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ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทยึดมันในการดําเนินธุรกิจภายใต้ การกํากับกิจการทีดี และยึดหลักจริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจสังคมและดูแล
สิงแวดล้ อม โดยคํานึงถึงผู้ทีมีส่วนได้ สว่ นเสียทีเกียวข้ องทังภายในและภายนอกองค์
+
กร ตังแต่
+ ผ้ ถู ือหุ้นพนักงาน ลูกค้ า ชุมชน
ตลอดจนสังคมวงกว้ าง และมีความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้ จริ ง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
1.ในส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้ลงทุน บริ ษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ ข้อมูล
อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรื อทีเกี ยวกับการเปลียนแปลงทีสําคัญของกิ จการ จะไม่นําข้ อมูลภายในไป
เปิ ดเผยกับบุคคลทีเกียวข้ องกับผู้บริ หาร หรื อกรรมการ อันจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
2.ในส่วนของผู้บริ หาร หรื อกรรมการบริ ษัทจะส่งเสริ มให้ มีการกํากับดูแลกิจการทีดี มีระบบการบริ หารจัดการ และการ
กําหนดค่าตอบแทนทีโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการจัดทําและเปิ ดเผยข้ อมูลรายงานทางการเงิน และข้ อมูลทีมิใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
3.ในส่วนของพนักงาน บริ ษัทมีนโยบายจ่ายค่าจ้ างและผลตอบแทนทีเป็ นธรรม และตรงต่อเวลา พร้ อมทังจะจั
+ ดสรร
สวัสดิการแก่ลกู จ้ างตามทีกฎหมายกําหนด ดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยในการทํางาน และสนับสนุนให้ มีการอบรมพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนือง
4.ในส่วนของลูกค้ า บริ ษัทจะให้ บริ การอย่างตรงไปตรงมาด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และให้ ข้อมูลขององค์กรและตัว
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ องเพียงพอเทียงตรง และปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายทีเกียวกับสิทธิของผู้บริ โภคอย่างเคร่งครัด
5.ในส่วนของคูค่ ้ า บริ ษัทจะยึดถือข้ อปฏิบตั ิทางสัญญาทีเป็ นธรรม สนับสนุนกระบวนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
รวมถึงการรับหรื อให้ สินบนทุกรู ปแบบ เคารพต่อสิทธิ ในทรัพย์สิน หรื อกรรมสิทธิ> ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรี ยบต่อคู่ค้า และ
ส่งเสริ มให้ คคู่ ้ าดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับองค์กร
6.ในส่วนของคูแ่ ข่งขันทางธุรกิจ บริ ษัทจะดําเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรมไม่ใช้ วิธีกลันแกล้ ง หรื อใช้ อิทธิพล
ในการกีดกันเพือมิให้ เกิดการแข่งขัน
7.ในส่วนของชุมชนและสภาพแวดล้ อม บริ ษัทจะรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ อาทิ ส่งเสริ มให้ ทนุ การศึกษาแก่บตุ ร
หลานของบุคลากรภายในองค์กร ส่งเสริ มแรงงานท้ องถินให้ มีโอกาสในการทํางานในองค์กร สนับสนุนแนวทางการระแวดระวัง
ในการดําเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม เปิ ดเผยข้ อมูลการดําเนินงานทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนทีองค์กรตังอยู
+ ่
และเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมท้ องถินเพือการอยูร่ ่วมกันอย่างปกติสขุ
8.ในส่วนของประชาสังคม บริ ษัทจะร่ วมมือระหว่างกลุม่ หรื อเครื อข่ายอืนๆ ในการพัฒนาสังคม ตรวจตรามิให้ กิจการ
เข้ าไปมีสว่ นร่ วมเกียวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิ มนุษยชน รับฟั งข้ อมูล หรื อทําประชาพิจารณ์ ต่อการดําเนินกิจการทีส่งผล
