แผนแม่ บทด้ านแสดงความรับผิดชอบต่ อสั งคม (csr) ปี 2560
ทีม่ าของแผนแม่ บท
ปัจจุบนั แนวทางในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมได้ปรับเปลี่ยนรู ปแบบไปจากเดิมที่แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริ จาค หรื อ การให้ความช่วยเหลือต่างๆ มาเป็ นรู ปแบบการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยการดาเนิ นกิจกรรมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ที่เรี ยกว่า
มาตรฐาน ISO 26000 ( ISO 26000 - Social Responsibility) ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ได้พฒั นาขึ้นโดยองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for Standardization: ISO) โดย
องค์การมาตรฐานสากลได้ให้คาแนะนาว่า องค์การทุกประเภทควรแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของภาคส่ วนต่างๆ ในสังคมที่ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาทิเช่น แสดงความรับผิดชอบสาหรับ
ผลกระทบจากองค์การที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม การเคารพสิ ทธิมนุษยชน การเคารพต่อ
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ฯลฯ และในปัจจุบนั ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ให้มีการจัดทารายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีการกาหนดดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จของการดาเนิ นการด้วย
ดังนั้น เพื่อให้นโยบายและแผนการดาเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นไปอย่างเป็ น
ระบบและได้มาตรฐานสากล คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรั บผิดชอบต่ อสังคม บริ ษทั ธนารักษ์
พัฒนาสิ นทรัพย์ จากัด จึงได้จดั ทาแผนแม่บทขึ้น โดยทาการบูรณาการหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามแนวทางของ ISO 26000 และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติการมีส่วนร่ วมกับสังคมรอบข้าง และ การมี
ส่ วนร่ วมของหน่วยงานภายใน ธพส. เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส.
เป็ นไปอย่างสมดุล มัน่ คง และยัง่ ยืน ซึ่ งนอกจากจะเป็ นประโยชน์ต่อ ธพส. เองโดยตรงแล้ว ยังเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม อันจะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม
วัตถุประสงค์ ในการจัดทาแผนแม่ บท
1. เพื่อใช้เป็ นแนวทางให้การดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. เป็ นไปอย่างเป็ นระบบ
มีความเป็ นเอกภาพ และมีประสิ ทธิภาพ
2. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดดัชนีช้ ีวดั ความสาเร็ จของการดาเนิ นกิจกรรมที่จดั ทาขึ้น
3. เพื่อให้กิจกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ ธพส. สร้างความยัง่ ยืนให้แก่องค์กร

ผลลัพธ์ ทคี่ าดหวัง
1. เพื่อสร้างและส่ งเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
2. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ธพส.
3. สร้างความน่าเชื่ อถือ/ ความไว้วางใจให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม
4. แสดงการตอบแทนสังคมอย่างเป็ นรู ปธรรม
5. สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ธุรกิจ
6. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจ
แผนปฏิบัติการ
เมื่อ ธพส. ได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการพื้นฐาน (Principles) และหัวข้อหลัก (Core Subjects) ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในประเด็นต่างๆ แล้ว ธพส. ควรจะทาการบูร
ณาการความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ให้เกิดขึ้นทัว่ ทั้งองค์การ โดยขั้นตอนต่างๆ ในการบูรณาการความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให้เกิดขึ้นในองค์การอย่างทัว่ ถึง จะประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ(ธพส.)กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยสังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. การเพิ่มพูนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานของ ธพส.
3.ทบทวนและปรับปรุ งแผนการดาเนินงานและแนวปฏิบตั ิขององค์การที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4. จัดทาโครงการ/แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สร้างความน่าเชื่ อถือให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
5. ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิเพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทัว่ ทั้งองค์การ
6. สื่ อสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมได้รับทราบ
7.ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสา/จิตสาธารณะเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างเป็ นรู ปธรรม

กรอบความรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยการประยุกต์ ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย ศู นย์ ราชการ

นโยบาย CSR ธพส.

