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ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)  

นโยบาย 

วิสัยทศัน์   
เป็นผูน้ ำทำงดำ้นส่ือและองคก์รแห่งกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนบนัเทิงท่ีหลำกหลำยครบถว้นทุกมิติ  ใน

ระดบัสำกล เพื่อมอบควำมสุขแบบไร้ขีดจ ำกดั 

พนัธกจิ 
 พฒันำและบูรณำกำรกำรใชส่ื้อ   ใหเ้กิดผลงำนท่ีเป็นเลิศอยำ่งต่อเน่ือง 
 พฒันำผลงำนบนัเทิง   ใหห้ลำกหลำยทุกมิติอยำ่งไร้ขีดจ ำกดั 
 พฒันำบุคลำกร    ใหมี้ควำมเป็นมืออำชีพพร้อมทั้งคุณภำพชีวติ 
 พฒันำสังคม    ใหย้ ัง่ยนืดว้ยกำรสร้ำงสรรคกิ์จกรรมอนัเป็นประโยชน์ 
เป้าหมายระยะยาว  

เป็นบริษทัชั้นน ำทำงดำ้นส่ือ (Media) และเป็นผูส้ร้ำงสรรคผ์ลงำนบนัเทิง (Content Provider) ท่ีมี
คุณภำพในระดบัสำกล 

 
คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้ำหมำยระยะยำว

ของบริษทัฯ อย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยและทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และ
ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งเหมำะสมตำมสภำวกำรณ์ โดยในปี 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 
7/2557 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2557 ไดพ้ิจำรณำทบทวนและแกไ้ขวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้ำหมำยระยะ
ยำวใหม่ตำมรำยละเอียดขำ้งตน้   

คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดจริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อเป็นบรรทดัฐำนของกำรประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ตำมคู่มือกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 
(http://www.gmmgrammy.com/cg-e-book/CG%20Manual%205-2556.pdf)  ซ่ึงได้เผยแพร่ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น E-mail  อินทรำเน็ตของกลุ่มบริษทัฯ และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยในส่วนของจริยธรรมวำ่ดว้ย
บทบำทและควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยและแนวทำง
ปฏิบติัไว ้ดงัน้ี 

1) ส่งเสริมกำรพฒันำรูปแบบกระบวนกำรรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดว้ยแนวทำงกำรเขำ้ร่วมสร้ำงสรรค ์ 
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่ำงๆ โดยกำรมีส่วนร่วม กำรเชิญชวน และกำรเปิดโอกำสให้องคก์รอ่ืนๆ ไดเ้ขำ้
มำท ำงำนร่วมกนั 

http://www.gmmgrammy.com/cg-e-book/CG%20Manual%205-2556.pdf
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2) ส่งเสริมให้มีกำรให้ควำมรู้และฝึกอบรมแก่พนกังำน เพื่อปลูกฝังจิตส ำนึกเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มส่วนรวมให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังำนทุกระดบัและสนบัสนุนให้พนกังำนเขำ้
ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  ท่ีบริษทัฯ จดัข้ึน 

3) มีส่วนร่วมทำงสังคม ในกำรใหก้ำรสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท่ีธ ำรงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวฒันธรรมอนัดีงำม ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศำสนิกชนท่ีดีในกำรให้กำรอุปถมัภกิ์จกรรมทำงศำสนำ
อยำ่งสม ่ำเสมอ 

4) มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ กำรพฒันำ
ควำมรู้ทำงวชิำชีพใหมี้ควำมเขม้แขง็พึ่งพำตนเองไดอ้ยำ่งย ัง่ยนื 

5) มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม ในเร่ืองสำธำรณประโยชน์ กำรรักษำสภำพแวดล้อม และกำร
พัฒนำชุมชน ตลอดจนโครงกำรสร้ำงสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของ
ผูด้อ้ยโอกำส ผูสู้งอำย ุเด็กและเยำวชน 

6) มีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรจดัท ำโครงกำรรณรงคต่์อตำ้นยำเสพติด
อย่ำงต่อเน่ือง อนัส่งผลต่อกำรพฒันำและสนบัสนุนให้เด็กและเยำวชนไทยห่ำงไกลจำกยำเสพติด เพื่อ
ร่วมสร้ำงชุมชนเขม้แขง็ และเป็นสังคมปลอดยำเสพติด 

7) จดัท ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์ แก่เพื่อนมนุษย์ท่ีได้รับควำมเดือดร้อนใน
รูปแบบต่ำงๆ  

8) ส่งเสริมให้ชุมชนโดยรอบของบริษทัฯ และชุมชนต่ำงๆ มีควำมเขม้แข็ง พึ่ งพำตนเองได้อย่ำงย ัง่ยืน 
ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีคุณภำพชีวติท่ีดี มีควำมสุข และอยูร่วมกนัอยำ่งเป็นสุข 

9) รณรงค์และสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนกังำนในกำรอนุรักษ์และกำรใช้ทรัพยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อยำ่ง
ชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ 

10) สร้ำงสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังำนต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง 

11) ไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยต่อช่ือเสียงของประเทศ ทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดลอ้ม 
12) ไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ท่ีท ำธุรกิจผิดกฎหมำย หรือเป็นภยัต่อสังคม

และควำมมัน่คงของประเทศ 
13) ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 

 
การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

กลุ่มบริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลควำมรับผิดชอบต่อสังคมตำมกรอบกำรรำยงำน CSR บูรณำกำรใน
รำยงำนประจ ำปี (Integrated CSR Reporting Framework Version 2) ท่ีจดัท ำโดยสถำบนัไทยพฒัน์ และ
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หนังสือเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Guidelines) ท่ีจดัท ำโดยคณะท ำงำน
ส่งเสริมควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัจดทะเบียน 

ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) 

ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  คือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักิจกำรในห่วงโซ่คุณค่ำ (Value Chain) และควร
ไดรั้บกำรดูแลจำกบริษทัฯ ตำมสิทธิท่ีมีตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้ตกลงท่ีมีต่อกนั บริษทัฯ จะไม่กระท ำกำร
ใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่ำนั้น ทั้งยงัส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือระหวำ่งบริษทัฯ กบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อสร้ำงควำมควำมมัง่คัง่ ควำมมัน่คงทำงกำรเงิน และควำมย ัง่ยืนไปดว้ยกนั โดยแบ่งเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ คือ  
1. ผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั เช่น ผูถื้อหุน้ ลูกคำ้ คู่คำ้ เจำ้หน้ี พนกังำน เป็นตน้ 
2. ผูมี้ส่วนไดเ้สียรอง เช่น หน่วยงำนก ำกบัดูแล ภำครัฐ  เป็นตน้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั กจิกรรม/ช่องทางการสานสัมพนัธ์ในปี 2557 
ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน  ผลตอบแทน (เงิน/หุน้ปันผล) กำร

เติบโตขององคก์รอยำ่งต่อเน่ือง 
และย ัง่ยนื 

 คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ย
ควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส มีควำม
รับผดิชอบ 

 จดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีละคร้ัง 
 จดัประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ 2 คร้ัง  
 ร่วมกิจกรรมของ ตลท. ในงำน ‘SET – 

TFEX – Money Channel’ สัญจรจงัหวดั
อุดรธำนี และงำนมหกรรมกำรลงทุน 
‘SET in the City 2014’ กรุงเทพมหำนคร 

 เผยแพร่ข่ำว (Press Release) เม่ือบริษทัฯ 
มีกิจกรรมกำรลงทุน หรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจท่ีส ำคญั 

 น ำเสนอขอ้มูลของบริษทัฯ และรำยงำน
ภำวะอุตสำหกรรมโดยรวมใหก้บันกั
ลงทุนสถำบนัในประเทศ จ ำนวน 4 คร้ัง 
และต่ำงประเทศ จ ำนวน 3 คร้ัง  

 จดังำนเยีย่มชมกิจกำรของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ (Site Visit) 1 คร้ัง   

 ใหข้อ้มูล และตอบค ำถำม ทำง  E-mail 
จดหมำย โทรศพัท ์
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั กจิกรรม/ช่องทางการสานสัมพนัธ์ในปี 2557 
นกัวเิครำะห์  ข่ำวสำรท่ีครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อ

เห ตุ ก ำ ร ณ์  เ พื่ อ วิ เ ค ร ำ ะ ห์  ใ ห้
ค  ำแนะน ำต่อผูล้งทุนได ้ 

 จดัประชุมนกัลงทุนพบผูบ้ริหำร (Analyst 
meeting) รำยไตรมำส 4 คร้ัง 

 ใหก้ำรตอ้นรับนกัวเิครำะห์  เพื่อรับทรำบ
สถำนภำพกำรประกอบกำร (Company 
Visits)   

 จดัโครงกำรเยีย่มชมกิจกำรของบริษทัฯ 
และบริษทัในเครือ (Site Visit) 1 คร้ัง   

 เผยแพร่ข่ำว (Press Release) ในกรณีท่ี
บริษทัฯ มีกิจกรรมกำรลงทุน หรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจท่ีส ำคญั 

 ใหข้อ้มูล และตอบค ำถำม ทำง  E-mail 
จดหมำย โทรศพัท ์

ลูกคำ้ ผูบ้ริโภค  สินค้ำ /บริกำรท่ีดี มีคุณภำพ ส่ง
มอบภำยในเวลำท่ีก ำหนด ในรำคำ
เป็นธรรม  

 ส่งพนกังำนขำยไปเยีย่มชมกิจกำรลูกคำ้  
 ใหข้อ้มูล ตอบค ำถำม และรับเร่ือง

ร้องเรียนผำ่น Call Center และพนกังำนขำย 
คู่แข่ง  แข่งขนัภำยใตก้รอบกติกำของกำร

แข่งขนัเสรี และเป็นธรรม 
 กำรไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

 พบปะสังสรรคต์ำมงำนในโอกำสต่ำงๆ 

คู่คำ้  ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ข้ อ ต ก ล ง  สั ญญ ำ 
เง่ือนไขทำงกำรคำ้ 

 คำ้ขำยอยำ่งโปร่งใส เป็นธรรม  

 ช้ีแจงกำรร่วมมือทำงธุรกิจ จ ำนวน 1 คร้ัง 
 จดัประชุมเจรจำธุรกิจกบักรรมกำรบริษทั 

ผูบ้ริหำร 
 ร่วมจดักิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ร่วมกบั

