นโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน

บริษทั สามารถ เอวิเอชั่น โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

(นโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนฉบับนี้ ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2562)

นโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน1
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาที่ จะนาไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิจ ซึ่ งจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับ
การคานึ งถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และการกากับดูแลกิ จการที่ ดี รวมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยคานึ งถึงผลกระทบในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ มีต่อผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ในทุ กด้าน บริ ษทั ฯ จึ งมีการ
กาหนดนโยบายพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนต่าง ๆ ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล และการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มเป็ นสาคัญ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีจิตสานึกในการปฏิ บตั ิงาน และมีจิตอาสา เสี ยสละแรงกาย แรงใจ และ
เวลาส่วนตัวเพื่อทาประโยชน์ให้แก่ชุมชนส่วนรวม
3. ส่งเสริ มและให้ความรู ้กบั พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ เพื่อใช้เป็ นแนวทางร่ วมกันในการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ให้ทวั่ ถึงทั้งองค์กร
4. ส่งเสริ มให้มีโครงการ หรื อกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อ
ความยัง่ ยืน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม หรื อรายงานการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน โดย
เริ่ มจากการเขียนรายงานให้เป็ นส่ วนหนึ่ งในรายงานประจาปี หากบริ ษทั ฯ มีความพร้อมมากขึ้นให้พิจารณาการจัดทารายงานแยก
จากรายงานประจาปี
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวปฏิบตั ิในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมดังนี้
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม
บริ ษทั ฯ ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริ ษทั ฯ อยูร่ อดและเจริ ญเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่ วนรวม ดังนั้นเพื่อ
ธารงรักษาไว้ ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี บริ ษทั ฯ จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี้
1. มี ส่ ว นร่ วมทางสั ง คมในการให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางการเงิ น หรื อสิ่ งของแก่ กิ จ กรรมที่ ธ ารงไว้ซ่ ึ ง
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒ นธรรมอัน ดี งาม ตลอดจนปฏิ บัติ ต นเป็ นศาสนิ กชนที่ ดี ในการให้การ
อุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่าเสมอ
2. ให้ก ารสนับ สนุ น กิ จกรรมทางด้านการศึ ก ษา การพัฒ นาความรู ้ ท างวิชาชี พ ความสามารถทางด้านกี ฬ า
ตลอดจนการช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
3. ให้การสนับสนุ นและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่าง ๆ อย่าง
สม่าเสมอ
4. ให้การสนับ สนุ นให้มี นวัต กรรมทั้งในระดับกระบวนการท างานในองค์กร และในระดับความร่ วมมื อ
ระหว่างองค์กร ควบคู่ไปกับ การสร้ างประโยชน์ ต่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยบริ ษ ัท ฯ จะสื่ อสารและ

ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตาม
ความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
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เผยแพร่ ให้กลุ่ มผูม้ ี ส่ วนได้เสี ยรั บ ทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่ องทางการสื่ อ สารที่ ห ลากหลาย
เพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ จะเข้าถึงกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยได้อย่างทัว่ ถึง
 ความรับผิดชอบต่อชุมชน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิเพื่อเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยูโ่ ดยรอบและ
บริ เวณใกล้เคียง ดังนี้
ั องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าชุมชนในหลากหลายระดับ เพื่อสร้าง
1. การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกบ
ความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถประสานความร่ วมมือในการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนและเป็ นรู ปธรรม
2. การมอบสิ่ ง ปลู ก สร้ าง วัส ดุ อุ ป กรณ์ ตลอดจนบริ จ าคทุ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ดู แ ลสภาพความเป็ นอยู่แ ละความ
ปลอดภัยของชุมชน อาทิ การสร้างที่พกั ผูโ้ ดยสารรถประจาทางบริ เวณหน้าที่ทาการบริ ษทั ฯ การบริ จาคเสื้ อ
กันฝนและเสื้ อสะท้อนแสงแก่ตารวจจราจรในพื้นที่สถานีภูธรปากเกร็ ด และสถานี ภูธรปากคลองรังสิ ต การ
สนับสนุ นอุปกรณ์การเรี ยนการสอน การกีฬา แก่โรงเรี ยนในบริ เวณใกล้เคียง การบูรณะซ่อมแซมวัดและ
การบริ จาคทานแก่ผยู ้ ากไร้ในชุมชน การระดมทุนทรัพย์และสิ่ งของจาเป็ นเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย เช่น
การจัดหาเรื อให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสบปั ญหาอุทกภัย
3. การปลูกฝั งจิตสานึ กให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนผ่านสื่ อและกิ จกรรม
ภายในอย่างต่อเนื่อง
 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่ งแวดล้อม จึงได้ยดึ หลักปฏิบตั ิดงั นี้
1. ดาเนิ นธุ รกิ จโดยคานึ งถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ ยวกับความปลอดภัย รวมทั้ง
การเป็ นพลเมื อ งดี ในการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามข้ อ ก าหนดของกฎหมาย หรื อข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรู ปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่าง
ชาญฉลาด
3. ส่งเสริ มกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเพื่อการส่งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กรเรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้
พนักงานทุกคนคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่อยูเ่ สมอ ดังนี้
1. บริ ษทั ฯ มีการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมที่พนักงานมีส่วน
ร่ วมอย่างต่อเนื่อง
2. บริ ษทั ฯ ให้การสนับสนุ นการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งดาเนิ นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมบริ ษทั ฯ
3. บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปลูกฝังแนวคิดเรื่ องความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจถึงความสาคัญของการดู แลสิ่ งแวดล้อมโดยจัดให้มีการฝึ กอบรมพนักงานในด้านสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่ งแวดล้อมดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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