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นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม  

(Corporate Social Responsibilities : CSR) 

บริษัท โรจูคสิ อนิเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัทฯ") ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัตอ่ควำมรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย บริษัทฯ จึงมีนโยบำยเก่ียวกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social 
Responsibilities : CSR) ซึง่ก ำหนดหลกักำร 9 ขอ้ ไดแ้ก่ กำรประกอบธุรกิจดว้ยควำมเป็นธรรม กำรตอ่ตำ้นกำรทจุริต
คอรร์ปัชั่น กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม ควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค กำรจัดกำร
สิ่งแวดลอ้ม กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม กำรมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำม
รบัผิดชอบต่อสงัคมสิ่งแวดลอ้มและผูม้ีสว่นไดเ้สีย และกำรจัดท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือใหก้ำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตำมหลกักำรแนวทำงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกิจกำรที่ก  ำหนดโดยตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ์") ซึง่มีรำยละเอียดดงันี ้  

1. การด าเนินงาน 

1.1 กำรประกอบกิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรม 

1.1.1. บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจดว้ยควำมซื่อสัตย ์สุจริต เป็นธรรม และด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีควำม
รบัผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้ทำงกฎหมำย จรรยำบรรณ และมุง่มั่นท ำควำมดีตอ่บคุคล กลุม่ชมุชน สงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม และประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรด ำเนินงำนท่ีมีมำตรฐำนและมีกำรควบคมุท่ีดี  
โดยใชค้วำมรูค้วำมสำมำรถอย่ำงเต็มท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ดว้ยขอ้มูลท่ีเพียงพอและมีหลกัฐำน
สำมำรถอำ้งอิงไดร้วมทั้งถือปฏิบัติตำมข้อกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด 
ตลอดจนใหค้วำมรว่มมือกบัเจำ้หนำ้ท่ีของรฐั  

1.1.2. ดำ้นกำรปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคูค่ำ้อย่ำงเป็นธรรม ไมเ่รียกรอ้งหรือรบัผลประโยชนใ์ดๆ 
ท่ีไม่ชอบธรรมจำกคู่คำ้ และหำกปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดไม่ได ้ใหร้ีบแจง้คู่คำ้ใหท้รำบล่วงหนำ้เพ่ือ
รว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ข 

1.1.3 ดำ้นกำรปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อคู่แข่งทำงกำรคำ้ ภำยใตก้รอบกติกำของ
กำรแข่งขนัท่ีดีอย่ำงเป็นธรรม และไมแ่สวงหำขอ้มลูที่เป็นควำมลบัของคูแ่ข่งขนัทำงกำรคำ้ดว้ยวิธีท่ี
ไมส่จุริต  

1.1.4. บริษัทฯ ส่งเสริมใหพ้นักงำนและบุคลำกรของบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรประกอบ
กิจกำรดว้ยควำมเป็นธรรมท่ีสอดคลอ้งกบักฎหมำยและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้
สนบัสนนุให ้บริษัทย่อยและบริษัทรว่มยอมรบัและปรบัใชน้โยบำยในกำรประกอบกิจกำรดว้ยควำม
เป็นธรรมในลกัษณะเดียวกนั 
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1.2. กำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น 

บุคลำกรของบริษัทฯ ซึ่งในท่ีนีไ้ดแ้ก่ กรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ จะตอ้งปฏิบัติตำม
นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น กฎบัตร และจรรยำบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of 
Conduct) ของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครดั โดยจะตอ้งไม่เขำ้ไปเก่ียวขอ้งกับเรื่องกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม รวมถงึตอ้งปฏิบตัิดงันี ้

1.2.1. ไม่เรียกรบัและจ่ำยสินบนกบับุคคลอื่นใดท่ีตนไดเ้ขำ้ไปติดต่องำน รวมถึงหน่วยงำนรำชกำร เพ่ือให้
ไดม้ำซึง่ประโยชนใ์นทำงมิชอบ 

1.2.2. ละเวน้กำรรบัของขวญั กำรเลีย้งรบัรอง หรือเงินสนบัสนนุจำกลกูคำ้หรือคู่คำ้ ท่ีมีมลูคำ่สงูเกินควำม
จ ำเป็น หำกมีควำมจ ำเป็นตอ้งรบัของขวญัในโอกำสตำมประเพณีนิยมท่ีมีมลูคำ่เกินกว่ำท่ีก ำหนดไว้
ในกฎบัตรและจรรยำบรรณ และขอ้พึงปฏิบัติในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ ให้
บคุลำกรรำยงำนใหบ้ริษัทฯ รบัทรำบและน ำสง่บริษัทฯ ตอ่ไป 

1.2.3. ระมดัระวงัเก่ียวกับกำรใหแ้ละรบัของขวญั ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด รวมถึงกำรเลีย้งรบัรอง
ต่ำงๆ จะต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ทำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยมเท่ำนั้น โดยมีมูลค่ำท่ี
เหมำะสมและตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจอย่ำงมีนยัส  ำคญัของบุคลำกรของบริษัทฯ และ
จะตอ้งเป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรและจรรยำบรรณ และขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of 
Conduct) ของบริษัทฯ 

1.2.4. ในกำรใหเ้งินสนับสนุนและกำรบริจำคเพ่ือสำธำรณกุศล ตอ้งมีหลกัฐำนกำรบริจำคท่ีชัดเจนและ
เช่ือถือได ้เพ่ือใหม้ั่นใจว่ำกำรใหเ้งินสนับสนุนและกำรบริจำคเพ่ือสำธำรณกุศลนั้นไม่ไดใ้ช้เป็น
ขอ้อำ้งส ำหรบักำรทจุริตคอรร์ปัชั่น 

1.2.5. ด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจอย่ำงเป็นกลำง ไม่ฝักใฝ่ทำงกำรเมือง นักกำรเมือง หรือพรรคกำรเมือง
พรรคใดพรรคหนึ่ง และไม่ใหก้ำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรือสิ่งของแก่พรรคกำรเมือง นักกำรเมือง 
หรือผูส้มคัร รบัเลือกทำงกำรเมืองใดๆ  

1.2.6. ปฏิบตัิตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน โดยมีกำรก ำหนดระบบควบคมุ
ภำยในเพ่ือป้องกนัมิใหม้ีกำรทจุริตคอรร์ปัชั่น ผูม้ีอ  ำนำจในกำรอนมุตัิจ่ำยเงินและวงเงินท่ีรบัผิดชอบ
โดยตอ้งเป็นไปตำมระเบียบขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และตอ้งมีเอกสำรหลกัฐำนท่ีชดัเจน  

1.2.7. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หำกพบเห็นกำรกระท ำท่ีเป็นกำรทุจริตคอรร์ัปชั่นหรือส่อไปในทำงทุจริต
คอรร์ัปชั่นท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ตอ้งแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชำทรำบทันที และตอ้งปฏิบัติตำม
นโยบำยกำรรับเรื่องรอ้งเรียนกำรทุจริตและกำรกระท ำผิด รวมทั้ง ตอ้งปฏิบัติตำมกฎบัตร และ
จรรยำบรรณ และขอ้พงึปฏิบตัิในกำรท ำงำน (Code of Conduct) ของบริษัทฯ อย่ำงเครง่ครดั 
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1.2.8. มีกำรสื่อสำรนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ไปยงัหน่วยงำนทุกระดบัในบริษัทฯ ผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น กำรอบรมพนักงำน ระบบสื่อสำรภำยในของบริษัทฯ เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทรำบและน ำ
นโยบำยไปปฏิบตัิ เป็นตน้ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัจดัใหม้ีกำรอบรมแก่บคุคลำกรของบริษัทฯ เพ่ือใหค้วำมรูเ้ก่ียวกบันโยบำยและแนวทำง
ปฏิบตัิในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น และส่งเสริมใหม้ีควำมซื่อสตัยส์จุริต และรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัิ
ตำมหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบ และเพ่ือสรำ้งควำมเขำ้ใจท่ีถูกตอ้งร่วมกันเก่ียวกบักำรใหแ้ละรบัของขวญั 
ทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ์ื่นใด กำรเลีย้งรบัรองท่ีเป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงคท์ำงธุรกิจหรือตำมประเพณีนิยม กำร
ใหเ้งินสนบัสนนุ กำรบริจำค เพ่ือสำธำรณกศุล กำรช่วยเหลือและสนบัสนนุทำงกำรเมือง  

1.3. กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

บริษัทฯ ตระหนกัดีวำ่กิจกำรตอ้งเคำรพตอ่ชีวิตและศกัดิศ์รีควำมเป็นมนษุยข์องทกุคน ซึง่นบัเป็นรำกฐำนของ
กำรบริหำรและกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล รวมทัง้กำรสรำ้งมนษุยสมัพนัธใ์นสงัคม 

ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและกระตุน้ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำน
และควำมเสมอภำค โดยไม่ค  ำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่องเชือ้ชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเช่ื อทำง
กำรเมือง หรือควำมเช่ือในทำงอ่ืนใด ชำติพนัธุห์รือพืน้เพทำงสงัคม ทรพัยส์ิน ก ำเนิด หรือสถำนะ โดยบริษัทฯ 
หมั่นตรวจตรำและดแูลไมใ่หธุ้รกิจของบริษัทฯ เขำ้ไปมีสว่นเก่ียวขอ้งกบักำรละเมิดสิทธิเสรีภำพของบคุคลทัง้
ทำงตรงและทำงออ้ม เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใชแ้รงงำน (Forced Labor) ต่อตำ้นกำรใชแ้รงงำนเด็ก 
(Child Labor) ใหค้วำมเคำรพนบัถือและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำยดว้ยควำมเป็นธรรมบนพืน้ฐำนของ
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์ตลอดจนส่งเสริมใหมี้กำรเฝ้ำระวังกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดดำ้นสิทธิมนุษยชน
ภำยในบริษัทฯ และมีกำรกระตุน้ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรสิทธิมนษุยชนตำมมำตรฐำนสำกล เป็นไปตำม
เจตนำรมณ์ของปฏิญญำสำกลว่ำดว้ยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ( the United Nations Universal 
Declaration of Human Rights) โดยควำมรบัผิดชอบของธุรกิจดำ้นสิทธิมนุษยชนยงัครอบคลมุไปถึงบริษัท
ในเครือ ผูร้่วมทุน และคู่คำ้ นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและเปิดโอกำสใหพ้นกังำน ในกำร
แสดงควำมคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเก่ียวกบักำรถกูละเมิดสิทธิของแตล่ะบคุคล 

1.4. กำรปฏิบตัิตอ่แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บริษัทฯ เช่ือว่ำทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีส  ำคัญท่ีสุดในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำและ
ผลตอบแทนให้แก่กิจกำร เน่ืองจำกกำรปฏิบัติงำนในด้ำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ จ ำเป็นต้องใช้ควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถ รวมทัง้ควำมทุ่มเททัง้แรงกำยและแรงใจในกำรท ำงำนใหบ้รรลเุป้ำหมำย 
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ดงันัน้บริษัทฯ จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิต่อพนกังำนของบริษัทฯ โดยกำรไม่เลือกปฏิบัติในกำรจำ้งงำน 
ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีเสรีภำพในกำรสมำคม และยินดีร่วมเจรจำต่อรองเพ่ือใหพ้นกังำนไดร้บัควำมคุม้ครอง
ทำงสงัคม รวมทัง้จดัใหม้ีสวสัดิกำรและสภำพแวดลอ้มท่ีค ำนงึถงึสขุภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน 

นอกจำกนี ้จะตอ้งปฏิบัติต่อพนกังำนอย่ำงยุติธรรม บริหำรงำนโดยควำมไม่ล  ำเอียง สนับสนุนในกำรสรำ้ง
ศกัยภำพในควำมกำ้วหนำ้และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของพนักงำน รวมทัง้ส่งเสริมใหพ้นักงำนมี
ควำมเขำ้ใจในเรื่องจรรยำบรรณท่ีพนักงำนตอ้งพึงปฏิบตัิ จัดสวสัดิกำรใหแ้ก่พนกังำนอย่ำงเหมำะสม และ
ปฏิบตัิต่อพนกังำนดว้ย ควำมสจุริตใจดว้ยกำรรบัฟังขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่ำงมีเหตผุล โดยนโยบำย
ตำ่งๆ ของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้

1.4.1. กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนและสวสัดิกำรแก่พนกังำน 

บริษัทฯ มีนโนบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนทั้งในรูปของเงินเดือน และ/หรือโบนัสท่ีเป็นธรรมและ
เหมำะสมตำมศกัยภำพของพนกังำนรวมถึงสรำ้งควำมมั่นคงในสำยอำชีพและมีโอกำสกำ้วหนำ้ใน
อำชีพอย่ำงเป็นธรรม และจดัใหม้ีสวสัดิกำรดำ้นต่ำงๆ ส  ำหรบัพนกังำนของบริษัทฯ ตำมท่ีกฎหมำย
ก ำหนด  

1.4.2. กำรพฒันำควำมรูศ้กัยภำพของกรรมกำร ผูบ้ริหำร พนกังำน และกำรฝึกอบรม 

บริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ โดยสนับสนุนใหพ้นักงำนมีกำรพัฒนำ
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ศักยภำพ มีทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และกำรท ำงำนเป็นทีม 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังไดส้นับสนุนกำรพัฒนำองคก์รและทรพัยำกรบุคคล โดยเนน้กระบวนกำร
ท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ กำรก ำหนดบทบำทหนำ้ท่ีของพนกังำนใหช้ดัเจน กำรก ำหนดผลตอบแทนท่ี
เหมำะสม กำรพฒันำระบบ กำรประเมินและเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนของพนกังำน 

1.4.3. นโยบำยควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยั 

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยท่ีสนับสนุนใหพ้นักงำนปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงปลอดภัยและมีสุขอนำมัยใน
สถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้กำรป้องกนัอบุตัิเหตท่ีุอำจเกิดขึน้ไดอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
และจะเสริมสรำ้งใหพ้นกังำนมีจิตส ำนกึดำ้นควำมปลอดภยั อีกทัง้มีกำรใหค้วำมรูผ้่ำนกำรฝึกอบรม
และส่งเสริมใหพ้นักงำนมีสุขภำพอนำมัยท่ีดี รวมถึงดูแลสถำนท่ีท ำงำนใหถู้กสุขลักษณะและมี
ควำมปลอดภยัอยู่เสมอ 

1.5. ควำมรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค 

1.5.1. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตอ่ลกูคำ้อย่ำงเป็นธรรมในเรื่องของสินคำ้โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ และไมเ่ปิดเผยขอ้มลู
ของลกูคำ้ท่ีตนไดล้่วงรูม้ำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจ อนัเป็นขอ้มลูท่ีตำมปกติวิสยัจะพึงสงวนไว ้ไม่
เปิดเผย เวน้แตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 
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1.5.2. บริษัทฯ เปิดใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรียนไดเ้ก่ียวกบัควำมไมส่มบรูณข์องสินคำ้ รวมถงึเปิดเผยข่ำวสำร
ขอ้มลูของสินคำ้อย่ำงถกูตอ้งครบถว้นตอ่ผูบ้ริโภค 

1.5.3. บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงและเง่ือนไขตำ่งๆ กบัลกูคำ้อย่ำงเป็นธรรม หำกปฏิบตัิตำมขอ้ตกลง
หรือเง่ือนไขไมไ่ด ้ตอ้งรีบแจง้ใหล้กูคำ้ทรำบ เพ่ือหำทำงออกรว่มกนั 

1.5.4. บริษัทฯ ยดึมั่นในกำรตลำดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรใหล้กูคำ้ไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบั
สินคำ้ของบริษัทฯ ท่ีถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพ่ือใหลู้กคำ้มีขอ้มูลท่ี
ถกูตอ้งและเพียงพอในกำรตดัสินใจ 

1.5.5. บริษัทฯ จดัใหม้ีกิจกรรมตำ่งๆ เพ่ือเสริมสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งลกูคำ้กบับริษัทฯ ใหย้ั่งยืน 

1.6. กำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม 

บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของสิ่งแวดลอ้มต่อกำรด ำรงชีวิตของมนุษย ์ในขณะท่ีสงัคมปัจจุบันเริ่ม
ตระหนักถึงควำมส ำคญักับกำรรกัษำสิ่งแวดลอ้มอย่ำงจริงจัง โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำร
ป้องกนัมลภำวะ กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยดัพลงังำนตำมหลกักำรสำกล และกำรปกป้อง
สิ่งแวดลอ้มและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

1.7. กำรรว่มพฒันำชมุชมและสงัคม 

บริษัทฯ มีแนวทำงท่ีจะปฏิบัติหรือควบคุมใหม้ีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ
รบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงใหค้วำมร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำสำท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อ
ชมุชนและสงัคม เพ่ือสง่เสริมใหเ้กิดควำมเขม้แข็งทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนกำรฟ้ืนฟสูงัคมและวฒันธรรม 

1.8. กำรมีนวตักรรมและเผยแพรน่วตักรรมซึง่ไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนท่ีมีควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม สิ่งแวดลอ้ม และ
ผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

บริษัทฯ สนบัสนุนใหม้ีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร และในระดบัควำมรว่มมือระหวำ่ง
องคก์ร ซึ่งหมำยถึงกำรท ำสิ่งต่ำงๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด กำร
พฒันำผลิตภณัฑ ์เพ่ือเพ่ิมมลูค่ำ เป้ำหมำยของนวตักรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท ำใหส้ิ่งต่ำงๆ 
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงท่ีดีขึน้ ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชนต์อ่สงัคมสงูสดุ 

กำรเผยแพรน่วตักรรมถือเป็นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยกำรสื่อสำรและเผยแพรใ่หก้บักลุม่ผูม้ีสว่นไดส้่วน
เสียรบัทรำบทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีหลำกหลำย เพ่ือใหม้ั่นใจวำ่ขอ้มลูข่ำวสำร
ของบริษัทฯ เขำ้ถงึกลุม่ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียของบริษัทฯ อย่ำงทั่วถงึ 

1.9. กำรจดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม  

บริษัทฯ มีควำมมุง่มั่นท่ีจะแสดงควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยจดัท ำรำยงำนควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมซึง่ระบุ
ประเดน็ตำ่งๆ ทัง้ในเรื่องทั่วไป เรื่องสิ่งแวดลอ้ม รวมถงึเรื่องสงัคม ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรจดัท ำรำยงำน
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แห่งควำมยั่งยืน อำทิ กำรระบุนโยบำยและเป้ำหมำยขององคก์รดำ้นควำมยั่งยืน เหตกุำรณส์  ำคญั แผนงำน 
เป้ำหมำย วิสยัทศัน ์ในระยะยำว โครงสรำ้งและรูปแบบของกำรบริหำรจดักำร กำรดแูลและกำรตดัสินใจใน
ประเด็นควำมยั่งยืน ท่ำที และนโยบำยองคก์รดำ้นกำรต่อตำ้นกำรใหส้ินบนและกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ดำ้น
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงกำรประเมินผลต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพ่ือเปิดเผยใหส้ำธำรณชนทรำบ
พรอ้มกบัรำยงำนประจ ำปี เพ่ือเป็นช่องทำงเผยแพรข่อ้มลูใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดด้ว้ย 

2. กจิกรรมเพือ่ประโยชนต่์อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process) 

นอกจำกบริษัทฯ จะมีนโยบำยท่ีชดัเจนและใหค้วำมส ำคญัตอ่กำรรบัผิดชอบต่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และกลุ่มผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียทกุฝ่ำยควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกิจและด ำเนินงำนตำมนโยบำยดงักล่ำวอย่ำงเคร่งครดั เพ่ือเป็นสว่น
หนึ่งในกำรสรำ้งสงัคมและสิ่งแวดลอ้มท่ีมีคณุภำพแลว้ บริษัทฯ ยงัมีควำมตัง้ใจและด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ืองท่ีจะ
ยกระดบัคุณภำพชีวิตของชุมชน พัฒนำศกัยภำพบุคคลและ แบ่งปันโอกำสทำงกำรศึกษำแก่สังคม เน่ืองจำกกำร
เติบโตท่ียั่งยืนของบริษัทฯ เกิดจำกบุคลำกรท่ีมีคุณภำพและสงัคมท่ีเขม้แข็ง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไดก้ ำหนดแนวทำงให้
พนักงำนของบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพ่ือบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชนต์่อสงัคมในทุกๆ ปี โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัท่ี จะให้
พนกังำนทกุคนมีจิตส ำนกึตอ่กำรพฒันำสงัคม นอกจำกนี ้กำรจดักิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชนต์อ่สงัคมดงักล่ำว
ยงัเป็นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่งพนกังำนในบริษัทฯ อีกดว้ย 

 

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมฉบับนี ้ ไดร้ับกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทของบริษัท         
โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 

 

นโยบำยฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 20 กรกฎำคม 2563 เป็นตน้ไป 

 

 
 
 
 


