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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
10.1

นโยบายภาพรวม
IRCP ตระหนักถึงความสาคัญและพร้ อมส่งเสริ มการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้ างความ

ยัง่ ยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดคาขวัญ “สร้ างคุณค่าสูค่ วามยัง่ ยืน” ให้ พนักงานทุกคนนึกถึง เตือนใจ ให้ ปฏิบตั ิงาน
โดยคานึงถึงการสร้ างคุณค่าและเป็ นประโยชน์ต่อสังคมรอบตัว เพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนถาวรทังแก่
้ ตนเอง องค์กร และสังคม
แวดล้ อม จึงได้ จดั ตังให้
้ มีกลุม่ กิจกรรม CSR IRCP ขึ ้น โดยมีตวั แทนจากแต่ละหน่วยงานมาร่วมกันคิด และจัด กิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าว
โดยกลุม่ CSR IRCP นี ้ได้ มีนโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานของ IRCP ได้ มีโอกาสสร้ าง
คุณค่าให้ กบั สังคมภายในของ IRCP โดยเน้ นการดูแลกลุม่ พนักงานและกลุม่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ให้ ทกุ คนใช้ ชีวิตในองค์กรได้ อย่างมีความสุข ด้ วยความเชื่อที่ว่าทุกคนจะทางานได้ ดี มีประสิทธิภาพ จะต้ องมีความพร้ อมทัง้
กายและใจ จึงจัดให้ มีการดาเนินการ และดูแลสุขภาพเชิงรุก (Proactive) โดยจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี ้
1. จัดงานวันเกิ ดประจาเดือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้ พนักงานที่ เกิ ดในเดือนเดียวกันได้ มีโอกาสเข้ า
มาร่ วมงาน ทาความรู้ จัก และเกิดสัมพันธภาพที่ดีแก่พนักงานที่อยู่ต่างที่ ต่างหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทางานข้ าม
หน่วยงานในอนาคต เกิ ดบรรยากาศการทางานที่ดี ติดต่อง่าย เข้ าใจง่าย ช่วยกันแก้ ปัญ หา เกิ ดการทางานเป็ นทีม ที่มี
ประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนให้ มีการจัดตังชมรมกี
้
ฬา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการสนับสนุนให้ พนักงานเล่นกีฬาและ
สัน ทนาการต่ า งๆ เป็ นการสร้ างเสริ ม สุข ภาพที่ ดี ทัง้ กายและใจ ทัง้ ยัง ท าให้ เกิ ด การกิ จ กรรมร่ ว มกัน เป็ นกลุ่ม เชื่ อ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ช่วยลดความชัดแย้ งในการทางานได้ บางส่วน โดยปั จจุบนั มีการจัดตังชมรมไปแล้
้
ว 2 ชมรม
คือแบดมินตัน และฟุตซอล
3. จัดการแข่งขันกีฬาภายใน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้ างเสริ มสุขภาพพลานามัย และความสามัคคีในหมู่
พนักงานของกลุ่มบริ ษัท IRCP โดยรู ปแบบงานมีการแบ่งพนักงานไปอยู่ตามสีต่างๆ คละกลุ่มกัน มีการแข่งขันกีฬาแบบ
จริ งจัง อาทิ ฟุตซอล แชร์ บ อล และกีฬาฮาเฮ ละลายพฤติกรรมสานสัมพันธ์ เช่น บอลลูนบัม๊ วิ่งเลข บอลสามัคคี เป็ นต้ น
รวมทังมี
้ การประกวดกองเชียร์ ให้ เกิดความสนุกสนานเรี ยกรอยยิ ้ม ทาให้ บรรยากาศในงานเต็มไปด้ วยความสุข สนุกสนาน
10.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน

บริ ษัทมีการจัดทารายงานโดยเปิ ดเผยรายละเอียดผ่านรายงานประจาปี , 56-1 และรายงานการพัฒนาความยัง่ ยืน
นอกจากนี ้ในส่วนของการดาเนินงานบริ ษัทมีนโยบายคุณภาพ “มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้ าและบริ การอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้ า” และคาขวัญประจาใจ “สร้ างคุณค่าสูค่ วามยัง่ ยืน” ให้ พนักงานนึกถึง สร้ างให้ เป็ นวัฒนธรรม
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องค์กรให้ ทกุ คนมีจิตสานึก รู้จกั สร้ างคุณค่าในกรอบหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของตนเองอย่างมีคณ
ุ ภาพ เพื่อให้ เกิดความ
ยัง่ ยืนต่อตนเองและสังคมอย่างเป็ นรูปธรรม การดาเนินการและการรายงานในส่วนของกิจกรรมเพือ่ สังคมของกลุม่ CSR
IRCP ได้ มีการเสนองบประมาณเป็ นรายปี และมีการดาเนินการและติดตามรายงานผลรายเดือนและรายไตรมาสต่อที่
ประชุมฝ่ ายบริ หาร
ในส่วนของการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จะต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อความโปร่งใสและเป็ นธรรม
รวมทังป้
้ องกันการเกิดการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เลือกผลิตภัณฑ์จากบริ ษัทชันน
้ าที่โรงงานซึง่ ได้ รับการรับรองและมี
มาตรฐานสากล เช่น ISO, UL เป็ นต้ น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้ แก่ HP, DELL, IBM, SUN, Tellabs, Aruba, NSN, Fortinet
เป็ นต้ น นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและลูกจ้ างอย่างเป็ นธรรม และมีช่องทางให้ พนักงานและ
ลูกจ้ าง สามารถเสนอแนะข้ อคิดเห็นหรื อร้ องเรี ยนต่อกรรมการได้
10.3

การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรับผิดชอบต่ อสังคม (ถ้ ามี)

- ไม่มี 10.4

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After Process)
IRCP มุ่งมัน่ ในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมและดูแ ลรักษาสิ่งแวดล้ อมภายนอก โดยมุ่งทาประโยชน์สร้ าง

