
  

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการพฒันาความยั.งยืน 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  

 



2/7 
นโยบายการพฒันาความยั2งยืน 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

นโยบายการพัฒนาความยั.งยืน 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) ดําเนินธุรกิจที>ปรึกษาด้านดิจิทลัและเทคโนโลยีให้แก่ภาคธุรกิจ

ต่างๆ ยดึมั>นบนพื Nนฐานของการดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรมตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที>ดี โปร่งใส มีความเท่าเทียมและ

บริหารจัดการความเสี>ยงทางธุรกิจควบคู่ไปกับการดําเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ>งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่

คุณค่าโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้ มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ>งแวดล้อม บนพื Nนฐานของความยั>งยืนที>จะช่วยสร้างการ

เปลี>ยนแปลงที>ดีและช่วยขบัเคลื>อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ>งประกอบด้วยการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมใน

กระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-in-process) และนอกกระบวนการหลักของการดําเนินธุรกิจ (CSR-after-

process) นําไปสูก่ารพฒันาต่อยอดให้เกิดนวตักรรมทางธุรกิจภายในกระบวนการทํางานและการพฒันาผลิตภณัฑ์ตลอดจน

มาตรฐานการบริการตา่งๆ อนัก่อให้เกิดคณุคา่ร่วมด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ>งแวดล้อมในหว่งโซธ่รุกิจ 

การปฏิบตัิตามนโยบายการพัฒนาความยั>งยืนองค์กรฉบบันี N ถือเป็นส่วนหนึ>งในการดําเนินธุรกิจอนัเป็นรากฐาน

สําคัญนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื>อให้มีการดําเนินธุรกิจที>ยั>งยืนและมุ่งรักษาสมดุลและควบคุมผลกระทบด้าน

เศรษฐกิจ สงัคมและสิ>งแวดล้อม โดยได้กําหนดกรอบนโยบายการพฒันาความยั>งยืนและแนวทางปฏิบตัิในการบริหารจดัการ

และขบัเคลื>อนองค์กร  ดงันี N 

1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรมตามหลักการกาํกับกจิการที=ดี 

บริษัทฯ ยดึมั>นในการประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื>อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั Nงมั>นที>จะดําเนิน

ธุรกิจตามหลกัจริยธรรมและการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธการกระทํา ที>ขดัต่อการแข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม อาทิเช่น การแสวงหาข้อมลูที>เป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที>ไม่สจุริตทาง

การค้า เป็นต้น และยดึมั>นในการปฏิบตัิตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามหลกัการกิจการที>ดี นอกจากนี N บริษัทฯ 

ส่งเสริมให้มีโครงการรณรงค์การเสริมสร้างและปลูกจิตใต้สํานึกให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั Nนให้เกิดความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั=น 

บริษัทฯ มุ่งมั>นบริหารกิจการบนพื Nนฐานความโปร่งใสและมีจริยธรรม ภายใต้หลกัการการกํากบัดแูลกิจการที>ดีและ

ปฏิบตัิตามกฎหมายที>เกี>ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั>น  มุ่งสร้างแนวร่วมและสนับสนุนกระแสการ

ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั>นและการให้หรือรับสินบนกบัเจ้าหน้าที>ทั Nงภาครัฐและภาคเอกชน โดยบริษัทได้กําหนดนโยบายและ

โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั>น โดยกําหนดให้มีการแบ่งหน้าที>ความรับผิดชอบ 

กระบวนการทํางาน และสายการบงัคบับญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชดัเจน เพื>อเกิดการถ่วงดุลอํานาจและวางแนว

ปฏิบตัิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ เพื>อให้เกิดความรัดกมุในการตรวจสอบและปอ้งกนัไม่ให้เกิดเหตกุารณ์

ทจุริตคอร์รัปชั>นอยา่งเหมาะสม รายละเอียดเพิ>มเตมิดงันี N2.1  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทฯ 

ดําเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชั>นในทุกรูปแบบทั Nงทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง 

