ่ม 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อถือเป็นหลกัและแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างย ัง่ยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นเพื่อให้การพฒันาธุรกิจของบริษทัเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) โดยมีกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานดงัน้ี 

กรอบแนวทางการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินธุรกิจภายใตก้ารก ากับกิจการท่ีดีและยึดหลกัจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษา
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม มีส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง โดยค านึงถึงผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย 
(Stakeholders) ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ตั้งแต่ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ ชุมชน ตลอดจนสังคม
ในวงกวา้ง ทั้งน้ีเพื่อน าไปสู่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื  

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือปฏิบติัดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเขา้ใจในหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อปลูกฝังจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มให้เกิดขึ้นในทุกระดบั 
พร้อมให้การสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการพฒันาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในระยะยาว ตามหลักการและแนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซ่ึงแบ่งเป็น 8 ด้าน 
ครอบคลุมในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งคุณธรรมและ
ขอ้พึงปฏิบติัในการท างาน เป็นกรอบและแนวทางปฏิบติัให้ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม 
ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับ และจ่ายผลประโยชน์ใดๆ   
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ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ และยึดกติกาของการแข่งขนัอย่างเสมอภาคของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย การด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ตอ้งไม่น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั หรือขดัต่อกฎหมาย 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทได้ก าหนดเป็นนโยบายของบริษัทโดยให้
ความส าคัญต่อสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู ้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและ
ผูบ้ริหารของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก อนัไดแ้ก่ ลูกคา้ เจา้หน้ี ภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่เพียงแต่เฉพาะการปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ยงัรวมถึง
การไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด/ ริดรอนสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียเหล่านั้นด้วย โดยมีหลกัการในการ
ด าเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

1.1 ไม่เรียก รับ หรือยินยอมท่ีจะรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงอยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ หรือ
เง่ือนไขทางการคา้ 

1.2 มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือท่ีดีร่วมกับคู่คา้ เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพและประสิทธิภาพในการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว 

1.3 รักษาความลบัหรือสารสนเทศของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนเอง หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

1.4 บริษทัจะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร 
พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนสินคา้หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

1.5 บริษทัต่อตา้นการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม โดยบริษทัจะไม่ด าเนินการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ การรวมหัว
ก าหนดราคา การก าหนดราคาจ าหน่ายเพื่อก าจัดคู่แข่ง โดยการก าหนดราคาของบริษทัจะมาจากการ
พิจารณาสภาวะตลาด ความตอ้งการซ้ือ ตลอดจนตน้ทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
ก าหนดราคาสินคา้และบริการตามตน้ทุนสินคา้และบริการ และค่าใชจ่้ายต่างๆ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนัได ้

1.6 บริษทัมีกระบวนการคดัเลือกผูข้ายสินคา้และบริการท่ีเท่าเทียมดว้ยการเปรียบเทียบราคาท่ีเหมาะสม ตาม
นโยบายของบริษทั โดยมีขั้นตอนการอนุมติัท่ีชดัเจน สามารถตรวจสอบผูมี้อ านาจอนุมติัตามมูลค่าของ
สินคา้และบริการได ้อีกทั้งยงัสามารถตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ไดต้ั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการและสามารถ
เรียกดูประวติัการสั่งซ้ือยอ้นหลงัไดอี้กดว้ย โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจะตอ้งตรวจสอบการ
สั่งซ้ือสินคา้และบริการทุกคร้ัง 

1.7 บริษทัไดก้ าหนดช่องทางการร้องเรียนเร่ืองท่ีไม่ไดรั้บความเป็นธรรม โดยมีจุดรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวท่ี
บริษทั ตลอดจนผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั เป็นตน้ 
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2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

บริษทัด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง โดยจดัให้มีแนวทางในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ปฏิบติัตาม
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต 
คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

2.1 สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติให้แก่พนักงานในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(ตามหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั) 

2.2 จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบการถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสมเพื่อป้องกนัมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ต่างๆ 

2.3 ห้ามมิให้กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับ
ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบหรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

2.4 หา้มมิใหก้รรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานใหห้รือเสนอท่ีจะใหท้รัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
แก่บุคคลภายนอกเพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเวน้กระท าการใดท่ีผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิ
ชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 

