บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน)
การขับเคลื่อนธุรกิจเพือ่ ความยั่งยืน
 นโยบายและเป้ าหมายจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร
ความเบือ้ งต้น
บริษัท ริช สปอร์ต จํากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็ นผูน้ าํ ในการประกอบธุรกิจนําเข้าและจัดจําหน่ายสินค้า
ประเภทแฟชั่นและไลฟ์ สไตล์ภายใต้ตราสินค้าชัน้ นําจากต่างประเทศ
กลุ่มสินค้า
• รองเท้า
• เสือ้ ผ้า
• เครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น กระเป๋ า หมวก และถุงเท้า
ปั จจุบนั เพื่อให้มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน บริษัท
มีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผ่านทางห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีก
รวมถึงช่องทางออนไลน์ชนั้ นํา
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทในปี 2564และทีบ่ ริษัทจะได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2565
ปี 2564-2565
วิสัยทัศน์
• บริษัท มุ่งหวังจะเป็ นบริษัทชัน้ นําในด้าน
แฟชั่นและไลฟ์ สไตล์ในระดับสากล ด้วยการ
เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ายสินค้าภายใต้เครื่องหมาย
การค้าที่มีช่อื เสียง และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม

พันธกิจ
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า ด้วยการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย และตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพ

• มีสนิ ค้าที่มีความหลากหลายรูปแบบเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความ
แตกต่างกันตามโอกาสและสถานที่ เราจะ
ดําเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อความยั่งยืน
และเติบโตไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ความต้องการของผูบ้ ริโภค

• ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล มี
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม

• สร้างพันธมิตรทางการค้าโดยมุ่งเน้นการทํางาน
ร่วมกันภายใต้หลักของความเป็ นหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
แบบยั่งยืน
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ปี 2564-2565
วิสัยทัศน์

พันธกิจ
• พัฒนาองค์ความรู ้ ศักยภาพ ทักษะ และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทําให้พนักงาน
ทุกคนทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถเติบโต
ก้าวหน้าในองค์กร

 ค่านิยมองค์กร
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environment

•Partnership

R

P

S

T

•Service Mind
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Teamwork

R: Responsibility for society and environment
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
S: Service Mind
มีทศั นคติท่ดี ีในการให้บริการลูกค้า
P: Partnership
เป็ นพันธมิตรที่ดีกบั ทุกฝ่ าย ทั้งคู่คา้ ลูกค้า ชุมชนและทุกคนในองค์กร
T: Teamwork
การทํางานเป็ นทีมด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างมีพลัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
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 เป้ าหมายและนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
บริษัทวางเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางการดําเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ย่ งั ยืนขององค์กรสหประชาชาติ
โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเริ่มดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาบางข้อไปเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทจะ
ยังคงดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาต่อๆ ไป ดังนี ้
รายละเอียดเป้ าหมายและการดําเนินการทีผ่ ่านมา
บริษัทมีเ ป้ าหมายในการส่งเสริ มและพัฒ นาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับด้านการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการ
ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการลดการปล่อยของเสีย การ
แสวงหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการนํากลับมาใช้
ซํ้า ในขณะเดียวกันบริษัทจะดําเนิ นการตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม
ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
การดําเนินงานตามกฎหมาย บริษัทมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และมีการตรวบสอบให้
ด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ค่ามาตรฐานตลอดเวลา รวมถึงมีการรณรงค์ให้พ นักงานช่ วยกัน ประหยั ด
ทรัพ ยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้ง การใช้นาํ้ ประปา การใช้ไฟฟ้า อีกทั้ง
บริษัทได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ยั่งยืนเพื่อประหยัดไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
การบริหารจัดการ
บริษัทใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยการปล่อยของเสียให้นอ้ ยที่สดุ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
มีการบําบัดให้ได้ค่ามาตรฐาน โดยบริษัทมีเป้าหมายจะดําเนินการในด้านนีอ้ ย่าง
จริงจังต่อไป
การอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทได้รณรงค์ให้พนักงานประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆ
และลดภาวะโลกร้อน
กับการปลูกจิตสํานึกของพนักงาน
- รณรงค์ให้พนักงานเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งที่ทางบริษัทจัดไว้ เป็ นการ
อํานวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมทัง้ เป็ น
การลดมลภาวะทางอากาศอันเป็ นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือ น
กระจก
- รณรงค์ใ ห้พ นัก งานปิ ด ไฟฟ้ า และปิ ด หน้า จอคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว งพัก
กลางวัน 12.00-13.00 น.
S
บริษัทมีเป้ าหมายในการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน
Social
เพื่ อ สร้ า งบุ ค คลากรที่ มี คุ ณ ภาพ พร้ อ มทั้ง การดู แ ลสวั ส ดิ ภ าพความ
ด้านสังคม
ปลอดภัย ให้แก่พนักงาน โดยยึดหลักสิทธิมนุ ยชนและศักดิศ์ รีความเป็ น
มนุษย์
การเคารพสิทธิมนุษยชน
เป้ าหมายการพัฒนา
E
Environment
ด้านสิ่งแวดล้อม
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เป้ าหมายการพัฒนา
การปฏิบัตดิ า้ นแรงงาน
และสิทธิมนุษยชน
ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