และให้มีการสอบทานการปฏิบตัติามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั>นนี Nอยา่งสมํ>าเสมอ 
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2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที>ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทําที>เข้าข่าย

การทุจริตคอร์รัปชั>นที>เกี>ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที>รับผิดชอบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆ 

2.3 บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที>แจ้งเรื>องการทจุริตคอร์รัปชั>น รวมทั Nงบคุคลที>ให้ความ

ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชั>น 

2.4 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการตอ่ต้านการ

ทจุริตคอร์รัปชั>น และมีหน้าที>ในการให้การส่งเสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั>น เพื>อ

สื>อสารไปยงัพนกังานและผู้ ที>เกี>ยวข้องทกุฝ่าย รวมทั Nงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการ

ตา่ง ๆ เพื>อให้เหมาะสมกบัการเปลี>ยนแปลงของสภาพธรุกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

2.5 ผู้ ที>กระทําการทจุริตคอร์รัปชั>นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที>บริษัทฯ กําหนดไว้ และ

อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานั Nนผิดกฎหมาย 

2.6 จดัให้มีการสื>อสารนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั>น ไปยงัหน่วยงานทกุระดบัในบริษัท ผ่านช่องทาง

ต่าง ๆ เช่น การอบรมพนกังาน ระบบสื>อสารภายในของบริษัทเพื>อให้ผู้ เกี>ยวข้องทราบและนํานโยบายไป

ปฏิบตั ิเป็นต้น 

2.7 บริษัทฯ กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื>อสารผ่านช่องทางต่างๆ  เพื>อให้พนกังาน

และผู้ มีสว่นเกี>ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอนัควรสงสยั และจดัให้มีมาตรการการปกปอ้งผู้แจ้งเบาะแส โดย

มีการปกป้องตวัตนของผู้ แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื>อหลีกเลี>ยงการถูกลงโทษหรือการปฏิบตัิที>ไม่เป็น

ธรรม รวมถึงมีการแต่งตั Nงคณะทํางานเพื>อตรวจสอบและติดตามเบาะแสที>มีการแจ้งเข้ามา อีกทั Nงบริษัทฯ

สนับสนุนให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบุคคลอื>นที>ต้องปฏิบัติหน้าที>ที>เกี>ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิด

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั>นของบริษัท 

2.8 บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื>อนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล

การปฏิบตัิงาน และการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็น

ธรรมและเพียงพอ เพื>อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชั>นภายในองค์กรและเป็นการสร้างหลกัประกนัและความ

มั>นใจให้แก่คณะกรรมการ พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ 

2.9 บริษัทฯ จดัให้มีระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบการจดัซื Nอจดัจ้าง โดยกําหนดวงเงิน ตารางอํานาจอนมุตัิ 
วตัถุประสงค์ในการทํารายการ และผู้ รับ ซึ>งต้องมีเอกสารหลกัฐานที>ชัดเจนประกอบ และมีการกําหนด
อํานาจอนมุตัิในแต่ละระดบัอย่างเหมาะสมเพื>อความชดัเจนในการดําเนินการในเรื>องที>มีความเสี>ยงสงูกบั
การเกิดการทจุริตคอร์รัปชั>นในเรื>องดงัตอ่ไปนี N ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทต้องปฏิบตัิด้วย
ความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แนช่ดั 
2.9.1 การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลี Nยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกตหิรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที>เหมาะสม 
2.9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดย

ต้องมั>นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดงักล่าวไม่ได้เป็นการอําพรางการติด
สนิบน 

2.9.3 ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการดําเนินการอื>น ๆ กับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี N กรรมการ 
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ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทกุขั Nนตอนของการดําเนิน
กิจการ 

3. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ ที>มีส่วนเกี>ยวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที>เท่า

เทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขั Nนพื Nนฐาน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเรื>องของเชื Nอชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุ

การศกึษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถงึจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีสว่นเกี>ยวข้องกบัการ

ละเมิดสทิธิมนษุยชน เชน่ การใช้แรงงานเดก็ และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี N บริษัทได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการ

ปฏิบตัิตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจดัให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียน

สาํหรับผู้ ที>ได้รับความเสยีหายจากการถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจากการดําเนินธรุกิจของบริษัทและดําเนินการเยียวยาตามสมควร  

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที>

จะช่วยเพิ>มมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยั>งยืนของบริษัทในอนาคต 

ทั Nงนี N บริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิโดยยดึตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. z{|} ซึ>งรวมถึงประกนัสงัคม 

กองทนุเงินทดแทน และการจดัให้มีสวสดัิการพนกังานในระดบัต่าง ๆ ครอบคลมุประกนัสขุภาพ การคุ้มครองและ ประกนัภยั 

อีกทั Nง บริษัทยงัสง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และ

ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที>เกี>ยวข้องเพื>อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝังทศันคติที>ดี มี

คณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร รวมถึงเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียน

เกี>ยวกบัการปฏิบตัอิยา่งไมเ่ป็นธรรมหรือการกระทําที>ไมถ่กูต้องในบริษัทรวมถงึให้การคุ้มครองพนกังานที>รายงานเรื>องดงักลา่ว 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ มุ่งมั>นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที>ตอบสนองต่อความ

ต้องการของลกูค้า ตามมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดําเนินธุรกิจ การพฒันาสินค้าและบริการของ

บริษัทฯ เพื>อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

อย่างยั>งยืนในระยะยาว ทั Nงนี Nการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความเกี>ยวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสียหลายกลุม่ อาทิ ลกูค้า คู่ค้า ผู้ ถือ

หุ้น คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี N ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สงัคม และสิ>งแวดล้อม ซึ>งแต่ละกลุ่มย่อมมีความต้องการที>

แตกต่างกนั บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ มีสว่นได้เสียให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละกลุม่ โดยมี

รายละเอียดดงันี N 

5.1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมุง่มั>นสร้างความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้า ควบคูไ่ปกบัการสร้างผลตอบแทน

ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่อยา่งยั>งยืนในระยะยาวและยดึมั>นในหลกัการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื>อสตัย์ และ

ความเอาใจใสล่กูค้า รายละเอียดดงันี N 
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5.1.1 บริษัทฯ คํานึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าและประสิทธิภาพในการผลิต โดยมุ่งเน้นผลิตสินค้าที>มี

ความปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล รวมถึงพฒันาระบบการบริหารการบริการเพื>อให้ลกูค้าได้รับสินค้า

และบริการที>มีคณุภาพและได้รับความพงึพอใจสงูสดุ  

5.1.2 บริษัทฯ มีโครงการที>พฒันาคิดค้นสินค้าและบริการใหม่อย่างต่อเนื>อง เพื>อตอบสนองความต้องการของ

ลกูค้า เพื>อให้ลกูค้าได้ใช้สินค้าที>หลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ บริษัทฯ ยึด

มั>นในการทําการตลาดที>เป็นธรรม โดยกําหนดนโยบายการให้ข้อมลูเกี>ยวกบัสินค้าและบริการของบริษัทที>

ถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื>อให้ลกูค้าได้รับข้อมลูที>ถกูต้องและเพียงพอในการ

ตดัสนิใจ  

5.1.3 บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมั>นที>จะให้ลกูค้าได้รับความพึงพอใจสงูสดุ รวมถึงการ

ออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสนิค้าและบริการอยูเ่สมอ เพื>อให้ลกูค้ามีความมั>นใจในคณุภาพ มาตรฐาน 

และความปลอดภยัของสนิค้าและบริการของบริษัทฯ 

5.1.4 บริษัทฯ จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื>อใช้ในการสื>อสารติดตอ่กบัลกูค้า รวมถงึการรับเรื>องร้องเรียนเกี>ยวกบั

คณุภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื>อให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

5.1.5 บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที>มิชอบ 

 

5.2 ความรับผิดชอบต่อคู่ ค้า 

บริษัทฯ คํานงึถงึความเสมอภาคและความซื>อสตัย์ในการดําเนินธรุกิจ อีกทั Nงคํานงึถงึการรักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่

