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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้

เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการ

ประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท านโยบายความ

รับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 7 หมวด ดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขัน

ทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน 

รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็น

ความลับของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ 

บริษัทยังได้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุก

ระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพ้ืนฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก ากับดูแลกิจการ 

และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

กระบวนการท างาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมี

ความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ 
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1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการ

สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นนี้อย่างสม่ าเสมอ 

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าที่

เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่

รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบุคคล

ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความ

เหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท

ก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริม

ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายงาน

การละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท 

8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท

อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้าง

หลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

9. เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นในเรื่อง

ดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และ

ตรวจสอบให้แน่ชัด 
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9.1. การให้ มอบหรือรับของก านัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าท่ีเหมาะสม 

9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็น

ก า ร 

อ าพรางการติดสินบน 

9.3. ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการด าเนินการอ่ืน ๆ กับ

หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือ

รับสินบนในทุกข้ันตอนของการด าเนินกิจการ 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่า

จะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาค

และเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ 

ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้

ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ 

เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิ ด

สิทธิอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัท และด าเนินการเยียวยาตามสมควร  

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชนและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
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4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อัน

เป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน 

และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานที่เป็นธรรม  

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม

สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพ

ของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น 

และนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึง

การให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยฌาปนกิจ 

เป็นต้น 

5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัย

ความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 

6. ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างานที่ดี โดยจัด

ให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย 

รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูก

สุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

หรือการกระท าท่ีไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว 
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5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทและบริษัทในเครือเพ่ือความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของ

ลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าเสมือนเป็นบุคคลใน

ครอบครัวของบริษัท ดังนี้ 

1. บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ

สินค้าและบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลูกค้ามี

ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ  

2. บริษัทค านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มี

คุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับ

สากล และตามที่กฎหมายก าหนด  รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการอยู่

เสมอ เพ่ือให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ของบริษัท 

3. บริษัทจัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียน

เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือให้

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

4. บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทด าเนินการและ

ควบคุมให้การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทและบริษัทในเครือมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทยังด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษา

สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนา

สังคมโดยมุ่งเน้นการบริจาค การสนับสนุนการศึกษา และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบใน
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พ้ืนที่ที่บริษัทเข้าด าเนินธุรกิจตามควรแก่กรณี นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบ

ข้าง โดยการให้เงินสนับสนุนในการจัดการแข่งขันกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือระดับโลก 

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป 

 

นายติรวัฒน์  สุจริตกุล 

ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จ ากัด (มหาชน) 

 

 