กากับ
ดูแล
กิจการ
ทีด่ ี

ประกอบ
กิจการ
ด้วยความ
เป็ นธรรม

ต่อต้าน
การ
ทุจริต

เคารพ
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มนุษยชน
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ร่วม
พัฒนา
ชุมชน
และสังคม

จัดการ
สิง่ แวด
ล้อม

ENGAGEMENT
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นวัตกรรม
และการ
เผยแพร่
นวัตกรรม
จากความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

จัดทา
รายงาน
แห่ง
ความ
ยังยื
่ น

สร้างการมีส่วนร่ วม

EDUCATION เสริ มสร้างการศึกษา
ENVIRONMENT สร้างจิตสานึ กในการดูแล

สิ่ งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการ

ประเมินผล

บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทัวทั
่ ง้ องค์กร
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ในและนอกองค์กร

คาอธิบายหลักการพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่ อสั งคม
องค์ประกอบหลักที่สาคัญของมาตรฐาน ISO 26000 ได้แก่ หลักการพื้นฐาน (Principles) ของความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ งเป็ นแนวทางพื้นฐานที่สาคัญสาหรับหัวข้อหลักในการดาเนิ นกิจกรรม และขั้นตอน
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทัว่ ทั้งองค์การ

โดยหลักการพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ

สังคมทั้ง 7 หลักการ จะประกอบด้วย
1. หลักความรับผิดชอบทีส่ ามารถตรวจสอบได้ (Accountability) ได้แก่ องค์การควรมีความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่สังคม เศรษฐกิจ และสิ่ งแวดล้อม โดยองค์การจะต้องยอมรับการถูกตรวจสอบอย่าง
ละเอียดและตอบสนองต่อการตรวจสอบด้วยดี ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ในการตอบคาถามของหน่วยงานต่างๆ ที่มี
อานาจตามกฎหมาย รวมทั้งกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ สาหรับผลกระทบที่เกิดจากการตัดสิ นใจและการดาเนินการ
ต่างๆ ขององค์การที่มีต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งการถูกตรวจสอบนี้ จะเป็ นผลดีท้ งั ต่อองค์การและ
เนื่องจากจะทาให้องค์การได้มีโอกาสอธิ บายถึงเหตุผลในการตัดสิ นใจดาเนิ นการขององค์การที่ส่งผล

สังคม

กระทบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจนั้น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี ที่เกิดความผิดพลาดและก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบ องค์การจะได้แสดงการยอมรับผิดและเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความผิดพลาดนั้น รวมไปถึงการหา
แนวทางในการป้ องกันแก้ไขไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่ไม่ได้ต้ งั ใจและไม่ได้คาดคิดเหล่านั้นซ้ าอีก ฉะนั้น ในการ
ตัดสิ นใจต่อเรื่ องใดๆ ก็ตาม องค์การจะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวังเป็ นอย่างมาก ทั้งในประเด็นที่
เกี่ยวข้องโดยตรง หรื อในประเด็นที่อาจจะมีการมองข้ามไป
สรุ ปได้วา่ องค์การควรมีความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ ดังนี้
-

ผลกระทบจากการตัดสิ นใจและการดาเนินการต่างๆ ขององค์การที่มีต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และ

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลกระทบด้านลบที่มีนยั สาคัญ
- การดาเนิ นการเพื่อการป้ องกันผลกระทบด้านลบที่ถูกมองข้าม หรื อเกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดขึ้นซ้ า
2. หลักความโปร่ งใส (Transparency) ได้แก่ องค์การควรเปิ ดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย รวมทั้ง
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน โดยมีการชี้แจงพร้อมทั้งระบุเหตุผลเกี่ยวกับนโยบาย การ
ตัดสิ นใจและการดาเนิ นการต่างๆ ที่องค์การรับผิดชอบ รวมทั้งผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่องค์การ
ทราบ ทั้งนี้ องค์การควรเตรี ยมความพร้อมด้านสารสนเทศเพื่อให้ผูไ้ ด้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงได้โดยตรง

และสามารถเข้าใจได้ง่าย คือ เป็ นข้อเท็จจริ ง และนาเสนอในรู ปแบบที่มีความชัดเจน มีความน่าเชื่ อถื อ เพื่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยจะได้สามารถประเมินผลกระทบได้อย่างถูกต้อง
อนึ่ ง ในหลัก การของความโปร่ ง ใสนี้ มิ ไ ด้ต้อ งการให้ น าข้อ มู ล สารสนเทศเหล่ า นั้น ไปเผยแพร่ สู่
สาธารณชน รวมทั้งสารสนเทศที่มีเอกสิ ทธิ์ การฝ่ าฝื นกฎหมายการค้า ความมัน่ คง หรื อความรับผิดชอบต่อความ
เป็ นส่ วนตัว
นอกจากนั้น องค์การควรมีความโปร่ งใสในการตัดสิ นใจ และในการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์การที่มี
ผลกระทบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ โดยองค์การจะต้องสร้างความโปร่ งใสในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
- วัตถุประสงค์ ลักษณะ และสถานที่ต้ งั ของการดาเนินการต่างๆ ขององค์การ
- คุณลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่กากับดูแลองค์การ
- ลักษณะของการตัดสิ นใจ
3. หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) ได้แก่ องค์การจะต้องมีการดาเนินการอย่างมี
จริ ยธรรม โดยคานึงถึงความซื่ อสัตย์ ความยุติธรรม ความเท่าเทียม ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสิ่ งแวดล้อม
4. หลักการเคารพต่ อผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้ เสี ย (Respect for Stakeholder Interests) ได้แก่
องค์การจะต้องตระหนักถึงสิ ทธิและผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

โดยเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับกิจกรรมขององค์การ เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรื อการตัดสิ นใจต่างๆ ที่จะส่ งผลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
5. หลักการเคารพต่ อหลักนิติธรรม (Respect for the Rule of Law) ได้แก่ องค์การจะต้องมีการปฏิบตั ิ
ที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. หลักการเคารพต่ อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norms of
Behavior) ได้แก่ องค์การจะต้องให้การยอมรับต่อแนวปฏิบตั ิสากล สนธิ สัญญาสากล คาสั่ง ประกาศ ข้อตกลง
มติ และข้อชี้นาต่างๆ ซึ่ งได้รับการรับรองจากองค์การสากลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้นๆ
7. หลักการเคารพต่ อหลักสิ ทธิมนุษยชน (Respect for Human Rights) ได้แก่ องค์การจะต้องให้ความ
เคารพต่อสิ ทธิ มนุษยชน และยอมรับถึงความสาคัญ และดาเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิ ทธิมนุษยชน

หัวข้ อหลัก (Core Subjects) ในการแสดงความรับผิดชอบต่ อสั งคม
นอกจากหลักการพื้นฐาน (Principles) ของความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 หลักการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีแนวความคิดที่สาคัญในแต่ละประเด็น รวมถึงแนวทางการดาเนินการและ
ความคาดหวังที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้องค์การได้เข้าใจในสิ่ งที่ควรจะดาเนินการอย่างชัดเจนขึ้น โดยหัวข้อหลัก
ของความรับผิดชอบต่อสังคม จะประกอบด้วย
1. การกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Organizational Governance) ได้แก่ การจัดระบบบริ หารจัดการอย่างรู ้
หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่ งใส เท่าเทียม เป็ นธรรม มีประสิ ทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้
2. สิ ทธิมนุษยชน (Human Rights) ได้แก่ การตรวจสอบสถานะขององค์การ สถานการณ์ที่มีความเสี่ ยง
ด้านสิ ทธิ มนุษยชน การหลีกเลี่ยงการสมรู ้ร่วมคิด การแก้ไขข้อขัดแย้ง การเลือกปฏิบตั ิ และกลุ่มที่ตอ้ งมีการดูแล
เป็ นพิเศษ ตลอดจนสิ ทธิ การเป็ นพลเมืองและสิ ทธิ ทางการเมือง สิ ทธิ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
หลักการและสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานในการทางาน
3. ข้ อปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices) ได้แก่ การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ สภาพแวดล้อมใน
การทางาน การปกป้ องทางสังคม การสานเสวนาทางสังคม สุ ขอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้ง
การพัฒนาบุคคลและการฝึ กอบบรมในสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4. การดูแลสิ่ งแวดล้ อม (Environment) ได้แก่ การป้ องกันมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกป้ องสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการฟื้ นฟูถิ่นที่
อยูท่ างธรรมชาติ
5. การปฏิบัติอย่างเป็ นธรรม (Fair Operating Practices) ได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม การส่ งเสริ ม
ความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่คุณค่า การเคารพต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สิน การมีส่วนร่ วมทางการเมือง รวมทั้ง
การต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
6. ความใส่ ใจต่ อผู้บริโภค (Consumer Issues) ได้แก่ ข้อปฏิบตั ิตามสัญญาที่เป็ นธรรม การตลาดอย่างเป็ น
ธรรม สารสนเทศที่เป็ นข้อเท็จจริ งและไม่อคติ การปกป้องดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค การ
บริ โภคอย่างยัง่ ยืน การบริ การ การสนับสนุน และการแก้ไขข้อร้องเรี ยนและข้อพิพาทจากผูบ้ ริ โภค การปกป้ อง
ข้อมูลและการรักษาความเป็ นส่ วนตัวของผูบ้ ริ โภค การเข้าถึงการบริ การที่จาเป็ น และการให้ความรู ้และการ
สร้างจิตสานึก