คุณค่าทังระดั
้ บปั จเจกบุคคล และระดับชุมชน ซึ่งมีวิธีการในหลายรูปแบบ ทังจากการจั
้
ดกิจกรรมแบบตังโครงการเอง
้
หรื อ
การเข้ าร่ วมกับ กิ จกรรมที่ กลุ่ม องค์ ก รต่าง ๆ ทัง้ ภาครั ฐและเอกชน ที่ จัด ตัง้ ขึน้ ตามวัต ถุป ระสงค์ ต่าง ๆ เป็ น การเฉพาะ
ตลอดจนการดาเนินการที่เป็ นสาธารณะกุศลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในลักษณะภาคสมัครใจ ซึ่งได้ รับผลตอบรับที่ดีทงจาก
ั้
ภายในและภายนอกองค์กร โดยกิจกรรมที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วนับแต่เริ่ มก่อตังกลุ
้ ม่ CSR IRCP มีดงั ต่อไปนี ้
1. โครงการอาสาสร้ างห้ องสมุดดิน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ณ โรงเรี ย นวัดสามะกัน อ.นครหลวง
จ.พระนครศรี อยุธยา โครงการนี ้อาสาสมัครของ IRCP ได้ ร่วมกันทาบุญสร้ างห้ องสมุดดินให้ เด็ก ๆ อันเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยพัฒนาสังคมของประเทศแล้ ว ยังได้ ความรู้เทคนิคการทาบ้ านดิน เฟอร์ นิเจอร์ ดินเบื อ้ งต้ น ได้ สร้ างสรรค์งานปั น้ ดินตาม
จินตนาการของตัวเอง แล้ วยังได้ ร้ ูจกั พบปะกับเพื่อนอาสาจากที่ตา่ ง ๆ ต่างอาชีพ ต่างภูมิลาเนา เป็ นการเปิ ดโลกทัศน์ใหม่ ๆ
ให้ แก่อาสาสมัคร IRCP ไปในคราวเดียวกัน
2. กิจกรรมเดินเฉลิมพระเกียรติ วันหัวใจโลก 2557 ณ สวนหลวง ร.๙ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2557
จัดโดยมูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยความร่วมมือของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ เป็ นโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคหัวใจในพระอุปถัม ภ์ สมเด็จพระศรี น คริ นทราบรมราชชนนี มูลนิ ธิ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ มู ล นิ ธิ ส่ ง เสริ ม เพื่ อ การดู แ ลตนเองส าหรั บ โรคเรื อ้ รั ง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข และ
กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันหัวใจโลก ครัง้ ที่ 15 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อกระตุ้นเตือนในประชาชนชาวไทย ให้
ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อปลอดจากการเป็ นโรคหัวใจร่วมกับชาวโลก
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3. IRCP เข้ าร่ วมกับบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย CSR CLUB maiA รวมพลังสร้ างสัปปายะ
ทากิจกรรม 5ส ในโครงการ "วัดสร้ างสุข คนสร้ างชาติ พุทธศาสน์ สร้ างใจ" สร้ างสังคมแห่งความสุข ที่จัดโดยสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ (สสส.) สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ ปน)
ุ่ สานักงานเขตสาทร และชุมชนใน
พื ้นที่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ
4. โครงการ Wireless นี ้ พี่ให้ น้อง วันที่ 23-25 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรี ยนบ้ านห้ วยบง จ.ตาก โครงการนี ้มี
แนวคิดจากการนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทที่เหลือใช้ ค้ างสต็อค นาไปทาให้ เกิดประโยชน์ แก่สงั คม ซึ่งริ เริ่ มโครงการโดยบริ ษัท
ไอที ดิสทริ บิวชัน่ จากัด (ITDC) ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อของ IRCP ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านอุปกรณ์เครื อข่าย ได้ นาอาสาสมัคร
ไปติดตังอุ
้ ปกรณ์ Wireless และแนะนาวิธีใช้ งาน การตังค่
้ าและการดูแลรักษาเบื ้องต้ นให้ แก่คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยน
บ้ านห้ วยบง จ.ตาก
5. กิ จ กรรมบริ จ าคโลหิ ต หนี ผี ม าให้ เลื อ ด วัน ที่ 31 ตุ ล าคม 2557 ณ สภากาชาดไทย ซึ่ ง ตรงกับ วัน
Halloweenพอดี กิจกรรมนี ้ถือเป็ นสาธารณะกุศลที่อาสาสมัคร IRCP วางแผนดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ 4 เดือน โดย
ธนาคารเลือด ยังคงต้ องการรับบริ จาคเลือดอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากการขาดแคลน ผู้ต้องการเลือดยังมีอยู่สงู ในขณะที่
จานวนผู้บริ จาคยังมีไม่มากนัก
6. โครงการวัดสะอาด สว่าง สงบ วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ณ วัดสุนทรธรรมมิการาม จ.นนทบุรี โดย IRCP
และบริ ษัทในเครื อได้ ร่วมกันบริ จาควัสดุอปุ กรณ์และเครื่ องมือที่เกี่ยวกับความสะอาด สว่าง สงบ อาทิ เครื่ องฉีดน ้า สายยาง
ไม้ ม็อบ ที่โกยผง ไม้ กวาด หลอดไฟ และพัดลมเป็ นต้ น รวมทังจั
้ ดให้ พนักงานในกลุม่ บริ ษัท IRCP ได้ ร่วมทาความสะอาดพื ้น
รอบบริ เวณพระอุโบสถ ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟรอบพระอุโบสถ ตลอดจนถึงการติดตังพั
้ ดลมในพระอุโบสถ เพื่อเป็ น
สาธารณะกุศล พัฒนาชุมชนและสภาพแวดล้ อมให้ มีสขุ ลักษณะที่ดี น่าอยู่
7. กิจกรรม “กาจัด Alien Species” วันที่ 17 มกราคม 2558 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
โดยกลุ่ม CSR IRCP นาคณะพนักงาน IRCP group ประมาณ 120 ท่านไปร่ วมกาจัดวัชพืชตามถนนในอุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 – 1.5 ชัว่ โมง และนาคณะพนักงานท่องเที่ยวพักผ่อนประจาปี ณ ที่พกั ใกล้ เคียง
8. กิจกรรมวัดปลอดภัยไร้ โจร วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ วัดเลียบ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยกลุ่ม CSR
IRCP นาอุปกรณ์ DVR และกล้ อง CCTV ไปติดตังรอบโบสถ์
้
ศาลาและกุฏิพระสงฆ์ จานวน 16 จุด เพื่อความปลอดภัยของ
พระสงฆ์และทรัพย์สนิ ของวัด
9. กิจกรรมทอดกฐิ น วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรี ยนหนองแวงวิทยานุกูล จ.กาฬสินธุ์ โดย IRCP
