นโยบายการจัดการด้านความยังยื
่ น
บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
ฉบับปี 2563

นโยบายการจัดการด้านความยังยื
่ น
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ตระหนักถึงการกากับ ดูแลกิจการที่ดีและการบริห ารจัด การ
ความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) ทัง้ ในด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อม โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals:
SDGs) ขององค์การสหประชาติ และมุ่งมันที
่ จ่ ะยกระดับคุณภาพการดาเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ สร้างความเชื่อ มัน่ ให้แ ก่ ผู้มีส่ว นได้ เสีย ทุ ก ฝ่ าย อัน จะน าไปสู่ก ารเพิ่ ม คุ ณ ค่ าและมู ลค่ าของกิจ การ
อย่างยังยื
่ น จึงกาหนดนโยบายการจัดการด้านความยังยื
่ นนี้ขน้ึ
1.การจัดการผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
บริษทั กาหนดให้มีการวิเคราะห์และจัดการผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์
ของผูม้ สี ่วนได้เสียทีส่ าคัญในกิจกรรมการดาเนินธุรกิจตัง้ แต่ตน้ น้าจนถึงปลายน้ า โดยมุ่งหมายทีจ่ ะสร้างคุณค่าแก่สนิ ค้าและ
บริการเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ าคัญทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
นอกจากนี้ บริษัทได้กาหนดให้มกี ารประเมินและทบทวนความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสีย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อให้ทราบผลกระทบและประเด็นที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและผู้มสี ่วนได้ เสียทัง้ ด้านบวกและลบ ทัง้ นี้ เมื่อทราบความ
คาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย จึงจะทาการระบุแนวทางการตอบสนองความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยสะท้อน
ให้เห็นถึงความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียเพื่อลดความเสีย่ งและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
ธุรกิจอย่างยังยื
่ น
2.การจัดการความยังยื
่ นในมิ ติสิ่งแวดล้อม
บริษัทดาเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับด้ านสิง่ แวดล้อม ซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะลดผลกระทบเชิงลบต่อสิง่ แวดล้อม จึงกาหนดให้
มีการดาเนินการดังนี้
2.1 การจัดการพลังงาน
พลังงานหลักทีธ่ ุรกิจโดยทัวไปจ
่ าเป็ นต้องใช้ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้ าและน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็ นปั จจัยการผลิต
ขัน้ พืน้ ฐานสาหรับทุกธุรกิจ จึงอาจกล่าวได้ว่าทุกธุรกิจล้วนจาเป็ น ต้องพึง่ พาพลังงานและส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมแล้ว ยังช่วย
ควบคุมต้นทุนของธุรกิจอีกด้วย จึงกาหนดแนวทางการจัดการพลังงาน ดังนี้
1) ส่ ง เสริม ให้เกิด วัฒ นธรรมองค์ ก รให้ มีจิต ส านึ ก อนุ ร กั ษ์ พ ลัง งาน ใช้ พ ลัง งานอย่ า งรู้คุ ณ ค่ า และบริห ารจัด
การพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้อุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดการสญเสีย
พลังงาน การนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น
2) พิจารณาเลือกใช้พ ลังงานสะอาดหรือ พลังงานทดแทน เช่ น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม
พลังงานชีวมวล เป็ นต้น
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2.2 การจัดการน้า
ธุรกิจส่วนใหญ่ มคี วามเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ า ไม่ว่าจะใช้ในกระบวนการผลิต หรือแม้แต่ การอุป โภค
บริโภคในอาคารสานักงานก็ตาม การบริหารทรัพยากรน้ า อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยลดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจและ
ลดความเสีย่ งในการขาดแคลนทรัพยากรน้าทีม่ คี ุณภาพ จึงกาหนดแนวทางการจัดการน้า ดังนี้
1) ส่ง เสริม ให้เกิด วัฒ นธรรมองค์ ก รให้มีจิต สานึ ก อนุ รกั ษ์ น้ า ใช้น้ าอย่ างรู้คุ ณ ค่ าและบริห ารจัด การน้ า ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้า การนาน้ากลับมาใช้ซ้า หรือการนาน้ าทีผ่ ่านการบาบัดแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ เป็ นต้น
2) บาบัดน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนในแหล่งน้า
3) อนุรกั ษ์และพัฒนาแหล่งต้นน้าเพื่อฟื้ นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้าและพัฒนาคุณภาพน้า
2.3 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิ ษ
ธุรกิจโดยทัวไปล้
่ วนมีส่วนในการสร้างขยะ ของเสีย และมลพิษ ในเกือบทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจ การบริหาร
จัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ จะช่วยสร้างความเชื่อมันว่
่ าธุรกิจสามารถควบคุมและลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมได้อย่างเหมาะสม จึงกาหนดแนวทางการจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ ดังนี้
1) ลดปริมาณขยะหรือของเสีย เช่น หลีกเลีย่ งการสร้างขยะ นาทรัพยากรกลับไปใช้ซ้า รีไซเคิลขยะ เป็ นต้น
2) ส่งเสริม ให้เกิดวัฒ นธรรมองค์กรให้มจี ติ สานึกรักษ์ สงิ่ แวดล้อมและตระหนักถึงผลกระทบจากการสร้างขยะ
ของเสีย และมลพิษ เช่น รณรงค์ให้พนักงานคิดก่อนใช้เพื่อลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะเพื่อนากลับไปใช้ซ้า
หรือรีไซเคิล เป็ นต้น
3) ควบคุ ม ฝุ่ นละอองที่ แ หล่ ง ก าเนิ ด เช่ น การควบคุ ม การปล่ อ ยอากาศเสี ย การดู แ ลรัก ษาเครื่ อ งยนต์
การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้เชือ้ เพลิงของเครื่องจักรและยานพาหนะ เป็ นต้น
2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก
การดาเนิ น ธุร กิจ ของบริษัท อาจสร้างผลกระทบจากการปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกในทางอ้ อ ม เช่ น การเผาไหม้
เชื้อเพลิงจากการคมนาคมขนส่งที่เกิดจากยานพาหนะของบริษทและพนักงาน การใช้พลังงานไฟฟ้ า เป็ นต้น จึงกาหนด
แนวทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก ดังนี้
1) ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีป่ ลูกฝั งจิตสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม
2) สร้างความรูค้ วามเข้าใจและสนับสนุ นให้พนักงานมีส่วนช่วยลดผลกระทบที่เกี่ยวกับปั ญหาภาวะโลกร้อนและ
ปั ญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
3.การจัดการความยังยื
่ นในมิ ติสงั คม
บริษัทดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิทส่ี อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสังคม
ที่เกีย่ วข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเคารพสิทธิมนุ ษยชนตามหลักสากล และเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
บริษทั มีความมุ่งมันที
่ จ่ ดั การเรื่องดังกล่าว จึงกาหนดให้มกี ารดาเนินการดังนี้
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3.1 การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
การปฏิบตั ติ ่อพนักงานและแรงงานโดยคานึงถึงสิทธิมนุ ษยชน ซึง่ ไม่เพียงแต่จะลดความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบหรือโอกาสในการเกิดข้อพิพาทเรื่องสิทธิมนุ ษยชน แต่ยงั สามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี ่อองค์กร
นาไปสู่การลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุค ลากรและลดต้นทุ น ในการฝึ ก อบรมและพัฒ นาพนัก งานใหม่ เพื่อทดแทน
พนักงานทีล่ าออก รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน จึงกาหนดแนวปฏิบตั ติ ่อพนักงาน ดังนี้
1) ก าหนดแนวปฏิ บ ัติด้ า นสิท ธิม นุ ษ ยชนและแรงงานอย่ า งเป็ น ธรรม ตัง้ แต่ ก ระบวนการจ้า งงาน การจ่ า ย
ค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน รวมถึง
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2) เคารพสิทธิมนุ ษยชน คานึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย โดยไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างทาง
เพศ สีผวิ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม
3) พัฒนาทักษะและฝึ กอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้ส่งเสริมให้
พนักงานเข้ารับการฝึ กอบรมแต่ละปี ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพนักงานทัง้ หมด และจัดส่งรายงาน
การฝึกอบรมตามข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
4) ให้ความสาคัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน บริษทั มีนโยบายและแผนงาน
ด้า นความปลอดภัย ในการท างาน เพื่อ ป้ อ งกัน และลดการเกิด อุ บ ัติเหตุ การประสบอัน ตราย โดยมีก าร
ประเมินผล ติดตามผล และปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่าเสมอ
5) การดูแ ลและให้ค วามสาคัญ กับ พนัก งานให้มีชี วิต ส่วนตัว และชีวิต การท างานที่สมดุ ล บริษัท ตระหนัก ว่ า
พนักงานของบริษทั ทุกคนมีคุณค่าและเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยจัดให้มกี ารดูแลพนักงานอย่าง
เสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีด่ ี
3.2 การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
การปฏิบตั ิต่อลูกค้าซึ่งเป็ นกลุ่มผู้มสี ่วนได้เสียที่สาคัญ เพราะลูกค้ามีอทิ ธิพลอย่างมากต่ อความอยู่รอดของธุรกิจ
โดยบริษทั ต้องปรับตัวให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ จึงกาหนดแนวปฏิบตั ติ ่อลูกค้า ดังนี้
1) พัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการทาความเข้าใจ และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และประสบการณ์ ท่ีดรี ะหว่างบริษัทและลูกค้า ทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ให้บริการ เพื่อสร้างความผูกพันทางธุรกิจอันจะก่อให้เกิดรายได้ในระยะยาว
2) มุ่งให้ขอ้ มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็ นธรรม เพื่อสะท้อนถึง
จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ
3) บริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างปลอดภัยและเคารพสิทธิสว่ นบุคคล อันจะนาไปสูก่ ารสร้างความ
เชื่อมันและความไว้
่
วางใจจากลูกค้าในระยะยาว
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3.3 การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั และคู่คา้ ควรมีลกั ษณะเป็ นพันธมิตรทีม่ ุ่งสู่การเติบโตร่วมกัน เนื่องจากการดาเนินงาน
