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นโยบายบริ ษทั
เรือ่ ง นโยบายความร บั ผิ ด ชอบต่อ สังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
-----------------------------------------------------บทนํา
บริษั ท ฯ ตระหนั ก ถึง ความสํา คัญ ของการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ให้เติบ โตอย่ า งยัง่ ยืน ภายใต้ ค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อ มอย่างมีคุ ณ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัท ฯ หวังว่าการดําเนิ น ธุ รกิจภายใต้ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษทั ควบคูก่ นั ไปด้วย ดังนี้
1. การประกอบกิ จ การด้ว ยความเป็ นธรรม
บริษัทฯ มุ่งเน้ น ที่จะประกอบธุ รกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็ นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้ มันที
่ ่จะแข่งขัน ทาง
การค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาค รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่ขดั ขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า
การเรียก รับ และไม่ให้ผ ลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่ สุจริต ทางการค้า เป็ น ต้น นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังได้เคารพต่อสิท ธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญ ญาของผู้อ่นื โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บุ คลากรปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี ลี ขิ สิทธิ ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็ นต้น
2. การเคารพสิ ทธิ ม นุษยชน
บริษทั ฯ มีนโยบายสนับสนุ นและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุ ษยชน โดยการปฏิบตั ติ ่อผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องไม่ว่าจะเป็ น
พนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน และไม่เลือกปฏิบตั ไิ ม่ว่าจะเป็ นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผวิ
เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มกี ารดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษทั บริษทั ย่อย
และ/หรือบริษทั ร่วมเข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ
เป็ นต้น
3. การปฏิ บตั ิ ต ่อ แรงงานอย่า งเป็ น ธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์และปฏิบตั ติ ่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัย
ที่จะช่วยเพิม่ มูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญ เติบโตอย่างยังยื
่ น ของบริษัทฯ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในอนาคต และการจัดระเบียบองค์กรนัน้ จะดําเนิ นการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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4. ความรับผิด ชอบต่อ ลูก ค้า
บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาบริการของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมเพือ่ ความพึงพอใจและประโยชน์สงู สุด
ของลูกค้าและยึดมันในการปฏิ
่
บตั ิต่อลูกค้าด้วยความรับ ผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือ นเป็ น บุ ค คลใน
่
เ่ ป็ นธรรม
ครอบครัวของบริษทั ฯ โดยจะคํานึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษฯั ยึดมันในการตลาดที
ในการดําเนิ นการให้ลูกค้าได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บดิ เบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง
เพือ่ ให้ลูกค้ามีขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ รักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ และจะไม่นําข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในทางทีม่ ชิ อบ
5. การดูแ ลรัก ษาสิ่ งแวดล้อ ม
บริษัท ฯ ให้ค วามสําคัญ ต่ อความรับผิด ชอบต่ อสังคมในการดูแลรัก ษาสิ่งแวดล้อ ม โดยบริษัท ฯ ดําเนิ น การและ
ควบคุมให้การดําเนินงานของบริษัทฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วมมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การดูแลรักษา และหลีกเลีย่ งการทําลายสิง่ แวดล้อม

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
บริษทั เอเอ็มอาร์ เอเซีย จํากัด (มหาชน)

……………………………………………………….
( นายสมศักดิ ์ จันทร์น้อย )
ประธานกรรมการ
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ทะเบีย นควบคุม เอกสาร
ลํา ดับ วัน ที่จ ดั ทํา
รายละเอีย ดการดํา เนิ น การ
01 15 เม.ย. 63 จัดทํานโยบาย เสนอขออนุ มตั ปิ ระกาศใช้ครัง้ แรก
02 15 พ.ค. 63 ปรับปรุงแก้ไข
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วัน ที่บ งั คับ ใช้
17 มิ.ย. 62
14 ส.ค. 63

ผูด้ าํ เนิ น การ
เลขานุ การ
เลขานุ การ

