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12.

ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

12.1

นโยบายภาพรวม

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัทยอย ดําเนินธุรกิจอยูภายใตกรอบของความมีจริยธรรม
และธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได เพื่อใหเปนองคกรที่สามารถพัฒนาธุรกิจควบคูไปกับการสราง
สมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม บริษัทฯ และบริษัทยอย มีนโยบายที่สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการรับผิดชอบ
ตอสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ไมวาจะเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม การสงเสริมดานกีฬา ดานวัฒนธรรม
ประเพณีและการสงเสริมพระพุทธศาสนา อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางความแข็งแกรงใหกับสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน
12.2

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน

จากการที่บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดมีการกําหนด นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม ดานตางๆ ดังนี้
1)

ใหความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอยางถูกตองและตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวของ มีความโปรงใส
เป ดเผยข อ มูล ที่ สํา คั ญ สามารถตรวจสอบได และยึ ดมั่ น ในการดู แลและแบ งปน ผลประโยชน ใ หทุ ก ฝา ยที่
เกี่ยวข องอย างถูก ตอง เหมาะสมและเปน ธรรม ไมว าจะเปนผูถือ หุน ลู กคา คูคา พนักงาน ชุมชนและสังคม
รวมทั้งมี ก ารเปด เผยข อ มูล อย างโปร งใส ด วยตระหนั กในความสํา คั ญของการกํ ากั บ ดูแ ลกิ จการที่ ดี (Good
Corporate Governance)

2)

ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฏหมาย โดยบริษัทฯ ตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่
หรือใช อํานาจหนาที่ โดยมิชอบ การฝาฝ นหลักกฏหมาย หลั กจริยธรรม ระเบีย บขอบังคับหรื อนโยบายของ
บริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชนอันมิควรไดในรูปแบบตางๆ เชน การเรียก รับ เสนอ หรือใหทรัพยสิน รวมถึง
ประโยชนอื่นใดกับเจาหนาที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ เปนตน

3)

ใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแตการสรรหา
บุคคลากร การพัฒนาบุคคลากร มีการจัดอบรมใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง การกําหนดผลตอบแทนอยางเปน
ธรรม การจัดสวัสดิการอยางเหมาะสม การสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานมีโอกาสที่จะกาวหนาในอาชีพ
รวมถึงการสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่เหมาะสม

4)

สนับสนุนนโยบายดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยในอดีตบริษัทฯ มีการบริหารจัดการสนามบิน
ใหเ ปน มิตรกั บสิ่ งแวดลอ มอยา งต อเนื่อ ง เช น ทํา การสํา รวจและทํา รายงานผลกระทบสิ่ งแวดลอ มก อนการ
ก อ สร า ง วางผั งและระเบี ย บในการใช งาน ไม ใ ห ส ร า งผลกระทบต อ สภาพแวดล อ มและชุ มชนโดยรอบ
นอกจากนี้ยังเขารวมกิจกรรมสรางสรรคแนวคิดรักษโลกตระหนักถึงการชวยกันลดสภาวะโลกรอน ลดการใช
พลังงาน โดยมีการรณรงคใหพนักงานมีสวนรวมดวยชวยประหยัดไฟฟา กระดาษ การใชลิฟทโดยสาร เปนตน

5)

มีนโยบายสงเสริมกิจกรรมทางสังคมในดานตางๆ เชน ดานกีฬา วัฒนธรรมประเพณี การสงเสริมพุทธศาสนา
การพัฒนาเยาวชน โดยในอดีตมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ทั้งในสวนของสํานักงานใหญ
และสนามบินตางๆ เชน โครงการบริจาคโลหิตชวยชีวิตเพื่อน โครงการทําบุญ-ตักบาตรพระสงฆ โครงการคาย
ศิลปะเด็กบนเกาะสมุย โครงการสมุย ไอสแลนด มาราธอน เปนตน
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กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)

บริษัทฯ และบริษัทยอย ทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เชน การรวมบริจาคและการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเพื่อนําถุงยังชีพและสิ่งของบรรเทาทุกขไปแจกจายใหผูประสบภัย บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการจัด
กิจ กรรม เพื่อ ส งเสริ มคุณ ภาพชี วิ ตให แ ห ชุมชนท องถิ่ น ที่ บ ริ ษั ทฯ ประกอบธุ ร กิ จ เช น การร ว มมื อกั บ โรงพยาบาลในเครื อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ ในการจัดใหมีหนวยแพทยเคลื่อนที่ในการตรวจรักษาฟรีแกประชาชนในทองที่ หรือโครงการสงเสริมการ
เรีย นรูใ หแ กเด็ กและเยาวชนทองถิ่น เช นการจั ดกิ จกรรมวันเด็ก ให ทุนการศึกษาสํ าหรั บนั กเรี ยนที่ มีผ ลการเรียนดี หรือ การ
สนับสนุนรายการแขงขันทําอาหาร “จูเนียร มาสเตอรเชฟ ไทยแลนด” เปนตน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดใหมีการจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมสิ่งแวดลอมโดยจัดใหมีกิจกรรม “Big Cleaning Day” เชน การเก็บขยะ และทําความสะอาดบริเวณ สวนสาธารณะ
ขางอาคารผูโดยสารสนามบินสุวรรณภูมิ (สวนนก) หรือบริเวณลานจอดเครื่องบินสนามบินสมุย เปนตน

บางกอกแอรเวยสชวยไทยกูภ ัยน้ําทวม

จัดงานวันเด็กใหโรงเรียน 13 แหงใกลสนามบินสุโขทัย

หนวยแพทยเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลกรุงเทพตราดใหบริการตรวจรักษา
โรคทัว่ ไปฟรีแกประชาชนในชุมชน

จัดการสอบชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินฟรีเพื่อทัศนศึกษาที่ สยามโอเชี่ยนเวิรล ให
นักเรียนในจังหวัดตราด

พาผูเขาแขงขัน “จูเนียร มาสเตอรเชฟ ไทยแลนด” เดินทางไปทัศนศึกษาและ
แขงขันทําอาหารที่สนามบินสุโขทัย
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นโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามกฏหมาย มาโดยตลอด และบริษัทฯ ได
มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความเขาใจ ไมใหมีการเรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน
ใดๆ รวมทั้งไมดําเนินการ หรือกระทําการใดๆ ที่เขาขายดังกลาว เพื่อประโยชนทั้งตอบริษัทฯ ตอตนเองหรือผูอื่น ซึ่งไดกําหนดไว
ในจรรยาบรรณการปฏิบัติหนาที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานแกพนักงาน
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy)
เพื่อแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานปญหาทุจริตคอร รัปชั่น ของบริษัทฯ ใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน ภายในบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่บริษัทฯมีอํานาจควบคุม จะตองไมกระทําหรือสนับสนุนการกระทํา
ดังกลาวไมวากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติในนโยบายตอตานคอรรัปชั่นอยางเครงครัด รวมถึงใหความรวมมือ
ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อปองกันและรวมแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองคกร
โดยบริษัทฯ ไดวางแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันและตอตานปญหาทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้
1)

กําหนดหลักการสําหรับการให หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไวเปนสวนหนึ่งของจรรยาบรรณการปฏิบัติ
หนาที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ พนักงานตองไมเสนอ เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยง
อาหารและความบันเทิงตางๆ หรือประโยชนอื่นใด ที่อาจมีผลใหเกิดขอสงสัยในพฤติกรรมการใหสินบน และ
การทุจริต หากเปนการรับของขวัญ ควรเปนสิ่งที่มีมูลคาไมมากนัก และไมควรเปนเงินสดหรือเทียบเทาเงินสด
และต องตระหนักอยูเสมอว าการกระทําหรือไมกระทํา ใดๆ ตอ งอยู ภายใตเงื่ อนไขที่โ ปรงใส เปน ธรรมและ
ตรวจสอบได

2)

กําหนดระเบียบจัดซื้อจั ดจาง วัตถุประสงคในการทํารายการ การเขาทําสัญญา การเบิก จายเงิน โดยในแตล ะ
ขั้นตอนจะตองมีเอกสารประกอบอยางชัดเจน นอกจากนั้นยังมีการกําหนดวงเงินพรอมอํานาจอนุมัติในแตละ
ระดับดวย

3)

จัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอมูล และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับดานบัญชีและการเงิน เพื่อใหมั่นใจวาธุรกรรมทางการเงินดังกลาวเปนไปเพื่อวัตุประสงคที่ไดรับ
อนุมัติและเพื่อการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส

4)

ทําการสื่อสารนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) รวมถึงนโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่บริษัทฯ
มีอํานาจควบคุม ผานชองทางตางๆ ไดแก การอบรมพนักงาน ระบบการสื่อสารภายในของบริษัทฯ เชน Website
หรือ Intranet เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผูเกี่ยวของทราบและนํานโยบายดังกลาวไปถือปฏิบัติ

5)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ทํา หนา ที่ใ นการตรวจสอบและสอบทานให บริษั ทฯ มีก ารกํ ากับ ดูแ ล
กิจการที่ดีอยางเพียงพอสอดคลองกับนโยบายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบได
พบหรือหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําที่อาจสงผลระทบตอความโปรงใสในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการรายงานสิ่งที่พบตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการ
ผูอํานวยการใหญ (แลวแตกรณีตามความเหมาะสม) เพื่อใหมีการดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางทันเวลา
และเหมาะสม

สวนที่ 2 หนา 244

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

6)

บมจ.การบินกรุงเทพ

กํา หนดช อ งทางการแจ งเบาะแส หรื อ ขอ รอ งเรี ยนมายั งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทฯ ในกรณี พ บ
เหตุการณการกระทําที่สอถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลรวมถึงบริษัทฯ โดยผูแจงเบาะแสสามารถ
แจงเบาะแสหรือรองเรียนพรอมสงรายละเอียดหลักฐานตางๆ ทางไปรษณียมายัง บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 99 หมูที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตามประเภท
ของเรื่องตางๆ ดังนี้
ประเภทของเรื่องแจงเบาะแส
เรื่องการกระทําความผิดกฏหมาย ทุจริต ระเบียบบริษทั และ
จรรยาบรรณการปฏิบัติหนาที่ทางธุรกิจของบริษัทฯ
เรื่องที่มีผลกระทบตอชื่อเสียงและภาพพจนของบริษัทฯ
เรื่องการกระทําความผิดจรรยาบรรณของกรรมการ
เรื่องความผิดปกติของรายงานทางการเงิน

7)

ผูรับขอมูล
กรรมการผูอํานวยการใหญ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุด
ของฝายทรัพยากรบุคคล
กรรมการผูอํานวยการใหญ
ประธานกรรมการบริษัท /หรือประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เพื่อปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูแจงเบาะแส บริษัทฯ มีกลไกในการคุมครองผูแจงเบาะแส โดยใหถือ
เปนนโยบายในการเก็บความลับขอมูล (ชื่อ-สกุล) ของผูแจงเบาะแส ดังนั้นกรณีที่ขอมูลของผูแจงเบาะแสถูก
เปดเผย ผูที่มีหนาที่ดูแลรับผิดชอบขอมูลดังกลาว จะตองถูกดําเนินการลงโทษทางวินัยตามขอบังคับการทํางาน
ของบริษัทฯ
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