กระทบต่อสังคมโดยรวม และบริ ษัทจะเสียภาษี อากรให้ รัฐอย่างตรงไปตรงมา และตรงต่อเวลา
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีได้ ดําเนินการแล้ ว และดําเนินการอย่างต่อเนือง
1. สนับสนุนโครงการมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรพนักงาน
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ในอันทีจะสามารถทําให้ ประเทศมีความ
เจริ ญก้ าวหน้ าด้ วยการศึกษา อีกทังเป็
+ นการตอบแทน สร้ างขวัญกําลังใจ และแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายทางการศึกษาให้ แก่
พนักงาน ดังนันบริ
+ ษัทจึงตังคณะกรรมการพิ
+
จารณามอบทุนการศึกษาแก่บตุ รพนักงานโดยกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
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การจากผลการเรี ยนเป็ นสําคัญ ซึงส่งผลให้ พนักงานของบริ ษัท เกิดขวัญกําลังใจพร้ อมทีจะปฏิบตั ิงาน และทําให้ พนักงานได้
เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาเพิมขึ +น อันเป็ นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท และประเทศโดยรวมเป็ น
สําคัญ
2. สนับสนุนทุนเพื(อช่ วยเหลือกองทุนที(ใช้ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และต่ อต้ านยาเสพติด
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และการเผยแพร่ของยาเสพติด ซึงนําไปสูก่ ารก่ออาชญากรรมอันจะนํามาซึง
ภัยต่อสังคมโดยรวม โดยบริ ษัทได้ บริ จาคเงินเพือสนับสนุนกองทุนทีใช้ ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และต่อต้ านยา
เสพติด ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ผ่านสถานีตํารวจนครบาลท้ องที อีกทังบริ
+ ษัทยังได้ มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ให้ แก่พนักงาน ให้ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงให้ ร่วมกัน สอดส่อง ป้องกัน มิให้ ยาเสพติดแพร่ เข้ ามาในองค์กร อัน
จะส่งผลดีตอ่ สุขภาพของพนักงาน สภาวะความเป็ นอยูข่ องครอบครัว และชุมชน ท้ ายสุดจะยังประโยชน์แก่ประเทศเป็ นสําคัญ
3. สนับสนุนทุนเพื(อช่ วยเหลือโครงการการศึกษาเพื(อต่ อต้ านการใช้ ยาเสพติดและความรุ นแรงในเด็กนักเรียน
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ ทีต้ องถึงพร้ อมทังการพั
+
ฒนาด้ านจิตใจ และให้
ห่างไกลยาเสพติด จึงได้ ร่วมสนับสนุนโครงการการศึกษาเพือต่อต้ านการใช้ ยาเสพติด และความรุนแรงในเด็กนักเรี ยนโครงการ
นี +จะฝึ กอบรมเด็กทีอยู่ในวัยเรี ยน และส่งเสริ มให้ ทํากิจกรรมต่างๆ รวมถึงแนะนําโทษภัยทีเกิดจากการใช้ ยาเสพติด อีกทัง+
ปลูกฝั งให้ เด็กนักเรี ยนไม่ใช้ ความรุ นแรงในการแก้ ปัญหาระหว่างกัน เพือเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดเป็ นปั ญหาของสังคมใน
อนาคต
4. สนับสนุนทุนเพื(อจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ แก่ ชุนชนโดยรอบที(ตัง3 บริษัท
สถานทีตังหลั
+ กของบริ ษัทอยูท่ า่ มกลางเขตชุมชนทีอยูอ่ าศัย ซึงต้ องปฎิสมั พันธ์กบั ผู้คนของชุมชนโดยรอบ ดังนันบริ
+ ษัท
ตระหนักถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทกับผู้คนในชุมชนเป็ นอย่างมากบริ ษัทจึงเห็นควรสนับสนุน และมีสว่ น
ร่วมกับกิจกรรมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ทีจัดโดยชุมชนเพือความเป็ นอันหนึงอันเดียวกัน อันนํามาซึงความไว้ วางใจซึงกันและ
กัน และจะนํามาไปสูก่ ารป้องกันปั ญหาความขัดแย้ งต่างๆ ระหว่างบริ ษัทกับชุมชน ซึงกิจกรรมวันเด็กทีจัดขึ +นนันได้
+ รับผลตอบ
รับ และสร้ างสัมพันธ์ทีดีกบั คนในชุมชนเป็ นอย่างมาก
