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บริษัท ริช สปอรต์ จาํกัด (มหาชน) 

การขบัเคล่ือนธุรกิจเพือ่ความยั่งยนื 

 

 นโยบายและเป้าหมายจดัการด้านความยั่งยนืระดบัองคก์ร 

ความเบือ้งตน้ 

บริษัท ริช สปอรต์ จาํกดั (มหาชน) (บริษัท) เป็นผูน้าํในการประกอบธุรกิจนาํเขา้และจดัจาํหน่ายสนิคา้

ประเภทแฟชั่นและไลฟ์สไตลภ์ายใตต้ราสนิคา้ชัน้นาํจากต่างประเทศ  

 

กลุ่มสินค้า 

• รองเทา้  

• เสือ้ผา้ 

• เครื่องแต่งกายอื่นๆ เช่น กระเป๋า หมวก และถงุเทา้  

 

ปัจจุบนั เพื่อใหม้ีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครบถว้น บริษัท  

มีช่องทางการจัดจาํหน่ายสินคา้ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ผ่านทางหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้ปลีก 

รวมถงึช่องทางออนไลนช์ัน้นาํ 

วิสัยทศันแ์ละพนัธกิจของบริษัทในปี 2564และทีบ่ริษัทจะได้ดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ืองในปี 2565 

ปี 2564-2565 

วิสัยทศัน ์ พนัธกิจ 

• บริษัท มุ่งหวงัจะเป็นบริษัทชัน้นาํในดา้น

แฟชั่นและไลฟ์สไตลใ์นระดบัสากล ดว้ยการ

เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครื่องหมาย

การคา้ท่ีมีชื่อเสยีง และสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างดีเยี่ยม 

• สรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูคา้ ดว้ยการสง่มอบ

ผลติภณัฑท่ี์มีคณุภาพ ทนัสมยั และตอบโจทยค์วาม

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างครอบคลมุและมี

ประสทิธิภาพ 

 

• มีสนิคา้ท่ีมีความหลากหลายรูปแบบเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมีความ

แตกต่างกนัตามโอกาสและสถานท่ี เราจะ

ดาํเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพเพื่อความยั่งยืน

และเติบโตไปพรอ้มกบัการเปลี่ยนแปลงของ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

• ดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมาภิบาล มี

คณุธรรม จริยธรรม และความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

 • สรา้งพนัธมิตรทางการคา้โดยมุ่งเนน้การทาํงาน

ร่วมกนัภายใตห้ลกัของความเป็นหุน้สว่นทางธุรกิจ

แบบยั่งยืน 
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ปี 2564-2565 

วิสัยทศัน ์ พนัธกิจ 

 

 • พฒันาองคค์วามรู ้ศกัยภาพ ทกัษะ และความ

เชี่ยวชาญของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง ทาํใหพ้นกังาน

ทกุคนทาํงานร่วมกนัอย่างมีความสขุ สามารถเติบโต

กา้วหนา้ในองคก์ร 

 

 ค่านิยมองคก์ร 

 

R: Responsibility for society and environment 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม 

S:  Service Mind 

มีทศันคติท่ีดีในการใหบ้ริการลกูคา้ 

P:  Partnership 

เป็นพนัธมิตรท่ีดีกบัทกุฝ่าย ทั้งคู่คา้ ลกูคา้ ชมุชนและทกุคนในองคก์ร 

T:   Teamwork 

การทาํงานเป็นทีมดว้ยจดุมุ่งหมายร่วมกนัอย่างมีพลงั เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายท่ีวางไว ้

  

•
Teamwork

•Service Mind

•Partnership•Responsibility 
for society and 
environment

R P

TS
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 เป้าหมายและนโยบายการพฒันาองคก์รอยา่งยั่งยนื 

บริษัทวางเปา้หมายการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืนโดยมีแนวทางการดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกับเปา้หมายการ

พฒันาท่ียั่งยืนขององคก์รสหประชาชาติ  

โดยท่ีผ่านมาบริษัทไดม้ีการเริ่มดาํเนินการตามเปา้หมายการพฒันาบางขอ้ไปเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และบริษัทจะ

