บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

12 ความรับผิดชอบต่ อสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) มีควำมมุง่ มัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 ได้ มีมติอนุมตั ินโยบำยในกำรดำเนินธุรกิจ
ด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมภำยใต้ หลักกำร 8 ข้ อดังนี ้
1. กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี : บริ ษัทจะดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้ องตำมกฏหมำยและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง มีควำม
โปร่งใส เปิ ดเผยข้ อมูลที่สำคัญและตรวจสอบได้ โดยบริษัทจะปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ีโดย
คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
2. กำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมเป็ นธรรม : บริ ษัทจะส่งเสริมกำรแข่งขันทำงกำรค้ ำอย่ำงเสรี หลีกเลีย่ งกำร
ดำเนินกำรที่อำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และกำรละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ
รวมถึงส่งเสริ ม
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขันตอน
้
(Business Chain)
3. กำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษัทต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังภำยในและภำยนอกองค์
้
กรเพื่อควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทังให้
้ ควำมร่วมมือกับองค์กรต่ำงๆ เพื่อกำรต่อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่ ทุก
รูปแบบ และส่งเสริ มให้ พนักงำนตระหนักในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. สิทธิมนุษยชนและกำรปฎิบตั ติ อ่ พนักงำน : บริ ษัทสนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะ
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรมด้ วยกำรจัดให้ มีสวัสดิกำร
ควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยใน
สถำนที่ทำงำน รวมถึงส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้และพัฒนำบุคลำกรเพื่อยกระดับกำรทำงำนของพนักงำนอย่ำงมืออำชีพ
บริ ษัทจะสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรทำงำนและส่งเสริ มให้ พนักงำนมีสว่ นร่วมในกำรทำประโยชน์กบั สังคมทัง้
ทำงตรงและทำงอ้ อม
5. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค : บริ ษัทจะพัฒนำกำรให้ บริ กำรที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรำยต่อผู้บริ โภคและผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้ อม โดยรักษำคุณภำพให้ ตรงตำมหรื อสูงกว่ำควำมคำดหมำยของผู้บริ โภคภำยใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
และจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ กำรที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ไม่เกินควำมเป็ นจริง พร้ อมทังรั้ กษำควำมลับ
ของลูกค้ ำไม่นำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
6. สิง่ แวดล้ อมและควำมปลอดภัย : บริ ษัทจะดำเนินกำรให้ มีกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสีย่ งและผลกระทบด้ ำน
สิง่ แวดล้ อมและควำมปลอดภัยในทุกกระบวนกำรทำงธุรกิจ
รวมถึงใช้ ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประหยัดพลังงำนตำมหลักกำรสำกล
7. กำรมีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม : บริ ษัทส่งเสริ มกำรใช้ กระบวนกำรทำงธุรกิจเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ช่วยสร้ ำงเศรษฐกิจและควำมเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนเพือ่ นบ้ ำน และสังคมไทย
8.กำรพัฒนำและเผยแพร่นวัตกรรมจำกกำรดำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม : บริ ษัทจะสนับสนุนกำรสร้ ำงสรรค์
และส่งเสริ มกำรมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Co-Creation) ในกำรพัฒนำนวัตกรรมที่สร้ ำงควำมสมดุลระหว่ำง
มูลค่ำและคุณค่ำต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับควำมเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืน
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12.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
คณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำแผนงำนด้ ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเพื่อ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นรำยปี โดยสำหรับปี 2557 กำรดำเนินกำรเพื่อปฏิบตั ิตำมนโยบำยในกำรดำเนิน
ธุรกิจด้ วยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม มีดงั นี ้