ค้าอยูเ่สมอ โดยการปฏิบตัติามกฎหมายและกตกิาที>กําหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ 

กําหนดแนวทางปฏิบตัติามรายละเอียดดงันี N 

5.2.1 บริษัทฯ ปฏิบตัอิยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และตั Nงอยูบ่นพื Nนฐานของการได้รับผลตอบแทนที>เป็นธรรมทั Nงสอง

ฝ่าย 

5.2.2 บริษัทฯ ไมเ่รียก รับ หรือจา่ยผลประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากผลประโยชน์ตามข้อตกลงทางการค้า หากพบ

ข้อมลูวา่มีการเรียก รับ หรือการจา่ยผลประโยชน์ใดๆ ที>ไมส่จุริตเกิดขึ Nน บริษัทฯ จะร่วมกนักบัคูค้่าตรวจสอบ

ข้อเทจ็จริง และแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ Nนอยา่งรวดเร็ว 

5.2.3 บริษัทฯ และคูค้่า ปฏิบตัติามเงื>อนไขตา่ง ๆ ที>ได้ตกลงร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด หากบริษัทฯ ไมส่ามารถปฏิบตัิ

ได้ จะต้องดําเนินการแจ้งให้คูค้่าทราบลว่งหน้า เพื>อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลกั

ของความสมเหตสุมผลและเป็นไปตามข้อปฏิบตัติามกฎหมาย 

5.2.4 บริษัทฯ ไมใ่ช้อํานาจหน้าที>ของตน หรืออาศยัอํานาจหน้าที>ของผู้ อื>น เพื>อประโยชน์ของตน หรือชว่ยเหลอื

ผู้ อื>นในทางมิชอบ 

5.2.5 บริษัทฯ ไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรมของคูค้่า ซึ>งขดัตอ่ผลประโยชน์ หรืออาจก่อความเสยีหายแก่บริษัท  

5.2.6 บริษัทฯ รักษาความลบัของคูค้่าอยา่งจริงจงัและสมํ>าเสมอ รวมถงึไมนํ่าข้อมลูของคูค้่ามาใช้เพื>อประโยชน์

ตนเองและผู้ ที>เกี>ยวข้อง 

5.3 ความรับผิดชอบต่อผู้ถอืหุ้น 
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บริษัทฯ มุง่สร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์กรและธรุกิจในระยาว โดยยดึมั>นในหลกัการกํากบัดแูลกิจการที>โปร่งใส 

รอบคอบ และจริยธรรมทางธรุกิจ เพื>อสร้างความมั>นใจให้กบัผู้ ถือหุ้น  และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิขั Nนพื Nนฐานของตน และ

มุง่มั>นในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยคํานงึถงึการเจริญเตบิโตอยา่งยั>งยืน สร้างมลูคา่เพิ>มและให้

ผลตอบแทนที>เหมาะสมอยา่งตอ่เนื>อง รวมทั Nงดําเนินธรุกิจตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที>ดี กําหนดแนวทางปฏิบตัติาม

รายละเอียดดงันี N 

5.3.1 บริษัทฯ กําหนดให้มีการบริหารจดัการและการปฏิบตัหิน้าที> โดยนําความรู้และทกัษะการบริหารมา

ประยกุต์ใช้อยา่งเตม็ความสามารถ ด้วยความซื>อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ด้วย

ความระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย เพื>อประโยชน์สงูสดุของ ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

5.3.2 บริษัทฯ ไมด่ําเนินการใดๆ ในลกัษณะที>อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

5.3.3 บริษัทฯ กําหนดไมใ่ห้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท แสวงหาประโยชน์ให้กบัตนเองและ

ผู้ เกี>ยวข้อง โดยใช้ข้อมลูภายในที>ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ และไมเ่ปิดเผยข้อมลูความลบัทางธรุกิจ

