นโยบายความรั บผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน)

นโยบายความรับผิดชอบต่ อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้ นการประกอบกิจการด้ วยความดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ซึง่ บริ ษัทหวังว่าการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้ อมกับการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทควบคู่กนั ไป
ด้ วย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็ น 8 หมวด ดังนี ้
1.

การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทมุ่งเน้ นที่จะประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตังมั
้ น่ ที่จะแข่งขันทาง

การค้ าตามหลักจริ ยธรรมในการประกอบการค้ า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึง
ปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้ อมูลที่ความเป็ นความลับของคู่แข่ง
ทางการค้ า การเรี ยก รับ และไม่ให้ ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตทางการค้ าในการจัดซื ้อเครื่ องจักร เป็ นต้ น นอกจากนี ้
บริ ษัทยังได้ เคารพต่อสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น โดยบริ ษัทมีน โยบายให้ บุคลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อาทิ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฎหมาย เป็ นต้ น
อีกทัง้ บริ ษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริ มและปลูกจิตใต้ สานึกให้ แก่บุคลากรของบริ ษัทในทุกระดับชัน้ ให้ เกิ ดความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ วย
2.

การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีการบริ หารกิ จการบนพืน้ ฐานความโปร่ งใส มีจริ ยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกากับดูแลกิจการ และ

ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีรายละเอียดปรากฏในนโยบายและ
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริ ตและการติดสินบน (Anti-Corruption and Bribery) ของบริ ษัท
3.

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเป็ น

พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ คานึงถึงความเสมอภาคและเสรี ภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่ างกาย หรื อสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้ มีการดูแลไม่ให้ ธุรกิจของบริ ษัทเข้ าไปมีสว่ น
เกี่ ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชน เช่น การใช้ แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทได้
ส่งเสริ มให้ มีการเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดด้ านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้ มีการมีสว่ นร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
1

และช่องทางในการร้ องเรี ยนสาหรับผู้ที่ได้ รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
และดาเนินการเยียวยาตามสมควร
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทได้ ดาเนินการสร้ างองค์ความรู้ ด้านสิทธิ
มนุษยชนและปลูกจิตสานึกให้ บคุ ลากรของบริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน
4.

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ น

ปั จจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริ มสร้ างความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัท
ในอนาคต ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงาน

2.

จัดให้ มีกระบวนการจ้ างงาน และเงื่อนไขการจ้ างงานเป็ นธรรม รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้ กระบวนการประเมินผลการทางานที่เป็ นธรรม

3.

ส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้ มีการจัดอบรม สัมนา ฝึ กอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้ าร่ วม
สัมมนา และฝึ กอบรมวิชาการด้ านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝั งทัศนคติที่ดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีมแก่บคุ ลากร

4.

จัดให้ มีสวัสดิการด้ านต่าง ๆ สาหรับพนักงานตามที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสังคม เป็ นต้ น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายกาหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น รวมถึงการให้ เงิน
ช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บตุ ร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็ นต้ น

5.

จัดให้ มีบริ การตรวจสุขภาพประจาปี แก่บคุ ลากรทุกระดับชันของบริ
้
ษัท โดยพิจารณาจากปั จจัยความ
เสีย่ งตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้ อมในการทางานของแต่ละบุคคล

6.

ดาเนินการให้ พนักงานปฏิบตั ิงานได้ อย่างปลอดภัย และมีสขุ อนามัยในสถานที่ทางานที่ดี โดยจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ และเสริ มสร้ างให้ พนักงานมีจิตสานึกด้ านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึ กอบรม และส่งเสริ มให้ พนักงานมีสขุ อนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทางานให้ ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยูเ่ สมอ

7.

เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ นธรรมหรื อ
การกระทาที่ไม่ถกู ต้ องในบริ ษัท รวมถึงให้ การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่ องดังกล่าว
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5.

ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษัทมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุดของ

ลูกค้ าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อ ลูกค้ าด้ วยความรั บผิ ดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้ าเสมือนเป็ นบุคคลใน
ครอบครัวของบริ ษัท ดังนี ้
1.