ช่อง 5 และช่อง 7 จดักิจกรรม เพื่อมอบ
ส่ิงของเคร่ืองใช ้และใหก้ ำลงัใจกบัทหำร  

เจำ้หน้ี  ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ข้ อ ต ก ล ง  สั ญญ ำ 
เง่ือนไขกำรกูย้มื 

 ช ำระหน้ีตรงตำมก ำหนด 

 ร่วมประชุมกบัธนำคำร 

 ตอ้นรับธนำคำรท่ีมำเยีย่มเยยีนผูบ้ริหำร
อยำ่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 

 จดังำนเยีย่มชมกิจกำรของบริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ  1 คร้ัง 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั กจิกรรม/ช่องทางการสานสัมพนัธ์ในปี 2557 

 งำนแถลงข่ำวเปิดธุรกิจใหม่ 
 ร่วมฟังกำรช้ีแจงผลประกอบกบั

นกัวเิครำะห์ทุกไตรมำส  
 ร่วมฟังช้ีแจงกำรร่วมมือทำงธุรกิจ 

จ ำนวน 1 คร้ัง  
พนกังำน  ค่ำตอบแทน และสิทธิประโยชน์ 

 ควำมกำ้วหนำ้ในอำชีพ 
 กำรฝึกอบรม /สัมมนำท่ีพัฒนำ

ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 อุปกร ณ์อ ำนวยควำมสะดวก 

สถำนท่ีท ำงำนท่ีถูกสุขอนำมยั และ
ควำมปลอดภยั 

 จดังำน “รดน ้ำด ำหวั” ผูบ้ริหำรในงำน จี
เอม็เอม็ สงกรำนต ์ช่ืนบำน ช่ืนใจ    

 ท ำบุญครบรอบวนัเกิดบริษทัฯ 
 ซอ้มหนีไฟ และปฐมพยำบำลเบ้ืองตน้ 
 จดัใหมี้ช่องทำง และกระบวนกำรให้

ร้องเรียนเร่ืองต่ำงๆ 
 ส่งพนกังำนไปอบรม/สัมมนำทั้งภำยใน

และภำยนอกบริษทัฯ 
 จดัประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนของแต่

ละธุรกิจทุกเดือน 
ชุ ม ช น  สั ง ค ม 
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ยข้อ เ ท็ จ จ ริ ง อ ย่ ำ ง
โปร่งใส 

 ค ว ำ มป ล อด ภั ย แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม 
เพื่อพฒันำคุณภำพชีวติ 

 จดัใหมี้ช่องทำง และกระบวนกำรให้
ร้องเรียนเร่ืองต่ำงๆ 

 จดักิจกรรมดนตรีบ ำบดั เพื่อคืนคนดีสู่
สังคมท่ีท ำต่อเน่ืองมำเป็นปีท่ี 3 

 ใหก้ำรตอ้นรับนกัศึกษำจำกมหำวทิยำลยั
นเรศวร ท่ีขอเขำ้เยีย่มชมกิจกำรบริษทัฯ 

ผูส้อบบญัชี  ค่ำตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 ขอ้มูลท่ีครบถว้นถูกตอ้ง  

 ประชุมกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย
ไม่มีฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 ใหค้วำมร่วมมือในกำรส่งขอ้มูล 
หน่วยงำนก ำกบัดูแล 
ภำครัฐ 

 ปฏิบติัตำมกฎหมำย 
 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรของ

หน่วยงำนในภำครัฐ 

 ร่วมงำน “ขอบคุณประเทศไทย” ใน
โครงกำรปลุกจิตส ำนึกรู้คุณแผน่ดิน,  
คอนเสิร์ต ทพัฟ้ำคู่ไทย เพื่อชยั
พฒันำ  เป็นตน้ 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั กจิกรรม/ช่องทางการสานสัมพนัธ์ในปี 2557 
ส่ือมวลชน  ก ำ ร เ ปิ ด เ ผ ยข้อ เ ท็ จ จ ริ ง อ ย่ ำ ง

โปร่งใส 
 เผยแพร่ข่ำว (Press Release) ในกรณีท่ี

บริษทัฯ มีกิจกรรมกำรลงทุน หรือ
กิจกรรมทำงธุรกิจท่ีส ำคญั 

 
กลยุทธ์การด าเนินงานเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ควบคู่ไปกับกำรมีควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนค ำนึงถึงควำม
คำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม จึงน ำมำบูรณำกำรร่วมกนัในกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนินงำน เพื่อสร้ำง
คุณค่ำร่วมระหวำ่งธุรกิจและสังคม ซ่ึงจะน ำไปสู่ควำมเติบโตในธุรกิจอยำ่งย ัง่ยนื  

 บริษทัฯ ไดก้ ำหนดกลยทุธ์กำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื แยกเป็น 3 ดำ้น คือ 

ดำ้นเศรษฐกิจ 

1. กำรสร้ำงแบรนด์ดว้ยกำรสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งธุรกิจกบัลูกคำ้ใหเ้กิดควำมประทบัใจ ท ำให้
ลูกคำ้มีควำมสุข และรู้สึกผกูพนักบับริษทัฯ 

2. สร้ำงสรรค์สินคำ้/บริกำรท่ีมีคุณภำพ ในรำคำท่ีเป็นธรรม และสร้ำงคุณค่ำร่วมระหว่ำงธุรกิจและ
สังคม  

3. กำรแสวงหำโอกำสในกำรลงทุน เพื่อสร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งต่อเน่ือง 
4. กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ภำยใตจ้รรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ท่ีมุ่งเนน้กำรด ำเนินงำนอยำ่ง

โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได ้เคำรพกฎหมำย และขอ้บงัคบัต่ำงๆ อยำ่งเคร่งครัด  
 

ดำ้นสังคม 

1. พฒันำคุณภำพชีวติของชุมชน และสังคม ดว้ยควำมใส่ใจ ห่วงใย และแบ่งปัน 
2. มีส่วนร่วมในกำรรับผดิชอบต่อสังคมในกำรรณรงคต่์อตำ้นยำเสพติดอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อสนบัสนุนให้

เยำวชนไทยห่ำงไกลยำเสพติด เพื่อร่วมสร้ำงชุมชนเขม้แขง็และเป็นสังคมปลอดยำเสพติด 
3. ใหก้ำรสนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท่ีธ ำรงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงำม 

ตลอดจนปฏิบติัตนเป็นศำสนิกชนท่ีดีในกำรใหก้ำรอุปถมัภกิ์จกรรมทำงศำสนำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
4. จดัท ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทำทุกข์แก่เพื่อนมนุษยท่ี์ได้รับกำรเดือดร้อนในรูปแบบ

ต่ำงๆ 
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ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

1. จดัอบรม รณรงค์ และสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนักงำนในกำรอนุรักษ์และกำรใช้ทรัพยำกร และ
พลงังำนต่ำงๆ อยำ่งชำญฉลำดและมีประสิทธิภำพ 

2. สร้ำงสรรค์และสนับสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำ กำรอนุรักษ์ และกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังำนต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ือง 

โดยกลุ่มบริษทัฯ ไดด้ ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยและแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ควบคู่ไปกบักำร
มีควำมรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรม ยึดถือปฏิบติัตำมกฎหมำย 

มำตรฐำน และขอ้ปฏิบติัท่ีดี ดงัก ำหนดเป็นแนวปฏิบติัของจริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใน คู่มือ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ ทั้งยงัมีแนวทำงกำรปฏิบติัอ่ืนๆ ดงัน้ี 
1.1 บริษทัฯ มีนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มท่ีชดัเจน ดงัก ำหนดไวใ้น จริยธรรมวำ่

ด้วยกำรปฎิบติัต่อผูถื้อหุ้น จริยธรรมว่ำด้วยกำรปฏิบติัต่อลูกคำ้และผูบ้ริโภค จริยธรรมว่ำด้วยกำร
ปฏิบติัต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ จริยธรรมว่ำดว้ยกำรปฎิบติัต่อคู่คำ้ จริยธรรมว่ำดว้ยกำรปฎิบติัต่อเจำ้หน้ี  
และจริยธรรมว่ำดว้ยกำรปฏิบติัต่อพนกังำน โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบติัต่อกลุ่มใด หรือบุคคลใดเป็น
พิเศษ  

1.2 บริษทัฯ มีระเบียบปฏิบติัและขั้นตอนกำรท ำงำนในเร่ืองต่ำงๆ อยำ่งชดัเจน เช่น กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำร
จ้ำงงำน โดยมีกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมติัและด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ ไวอ้ย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำร
ปฏิบติังำนมีควำมโปร่งใส ยติุธรรม และสำมำรถตรวจสอบได ้ 

1.3 เปิดโอกำสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น เพื่อน ำมำพฒันำปรับปรุงกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ ในโอกำสต่ำงๆ เช่น กำรประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้น โครงกำรเยี่ยมชมกิจกำร 
กำรแถลงข่ำวต่อส่ือมวลชน กำรจดัประชุมนกัวเิครำะห์หลกัทรัพย ์ เป็นตน้ 

1.4 คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซ่ือสัตย ์โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบติัต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยมีนโยบำยเก่ียวกบักำรรักษำควำมลบั กำรรักษำขอ้มูล และ
กำรใช้ขอ้มูลภำยใน ดงัก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมวำ่ดว้ยกำรรักษำควำมลบั 
กำรรักษำขอ้มูล และกำรใชข้อ้มูลภำยใน  

