
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการพฒันาที่ยั่งยืน 
บริษัท อามา่ มารีน จ ากัด (มหาชน) 

(ฉบับล่าสดุ) 



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Corporate Social Responsibilities: CSR) 
 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 

Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้ 

 

 1.  การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทาง

การค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธ
พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่ความเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า 
การเรียก รับ และไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้าในการจัดซื้อสินค้า  เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เคารพต่อ
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น  โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการ
รณรงค์การส่งเสริมและปลูกจิตใต้ส านึกให้แก่บุคลากรของบริษัท ในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

 
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการก ากับดูแลกิจการ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่  
ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสาย
การบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย ดังนี ้

 
1)  ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทด าเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน
การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันนี้อย่างสม่ าเสมอ 

2)  กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระท าท่ีเข้าข่ายการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3)  บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมทั้งบุคคล 
ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4)  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ช่ัน  และมี หน้ าที่ ใ นการ ให้ ก ารส่ ง เสริ มและสนับสนุนน โยบายต่ อต้ าน 
การทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายและมาตรการตา่ง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และข้อก าหนดของกฎหมาย 



5)  ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัป ช่ันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท 
ก าหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท าน้ันผิดกฎหมาย 

6)  บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน  
ของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และส่งเสริมด้าน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7)  บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯรายงานการ
ละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัท 

8)  บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่างเป็น
ธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่
พนักงานและลูกจ้างของบริษัท 

9)  เพื่อความชัดเจนในการด า เนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัป ช่ัน  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และ
ตรวจสอบให้แน่ชัด 
9.1) การให้ มอบ หรือรับของก านัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม 
9.2) การ ให้หรื อรั บ เ งินบริ จาค  หรื อ เ งินสนับสนุนต้ อง เป็น ไปอย่ า ง โปร่ ง ใส  และถูกต้ อง 

ตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอ า
พรางการติดสินบน 

9.3) ในการด า เนินกิจการ การติดต่อ การ เจรจา การประมูล  และการด า เนินการอื่น  ๆ  
กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอน
ของการด าเนินกิจการ 

 
ในเดือนพฤศจิกายนปี 2562 บริษัทผ่านการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวรว่มปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้น

การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันซึ่งมีบทบาทส าคัญในการด าเนินมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน คณะกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ันได้จัดท า “คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน” ซึ่งประกอบด้วยนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน และแนว
ปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อวางระบบการป้องกันการด าเนินงานของบริษัท และบริษัท
ย่อยไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปช่ัน รวมถึงมีการเผยแพร่และสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบทาง
เวบไซต์ของบริษัท การอบรมพนักงานโดยเน้นย้ าให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก และเห็นความส าคัญเรื่องการตอ่ตา้น
การทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทเน้นย้ าเรื่องการสร้างความตระหนัก และปลูกจิตส านึกให้กับพนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะ
เป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่
เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ 



อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้า
ระวังการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ
ร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทและด าเนินการเยียวยา
ตามสมควร  

 
ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ

มนุษยชนและปลูกจิตส านึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของ
บริษัทในอนาคต ท้ังนี้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 
2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  
3) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วม

สัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของ
บุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร 

 
 บริษัทมีการวางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนที่จะพัฒนาระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน 
นอกจากน้ีบริษัทยังใส่ใจในเรื่องการฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ โดยก าหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน สร้าง
ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบการท างานร่วมกัน 
ซึ่งช่วยให้พนักงานใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพิ่มความรู้
ความสามารถ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

 
 ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน โดยแบ่งเป็นการอบรมหลักสูตรภายในจ านวน  13 

หลักสูตร และหลักสูตรการอบรมภายนอกจ านวน 22 หลักสูตร  
 
 นอกจากการพัฒนาความรู้ และศักยภาพให้กับพนักงานแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก 