ยงัคงดาํเนินการตามเปา้หมายการพฒันาต่อๆ ไป ดงันี ้

 

เป้าหมายการพฒันา รายละเอียดเป้าหมายและการดาํเนินการทีผ่่านมา 

E 

Environment 

ดา้นส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของ

บุคลากรของบริษัทเก่ียวกับดา้นการพฒันาและรักษาส่ิงแวดล้อม โดยการ

ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงการลดการปล่อยของเสีย การ

แสวงหาแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการนํากลับมาใช้

ซํ้า ในขณะเดียวกันบริษัทจะดาํเนินการตามมาตรฐานทางส่ิงแวดล้อม

ตามทีก่ฎหมายกาํหนด  

การดาํเนินงานตามกฎหมาย

ดา้นส่ิงแวดล้อม 

บริษัทมีการปฏิบติัตามกฎหมายสิ่งแวดลอ้มท่ีเกี่ยวขอ้ง และมีการตรวบสอบให้

ได้ค่ามาตรฐานตลอดเวลา รวมถึงมีการรณรงคใ์ห้พนักงานช่วยกันประหยัด

ทรัพยากรและพลังงานด้านต่างๆ ทั้ง  การใช้นํา้ประปา  การใช้ไฟฟ้า   อีกทั้ง

บริษัทไดติ้ดตั้งระบบโซลารเ์ซลลร์ะบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ

ยั่งยืนเพื่อประหยดัไฟดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริษัทใชท้รพัยากรใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ โดยการปลอ่ยของเสยีใหน้อ้ยท่ีสดุ และ

มีการบาํบดัใหไ้ดค่้ามาตรฐาน โดยบริษัทมีเปา้หมายจะดาํเนินการในดา้นนีอ้ย่าง

จริงจงัต่อไป 

การอนุรักษพ์ลังงาน  

และลดภาวะโลกร้อน 

บริษัทไดร้ณรงคใ์หพ้นักงานประหยัดพลงังานและทรพัยากรธรรมชาติไปพรอ้มๆ

กบัการปลกูจิตสาํนกึของพนกังาน 

- รณรงคใ์หพ้นักงานเปลี่ยนมาใชร้ะบบขนส่งท่ีทางบริษัทจัดไว ้ เป็นการ

อาํนวยความสะดวกและประหยดัค่าใชจ้่ายในการเดินทาง พรอ้มทัง้เป็น

การลดมลภาวะทางอากาศอันเป็นสาเหตุหนึ่งของการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

- รณรงค์ให้พนักงานปิดไฟฟ้า และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงพัก

กลางวนั 12.00-13.00 น.  

S 

Social 

ดา้นสังคม 

บริษัทมีเป้าหมายในการพฒันาความสามารถ และศักยภาพของพนักงาน 

เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการดูแลสวัสดิภาพความ

ปลอดภัย ให้แก่พนักงาน โดยยึดหลักสิทธิมนุยชนและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย ์ 

การเคารพสิทธิมนุษยชน 
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เป้าหมายการพฒันา รายละเอียดเป้าหมายและการดาํเนินการทีผ่่านมา 

การปฏิบัตดิา้นแรงงาน  

และสิทธิมนุษยชน  

ความปลอดภยั  

และอาชีวอนามัย 

 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคับท่ีเก่ียวขอ้งกับกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกระดับ และหลกัการกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้นฐาน

ตามเกณฑส์ากลกาํหนด โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกาํเนิด เชือ้ชาติ สีผิว ศาสนา ความ

พิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศกึษา หรือสถานะอื่นใด ท่ีไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งโดยตรง

กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนษุย ์

การปฏิบัตติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่า กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากร

ท่ีทรงคุณค่าท่ีสดุของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งความสาํเร็จของการบรรลเุป้าหมาย

ของบริษัท บริษัทจงึใหก้ารดแูลและการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมดงันี ้

