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12. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)
จึงได้ วางนโยบาย CSR ของบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. นโยบายภาพรวม
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้ วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้ เสีย เศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้ อมอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็ นไปด้ ว ยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต โปร่ ง ใสและยุติ ธ รรม บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม
สิง่ แวดล้ อม และกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้ อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยบริ ษั ทได้ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิ บัติเพื่อให้ บริ ษั ทและบริ ษัท ย่อ ยนํ ามาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งในการบริ หารจัดการ
กระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี ้
(1) การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม
การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรมย่อมก่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ กับผู้เกี่ ยวข้ อง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะ
ดําเนินธุรกิจด้ วยจรรยาบรรณที่ดีตอ่ คูแ่ ข่งขันเพื่อให้ เกิดการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรื อร่วมสมคบคิด (ฮัว)้ กัน
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้ าง
ให้ กบั พนักงานของคูแ่ ข่ง
3. ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายโดยไร้ มลู ความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดําเนินการใดๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้ อง
(2) การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายดําเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง ไม่สนับสนุนให้ มีการสร้ างความสําเร็จของงาน
ด้ วยวิธีการทุจริ ต คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ตามรายละเอียดข้ อ 5 การป้องกันการมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่
(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้ างด้ วยความเคารพในคุณค่า
ของมนุษ ย์ และไม่ละเมิดสิท ธิ ขัน้ พื น้ ฐานของพวกเขา บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมี เจตนารมณ์ ที่ จ ะเคารพและไม่ละเมิ ดสิท ธิ
มนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ ธุรกิจเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน ต่อต้ านการใช้ แรงงานเด็ก เป็ นต้ น
2. ส่งเสริ มการปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดด้ านสิทธิ มนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้ มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
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(4) การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทมีนโยบายปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ดูแลด้ านความเป็ นอยู่ ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานที่ทํางาน ตลอดจนส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทํางานของ
พนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทํางานและสร้ างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. จัดให้ มีเงื่อนไขในการจ้ างงานที่เป็ นธรรม และให้ พนักงานได้ รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัด ให้ มีก ารดูแ ลในเรื่ อ งสวัส ดิก ารแก่พ นัก งานตามสมควร เช่ น จัด ให้ มี วัน ลาพัก ผ่อ นประจํ า ปี การทํ า งาน
ล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจําเป็ นและสมควร เป็ นต้ น
3. การแต่งตังโยกย้
้
าย การให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทําด้ วยความสุจริ ตใจ เสมอภาคและตังอยู
้ ่บ น
พื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน
4. จัดให้ มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สนิ ของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้ อย่างทัว่ ถึงและ
สมํ่าเสมอ
6. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7. หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การทํางานของพนักงาน
ตลอดจนปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ
(5) ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษัทมุ่งมัน่ ที่จะให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังและ
้ ่จะเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ า
สมํ่าเสมอ แสวงหาลูท่ างอย่างไม่หยุดยังที
อย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตรงตามความต้ องการของลูกค้ า ภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
2. พัฒนาการให้ บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้ แก่ลกู ค้ า
3. ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการให้ บริ การที่ถูกต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริ ง เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูลเพียงพอในการ
ตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้ าไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
(6) การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม เพื่อไม่ก่อให้ เกิดปั ญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลก
ร้ อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชี วิตมนุษย์ และระบบนิเวศน์ บริ ษัทจึงมีนโยบายไม่กระทําการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการประหยัดพลังงาน และพิจารณานําทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
2. พัฒนาสินค้ าและบริการทีไม่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม มีความปลอดภัยในการใช้ งาน
3. ให้ การสนับสนุนกิจกรรมที่จะมีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ
(7) การมีส่วนร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มการใช้ กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้ างเศรษฐกิจ
และความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
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1. การสนับสนุนการจ้ างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้ แก่โรงเรี ยนในเขต
ที่ตงของสํ
ั้
านักงาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็ นต้ น
3. ปลูกฝั งจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมูพ่ นักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับ
ดูแล
(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดําเนินความรั บผิดชอบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม และ
ผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จึงให้ ความสําคัญใน
การดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่มทังภายในและภายนอกองค์
้
กร บริ ษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วม
ของผู้มีส่วนได้ เสีย (Co-Creation) ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. วิเคราะห์กระบวนการทํางานอย่างละเอียด เพื่อสร้ างโอกาสในการพัฒนาไปสูก่ ารค้ นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. สร้ างโอกาสในการคิดค้ นบริ การใหม่ๆ ร่ วมกับผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อความเจริ ญเติบโตควบคู่กบั การสร้ างกําไรของ
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริ ษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2)
โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอทุกปี
2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายและแนวปฏิบตั ิข้างต้ นนัน้ เป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการดําเนินธุรกิจของกิจการ
ที่บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิมาโดยตลอด โดยบริ ษัทได้ ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางที่กําหนด ตังแต่
้ ขนตอนการจั
ั้
ดหาระวางเรื อ/
เครื่ องบิน รวมถึงตัวแทนในต่างประเทศ ที่มีคณ
ุ ภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให้ เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก โดยทางบริ ษัทจะเปรี ยบเทียบคุณภาพบริ การจากบริ ษัทเดินเรื อ สายการบิน ตัวแทนใน
ต่างประเทศ หลายๆ รายเพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบราคาและเพิ่มอํานาจการต่อรอง
สําหรับกระบวนการให้ บริ การ บริ ษัทมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการบริ การ ตังแต่
้ เริ่ มต้ นติดต่อลูกค้ า จัดหา
ระวางเรื อ/เครื่ องบิน ออกแบบเส้ นทางการขนส่ง นําสินค้ าลงเรื อ/เครื่ องบิน ประสานงานกับตัวแทนต่างประเทศ จนถึงขันตอน
้
สุดท้ ายก่อนที่จะส่งมอบสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า รวมถึงการให้ คําแนะนําด้ านพิธีการศุลกากรและเป็ นตัวแทนออกสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
ตลอดจนฝ่ ายขายจะติดตามผลประเมินคุณภาพการบริ การจากลูกค้ า เพื่อรับทราบปั ญหาข้ อเสนอแนะจากลูกค้ า แล้ วนํามา
ปรับปรุงและพัฒนาบริ การใหม่ๆ ให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ มากยิ่งขึ ้น
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทต้ องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ ผู้บริ หารบริ ษัทจึงได้ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายส่งเสริ มบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ ทนั ต่อการการเติบโต
ของบริ ษัท โดยบริ ษัทมีแผนการจัดอบรมพนักงานเป็ นประจําสมํ่าเสมอทังการอบรมภายในและภายนอกองค์
้
กร เพื่อเป็ นการ
เสริมทักษะความรู้ในการทํางานให้ กบั พนักงาน
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3. การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อความรั บผิดชอบต่ อสังคม
- ไม่มี –
4. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (CSR-after-process)
บริ ษัทมีนโยบายทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม โดยบริ ษัทจะมีการจัด
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมเป็ นประจําทุกปี ภายใต้ โครงการ Share & Care Society เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ยากจน การจัดเลี ้ยงอาหารที่บ้านพักคนชรา การบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวและสึนามิที่
ญี่ปนุ่ การจัดกิจกรรมบริจาคเลือด เป็ นต้ น
5. การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชั่น
การทุจริ ต (Corruption) หมายถึง การใช้ อํานาจที่ได้ มาหรื อการใช้ ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จกั หรื อประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึง่ ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริ ตอาจ
เกิดได้ หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้ าพนักงานด้ วยการให้ หรื อการรับสินบนทังที
้ ่เป็ นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทบั
ซ้ อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิ ดข้ อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็ นต้ น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึง่ ที่ผ่านมาบริ ษัทได้ กําหนด
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิที่เหมาะสมของ คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน ในจรรยาบรรณทางธุรกิจและการ
กํากับดูแลกิจการ นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ คํานึงถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น จึงได้ กําหนดนโยบาย
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น โดยห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กระทําการอันใดที่
เกี่ยวข้ องกับการทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้ อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จกั ไม่ว่าตน
จะอยู่ในฐานะผู้รับหรื อผู้ให้ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินหรื อที่ไม่เป็ นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ ดําเนินธุรกิจ หรื อติดต่อด้ วย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. สร้ างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และยึดมัน่ ในความเป็ นธรรม
2. ไม่รับสินบนหรื อติดสินบน แก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่ตนทําหน้ าที่รับผิดชอบทัง้ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ประโยชน์ในทางมิชอบ
3. ในการจัดซื ้อจัดจ้ าง / การจ่ายค่าคอมมิชชัน่ ต้ องดําเนินการผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัท มีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
4. หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจนํ ามาซึ่งการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น เช่น ไม่ถือ หุ้นในบริ ษัทคู่แข่ง
หลีกเลี่ยงการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อหรื อขายหุ้นของบริษัท หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่ผ้ อู ื่น
5. มีความรับผิดชอบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทัว่ ไป
6. จัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในทุกปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างบริ ษัทภายนอก (Outsource) ทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อ
ประเมินความเสี่ยงและรายการที่ผิดปกติ โดยจะนําเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อยทุกๆ 3 เดือน
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7. หากพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายการทุจริ ตที่มีผลเกี่ยวข้ องกับบริ ษัททังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ควรแจ้ งให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารทราบทันที โดยบริษัทจะรักษาความลับของผู้แจ้ งหรื อร้ องเรี ยนการทุจริต
เพื่อให้ ทกุ คนในองค์กรได้ รับทราบนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทจะเผยแพร่ นโยบายดังกล่าวผ่านช่อง
ทางการสื่อสารของบริ ษัท เช่น จดหมาย อีเมล์ แบบรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี (56-2)
โดยจะทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอทุกปี
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