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12. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
12.1

นโยบายภาพรวม
บริ ษัท ได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้ กรอบจริ ยธรรมและธรรมำภิบำลที่ดี มีควำมโปร่ งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ ตำมหลักกำรแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่ง
กำหนดหลักกำร 8 ข้ อ ได้ แก่ กำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมเป็ นธรรม กำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
กำรปฎิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้ อม กำรร่ วมพัฒนำชุมชนหรื อสังคม
และกำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้ จำกกำรดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสีย
12.2

การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษัทกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบต่อสังคมในด้ ำนต่ำงๆ ดังนี ้
12.2.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
1) บริ ษัท มุ่งมัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และดำเนินงำนธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม ทังทำงกฎหมำย
้
จรรยำบรรณ และมุง่ มัน่ ทำควำมดีต่อบุคคล กลุม่ ชนชน สังคมและสิ่งแวดล้ อม
และประกอบธุรกิจโดยมีระบบกำรดำเนินงำนที่มีมำตรฐำนและมีกำรควบคุมที่ดี
2) ไม่ให้ ผลประโยชน์สงิ่ ใดแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ ได้ มำซึง่ งำนหรื อผลประโยชน์อื่นใด
3) ด้ ำนกำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำ บริ ษัท จะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำอย่ำงเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้ องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ที่
ไม่ชอบธรรมจำกคู่ค้ำ และหำกปฏิบัติตำมเงื่ อนไขข้ อใดไม่ได้ ให้ รีบแจ้ ง คู่ค้ำให้ ทรำบล่วงหน้ ำเพื่ อ
ร่วมกันหำแนวทำงแก้ ไข
4) ไม่ก่อควำมเดือดร้ อนให้ แก่ชมุ ชุม หรื อสังคมโดยรอบบริ ษัท ไม่ว่ำจะเป็ นมลภำวะทำงอำกำศ มลภำวะ
ทำงเสียง รวมทังควำมสะอำด
้
5) ปฏิบตั ิตำมกฎจรำจร เพื่อควำมปลอดภัย ของผู้โดยสำรรวมทังผู
้ ้ ร่วมใช้ ถนนทุกรำย
6) ด้ ำนกำรปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำ บริ ษัท จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทำงกำรค้ ำ ภำยใต้ กรอบกติกำของกำร
แข่งขันที่ดี และไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต
12.2.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีนโยบำยต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและกำรคอร์ รัปชั่นอย่ำงสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำนกำรให้ สนิ บนและกำรคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทย บริ ษัทจะไม่เข้ ำ
ไปมีสว่ นร่วมในกำรให้ สนิ บนและกำรคอร์ รัปชัน่ ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม และมุง่ มัน่ ที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผล มำใช้
ในกำรต่อต้ ำนกำรให้ สนิ บนและกำรคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ ำไปมี
ส่วนร่วมในกำรคอร์ รัปชัน่ กำรให้ /รับสินบนแก่/จำกเจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐและเอกชน
12.2.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัท ตระหนักต่อกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนที่มนุษย์ทกุ คนพึงมีโดยเสมอภำคกันเพื่อ
กำรดำรงชีวิตอยูไ่ ด้ อย่ำงมีศกั ดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงควำมแตกต่ำงในเรื่ องเชื ้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ ควำมเชื่อทำง
กำรเมือง หรื อควำมเชื่อในทำงอื่นใด ชำติหรื อพื ้นเพทำง สังคม ทรัพย์สนิ กำเนิด หรื อสถำนะ
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12.2.4 การปฎิบัติต่อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
