ความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility : CSR
นโยบายภาพรวม
บริษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน) มุ่งเน้นกำรดำเนินธุรกิจเพื่อกำรเจริญเติบโตและประสบ
ควำมสำเร็จ อย่ำงยังยื
่ น ตลอดจนด ำเนิน ธุรกิจให้เป็ น แบบอย่ำงที่ดีต่ อ สังคม ด้ว ยหลัก จริยธรรมและ
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย
เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม จึงมีกำรกำหนดแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility : CSR) ตำมหลักกำรที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำนโยบำย
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำเป็ นแนวทำงในกำรกำหนดกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำน (CSR-In process) และ
มันใจได้
่
ว่ำพนักงำนทุกระดับตระหนักถึงและดำเนินกำรปฏิบัติหน้ ำที่ภำยใต้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
1)

การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้อง ด้วยควำมสุจริต เป็ นธรรม โปร่งใส
เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ ำคัญและสำมำรถตรวจสอบได้ ซึง่ บริษทั จะคำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผูถ้ อื หุน้
ต่อผูถ้ อื หุน้ ลูกค้ำ คู่คำ้ พนักงำน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย รวมถึงมีกำรแบ่งปั นผลประโยชน์อย่ำง
เหมำะสมและเป็ นธรรม นอกจำกนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฏหมำย รวมถึง
กำรปฏัตติ ำมจรรยำบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นสำกล โดยกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั ิ
ตนให้อยู่ในกรอบของกฏหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำใดๆ อัน
เป็ นกำรละเมิด ฝ่ ำฝืนฏหมำย กฏระเบียบอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องครบถ้วนมำโดยตลอด
2)

การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษั ท มีค วำมตัง้ ใจ และมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะด ำเนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยควำมโปร่ ง ใส เป็ นธรรม และ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุก กลุ่ม เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั โดยปฏิบตั ติ ำมหลักกำรกำกับ
ดูแ ลกิจกำรที่ดี ยึด หลัก ธรรมมำภิบ ำล จริย ธรรมและจรรยำบรรณในกำรด ำเนิ น ธุ รกิจ และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่
ทัง้ นี้ ได้มกี ำรก ำหนดนโยบำยต่อ ต้ำนกำรคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำ กรรมกำรบริษัท
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษทั และบริษทั ย่อย ต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่
จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมันแก่
่ ผู้มสี ่วนได้
เสียทัง้ ภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กร ในกำรดำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต

นอกจำกนี้บริษทั ยังมีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระทำที่ไม่
สุจริตหรือไม่โปร่งใส ตลอดจนกำรกระทำผิดทำงกฎหมำย นโยบำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ของบริษทั
จำกพนักงำน
3)

การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ตระหนักดีว่ำกิจกำรต้องเคำรพต่อชีวติ และศักดิ ์ศรีควำมเป็ น มนุษย์ของทุกคน ซึ่ง
นับเป็ นรำกฐำนของกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมทัง้ กำรสร้ำงมนุ ษยสัมพันธ์ในสังคม
บริษัท จึงมีแนวทำงที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มกี ำรปฏิบตั ิต ำมหลักกำรสิทธิมนุ ษ ยชนขัน้ พื้นฐำนและ
ควำมเสมอภำค ไม่เลือ กปฏิบัติ ไม่ว่ำจะเป็ น ในเรื่อ งเชื้อ ชำติ สัญ ชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผ ิว เพศ อำยุ
กำรศึกษำ สภำวะทำงร่ำงกำยหรือสถำนะทำงสังคม รวมถึงดูแลให้พนักงำนให้สำมำรถทำงำนร่วมกัน
ภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรทำงำนทีป่ ลอดภัยและมีควำมสุข
การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัท ตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษ ย์และปฏิ บัติต่อ แรงงำน
อย่ำงเป็ นธรรม อันเป็ นปั จจัยที่จะช่วยเพิม่ มูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรเจริญเติบโตอย่ำงยังยื
่ นของบริษทั ในอนำคต
บริษทั จึงกำหนดแนวทำงกำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำน โดยผูบ้ ริหำรจะต้องปฏิบตั ติ ่อพนักงำน
อย่ำงยุตธิ รรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ลำเอียง สนับสนุนในกำรสร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำและเพิม่
ประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน รวมทัง้ ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณที่
พนักงำนต้องพึงปฏิบตั ิ ดังนัน้ บริษทั ได้กำหนดกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำงเหมำะสม เพื่อเป็ น
กำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน และเพือ่ ดูแลพนักงำน เช่น กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ค่ำรักษำบำล
กรณี ผู้ป่ วยนอก กำรประกัน ชีว ิต และประกัน สุ ข ภำพกลุ่ ม กำรตรวจสุ ข ภำพประจ ำปี เงิน สนั บ สนุ น
กิจกรรมกีฬ ำหรือ กำรออกก ำลังกำย ตลอดจนเงิน ช่ ว ยเหลือ ในกรณี ต่ ำงๆ เช่ น เงิน ช่ ว ยเหลือ กรณี
อุปสมบท เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวติ เป็ นต้น
นอกจำกนี้บริษทั ยังสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็ นกำร
เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำนของพนักงำนทุกระดับ โดยจัดให้มกี ำรอบรมพัฒนำพนักงำนในทุก
ฝ่ ำยงำนอย่ำงเป็ นประจำสม่ำเสมอ ทัง้ ทักษะทำงด้ำนกำรปฏิบตั ิและทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ เพื่อ
เป็ นกำรเพิม่ ศักยภำพทัง้ ต่อตนเอง หน่วยงำน และองค์กรในภำพรวม
4)