รายละเอียดเป้ าหมายและการดําเนินการทีผ่ ่านมา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ และหลักการกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้นฐาน
ตามเกณฑ์สากลกําหนด โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชือ้ ชาติ สีผิว ศาสนา ความ
พิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใด ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จ เจกและศักดิ์ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์
การปฏิบัตติ อ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากร
ที่ทรงคุณค่าที่สดุ ของบริษัท เป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมาย
ของบริษัท บริษัทจึงให้การดูแลและการปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรมดังนี ้
- การบริหารด้านค่าจ้าง
ผลตอบแทนและสวัสดิก ารต่า งๆ บริษั ทบริหารโดยคํานึงถึ ง การ
สร้างแรงจูงใจให้พ นักงานปฎิบัติ งานอย่างเต็ม ความสามารถ มี
ความเป็ นธรรม เป็ นไปตามข้อ กําหนดของกฎหมาย และมีร ะบบ
แบบแผน ในการปฏิ บัติท่ี เ ป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน มี ก ารประเมิน
ประเมินและวิเคราะห์ตัวชีว้ ัด ให้มีความเป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับ
ระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ และอยู่
ในระดับที่แข่งขันได้ หรือเทียบเท่าอัตราตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
บริ ษั ท ให้ค วามสํา คัญ ในการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถและ
ทักษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การดู
งาน และยังมุ่งมั่น ที่จ ะสร้า งกรอบการพัฒ นาบุค ลากร เพื่อ เพิ่ ม
ความสามารถของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง
- ด้านการจ้างงาน การปฏิบัตงิ าน ความก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน
บริ ษั ท ได้ก ํา หนดแนวปฏิ บัติ ท่ี ชัด เจนเป็ น มาตรฐาน ตั้ ง อยู่ บ น
หลัก การที่ ไ ม่ เ ลื อ กปฏิ บัติ แ ละสอดคล้อ งกั บ กฎหมายต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านสัดส่วน
ของชาย หญิ ง เชือ้ ชาติ ศาสนา ภูมิลาํ เนาเดิม อายุ สภาพความ
พิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวุฒิการศึกษา
- ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในทีท่ าํ งาน
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รายละเอียดเป้ าหมายและการดําเนินการทีผ่ ่านมา
บริษั ทห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น การ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
นอกจากจะเป็ นไปตามมาตรฐานแล้วที่กฎหมายกําหนดแล้ว บริษัท
ยังสนับสนุนให้จดั กิจการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ บริษัทมีนโยบายให้ความสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่วนรวมอย่างสมํ่าเสมอ
การร่วมสืบสานประเพณี
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยให้
ท้องถิ่น
ความสํา คัญ กับ การดูแ ลรัก ษา ส่ง เสริ ม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท้อ งถิ่ น ที่
หน่วยงานของบริษัทตัง้ อยู่
G
บริษัทมีเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ
Governance
รับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมี
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ส่วนได้เ สีย ความขัดแย้งทางผลประโยชย์ การรักษาข้อมูลภายใน การ
ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิในทางทรัพย์สิ นทาง
ปั ญญา ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกและความเข้าใจของพนักงานในด้าน
การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
การดําเนินธุรกิจด้วยความ ภาพรวมองค์กร
เป็ นธรรม
จรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ครอบคลุม การเคารพ
กฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การรักษาความลับและการใช้ขอ้ มูลภายใน การปฏิบัติต่อ ลูกค้า และ
ผูบ้ ริโภค การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า การจัดซือ้ จัดหา และการปฏิบตั ิ
ต่อ คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อ ชุม ชนและสัง คมโดยรวม การปฏิบัติ ต่ อ
พนักงาน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับการให้ทรัพย์สนิ
หรือ ประโยชน์อ่ืนใด ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสิ่ง แวดล้อ ม
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
นโยบายเพือ่ ผลระยะยาว
บริษัทกําหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมในระหว่า ง
การปฐมนิเทศ และการพัฒนาหลักสูตรอบรม ทบทวนสําหรับพนักงาน
ปัจจุบนั เพื่อให้ม่ นั ใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความตระหนักและเข้าใจอยู่
เสมอในจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ เพื่อ สร้างจิตสํานึกและความ
เข้าใจของพนักงาน นอกจากนีย้ ังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อ ง
ผ่ า นสื่อ และกิ จ กรรมองค์ก ร เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า พนัก งานสามารถนํา
จรรยาบรรณในการดําเนินธุร กิจ ไปประยุกต์ในการทํา งานได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
เป้ าหมายการพัฒนา
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ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค
การพัฒนาชุมชนและสังคม