1.5 คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยในกำรเคำรพสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำของผูอ่ื้น โดยไม่ละเมิด
หรือไม่สนบัสนุนกำรด ำเนินกำรท่ีมีลกัษณะเป็นกำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำและงำนอนัมีลิขสิทธ์ิ
ของผูอ่ื้น ซ่ึงแสดงถึงเจตนำรมณ์ของบริษทัฯ ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม เคำรพและ
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ปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ดงัก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบติัใน จริยธรรมวำ่
ดว้ยทรัพยสิ์นทำงปัญญำและงำนอนัมีลิขสิทธ์ิ และบริษทัฯ  ยงัสนบัสนุนและส่งเสริมกำรใชสิ้นคำ้ถูก
กฎหมำยอย่ำงจริงจงัมำโดยตลอด โดยไดร่้วมมือกบัหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
คุม้ครองทรัพยสิ์นทำงปัญญำ    จดัท ำโครงกำรรณรงค์ด้ำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำ  “ถูก ถูกใจ ถูก
กฎหมำย”  เพื่อปลูกจิตส ำนึกดำ้นลิขสิทธ์ิใหแ้ก่ประชำชนผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ  ภำยใตส้โลแกน “ไม่ซ้ือ 
ไม่ขำย ไม่ใชข้องปลอม” เพื่อกระตุน้ให้ประชำชนตระหนกัถึงผลงำนทรัพยสิ์นทำงปัญญำ อนัจะเป็น
กำรลดปัญหำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิในระยะยำว  

 

1.6 กลุ่มบริษทัฯ ส่งเสริมกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้อยำ่งเสรี ภำยใตก้รอบกติกำท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหำขอ้มูล
ท่ีเป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริต  

1.7 ปฏิบติัต่อคู่คำ้อยำ่งเสมอภำค เป็นธรรม ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีไม่
สุจริตในกำรคำ้กบัคู่คำ้ โดยมีระเบียบปฏิบติั และคณะกรรมกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง ในกำรคดัเลือกคู่คำ้ท่ี
ชดัเจน โปร่งใส  และไม่ให้ควำมร่วมมือหรือสนบัสนุนบุคคลหรือองคก์รใดๆ ท่ีท ำธุรกิจผิดกฎหมำย 
หรือเป็นภยัต่อสังคมและควำมมัน่คงของประเทศ 

1.8 รักษำสัญญำและผกูสัมพนัธภำพท่ีย ัง่ยนืกบัคู่คำ้และคู่สัญญำตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ หรือสัญญำท่ีท ำไว้
ต่อกนัอยำ่งเคร่งครัด  

 
2. กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

คณะกรรมกำรบริษทั ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ภำยใตก้รอบของกฎหมำย หลกั
จริยธรรม และแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ดว้ย
ตระหนกัเป็นอยำ่งดีวำ่กำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ส่งผลกระทบต่อกำรพฒันำระบบเศรษฐกิจ สังคม และควำม
มัน่คงของประเทศ  ดงัก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงในกำรปฏิบติัไวใ้น จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรสนบัสนุน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 
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บริษทัฯ ไดมี้กำรก ำกบัดูแลให้พนกังำนปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรสนบัสนุน
กำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ และจดัใหมี้ช่องทำงในกำรส่ือสำรเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจง้เบำะแส
อนัควรสงสัยเก่ียวกบักำรกระท ำทุจริต ไปยงัคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ ทั้งทำง
ไปรษณีย ์และ E-mail ท่ี auditcommittee@gmmgrammy.com  โดยเผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์บริษทัฯ แบบ
แสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1)  รำยงำนประจ ำปี และคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรม
ธุรกิจ เพื่อด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัต่อไปโดยมีนโยบำยในกำรคุม้ครอง
ผูใ้ห้ข้อมูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้ห้ข้อมูลเป็นควำมลบั รวมทั้งมีมำตรกำรในกำร
ตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษตำมกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในปี 2557 ไม่พบกำรรำยงำน หรือกำร
กระท ำผดิเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และ/หรือบริษทัในเครือ  

นอกจำกน้ี ยงัส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองดงักล่ำว โดยกำรจดัสัมมนำหลกัสูตร 
“รู้ทนัทุจริตคอร์รัปชัน่ ป้องกนัก่อนเกิด (Fraud Awareness)” ทั้งยงัไดส่้งพนกังำนเขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตรท่ี
เก่ียวกบักำรป้องกนักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีจดัโดยสถำบนัต่ำงๆ เพื่อศึกษำ ทบทวน และพฒันำเก่ียวกบักำร
ต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ ไดแ้ก่ 

 Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 2014 จดัโดยสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) 

 Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom ซ่ึงจดัโดย สมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย (Thai Institute of Directors Association : IOD) 

 Thailand's 5 th National Conference on Collective Action Against Corruption หลกัสูตร 
“Tackling Corruption through Public-Private Collaboration”  จดัโดยโครงกำรแนวร่วมปฎิบติั
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC) ร่วมกบัสถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (Thailand 
Development Research Institute : TDRI) สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (Thai 
Institute of Directors Association : IOD) และ Center for International Private Enterprise 
(CIPE) 

 
3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน  

คณะกรรมกำรบริษทั ไดใ้ห้ควำมส ำคัญในกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน ดงัก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัไวใ้น จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงแสดงให้
เห็นวำ่ คณะกรรมกำรบริษทั ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย รวมทั้งหลกัสิทธิ
มนุษยชน ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนท่ีมนุษยเ์กิดมำพร้อมกบัควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมกนัในแง่ของศกัด์ิ

mailto:auditcommittee@gmmgrammy.com
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และสิทธ์ิ เพื่อด ำรงชีวิตอยำ่งมีศกัด์ิศรี โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเร่ืองถ่ินก ำเนิด เช้ือชำติ สัญชำติ สีผิว 
เพศ  ศำสนำ อำยุ ภำษำ สถำนภำพทำงกำยภำพและสุขภำพ และสถำนะของบุคคล  ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือ
สังคม ควำมเช่ือทำงสังคมและกำรศึกษำอบรมหรือควำมคิดเห็นกำรเมืองโดยไม่เลือกปฏิบติั รวมทั้งส่งเสริม
ใหมี้กำรตระหนกัและส ำนึกในสิทธิ หนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของตนท่ีมีต่อสังคมและบุคคลอ่ืน โดยท่ีผำ่น
มำ บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มดว้ยควำมเสมอภำค ไม่แบ่งแยก ดงัท่ีไดก้  ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมว่ำด้วยกำรเคำรพกฎหมำยและหลกัสิทธิมนุษยชน ตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ อำทิ  

 ในคณะผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัฯ มีทั้งเพศหญิงและชำย ทั้งศำสนำพุทธ คริสต์ และ
อิสลำม ซ่ึงสำมำรถท ำงำนร่วมกนัโดยสมำนฉนัท ์ไม่มีกำรแบ่งแยก ทุกคนมีโอกำสท่ีจะไดเ้ล่ือน
ต ำแหน่งโดยพิจำรณำจำกผลงำนเป็นส ำคญั 

 เม่ือมีกำรเล้ียงรับรองพนักงำนและผูถื้อหุ้นในโอกำสต่ำงๆ บริษทัฯ จะให้ควำมส ำคญัในกำร
เลือกอำหำรส ำหรับทุกศำสนำ หรือผูท่ี้รับประทำนมงัสวรัิติทุกคร้ัง 

 บริษทัฯ ไม่ขดัขวำงกำรแสดงออกทำงกำรเมือง และกำรใช้สิทธิทำงกำรเมืองภำยใตบ้ทบญัญติั
ของกฎหมำยของพนกังำนทุกคน ทุกระดบั 

 
4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัในคุณค่ำของพนกังำนทุกคน  ดงัก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติั

ไวใ้น จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรปฏิบติัต่อพนกังำน  ตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ  และในปี 
2557 กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิกำร ในกำรส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรในดำ้น
ต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ 
4.1 จดักำรตรวจสุขภำพประจ ำปีให้พนกังำน โดยจดัโปรแกรมกำรตรวจให้สอดคลอ้งและเหมำะสมกบั

อำยุของพนักงำนแต่ละคน และเจรจำต่อรองกบัโรงพยำบำลให้พนกังำนสำมำรถเพิ่มรำยกำรตรวจ
สุขภำพไดใ้นรำคำพิเศษ พร้อมทั้งอ ำนวยควำมสะดวกโดยให้โรงพยำบำลมำให้บริกำรตรวจสุขภำพท่ี
ส ำนกังำนของบริษทัฯ รวมทั้งมีโปรแกรมและรำคำพิเศษเสนอให้สมำชิกในครอบครัวของพนกังำน
ในกำรเขำ้รับกำรตรวจสุขภำพ  

4.2 สวสัดิกำรพนกังำน เช่น  สวสัดิกำรค่ำรักษำพยำบำล (ผูป่้วยใน ผูป่้วยนอก ทนัตกรรม สำยตำ) ห้อง
พยำบำล กำรประกนัชีวิตและอุบติัเหตุกลุ่ม สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือและอ่ืนๆ  (เช่น เงินช่วยเหลืองำน
ศพ กรณีพนกังำนเสียชีวิต และกรณีบิดำ มำรดำ บุตร หรือ คู่สมรสท่ีชอบดว้ยกฎหมำยของพนกังำน
เสียชีวติ  เงินช่วยเหลือกรณีพนกังำนสมรส กรณีพนกังำนอุปสมบท เป็นตน้) 

4.3 จดัหำแหล่งเงินกูซ้ื้อบำ้นในอตัรำดอกเบ้ียพิเศษและสิทธิประโยชน์ ในกำรท ำธุรกรรมอ่ืนๆกบัธนำคำร
ส ำหรับพนกังำน 
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4.4 สนับสนุนและให้ควำมรู้ในกำรลงทุนทำงกำรเงิน กำรบริหำรภำษี กำรเก็บออมของพนักงำนเพื่อ
อนำคต โดยเชิญตวัแทนจำกสถำบนักำรเงินมำบรรยำยเร่ืองกำรลงทุนในกองทุนท่ีน่ำสนใจ โดยเฉพำะ
กำรลงทุนท่ีไดรั้บผลประโยชน์ทำงภำษี เช่น กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : 
LTF) กองทุนรวมเพื่อกำรเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  

4.5 จดัอบรมภำยในให้กบัพนกังำน จ ำนวน 17 หลกัสูตร (117 ชัว่โมง) และจดัส่งพนกังำนเพื่อเขำ้รับกำร
อบรมภำยนอกในสถำบนัต่ำงๆ จ ำนวน 50 หลกัสูตร (534 ชัว่โมง) ซ่ึงครอบคลุมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพฒันำพนกังำนทั้งในทกัษะดำ้นกำรบริหำรจดักำร ทกัษะดำ้นวชิำชีพ และกำรท ำงำน
เป็นทีม ซ่ึงกำรอบรมพนกังำนของบริษทัฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน  
 พนกังำน Back Office ไดร้บัการอบรมจากหลกัสูตรต่ำงๆ โดยเฉล่ียชัว่โมงกำรฝึกอบรมเท่ำกบั 

6.10 ชัว่โมง/คน/ปี  
 พนกังำน Font  Office ส่วนใหญ่ไดร้บัการอบรมในลกัษณะ On the Job Training กล่ำวคือ เป็น

กำรพฒันำพนกังำนในลกัษณะกำรถ่ำยทอดตวัต่อตวั โดยหวัหนำ้งำนจะช้ีแนะ สั่งสอน ถ่ำยทอด
ควำมรู้และเทคนิคต่ำงๆ ใหแ้ก่พนกังำนโดยตรง มำกกวำ่กำรจดัหลกัสูตรอบรม ซ่ึงมีขอ้ดีมำกกวำ่
คือไดฝึ้กในสถำณกำรณ์จริง ท ำให้เขำ้ใจกระบวนกำรท ำงำน สำมำรถรับรู้และแกไ้ขปัญหำไดดี้ 

แต่ไม่สำมำรถเก็บตวัเลขเฉล่ียชัว่โมงกำรฝึกอบรมไดช้ดัเจน  
4.6 จดักิจกรรมต่ำงๆ และเชิญชวนให้พนกังำนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมหลำกหลำยท่ีกลุ่มบริษทัฯ จดัข้ึน

อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
 

4.7 พนกังำนสำมำรถร้องเรียน หรือแจง้เบำะแสอนัควรสงสัยเก่ียวกบักำรถูกละเมิดสิทธิ กำรกระท ำทุจริต 
รวมถึงกำรกระท ำผดิกฎหมำย นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ ไปยงัคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ ทำง E-mail ท่ี auditcommittee@gmmgrammy.com  เพื่อตรวจสอบ
ตำมขั้นตอนและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัต่อไป 

 
 นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรให้ควำมช่วยเหลืออ่ืนๆ ในกรณีพิเศษให้พนักงำน โดยจะพิจำรณำออก
มำตรกำรช่วยเหลือตำมควำมเหมำะสม เช่น ในกรณีท่ีเกิดอุทกภยัหนกัท่ีผำ่นมำ บริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำให้เงิน
ช่วยเหลือ จดัท่ีพกัในท่ีท ำงำนให ้เป็นตน้   

mailto:auditcommittee@gmmgrammy.com
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  บริษทัฯ ยงัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของงำนดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยั ดงัท่ีไดก้  ำหนดนโยบำย
และแนวปฏิบติัไวใ้นจริยธรรมวำ่ดว้ยเร่ืองควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำน เพื่อให้ผูบ้ริหำร
และพนกังำนไดรั้บควำมปลอดภยัทั้งต่อชีวติและมีสุขภำพอนำมยัท่ีดี ภำยใตส้ภำพแวดลอ้มท่ีดี  

ในปี 2557 บริษทัฯ มีกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบังำนดำ้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยั ดงัน้ี 
1) ฉีดยำฆ่ำแมลงในส ำนกังำนทุกเดือน เพื่อป้องกนัแมลงซ่ึงสร้ำงควำมสกปรก และเป็นพำหนะน ำ

เช้ือโรค 
2) จดัโครงกำร Big Cleaning Day รณรงคก์ ำจดัของไม่ใชใ้นส ำนกังำน แลว้คดัแยกส่ิงของน ำไป

บริจำค ขำย หรือก ำจดั เพื่อจดัระเบียบในส ำนกังำนใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยั ช่วยเพิ่มผลผลิต 
3) จดัซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอตัโนมติั AED ในกำรช่วยชีวิตขั้นพื้นฐำน และเพื่อ

ช่วยเหลือผูป่้วยฉุกเฉินในกรณีท่ีเกิดภำวะหวัใจหยุดเตน้ ให้เพิ่มโอกำสรอดชีวิตก่อนน ำส่งโรงพยำบำล และ
จดัอบรมหลกัสูตร  กำรใชง้ำนเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำ AED ในกำรปฏิบติักำรช่วยชีวิตข้ึนพื้นฐำน CPR  
(Cardiopulmonary resuscitation) โดยผูเ้ช่ียวชำญ  

4) จดัอบรมหลกัสูตร First Aid Training โดยโรงพยำบำลสมิติเวช  
5) ส่งพนักงำนไปอบรมเจ้ำหน้ำท่ีควำมปลอดภยัระดับบริหำร (จป. บริหำร)  เจ้ำหน้ำท่ีควำม

ปลอดภยัระดบับริหำร (จป. หวัหนำ้งำน) และ คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั (คปอ.) ท่ีจดัโดยสมำคมส่งเสริม
ควำมปลอดภยัและอนำมยัในกำรท ำงำน (ประเทศไทย) 

6) จดัอบรมเร่ือง กำรซ้อมอพยพหนีไฟ และกำรช่วยเหลือผูติ้ดอยูใ่นอำคำรเบ้ืองตน้ ให้แก่พนกังำน
เป็นประจ ำทุกปี ทั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่ท่ีอำคำรจีเอม็เอม็ แกรมม่ี เพลส และศูนยก์ระจำยสินคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ 

  
 
ดว้ยควำมมุ่งมัน่ใส่ใจดูแลในควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัของพนกังำน ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่พบ

กำรบำดเจบ็ หรือกำรเจบ็ป่วยใดๆ จำกกำรท ำงำนของพนกังำน  
5. ควำมรับผดิชอบต่อลูกคำ้และผูบ้ริโภค 

คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งมัน่ในกำรสร้ำงสรรคแ์ละผลิตผลงำนดำ้นส่ือและดำ้นบนัเทิงทุกรูปแบบ 
เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจอยำ่งต่อเน่ืองให้กบัลูกคำ้ จดัหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรท่ีให้ลูกคำ้ทุก
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คนสำมำรถเขำ้ถึงได ้และเพียงพอต่อควำมตอ้งกำรในรำคำยติุธรรมเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ทุกกลุ่ม 
ดงัก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัต่อลูกคำ้และผูบ้ริโภคไวใ้น จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรปฎิบติัต่อลูกคำ้และ
ผูบ้ริโภค ตำมคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจริยธรรมธุรกิจ   

บริษทัฯมุ่งมัน่ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพกบัลูกคำ้ของบริษทัฯ โดย 
5.1 มีกำรเปิดเผยรำยละเอียดขอ้มูลของสินคำ้และบริกำรไวอ้ยำ่งครบถว้นชดัเจน และมัน่ใจว่ำสินคำ้และ

บริกำรไม่เป็นอนัตรำยต่อผูบ้ริโภค และสำมำรถคืนได้หำกสินคำ้ช ำรุด หรือมีคุณสมบติัไม่ตรงกบั
ฉลำก ค ำโฆษณำ หรือคืนตำมเง่ือนไขปกติทำงกำรคำ้ปกติตำมประเภทธุรกิจนั้น โดยมีเง่ือนไข วิธีกำร 
และช่องทำงกำรรับเปล่ียน หรือรับคืนสินค้ำท่ีหลำกหลำย ข้ึนอยู่กับลักษณะกำรกระจำยสินค้ำ 
ตวัอยำ่งในกำรรับเปล่ียน หรือรับคืนสินคำ้ท่ีผำ่นมำของกลุ่มบริษทัฯ เช่น 
 กำรรับคืนบัตรชมกำรแสดงคอนเสิร์ต ในกรณีท่ีบริษัทฯ ประกำศยกเลิกกำรแสดง โดยได้

ประชำสัมพนัธ์ใหผู้ช้มทรำบล่วงหนำ้ในหลำยช่องทำง และผูท่ี้ซ้ือบตัรไปแลว้ สำมำรถน ำบตัรไป
คืนไดท่ี้ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 13 สำขำหลกั หรือท่ีจีเอ็มเอ็มไลฟ์ อำคำรจีเอ็มเอ็ม เพลส อโศก โทร  
02 669 8846  

 กำรรับเปล่ียนกล่องรับสัญญำณดำวเทียม GMMZ ของบริษทั จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดด้ิง จ ำกดั หำก
สินคำ้อยูภ่ำยใตเ้ง่ือนไขกำรรับประกนั (ระยะเวลำ 1 ปี) จะท ำกำรเปล่ียนกล่องใหม่ แลว้ส่งกลบั
ลูกคำ้โดยไม่คิดค่ำใชจ่้ำยในกำรส่ง  โดยมีระยะเวลำประมำณ 15 วนั  นบัจำกวนัท่ีรับเปล่ียน ซ่ึง
ลูกคำ้สำมำรถติดต่อผ่ำนร้ำนคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย หรือส่งคืนบริษทั จีเอ็มเอ็ม แซท เทรดด้ิง จ ำกดั 
โดยตรงทำง ตู ้ปณ. 88 พระโขนง กรุงเทพ ส ำหรับลูกคำ้ขำยส่งใหติ้ดต่อผำ่นพนกังำนขำย 

 กำรรับเปล่ียน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ท่ีช ำรุด ของร้ำน Imagine ซ่ึงเป็นร้ำนคำ้ปลีกของบริษทัฯ ลูกคำ้
สำมำรถน ำกลบัมำเปล่ียนภำยใน 7 วนั พร้อมแสดงใบเสร็จรับเงินของร้ำนคำ้ดว้ย  

 กำรรับคืน ซีดี วีซีดี ดีวีดี ท่ีช ำรุด หรือล้ำสมยั กรณีขำยส่ง บริษทัฯ จะมีเง่ือนไข ขอ้ตกลง และ
วธีิกำรรับคืนสินคำ้กบัลูกคำ้อยำ่งชดัเจน โดยผำ่นพนกังำนขำยของบริษทัฯ  

 กำรรับเปล่ียน หรือรับคืนสินคำ้ของ บริษทั จีเอม็เอ็ม ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จ  ำกดั มีกำรก ำหนด เง่ือนไข  
และระยะเวลำตำมสินค้ำแต่ละตวัตำมกรณี เช่น ส่งสินคำ้ผิด สินคำ้เสียหำยระหว่ำงกำรจดัส่ง 
เปล่ียนสีหรือขนำด (ส ำหรับสินคำ้แฟชัน่) โดยค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัส่งกรณีเปล่ียนสินคำ้ บริษทั จี
เอ็มเอ็ม ซีเจ โอ ชอ้ปป้ิง จ  ำกดั จะบริกำรจดัส่งให้ฟรีหำกเป็นควำมผิดพลำดของบริษทั แต่กรณีท่ี
ลูกคำ้ขอเปล่ียนสี หรือขนำดสินคำ้ ลูกคำ้ตอ้งรับผิดชอบค่ำ ใชจ่้ำยในกำรจดัส่งเอง ลูกคำ้สำมำรถ
สอบถำมรำยละเอียดและแจง้ขอคืนสินคำ้ทำงโทรศพัท์ไดท่ี้ หมำยเลข 0 2817 9988 หรือทำง E-
mail ท่ี care@gcj.co.th 

5.2 กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำสินคำ้และบริกำรทุกประเภทเพื่อใหเ้ขำ้ถึงลูกคำ้ทุกคน และตอบสนองควำม
พึงพอใจของลูกคำ้ ดว้ยสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพอยำ่งไม่หยดุน่ิง 

mailto:care@gcj.co.th
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5.3 กลุ่มบริษทัฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลูกคำ้เป็นส ำคญั จึงก ำหนดมำตรำกำรรองรับในกิจกรรมท่ีมี
ควำมเส่ียง อำทิ กำรแสดงคอนเสิร์ต บริษทัฯ จะมีแผนและซกัซ้อมรับมือต่อเหตุกำรณ์รุนแรงต่ำงๆ ไว้
เป็นขั้นตอน เช่น กระจำยก ำลงัพนกังำนเพื่อดูแลผูช้ม และหำกเกิดเหตุกำรณ์รุนแรงข้ึน ก็จะน ำผูช้มไป
ยงัท่ีปลอดภยั พร้อมท ำประกนัวนิำศภยั  

5.4 กลุ่มบริษทัฯ มีกำรท ำฐำนขอ้มูลลูกคำ้ สมำชิกกลุ่มต่ำงๆ เพื่อให้ส่วนลด สิทธิพิเศษ หรือจดักิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย ซ่ึงมีระบบรักษำควำมลบัขอ้มูลอยำ่งปลอดภยั ไม่มีกำรส่งต่อขอ้มูลให้ผูอ่ื้นโดยไม่ได้
รับควำมยนิยอมจำกลูกคำ้ก่อน 

5.5 ดว้ยธุรกิจท่ีหลำกหลำย และมีฐำนลูกคำ้มำกมำย กลุ่มบริษทัฯ จึงจดัตั้ง Call Center เพื่อให้บริกำรใน
กำรแนะน ำ ดูแล ช้ีแจงขอ้สงสัย รับเร่ืองร้องเรียน และแกไ้ขปัญหำต่ำงๆให้ลูกคำ้และผูส้นใจ โดย
ลูกคำ้สำมำรถติดต่อไดท้ั้งเบอร์ 0 2669 9000 ส ำหรับกลุ่มบริษทัฯ และยงัมีเบอร์ตรงส ำหรับแต่ละ
ธุรกิจ เช่น Call Center กล่องรับสัญญำณดำวเทียม GMMZ โทร 1629  Call Center ของ บจก. เอ-ไทม ์
มีเดีย โทร 0 2669 9500 เป็นตน้ นอกจำกกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัจดัช่องทำงบริกำรอ่ืน เช่น ทำง E-mail 
ทำงไปรษณีย ์ตำมควำมสะดวกของลูกคำ้ 

5.6 กลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันำสินคำ้และบริกำร โดยมิได้มุ่งหวงัเพียงก ำไรเท่ำนั้น แต่ยงัค ำนึงถึงควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม จึงไดมี้กำรน ำควำมเช่ียวชำญของกิจกำรมำช่วยแกปั้ญหำหรือ
พฒันำสังคม เพื่อสร้ำงคุณค่ำในเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกนั ตวัอยำ่งเช่น  
 ผลงำนเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัมำกมำย อำทิ ตน้ไมข้องพ่อ ของขวญั

จำกก้อนดิน รูปท่ีมีอยู่ทุกบำ้น พระรำชำผูท้รงธรรม และ เน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั และสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ ในปี 
2557 น้ี  บริษทัฯ ร่วมกบักระทรวงวฒันธรรม คดัเลือกบทเพลงพิเศษ ไดแ้ก่ ของขวญัจำกกอ้นดิน 
ตำมรอยพระรำชำ เดินตำมพ่อ ลน้เกลำ้เผำ่ไทย สำยใยแผน่ดิน  แม่ของคนไทย มำบนัทึกเสียงใน 
“โครงกำรเพลงรักชำติร่วมสมยั”   ชุดรัก...พ่อ เพื่อแสดงถึงควำมจงรักภกัดีและส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่ท่ีทรงบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนับปกำรเพื่อประโยชน์สุขของ
ประเทศชำติ และประชำชนชำวไทย 

 
 ศรัทธำแห่งควำมเพียร เพลงประกอบภำพยนตร์กำร์ตูนแอนิเมชั่นจำกบทพระรำชนิพนธ์เร่ือง 

“พระมหำชนก” จำกบทพระรำชนิพนธ์ในพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วัที่พระรำชทำนพระบรม
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รำชำนุญำตให้สมำคม TACGA น ำมำสร้ำงเป็นภำพยนตร์กำร์ตูนแอนิเมชัน่ ท่ีมีก ำหนดออกฉำย 
เน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2557   

 ผลงำนเพลงท่ีสร้ำงขวญั ใหก้ ำลงัใจในกำรด ำเนินชีวติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อำทิ ท ำดีไดดี้ พลงั
น ้ำใจไทย ชีวติเป็นของเรำ แสงสุดทำ้ย เรือเล็กควรออกจำกฝ่ัง ดมัมะชำติ (dharmajāti)   

 กำร์ตูนแอนิเมชัน่ เบิร์ดแลนด์...แดนมหศัจรรย ์ตอน “ตำมรอยพระรำชำ” ท่ีส่งเสริมให้เด็กๆ และ
ผูช้มได้รับควำมรู้และซำบซ้ึงถึงพระรำชกรณียกิจ พระอจัฉริยภำพ ของพระบำทสมเด็จพระ
เจำ้อยูห่วั  ในกำรแกปั้ญหำเพื่อประชำชนคนไทยรวม 26 ตอน อำทิ ฝนหลวง กงัหนัน ้ ำชยัพฒันำ 
แกม้ลิง แกลง้ดิน วถีิพอเพียง 

 กำร์ตูนแอนิเมชัน่ เบิร์ดแลนด์...แดนมหศัจรรย ์ซีซัน่ 3 ตอนพิเศษ “ส่งเสริมคุณค่ำของวฒันธรรม
ไทย” ท่ีเน้นปลูกฝังเร่ืองกำรส่งเสริมควำมเป็นไทย โดยสอดแทรกคุณค่ำและศิลปวฒันธรรม 
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอนัสวยงำมในแต่ละภำคของประเทศไทย 

 ทวัร์คอนเสิร์ตทูบีนมัเบอร์วนั (To be number 1) (ดงัรำยละเอียดใน  “โครงกำรท่ีเก่ียวกบักำร
ต่อตำ้นยำ และส่ิงเสพติด”)  

 คล่ืนวิทยุ Green Wave F.M. 106.5 ของบริษทั เอไทม ์มีเดีย จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ เป็น
รำยกำรวิทยุเพื่อส่ิงแวดลอ้มรำยกำรแรกและรำยกำรเดียวในประเทศไทยท่ีเปิดเพลงฟังสบำยจำก
ทุกยุคทุกสมยั และไดรั้บควำมนิยมเป็นอนัดบัหน่ึงยำวนำนท่ีสุด  ท่ีเจำะกลุ่มคนท่ีใส่ใจ ห่วงใย
สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยให้ข่ำวสำร ควำมรู้ และมีกำรรณรงค์เก่ียวกบัโลกสีเขียว ทั้งยงัจดั
กิจกรรมเชิญชวนผูฟั้งใหม้ำร่วมท ำควำมดี ช่วยเหลือ และแบ่งปันให้สังคม  อำทิ กำรบริจำคโลหิต 
กำรบริจำคของเหลือใช้ท่ีน ำไป Reuse ประชำสัมพนัธ์เพื่อหำรำยไดช่้วยเหลือผูป่้วย ผูย้ำกไร้ ผู ้
ประสบเครำะห์ ดูแลส่ิงแวดลอ้ม  