- การบริหารดา้นค่าจา้ง 

ผลตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ บริษัทบริหารโดยคาํนึงถึงการ

สร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฎิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มี

ความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมาย และมีระบบ

แบบแผน ในการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมิน

ประเมินและวิเคราะหต์ัวชีว้ัด ใหม้ีความเป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับ

ระดบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบสอดคลอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ และอยู่

ในระดบัท่ีแข่งขนัได ้หรือเทียบเท่าอตัราตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั 

- การพฒันาศักยภาพของพนักงาน 

บริษัทให้ความสาํคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและ

ทกัษะการบริหาร โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดู

งาน และยังมุ่งมั่นท่ีจะสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่ม

ความสามารถของพนกังานทกุคนอย่างต่อเน่ือง 

- ด้านการจ้างงาน การปฏิบัตงิาน ความก้าวหน้าในอาชีพการ

งาน 

บริษัทได้กําหนดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บน

หลักการท่ีไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ท่ี

เกี่ยวขอ้ง โดยใหโ้อกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกนั ทั้งในดา้นสดัส่วน

ของชาย หญิง เชือ้ชาติ ศาสนา ภูมิลาํเนาเดิม อายุ สภาพความ

พิการ ฐานะทางเศรษฐกิจ สงัคม หรือวฒิุการศกึษา 

- ดา้นความปลอดภยัและสุขอนามัยในทีท่าํงาน 



 
 

5 
 

เป้าหมายการพฒันา รายละเอียดเป้าหมายและการดาํเนินการทีผ่่านมา 

บริษัทห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้น การ

บริหารจดัการดา้นความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

นอกจากจะเป็นไปตามมาตรฐานแลว้ท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ บริษัท

ยงัสนบัสนนุใหจ้ดักิจการความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

การมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพ

ชีวิตและส่ิงแวดล้อมในชุมชน 

บริษัทมีนโยบายใหค้วามสนับสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชนต่์อชมุชน และสงัคม

สว่นรวมอย่างสมํ่าเสมอ 

การร่วมสืบสานประเพณี

ทอ้งถิ่น 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคม โดยให้

ความสาํคัญกับการดูแลรักษา ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ท่ี

หน่วยงานของบริษัทตัง้อยู่ 

G 

Governance 

ดา้นการกาํกับดแูลกิจการที่ดี 

บริษัทมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และ

รับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมการเคารพกฎหมาย ปราศจากการมี

ส่วนได้เสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชย ์การรักษาข้อมูลภายใน การ

ปฏิบัติตอ่ลูกค้าและผู้บริโภค และการคุ้มครองสิทธิในทางทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกและความเข้าใจของพนักงานในด้าน

การกาํกับดแูลกิจการทีด่ ี

การดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

เป็นธรรม 

 

ภาพรวมองคก์ร 

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมการเคารพ

กฎหมาย ปราศจากการมีส่วนไดเ้สียและความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์

การรักษาความลับและการใช้ขอ้มูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า และ

ผูบ้ริโภค การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ การจดัซือ้จดัหา และการปฏิบติั

ต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม การปฏิบัติต่อ

พนักงาน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับการใหท้รพัยส์นิ

หรือประโยชนอ์ื่นใด ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ทรพัยส์นิทางปัญญา และการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์

นโยบายเพือ่ผลระยะยาว 

บริษัทกาํหนดใหพ้นักงานใหม่ทุกคนจะตอ้งไดร้ับการอบรมในระหว่าง

การปฐมนิเทศ และการพัฒนาหลกัสตูรอบรม ทบทวนสาํหรับพนักงาน

ปัจจบุนัเพื่อใหม้ั่นใจว่าพนักงานทกุคนจะมีความตระหนักและเขา้ใจอยู่

เสมอในจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ เพื่อสรา้งจิตสาํนึกและความ

เขา้ใจของพนักงาน นอกจากนีย้ังจัดใหม้ีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเน่ือง