ของคู่คา้ สามารถส่งผลกระทบทัง้ ในเชิงความเสีย่ งและโอกาสต่อธุรกิจอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ บริษทั จึงต้องมีการบริหารจัดการ
คู่คา้ อย่างเหมาะสม จึงกาหนดแนวปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ดังนี้
1) ให้ความสาคัญกับการพิจารณาคัดเลือกคู่คา้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าคู่คา้ มีแนวทางดาเนินงานทีเ่ หมาะสมและคานึงถึง
ประเด็นด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม เช่น เคารพสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบตั ติ ่อแรงงานของคู่คา้ เองอย่างเป็ นธรรม
ตลอดจนมีการดาเนินงานโดยคานึงถึงผลกระทบด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม เป็ นต้น
2) กาหนดเกณฑ์ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทีช่ ดั เจนและเป็ นธรรม รวมถึงมีกระบวนการติดตามคู่คา้ ให้มนใจว่
ั ่ ามี
การดาเนินการโดยเป็ นไปตามข้อตกลงและสัญญาทางการค้า
3) พิจารณาการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกใช้สนิ ค้าและ
บริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
4) ร่วมพัฒนาศักยภาพของคู่คา้ ในระยะยาว โดยการเข้าไปช่วยพัฒนาและยกระดับความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจของคู่คา้ เพื่อต่อยอดและส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยื
่ นร่วมกัน
5) ส่งเสริมให้ค่คู า้ ของบริษทั ตระหนักถึงการต่อต้านการคอร์รปั ชัน และสนับสนุนให้ค่คู า้ เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่าย
เพื่อต่อต้านการคอร์รปั ชัน
3.4 การปฏิ บตั ิ ต่อชุมชนและสังคม
ธุรกิจ ชุมชน และสังคมมีความสัมพันธ์เปรียบเสมือนเพื่อนบ้านกัน ธุรกิจไม่สามารถดาเนินอยู่ได้หากไม่ได้รบั การ
ยอมรับจากชุมชนและสังคม เนื่องจากชุมชนและสังคมเป็ นปั จจัยทีม่ ผี ลเอือ้ ต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ จึงกาหนดแนว
ปฏิบตั ติ ่อชุมชนและสังคม ดังนี้
1) ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการอยู่รว่ มกันอย่างยังยื
่ น
และเพื่อป้ องกันความขัดแย้งระหว่างกัน อันเป็ นอุปสรรคต่อความสาเร็จของธุรกิจในระยะยาว
2) ส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มในสังคมมีองค์ความรูแ้ ละโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินมากยิง่ ขึน้
3) สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการจ้างงานในท้องถิน่ ซึง่ จะช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงาน
โดยนับเป็ นการสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคมไปพร้อมๆ กันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชีวติ และ
ความเป็ นอยู่ของคนในสังคม โดยนาทรัพยากรทีม่ อี ยู่ เช่น พนักงาน ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ งบประมาณ เข้า
ไปช่วยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างการเปลี่ยนแปลงทีด่ ใี นสังคมอันจะนาไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจ
และสังคมอย่างยังยื
่ น
4.การจัดการความยังยื
่ นในมิ ติบรรษัทภิ บาล
บริษทั มีเป้ าหมายในการเป็ นองค์กรธุรกิจชัน้ นาทีป่ ระสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ น และสามารถสร้างมูลค่าระยะยาว
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย บริษทั จึงมุ่งมันด
่ าเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และให้ความสาคัญกับ
การมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพื่อเป็ นกรอบความประพฤติทส่ี ะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยทีผ่ ่านมาบริษทั ได้กาหนด
นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี ซึ่งสอดคล้อ งตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดี สาหรับ บริษัท จดทะเบีย นปี 2560
ทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ โดยประกอบด้วยหลักปฏิบตั ติ ่างๆ ดังนี้
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หลักปฏิบตั ิ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้ นาองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น

หลักปฏิบตั ิ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น

หลักปฏิบตั ิ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล

หลักปฏิบตั ิ 4

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบตั ิ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบตั ิ 6

ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม

หลักปฏิบตั ิ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล

หลักปฏิบตั ิ 8

สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้

นอกจากนี้ บริษัท ยัง ได้ก าหนดคู่ มือ จรรยาบรรณ เพื่อ ให้ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของบริษัท ยึด ถือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และคานึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
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