บริ ษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน)

นโยบายการพัฒนาความยังยื
่ นองค์กร
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จำกัด (มหำชน) มุ่งมันพั
่ ฒนำธุรกิจอย่ำงยังยื
่ นไปกับสิง่ แวดล้อมและสังคม
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจ ตำมแนวคิดด้ำนควำมยังยื
่ น ทัง้ มิตเิ ศรษฐกิจ มิตสิ งั คม และมิตสิ งิ่ แวดล้อม ตลอดจน
กำหนดให้เป็ นส่วนหนึ่งในกำรวำงกลยุทธ์ดำ้ นควำมยังยื
่ น บนพืน้ ฐำนของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ที จ่ี ะส่งเสริมให้มี
กำรพัฒนำองค์กร จัดให้มรี ะบบกำรทำงำนทีส่ ง่ เสริมให้บุคลำกรสร้ำงงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ เพื่อให้มกี ำรส่งมอบ
บริกำรทีด่ ี เสริมสร้ำงให้บริษทั ฯแข็งแกร่ง มีผลประกอบกำรทีด่ แี ละเติบโตอย่ำงมันคง
่
ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯจึงกำหนดนโยบำยและเป้ ำหมำยกำรพัฒนำควำมยังยื
่ น เพื่อเป็ นแนวทำงไป
ใช้ในทำงปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับแนวนโยบำย ดังนี้
การกากับดูแลกิ จการที่ดี
ยึดมันในกำรด
่
ำเนินกำรธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เป็ นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้
และ
รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ พนักงำน ชุมชน สังคม คู่คำ้ ลูกค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย ให้ทุก
ขัน้ ตอนของกำรดำเนินงำนสำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ ยึดมันปฏิ
่ บตั ติ ำมกฎหมำย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อบังคับ วิธกี ำร รวมทัง้ นโยบำยต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ เช่น กำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี กำรบริหำรควำมเสีย่ ง กำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เป็ นต้น
การประกอบธุรกิ จด้วยความเป็ นธรรม
ส่งเสริมกำรแข่งขันกำรค้ำอย่ำงเสรี หลีกเลีย่ งกำรดำเนินกำรทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
รวมถึงส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขัน้ ตอน
การปลูกฝัง สร้างจิ ตสานึ ก และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
พนักงำนทุกระดับปฏิบตั งิ ำนด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมบรรยำกำศและสภำพแวดล้อม
ในกำรทำงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมสุขในกำรทำงำนควบคูไ่ ปกับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองต่อเป้ ำหมำยขององค์กร
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน และการปฏิ บตั ิ ดา้ นแรงงาน
บริษทั ฯปฏิบตั ติ ่อพนักงำนและลูกจ้ำงโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ให้โอกำสอย่ำงเท่ำเทียม มอบหมำยงำนให้
เพียงพอตำมควำมสำมำรถ และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมำะสม ให้เกียรติ และปฏิบตั ติ ่อพนักงำนและลูกจ้ำงของบริษทั ฯ
ด้วยควำมเสมอภำค คำนึงถึงศักดิศรี
์ ควำมเป็ นมนุษย์ ดูแลและคุม้ ครองควำมปลอดภัยแก่พนักงำนและทรัพย์สนิ ของ
บริษทั ฯโดยไม่กระทบกับสิทธิและควำมปลอดภัยของผูอ้ ่นื รวมทัง้ ปกป้ องสิทธิสว่ นบุคคล มีกำรเก็บรักษำข้อมูล
ควำมลับ กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลส่วนบุคคลเป็ นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
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การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษทั ฯให้ควำมสำคัญกับกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของ
พนักงำน จึงได้กำหนดนโยบำยให้พนักงำนปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย ไม่เกิดโรคจำกกำรทำงำน และไม่ให้มี
ผลกระทบต่อปั ญหำด้ำนสิง่ แวดล้อม โดยรวมถึงกำรดูแลสุขภำพของพนักงำนด้วย
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯตระหนักถึงควำมสำคัญและมีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะต่อต้ำนกำรให้หรือรับสินบน และกำรคอร์รปั ชันอย่
่ ำง
จริงจัง จึงได้กำหนดเป็ นนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และกำหนดแนวทำงปฏิบตั ไิ ว้ในคูม่ อื จริยธรรมทำง
ธุรกิจ ทีจ่ ะช่วยให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯนำไปปฏิบตั ิ
การสนับสนุนการเติ บโตทางเศรษฐกิ จ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯให้ควำมสำคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มทัง้ พันธมิตร
คู่คำ้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ ตลอดในห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยังยื
่ น ดังนี้
1. ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ สร้ำงควำมพึงพอใจให้ลกู ค้ำ ในด้ำนคุณภำพ
บริกำรอย่ำงครบถ้วน เชื่อถือได้
2. ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำครัฐ พันธมิตรทำงธุรกิจ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ เพื่อมีสว่ นร่วมในกำร
พัฒนำชุมชน และสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
ส่งเสริมการดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปกป้ องดูแลสิง่ แวดล้อม กำรจัดกำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมอิ ำกำศ
โดยกำรกระตุน้ จิตสำนึกและปลูกฝั งวัฒนธรรมในเรื่องดังกล่ำว
1. สร้ำงควำมเข้ำใจเกีย่ วกับผลกระทบทัง้ ทำงบวกและลบต่อสิง่ แวดล้อม
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กรให้พนักงำนทุกคนตระหนักและมีสว่ นร่วมในกำรหำแนวทำงในกำรลดกำร
ใช้ทรัพยำกรและพลังงำน ตลอดจนกำรปล่อยของเสียและก๊ำซเรือนกระจก เพื่อป้ องกัน ควบคุม และ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยทีส่ ดุ
3. ดำเนินโครงกำร หรือดำรงไว้ซง่ึ กระบวนกำรโดยมีเป้ ำหมำยทีจ่ ะลดปริมำณผลกระทบจำกสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กิดจำกกำรดำเนินกิจกำรของบริษทั ฯ
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