บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

12 ความรับผิดชอบตอสังคม
12.1 นโยบายภาพรวม
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน) มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชน
ตอเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 ไดมีมติอนุมัตินโยบายในการดําเนินธุรกิจ
ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมภายใตหลักการ 8 ขอดังนี้
1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทจะดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวของ มีความ
โปรงใส เปดเผยขอมูลที่สําคัญและตรวจสอบได โดยบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดย
คํานึงถึงประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
2. การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม : บริษัทจะสงเสริมการแขงขันทางการคาอยางเสรี หลีกเลี่ยงการ
ดําเนินการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงสงเสริม
ความรับผิดชอบตอสังคมในหวงโซธุรกิจทุกขั้นตอน (Business Chain)
3. การตอตานทุจริตคอรรัปชั่น : บริษัทตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองคกรเพื่อความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได รวมทั้งใหความรวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นทุก
รูปแบบ และสงเสริมใหพนักงานตระหนักในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
4. สิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติตอพนักงาน : บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยจะ
ปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมและเปนธรรมดวยการจัดใหมีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยใน
สถานที่ทํางาน รวมถึงสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทํางานของพนักงานอยางมืออาชีพ
บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาระบบการทํางานและสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการทําประโยชนกับสังคมทั้ง
ทางตรงและทางออม
5. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค : บริษัทจะพัฒนาการใหบริการที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคและผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม โดยรักษาคุณภาพใหตรงตามหรือสูงกวาความคาดหมายของผูบริโภคภายใตเงื่อนไขที่เปนธรรม
และจะใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการที่ถูกตอง เพียงพอ ไมเกินความเปนจริง พรอมทั้งรักษาความลับ
ของลูกคาไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
6. สิ่งแวดลอมและความปลอดภัย : บริษัทจะดําเนินการใหมีกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบดาน
สิ่ง แวดลอ มและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุ รกิจ รวมถึ ง ใช ท รั พ ยากรอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประหยัดพลังงานตามหลักการสากล
7. การมีสวนรวมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริษัทสงเสริมการใชกระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ชวยสรางเศรษฐกิจและความเขมแข็งใหกับชุมชนเพื่อนบาน และสังคมไทย
8.การพัฒนาและเผยแพรนวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบตอสังคม : บริษัทจะสนับสนุนการสรางสรรค
และสงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สรางความสมดุลระหวาง
มูลคาและคุณคาตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอยางยั่งยืน
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12.2 การดําเนิ
เ นงานและกการจัดทํารายงงาน
คณะกรรมการรบริหารเปนผูรัรบั ผิดชอบในกาารจัดทําแผนงานดานความรัรับผิดชอบตอสั งคมและสิ่งแววดลอมเพื่อ
นําเสสนอตอคณะกรรรมการบริษัทเปปนรายป โดยสํสําหรับป 2557 การดําเนินกาารเพื่อปฏิบัติต ามนโยบายในการดําเนิน
ธุรกิจจดวยความรับผิดชอบตอสังคมมและสิ่งแวดลออม มีดังนี้
• ความรับผิดชอบตอผูบริโภค : บริษัทไไดกําหนดวิสัยทัศน ภาระกิจ และเปาหมายยในการดําเนินธุ
น รกิจของ
บริษัท (ตามรายละเอียดในส
ด วนที่ 2.2--1 หัวขอ วิสัยทัศน ภารกิจ เปปาหมายและกกลยุทธในการดํดําเนินงาน)
เ นย้ําใหพนักงานจะต
ง
องมีกาารกําหนดราคาาสินคาและ
โดยประกกาศใชตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคคม 2556 เพื่อเน
บริการที่เหมาะสมแกลกค
ูก าอยางเทาเทีทียมกัน โดยนําเสนอทางเลือกด
อ านโลจิสติกกสที่ดีที่สุดและะเหมาะสม
ก าแตละราย พรอมทั้งสรางงเครือขายพันธมิ
ธ ตรทางการคคาที่มีประสิทธิภภาพ ทั้งนี้ เพื่อรวมเติบโต
ที่สุดแกลูกค
อยางยั่งยืนไปพรอมกับลูกคาและคูคาขของบริษัท
น วมพัฒนาชุมชนและสั
ม
งคม : บริษัทไดรรวมกับพันธมิตรทางการค
ต
าแลละหนวยงานราชการเพื่อ
• การมีสวนร
กอตั้งโครรงการพัฒนาคนนขับรถบรรทุก หัวลาก-หางลาาก เพื่อสงเสริมการสรางอาชีชีพใหแกคนในนชุมชนและ
ผลิตพนักงานขับรถที่มคุีคณ
ุ ภาพและมีคความรับผิดชอบบออกสูสังคม โดยในเดื
โ
อนมกกราคม ป 25577 บริษัทได
“ บขี่อยางปประหยัดและปปลอดภัย” ใหแกกพนักงานขับรถถของบริษัท แลละมีการจัด
เริ่มมีการจจัดอบรมเรื่อง “การขั
อบรมใน “โครงการพัฒนาพนักงานขับบรถ” รวมกับบริ
บ ษัท ตรีเพชรอิอิซูซุเซลส จํากั ด ในเดือนพฤษภาคม ป
ว
่ 4 ของป 2557 บริ
บ ษัทยังมีแผนที่จะจัดการจัดดอบรมใหแกพนันกงานของ
2557 นอกจากนี้ ในชวงไตรมาสที
ฒนาพนักงานขขับรถ” รวมกับบริ
บ ษัท ตรีเพชรรอิซูซุเซลส จํากัดและกรม
บริษัทและะบุคคลทั่วไปในน “โครงการพัฒ
ขนสงทางงบกอีกดวย

