บริษัท เอ็ น ซี แอล อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล โลจิ สติ ก ส์ จ� ำกั ด (มหาชน)

ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
1.

นโยบายภาพรวม
บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่
เศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557   ได้ มีมติอนุมตั นิ โยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้ วยความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมภายใต้ หลักการ 8 ข้ อดังนี ้
1. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี : บริ ษัทจะด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้ อง มีความ
โปร่งใส เปิ ดเผยข้ อมูลที่ส�ำคัญและตรวจสอบได้ โดยบริ ษัทจะปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ ้นกับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
2. การประกอบธุรกิจด้ วยความเป็ นธรรม : บริ ษัทจะส่งเสริ มการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี หลีกเลีย่ งการด�ำเนินการ
ทีอ่ าจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญารวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในห่วงโซ่ธรุ กิจทุกขันตอน
้
(Business Chain)
3. การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษัทต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังภายในและภายนอกองค์
้
กรเพื่อความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ รวมทังให้
้ ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ เพื่อการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรูปแบบ และ
ส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4. สิทธิมนุษยชนและการปฎิบตั ติ อ่ พนักงาน : บริ ษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมด้ วยการจัดให้ มสี วัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ ำ� งาน
รวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรเพือ่ ยกระดับการท�ำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพบริษทั จะสนับสนุน
การพัฒนาระบบการท�ำงานและส่งเสริ มให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการท�ำประโยชน์ กับสังคมทัง้ ทางตรงและ
ทางอ้ อม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค : บริ ษัทจะพัฒนาการให้ บริ การที่ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริ โภคและผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้ อม โดยรักษาคุณภาพให้ ตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของผู้บริ โภคภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและ
จะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริ การที่ถกู ต้ อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็ นจริ ง พร้ อมทังรั้ กษาความลับของ
ลูกค้ าไม่น�ำไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
6. สิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัย : บริ ษัทจะด�ำเนินการให้ มีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้ าน
สิง่ แวดล้ อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
พลังงานตามหลักการสากล
7. การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริ ษัทส่งเสริ มการใช้ กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ช่วยสร้ างเศรษฐกิจและความเข้ มแข็งให้ กบั ชุมชนเพื่อนบ้ าน และสังคมไทย
8. การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม : บริษัทจะสนับสนุนการสร้ างสรรค์และ
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผู้มีสว่ นได้ เสีย(Co-Creation)ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้ างความสมดุลระหว่างมูลค่า
และคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปกับความเจริ ญเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
2.

การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน
คณะกรรมการบริ หารเป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำแผนงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมเพื่อน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายปี โดยส�ำหรับปี 2558 การด�ำเนินการเพื่อปฏิบตั ิตามนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม มีดงั นี ้
		 ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภค : บริ ษัทได้ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ภาระกิจ และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของบริ ษัท
โดยประกาศใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2556 เพื่อเน้ นย� ้ำให้ พนักงานจะต้ องมีการก�ำหนดราคาสินค้ าและบริ การ
ที่เหมาะสมแก่ลกู ค้ าอย่างเท่าเทียมกัน โดยน�ำเสนอทางเลือกด้ านโลจิสติกส์ที่ดีที่สดุ และเหมาะสมที่สดุ แก่ลกู ค้ า
แต่ละรายพร้ อมทังสร้
้ างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทังนี
้ เพื
้ อ่ ร่วมเติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกับ
ลูกค้ าและคูค่ ้ าของบริ ษัท
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การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม : บริ ษัทได้ ร่วมกับพันธมิตรทางการค้ าและหน่วยงานราชการเพื่อก่อตัง้
โครงการพัฒนาคนขับรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก   เพื่อส่งเสริ มการสร้ างอาชีพให้ แก่คนในชุมชนและผลิตพนักงาน
ขับรถที่มีคณ
ุ ภาพและมีความรับผิดชอบออกสูส่ งั คม ตังแต่
้ ปี 2557 ร่วมกับบริ ษัท ตรี เพชรอิซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด ซึง่ ใน
ปี 2558 บริ ษัทได้ ท�ำการจัดอบรมให้ แก่พนักงานของบริ ษัทและบุคคลทัว่ ไปใน “โครงการพัฒนาพนักงานขับรถ”
ร่วมกับบริ ษัท ตรี เพชรอิซซู เุ ซลส์ จ�ำกัดและกรมขนส่งทางบกอีกด้ วย ซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่องระยะยาว