ผ่านสื่อ และกิจกรรมองค์กร เพื่อให้มั่ นใจว่าพนักงานสามารถนํา

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจไปประยุกตใ์นการทาํงานได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ 
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ความรับผิดชอบตอ่

ผู้บริโภค 

 

บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัในการใหบ้ริการแก่ลกูคา้ และจดัทาํแบบสาํรวจความพึง

พอใจของลูกค้า เป็นประจําทุกปี เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ

พฒันาการทาํงานใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้ 

การพฒันาชุมชนและสังคม 

 

บริษัทตระหนักเสมอว่าชุมชนและสังคมท่ีเข้มแข็งมีการพัฒนาท่ียั่ งยืน มี

ความสาํคัญอย่างยิ่งในฐานะปัจจัยเอือ้ต่อการประกอบธุรกิจ โดยบริษัท ไดเ้ขา้

ร่วมสง่เสริมกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

- ดา้นสาธารณสุข 

บริษัทไดบ้ริจาคเงินใหก้ับโรงพยาบาลและมลูนิธิต่างๆ ท่ีเกี่ยวงขอ้ง เพื่อ

สนบัสนนุการดาํเนินงานของโรงพยาบาล เช่น มลูนิธิโรงพยาบาลราชวิถี 

มลูนินธิเด็กโรคหวัใจ และโรงพยาบาลบงึกาฬ เป็นตน้ 

- ดา้นการศึกษา 

บริษัทมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี และบริจาคเงินให้

โรงเรียนเพื่อสนบัสนนุการศกึษา 

 

การวิจยัและพฒันาเพือ่ 

ความยั่งยนื 

บริษัทจะสนับสนุนใหม้ีนวัตกรรมทัง้ในระดับกระบวนการทาํงานในองคก์ร และ

ระดบัความร่วมมือระหว่างองคก์ร ซึ่งหมายถงึการทาํสื่งต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และ

ยังอาจหมายถงึการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิตเพื่อเพิ่มมลูค่า เป้หมาย

ของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทาํสิ่งต่างๆ เกิดเปลี่ยนแปลง

ในทางท่ีดีขึน้ ก่อผลติผลเพิ่มขึน้ โดยจะตอ้งไม่ทาํลายสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 

การตอ่ตา้นทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานทุกตาํแหน่ง และทุกระดับของ

บริษัท ดาํเนินการหรือยอมรับการคอรร์ัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อม ไม่ ว่าจะเป็นรูปเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อหวัง

ผลตอบแทนทางธุรกิจท่ีขัดต่อหลกัการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลจากจากบุคคลท่ีทําธุรกิจกับบริษัท 

ครอบคลมุถงึกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ และผูม้ีสว่นไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม นอกจากนีย้ังใหม้ีการสอบทานการปฏิบติั ตามนโยบายต่อตา้น

คอรัปชั่นอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง พรอ้มทั้งกาํหนด ใหม้ีการประเมินความ

เสี่ยงต่อการเกิดคอรัปชั่นทั่ วองคก์รเป็นประจาํทุกปี  ตลอดจยทบทวน

แนวทางการปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกาํหนดของ

กฎหมาย 
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2. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดาํเนินการท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิด

คอรร์ัปชั่น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท จะต้องปฎิบัติด้วย

ความระมดัระวงัดงันี ้

2.1 การเลีย้งรบัรอง ของกาํนลั และค่าใชจ้่าย อื่นๆ 

การรับมอบ หรือของกํานัล การเลีย้งรับรอง ซึ่งเป็นไปตามเทศกาล

ประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษษและพัฒนาความสัมพันธร์ะหว่างองคก์ร 

และไม่ขดัต่อหลกัการคณุธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และธรร

มาภิบาล ไม่ถือเป็นการคอรร์ปัชั่น ทัง้นี ้พนกังานทกุคนตอ้งดาํเนินการให้

เ ป็นไปตามท่ีกําหนดในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท (Code of 

Conduct) 