า จริตคอรรัปชั
ป ่น : บริษษัั ทมีการกําหนดนโยบายการรปฏิบัติตามกฎฎหมายตอตานการทุ
น
จริต
• การตอตานทุ
คอรรัปชั่น โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการตอตตานคอรรัปชั่นไวในคูมือจริยธธรรมทางธุรกิจของบริ
จ
ษั ท
ภายใตหัวข
ว อเรื่อง “นโยบบายเกี่ยวกับกาารรับ การใหของขวัญและสิงตอบแทน”
แลละ “นโยบายเกีกี่ยวกับการ
่ง
ปองกันการทุจริตและการใหสินบน” ((ตามรายละเอีอียดในหัวขอที่ 12.4 เรื่องแนววทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ปองกันกาารมีสวนเกี่ยวขของกับการคอรรรัปชั่น) โดประะกาศใหพนักงาานในบริษัทไดรรัั บทราบและนํนาไปปฏิบัติ
ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคมม 2556
• สิทธิมนุษยชนและการป
ษ
ปฏิบัติตอพนัก งาน : บริษัทใหความเคารพสิทธิมนุษย ชนทั้งภายในอองคกรและ
ภายนอกอองคกร โดยปฏิบัติตอคูคาและะผูที่ตองทําการรติดตอเกี่ยวของทางธุรกิจกับอองคกรโดยไมคํคาํ นึงถึงเชื้อ
ชาติ ศาสนา หรือปจจัยอื่นใดที่จะนําม าซึ่งการไมเคารพสิทธิมนุษยชชนอยางเครงค รัด สวนภายในนองคกรนั้น
บริษัทปฏิฏิบัติตอพนักงานนตามสัญญาววาจางแรงงานออยางเทาเทียม และไมกีดกันททางเพศ เชื้อชาาติ ศาสนา
หรืออื่นใดดที่จะนํามาซึ่งความแตกแยก
ค
กและไมเสมอภภาค บริษัทเปดโอกาสใหพนักกงานในทุกระดัดับสามารถ
แสดงควาามคิดเห็น เพื่อรับฟงปญหา แลละขอเสนอแนะะในการทํางานและการอยูรวมมกัน โดยสามารถรายงาน
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ไดโดยตรงกับผูบริหาร นอกจากนี้ บริษัทยังไดสงเสริมพนักงานใหมีความกาวหนาตามความรูความสามารถ
โดยมีการกําหนดแผนการฝกอบรมขั้นต่ําในแตละปสําหรับพนักงานในสวนงานตางๆ
12.3 กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (after process)
บริษัทสงเสริมและสนับสนุนการทํากิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
การใหการสนับสนุนทางการดานศึกษาและปลูกฝงคุณธรรมใหแกเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเปนกําลังสําคัญของประเทศใน
อนาคต

12.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และไดมีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น โดยไดกําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานคอรรัปชั่นไวในคูมือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใต
หัวขอเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต
และการใหสินบน” โดยสามารถสรุปไดดังนี้
.
นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การใหของขวัญและสิ่งตอบแทน
- ผูบริหารและพนักงานถูกหามไมใหเรียกผลประโยชนใด ๆ จากคูคาและหรือผูที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ
- ผูบริหารและพนักงานถูกหามไมใหเสนอผลประโยชนใด ๆ ตอบุคคลภายนอก คูคา เพื่อจูงใจใหปฏิบัติ
ในทางที่มิชอบ
นโยบายเกี่ยวกับการปองกันการทุจริตและการใหสินบน
- การรับหรือใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่อาจสรางแรงจูงใจในการตัดสินใจอยางไมชอบธรรมควร
ดําเนินการอยางถูกตอง ตรงไปตรงมา และตองมั่นใจไดวาการดําเนินการนั้นจะไมทําใหเกิดขอครหา
หรือทําใหบริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง สําหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทไดรับจะเก็บไวในสํานักงาน หรือ
แจกจายใหกับพนักงานในบริษัท
- การจัดซื้อจัดหาตองดําเนินตามขั้นตอนที่กําหนดไวตามระเบียบของบริษัทและมีความเปนธรรมแกผูที่
มีสวนเกี่ยวของ โดยที่การตัดสินใจตองคํานึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพและบริการที่
ไดรับ รวมทั้งตองสามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส
- ในการทําธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทจะตองหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจจูงใจใหรัฐหรือพนักงานของรัฐ
ดําเนินการที่ไมถูกตองเหมาะสม อยางไรก็ดีการสรางความสัมพันธอันดีระหวางกันหรือการกระทําใดๆ
ในขอบเขตที่เหมาะสมและเปนธรรมเนียมปฎิบัตินั้นก็สามารถทําได เชน การไปแสดงความยินดีหรือ
การใหชอดอกไมในโอกาสตางๆ เปนตน
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

บทลงโทษ
บริษัทกําหนดให ประธานเจาหนาที่บริหาร รองประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูบังคับบัญชาแตละแผนก
เปนผูมีอํานาจพิจารณาและดําเนินการลงโทษทางวินัยแกพนักงานที่กระทําความผิด หรือไมปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่
บริษัทกําหนดไว โดยบริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวเปนลําดับขั้นตามความผิด ตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึง
การพักงานหรือการเลิกจาง
ทั้งนี้ นโยบายดังกลาวไดผานมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556 และไดประกาศใหพนักงานของ
บริษัทรับทราบและนําไปปฏิบัติแลวตั้งแตวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เปนตนไป
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