			
		 การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ : บริ ษัทมีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
โดยได้ ก�ำหนดแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท
ภายใต้ หวั ข้ อ
เรื่ อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ   การให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ต
และการให้ สนิ บน” โดยประกาศให้ พนักงานในบริ ษัทได้ รับทราบและน�ำไปปฏิบตั ติ งแต่
ั ้ วนั ที่ 20 กรกฎาคม 2556
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 บริ ษัทได้ ประกาศเจตนารมณ์ เข้ าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
้
กรและภายนอก
		 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน : บริ ษัทให้ ความเคารพสิทธิมนุษยชนทังภายในองค์
องค์กร โดยปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าและผู้ที่ต้องท�ำการติดต่อเกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่ค�ำนึงถึงเชื ้อชาติ ศาสนา
หรื อปั จจัยอื่นใดที่จะน�ำมาซึง่ การไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ส่วนภายในองค์กรนัน้ บริ ษัทปฏิบตั ติ อ่
พนักงานตามสัญญาว่าจ้ างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา หรื ออื่นใดที่จะน�ำมา
ซึง่ ความแตกแยกและไม่เสมอภาค บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ พนักงานในทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟั ง
ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการท�ำงานและการอยูร่ ่วมกันโดยสามารถรายงานได้ โดยตรงกับผู้บริหารนอกจากนีบริ
้ ษทั ยัง
ได้ ส่งเสริ มพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ าตามความรู้ ความสามารถโดยมีการก�ำหนดแผนการฝึ กอบรมขัน้ ต�่ำใน
แต่ละปี ส�ำหรับพนักงานในส่วนงานต่างๆ
3.

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม (after process)
บริ ษัทส่งเสริ มและสนับสนุนการท�ำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ การ
สนับสนุนทางการด้ านศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมให้ แก่เยาวชน ซึง่ จะเติบโตเป็ นก�ำลังส�ำคัญของประเทศในอนาคต

4.

แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทมุ่งมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และได้ มีการก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้
ก�ำหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ไว้ ในคู่มือจ่ริยธรรมทางธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ หวั ข้ อเรื่ อง “นโยบายเกี่ยว
กับการรับ  การให้ ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ตและการให้ สินบน” โดยสามารถ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
.      
นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ ของขวัญและสิง่ ตอบแทน
- ผู้บริ หารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เรี ยกผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค่ ้ าและหรื อผู้ที่ท�ำธุรกิจกับบริ ษัทฯ
- ผู้บริ หารและพนักงานถูกห้ ามไม่ให้ เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก  คูค่ ้ า เพื่อจูงใจให้ ปฏิบตั ใิ นทางที่
มิชอบ
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		นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริ ตและการให้ สนิ บน
- การรับหรือให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีอ่ าจสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรด�ำเนินการ
อย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา และต้ องมัน่ ใจได้ วา่ การด�ำเนินการนันจะไม่
้
ท�ำให้ เกิดข้ อครหาหรื อท�ำให้ บริ ษัท
เสื่อมเสียชื่อเสียง ส�ำหรับสิง่ ของที่กรรมการบริ ษัทได้ รับจะเก็บไว้ ในส�ำนักงาน หรื อแจกจ่ายให้ กบั พนักงาน
ในบริ ษัท
- การจัดซื ้อจัดหาต้ องด�ำเนินตามขันตอนที
้
่ก�ำหนดไว้ ตามระเบียบของบริ ษัทและมีความเป็ นธรรมแก่ผ้ ทู ี่มีสว่ น
เกี่ยวข้ อง โดยที่การตัดสินใจต้ องค�ำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้ านราคาคุณภาพและบริ การที่ได้ รับ รวมทังต้
้ อง
สามารถตรวจสอบได้ อย่างโปร่งใส
- ในการท�ำธุรกรรมกับภาครัฐบริษทั จะต้ องหลีกเลีย่ งการกระท�ำทีอ่ าจจูงใจให้ รัฐหรือพนักงานของรัฐด�ำเนินการที่
ไม่ถกู ต้ องเหมาะสมอย่างไรก็ดกี ารสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันหรือการกระท�ำใดๆในขอบเขตทีเ่ หมาะสม
และเป็ นธรรมเนียมปฎิบตั นิ นก็
ั ้ สามารถท�ำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรื อการให้ ชอ่ ดอกไม้ ในโอกาสต่างๆ
เป็ นต้ น
		บทลงโทษ
บริ ษัทก�ำหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร   รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้บงั คับบัญชาแต่ละแผนกเป็ นผู้มี
อ�ำนาจพิจารณาและด�ำเนินการลงโทษทางวินยั แก่พนักงานที่กระท�ำความผิด หรื อไม่ปฎิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ที่บริ ษัทก�ำหนดไว้
โดยบริ ษัทก�ำหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ เป็ นล�ำดับขันตามความผิ
้
ด ตังแต่
้ การตักเตือนด้ วยวาจาจนถึงการพักงานหรื อการเลิกจ้ าง
ทังนี
้ ้ นโยบายดังกล่าวได้ ผา่ นมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2556   และได้ ประกาศให้ พนักงานของบริ ษัทรับ
ทราบและน�ำไปปฏิบตั แิ ล้ วตังแต่
้ วนั ที่ 18 กรกฎาคม 2556   เป็ นต้ นไป
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