5)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค
บริษัท ได้ก ำหนดให้พ นั ก งำนของบริษัท ต้ อ งปฏิบัติต่ อ ลู ก ค้ำ ตำมข้อ ปฏิบัติใ นคู่ มือ
จริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ทัง้ ในด้ำน
คุณภำพและกำรให้บริกำรทีด่ แี ละได้มำตรฐำน ตำมข้อปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
5.1 ปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำอย่ำงเป็ นธรรมในเรื่องสินค้ำและกำรให้บริกำร
5.2 เปิ ดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกีย่ วกับสินค้ำ และบริกำรอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
5.3 รักษำข้อมูลควำมลับและสำรสนเทศของลูกค้ำ
5.4 ให้ควำมรูต้ ่อลูกค้ำเพือ่ พัฒนำสินค้ำ และกำรให้บริกำร
5.5 จัดให้มชี ่องทำงเพือ่ ให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร โดยถือ
ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยกำรรับเรื่องร้องเรียนของบริษทั
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม
ต่อกำรดำรงชีวติ ของมนุษย์ ในขณะทีส่ งั คมปั จจุบนั เริม่ ตระหนักถึงควำมสำคัญกับกำรรักษำสิง่ แวดล้อม
อย่ำงจริงจัง โดยบริษทั ดำเนินกำรและควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำ
สิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด
6)

7)

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทมีแนวทำงที่จะปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฏหมำยและกฏระเบียบที่
เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่ อสังคม รวมถึงให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุ น และอำสำทำกิจกรรมที่
เป็ นประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่ งเสริมให้เกิดควำมเข็มแข็งทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนกำรฟื้ นฟู
สังคมและนวัตกรรม
8)

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัท สนับสนุ นให้มีน วัต กรรมในด้ำนต่ ำงๆ โดยเฉพำะนวัต กรรมด้ำนกระบวนกำร
ทำงำนทัง้ ในระดับภำยในองค์กรและระดับควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้ำงสรรค์
ทีก่ ่อให้เกิดกำรเปลีย่ นแปลงในทำงทีด่ ขี น้ึ สร้ำงผลิตผลและมูลค่ำเพิม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
ทัง้ นี้ บริษทั ถือเป็ นนโยบำยว่ำกำรเผยแพร่นวัตกรรมเป็ นหนึ่งในควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะมีกำร
สือ่ สำรและเผยแพร่นวัตกรรมให้กบั กลุ่มผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมรับทรำบโดยผ่ำนช่องทำง
ทีห่ ลำกหลำย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนนวัตกรรมเหล่ำนี้จะสื่อสำรไปถึงกลุ่มผ้ ะนำไปสู่มสี ่วนได้
เสียอย่ำงทัวถึ
่ ง รวมทัง้ เป็ นกำรช่วยเพิ่มฐำนผู้ใช้งำนให้กบั ผลิตภัณฑ์ท่กี ลุ่มบริษัทจัดจำหน่ ำย อันจะ
นำไปสูก่ ำรบรรลุเป้ ำหมำยด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้กำ้ วไปสูค่ วำมยังยื
่ น

