บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
เรื่ อง นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฟั งก์ชนั่ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด (“บริ ษทั ฯ”) ดาเนินธุรกิจอยูภ่ ายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่
ดี มีความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุล
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ตั้งมัน่ ที่จะดารงตนให้เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีของ
สังคม (Good Corporate Citizen) ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน และสามารถบริ หารกิจการให้เติบโตอย่าง
มัน่ คงและเป็ นที่ยอมรับในสังคม บนพื้นฐานของจริ ยธรรมและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสามารถ
สร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบในการดาเนินธุรกิจที่มีต่อผูท้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ในทุกด้าน
จากการที่ บ ริ ษ ทั ฯ ได้ตระหนัก ถึ ง ความรั บผิดชอบต่อสังคม จึ งได้ก าหนดนโยบายเกี่ย วกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ดังนี้
1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแนวทางในการดูแลผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ใ นนโยบายจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุ รกิจ โดยคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตั้งแต่ผถู ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า คู่
ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม ทั้งยังส่ งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง
การดาเนิ นการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
รวมถึงการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวกหรื อร่ วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
เช่น การจ่ายสิ นจ้างให้กบั พนักงานของคู่แข่ง
3) ไม่พยายามทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความ
จริ ง
4) ไม่สนับสนุนการดาเนินการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้า
และบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์ถูกต้อง

2. กำรต่ อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชั่น
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บริ ษทั ฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความ
โปร่ งใสในการดาเนิ นธุ รกิจตามหลักจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ตลอดจนดาเนิ นธุ รกิจด้วยระบบ
บริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ง ส่ งเสริ ม อบรมและสร้าง
จิตสานึกให้พนักงานตระหนักถึงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่อาจเกิดขึ้น และกากับดูแลการปฏิบตั ิเพื่อ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมีนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ น
การเฉพาะ
3. กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการเคารพสิ ทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยบริ ษทั ฯ จะไม่ทาการใดที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ
เสรี ภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจน มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้ อง
สิ ทธิ มนุ ษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เข้า ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วง
ละเมิ ดสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน เช่ น ไม่ ส นับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อต้านการใช้
แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความเคารพนับถือและปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายด้วยความ
เป็ นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิ ด เชื้ อชาติ
เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา สภาพร่ างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีการเฝ้าระวังการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านสิ ทธิ มนุษยชนภายในบริ ษทั ฯ และส่ งเสริ มให้ผูร้ ่ วมทุน คู่คา้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายปฏิบตั ิตามหลักการสิ ทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลและคุม้ ครองสิ ทธิของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่ได้รับความเสี ยหายจากการละเมิดสิ ทธิอนั เกิดจากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดย
พิจารณาชดเชยค่าเสี ยหายให้ไม่ต่ากว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น
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4. กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทางานที่มีความสุ ข
และยอมรับซึ่ งกันและกัน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอา
เปรี ยบซึ่ งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริ ษทั ฯ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลใน
ทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมี
การอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดผลตอบแทนอย่างเป็ นธรรม และการจัดสวัสดิการ
อย่า งเหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยัง ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้พ นัก งานทุ กคนมี โอกาสที่ จะ
ก้าวหน้า มีการเรี ยนรู ้ในทุกระดับขององค์กรและพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทางานให้มีความ
เป็ นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสม โดยนโยบายต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ มีดงั ต่อไปนี้
1) การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
บริ ษทั ฯ มีนโนบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม รวมถึงสร้างความมัน่ คงในสายอาชีพและ
มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็ นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สาหรับพนักงาน
ของบริ ษ ัท ฯ ตามที่ ก ฎหมายก าหนด เช่ น ประกัน สั ง คม กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ และ
นอกเหนื อจากที่กฎหมายกาหนด เช่น มีประกันสุ ขภาพและอุบตั ิเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้ง
เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสาหรับค่าพิธีฌาปนกิจบิดามารดาที่
เสี ยชีวิตของพนักงาน ทุนการศึกษาสาหรับบุตรพนักงาน เป็ นต้น
2) การพัฒนาความรู ้ศกั ยภาพของพนักงานและการฝึ กอบรม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู ้
ความสามารถและศักยภาพ มีทศั นคติที่ดี มีคุณธรรมและจริ ยธรรม และการทางานเป็ นทีม
โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนาการดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้สนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดย
เน้นกระบวนการทางานที่มีประสิ ทธิภาพ การกาหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน
การกาหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมิ นและเพิ่มสมรรถนะการ
ทางานของพนักงาน
3) นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริ ษ ัท ฯ ก าหนดนโยบายที่ ส นับ สนุ น ให้ พ นัก งานปฏิ บัติ ง านได้อ ย่ า งปลอดภัย และมี
สุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทางาน บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการป้องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็ม
ความสามารถ และจะเสริ มสร้างให้พนักงานมีจิตสานึ กด้านความปลอดภัย อีกทั้ง มีการให้
ความรู ้ผา่ นการฝึ กอบรมและส่งเสริ มให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี (และไม่ทาการใดที่เป็ น
ผลร้ า ยต่ อ สุ ข ภาพอนามัย แก่ ลู ก ค้า หรื อ ผู ้รั บ บริ ก าร) รวมถึ ง ดู แ ลสถานที่ ท างานให้ ถู ก
สุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยูเ่ สมอ
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5. ควำมรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการดาเนินธุ รกิจต่อลูกค้า (ซึ่ งมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ โภคคนหนึ่ ง) ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต ยึดถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทาไว้กบั ลูกค้าและเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ให้ค วามส าคัญ ในเรื่ อ งของการควบคุ ม คุ ณ ภาพความ
ปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยบริ ษทั ฯ ตระหนักดีวา่ “คุณภาพและความปลอดภัย” เป็ น
พื้นฐานสาคัญยิง่ ของการดาเนิ นธุ รกิจ ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรที่มีคุณภาพ ควบคู่ไปกับ
มาตรการเข้มงวดในการประกันคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่วตั ถุดิบต้นทางไปจนถึ ง
ผลผลิตปลายทาง
6. กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายด้านการคุม้ ครองสิ่ งแวดล้อม โดยที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการโดย
คานึ งถึ งความความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อมในทุกกระบวนการทางธุ รกิ จ อาทิ เช่ น การทาการ
สารวจและทารายงานผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมก่อนการก่อสร้างอย่างเข้มงวด มีการวางระบบและ
ระเบียบในการดาเนินงานไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังให้ความสาคัญกับการจัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิ ทธิภาพสู งสุด โดยมีการ
นาผลพลอยได้หรื อของเหลือจากการผลิต กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมทั้งมีการบาบัด
ของเสี ยจากกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
7. กำรร่ วมพัฒนำชุมชนหรื อสั งคม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมัน่ การปฏิบตั ิ
ตนเป็ นพลเมืองที่ดีและปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริ ษทั ฯ จะ
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาส่ งเสริ มและยกระดับคุณภาพชี วิตของสังคมและชุมชนอันเป็ นที่ที่บริ ษทั ฯ
ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีข้ ึนพร้อมๆ กับการเติบโตของบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นหนึ่งในจรรยาบรรณการดาเนิน
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มีนโยบายการดาเนิ นธุ รกิจภายใต้มาตรฐานสิ่ งแวดล้อม โดยมีระบบ
การผลิตและการดาเนินงานที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ มีการควบคุมป้ องกัน
มิให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มี
การติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยึดถือนโยบาย
ที่ตอ้ งดูแลและสานสัมพันธ์กบั ชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
โดยดาเนินโครงการต่างๆ ที่คานึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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8. กำรตระหนักในคุณภำพของวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนกำรผลิตและควำมรับผิดชอบต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของวัตถุดิบ ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตควบคู่กบั
การดูแลสิ่ งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ฯ จึงกาหนดนโยบายการใช้วตั ถุดิบในการ
ผลิตที่มีคุณภาพเพื่อแสดงเจตจานงและความมุ่งมัน่ ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลในการดาเนิ นธุ รกิจและการผลิตของบริ ษทั ฯ และยังมุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีนโยบายในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และแลกเปลี่ยน
ความรู ้เกี่ยวกับวัตถุดิ บที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งการประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิต
กับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. แนวทำงปฏิบัติด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะ
เป็ นทางด้านลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร หรื อเครื่ องหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สิน ทาง
ปั ญญาด้า นอื่ นที่ ก ฎหมายกาหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ มี ลิขสิ ทธิ์ ถูก ต้อง โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทุกชนิ ด จะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมโดยฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
10. นโยบำยในกำรคัดเลือกคู่ค้ำ
บริ ษทั ฯ กาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกคู่คา้ โดยมีการจัดให้ขอ้ มูลรายละเอียดแก่คู่คา้ ทุก
รายโดยไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่คา้ รายหนึ่ งรายใดเข้าร่ วมแข่งขันทางธุ รกิจ และจัดให้มีระบบการ
จัดการและติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามสัญญาครบถ้วน มีกระบวนการจ่ายเงินให้คู่คา้
ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประเมินคู่คา้ เป็ นประจาทุก
ปี และแจ้งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้คู่คา้ ได้ปรับปรุ งคุณภาพสิ นค้าและงานบริ การ
อย่างต่อเนื่ อง ในขณะเดียวกัน ก็เปิ ดโอกาสให้คู่คา้ สามารถแจ้งข้อร้องเรี ยนได้ บริ ษทั ฯ ห้ามมิให้
ผู บ้ ริ หารหรื อพนัก งาน รั บ สิ่ ง ของหรื อผลประโยชน์ อื่ นใดจากบุ คคลอื่ นที่ มี หน้าที่ หรื อธุ รกิ จ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ เว้นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน
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