7. การมีส่วนร่ วมและการพัฒนาชุ มชน (Community Involvement and Development) ได้แก่ การมีส่วน
ร่ วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี
การสร้างรายได้และความมัง่ คัง่ สุ ขภาพ และการลงทุนทางสังคม
อนึ่ง เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมตามแนวทาง CSR (ISO 26000) มีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลสู งสุ ด
องค์การสามารถนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาล
ที่ ๙ ) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิ หรื อเครื่ องมือในการกากับการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
เพราะจะทาให้การปฏิบตั ิมุ่งเน้นไปที่การเสริ มสร้างความเข้มแข็ง ความสมดุล ความมัน่ คง ความยัง่ ยืนให้กบั ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย และมิติการมีส่วนร่ วมกับสังคมรอบข้าง และการมีส่วนร่ วมของหน่ วยงานภายใน ธพส. เนื่ องจาก
การปฏิ บตั ิจะตั้งอยู่บนความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กันต่อความเปลี่ ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นทั้ง
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็ นสุ ข และเป็ นผลดี ต่อความยัง่ ยืน (Sustainability) ขององค์การ เพราะจะนาไปสู่
ความเจริ ญเติบโตอย่าง “สมดุล มั่นคง ภายในและภายนอกองค์การ โดยใช้ความรู ้และคุณธรรมเป็ นหลักในการ
ปฏิบตั ิดว้ ย ทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหลายและยัง่ ยืน” ขององค์การในระยะยาว
ทั้งนี้ องค์การสามารถแสดงความรั บผิดชอบต่อผูม้ ี ส่วนได้เสี ยตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดย
กาหนดกลยุทธ์ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การอย่างชัดเจน เพื่อแสดงเจตจานงให้เห็ นถึ งความ
มุ่งมัน่ ตั้งใจ ยึดถื อเป็ นนโยบายสาคัญที่ได้รับการสนับสนุ นอย่างเป็ นรู ปธรรมจากผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์การ
เช่น มีการกาหนดแผนปฏิบตั ิการ มีผรู ้ ับผิดชอบในการดาเนินการ และมีการบูรณาการความร่ วมมือของบุคลากร
ทัว่ ทั้งองค์การ ตลอดจนมีการสร้ างความรู ้ ความเข้าใจ และทาการสื่ อสารให้ทุกคนได้ทราบโดยทัว่ กัน จะได้
สร้ างความร่ วมมือร่ วมใจให้เกิ ดขึ้ นทัว่ ทั้งองค์การ และถื อเป็ นข้อตกลงร่ วมกันที่ ทุกคนในองค์การจะร่ วมกัน
แสดงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย สังคม และสิ่ งแวดล้อม อันจะนาไปสู่ ความเจริ ญเติบโตขององค์การ
อย่างยัง่ ยืนในที่สุด

ตัวอย่างการแสดงความรับผิดชอบต่ อสั งคมขององค์ การ
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ ผ้ มู ีส่วนได้ เสี ย

ขั้นที่ 2 พิจารณาประเด็นที่

ขั้นที่ 3 เลือกประเด็นทีจ่ ะ

เกีย่ วข้ องกับผู้มีส่วนได้ เสี ย

ดาเนินการ

ภายในองค์ การ/บริษัท

- ด้านสิ ทธิมนุษยชน

ปัจจัยทีพ่ จิ ารณา เช่ น

– ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน

- ด้านสวัสดิการพนักงาน

- ความเหมาะสมของผลตอบแทน
- ความพร้อมด้านทรัพยากรของ
องค์การ เช่น ฐานะทางการเงิน
ทรัพยากรบุคคล
- การจัดระบบทางานที่มุ่งเน้น
ความปลอดภัยและสุ ขอนามัย
ฯลฯ

ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องโดยตรง

- ความปลอดภัยของสุ ขอนามัย

- ดูแลชีวติ และทรัพย์สินให้

– ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง

- การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรม

ปลอดภัย ไม่เป็ นอันตรายต่อชีวติ
หรื อสุ ขภาพ
- ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอ
แก่ผบู ้ ริ โภค
- ให้การสนับสนุนการผลิตหรื อ
พัฒนาสิ นค้าของคู่คา้
- ส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้า
อย่างเสรี ฯลฯ

ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องโดยอ้ อม

- การปฏิบตั ิตามกฎหมาย

- ความโปร่ งใส

– ภาครัฐ ชุมชน สังคม

- การมีส่วนร่ วมในการพัฒนา

- ความรับผิดชอบ

สังคม

- การกากับดูแลที่ดี
- จัดกิจกรรมที่เสริ มสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม

