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9. ความรับผดิชอบต่อสังคม  

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

 บริษทัฯ เล็งเห็นความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสังคมดว้ยความเช่ือมัน่ว่าการดาํเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืนในอนาคต ฝ่ายบริหารจึงได้มี

นโยบายการดาํเนินธุรกิจโดยยดึมัน่และให้ความสาํคญักบัหนา้ที่และความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม 

และกลุ่มของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) ตามหลกัการ 8 ขอ้ ดงัน้ี 

 

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

 จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ครอบคลุมการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้

ส่วนเสียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การรักษาความลบัและการใชข้อ้มูลภายใน การปฏิบติัต่อลูกคา้

และผูบ้ริโภค การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ การจดัซ้ือจดัหาและการปฏิบติัต่อคู่คา้ ความรับผิดชอบต่อ

ชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบติัต่อพนักงาน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับการให้

ทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ความปลอดภยัดา้นสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยสิ์นทางปัญญาและการ

ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในระหว่างการ

ปฐมนิเทศ และการพฒันาหลกัสูตรอบรมทบทวนสาํหรับพนกังานปัจจุบนั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่พนกังานทุกคนมี

ความตระหนักและเขา้ใจอยูเ่สมอ เพื่อสร้างจิตสาํนึกและความเขา้ใจของพนักงาน และยงัครอบคลุมไปถึง

กระบวนการวดัประสิทธิผลของระบบเพื่อการปรับปรุงให้ดียิง่ขึ้น นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัจดัให้มีการสร้าง

จิตสํานึกทั่วทั้ งองค์กรอย่างต่อเน่ืองผ่านส่ือและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถนํา

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไปประยกุตใ์นการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 บริษทัฯ มีนโยบายการดาํเนินกิจการใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนบัสนุน

ใหพ้นกังานของบริษทัฯ ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้

คู่คา้ของกลุ่มบริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจที่ถูกตอ้งดว้ยความโปร่งใสดว้ยเช่นกนั เพือ่ใหส้งัคมโดยรวมดาํเนินไปได้

โดยสันติสุข บริษทัฯ จึงกาํหนดให้การต่อตา้นการทุจริตและการติดสินบนเป็นนโยบายท่ีสาํคญัอีกนโยบาย

หน่ึงของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ได้กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกับการรับ-การให้ของขวญัหรือ

ทรัพยสิ์นขึ้น เพื่อสร้างความมัน่ใจว่านโยบายการต่อตา้นการทุจริตและการติดสินบนไดรั้บการปฏิบติัอยา่ง

เป็นรูปธรรมอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2560 เม่ือวนัที่ 23 มิถุนายน 2560 

ไดอ้นุมติั “นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่” ซ่ีงมีแนวทางที่สาํคญัดงัน้ี   

 1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานทุกตาํแหน่ง และทุกระดบัของบริษทัฯ ดาํเนินการหรือ

ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้ งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินสด หรือ
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ผลประโยชน์อ่ืนใดเพื่อหวงัผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีขดัต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลจากบุคคลที่ทาํธุรกิจกบับริษทัฯ ครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่

คา้ ลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  

 2. การรับมอบ หรือรับของกาํนลั การเล้ียงรับรอง ซ่ึงเป็นไปตามเทศกาลประเพณีนิยม หรือเพือ่รักษา

และพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์ร และไม่ขดัต่อหลกัการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และธรรมาภิบาลไม่ถือเป็นการคอร์รัปชัน่ 

 3. การให้ หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และตอ้งถูกตอ้งตาม

กฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจวา่เงินบริจาคหรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พือ่เป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

 4. ห้ามให้หรือรับสินบนในการดาํเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่คา้ คู่สัญญา หน่วยงานภาครัฐ หรือ

หน่วยงานที่ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัฯ โดยการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส 

ซ่ือสตัย ์และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกาํหนดไว ้

 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษทัฯ มีนโยบายที่จะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งกับพนักงาน และหลักการ

เก่ียวกบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผวิ ศาสนา 

ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดที่มิได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบติังาน 

รวมทั้งใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทัฯ ไดต้ระหนักอยูเ่สมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทัฯ เป็น

ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัที่เป็นธรรม

ดงัน้ี 

 ดา้นการบริหารค่าจา้ง 

 ผลตอบแทนและสวสัดิการต่างๆ บริหารโดยคาํนึงถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน ปฏิบติังานอยา่ง

เตม็ความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบติัที่

เป็นมาตรฐานเดียวกนั มีการประเมินและวิเคราะห์ตวัช้ีวดัให้มีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกบัระดับหน้าท่ี

ความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และอยูใ่นระดับที่สามารถแข่งขนัได้หรือเทียบเท่ากบัอัตรา

ค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกนั 

 ดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 

 บริษทัฯ ได้ให้ความสําคญัในการพฒันาความรู้ ความสามารถและทกัษะการบริหาร โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และยงัมุ่งมัน่ที่จะสร้างกรอบการพฒันาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของพนกังานทุกระดบัและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

 ดา้นการจา้งงาน การปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน 



บริษทั ริช สปอร์ต  จาํกดั (มหาชน)  
____________________________ 

รายงานประจาํปี 2563 

 

64 

 

 บริษัทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้ งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบติัและ

สอดคลอ้งกบักฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดยให้โอกาสทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งในดา้นสดัส่วนของหญิง 

ชาย เช้ือชาติ ศาสนา ภูมิลาํเนาเดิม อาย ุสภาพความพกิาร ฐานะทางเศรษฐกิจสงัคม หรือ คุณวฒิุการศึกษา 

 ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามยัในที่ทาํงาน 

บริษทัฯ ห่วงใยในชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น จึงให้ความสําคญัในด้านการบริหารการ

จดัการด้านความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย

กาํหนดแลว้ บริษทัฯ ยงัสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การจดักิจกรรมความปลอดภยัอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 

 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการใหบ้ริการของลูกคา้ และจดัทาํแบบสาํรวจความพงึพอใจของลูกคา้เป็น

ประจาํทุกปี เพือ่นาํผลการประเมินมาปรับปรุงและพฒันาการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม 

 บริษทัฯ ไดมี้การรณรงคใ์หพ้นกังานประหยดัพลงังานและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ กบัการ

ปลูกจิตสาํนึกของพนกังาน อาทิเช่น 

• การรณรงคใ์หพ้นกังานเปล่ียนมาใชร้ะบบขนส่งที่ทางบริษทัฯ ที่จดัไวเ้พือ่เป็นการอาํนวยความ

สะดวก และเป็นการประหยดัค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัพนกังานที่ปฏิบติังานท่ีคลงัสินคา้  

พร้อมทั้งเป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มและเป็นการลดมลพษิทางอากาศ 

• การรณรงคใ์หปิ้ดไฟฟ้า และปิดหนา้จอคอมพวิเตอร์ ช่วงพกักลางวนัระหวา่งเวลา 12.00-13.00 น. 

ทั้งน้ี เพือ่ใหพ้นกังานฝึกปฏิบติัการประหยดัพลงังานและนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั รวมถึง

การเผยแพร่วธีิการประหยดัพลงังานในสงัคมของตนเอง 

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 บริษทัฯ ตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมที่เขม้แข็งมีการพฒันาที่ย ัง่ยนื มีความสาํคญัอยา่งยิง่ใน

ฐานะเป็นปัจจยัเอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

 ดา้นสาธารณสุข  : บริษัทฯ ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อ

สนับสนุนการดาํเนินงานของโรงพยาบาล และมูลนิธิดงักล่าว เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิเด็ก

โรคหวัใจ และโรงพยาบาลบึงกาฬ เป็นตน้ 

 ดา้นการศึกษา  : บริษทัฯ มีการมอบทุนการศึกษาให้กบันกัเรียนท่ีมีผลการเรียนดี และการบริจาค

เงินใหแ้ก่โรงเรียนเพือ่สนบัสนุนการศึกษา 

 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ส่ิงแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ สนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดับกระบวนการทาํงานในองค์กร และในระดบัความ

ร่วมมือระหว่างองคก์ร ซ่ึงหมายถึงการทาํส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทาง
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ความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าเป้าหมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาํให้ส่ิงต่างๆ 

เกิดเปล่ียนแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อผลิตผลที่เพิม่ขึ้น ทั้งน้ีเพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อสงัคมสูงสุด 




