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12.
12.1

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม

บริษทั ฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจด้วยควำมยุติธรรม และใส่ใจต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย สังคม
และสิง่ แวดล้อม อย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมำภิบำล เพื่อสนับสนุนให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ดำเนิน
ไปด้วยควำมซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุตธิ รรม ทัง้ นี้ ตำมมติทป่ี ระชุม คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 30
เมษำยน 2557 บริษทั ฯ กำหนดกรอบนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ดังนี้
(1)

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่เป็ นธรรม และสุจริต
ภำยใต้กฎหมำยและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง โดยกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้

(2)

(ก)

ส่งเสริมให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ติ ำมกฏหมำยกำรแข่งขัน และกำร
แข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม

(ข)

สนับสนุนนโยบำยสำธำรณะต่ำงๆ ทีส่ ง่ เสริมกำรแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม

(ค)

ดำเนิ น กิจ กรรมต่ ำ งๆ ในลัก ษณะที่สอดคล้อ งกับ กฎหมำยและข้อ บังคับ ของกำรแข่งขัน
ตลอดจนให้ควำมร่วมมือกับเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ

กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่

บริษัท ฯ มีเจตนำรมณ์ ท่จี ะดำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส ยึดมันในหลั
่
กกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
บรรษัทภิบำลที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มสี ่วนได้เสียทุกด้ำน และจัดให้มีแนวทำงต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชัน่ รวมถึงกำรสนับสนุ นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝงั ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
และระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

(3)

(ก)

สร้ำงจิตสำนึก ค่ำนิยม ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบตั ิงำนตำมกฎระเบียบ ด้วยควำม
ซื่อสัตย์สจุ ริต

(ข)

จัดให้มรี ะบบควบคุมภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลอำนำจทีเ่ หมำะสม

(ค)

สนับสนุ นให้พนักงำน หุน้ ส่วน ตัวแทน และคู่คำ้ รำยงำนกำรละเมิดนโยบำยของกิจกำรและ
กำรปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่เป็ นธรรมหรือไร้จริยธรรม

(ง)

ดำเนินกำรต่ อต้ำนกำรทุจริต มิกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรเรียกร้อง ยอมรับ หรือเสนอซึ่ง
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ทีส่ ่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ในทำงมิชอบ

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรดูแลและปฏิบตั ติ ่อผู้มสี ่วนได้เสีย ทุกรำย กล่ำวคือ พนักงำน ผูบ้ ริหำร ผูถ้ ือ
หุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้ำ ลูกค้ำ ด้วยควำมเป็ นธรรม ไม่เลือ กปฏิบตั ิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเนื่องมำจำกควำม
เหมือนหรือแตกต่ำงทำงเชือ้ ชำติ ศำสนำ เพศ อำยุ หรือเรื่องอื่นใด
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(4)

กำรปฎิบตั ติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม

บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญในกำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเป็ นธรรม ทัง้ ในเรื่องกำรให้โอกำส
ผลตอบแทน สวัสดิกำร กำรแต่ ง ตัง้ โยกย้ำย และกำรพัฒนำศักยภำพควบคู่กบั กำรพัฒนำคุณธรรม โดย
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี้

(5)

(ก)

เคำรพสิทธิในกำรทำงำนตำมหลักสิทธิมนุ ษยชน ด้วยกำรไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยก กีดกัน
หรือสร้ำงอคติในกำรจ้ำงงำน

(ข)

ให้ค วำมคุ้ม ครองทำงสังคม และคุ้ม ครองสภำพกำรท ำงำนของพนัก งำน กล่ ำวคือ มีก ำร
กำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบตั ติ ่อพนักงำนอย่ำงชัดเจน และกำรกำหนดเงื่อนไขกำรจ้ำงงำนที่
เป็ นธรรม นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยคุม้ ครองแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด

(ค)

