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คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct)

บทนา
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิ จโดยตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐำนของควำมชอบธรรมและมุง่ มั่นสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั ผูถ้ ือหุน้ รวมถึงกำรปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรม
ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน จะต้องรั บทรำบและปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยและข้อปฏิบตั ิที่กำหนดไว้ในคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจและเพื่อประโยชน์
ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย ผูถ้ ือหุน้ และสังคม

คาจากัดความ
จริยธรรมธุรกิจ หมำยถึง คุณควำมดี ควำมยุติธรรมและควำมถูกต้อง ที่เป็ นข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับกำรประกอบธุรกิจ
แนวทำงปฏิบตั ิ คือ แนวทำงกำรกระทำเพื่อรักษำไว้ซงึ่ และส่งเสริมเกียรติคณ
ุ และชื่อเสียง

1. หลักการในการดาเนินธุรกิจ
1.1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย และกลยุทธ์การดาเนินงาน
วิสยั ทัศน์
บริษัทฯ กำหนดวิสยั ทัศน์ในกำรเป็ นผูน้ ำในด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจร มำตรฐำนสำกล โดยจะ
เป็ นทำงเลือกแรกและทำงเลือกที่ดีที่สดุ ให้แก่ลกู ค้ำและคูค่ ำ้ ของบริษัท
พันธกิจ
พันธกิจของบริษัทฯ ได้แก่ กำรประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำม
ชำนำญและให้บ ริก ำรแก่ ลูก ค้ำ ด้วยควำมจริงใจ พร้อ มทั้ง สร้ำงเครือ ข่ำยพัน ธมิ ต รทำงกำรค้ำ และสำนัก งำน
ต่ำงประเทศที่มีประสิทธิภำพ
เป้ำหมำยในกำรดำเนินงำนธุรกิจ
เป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ คือ กำรเป็ นมืออำชีพในกำรช่วยลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกู ค้ำให้มำกที่สดุ

คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ (Code of Conduct)

1

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

กลยุทธ์กำรดำเนินงำน
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรู ค้ วำมสำมำรถไว้คอยให้บริกำรแก่ลกู ค้ำ โดยสำมำรถนำเสนอบริกำรได้
อย่ำงครอบคลุมตัง้ แต่กำรให้คำปรึกษำในกำรวำงแผนและจัดหำวิธีขนส่งที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจัดกำรให้ลกู ค้ำ
สำมำรถขนส่งได้ตรงตำมกำหนดเวลำภำยใต้ตน้ ทุนที่ต่ ำที่สดุ โดยใช้วิธีกำรขยำยสำนักงำนสำขำของตัวเองใน
ประเทศเป้ำหมำยและทำงำนร่วมกับพันธมิตรที่มีประสิทธิภำพในต่ำงประเทศเพื่อให้สำมำรถกระจำยสินค้ำไปยัง
จุดหมำยปลำยทำงในประเทศต่ำงๆ ได้ท่วั โลก

2. หลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
2.1 ความซื่อสัตย์ ( Honesty )
ผูบ้ ริหำรควรมีควำมซื่อสัตย์สจุ ริตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดโดยเจตนำหรือหลอกลวงผูอ้ ื่น
โดยกำรบิดเบือนสำรสนเทศ พูดเกินควำมจริง พูดควำมจริงบำงส่วน เลือกปฏิบตั ิหรือละเว้นกำรปฏิบตั ิ หรือโดยวิธีกำรอื่น ๆ

2.2 คุณธรรม ( Integrity )
ผูบ้ ริหำรควรแสดงออกถึงคุณธรรมของตนและมีควำมกล้ำที่จะทำตำมสิ่งที่ตนเองเชื่อโดยกระทำในสิ่งที่ตนคิดว่ำ
ถูกต้อง ถึงแม้ว่ำจะมีแรงกดดันให้ทำตรงกันข้ำม เป็ นคนที่ยึดมั่นในหลักกำร น่ำเคำรพนับถือ และมีควำมเที่ยงธรรมผูบ้ ริหำร
ควรต่อสูเ้ พื่อควำมเชื่อของตนและไม่ยอมละทิง้ หลักกำรเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งจนกลำยเป็ นคนหลอกลวง
หรือไม่มีคณ
ุ ธรรม