การวิจยั และพัฒนาเพือ่
ความยั่งยืน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

รายละเอียดเป้ าหมายและการดําเนินการทีผ่ ่านมา
บริษัทได้ให้ความสําคัญในการให้บริการแก่ลกู ค้า และจัดทําแบบสํารวจความพึง
พอใจของลูก ค้า เป็ น ประจํา ทุ ก ปี เพื่ อ นํา ผลการประเมิ น มาปรับ ปรุ ง และ
พัฒนาการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
บริ ษั ท ตระหนั ก เสมอว่ า ชุ ม ชนและสัง คมที่ เ ข้ม แข็ ง มี ก ารพั ฒ นาที่ ย่ ั ง ยื น มี
ความสําคัญอย่างยิ่งในฐานะปั จจัยเอือ้ ต่อการประกอบธุรกิจ โดยบริษัท ได้เข้า
ร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
- ด้านสาธารณสุข
บริษัทได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิต่างๆ ที่เกี่ยวงข้อง เพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงพยาบาล เช่น มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี
มูลนินธิเด็กโรคหัวใจ และโรงพยาบาลบึงกาฬ เป็ นต้น
- ด้านการศึกษา
บริษัทมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี และบริจาคเงิน ให้
โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษา
บริษัทจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนการทํางานในองค์กร และ
ระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทําสื่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และ
ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า เป้หมาย
ของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําสิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขนึ ้ ก่อผลิตผลเพิ่มขึน้ โดยจะต้องไม่ทาํ ลายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานทุก ตํา แหน่ ง และทุกระดับ ของ
บริษัท ดําเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรู ปแบบ ทั้งทางตรงหรือ
ทางอ้อ ม ไม่ ว่ า จะเป็ น รู ป เงิ น สด หรื อ ผลประโยชน์อ่ื น ใด เพื่ อ หวั ง
ผลตอบแทนทางธุรกิจที่ขัดต่อหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ และธรรมาภิ บ าลจากจากบุ ค คลที่ ท ํา ธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท
ครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน คู่คา้ ลูกค้า และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทุกกลุ่ม นอกจากนีย้ ังให้มีการสอบทานการปฏิบตั ิ ตามนโยบายต่อต้าน
คอรัปชั่นอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งกําหนด ให้มีการประเมินความ
เสี่ยงต่อ การเกิดคอรัปชั่นทั่วองค์กรเป็ นประจําทุกปี ตลอดจยทบทวน
แนวทางการปฏิบตั ิ และข้อกําหนดในการดําเนินการ เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับการเปลี่ยนแปลงของธุร กิจ ระเบียบ ข้อ บังคับ และข้อ กําหนดของ
กฎหมาย
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2.

