
GRI-G4 Index : G4-56

รายงานความยั่งยืนประจําปี 256050

ในปี 2560 บรษิทัฯ ได้รบัคดัเลอืกให้อยูใ่นรายชือ่ ESG 100 หรอื 
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านอีเอสจี  
(Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นปีที ่2 
จากหน่วยงานอเีอสจ ีเรทติง้ ของสถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่เป็นผูร้เิริม่
พัฒนาข้อมูลด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ได้จัดอันดับหลักทรัพย์
จดทะเบียนท่ีมีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล จ�านวน 100 บริษัท ด้วยการคัดเลือก

บริษัทฯ มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงานใหม่
ทกุระดบั โดยผ่านหลกัสตูร “จรยิธรรมกบัความยัง่ยนืขององค์กร” 
เรื่องจริยธรรมธุรกิจและข้อบังคับในการท�างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน  
จ�านวน 60 คน ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน 

จาก 656 บรษิทัจดทะเบยีน ซึง่เกณฑ์การพจิารณาจาก ESG 100  
ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลในหัวข้อความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมในรายงานประจ�าปี ข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ของ 
กองทนุเปิดทสิโก้ ESG เพือ่สังคม ข้อมลูจากรายงานความยัง่ยนื 
ข้อมลูผลส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ข้อมลู
โครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ และ
ข้อมลูจากการวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้เสยีและสือ่

มคีวามตระหนกัและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการสร้างคณุภาพ
จรยิธรรม ตลอดจนการน�าหลกัธรรมมาเป็นพืน้ฐานในการท�างาน 
เพื่อน�าพาองค์กรและตนเองไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

• ผลการประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

• การอบรมด้านจริยธรรมกับความยั่งยืนขององค์กร

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�าหนด
แนวทางในการดูแลผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ (Code of Conduct) โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า คูค้่า  ชมุชนสงัคม 
และสิง่แวดล้อม ซ่ึงไม่เพยีงแต่เฉพาะตามทีก่ฎหมายก�าหนดเท่านัน้ 
แต่ยงัรวมถงึการไม่กระท�าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิ/ลดิรอนสทิธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นด้วย โดยก�าหนดแนวทางด้าน
จรยิธรรมทางธรุกจิ ดงันี้

• การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคล
 ที่มีความเกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผยรายงานการมี
ส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องตาม
มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2551 และก�าหนดให้มกีารทบทวนรายงานฯ ภายในเดอืน
มกราคมของทกุปี และ/หรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงข้อมลู 
โดยให้ส่งรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 7 วัน
ท�าการ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบั
จดัการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการแผนก

ขึน้ไป รวมทัง้พนกังานทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง โดยในปี 2560 มกีาร
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จ�านวน 138 ราย ผลการส�ารวจ
พบว่าไม่มีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้
ส่วนเสยีและท�าธรุกรรมกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทัง้นี ้ได้ขึน้
ทะเบยีน และสรปุรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล เพือ่แจ้งให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  
รับทราบ

• กระบวนการแจ้งเบาะแส
 บรษิทัฯ ก�าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรยีนและข้อเสนอแนะ

ในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดกฎหมาย 
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียมีช่องทาง 
การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง 
ระบบบริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมลของ
กรรมการอสิระโดยตรงหรอืส่งจดหมายร้องเรยีนผ่านเลขานกุาร 
บริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่
ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ 
ในเรื่องการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบการท�าผิด
ด้านจริยธรรม หรือการที่ได้รับความไม่เป็นธรรม และให ้
ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระท�า

5.2 การด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม



GRI-G4 Index : G4-15, G4-16, G4-56, G4-SO4

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 51

กระบวนการแจ้งเบาะแส

นโยบายการต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน
เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่างแท้จริง จึงได้ก�าหนด
แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและ 
ต่อเนื่อง 8 ปี (ปี 2553 - 2560) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับ
ความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพมี
ประสทิธภิาพ มจีติส�านกึทีด่ ีมวีนิยั มคีวามรู ้มคีณุธรรมจรยิธรรม 
น�าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสรมิและปลกู
ฝังจริยธรรมองค์กร  

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกท่ีประกาศเจตนารมณ ์
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันและเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่าน 
การรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption Council: CAC) เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม 2556

ในป ี  2559 บริษัทฯ ได ้ รับการรับรองการยื่นต ่ออายุ 
(Recertification) โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นจาก 
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Collective 
Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 

5.3 การต่อต้านการทุจริต

ส่งเรือ่งให้กรรมการผูอ้�านวยการ
รับเรื่องไปด�าเนินการ

ร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้

แจ้งคณะกรรมการบริษัท 
รบัทราบในการประชมุครั้งถัดไป

แหล่งที่มาของการแจ้งเบาะแส

รายงานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

รับทราบผลการด�าเนินการภายใน 7 วัน

1. เวป็ไซต์ของบรษิทัฯ
2. Web Portal
3. คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิและข้อพงึปฏบิตัใิน
 การท�างาน
4. แนบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี
  แบบ ( 56-1)
5. รายงานประจ�าปี (แนบ 56-2)
 รายงานกรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ

รบัทราบผลการด�าเนนิการภายใน 7 วนั
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