group ร่ วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทาการทอดกฐิ น มอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ กีฬา เพื่อใช้ ในกิจการด้ าน
การศึกษา สนับสนุนการเทคโนโลยีการเรี ยนรู้ แก่นกั เรี ยนในชนบท
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แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัท ได้ เห็นความสาคัญของการป้องกันและต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการส่ง
กรรมการของบริ ษัท ไปเข้ าร่วมอบรมสัมมนา ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจถึงแนวทางดังกล่าว เพื่อนามาใช้ ในการบริ หารงาน
ภายใต้ นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ และบริ ษัท ได้ ให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการรณรงค์การต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน่ พร้ อมทังให้
้ กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หาร เห็นความสาคัญและถ่ายทอด ทาความเข้ าใจกับผู้บริ หารระดับสูง
ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ นาไปอธิบายและให้ ความรู้กบั พนักงานในหน่วยงานทุกคน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการประกาศนโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร ให้ ทราบโดยทัว่ กัน และให้
คณะกรรมการบริ ษัทตลอดจนพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายอย่างเคร่งครัด (อ้ างอิงตามประกาศ
บริ ษัทที่ 5/57) ดังนี ้
บริ ษัทได้ กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังต่อไปนี ้
1. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราวของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท ดาเนินการหรื อ
ยอมรับหรื อให้ การสนับสนุน การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรู ปแบบทังทางตรงและทางอ้
้
อม รวมถึง ผู้รับจ้ างหรื อผู้รับจ้ างช่วง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และกาหนดให้ มีการสอบทานการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ ตลอดจน
มีการทบทวนแนวทางปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกาหนด ประกาศ กฎหมาย และการเปลีย่ นแปลง
ทางธุรกิจ
2. ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พนักงานชั่วคราวของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยทุกบริ ษัท รับของขวัญ เงิน
รางวัล หรื อประโยชน์อื่นใด เกินกว่ามูลค่า 1,000 บาท เว้ นแต่ จะได้ กรอกแบบฟอร์ มเอกสาร การรับของขวัญ เงินรางวัล
หรื อประโยชน์อื่นใด โดยได้ รับความเห็นชอบจากผู้บริ หารหน่วยงานสูงสุด และ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร อนุมตั ิแล้ วเท่านัน้
3. มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจและเป็ นหน้ าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้บงั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรื อผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิเพื่อให้ การดาเนินการด้ านการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
4. บริ ษัทพัฒนามาตรการการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหลักปฏิบตั ิด้าน
ศีลธรรม โดยจัดให้ มีการประเมินความเสีย่ งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อกลุม่ เสีย่ งต่อ การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ และนามาจัดทา
เป็ นคูม่ ือแนวทางในการปฏิบตั ิแก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ อง
5. บริ ษัทไม่กระทาหรื อสนับสนุนการให้ สินบนในทุกรู ปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ การดูแล รวมถึงการควบคุม
การบริ จาคเพื่อการกุศล การบริ จาคให้ แก่พรรคการเมือง การให้ ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความ
โปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้ มน้ าวให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐหรื อเอกชน ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
6. บริ ษัทจัดให้ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงานมีการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสม
โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื ้อ งานส่งเสริ มการขาย งานบัญชี การเงิน
7. บริ ษัทจัดให้ มีความรู้ ด้านการต่อต้ าน การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน
เพื่อส่งเสริ มความซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ ให้ เห็นความมุง่ มัน่ ของบริ ษัท
8. บริ ษัทจัดให้ มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่ งใสและถูกต้ องแม่นยา

หน้ ำ 92

แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)

บริษทั อิ นเตอร์เนชั ่นแนล รีเสริ ช คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหำชน)

9. บริ ษัทส่งเสริ มให้ มี การสือ่ สารหลากหลายช่องทางเพื่อให้ พนักงานและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องสามารถแจ้ งเบาะแสอัน
ควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้ ว่าผู้แจ้ งเบาะแสได้ รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ ถูกลงโทษ โยกย้ ายที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่ แกล้ งด้ วย
ประการใด และรวมถึงการแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้ งเข้ ามา
10. บริ ษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทจุ ริ ตคอร์ รัปชัน่ ฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ตามกฏหมายสูงสุดทังทางแพ่
้
งและอาญา และจนกว่าคดีจะถึงที่สดุ
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