ความสามัคคี พนักงานมีความสุขในการท างาน เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ประจ าปี
หลากหลายรูปแบบ เพื่อส่งเสริมพนักงานและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)  

 
 
 



ในปี 2562  บริษัทได้จัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ อาทิเช่น  กิจกรรมวันเกิดประจ าเดือน งานเลี้ยง
สังสรรค์ปีใหม่  งานสงกรานต์  งานท าบุญบริษัท และการจัดอบรมต่างๆ ให้พนักงานในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรมวันเกิดพนักงาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม ่
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานสงกรานต ์
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรม SHIPS : Core Competency วัฒนธรรมองค์กร 
 

4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการ
ให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่น เงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5) จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจ าปีแก่บุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัทโดยพิจารณาจากปัจจัยความ
เสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแต่ละบุคคล 
 

 ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นการคัดกรองค้นหาโรค
เชิงป้องกัน และค้นหาภาวะผิดปกติตามปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันโรคที่เกิดจาก
การท างานได้เหมาะสมและถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) ด าเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ท างานที่ดี โดยจัดให้มี
มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย รวมถึง
จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะ มี
ความปลอดภัยอยู่เสมอ 

 บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยในการท างานของพนักงาน จึงได้
ก าหนดให้มีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากล โดยอาศัยต้นแบบ
ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Guidelines 

http://203.151.146.11:8080/intranet/index.php/2-uncategorised/127-ships-core-competency-2


on Occupational Safety and Health Management Systems ILO-OSHMS 2001)  ทั้งนี้ บริษัท
ยังจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการท างาน เป็นผู้ด าเนินการ 
ควบคุม ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของ
บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย ซึ่งโครงสร้างของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหาร 1 คนท าหน้าท่ีเป็นประธาน 
กรรมการผู้แทนนายจ้าง 2 คน และกรรมการตัวแทนลูกจ้าง 3 คน และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยวิชาชีพ 
1 คนท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานบนหน้า
เว็บไซต์ของบริษัท  www. amamarine.co.th 
 
จากการที่บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัท
ไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงจากการท างาน และการเกิดโรคร้ายแรงจากการท างาน 
 

7) เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรื อ
การกระท าท่ีไม่ถูกต้องในบริษัทรวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานท่ีรายงานเรื่องดังกล่าว 

 
ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงาน มีวาระการ

ด ารงต าแหน่ง 2 ปีเพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสารในการน าเสนอ และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการท างาน ความไม่สะดวก ความ
สะอาดที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการท างาน ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ส่งมา
จากพนักงานจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสวัสดิการ และหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก
กฎหมายก าหนดได้อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึง ความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 
และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีรายงาน หรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม 

 
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในเครือเพื่อความพึงพอใจและประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้าของบริษัทดังนี ้

1) บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและปริมาณของสินค้า 
ที่อยู่ภายใต้การดูแลระหว่างการจัดส่ง รับสินค้าและน าส่งสินค้าตรงตามเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง 
หรื อ เ ง่ื อน ไขต่ า งๆ  ที่ มี ต่ อลู กค้ าอย่ า ง โปร่ ง ใสและ เท่ า เที ยมกั น  พร้ อมกั บการ เอา ใจ ใส่ 
กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม 

2) บริษัทยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริการ
ของบริษัทที่ ถู กต้ อง  ไม่บิ ด เบื อน คลุม เครื อ  เพื่ อ ให้ ลู กค้ ามี ข้ อมู ลที่ ถู กต้ องและ เพีย งพอ 
ในการตัดสินใจ  



3) จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการให้บริการของบริษัทหรือการให้บริการ 
ที่ไม่เหมาะสมผ่านทางเว็บไซต์ (website)  เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน าข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวต่อไป 

4) บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ 
 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทด าเนินการและ

ควบคุมให้การด าเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือเป็นไปตามกฎข้อบังคับสากลขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ  
(IMO-International Maritime Organization) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกัน
มลพิษจากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships: MARPOL)  