บริษทัมีระเบียบในการด าเนินการเพื่อป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยได้
ส่ือสารไปทั้งระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ก าหนดให้การด าเนินการทุกกระบวนการอยู่ในขอบข่าย
กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากเกิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการการด าเนินงาน อนัเน่ืองมาจากความประมาท 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ก็ให้ไดรั้บโทษตามกฎหมาย และบริษทัจดัให้มีช่องทางในการรายงาน หากมีการพบเห็นการ  
ฝ่าฝืนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน่ และมีมาตรการคุม้ครองส าหรับผูร้ายงานหรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปชัน่ดว้ย โดยมีระบุในระเบียบของบริษทั 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทัให้ความส าคญัต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยไดต้ระหนกัในคุณค่าของทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ประสงค์ท่ีจะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร จึงไดส่้งเสริมบรรยากาศการท างานอย่างมีส่วนร่วมและ
มอบโอกาสความกา้วหน้าในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั โดยพนกังานจะไดรั้บการพฒันาส่งเสริมให้มีความรู้ 
ความสามารถอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง เพื่อสร้างคุณค่าและด ารงความเป็นเลิศในธุรกิจ ภายใตแ้นวทางการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 
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3.1 ด้านความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม 

3.1.1 ผูบ้ริหารของบริษทัมีการปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนดว้ยความเคารพศกัด์ิศรีและคุณค่าแห่งความ
เป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมกนั 

3.1.2 การสรรหาและคดัเลือกบุคลากรด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์และผลส าเร็จของบริษทัด้วย
หลกัคุณธรรม หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถ และความจ าเป็นในการประกอบธุรกิจ 
เพื่อให้ได ้“คนดี” และ “คนเก่ง” ท่ีมีทศันคติสอดคลอ้งกบังานและวฒันธรรมขององคก์ร โดย
ค านึงถึงคุณสมบติัของแต่ละต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์และขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็นแก่งาน และไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อาย ุเช้ือชาติ ศาสนา หรือความสัมพนัธ์ส่วนบุคคล 

3.1.3 ก าหนดระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถของพนักงาน รวมทั้งจดัสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการแก่พนักงานและครอบครัว โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินเดือนท่ีสอดคลอ้งกบั
ภาวการณ์ทางดา้นเศรษฐกิจ และการปรับขึ้นค่าจา้งโดยพิจารณาจากผลส าเร็จของธุรกิจและผล
การปฏิบติังาน ความมุมานะอุตสาหะของพนกังาน 

3.1.4 สนบัสนุนส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นความสามารถหลกัตาม
ประเภทธุรกิจ ความสามารถในเชิงบริหารจดัการ และความสามารถในการปฏิบติังาน โดย
สนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและเวลาในการพฒันาอย่างสม ่าเสมอต่อเน่ือง เพื่อพฒันา
ความสามารถในการท างาน เปิดโอกาสให้พนกังานกา้วหนา้ในอาชีพการงาน ตลอดจนพฒันา
บุคลากรใหเ้ป็นคนมีคุณภาพ มีทศันคติท่ีดีและมีความรู้ในการท างาน 

3.1.5 เสริมสร้างบรรยากาศในการส่ือสารท่ีดีท่ีจะน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์อนัดี และประสิทธิภาพใน
การท างานร่วมกนั 

 3.2  ด้านการล่วงละเมิด 

3.2.1 ผูบ้งัคบับญัชาพึงปฏิบติัตนให้เป็นท่ีเคารพนบัถือของพนกังาน และพนกังานไม่พึงกระท าการ
ใดๆ อนัเป็นการไม่เคารพนบัถือผูบ้งัคบับญัชา 

3.2.2 พนักงานทุกคนตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา 
หรือการกระท าต่อผูอ่ื้นบนพื้นฐานของเช้ือชาติ ศาสนา อาย ุความพิการทางร่างกายและจิตใจ 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัให้ความส าคญัและตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนั โดยมีแนวปฏิบติัต่อพนกังานด้วย
ความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบติัต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด ทั้งน้ีบริษทัไดด้ าเนินการช้ีแจงเร่ืองจรรยาบรรณ
ในการด าเนินธุรกิจให้กบัพนกังานทุกคนรับทราบในวนัแรกของการเขา้ร่วมงานกบับริษทัและยงัได้
เนน้ย  ้ารายละเอียดในหลกัสูตรการฝึกอบรมพนกังาน โดยบริษทัมีระบบการดูแลพนกังานอย่างทัว่ถึง
และเป็นธรรมตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของบริษทั  

 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

นอกเหนือจากการปฏิบติัตามกฎหมายแลว้ บริษทัยงัมีนโยบายใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัหนา้ท่ีตามหลกั
จริยธรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกคา้หรือคู่คา้ ดงัน้ี 