2.1

2.2

2.3

การสนับสนุนการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม และไม่กระทํา
การฝ่ าฝื นการผูกขาด

การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
การป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่
ผู้ก่อการร้าย

รายละเอียดเป้ าหมายและการดําเนินการทีผ่ ่านมา
เพื่อ ให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินการที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิด
คอร์รัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษั ท จะต้อ งปฎิบัติด้วย
ความระมัดระวังดังนี ้
การเลีย้ งรับรอง ของกํานัล และค่าใช้จ่าย อื่นๆ
การรับ มอบ หรื อ ของกํา นัล การเลีย้ งรับ รอง ซึ่ง เป็ น ไปตามเทศกาล
ประเพณี นิยม หรือ เพื่อ รักษษและพัฒนาความสัม พันธ์ร ะหว่างองค์กร
และไม่ขดั ต่อหลักการคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรร
มาภิบาล ไม่ถือเป็ นการคอร์รปั ชั่น ทัง้ นี ้ พนักงานทุกคนต้องดําเนินการให้
เป็ นไปตามที่ ก ํา หนดในคู่ มื อ จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท (Code of
Conduct)
เงินบริจาค เพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน
การให้ หรือ รับเงินบริจ าค หรือ เงินสนับสนุน ต้อ งเป็ นไปอย่างโปร่งใส
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน
ไม่ได้ถกู นําไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
ความพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้ จัดจ้าง
ห้า มให้ห รื อ รับ สิ น บนในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ทุก ชนิ ด กับ คู่ ค้า คู่ สัญ ญา
หน่ ว ยงานภาครัฐ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ท่ี ด ํา เนิ น ธุ ร กิ จ กับ บริ ษั ท โดยการ
ดําเนินธุรกิจของบริษั ท ต้องดําเนินการให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ซือ้ สัตย์
และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้
บริษั ทมุ่งมั่นในการปฏิ บัติ ตามกฎหมายการป้อ งกัน การผูก ขาด หรือ
กฎหมายแข่งขันทางการค้า และสนับสนุนการค้าเสรี และเป็ นธรรม ไม่
เลือ กปฏิ บัติ ห รื อ เอาเปรีย บผู้อ่ืน โดยยึด ถื อ และปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
ป้องกันการผูกขาด และการแข่งขันทางการค้า เป็ นหลักการในการดําเนิน
ธุรกิจ
บริษั ทจะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพ ย์สินทางปั ญ ญาที่บริษัท หรือ
บริษัทในกลุม่ เป็ นเจ้าของ และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปัญญาของ
ผูอ้ ่นื
บริษัทมุ่งมั่น ที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็ นเครื่องมือของกระบวนการ
ฟอกเงิ น หรื อ สนับ สนุน ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้า ย จึง ได้ก ํา หนด
นโยบายอย่างชัดเจน เพื่อเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท และ
บริษัทในกลุม่ การให้ความสําคัญต่อการสอดส่องดูแล และให้เบาะแสแก่
เจ้าหน้าที่ หากมีการกระทําที่ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มี
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การปกป้ องรักษาและการใช้
ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง

รายละเอียดเป้ าหมายและการดําเนินการทีผ่ ่านมา
การบันทึกรายการข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้อง
เป็ นการตามที่กฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศกําหนด
บริษั ทให้ความสําคัญ กับการรักษาความลับของข้อ มูลโดยยึดถือหลัก
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจที่จะไม่นาํ ข้อมูลของกลุ่มบริษัท ข้อมูล
ลูกค้า คู่คา้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื ไปเปิ ดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น อั น นอกเหนื อ ไ ปจากที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ
นอกเหนือ จากที่ได้เข้าไปมีความสัมพันธ์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน
โดยเคารพหลัก เกณฑ์ดั ง กล่า ว ภายใต้ก ฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ
นอกจากนีบ้ ริษัทยังได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ
บริษัท โดยมีเนือ้ หาที่ครอบคลุมไปถึง ประเภทเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ดังนี ้
1. พนักงาน (ทัง้ ที่ปฏิบตั ิงานในปัจจุบนั และอดีตพนักงาน)
2. ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับ บุค คล
ดังกล่าว เช่น ครอบครัว ผูค้ าํ้ ประกัน บุคคลอ้างอิง บุคคลผูต้ ิดต่อได้
ในกรณีฉกุ เฉิน
3. คู่คา้ ของบริษัท และผูแ้ ทนหรือผูต้ ิดต่อของคู่คา้ ของบริษัท
4. ลูกค้าของบริษัท และผูแ้ ทนหรือผูต้ ิดต่อของลูกค้าของบริษัท
5. ที่ปรีกษา วิทยากร และผูต้ รวจสอบของบริษัท
6. บุคคลที่เข้ามาในบริเวณของบริษัท
7. บุคคลทั่วไปที่สนใจใช้บริการของบริษัท
8. บุคคลทั่วไปที่ติดต่อกับบริษัทในทางการค้า
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้จัดทํานโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information Security Policy) เพื่ อ ให้บุค คลที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ข้อ มูล ของ
องค์กรยึดถือและนํามาใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยมีเป้าหมายคือการทําให้
การปฏิบตั ิงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้อง
กับ ข้อ มูล รวมถึง ระบบที่เ กี่ย วข้อ งกับ ข้อ มูล ให้มีค วามปลอดภัย ดาน
สารสนเทศเพียงพอในการรองรับการดําเนินธุรกิจ ณ ปั จจุบนั และใน
อนาคตขององค์กร
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 ห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน
บริษัทบริษัทย่อยมุ่งหวังที่จะเป็ นองค์กรชั้นนําระดับสากลในด้านการจัดจําหน่ายสินค้าไลฟ์ สไตล์ภายใต้เครื่องหมาย
การค้าที่บริษั ท ได้รับลิขสิทธิ์จ ากต่างประเทศ บริษั ทฯ มุ่งมั่นที่จ ะสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
และกลุ่ม ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีทันสมัย มีคุณ ภาพ ในราคาที่สมเหตุสมผล โดยมีช่อ งทางการขายที่เข้าถึงง่ายและ
สะดวกสบายพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง โดยการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดําเนินธุร กิจ ด้วย
ความรอบคอบและทันต่อสถานการณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ด้านการจัดหาจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์
นําเสนอผลิตภัณฑ์ท่หี ลากหลายและมีคณ
ุ ภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเน้นการสร้างการรับรู ้ใน
แบรนด์ (Brand Recognition) ให้เด่นชัด และเป็ นที่รูจ้ กั อย่างแพร่หลาย
•

•

ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ถกู ต้องและเป็ นไปตามข้อตกลงทางกฎหมาย สัญญาและมาตรฐานทางการจัดการ

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
บริษั ทฯ ต้อ งการเพิ่ม ช่อ งทางการจําหน่ายสินค้าโดยการเปิ ดร้านค้าปลีกของตนเอง (Mono Brand Store) และ
เคาน์เตอร์จาํ หน่ายสินค้าในห้างค้าปลีกเพื่อให้มีจดุ ขายครอบคลุมพืน้ ที่ท่ วั ประเทศ อีกทั้ง บริษัทยังให้ความสําคัญกับ
การขยายช่องทางการขายออนไลน์
•

•

ส่งเสริมการขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีอย่างต่อเนื่อง

•

จัดโครงการประชาสัมพันธ์ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค สิ่งแวดล้อม และสังคมผ่านโครงการ CSR ต่างๆ

ด้านช่องทางการกระจายสินค้า
บริษัทมุ่งสร้างระบบกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ในประเทศ และต่างประเทศ
• จัดการการกระจายสินค้าด้วยเทคโนโลยีทน
ั สมัย
ด้านการขยายธุรกิจ
•

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการแสวงหาโอกาสในการขยายธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น การเพิ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี
บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจําหน่าย เพื่อให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทุกระดับราคา รวมทั้งขยายพืน้ ที่ในการจัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ไปยังต่างประเทศ
ด้านการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการภายในทุกภาคส่วน ตัง้ แต่การจัดซือ้ ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการสินค้าคง
คลัง การจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการร้านค้า ตลอดจนบริหารบุคลากรให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดย
บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ตัง้ แต่การสรรหาบุคลากรที่
มีความรู ้ ความสามารถ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถเติบโตภายในองค์กรได้ ตลอดจนการให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลงานอย่างชัดเจน เพื่อสร้างขวัญ และกําลังใจให้กบั พนักงานทุกคน
9

 ห่วงโซ่อุปทานยั่งยืน
แผนภาพแสดงปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมุ่งเน้นในทุกขัน้ ตอน และทุกกระบวนการของห่วงโซ่อปุ ทาน เพื่อสร้างคุณค่าให้กบั
สินค้าและบริการของบริษัท
คู่ค้า