2.2 เงินบริจาค เพื่อการกศุล หรือเงินสนบัสนนุ 

การให้ หรือ รับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 

และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุน 

ไม่ไดถ้กูนาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสนิบน 

2.3 ความพนัธท์างธุรกิจและการจดัซือ้จดัจา้ง 

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุกชนิดกับคู่ค้า คู่สัญญา 

หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานท่ีท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัท โดยการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัท ตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซือ้สตัย ์

และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกาํหนดไว ้

การสนับสนุนการแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม และไม่กระทาํ

การฝ่าฝืนการผูกขาด 

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือ

กฎหมายแข่งขันทางการคา้ และสนับสนุนการคา้เสรี และเป็นธรรม ไม่

เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบผู้อื่น โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย

ปอ้งกนัการผกูขาด และการแข่งขนัทางการคา้ เป็นหลกัการในการดาํเนิน

ธุรกิจ 

การคุ้มครองสิทธิในทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

บริษัทจะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพยส์ินทางปัญญาท่ีบริษัท หรือ

บริษัทในกลุม่เป็นเจา้ของ และเคารพต่อสทิธิในทรพัยส์นิทางปัญญาของ

ผูอ้ื่น 

การป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ และตอ่ตา้นการ

สนับสนุนทางการเงนิแก่

ผู้ก่อการร้าย 

บริษัทมุ่งมั่น ท่ีจะป้องกันตนเองไม่ใหต้กเป็นเครื่องมือของกระบวนการ

ฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จึงได้กําหนด

นโยบายอย่างชดัเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท และ

บริษัทในกลุม่ การใหค้วามสาํคญัต่อการสอดสอ่งดแูล และใหเ้บาะแสแก่

เจา้หนา้ท่ี  หากมีการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มี
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การบนัทึกรายการขอ้เท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพยส์ินต่างๆ ใหถู้กตอ้ง

เป็นการตามท่ีกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศกาํหนด 

การปกป้องรักษาและการใช้

ขอ้มูลข่าวสารอยา่งถูกตอ้ง 

บริษัทให้ความสาํคัญกับการรักษาความลับของข้อมูลโดยยึดถือหลกั

กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจท่ีจะไม่นาํขอ้มูลของกลุ่มบริษัท ขอ้มูล

ลกูคา้ คู่คา้ หรือขอ้มลูสว่นบคุคลของผูอ้ื่น ไปเปิดเผยหรือใชเ้พื่อแสวงหา

ปร ะ โย ช น์อ ย่ า งอื่ น  อันนอ ก เ ห นือ ไ ปจ า ก ท่ี ไ ด้รับอ นุญา ตหรือ

นอกเหนือจากท่ีได้เข้าไปมีความสัมพันธท่ี์ถูกต้องตามกฎหมายต่อกัน 

โดยเคารพหลักเกณฑ์ดังกล่าว ภายใต้กฎหมายไทยและกฎหมาย

ระหว่างประเทศ 

นอกจากนีบ้ริษัทยังได้วางหลักเกณฑเ์กี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลของ

บริษัท โดยมีเนือ้หาท่ีครอบคลมุไปถึง ประเภทเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล

ดงันี ้

1. พนกังาน (ทัง้ท่ีปฏิบติังานในปัจจบุนั และอดีตพนกังาน) 

2. ผูบ้ริหาร และผูถ้ือหุน้ของบริษัทรวมถึงบุคคลท่ีเกี่ยวขอ้งกับบุคคล

ดงักลา่ว เช่น ครอบครวั ผูค้ ํา้ประกนั บคุคลอา้งอิง บคุคลผูติ้ดต่อได้

ในกรณีฉกุเฉิน 

3. คู่คา้ของบริษัท และผูแ้ทนหรือผูติ้ดต่อของคู่คา้ของบริษัท 

4. ลกูคา้ของบริษัท และผูแ้ทนหรือผูติ้ดต่อของลกูคา้ของบริษัท 

5. ท่ีปรีกษา วิทยากร และผูต้รวจสอบของบริษัท 

6. บคุคลท่ีเขา้มาในบริเวณของบริษัท 

7. บคุคลทั่วไปท่ีสนใจใชบ้ริการของบริษัท 

8. บคุคลทั่วไปท่ีติดต่อกบับริษัทในทางการคา้ 

นอกจากนี ้บริษัทยังไดจ้ัดทาํนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security Policy) เพื่อให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลของ

องคก์รยึดถือและนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานโดยมีเป้าหมายคือการทาํให้

การปฏิบติังานของพนกังานท่ีเกี่ยวขอ้งกับขอ้มลู รวมถงึระบบท่ีเกี่ยวขอ้ง

กับข้อมูล รวมถึงระบบท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลให้มีความปลอดภัยดาน

สารสนเทศเพียงพอในการรองรับการดาํเนินธุรกิจ  ณ ปัจจบุนั และใน

อนาคตขององคก์ร 
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 หว่งโซ่อุปทานยั่งยนื  

 

บริษัทบริษัทย่อยมุ่งหวังท่ีจะเป็นองคก์รชั้นนาํระดับสากลในดา้นการจัดจาํหน่ายสินคา้ไลฟ์สไตลภ์ายใตเ้ครื่องหมาย

การค้าท่ีบริษัท ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ บริษัทฯ มุ่งมั่นท่ีจะสรา้งความพึงพอใจแก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  

และกลุ่มลูกค้าด้วยผลิตภัณฑท่ี์ทันสมัย มีคุณภาพ ในราคาท่ีสมเหตุสมผล โดยมีช่องทางการขายท่ีเข้าถึงง่ายและ

สะดวกสบายพรอ้มให้บริการแก่ลูกคา้อย่างทั่วถึง โดยการบริหารองคก์รให้เติบโตอย่างยั่งยืน และดาํเนินธุรกิจด้วย

ความรอบคอบและทนัต่อสถานการณเ์พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ดา้นการจดัหาจดัซือ้ผลิตภณัฑ ์

• นาํเสนอผลติภณัฑท่ี์หลากหลายและมีคณุภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเนน้การสรา้งการรับรู้ใน 

แบรนด ์(Brand Recognition) ใหเ้ด่นชดั และเป็นท่ีรูจ้กัอย่างแพร่หลาย 

• ควบคมุคณุภาพสนิคา้ใหถ้กูตอ้งและเป็นไปตามขอ้ตกลงทางกฎหมาย สญัญาและมาตรฐานทางการจดัการ 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

• บริษัทฯ ต้องการเพิ่มช่องทางการจาํหน่ายสินค้าโดยการเปิดร้านค้าปลีกของตนเอง (Mono Brand Store) และ

เคานเ์ตอรจ์าํหน่ายสินคา้ในหา้งคา้ปลีกเพื่อใหม้ีจดุขายครอบคลมุพืน้ท่ีทั่วประเทศ อีกทั้ง บริษัทยังใหค้วามสาํคัญกบั

การขยายช่องทางการขายออนไลน ์

• สง่เสริมการขายเพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีอย่างต่อเน่ือง 

• จดัโครงการประชาสมัพนัธค์วามรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค สิ่งแวดลอ้ม และสงัคมผ่านโครงการ CSR ต่างๆ  

ดา้นช่องทางการกระจายสินค้า 

• บริษัทมุ่งสรา้งระบบกระจายสนิคา้อย่างมีประสทิธิภาพ ครอบคลมุทกุพืน้ท่ีในประเทศ และต่างประเทศ 

• จดัการการกระจายสนิคา้ดว้ยเทคโนโลยีทนัสมยั 

ดา้นการขยายธุรกิจ 

บริษัทฯ มีนโยบายการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง ทั้งในส่วนท่ีเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ท่ี 

บริษัทฯ ไดร้ับสิทธิในการจัดจาํหน่าย เพื่อใหค้รอบคลมุผลิตภัณฑท์ุกระดับราคา รวมทั้งขยายพืน้ท่ีในการจัดจาํหน่าย