ให้ค วำมคุ้ม ครองสุ ข ภำพและควำมปลอดภัย ในกำรท ำงำน ด้ว ยจำกส่ ง เสริม และรัก ษำ
มำตรฐำนในกำรปฏิบตั งิ ำนของบริษทั ฯ เพื่อป้องกันอุบตั เิ หตุทอ่ี ำจเกิดขึน้ จำกกำรปฏิบตั งิ ำน

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม จึง จะจัดให้มโี ครงกำร
ช่วยเหลือและพัฒนำสังคมอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นกำรบริจำค และกำรสนับสนุนกำรศึกษำ
(6)

กำรดูแลสิง่ แวดล้อม

บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับเกีย่ วกับกำรจัดกำรสิง่ แวดล้อม และมีกำรกำหนดมำตรกำร
ป้องกัน และแก้ไขเมื่อเกิดและกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ นอกจำกนี้
บริษทั ฯ มีทมี บุคลำกรทีไ่ ด้รบั กำรอบรมพิเศษในกำรดูแลสินค้ำอันตรำยแต่ละประเภทเพื่อเตรียมพร้อมในกำร
ระงับเหตุฉุกเฉินที่อำจเกิดขึน้ จำกกำรรัวไหลของสิ
่
นค้ำอันตรำยมิ เฉพำะแค่สนิ ค้ำอันตรำยทีร่ บั ฝำกกับกลุ่ม
บริษัท แต่รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือในกำรดูแล และระงับเหตุทอ่ี ำจจะเกิดจำกสินค้ำอันตรำยในชุมชน
ใกล้เคียง
(7)

กำรมีน วัต กรรมและเผยแพร่ น วัต กรรมซึ่ง ได้จ ำกกำรด ำเนิ น งำนที่มีค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

บริษัทฯ มุ่งเน้ นที่จะพัฒนำศักยภำพในกำรให้บริกำรของบริษัทฯ ควบคู่กบั กำรพัฒ นำสังคม และ
สิง่ แวดล้อม บริษทั ฯ จึงจัดให้มโี ครงกำรนวัตกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง (โปรดดูรำยละเอียดโครงกำรวิจยั และ
พัฒนำใน ส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 4 กำรวิจยั และพัฒนำ)
นอกจำกนี้บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรงำนและดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำ
ภิบ ำล โดยยึดหลักกำรดำเนิ น ธุรกิจด้วยควำมสุจริตและโปร่งใส ที่ป ระชุม คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อ วัน ที่ 24 กุ ม ภำพัน ธ์ 2558 จึง ก ำหนดนโยบำยกำรต่ อ ต้ ำ นกำรทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ขึ้น เพื่อ ให้
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท หลีกเลีย่ งกำรกระทำอันใดที่อำจเป็ นกำรเกี่ยวข้องกับ
กำรทุจริตคอรัปชันทุ
่ กรูปแบบไม่ว่ ำจะเพื่อประโยชน์ทำงตรง หรือทำงอ้อมแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน หรือ
บุคคลใดทีเ่ กีย่ วข้องกับตน โดยนโยบำยมีดงั ต่อไปนี้
(1)

ขอบเขต
ส่วนที่ 2.3 หน้ำที่ 37

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

1.1 นโยบำยฉบับนี้ใช้บงั คับกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงทุกคนของบริษทั ฯ
1.2 บริษัท ฯ จะดำเนินกำรให้ผู้รบั สิทธิ (Franchisee) หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกำรแทนในนำม
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยฉบับนี้
(2)

หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ
2.1 คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่พจิ ำรณำและอนุ มตั ินโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
มอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรทำหน้ ำที่กำกับดูแลให้มกี ำรนำนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันไปใช้
่
ปฏิบตั ิ
2.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ ำที่สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน
และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรทุจริตตำมทีฝ่ ่ำยตรวจสอบภำยในได้เสนอ เพื่อให้มนใจว่
ั่ ำ
ระบบดังกล่ำว มีควำมเสีย่ งทีจ่ ะทำให้เกิดโอกำสกำรทุจริตทีม่ ผี ลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ น้อยทีส่ ดุ และมีควำมเหมำะสม กับรูปแบบธุรกิจของบริษทั ฯ
2.3 ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และฝ่ำยจัดกำรมีหน้ำทีแ่ ละรับผิดชอบในกำรกำกับดูแล และสื่อสำร
ไปยังพนักงำนและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้มีก ำรนำนโยบำยไปปฏิบ ัติอย่ำงจริงจังและเคร่งครัด
รวมถึงต้องมันทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรต่
่
อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ เหมำะสมกับกำร
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมำย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
2.4 ฝำ่ ยตรวจสอบภำยใน จะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้เป็ นไปตำมแผนกำรตรวจสอบภำยในทีก่ ำหนด
ไว้ และเสนอรำยงำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรประเมินควำมเสีย่ งเกีย่ วกับ
กำรทุจริต ทีเ่ กิดจำกกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในให้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั ทรำบ
รวมถึงจะต้องปฏิบตั ิงำนตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำย ในเรื่องกำรตรวจสอบกำร
ทุจริต ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร นอกเหนือจำกแผนกำรตรวจสอบภำยในทีไ่ ด้กำหนดไว้

(3)

นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ
กรรมกำรบริษัท ผูบ้ ริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษทั ฯ ต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รปั ชันอย่
่ ำงเคร่งครัดโดยจะต้องไม่เข้ำไปเกีย่ วข้องกับกำรทุจริตทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม ดังนี้
3.1 กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำงของบริษัท ฯ ต้องไม่กระทำกำรใดที่มพี ฤติกรรม
หรือมีส่วนร่วมใดทีแ่ สดงให้เห็นว่ำเป็ นกำรให้หรือรับสินบนแก่ผมู้ สี ่วนได้เสียในเรื่องทีต่ นทำหน้ำที่
รับผิดชอบทัง้ โดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์ ในทำงมิชอบหรือเรียกหรือรับ
ผลประโยชน์ใดๆ จำกคู่คำ้ หรือผูท้ ท่ี ำธุรกิจกับบริษทั ฯ กำรให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล กำรเลีย้ ง
รับรอง ให้ดำเนินกำรได้ตำมทีก่ ำหนดในจรรยำบรรณ
3.2 กำรใช้เงิน หรือ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ เพื่อบริจำคกำรกุศลหรือให้เงินสนับสนุ นต้องกระทำใน
นำมบริษัทฯ เท่ำนัน้ โดยกำรบริจำคเพื่อกำรกุศล ต้องเป็ น มูลนิธิ สถำนศึกษำ องค์กรสำธำรณะ
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กุศล วัด โรงพยำบำล สถำนพยำบำลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ทีม่ หี ลักฐำนทีต่ รวจสอบได้
และดำเนินกำรผ่ำนขัน้ ตอนตำมระเบียบของบริษทั ฯ
(4)

กำรแจ้งเบำะแสเกีย่ วกับกำรทุจริต
บุคคลใดหำกพบเห็นกำรกระทำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริต หรือส่อไปในทำงทุจริต ที่มผี ลเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ทัง้ ทำงตรง หรือทำงอ้อม ต้องไม่ละเลย หรือเพิกเฉยต่ อพฤติกรรมดังกล่ำว ควรแจ้งให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำรทรำบทันที หรือแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแส ตำมทีไ่ ด้กำหนด ดังนี้
1) แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมล์ของเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่ pisit@jwd-logistics.com
หรือ เลขำนุกำรบริษทั ที่ nattapume@jwd-logistics.com
2) แจ้งผ่ำนช่องทำงอีเมล์ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ที่ charvanin@jwd-logistics.com หรือ
กล่องรับควำมเห็น CEO Talk