 ส่ีแผ่นดิน เดอะ มิวสิคลั ละครเวทีฟอร์มใหญ่แห่งปีของบริษทั 
ซีเนริโอ จ ำกดั ท่ีตั้งใจน ำกลบัมำท ำใหม่อีกคร้ังในปี 2557 เพื่อ
ส่งเสริมให้คนในชำติมีควำมสำมัคคี และช้ีให้เห็นว่ำ "ควำม
แตกแยกทำงควำมคิด" ก่อให้เกิดผลกระทบมำกมำย แต่แมปั้ญหำ
ในบำ้นเมืองจะหนกัหนำสำหัสแค่ไหน พระมหำกษตัริยไ์ทยทุก
พระองค์ยงัทรงเป็นท่ีรักและท่ีพึ่งพิงของประชำชน ดงัจะเห็นได้
จำกพระรำชกรณียกิจ อำทิ กำรเลิกทำส กำรก่อตั้งโรงพยำบำลศิริ
รำช ฯลฯ ท่ีลว้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชนทั้งส้ิน โดยถ่ำยทอดประวติัศำสตร์ไทย
ผำ่นบทละครไดซ้ำบซ้ึง เขำ้ใจง่ำย ไดเ้พลิดเพลินกบัแสงสีเสียงท่ีงดงำม ให้ผูช้มไดค้วำมปล้ืมปีติ 
และซำบซ้ึงในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษตัริยทุ์กพระองค ์ 
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 คิดถึงวิทยำ… หนังไทยเร่ืองแรก ท่ีพฒันำระบบเสียงบรรยำยภำพเพื่อผูพ้ิกำรทำงสำยตำ โดย
บริษทั จีทีเอช จ ำกดั ไดจ้ดัท ำดีวดีี และออนไลน์บน AIS Movie Store โดยมี "บริกำรเสียงบรรยำย
ภำพ" เพื่อให้ผูพ้ิกำรทำงสำยตำสำมำรถเขำ้ใจเร่ืองรำว 
และเข้ำถึงอำรมณ์ของเร่ืองมำกข้ึน ซ่ึงบริกำรเสียง
บรรยำยภำพนั้น จะอธิบำยเพิ่มถึงส่ิงท่ีตวัละครไม่ไดพู้ด
ไว ้แต่มี "สำรส ำคญั" ท่ีผูช้มควรรู้ หรือท่ีจะช่วยให้ผู ้
พิกำรทำงสำยตำไดอ้รรถรสในกำรชมมำกข้ึน ท ำให้ดีวี
ดีเร่ืองน้ีจะมีตวัเลือกในกำรรับชม ท่ีเลือกไดท้ั้งส ำหรับ
ผูช้มปกติ และส ำหรับผูพ้ิกำรทำงสำยตำ สร้ำงควำมเท่ำเทียมในกำรชมภำพยนตร์ของคนทุกกลุ่ม 
แมจ้ะท ำใหต้อ้งใชง้บประมำณมำกข้ึน เพรำะตอ้งเขียนบทใหม่ มิกซ์เสียงใหม่ เพื่อคงคุณภำพของ
เร่ืองไว ้และร่วมกบับริษทั แอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั (มหำชน) มอบรำยไดท้ั้งหมดจำก
กำรดำวน์โหลดภำพยนตร์คิดถึงวิทยำ ผ่ำน AIS Movie Store จนถึงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2558 
ใหก้บัสมำคมคนตำบอดแห่งประเทศไทยโดยไม่หกัค่ำใชจ่้ำยใดๆ   

 รำยกำรโทรทัศน์ช่องทีวีดิจิทัล ซ่ึงนอกจำกละคร วำไรต้ี ซิทคอม และเกมส์โชว์แล้ว ย ัง
ประกอบดว้ยรำยกำรข่ำวและสำระควำมรู้ถึง 25%  เช่น รำยกำรวนัน้ีมีธรรม จบัตน้ชนปลำย ของ
ช่องวนั หรือ รำยกำรฟังเพลงบรรเลงธรรม   ต่ืนมำติว ของช่องจีเอม็เอม็ 25 
 

6. กำรดูแลรักษำส่ิงแวดลอ้ม 

คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแลส่ิงแวดล้อม โดยเฉพำะกำรอนุรักษ์พลงังำน จึง
ส่งเสริมใหเ้ขำ้โครงกำรสร้ำงบุคลำกรดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใชพ้ลงังำนใน
อำคำร หรือ โครงกำร BEAT 2010 (Building Energy Awards of  Thailand  2010) ดงัรำยละเอียดในหวัขอ้ 
นวตักรรมและกำรเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม และยงัส่งเสริมให้มีกำร
รณรงคแ์ละสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่พนกังำนในกำรอนุรักษแ์ละกำรใชท้รัพยำกร และพลงังำนต่ำงๆ อยำ่งชำญ
ฉลำดและมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสร้ำงสรรคแ์ละสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำกำร
อนุรักษ ์และกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดลอ้ม และพลงังำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองโดยพนกังำนทุกคนมี
หนำ้ท่ีโดยตรงในกำรดูแลไม่ใหท้รัพยสิ์นใดๆ ของบริษทัฯ ท่ีอยูใ่นควำมรับผิดชอบของตน เส่ือมค่ำ สูญหำย 
หรือสูญเสียไปโดยเปล่ำประโยชน์  รวมทั้งกำรใชท้รัพยำกรอ่ืนๆของบริษทัฯ  ส่วนรวม และประเทศอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ โดยได้จดัท ำเป็นแนวทำงในกำรบริหำรจดักำรและรณรงค์ในหลำยรูปแบบ ซ่ึงเน้นกำรใช้
พลงังำนตำมควำมจ ำเป็น ลดกำรสูญเปล่ำของทรัพยำกร 
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ปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ ไดจ้ดัอบรมให้ควำมรู้ และปลูกจิตส ำนึกให้พนกังำน เร่ือง ประหยดัพลงังำน
ง่ำยๆ เร่ิมตน้ได้ท่ีบำ้น และส่งพนกังำนไปร่วมโครงกำร Knowledge Sharing : Company Visit by 
TLCA  หัวข้อ “นวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงาน” ณ โรงพยำบำลพญำไท 2 อินเตอร์เนชัน่แนล ซ่ึงจดัโดย 
CSR Club สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย และกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงศึกษำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้
พลงังำนต่อไปอยำ่งไม่หยดุน่ิง 

 

 

 

 

 

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัสร้ำงสรรคแ์ละสนบัสนุนกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรดูแลรักษำ 
กำรอนุรักษ ์และกำรใชท้รัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดลอ้ม โดยจดักิจกรรมพำกรีนแฟนคลบัไปปลูกหญำ้ทะเล 
เพื่อคืนควำมสมดุลใตท้อ้งทะเล ท่ีจงัหวดัตรัง เพรำะหญำ้ทะเลมีควำมส ำคญัต่อห่วงโซ่อำหำรของสัตวท์ะเล
ขนำดใหญ่ทั้งเต่ำ และ พะยนู และยงัเป็นท่ีก ำบงัหลบภยัและวำงไข่ของสัตวท์ะเลอีกหลำยชนิด  

และรวมพลงัชำวกรีนแฟนคลับกว่ำ 500 คน มำร่วมท ำควำมสะอำดถนน และทำสีเลนจกัรยำน
บริเวณถนนหนำ้พระธำตุและถนนพระอำทิตย์  เพื่อรณรงคแ์ละจูงใจให้ทุกคนหนัมำป่ันจกัรยำนลดกำรใช้
พลงังำนช่วยโลก 

 

 

 

 

 

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสังคม   
ท่ีผำ่นมำ กลุ่มบริษทัฯ มีบทบำทและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีส ำคญั

ในด้ำนต่ำงๆ โดยเขำ้ไปเป็นผูด้  ำเนินกำร ผูจ้ดั หรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ควำมเขม้แข็ง พึ่งพำตนเองได ้ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั มีคุณภำพชีวิตท่ีดี อยู่ร่วมกนัอย่ำงเป็นสุขอย่ำงต่อเน่ือง 
โดยในปี 2557 กลุ่มบริษทัฯ มีบทบำทและควำมรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคมท่ีส ำคญัๆ ดงัน้ี  
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โครงการร่วมบริจาคโลหิต 

บริษทัฯ จดักิจกรรมเชิญชวน “บริจำคโลหิต” เพื่อให้พนกังำนของบริษทัฯ องคก์รต่ำงๆ ชุมชนใน
บริเวณใกลเ้คียง และผูส้นใจทัว่ไป ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรให้ท่ียิ่งใหญ่ เป็นประจ ำทุกปีมำตั้งแต่ปี 2548
โดยจดัข้ึนปีละ 4 คร้ัง ในปี 2557 ไดจ้ดักิจกรรมบริจำคโลหิตข้ึนในเดือนกุมภำพนัธ์ พฤษภำคม  สิงหำคม  
และพฤศจิกำยน รวมมีผูบ้ริจำคโลหิตทั้งหมด 934 คน 

 
 
โครงการทีเ่กีย่วกบัการต่อต้านยา และส่ิงเสพติด 

ปัจจุบนั กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดกลำยเป็นปัญหำระดบัประเทศ หรือระดบัโลกท่ียำกแกไ้ข ซ ้ ำ
ยงัทวีควำมรุนแรงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และก่อให้เกิดปัญหำอ่ืนๆ ตำมมำอีกมำกมำย เช่น ปัญหำอำชญำกรรม 
ปัญหำลกัขโมย ปัญหำครอบครัว จึงเป็นภยัคุกคำมต่อควำมมัน่คง เศรษฐกิจ และสังคม กำรแกปั้ญหำจะตอ้ง
อำศยัควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน โดยตอ้งด ำเนินกำรเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อร่วมป้องกนั ปรำบปรำม 
และบ ำบดัฟ้ืนฟ ู

หลำยปีท่ีผ่ำนมำ กลุ่มบริษทัฯ ไดติ้ดตำมและเล็งเห็นควำมส ำคญัของปัญหำยำเสพติดมำโดยตลอด 
จึงเขำ้มำมีบทบำทในกำรรณรงค ์และสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อต่อตำ้นยำเสพติดทุกประเภท โดยให้ศิลปินซ่ึง
เป็น Idol หรือแบบอยำ่งของสังคม โดยเฉพำะกลุ่มเยำวชนซ่ึงจะเป็นก ำลงัส ำคญัในอนำคต เพื่อดึงพลงัสังคม
ให้เขำ้มำร่วมแกปั้ญหำ เช่น โครงกำร Just Say No หรือร่วมจดักิจกรรมในโครงกำร  To be No 1 เพื่อสร้ำง
กระแสกำรไม่ขอ้งแวะกบัยำเสพติด รวมทั้งแสดงพลงัอยำ่งถูกตอ้งเป็นเสมือนกำรเติม ส่ิงท่ีดีให้กบัชีวิต  ดว้ย
ค่ำนิยมของกำรเป็นท่ีหน่ึงไดโ้ดยไม่ตอ้งพึ่งพำยำเสพติด และจดัระบบกำรบ ำบดัรักษำรองรับภำยใตโ้ครงกำร 
“ใครติดยำยกมือข้ึน ” ทั้งน้ีเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยท่ีจะคืนคนดีสู่สังคม 
 
 
 
 
 



 

บริษทั จีเอม็เอม็ แกรมม่ี จ  ำกดั (มหำชน) 
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โครงกำร Just Say No 
 

 

 

โครงกำรเพื่อรณรงค์ต่อตำ้นยำเสพติด ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูน้ ำในกำรรณรงค์มำอย่ำงต่อเน่ือง ดว้ย
ตระหนกัถึงปัญหำยำเสพติดท่ีเปรียบเสมือนมหันตภยัร้ำยของสังคมอนัส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงของ
ชำติ บริษทัฯ จึงสำนต่อกิจกรรม อำทิ โครงกำรรณรงค์วนังดสูบบุหร่ีโลก  โครงกำรรณรงค์เน่ืองในวนั
ต่อตำ้นยำเสพติดโลก โครงกำรรณรงคง์ดด่ืมสุรำ เป็นตน้  

 
โครงกำรทูบีนมัเบอร์วนั (To be number 1) 
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บริษทัฯ ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของโครงกำร “ทูบีนมัเบอร์วนั” ซ่ึงจดัโดยกรมสุขภำพจิต กระทรวง

สำธำรณสุข จดักิจกรรมทวัร์คอนเสิร์ตทูบีนมัเบอร์วนัทัว่ประเทศเพื่อให้เหล่ำสมำชิกทูบีนมัเบอร์วนัจงัหวดั

ต่ำงๆ ไดใ้ชเ้วลำวำ่งท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์เพื่อจะไดห่้ำงไกลจำกยำเสพติด ด ำเนินกำรติดต่อกนัมำเป็น

ปีท่ี 12 แลว้ 
 

พรีเซนเตอร์รณรงคว์นังดสูบบุหร่ีโลก ปี 2557  

ตั้ม-วรำวุธ โพธ์ิยิ้ม  ไดรั้บกำรคดัเลือกจำกกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ให้เป็นพรีเซนเตอร์ 
รณรงค์วนังดสูบบุหร่ีโลก ประจ ำปี 2557 เน่ืองจำกเป็นศิลปินท่ีมีประวติัดีเด่นทั้งทำงดำ้นอำชีพ และควำม
ประพฤติเหมำะสมกับกำรเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหร่ี  โดยได้ประชำสัมพนัธ์และเชิญชวนให้
ประชำชนลด  ละ  เลิก  สูบบุหร่ีภำยใต้ประเด็นกำรรณรงค์ว่ำ  “Raise taxes on tobacco”  บุหร่ี : ภำษียิ่ง
เพิ่ม  คนตำยยิ่งลด เพื่อกระตุน้ให้หนัมำใส่ใจสุขภำพ และร่วมสร้ำงส่ิงแวดลอ้มปลอดควนับุหร่ี โดยเฉพำะ
เยำวชนท่ีตอ้งกลำ้คิด กลำ้ตดัสินใจ กลำ้ปฏิเสธบุหร่ี    

ซ่ึงผลจำกกำรมุ่งมัน่ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรรณรงค ์และสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อต่อตำ้นยำเสพติดทุก
ประเภทท ำใหก้ลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บรำงวลัจำกองคก์รต่ำงๆ มำกมำย (ดงัรำยละเอียดใน “รำงวลัท่ีไดรั้บ”) 

โครงกำรดนตรีบ ำบดั คืนคนดีสู่สังคม 

   
 

 

แกรมม่ี โกลด์ จดัโครงกำรน้ีข้ึนเพื่อฟ้ืนฟูคนดีกลับสู่สังคม  โดยใช้ดนตรีเป็นส่ือ ศิลปินจะให้
ก ำลงัใจ และขอ้คิดดีดีแก่ผูต้อ้งขงั เม่ือพน้โทษออกมำจะไดใ้ชชี้วิตไดอ้ยำ่งปกติ ไม่หวนกลบัไปท ำควำมผิด
อีก โดยคร้ังแรกจดั ณ เรือนจ ำกลำงศรีสะเกษ เม่ือปี 2555 คร้ังท่ี 2 ณ เรือนจ ำส่ีคิ้ว จงัหวดันครรำชสีมำ เม่ือปี 
2556 ส่วนคร้ังท่ี 3 และ 4 จดั ณ เรือนจ ำกลำง จงัหวดัอุบลรำชธำนี และเรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง จงัหวดับุรีรัมย ์
ในปี 2557 โดยในคร้ังท่ี 4 น ำทพัโดยดอกออ้ ทุ่งทอง และกำ้นตอง ทุ่งเงิน  ศร สินชยั  และหญิงลี ศรีจุมพล 
ไปเล่นดนตรี ร้องเพลง ท ำกิจกรรมสันทนำกำรต่ำงๆ สร้ำงควำมเพลิดเพลินให้กบัผูต้อ้งขงัชั้นดีท่ีมำเขำ้ร่วม
กิจกรรมถึง 1,400 คน 
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โครงการเพือ่การสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณ ีวฒันธรรม และการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนทีด่ี 

 
กลุ่มบริษทัฯ สนบัสนุนและส่งเสริมกำรสืบสำนขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และกำรปฏิบติั

ตนเป็นศำสนิกชนท่ีดีมำโดยตลอด อำทิ 
 จดังำน “ท ำบุญตกับำตร 9 วดั” เพื่อให้พนกังำนและผูบ้ริหำรไดร่้วมท ำบุญตกับำตรเป็นสิริมงคลใน

โอกำสวนัข้ึนปีใหม่ ซ่ึงจดัเป็นประจ ำทุกปี 
 จดังำน “จีเอ็มเอ็ม สงกรำนต์ ช่ืนบำน ช่ืนใจ” ทุกปี เพื่อให้พนักงำนได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสำน

ประเพณี “รดน ้ำด ำหวั” ใหพ้นกังำนมีโอกำสพบปะและรับพรจำกผูบ้ริหำรระดบัสูง 
 จดัโครงกำร “ปฏิบติัอย่ำงไร ให้หัวใจลั้นลำ” เพื่อให้พนักงำนได้ฝึกสมำธิ ในเดือนมิถุนำยน 

กนัยำยน ตุลำคม พฤศจิกำยน 
 จดักิจกรรม “แห่เทียน เวียนควำมดี” เป็นปีท่ี 2 ท่ีวดัคลองเตยนอก น ำโดย ต่ำย อรทยั  หญิงลี ศรี

จุมพล   เ ป ำว ลี  พรพิมล    อ๊ อฟ  ศุภณัฐ   รัชนก  ศ รีโลพัน ธ์ุ   โกไข่ กับนำยสน   แสน  นำ
กำ   เดวิด  อินธี   ดอน  ปำละกุล   เ อ้ินขวัญ  วรัญญำ   เจมส์  ชินกฤช   ก้ำนตอง  ทุ่งเงิน   ตั๊ก  วชร
กรณ์ และ ล ำยอง หนองหินห่ำว  ร่วมด้วยขบวนกลองยำวจำกน้องๆ  โรงเรียนไทยประสิทธ์ิ
ศำสตร์ และเหล่ำแฟนคลบั มำร่วมงำนบุญ ถวำยเทียนพรรษำสังฆทำน  และถวำยเงินปัจจยับ ำรุง
วดั รวมถึงปล่อยปลำจ ำนวน 199 ตวั 
 

รางวลัทีไ่ด้รับในปี 2557 
 

กลุ่มบริษทัฯ และศิลปินไดเ้ป็นแบบอยำ่งของคนดีในสังคม มีจิตส ำนึกในกำรบ ำเพญ็ประโยชน์เพื่อ
สังคมดำ้นต่ำงๆ  จนได้รับรำงวลัเชิดชูเกียรติ หรือไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้เป็นผูน้ ำในกำรรณรงค์และเป็น
แบบอยำ่งทำงสังคมมำโดยตลอด โดยในปี 2557 ไดรั้บรำงวลัมำกมำยสำมำรถติดตำมไดจ้ำกเวบ็ไซดบ์ริษทัฯ  อำทิ  

 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน) ไดรั้บโล่ประกำศเกียรติคุณ ในฐำนะ “องคก์ร CSR ท่ีมีควำม
เป็นเลิศ” จำกกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ในฐำนะท่ีมีควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อ
สังคมในเชิงรุก ด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ พฒันำกลุ่มเป้ำหมำยในสังคมอย่ำงเหมำะสมในทุก
ประเด็นด้ำนกำรพฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษยม์ำอย่ำงต่อเน่ือง อำทิ กำรรณรงค์ช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกำสทำงสังคม  กิจกรรมเพื่อส่ิงแวดลอ้ม  กำรบริจำคโลหิต  โครงกำร Just Say No เป็นตน้ 
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 บริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จ ากัด  (มหาชน) ไดรั้บประทำนโล่ประกำศเกียรติคุณในฐำนะ “องคก์รท่ีมี
ผลงำนดีเด่นดำ้นกำรควบคุมกำรบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” จำกพระเจำ้วรวงศ์เธอ พระองค์
โสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ โดยมี พี สะเดิด-พีรพฒัน์ สวสัด์ิมูล เป็นตัวแทนศิลปินเข้ำ
รับประทำนรำงวลั 

 บริษัท จีเอม็เอม็ แกรมมี่ จ ากัด (มหาชน)  ไดรั้บคดัเลือกให้เขำ้รับประทำนรำงวลั “ส่ือสร้ำงสรรคดี์เด่น”  
จำกพระเจำ้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จำ้โสมสวลี พระวรรำชำทินดัดำมำตุ  ในงำน “ เทียนส่องใจ เน่ืองในวนั
เอดส์โลก ประจ ำปี 2557 

 ไอซ์-ศรัณยู วนัิยพานิช , ดีเจนุ้ย-ธนวฒัน์ ประสิทธิสมพร,  ดีเจบุ๊กโกะ-ธนัชพนัธ์ บูรณาชีวาวิไล  และรุจ-
ศุภรุจ  เตชะตานนท์  รับรำงวลั ศิลปิน ดำรำ และส่ือมวลชนเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี คร้ังท่ี 5” ประจ ำปี 
2557 จำก เครือข่ำยวิชำชีพสุขภำพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี ร่วมกบั ส ำนกังำนกองทุนสนบัสนุนกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 

 ยุทธนา เป้ืองกลาง ไดรั้บพระรำชทำนโล่และเกียรติบตัร รำงวลัเยำวชนดีเด่นแห่งชำติ ในสำขำส่ือมวลชน
เพื่อเด็กและเยำวชนท่ีป้องกนัปัญหำสังคม 

 อาทวิราห์ คงมาลยั (ตูน บอดีส้แลม) ไดรั้บโล่เชิดชูเกียรติ D.A.R.E STAR (แดร์ สตำร์) จำกส ำนกังำน
ต ำรวจแห่งชำติ ในฐำนะบุคคลท่ีประพฤติตนเป็นแบบอยำ่งท่ีดี เป็นท่ียอมรับจำกเยำวชนไทยและไม่ยุ่ง
เก่ียวกบัยำเสพติด 
8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมจำกกำรด ำเนินควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