 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค : บริ ษัทได้ กำหนดวิสยั ทัศน์ ภำระกิจ และเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษัท (ตำมรำยละเอียดในส่วนที่ 2.2-1 หัวข้ อ วิสยั ทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำยและกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน)
โดยประกำศใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 กรกฎำคม 2556 เพื่อเน้ นย ้ำให้ พนักงำนจะต้ องมีกำรกำหนดรำคำสินค้ ำและ
บริ กำรที่เหมำะสมแก่ลกู ค้ ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยนำเสนอทำงเลือกด้ ำนโลจิสติกส์ที่ดีที่สดุ และเหมำะสม
ที่สดุ แก่ลกู ค้ ำแต่ละรำย พร้ อมทังสร้
้ ำงเครื อข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ ำที่มีประสิทธิภำพ ทังนี
้ ้ เพื่อร่วมเติบโต
อย่ำงยัง่ ยืนไปพร้ อมกับลูกค้ ำและคูค่ ้ ำของบริ ษัท
 กำรมีสว่ นร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม : บริ ษัทได้ ร่วมกับพันธมิตรทำงกำรค้ ำและหน่วยงำนรำชกำรเพื่อ
ก่อตังโครงกำรพั
้
ฒนำคนขับรถบรรทุกหัวลำก-หำงลำก เพื่อส่งเสริ มกำรสร้ ำงอำชีพให้ แก่คนในชุมชนและ
ผลิตพนักงำนขับรถทีม่ ีคณ
ุ ภำพและมีควำมรับผิดชอบออกสูส่ งั คม โดยในเดือนมกรำคม ปี 2557 บริ ษัทได้
เริ่ มมีกำรจัดอบรมเรื่ อง “กำรขับขีอ่ ย่ำงประหยัดและปลอดภัย” ให้ แก่พนักงำนขับรถของบริ ษัท และมีกำรจัด
อบรมใน “โครงกำรพัฒนำพนักงำนขับรถ” ร่วมกับบริ ษัท ตรี เพชรอิซูซุเซลส์ จำกัด ในเดือนพฤษภำคม ปี
2557 นอกจำกนี ้ ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี 2557 บริ ษัทยังมีแผนที่จะจัดกำรจัดอบรมให้ แก่พนักงำนของ
บริ ษัทและบุคคลทัว่ ไปใน “โครงกำรพัฒนำพนักงำนขับรถ” ร่วมกับบริ ษัท ตรี เพชรอิซซู ุเซลส์ จำกัดและกรม
ขนส่งทำงบกอีกด้ วย

 กำรต่อต้ ำนทุจริตคอร์ รัปชัน่
: บริ ษัทมีกำรกำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยได้ กำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมทำงธุรกิจของบริ ษัท
ภำยใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน” และ “นโยบำยเกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริ ตและกำรให้ สนิ บน” (ตำมรำยละเอียดในหัวข้ อที่ 12.4 เรื่ องแนวทำงปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับกำรคอร์ รัปชัน่ ) โดประกำศให้ พนักงำนในบริ ษัทได้ รับทรำบและนำไปปฏิบตั ิ
ตังแต่
้ วนั ที่ 20 กรกฎำคม 2556
 สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำน : บริ ษัทให้ ควำมเคำรพสิทธิมนุษยชนทังภำยในองค์
้
กรและ
ภำยนอกองค์กร โดยปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำและผู้ที่ต้องทำกำรติดต่อเกี่ยวข้ องทำงธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื ้อ
ชำติ ศำสนำ หรื อปั จจัยอื่นใดทีจ่ ะนำมำซึง่ กำรไม่เคำรพสิทธิมนุษยชนอย่ำงเคร่งครัด ส่วนภำยในองค์กรนัน้
บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนตำมสัญญำว่ำจ้ ำงแรงงำนอย่ำงเท่ำเทียม และไม่กีดกันทำงเพศ เชื ้อชำติ ศำสนำ
หรื ออื่นใดที่จะนำมำซึง่ ควำมแตกแยกและไม่เสมอภำค บริษัทเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนในทุกระดับสำมำรถ
แสดงควำมคิดเห็น เพื่อรับฟั งปั ญหำ และข้ อเสนอแนะในกำรทำงำนและกำรอยูร่ ่วมกัน โดยสำมำรถรำยงำน
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ได้ โดยตรงกับผู้บริ หำร นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังได้ สง่ เสริ มพนักงำนให้ มีควำมก้ ำวหน้ ำตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
โดยมีกำรกำหนดแผนกำรฝึ กอบรมขันต
้ ่ำในแต่ละปี สำหรับพนักงำนในส่วนงำนต่ำงๆ
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนกำรทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะ
กำรให้ กำรสนับสนุนทำงกำรด้ ำนศึกษำและปลูกฝั งคุณธรรมให้ แก่เยำชน ซึง่ จะเติบโตเป็ นกำลังสำคัญของประเทศใน
อนำคต

12.4 แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมุง่ มัน่ ในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้ อม รวมถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย และได้ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยได้ กำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ไว้ ในคูม่ ือจ่ริยธรรมทำงธุรกิจของบริ ษัท ภำยใต้
หัวข้ อเรื่ อง “นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ กำรให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน” และ “นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริ ต
และกำรให้ สนิ บน” โดยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
.
นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ-กำรให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน
- ผู้บริ หำรและพนักงำนถูกห้ ำมไม่ให้ เรี ยกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค่ ้ ำและหรื อผู้ที่ทำธุรกิจกับบริ ษัทฯ
- ผู้บริ หำรและพนักงำนถูกห้ ำมไม่ให้ เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภำยนอก คูค่ ้ ำ เพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ิ
ในทำงที่มิชอบ
นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริ ตและกำรให้ สนิ บน
- กำรรับหรื อให้ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ ำงแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้ อง ตรงไปตรงมำ และต้ องมัน่ ใจได้ วำ่ กำรดำเนินกำรนันจะไม่
้
ทำให้ เกิดข้ อครหำ
หรื อทำให้ บริ ษัทเสือ่ มเสียชื่อเสียง สำหรับสิง่ ของที่กรรมกำรบริ ษัทได้ รับจะเก็บไว้ ในสำนักงำน หรื อ
แจกจ่ำยให้ กบั พนักงำนในบริ ษัท
- กำรจัดซื ้อจัดหำต้ องดำเนินตำมขันตอนที
้
่กำหนดไว้ ตำมระเบียบของบริ ษัทและมีควำมเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่
มีสว่ นเกี่ยวข้ อง โดยที่กำรตัดสินใจต้ องคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ ำนรำคำ คุณภำพและบริ กำรที่
ได้ รับ รวมทังต้
้ องสำมำรถตรวจสอบได้ อย่ำงโปร่งใส
- ในกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ บริ ษัทจะต้ องหลีกเลีย่ งกำรกระทำที่อำจจูงใจให้ รัฐหรื อพนักงำนของรัฐ
ดำเนินกำรที่ไม่ถกู ต้ องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อนั ดีระหว่ำงกันหรื อกำรกระทำใดๆ
ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็ นธรรมเนียมปฎิบตั ินนก็
ั ้ สำมำรถทำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรื อ
กำรให้ ช่อดอกไม้ ในโอกำสต่ำงๆ เป็ นต้ น
บทลงโทษ
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทกำหนดให้ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร รองประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อผู้บงั คับบัญชำแต่ละแผนก
เป็ นผู้มีอำนำจพิจำรณำและดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่พนักงำนที่กระทำควำมผิด หรื อไม่ปฎิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ที่
บริ ษัทกำหนดไว้ โดยบริ ษัทกำหนดบทลงโทษทำงวินยั ไว้ เป็ นลำดับขันตำมควำมผิ
้
ด ตังแต่
้ กำรตักเตือนด้ วยวำจำจนถึง
กำรพักงำนหรื อกำรเลิกจ้ ำง
ทังนี
้ ้ นโยบำยดังกล่ำวได้ ผำ่ นมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 1/2556 และได้ ประกำศให้ พนักงำนของ
บริ ษัทรับทรำบและนำไปปฏิบตั ิแล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 18 กรกฎำคม 2556 เป็ นต้ นไป

ส่วนที่ 2.3-12 หน้ ำที่ 4