บริ ษัทคานึงถึงคุณภาพและประสิทธิ ภาพในการให้ บริ การของบริ ษัท ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนา
ระบบการบริ หารการบริ การที่มี คุณภาพแล้ ว บริ ษัทยังใส่ใจในการจัดการอาชี ว อนามัยและความ
ปลอดภัยเพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพมากที่สดุ

2.

บริ ษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็ นธรรม โดยมีนโยบายในการดาเนินการให้ ลูกค้ าได้ รับข้ อมูลเกี่ ยวกับ
บริ การของบริ ษัทที่ถกู ต้ อง ไม่บิดเบือน คลุมเครื อ หรื อโฆษณาเกินจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลที่ถูกต้ อง
และเพียงพอในการตัดสินใจ

3.

บริ ษัทคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ า และมุ่งมั่นที่จะให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การที่มีคณ
ุ ภาพและมีความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานและกฎระเบี ย บข้ อ บัง คับ ด้ า นความปลอดภัย ในระดับ สากล และตามที่
กฎหมายกาหนด รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาบริ การอยูเ่ สมอ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความมัน่ ใจใน
คุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของบริ การของบริ ษัท

4.

บริ ษัทจัดให้ มีระบบลูกค้ าสัมพันธ์ เพื่อใช้ ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้ า รวมถึงการรั บเรื่ องร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับคุณภาพของบริ การอย่างมีประสิทธิ ภาพผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว

5.

บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลของลูกค้ าไว้ เป็ นความลับ และจะไม่ใช้ ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในทางที่มิชอบ

6.

บริ ษัทจัดให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และระหว่างลูกค้ ากับบริ ษัทให้
ยัง่ ยืน

6.

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมโดยบริ ษัทดาเนินการและควบคุม

ให้ การผลิตสินค้ าและการให้ บริ การของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ย วข้ องกับการดูแลรักษา
สิง่ แวดล้ อมอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
1.

บริ ษัทมีการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่ องจักร อุปกรณ์ให้ สามารถควบคุมมลพิษและ/
หรื อลดมลพิษโดยให้ ครอบคลุมเรื่ องน ้าเสีย ฝุ่ น ก๊ าซ รวมทังของเสี
้
ยต่างๆ
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2.

บริ ษัทกาหนดผู้มีหน้ าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่ องจักร อุปกรณ์ โดยต้ อง
ควบคุมดูแลไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเกินกว่าที่มาตรฐานกาหนดไว้ และต้ องควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้ เกิดประโยชน์สงู สุด

3.

บริ ษัทมีนโยบายในการลดการเกิดขยะหรื อของเสีย และให้ ความร่ วมมือในการกาจัดขยะหรื อของเสีย
ด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ อง

4.

บริ ษัทมีการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย ก่อนที่จะมีการลงทุนหรื อร่วมทุนในกิจการใดๆ โดยบริ ษัทได้ ดาเนินกิจการภายใต้ แนวคิดการ
ใส่ใจและรักษาสิง่ แวดล้ อม

5.

บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิในการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรื อ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผล

6.

บริ ษัทมีมาตรการด้ านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นโยบาย 3 R (Reduce, Reuse/Recycle,
Replenish)

7.

การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

ดังนี ้
1.

บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุน และให้ ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่
อยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษัท

2.

บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ชมุ ชนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อคิดเห็นสาหรับโครงการต่างๆ ที่
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทังการเสนอความคิ
้
ดเห็น หรื อข้ อร้ องเรี ยนต่างๆ ที่เป็ นผลมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท

3.

บริ ษัทให้ ความร่วมมือในการดาเนินงานตามมาตรฐาน หรื อข้ อตกลงระดับสากลในเรื่ องต่างๆ ที่จดั ทา
ขึ ้นเพื่อช่วยป้องกัน หรื อลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม

4.

บริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ การสนับสนุนทางด้ านการศึกษาแก่เยาวชน โดยการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา
สนับสนุนอุปกรณ์เสริ มทักษะเพื่อการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ แก่โรงเรี ยน และการจัดกิจกรรมบูรณะ ซ่อมแซมและ
ทาสีอาคารโรงเรี ยน

5.

บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้ อมอัน
เนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัทด้ วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ

6.

บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อมและสังคม
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