5. สนับสนุนและชักชวนเจ้ าของที(ดินใกล้ เคียงให้ ร่วมกันจัดสรรพืน3 ที(ส่วนหนึ(งเพื(อใช้ สาํ หรับสาธารณะประโยชน์
บริ ษัทริ เริ มชักชวนเจ้ าของทีดินใกล้ เคียงอีก 3 แปลง ร่ วมกันถอยร่ นแนวความกว้ างของถนนเป็ นระยะ 3 เมตร เพือให้
คนในชุมชน และผู้ทีใช้ เส้ นสัญจรได้ ใช้ เป็ นประโยชน์สาธารณะ อาทิ เป็ นทีหลบหลีกของรถเวลาสวนทางกัน เป็ นทีตังของตู
+
้
ATM เป็ นทีจอดรถชัวคราว หรื อเป็ นทีขายของของรถเร่ เป็ นต้ น โดยไม่คิดมูลค่าค่าเช่า ทําให้ เกิดความพึงพอใจ และเป็ นการ
สร้ างสายสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนกับบริ ษัทอีกทางหนึง
6. สนับสนุนโครงการรักษาสิ(งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงการเปลียนแปลงของสิงแวดล้ อมในประเทศและทัวโลก ดังนัน+ บริ ษัทจึงมีโครงการรักษาสิงแวดล้ อม
โดยเริ มจากให้ มี ร ะบบการจัด การของเสีย ของตัว อาคารที ดี อาทิ ระบบการบํ า บัด นํ า+ เสีย การปลูก ต้ น ไม้ และปรั บ ปรุ ง
ทัศนียภาพของพื +นทีต่างๆ ของบริ ษัท เพือทําให้ เกิดความร่ มรื น และสร้ างบรรยากาศทีดีในการทํางาน และสอดคล้ องกับ
ทัศนียภาพโดยรวมของชุมชน อีกทัง+ เป็ นส่วนหนึงในการสร้ างสิงแวดล้ อมทีดีโดยรวมอีกทางหนึง
7. ร่ วมสนับสนุ นมูลนิธิโอเปอร์ เรชั(นโฮป (the Operation Hope Foundation: OHF) ซึ(งมีนายริ ชาร์ ด วี เคง กว๊ อก
(กรรมการและผู้ถอื หุ้นของบริษัท) เป็ นผู้ให้ การสนับสนุนหลัก
มูลนิธิโอเปอร์ เรชันโฮป (the Operation Hope Foundation: OHF) เป็ นองค์กรการกุศลจากประเทศสิงคโปร์ และเป็ น
องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร ได้ ดําเนินการมาแล้ วในประเทศกัมพูชาและเนปาล ได้ จัดตังสถานเลี
+
+ยงเด็กกําพร้ าและเด็กด้ อย
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โอกาสในประเทศไทย เพือดูแลเด็กอายุประมาณ 6-12 ปี จํานวน 100-120 คน ในบริ เวณ 180-180/1 หมู่ที 10 หมู่บ้านโป่ งปะ
ตําบลแก่งโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ปั จจุบนั มูลนิธิโอเปอร์ เรชันโฮป ได้ รับเด็กด้ อยโอกาสมาอุปการะแล้ วกว่า 100 คน อายุระหว่าง 6-12 ปี โดยแบ่งเป็ น
เด็กชายและเด็กหญิงอย่างละครึงโดยประมาณ ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กๆ เหล่านี +จะมีตารางเวลาเพือจัดให้ ทํา
กิจกรรมอยู่ตลอดเวลา (นอกเหนือจากการเรี ยนหนังสือในเวลาปกติ) เช่น การเรี ยนภาษาอังกฤษ การเรี ยนทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ เบื +องต้ น การเลี +ยงไก่ และการปลูกพืชผักสวนครัวเพือใช้ ในการประกอบอาหาร เป็ นต้ น
บริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนมูลนิธิโอเปอร์ เรชันโฮปในการขอใบอนุญาตจัดตังสถานสงเคราะห์
+
เด็ก จนได้ รับอนุญาต และ
จากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง+ ที 3/2557 เมือวันที 2 เมษายน 2557 ได้ มีการพิจารณาอนุมตั ิโครงการตามนโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริ ษัทได้ นําเสนอเรื องการให้ การสนับสนุนมูลนิธิโอเปอร์ เรชันโฮปแก่คณะกรรมการพิจารณา
ให้ สตั ยาบันด้ วยเช่นกัน
ในการดําเนินการทีผ่านมาจนถึงปั จจุบนั มูลนิธิโอเปอร์ เรชันโฮปจะดูแลรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายทังหมด
+
โดยบริ ษัทจะช่วย
สนับสนุนในด้ านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การเริ มก่อสร้ างเพือปรับปรุงสภาพแวดล้ อม การก่อสร้ างสิงอํานวยความสะดวก จนถึงการ
ดําเนินการของมูลนิธิในปั จจุบนั โดยบริ ษัทได้ ให้ การสนับสนุนเรื องการออกแบบ การควบคุมการก่อสร้ าง การให้ ยืมใช้ ทรัพย์สนิ