ผู้บริ หำรจะต้ องปฏิบตั ิต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม บริ หำรงำนโดยไม่มีควำมลำเอียง สนับสนุนในกำรสร้ ำง
ศักยภำพในควำมก้ ำวหน้ ำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำนของพนักงำน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ พนักงำนมีควำมเข้ ำใจ
ในเรื่ องจรรยำบรรณ ที่พนักงำนต้ องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิกำรให้ พนักงำนอย่ำงเหมำะสมตำมผลกำรทำงำนอย่ำงเป็ น
ธรรม
12.2.5 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
1) บริ ษัท จะปฏิบตั ิต่อลูกค้ ำอย่ำงเป็ นธรรมในเรื่ องของสินค้ ำและบริ กำร โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ ำที่ตนได้ ลว่ งรู้ มำเนื่องจำกกำรดำเนินธุรกิจ อันเป็ นข้ อมูลที่ตำมปกติวิสยั จะพึง
สงวนไว้ ไม่เปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผย ตำมหน้ ำที่ตำมกฎหมำย
2) บริ ษัท จะปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงและเงื่อนไขต่ำงๆ กับลูกค้ ำอย่ำงเป็ นธรรม หำกปฏิบตั ิตำมข้ อตกลงหรื อ
เงื่อนไขไม่ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ ำทรำบ เพื่อหำทำงออกร่วมกัน
12.2.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท ได้ ให้ ควำมสำคัญด้ ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ ตระหนักดีว่ำกำรให้ บริ กำรด้ วยรถโดยสำรขนำด
ใหญ่จะมีกำรใช้ เชื ้อเพลิงและกำรปล่อยมลภำวะ รวมไปถึงอำจมีของเสียจำกกระบวนกำรซ่อมบำรุ งรถโดยสำร อำทิ
น ้ำมันเครื่ อง อะไหล่เก่ำ เป็ นต้ น ดังนันเพื
้ ่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินกำร บริ ษัท จึงได้
ดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรด้ ำนคุณภำพสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
1) กำรลดมลภำวะทำงอำกำศที่ เ กิ ด จำกกำรเผำผลำญของเครื่ อ งยนต์ ร ถโดยสำร ด้ ว ยกำรเลือ กใช้
เครื่ องยนต์ใหม่ และมีกำรบำรุงรักษำตำมคูม่ ือที่ถกู ต้ อง
2) เลือกใช้ น ้ำมันเชื ้อเพลิงที่ได้ มำตรฐำน ไม่มีสำรตะกัว่ ซึง่ จะส่งผลชันบรรยำกำศ
้
3) ไม่ดดั แปลงหรื อกระทำกำรใดๆ ต่อเครื่ องยนต์ ที่ไม่ได้ ตำมหลักวิศวกรรมยำนยนต์สง่ ผลต่อกำรเผำไหม้
ของเครื่ องยนต์จนก่อให้ เกิดมลภำวะทำงอำกำศ
4) กำรกำจัดของเสียที่อำจเกิดขึ ้นจำกกำรซ่อมบำรุงรถโดยสำร ส่วนกระบวนกำรซ่อมบำรุงรถยนต์ ปั จจุบนั
ได้ จั ด กำรให้ มี ก ำรจั ด เก็ บ โดยผู้ เชี่ ย วชำญ อำทิ น ำ้ มั น เครื่ อง ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นถ่ ำ ย ได้ ว่ ำ จ้ ำง
บุคคลภำยนอกดำเนินกำรกำจัดอย่ำงถูกวิธีเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดกับสิง่ แวดล้ อม
12.2.7 การร่ วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริ ษัท จะปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และรับผิดชอบต่อ
สังคม รวมถึงให้ ควำมร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอำสำทำกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ทังใน
้
ชุมชนใกล้ เคียงและชุมชนอื่นๆ
12.2.8 การมี นวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่ งได้ จ ากการดาเนิ นงานที่มีค วามรั บผิดชอบต่ อ สังคม
สิ่งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัท จะสนับสนุนให้ มีนวัตกรรมทังในระดั
้
บกระบวนกำรทำงำนในองค์กร และในระดับควำมร่ วมมือ
ระหว่ำงองค์กร ซึง่ หมำยถึงกำรทำสิง่ ต่ำงๆ ด้ วยวิธีใหม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิ ด กำรผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ เป้ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้ สิ่งต่ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดี
ขึ ้น ก่อผลิตผลที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
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12.3