อนัจะนํามาซึ>งผลเสยีตอ่บริษัทฯ หรือบคุคลภายนอก 

5.3.4 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื>อกรรมการล่วงหน้า โดยกําหนด
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื>อกรรมการล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่
หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.4 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือมุ่งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย

เกี>ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กําหนดแนวทางปฏิบัติตาม

รายละเอียดดงันี N 

5.4.1 ประพฤตปิฏิบตัภิายใต้กรอบกตกิาของการแขง่ขนัอยา่งเสรี และเป็นธรรม 

5.4.2 ไมแ่สวงหาข้อมลูที>เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการที>ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 

5.4.3 ไม่ทําลายชื>อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจาก

มลูความจริง 

 6. การดแูลรักษาสิ=งแวดล้อม 

บริษัทให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิ>งแวดล้อมโดยบริษัทดําเนินการและควบคมุให้

การผลิตสินค้าและการให้บริการของบริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายที>เกี>ยวข้องกบัการดแูลรักษาสิ>งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี N บริษัทยงัให้ความสาํคญัตอ่การลดของเสยีจากกระบวนการผลติ โดยยดึหลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เทา่ที>จําเป็น โดยมี

วตัถปุระสงค์ เพื>อให้มีการหมนุเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ผ่านหลกัการ ลดการใช้  (Reduce) 

การใช้ซํ Nา (Reuse) และ การนํากลบัมาใช้ใหม ่(Recycle) เพื>อการดแูลรักษาและหลกีเลี>ยงการทําลายสิ>งแวดล้อม   

นอกจากนี N บริษัทฯ ได้คํานงึถงึความสาํคญัในการเปลี>ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Risks and Opportunities) 

บริษัทฯ จึงกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมลูการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่า โดยระบชืุ>อผู้ทวนสอบ

การจดัทําคาร์บอนฟตุพริ Nนท์ขององค์กรที>ขึ Nนทะเบียนกบัองค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือผู้ทวนสอบที>บริษัท
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บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 

เห็นว่ามีผลงานเป็นที>ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล เพื>อสะท้อนถึงความมุ่งมั>นในการลดผลกระทบทางลบต่อ

สิ>งแวดล้อมหรือการจดัการการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพื>อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมอย่างแท้จริง  โดยบริษัทสนบัสนนุกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในชมุชน ส่งเสริมการดําเนินงาน

ด้านจิตอาสาที>เกี>ยวข้องกบัการพฒันาชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนื>อง และปลกูจิตสํานึกด้านความรับผิดชอบต่อชมุชน สงัคม 

และสิ>งแวดล้อมให้กบัพนกังานทกุระดบั  

8.        การดาํเนินงานและการจดัทาํรายงาน  

คณะทาํงานการพฒันาความยั=งยืน (Sustainable Development Working Committee หรือ SDC)  

กําหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ แต่งตั Nงคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยกําหนดให้มีจํานวน

สมาชิกไมน้่อยกวา่ 3 คน แตไ่มเ่กิน 7 คน และคณะทํางานการพฒันาความยั>งยืนคดัเลือกสมาชิก 1 คน  ทําหน้าที>เป็นประธาน

คณะทํางานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

การกาํหนดแผนการดาํเนินการและการรายงานผลการปฏบิตักิาร 

กําหนดให้คณะทํางานการพฒันาความยั>งยืนจดัทําแผนงานนําเสนอ  คณะกรรมการบริหารเป็นรายปี โดยคํานึงถึง

กรอบแนวทางการดําเนินการพฒันาความยั>งยืน ร่วมกบัความเหมาะสมกบัการดําเนินการของบริษัท สถานะทางการเงิน และ

ผลประกอบการของบริษัท และจดัทํารายงานผลการปฏิบตักิารนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารอยา่งน้อย  ปีละ 1 ครั Nง    

 นโยบายการพฒันาความยั>งยืน ฉบบันี N มีผลบงัคบัใช้ตั Nงแตว่นัที> 11 พฤศจิกายน z{�| เป็นต้นไป 

 

 

 

(นายเพิ>มสขุ สทุธินุน่) 

ประธานกรรมการบริษัท 
 