บริษทัฯ ร่วมกบับริษทั เกิดฟ้ำ จ  ำกดั ผูเ้ป็นเจำ้ของอำคำรจีเอม็เอ็ม แกรมม่ี เพลส ไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำร
สร้ำงบุคลำกรดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลงังำนในอำคำร หรือ โครงกำร 
BEAT 2010 (Building Energy Awards of  Thailand  2010) เพื่อปลูกจิตส ำนึกดำ้นกำรอนุรักษพ์ลงังำนให้แก่
ประชำชน สร้ำงบุคลำกรดำ้นอนุรักษ์พลงังำนให้เป็นก ำลงัส ำคญัของประเทศในระยะยำว และกระตุน้ให้
ประชำชนทัว่ไปต่ืนตวัในกำรอนุรักษ์พลงังำนจำกตวัอยำ่งจริงของอำคำรท่ีเป็นท่ีรู้จกั โดยมีมำตรำกำรต่ำงๆ 
ดงัรำยละเอียดในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1)  
 
รางวลัทีไ่ด้รับในการแข่งขันอนุรักษ์พลงังาน 

1. รางวัล BEAT Awads 2010 ดำ้นนวตักรรมและสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษพ์ลงังำนสู่มวลชน  ของ
กระทรวงพลงังำน เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2555 

2. รางวัล ESCO Project Award 2012 อนัดบัท่ี 1 ในโครงกำรส่งเสริมธุรกิจบริษทัจดักำรพลงังำน ท่ี
ประสบผลส ำเร็จดำ้นอนุรักษ์พลงังำนจำกกำรใช้ระบบ ESCO ของสภำพลงังำนเพื่ออุตสำหกรรม 
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สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษพ์ลงังำน กระทรวง
พลงังำน เม่ือวนัท่ี 17 มกรำคม 2555 

 
การเผยแพร่นวตักรรม 

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นวตักรรมกำรอนุรักษพ์ลงังำนสู่มวลชน โดย 
1. ไดตี้พิมพผ์ลงำนในหนงัสือ รวมพลขมุก ำลงัอนุรักษพ์ลงังำนในอำคำร ท่ีจดัท ำโดย ส ำนกังำนนโยบำย

และแผนพลงังำน กระทรวงพลงังำน   
2. ไดตี้พิมพผ์ลงำนนิตยสำร Eworld ฉบบัท่ี 2013-02 ประจ ำเดือน กุมภำพนัธ์ 2556 ในหวัขอ้ จีเอ็มเอ็ม 

แกรมม่ี รวมทุกศำสตร์อำคำรสีเขียว เพื่อปฏิวติักำรประหยดัพลงังำนอยำ่งย ัง่ยนื 
3. ส่งผูแ้ทนบริษทัฯ ไปเป็นวทิยำกรร่วมกบัสภำอุตสำหกรรม เพื่อบรรยำยในหวัขอ้ เสวนำฝ่ำวกิฤต

พลงังำน ดว้ยบริกำรจดักำรพลงังำน (ESCO) ตำมภูมิภำคต่ำงๆ เช่น กทม. พทัยำ นครรำชสีมำ ระยอง 
เพชรบุรี ฯ 

4. ส่งผูแ้ทนบริษทัฯ ไปเป็นอำจำรยพ์ิเศษ ถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำรอนุรักษพ์ลงังำนใหก้บันิสิตปริญญำโท 
ม.ธรรมศำสตร์ สำขำกำรอนุรักษพ์ลงังำน  

5. เปิดรับให้ผูส้นใจเขำ้เยี่ยมชมโครงกำรประหยดัพลงังำนในอำคำร จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี เพลส มำกมำย ทั้ง
มหำวทิยำลยั และบริษทัต่ำงๆ มำกมำย  

โดยกลุ่มบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะสำนต่อกิจกรรมต่ำงๆอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันำสังคมไทยให้เติบโตอยำ่ง
ย ัง่ยนืตลอดไป 
 
การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบทางสังคม  

 คณะกรรมกำรบริษทั ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกัจริยธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี ควบคู่ไปกบักำรมีควำมรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และไม่เคยกระท ำกำรฝ่ำฝืน
ในกฏหมำยท่ีเก่ียวกบัแนวปฏิบติัในเร่ืองควำมรับผดิชอบทำงสังคม 
 
กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

กลุ่มบริษทัฯ และศิลปิน ไดป้ระกอบกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  ไม่วำ่จะเป็น
กำรบริจำค กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ
สภำกำชำดไทย จดังำนเล้ียงสังสรรค์ให้เด็กตำมสถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ เป็นก ำลงัใจให้ทหำรกล้ำ เป็นตน้ 
ตำมท่ีไดเ้ผยแพร่ทำงเวบ็ไซตบ์ริษทัฯ ในหวัขอ้ “ควำมรับผดิชอบต่อสังคม” 
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แนวทางปฏิบัติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน   

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดก้ ำหนดแนวทำงปฏิบติัเพิ่มเติมในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบักำรคอร์รัปชัน่ 3 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 1) กระบวนกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต 2) แนว
ปฏิบติัเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริต และ 3) 
แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำร
คอร์รัปชั่น โดยผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษทัเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2557 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของคู่มือกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ  สรุปดงัน้ี 

กระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต 
บริษทัฯ จดัให้มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อ

ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่  โดยระบุเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูงจำกกำรทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินธุรกิจ ประเมินระดบัควำมเส่ียงทั้งโอกำสเกิดและผลกระทบ ก ำหนด
มำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ท่ีเหมำะสมกบัควำมเส่ียงท่ีประเมินได ้วิธีวดัควำมส ำเร็จ ตลอดจน
ทรัพยำกรท่ีตอ้งใช้เพื่อลดควำมเส่ียง และมีกำรเฝ้ำติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแผนกำรบริหำรควำม
เส่ียงท่ีก ำหนดข้ึน  

แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการก ากบัดูแลและควบคุมดูแลเพือ่ป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทุจริต 

บริษทัฯ ก ำหนดใหมี้แนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและติดตำมควำม
เส่ียงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ สรุปได ้ดงัน้ี 

1. จดัให้มีกระบวนกำรตรวจสอบ ประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ี
ครอบคลุมระบบงำนส ำคญัต่ำงๆ เช่น ระบบกำรขำยและกำรตลำด กำรจดัซ้ือจดัจำ้ง กำรจดัท ำ
สัญญำ ระบบกำรจดัท ำและควบคุมงบประมำณ ระบบกำรบนัทึกบญัชี กำรจ่ำยช ำระเงิน เป็นตน้ 
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัและติดตำมควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกบัแนวทำงในกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสม 

2. จดัใหมี้ช่องทำงกำรรับแจง้ขอ้มูล เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวข้องกับกำร
คอร์รัปชัน่หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน  โดยมีนโยบำยใน
กำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลหรือเบำะแส และจะเก็บรักษำขอ้มูลของผูใ้หข้อ้มูลเป็นควำมลบั รวมทั้งมี
มำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยของบริษทัฯ และ/หรือกฎหมำยท่ี
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เก่ียวขอ้ง กรณีท่ีสำมำรถติดต่อผูใ้ห้เบำะแสหรือผูร้้องเรียนได ้บริษทัฯ จะแจง้ผลกำรด ำเนินกำร
ใหรั้บทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

3. หัวหน้ำสำยงำนท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบในกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน กำรปรับปรุงแก้ไข
ขอ้ผดิพลำด (ถำ้มี) และรำยงำนใหผู้มี้อ  ำนำจทรำบตำมล ำดบั 

 
แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ ก ำหนดให้มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนั
กำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ ดงัน้ี 

1. ก ำหนดให ้ ผูบ้ริหำรและพนกังำน ประเมินผลกำรปฏิบติังำนตนเองเก่ียวกบักำรปฏิบติัตำมคู่มือ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจท่ีบริษทัฯ ก ำหนดข้ึน ซ่ึงรวมถึงนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ จริยธรรมวำ่ดว้ยกำรสนบัสนุนกำรต่อตำ้นกำร
ทุจริตและคอร์รัปชัน่  แนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่ และ
จรรยำบรรณ/ขอ้พึงปฏิบติัของพนกังำน อยำ่งสม ่ำเสมอ  

2. จดัใหมี้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำม
เส่ียง กำรก ำกบัดูแลกิจกำร และใหข้อ้เสนอแนะอยำ่งต่อเน่ือง โดยด ำเนินกำรตรวจสอบตำม
แผนกำรตรวจสอบประจ ำปีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผล
กำรตรวจสอบท่ีมีนยัส ำคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

3. ก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงและควบคุมภำยใน รับผิดชอบในกำรทดสอบและประเมิน
ควำมเส่ียงจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่อยำ่งต่อเน่ือง เพื่อให้กำรน ำมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริต
และคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิผล ตลอดจนติดตำม ทบทวนและปรับปรุงมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่ำงสม ่ ำเสมอ โดยน ำเสนอผลกำรประเมินต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบั อยำ่งทนัเวลำและ
สม ่ำเสมอ 

4. หำกกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริงแลว้พบวำ่ ขอ้มูลจำกกำรตรวจสอบ หรือขอ้ร้องเรียน มีหลกัฐำนท่ีมี
เหตุอนัควรให้เช่ือว่ำมีรำยกำร หรือกำรกระท ำซ่ึงอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะ
กำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  รวมถึงกำรฝ่ำฝืน กำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทัฯ หรือแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกันกำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกับกำร
คอร์รัปชัน่ หรือขอ้สงสัยในรำยงำนทำงกำรเงิน หรือระบบกำรควบคุมภำยใน คณะกรรมกำร
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ตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขภำยในระยะเวลำท่ี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

บริษทัฯ จดัใหมี้กำรส่ือสำรแนวทำงปฏิบติัในกำรป้องกนักำรมีส่วนเก่ียวขอ้งกบักำรคอร์รัปชัน่น้ี โดย
เผยแพร่ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น อินทรำเน็ตของกลุ่มบริษทัฯ และบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ  ทั้งน้ีเพื่อให ้
ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบติั 
 


