บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

12. ความรับผิดชอบตอสังคม
12.1

นโยบายภาพรวม
บริษัท ไดใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจภายใตกรอบจริยธรรมและธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่ง
กําหนดหลักการ 8 ขอ ไดแก การประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรม การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม ความรับผิดชอบตอผูบริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
และการมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมซึ่งไดจากการดําเนินงานที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
12.2

การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
บริษัทกําหนดแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมในดานตางๆ ดังนี้
12.2.1 การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
1) บริษัท มุงมั่นประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย สุจริต และดําเนินงานธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอ
สังคม ทั้งทางกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุงมั่นทําความดีตอบุคคล กลุมชนชน สังคมและสิ่งแวดลอม
และประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี
2) ไมใหผลประโยชนสิ่งใดแก เจาหนาที่ของรัฐ หรือผูที่เกี่ยวของใหไดมาซึ่งงานหรือผลประโยชนอื่นใด
3) ดานการปฏิบัติตอลูกคา บริษัท จะปฏิบัติตอคูคาอยางเปนธรรม ไมเรียกรองหรือรับผลประโยชนใดๆ ที่
ไมชอบธรรมจากคูคา และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดไมได ใหรีบแจง คูคาใหทราบลวงหนาเพื่ อ
รวมกันหาแนวทางแกไข
4) ไมกอความเดือดรอนใหแกชุมชุม หรือสังคมโดยรอบบริษัท ไมวาจะเปนมลภาวะทางอากาศ มลภาวะ
ทางเสียง รวมทั้งความสะอาด
5) ปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัย ของผูโดยสารรวมทั้งผูรวมใชถนนทุกราย
6) ดานการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา บริษัท จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคา ภายใตกรอบกติกาของการ
แขงขันที่ดี และไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงขันทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริต
12.2.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ตระหนักตอการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกันเพื่อ
การดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีโดยไมคํานึงถึงความแตกตางในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทาง
การเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทาง สังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะ
12.2.3 การปฎิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
ผูบริหารจะตองปฏิบัติตอพนักงานอยางยุติธรรม บริหารงานโดยไมมีความลําเอียง สนับสนุนในการสราง
ศักยภาพในความกาวหนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีความเขาใจ
ในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานตองพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการใหพนักงานอยางเหมาะสมตามผลการทํางานอยางเปน
ธรรม
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12.2.4 ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
1) บริษัท จะปฏิบัติตอลูกคาอยางเปนธรรมในเรื่องของสินคาและบริการ โดยไมเลือกปฏิบัติ และไม
เปดเผยขอมูลของลูกคาที่ตนไดลวงรูมาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ อันเปนขอมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึง
สงวนไวไมเปดเผย เวนแตเปนการเปดเผย ตามหนาที่ตามกฎหมาย
2) บริษัท จะปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ กับลูกคาอยางเปนธรรม หากปฏิบัติตามขอตกลงหรือ
เงื่อนไขไมได ตองรีบแจงใหลูกคาทราบ เพื่อหาทางออกรวมกัน
12.2.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัท ไดใหความสําคัญดานการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งไดตระหนักดีวาการใหบริการดวยรถโดยสารขนาด
ใหญจะมีการใชเชื้อเพลิงและการปลอยมลภาวะ รวมไปถึงอาจมีของเสียจากกระบวนการซอมบํารุงรถโดยสาร อาทิ
น้ํามันเครื่อง อะไหลเกา เปนตน ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ บริษัท จึงได
ดําเนินการบริหารจัดการดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) การลดมลภาวะทางอากาศที่ เ กิ ด จากการเผาผลาญของเครื่ อ งยนต ร ถโดยสาร ด ว ยการเลื อ กใช
เครื่องยนตใหม และมีการบํารุงรักษาตามคูมือที่ถูกตอง
2) เลือกใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดมาตรฐาน ไมมีสารตะกั่ว ซึ่งจะสงผลชั้นบรรยากาศ
3) ไมดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ ตอเครื่องยนต ที่ไมไดตามหลักวิศวกรรมยานยนตสงผลตอการเผาไหม
ของเครื่องยนตจนกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ
4) การกําจัดของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการซอมบํารุงรถโดยสาร สวนกระบวนการซอมบํารุงรถยนต ปจจุบนั
ได จั ด การให มี ก ารจั ด เก็ บ โดยผู เ ชี่ ย วชาญ อาทิ น้ํ า มั น เครื่ อ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นถ า ย ได ว า จ า ง
บุคคลภายนอกดําเนินการกําจัดอยางถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดลอม
12.2.6 การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัท จะปฏิบัติหรือควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และรับผิดชอบตอ
สังคม รวมถึงใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม ทั้งใน
ชุมชนใกลเคียงและชุมชนอื่นๆ
12.2.7 การมี นวัตกรรมและเผยแพร นวัตกรรมซึ่ งไดจ ากการดําเนินงานที่มีค วามรั บผิดชอบตอ สังคม
สิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสีย
บริษัท จะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานในองคกร และในระดับความรวมมือ
ระหวางองคกร ซึ่งหมายถึงการทําสิ่งตางๆ ดวยวิธีใหมๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต
เพื่อเพิ่มมูลคา เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําใหสิ่งตางๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
ขึ้น กอผลิตผลที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด
12.3

กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม (After Process)
บริษัทใหการสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม แกชุมชนในพื้นทีใ่ กลเคียง ทั้งในรูปแบบของ
การสนับสนุนใหพนักงานของบริษัทเขารวมกิจกรรม และการอํานวยความสะดวกใหดว ยการนํารถบัสของบริษัทใหบริการรับสง
โดยไมคิดคาใชจา ย
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โครงการสนับสนุนพานักเรียน เขาคายลูกเสือ ณ คายลูกเสือกัญจณัช อ.บานฉาง จ.ระยอง

12.4

นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น
บริษัทมีนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นอยางสิ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นในประเทศไทยบริษัทจะไมเขาไปมีสวนรวมในการให
สินบนและการคอรรัปชั่น ทั้งทางตรงและทางออม และมุงมั่นที่จะนําระบบที่มีประสิทธิผล มาใชในการตอตาน การใหสินบนและ
การคอรรัปชั่น
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทตองไมเขาไปมีสวนรวมในการคอรรัปชั่นการให/รับสินบนแก/จาก
เจาหนาที่ของรัฐและเอกชน เชน บุคลากรของบริษัทตางๆที่มีธุรกรรมรวมกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางออมเพื่อใหไดมาหรือ
คงไวซึ่งธุรกิจหรือขอไดเปรียบทางการแขงขัน นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นฉบับนี้ไดกําหนดเกณฑและแนว
ปฏิบัติในการตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่นของบริษัทโดยครอบคลุม ในเรื่องดังตอไปนี้
1) หา มกรรมการ ผู บริ ห าร และพนั กงานของบริ ษัท และบริษั ทในสายธุ รกิ จดํ าเนิน การหรื อยอมรับ หรื อใหก าร
สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจ
สินคาอุปโภค/บริโภค รวมถึง ผูรับจางหรือผูรับจางชวงอื่นๆที่เกี่ยวของ และกําหนดใหมีการสอบทานการปฏิบัติ
ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนี้อ ยางสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติใ ห
สอดคลองกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนด ขอบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2) มาตรฐานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เปนสวนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจและเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการของบริษัท ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผูสงมอบหรือผูรับเหมาชวงที่จะมีสวน
ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการดานการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นบรรลุตาม
นโยบายที่กําหนด
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3) บริษัทพัฒนามาตรการการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของรวมถึงหลักปฏิบัติ
ดานศีลธรรม โดยจัดใหมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวของหรือสุมเสี่ยงตอการทุจริตและคอรรัปชั่น
และนํามาจัดทําเปนคูมือแนวทางในการปฏิบัติแกผูเกี่ยวของ
4) บริษัทไมกระทําหรือสนับสนุนการใหสินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภายใตการดูแล รวมถึงการควบคุม การ
บริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคใหแกพรรคการเมือง การใหของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ มี
ความโปรงใสและไมมีเจตนาเพื่อโนมนาวใหเจาหนาที่ภาครัฐหรือเอกชนดําเนินการที่ไมเหมาะสม
5) บริษัทจัดใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ําเสมอเพื่อปองกันไมใหพนักงานมีการปฏิบัติที่ไมเหมาะสม โดย
เฉพาะงานขาย การตลาดและจัดซื้อ
6) บริษัทจัดใหความรูดานการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นแกคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงานเพื่อ
สงเสริมความซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหนาที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อใหเห็นความมุงมั่น
ของบริษัท
7) บริษัทจัดใหมีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปรงใสและถูกตองแมนยํา
8) บริษัทสงเสริมใหมีการสื่อสารที่หลากหลายชองทางเพื่อใหพนักงานและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถแจงเบาะแสอัน
ควรสงสัยโดยมั่นใจไดวาผูแจงเบาะแสไดรับการคุมครอง โดยไมใหถูกลงโทษ โยกยายที่ไมเปนธรรมหรือกลั่น
แกลงดวยประการใด และรวมถึงการแตงตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจงเขามา
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