ของบริ ษัท เช่น อุปกรณ์ เครื องมือก่อสร้ าง ยานพาหนะ และกําลังคน ในการดูแลการก่อสร้ างอาคาร และสิงอํานวยความ
สะดวกต่างๆ เช่น โรงอาหาร อาคารทีพัก แท๊ งค์เก็บนํ +าดืม ระบบไฟฟ้ าแสงสว่างรอบอาคาร ระบบปัd มนํ +า และระบบรัว+ เป็ นต้ น
รวมถึงส่งทีมงานเข้ าช่วยเหลือในงานด้ านต่างๆ อย่างต่อเนือง
8. สนับสนุนโครงการสอนว่ ายนํา3
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพพลานามัยทีสมบูรณ์ ของเด็กและเยาวชน และความปลอดภัยในการทํา
กิจกรรมทางนํ +าในชีวิตประจําวัน ดังนัน+ บริ ษัทจึงจัดโครงการสอนว่ายนํ +าให้ แก่เด็กและเยาวชน เพือสุขภาพร่ างกายทีแข็งแรง
และเพือให้ สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันเมือทํากิจกรรมทางนํ +าได้
9. สนับสนุนโครงการบริจาครถจักรยานยนต์
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาในฐานะทีเป็ นเครื องมือในการพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงได้ จดั ให้ มีการ
บริ จาครถจักรยานยนต์ทีนําออกขายประมูลไม่ได้ ให้ แก่สถานศึกษาในจังหวัดต่างๆ เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อทรัพย์สินของ
บริ ษัท โดยใช้ เป็ นวัสดุและสือการเรี ยนรู้ ในการเรี ยนการสอนและการฝึ กปฏิบตั ิงานต่างๆ รวมถึงใช้ เป็ นพาหนะรับส่งนักเรี ยน
ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ และรถตัดหญ้ า อีกทัง+ ยังบริ จาครถจักรยานยนต์ให้ แก่หน่วยงานราชการในต่างจังหวัด สําหรับใช้ เป็ น
ยานพาหนะเพือสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานดังกล่าว
10. สนับสนุนโครงการบริจาคโลหิต
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตของประชาชน ทีปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บ จึงได้ จดั ให้ มีการบริ จาคโลหิต
ขึ +น เพือนําไปช่วยเหลือผู้ป่วย หรื อผู้ประสบอุบตั ิเหตุ ลดจํานวนผู้เสียชีวิต และคงความเป็ นอยู่ทีดีของผู้ป่วย อีกทังยั
+ งเป็ นการ
สร้ างจิตสํานึกเพือส่วนรวมแก่ผ้ บู ริ จาค ทําให้ ผ้ บู ริ จาคมีสขุ ภาพแข็งแรง และลดความเสียงทีจะเป็ นโรคมะเร็ ง
11. สนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
บริ ษัทได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษย์ รวมไปถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีดีของประชาชน โดยคํานึงถึงความ
เพียงพอของสิงอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต และผลกระทบทีได้ รับจากภัยพิบตั ิต่างๆ จึงได้ มีการบริ จาคสิงของจําเป็ น
ให้ แก่ประชาชนผู้อยูห่ า่ งไกล เพือเป็ นการช่วยเหลือและส่งเสริ มให้ กลุม่ คนดังกล่าวมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ีดีขึ +น

ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษัท เอส 11 กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

12. สนับสนุนโครงการพัฒนาสถานศึกษาในพืน3 ที(ชนบท
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน เพือนํามาใช้ เป็ นพื +นฐานในการดําเนินชีวิต และ
การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในพื +นทีห่างไกล ดังนัน+ บริ ษัทจึงได้ ริเริ มโครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื +นทีชนบท โดยทําการ
ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสถานทีให้ มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย ไม่วา่ จะเป็ น โรงอาหาร ห้ องเรี ยน และบ้ านพักครู
เพือเป็ นการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน รวมไปถึงบุคลากรทีเกียวข้ องให้ ดีขึ +น เพือทีจะได้ นํา
ความรู้ไปพัฒนาชุมชนของตนต่อไป