การจัดหา/จัดซือ้

ผู้บริโภค

การจัดจําหน่าย
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การขนส่ง

- การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีสว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทางธุรกิจ ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้
เจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า อันจะนําไปสูก่ ารเติบโตอย่างยั่งยืนบนพืน้ ฐานความเป็ นธรรมในการดําเนินธุรกิจกับ
ทุกฝ่ าย ดังนี ้
นโยบายการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุน้

นโยบายการปฏิบัติ
ต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจะดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริตถูกต้องและมีจริยธรรมและจะใช้ความ
พยายามอย่างที่สดุ ในการพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั
การลงทุนของผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1. บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ในการดําเนินธุรกิจด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบซื่อสัตย์สจุ ริตและโปร่งใส โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของ
มูลค่าบริษัทในระยะยาว
2. กํากับดุแลกิจการให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
3. จะเปิ ดเผยผลการประกอบการข้อมูลทางการเงินและรายงานอื่นๆที่ถกู ต้องครบถ้วน
ตามความเป็ นจริง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน
5. ดูแลไม่ให้กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง โดยให้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและเปิ ดเผย
ข้อมูลขององค์กรเองต่อบุคคลภายนอก
เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร บริษัทได้กาํ หนดนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคลลดังนี ้
1. การจ้างงานตามความเหมาะสมของงาน โดยพนักงานจะได้รบั การว่าจ้างงานตาม
ความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน ตามคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถ
2. จัดระเบียบการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับการทํางาน มีการกําหนด
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา และขอบข่ายความรับผิดชอบของส่วนงานและ
ตําแหน่งอย่างชัดเจน รวมทัง้ มีการประเมินผลงานอย่างเหมาะสม
3. ดูแลผลประโยชน์ของพนักงาน โดยการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม โดย
คํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถ
4. จัดให้มีสวัสดิการตามกฎหมาย และผลตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางาน
รวมทัง้ เปิ ดรับฟั งความเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ
5. มีการวางแผนและดําเนินการพัฒนาบุคคลากรในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ภาคบังคับและ
ภาคเสริม เช่น จัดให้มี on the job training การประชุมกลุม่ ย่อย การสัมนาทัง้ ใน
และนอกสถานที่
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นโยบายการปฏิบัติ
ต่อลูกค้า

นโยบายการปฏิบัติ
ต่อคู่ค้า/เจ้าหนี้

นโยบายการปฏิบัติ
ต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกค้า ซึ่งเป็ นปัจจัยแห่งความสําเร็จ จึงได้วางนโยบาย
การปฏิบตั ิต่อลูกค้า ดังนี ้
1. สร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กบั ลูกค้าเพื่อให้ได้รบั ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการที่มีคณ
ุ ภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม
2. ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยไมมีการกล่าวเกินจริง ที่เป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิด
เกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณและเงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
3. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ไี ม่สามารถทํา
ตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบเพื่อพิจารณาร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหา
4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากลูกค้าก่อน
5. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีย่ งั ยืนกับลูกค้า ไม่กระทําการโฆษณาที่เป็ นเท็จ
หรือหลอกลวงให้ลกู ค้าเข้าใจผิด
บริษัทมีนโยบายที่จะให้มีการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท
และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย หลีกเลี่ยง
สถานการณ์ท่ที าํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออก
ร่วมกันโดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยมีแนวปฏิบตั ิดังนี ้
1. มีหลักเกณฑ์ ในการประเมิน และคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
ั ญาอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน
2. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์สว่ นตัวใดๆ
ที่ไม่สจุ ริตในการค้าจากคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
3. สร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีและเอือ้ ประโยชน์ร่วมกัน และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มี
ต่อคู่คา้ อย่างเคร่งครัด
4. รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กาํ หนดไว้ต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด กรณีท่ไี ม่
สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะต้องแจ้งให้เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพื่อหาทาง
แก้ปัญหาร่วมกัน
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีไม่สจุ ริต หรือไม่
เหมาะสม
2. ไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
3. ไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดต่อทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ ่นื และคู่แข่ง
ทางการค้า
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