 
ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถ บริษัทให้ความส าคัญกับการเลือกใช้รถบรรทุกน้ ามันที่ เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้รถหัวลากจูง (รถหัวลาก) ที่ใช้เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงและลด
ปริมาณการปล่อยไอเสีย นอกจากน้ี ยังก าหนดให้มีการบ ารุงรักษารถยนต์และเครื่องยนต์อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้เต็มประสิทธิภาพในระยะยาว 

 
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม 
โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนในส่วนของการรับนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ให้ลงปฏิบัติงาน 
ในเรือเพื่อให้ครบถ้วนตามข้อก าหนดในหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้น และสนับสนุนให้ผู้บริหารของบริษัทที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในเรือให้แก่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะจัดให้มีการให้
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งสาขาเดินเรือและเครื่องกลที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น  บริษัทยังได้ส่งเสริมให้
พนักงานของบริษัทมีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย 

 
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

และผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้มีการสนับสนุนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้า งความ

สมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 

กิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
(1) กิจกรรมส่งทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน 

 บริษัทได้เห็นถึงความส าคัญในการสนับสนุนสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม เพื่อให้มีความ
มั่นคงและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและอนาคตให้กับเยาวชนให้เติบโตอย่าง
มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมี
ความประพฤติเรียบร้อย โดยมอบทุนการศึกษาจ านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ต่อปี เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาและสร้างขวัญก าลังใจให้กับครอบครัวพนักงาน โดยบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติและเง่ือนไขของผู้ที่ต้องการขอรับ
ทุนการศึกษา เพื่อให้การสนับสนุนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) กิจกรรมมอบทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี 
บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นก าลังหลัก

เพื่อประเทศในอนาคต บริษัทจึงได้บริจาคทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านการศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 
และร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นจ านวนเงิน 68,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดเขาดิน อ.ศรีราชา จ.
ชลบุรี โดยมีผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(3) กิจกรรมบริจาคเงินและสิ่งของ 

บริษัทร่วมเป็นส่วนนึงในการแบ่งปัน และสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของการเป็น “ผู้ให้” การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยบริษัทได้บริจาคเงินและสิ่งของ ประกอบด้วย อาหาร ข้าวสาร 
อาหารสุนัข อาหารแมว และเงินอีกจ านวน 3,500 บาท ให้กับบ้านลุงหยี ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 9/4 หมู่6 ซอยศาลาธรรมสพณ์ 



34  เเขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา โดยลุงหยี เป็นผู้ดูแลสุนัข และแมวจรจัด ระยะเวลานานกว่า 20 ปี จ านวนกว่า 300 
ตัว โดยสุนัขและแมวเป็นสัตว์ทีถู่กเจ้าของทิ้ง ไม่มีทีอ่ยู่ ป่วย และพิการ อีกจ านวนหนึ่ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ บริษัทได้น าเงินจ านวน 3,500 บาท ร่วมบริจาคให้กับศาลเจ้าแม่เบิกไพร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1 หมู่ 1 

ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับความศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของ ประชาชนในอ าเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียงมาจวบจนถึงปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อการให้บริการของบริษัท (Customer Satisfaction)  
 
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงการ

ให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับการบริการที่ดี  สินค้าครบถ้วนตั้งแต่การรับสินค้าต้นทางจนถึงปลายทาง 
และตรงต่อเวลาในการขนส่ง  

ในปี 2562 ฝ่ายบริหารงานคุณภาพและความปลอดภัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้กับลูกค้าของบริษัท 
ทุกรายในแต่ละเดือนเพื่อประเมินผลการท างานของเรือทั้งหมด 11 ล า   บริษัทได้รับคะแนนจากแบบสอบถามความ 
พึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 96  

 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
 
สั่ง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 
 
 
 

------------------------------------------------- 
(นายเกษม เวชศิลป)์ 
ประธานกรรมการ 
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