(5) มำตรกำรคุม้ ครอง และรักษำควำมลับ
เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีก่ ระทำโดยเจตนำสุจริต บริษทั ฯ จะปกปิ ด
ชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ขอ้ มูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลของผู้
ร้องเรียนและผู้ให้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ โดยจำกัดเฉพำะผู้ท่มี หี น้ำที่รบั ผิดชอบในกำรดำเนินกำร
ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือประธำนเจ้ำหน้ ำที่บริหำร มีหน้ ำที่ในกำรใช้ดุลยพินิจสังกำร
่
ตำมที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือผู้ร้องเรียน พยำน และบุคคลที่ให้ขอ้ มูลในกำร
สืบสวนหำข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รบั ควำมเดือนร้อน อันตรำยใด หรือควำมไม่ชอบธรรม อันเกิดมำจำก
กำรแจ้งเบำะแส ร้องเรียน กำรเป็ นพยำน หรือกำรให้ขอ้ มูล
ทัง้ นี้ ผู้ได้รบั ข้อมูลจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำทีท่ ่เี กี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสำรหลักฐำนของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้ขอ้ มูลไว้เป็ นควำมลับ ห้ำมเปิ ดเผยข้อมูลแก่
บุคคลอื่นทีไ่ ม่มหี น้ำทีเกีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ำทีท่ ก่ี ฎหมำยกำหนด
(6) ขัน้ ตอนกำรดำเนินกำรสืบสวน และบทลงโทษ
6.1 เมื่อได้รบั กำรแจ้งเบำะแส คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำรจะเป็ น ผู้
กลันกรอง
่
สืบสวนข้อเท็จจริง หรือมอบหมำยให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหำร) เป็ นผูก้ ลันกรองสื
่
บสวนข้อเท็จจริง
6.2. ระหว่ำงกำรสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือประธำนเจ้ำหน้ ำทีบ่ ริหำรอำจจะ
มอบหมำยให้ตวั แทน (ผูบ้ ริหำร) แจ้งผลควำมคืบหน้ำเป็ นระยะให้ผแู้ จ้งเบำะแส หรือร้องเรียนได้ทรำบ
6.3 หำกกำรสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่ำ ข้อมูลหรือหลักฐำนทีม่ ี มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่ำผูท้ ถ่ี ูกกล่ำวหำ
ได้กระทำกำรทุจริตจริง บริษทั จะให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่ำวหำ ได้รบั ทรำบข้อกล่ำวหำ และให้สทิ ธิผถู้ ูกกล่ำวหำ
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พิสจู น์ตนเอง โดยกำรหำข้อมูลหรือหลักฐำนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่ำตนเองไม่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับกำร
กระทำอันทุจริต ตำมทีไ่ ด้ถูกกล่ำวหำ
6.4 หำกผู้ถูกกล่ำวหำ ได้กระทำกำรทุจริตจริง กำรทุจริตนัน้ ถือว่ำเป็ นกำรกระทำผิดนโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริต หรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั กำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่
บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหำกกำรกระทำทุจริตนัน้ ผิดกฎหมำย ผู้กระทำผิดอำจจะต้องได้รบั โทษทำง
กฎหมำย
12.2

กิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process)
ในปี พ.ศ. 2556 บริษทั ฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม เช่น
(1)

โครงกำรจัดเลีย้ งอำหำรกลำงวัน และมอบเงิน บริจำค ให้กบั สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนบำงละมุง
จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ

(2)

บริจำคเงินเพื่อสร้ำงสวนสำธำรณะ สวนสุขมุ พันธ์ฯ เพื่อประชำชน เป็ นจำนวนเงิน 100,000 บำท

(3)

กิจกรรมปลูกปำ่ ชำยเลนเพื่ออนุรกั ษ์ และฟื้นฟูปำ่ ชำยเลน ทีพ่ น้ื ทีศ่ นู ย์ศกึ ษำธรรมชำติ และอนุรกั ษ์ป่ำ
ชำยเลนเพื่อกำรท่องเทีย่ วเชิงระบบนิเวศน์ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

(4)

ร่วมสร้ำงแทงค์น้ำเพื่อเก็บกักน้ำให้กบั โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

(5)

กิจกรรมพี่ให้น้ องครัง้ ที่1 สื่อ มวลชนท้องถิ่น PTV ที่โรงเรีย นบ้ำ นคลองโค ต ำบลเกษตรสุวรรณ
จังหวัดชลบุรี
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