5.1 ลูกคา้ 

5.1.1 มุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด มีความเป็นธรรมและเช่ือถือ
ได ้

5.1.2 มุ่งมัน่ท่ีจะให้ขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง ทนัเวลา และส่งเสริมการส่ือสาร สร้างความสัมพนัธ์กบั
ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

5.2 คู่คา้และคู่สัญญา 

5.2.1 มุ่งมัน่ในการจดัหาสินคา้และให้บริการอย่างมีมาตรฐาน ภายใตห้ลกัการแข่งขนับนฐานขอ้มูล
ท่ีเท่าเทียมกนั มีหลกัเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้และคู่สัญญา จดัท ารูปแบบสัญญาท่ีเหมาะสม จดัการ
ให้มีระบบการจดัการและติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่ามีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาอย่างครบถว้นและป้องกนั
การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจดัหา กรณีท่ีจะไม่สามารถปฏิบติัไดต้อ้งรีบเจรจา
กบัคู่คา้เป็นการล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย และมีหลกัการจ่ายเงิน
ใหแ้ก่คู่คา้และคู่สัญญาตรงเวลา ตามเง่ือนไขการช าระเงินท่ีตกลงกนั 

5.2.2 มุ่งมัน่ในการพฒันาและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คา้และคู่สัญญาท่ีมีวตัถุประสงคช์ดัเจน
ในเร่ืองคุณภาพของสินคา้หรือบริการท่ีคู่ควรกบัมูลค่าเงิน คุณภาพทางเทคนิค และมีความเช่ือถือซ่ึงกนัและกนั 

5.2.3 หา้มพนกังานเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตหรือเป็นผลประโยชน์ส่วนตวัจากคู่
คา้และคู่สัญญา 
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6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม 

บริษทัให้ความส าคญักบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรอบ ดว้ยตระหนักว่าบริษทัเป็นส่วนหน่ึง
ของสังคมท่ีร่วมกา้วเดินไปสู่การพฒันาชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยืนสืบไป บริษทัจึงไดด้ าเนิน
กิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจภายใตค้วามรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มโดยรวม ดงัน้ี 

6.1  มีนโยบายการด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชดัเจนและยึดถือปฏิบติักนัภายใน
องคก์ร 

6.1.1 ด าเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรคส์ังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ชุมชน
ท่ีบริษทัตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

6.1.2  ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน 
ชีวิตและทรัพยสิ์น อนัเน่ืองมาจากการด าเนินงานของบริษทั โดยให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีกบั
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.1.3  ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัตระหนักถึงความส าคญั และมีจิตส านึกของการรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรม
ช่วยเหลือสังคม พฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการด าเนินงานด้านจิตอาสาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง และปลูกจิตส านึกดา้นความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

7. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัจะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดับกระบวนการท างานในองค์กร และในระดับความ
ร่วมมือระหว่างองค์กร ซ่ึงหมายถึงการท าส่ิงต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทาง
ความคิด และการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้ส่ิงต่าง 
ๆ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิผลท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สูงสุด 
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การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผูมี้
ส่วนไดเ้สีย รับทราบทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้มูล
ข่าวสารของบริษทัเขา้ถึงกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

8. การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

 8.1 การด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย 

ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยก าหนดให้มีจ านวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน และคณะท างานก ากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม
คดัเลือกสมาชิก 1 คน ท าหนา้ท่ีเป็นประธานคณะท างานก ากบัดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม 

ทั้งน้ี บริษทัมุ่งเนน้การปลูกฝังพนกังานให้เขา้ใจเป้าหมายขององคก์ร และปฏิบติังานโดยตระหนกัถึง
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัท าการส่ือสารนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ให้พนักงานทุกคนเขา้ใจ โดยผ่านนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั ซ่ึงไดป้ระกาศให้ทราบโดยทัว่กนั
เพื่อให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามได้ถูกตอ้งไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งน้ีในการสร้างเสริมความตระหนกัใน
การมีส่วนร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบุคลากรภายในบริษทั คณะท างานก ากบั
ดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคมจะพิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทั 
เพื่อก าหนดงบประมาณและรูปแบบในการด าเนินกิจกรรมส าหรับรอบปีนั้นๆ 

 8.2 กระบวนการจดัท ารายงาน 

บริษัทค านึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ ในการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบายท่ีก าหนด และมีการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามนโนบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นรายปี  เพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการ และผูถื้อหุ้น โดยจะมีการเปิดเผยใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี หรือจัดท าเป็นรายงานความยัง่ยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 