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (After Process)
บริ ษัทให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อม แก่ชมุ ชนในพื ้นทีใ่ กล้ เคียง ทังในรู
้ ปแบบของ
กำรสนับสนุนให้ พนักงำนของบริษัทเข้ ำร่วมกิจกรรม และกำรอำนวยควำมสะดวกให้ ด้วยกำรนำรถบัสของบริ ษัทให้ บริ กำรรับส่ง
โดยไม่คิดค่ำใช้ จำ่ ย
โครงการสนับสนุนพานักเรียน เข้ าค่ ายลูกเสือ ณ ค่ ายลูกเสือกัญจณัช อ.บ้ านฉาง จ.ระยอง

12.4

นโยบายต่ อต้ านการให้ สินบนและการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมีนโยบำยต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ อย่ำงสิ ้นเชิง (Zero-Tolerance Policy) และถือปฏิบตั ิตำม
กฎหมำย ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับกำรต่อต้ ำนกำรให้ สนิ บนและกำรคอร์ รัปชัน่ ในประเทศไทยบริ ษัทจะไม่เข้ ำไปมีสว่ นร่วมในกำรให้
สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม และมุง่ มัน่ ที่จะนำระบบที่มีประสิทธิผล มำใช้ ในกำรต่อต้ ำน กำรให้ สนิ บนและ
กำรคอร์ รัปชัน่
กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนของบริ ษัทต้ องไม่เข้ ำไปมี ส่วนร่ วมในกำรคอร์ รัปชั่นกำรให้ /รับสินบนแก่/จำก
เจ้ ำหน้ ำที่ของรัฐและเอกชน เช่น บุคลำกรของบริ ษัทต่ำงๆที่มีธุรกรรมร่ วมกับบริ ษัท ทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมเพื่อให้ ได้ มำหรื อ
คงไว้ ซงึ่ ธุรกิจหรื อข้ อได้ เปรี ยบทำงกำรแข่งขัน นโยบำยต่อต้ ำนกำรให้ สินบนและกำรคอร์ รัปชัน่ ฉบับนี ้ได้ กำหนดเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนกำรให้ สนิ บนและกำรคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทโดยครอบคลุม ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1) ห้ ำ มกรรมกำร ผู้บริ ห ำร และพนักงำนของบริ ษัท และบริ ษั ทในสำยธุ รกิ จด ำเนิน กำรหรื อยอมรั บ หรื อให้ ก ำร
สนับสนุนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบทังทำงตรงและทำงอ้
้
อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริ ษัทในสำยธุรกิจ
สินค้ ำอุปโภค/บริ โภค รวมถึง ผู้รับจ้ ำงหรื อผู้รับจ้ ำงช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง และกำหนดให้ มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นนีอ้ ย่ำงสม่ำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนวทำงกำรปฏิบัติใ ห้
สอดคล้ องกับนโยบำย ระเบียบปฏิบตั ิ ข้ อกำหนด ข้ อบังคับ ประกำศ กฎหมำย และกำรเปลีย่ นแปลงทำงธุรกิจ
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2) มำตรฐำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นส่วนหนึง่ ของกำรดำเนินธุรกิจและเป็ นหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรของบริ ษัท ผู้บริ หำร ผู้บงั คับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับ ผู้สง่ มอบหรื อผู้รับเหมำช่วงที่จะมีสว่ น
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ กำรดำเนินกำรด้ ำนกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชั่นบรรลุตำม
นโยบำยที่กำหนด
3) บริ ษัทพัฒนำมำตรกำรกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชั่นให้ สอดคล้ องกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องรวมถึงหลักปฏิบตั ิ
ด้ ำนศีลธรรม โดยจัดให้ มีกำรประเมินควำมเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อสุม่ เสี่ยงต่อกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น
และนำมำจัดทำเป็ นคูม่ ือแนวทำงในกำรปฏิบตั ิแก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
4) บริ ษัทไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรให้ สนิ บนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยูภ่ ำยใต้ กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม กำร
บริ จำคเพื่อกำรกุศล กำรบริ จำคให้ แก่พรรคกำรเมือง กำรให้ ของขวัญทำงธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ มี
ควำมโปร่งใสและไม่มีเจตนำเพื่อโน้ มน้ ำวให้ เจ้ ำหน้ ำที่ภำครัฐหรื อเอกชนดำเนินกำรที่ไม่เหมำะสม
5) บริ ษัทจัดให้ มีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ พนักงำนมีกำรปฏิบตั ิที่ไม่เหมำะสม โดย
เฉพำะงำนขำย กำรตลำดและจัดซื ้อ
6) บริ ษัทจัดให้ ควำมรู้ ด้ำนกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำรและพนักงำนเพื่อ
ส่งเสริ มควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิตำมหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ รวมถึงสือ่ ให้ เห็นควำมมุง่ มัน่
ของบริ ษัท
7) บริ ษัทจัดให้ มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินที่โปร่งใสและถูกต้ องแม่นยำ
8) บริ ษัทส่งเสริ มให้ มีกำรสือ่ สำรที่หลำกหลำยช่องทำงเพื่อให้ พนักงำนและผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องสำมำรถแจ้ งเบำะแสอัน
ควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้ ว่ำผู้แจ้ งเบำะแสได้ รับกำรคุ้มครอง โดยไม่ให้ ถกู ลงโทษ โยกย้ ำยที่ไม่เป็ นธรรมหรื อกลัน่
แกล้ งด้ วยประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้ งเข้ ำมำ
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