ผลติภณัฑไ์ปยงัต่างประเทศ 

ดา้นการเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจัดการภายในทุกภาคสว่น ตัง้แต่การจดัซือ้ผลิตภณัฑ ์การบริหารจดัการสนิค้าคง

คลงั การจดัสง่สนิคา้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจดัการรา้นคา้ ตลอดจนบริหารบุคลากรใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดี โดย

บริษัทฯ ไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาบคุลากรใหม้ีศกัยภาพรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ตัง้แต่การสรรหาบคุลากรท่ี

มีความรู ้ความสามารถ การพฒันาบคุลากรใหส้ามารถเติบโตภายในองคก์รได ้ตลอดจนการใหค่้าตอบแทนท่ีเป็นธรรม

โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารพิจารณาจากผลงานอย่างชดัเจน เพื่อสรา้งขวญั และกาํลงัใจใหก้บัพนกังานทกุคน 
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 หว่งโซ่อุปทานยั่งยนื  

แผนภาพแสดงปัจจยัสาํคญัในการขบัเคลื่อนการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมุ่งเนน้ในทกุขัน้ตอน และทกุกระบวนการของห่วงโซ่อปุทาน เพื่อสรา้งคณุค่าใหก้บั

สนิคา้และบริการของบริษัท 

       คู่ค้า    การจดัหา/จดัซือ้   การขนส่ง  

 

 

 

 

 

ผู้บริโภค   การจดัจาํหน่าย    
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- การจดัการผลกระทบตอ่ผู้มีส่วนไดเ้สียในหว่งโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีในห่วงโซ่คณุค่าทางธุรกิจ ไดแ้ก่ ผูถ้ือหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ 

เจา้หนี ้คู่แข่งทางการคา้ อนัจะนาํไปสูก่ารเติบโตอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจกบั

ทกุฝ่าย ดงันี ้

นโยบายการปฏิบัติ

ตอ่ผู้ถือหุน้ 

บริษัทมีนโยบายจะดาํเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัยส์จุริตถกูตอ้งและมีจริยธรรมและจะใชค้วาม

พยายามอย่างท่ีสดุในการพฒันากิจการใหเ้จริญเติบโต และสรา้งผลตอบแทนท่ีดีใหก้บั

การลงทนุของผูถ้ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบติัดงันี ้

1. บริษัทมีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถ้ือหุน้ในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

ระมดัระวงัรอบคอบซื่อสตัยส์จุริตและโปร่งใส โดยคาํนงึถงึการเจริญเติบโตของ

มลูค่าบริษัทในระยะยาว 

2. กาํกบัดแุลกิจการใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. จะเปิดเผยผลการประกอบการขอ้มลูทางการเงินและรายงานอื่นๆท่ีถกูตอ้งครบถว้น

ตามความเป็นจริง 

4. จดัใหม้ีระบบควบคมุภายในและระบบความเสี่ยงท่ีครอบคลมุทกุดา้น 

5. ดแูลไม่ใหก้รรมการผูบ้ริหาร และพนกังานแสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูท่ี้

เกี่ยวขอ้ง โดยใหข้อ้มลูใดๆ ขององคก์รซึ่งยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและเปิดเผย

ขอ้มลูขององคก์รเองต่อบคุคลภายนอก 

นโยบายการปฏิบัติ

ตอ่พนักงาน 

เพื่อพฒันาองคค์วามรู ้และความเชี่ยวชาญของบคุลากร บริษัทไดก้าํหนดนโยบาย

เกี่ยวกบัการบริหารงานบคุลลดังนี ้

1. การจา้งงานตามความเหมาะสมของงาน โดยพนกังานจะไดร้บัการว่าจา้งงานตาม

ความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงาน ตามคณุวฒิุ ประสบการณแ์ละความสามารถ 

2. จดัระเบยีบการบริหารงานบคุคลใหส้อดคลอ้งกบัการทาํงาน  มีการกาํหนด

โครงสรา้ง สายการบงัคบับญัชา และขอบข่ายความรบัผิดชอบของสว่นงานและ

ตาํแหน่งอย่างชดัเจน รวมทัง้มีการประเมินผลงานอย่างเหมาะสม 

3. ดแูลผลประโยชนข์องพนกังาน โดยการใหค่้าตอบแทนท่ีเหมาะสมและยติุธรรม โดย

คาํนงึถงึคณุวฒิุ ประสบการณแ์ละความสามารถ 

4. จดัใหม้ีสวสัดิการตามกฎหมาย และผลตอบแทนเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการทาํงาน 

รวมทัง้เปิดรบัฟังความเห็นและขอ้รอ้งเรียนต่างๆ  

5. มีการวางแผนและดาํเนินการพฒันาบคุคลากรในรูปแบบต่างๆ ทัง้ภาคบงัคับและ

ภาคเสริม เช่น จดัใหม้ ีon the job training การประชมุกลุม่ย่อย การสมันาทัง้ใน

และนอกสถานท่ี 
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นโยบายการปฏิบัติ

ตอ่ลูกค้า 

บริษัทตระหนกัถงึความสาํคญัของลกูคา้ ซึ่งเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จ จงึไดว้างนโยบาย

การปฏิบติัต่อลกูคา้ ดังนี ้

1. สรา้งความพงึพอใจ และความมั่นใจใหก้บัลกูคา้เพื่อใหไ้ดร้บัผลติภณัฑ ์และการ

บริการท่ีมีคณุภาพ ในระดบัราคาท่ีเหมาะสม 

2. ใหข้อ้มลูข่าวสารท่ีเพียงพอ ถกูตอ้งและทนัต่อเหตกุารณเ์พื่อใหท้ราบเกี่ยวกบั

ผลติภณัฑ ์และบริการ โดยไมมีการกลา่วเกินจริง ท่ีเป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิด 

เกี่ยวกบัคณุภาพ ปริมาณและเง่ือนไขเกี่ยวกบัผลติภณัฑน์ัน้ๆ 

3. ปฏิบติัตามเง่ือนไขทางธุรกิจท่ีมีต่อลกูคา้อย่างเคร่งครดั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํ

ตามเง่ือนไขได ้จะรีบแจง้ใหล้กูคา้ทราบเพื่อพิจารณาร่วมกนัหาแนวทาง

แกปั้ญหา 

4. ไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของลกูคา้ เวน้แต่ไดร้บัอนญุาตจากลกูคา้ก่อน 

5. พฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพท่ีดียั่งยืนกบัลกูคา้ ไม่กระทาํการโฆษณาท่ีเป็นเท็จ

หรือหลอกลวงใหล้กูคา้เขา้ใจผิด 

นโยบายการปฏิบัติ

ตอ่คู่ค้า/เจา้หนี้ 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะใหม้ีการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท 

และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลกีเลี่ยง

สถานการณท่ี์ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์การเจรจาแกปั้ญหาและหาทางออก

ร่วมกนัโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความสมัพนัธท์างธุรกิจโดยมีแนวปฏิบติัดังนี ้

1. มีหลกัเกณฑ ์ในการประเมิน และคดัเลอืกคู่คา้และคู่สญัญาอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกนั 

2. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานเรียก รบั หรือจ่ายผลประโยชนส์ว่นตวัใดๆ 

ท่ีไม่สจุริตในการคา้จากคู่คา้และคู่สญัญา 

3. สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีและเอือ้ประโยชนร์่วมกนั และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมี

ต่อคู่คา้อย่างเคร่งครดั 

4. รกัษาและปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีกาํหนดไวต่้อเจา้หนีอ้ย่างเคร่งครดั กรณีท่ีไม่

สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้หนีท้ราบลว่งหนา้เพื่อหาทาง

แกปั้ญหาร่วมกนั 

นโยบายการปฏิบัติ

ตอ่คู่แขง่ทางการค้า 

1. ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวิธีไม่สจุริต หรือไม่

เหมาะสม 

2. ไม่ทาํลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ย 

3. ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดต่อทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่นและคู่แข่ง

ทางการคา้ 

 