2.3 ความน่าเชื่อถือไว้วางใจ (Trust worthiness)
ผูบ้ ริหำรควรเปิ ดเผยและจัดหำสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องและแก้ไขควำมเข้ำใจผิดจำกข้อเท็จจริง ผูบ้ ริหำรควรพยำยำม
ในวิถีทำงที่เหมำะสมเพื่อให้บรรลุคำมั่นสัญญำของตนและผูบ้ ริหำรไม่ควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในทำงที่ไม่ถกู ต้องและใช้กำร
ตีควำมทำงกฎหมำยที่ไม่เหมำะสมใช้เป็ นเหตุผลที่จะไม่ให้ควำมร่วมมือหรือหลีกเลีย่ งข้อตกลงที่วำงไว้

2.4 ความจงรักภักดี ( Loyalty )
ผูบ้ ริหำรควรแสดงควำมจงรักภักดีต่อบริษัทโดยกำรช่วยเหลือและอุทิศตนต่อหน้ำที่ ผูบ้ ริหำรไม่ควรใช้หรือเปิ ดเผย
สำรสนเทศที่เป็ นควำมลับเพื่อควำมได้เปรียบส่วนบุคคล แต่ควรดำรงไว้ซงึ่ ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจอย่ำงมืออำชีพที่เป็ น
อิสระโดยหลีกเลีย่ งสิง่ ที่ไม่เหมำะสมและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ และมีควำมซื่อสัตย์ตอ่ บริษัทและผูร้ ว่ มงำน นอกจำกนี ้
ถ้ำผูบ้ ริหำรมีควำมตัง้ ใจที่จะลำออก ผูบ้ ริหำรควรบอกกล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสม รวมถึงให้ควำมสำคัญกับสำรสนเทศของ
บริษัท และไม่กระทำกิจกำรที่ใช้ประโยชน์จำกตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนเดิมของตน

2.5 ความยุตธิ รรม ( Fairness )
ผูบ้ ริหำรควรมีควำมยุติธรรมและคุณ ธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้อำนำจตำมอำเภอใจ และไม่ใช้วิธีกำรโกงหรือ
วิธีกำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อให้ได้มำหรือรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์หรือข้อได้เปรียบจำกควำมเข้ำใจผิดหรือจำกควำมทุกข์ของผูอ้ ื่น
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โดยผูบ้ ริหำรที่มีควำมยุติธรรมควรเปิ ดเผยข้อตกลงเพื่อให้มีกำรพิจำรณำและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เปิ ดใจที่จะ
ยอมรับควำมเห็นที่ไม่ตรงกันและเต็มใจที่จะยอมรับเมื่อทำผิด และพร้อมเปลี่ยนจุดยืนและควำมเชื่อที่มีอยู่ไปสูส่ ิ่งที่ถกู ต้อง
เหมำะสม

2.6 การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ( Concern for others )
ผู้บ ริห ำรควรเอำใจใส่ เห็ น อกเห็ น ใจ เมตตำปรำณี แ ละหวัง ดี ต่ อ ผู้อื่ น ตำมหลัก กำรที่ ว่ ำ ให้ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้อื่ น
เช่นเดียวกับที่ตอ้ งกำรให้ผอู้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรำผูบ้ ริหำรควรช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสิ่งที่บุคคลนัน้ มีควำมจำเป็ นและค้นหำวิธีที่ทำให้
ธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์ของธุรกิจไปพร้อมกับวัตถุประสงค์ของผูอ้ ื่น

2.7 การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Respect for International Human Rights Principles)
ผูบ้ ริหำรควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล ควำมมีอิสระ ควำมเป็ นส่วนตัว กำรมีสทิ ธิอนั ชอบธรรมตำมกฎหมำย
และสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย กำรตัดสินใจของผูบ้ ริหำรควร มีควำมเป็ นกลำงและปฏิบตั ิตอ่ ทุกคน
อย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรือเชือ้ ชำติ
บริษัทฯกำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯทุกคนต้องปฏิบัติตำมหลักสิท ธิ มนุษ ยชนอย่ำง
เคร่งครัดโดยถือเป็ นส่วนหนึง่ ในกำรดำเนินงำนและไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสำกล

2.8 การปฏิบัตหิ น้าทีอ่ ย่างดี ( Commitment to Excellence )
ผูบ้ ริห ำรควรปฏิบัติตำมหน้ำที่อย่ำงดี กล่ำวคือ เป็ นผูม้ ี ควำมรู ้ ตระเตรียมกำร มี ควำมมุม ำนะ มีค วำมรู ค้ วำม
เชี่ยวชำญ เพื่อสำมำรถจัดกำรกับทุกเรือ่ งที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ

2.9 ภาวะผู้นา ( Leadership )
ผูบ้ ริหำรควรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและภำวะกำรเป็ นผูน้ ำของตน และควรจัดหำ รู ปแบบของข้อพึง ปฏิบตั ิที่
เหมำะสม เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและองค์กร อีกทัง้ ผูบ้ ริหำรควรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ให้ควำมสำคัญต่อหลักกำรและ
กำรตัดสินใจที่มีจริยธรรมเป็ นสำคัญ

2.10 ชื่อเสียงและคุณธรรม ( Reputation and Morale )
ผูบ้ ริหำรควรหำทำงสร้ำงชื่อเสียงให้บริษัทและสร้ำงคุณธรรมในหมู่พนักงำน โดยร่วมกันไม่ดำเนินกำรใดๆ ซึง่ อำจ
เป็ นกำรทำลำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริษัทและพนักงำน ในทำงกลับกันพนักงำนต้องร่วมกันดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นเพื่อ
แก้ไขหรือป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ถกู ต้องเหมำะสมของคนอื่น

2.11 ความรับผิดชอบตามหน้าที่ ( Accountability )
ผูบ้ ริหำรควรตระหนักและรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของตนโดยคำนึงถึงจริยธรรมที่ใช้สำหรับกำรตัดสินใจ และในกำรละ
เว้นบำงสิง่ เพื่อบริษัท ตนเอง ผูร้ ว่ มงำน และชุมชน
คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ (Code of Conduct)
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2.12 นโยบายการปฏิ บั ติต ามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้ อ ง(Policy on Compliance with
the Law and Relevant Rules and Regulations)
บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจสำหรับ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนดังนี ้
-

ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและเคำรพจำรีตประเพณีของประเทศที่บริษัทฯ เข้ำไปดำเนิน
ธุรกิจ
ต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์
ต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ อย่ำงเคร่งครัด
ต้องไม่ช่วยเหลือหรือสนับสนุน กำรหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ
ต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรฝ่ ำฝื นหรือกำรไม่ปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
3.1 นโยบายการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษั ท ก ำหนดนโยบำยเกี่ ย วกับ กำรป้องกัน ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์บ นหลักกำรที่ ว่ำกำร
ตัดสินใจใด ๆ ในกำรดำเนินกิ จกรรมทำงธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษัท เท่ำนัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำร
กระทำที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์โดยกำหนดให้ผทู้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีสว่ นได้เสียกับรำยกำรที่พิจำรณำต้อง
แจ้งให้บริษัททรำบถึงควำมสัมพันธ์หรือกำรมีสว่ นได้เสียของตนในรำยกำรดังกล่ำว และต้องไม่เข้ำร่วมกำรพิจำรณำตัดสินใจ
รวมถึงไม่มีอำนำจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิดงั นี ้
1. กรรมกำรและผูบ้ ริหำร ต้องแจ้งให้บริษัท ทรำบถึงควำมสัมพันธ์ หรือรำยกำรเกี่ยวโยงในกิจกำรที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับกรรมกำร หรือผูบ้ ริหำร ที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั
บริษัท ในกรณีที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรนัน้ ให้มีกำรนำเสนอรำยกำรเกี่ยวกับต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดูแล
ให้มีกำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด
3. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรที่มีสว่ นได้เสียอย่ำงมีนยั สำคัญในลักษณะที่อำจทำให้กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
รำยดังกล่ำวไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ ให้งดเว้นจำกกำรมีสว่ นร่วมในกำรประชุมพิจำรณำในวำระ
นัน้ และให้แจ้งกำรมีสว่ นได้เสียอย่ำงน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
4. มีกำรจัดกำรโครงสร้ำงที่ชดั เจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ เพื่อไม่ทำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง และเปิ ดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของบริษัทและบริษัทย่อยในรำยงำน
ประจำปี
คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ (Code of Conduct)
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5. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนบริษัทต้องปฏิบตั ิตำมข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึง่ ถือเป็ น
เรือ่ งสำคัญที่ตอ้ งยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็ นที่น่ำเชื่อถือและไว้วำงใจของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย
และจัดให้มีกำรเผยแพร่ขอ้ มูลเพื่อควำมเข้ำใจในกำรถือปฏิบตั ิดว้ ย

3.2 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท
บริษัทกำหนดนโยบำยในกำรเก็ บรักษำและป้องกันกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและแจ้งแนวทำง
ดังกล่ำวให้ทกุ คนในบริษัทถือปฏิบตั ิ และวิธีกำรดูแลกรรมกำร และผูบ้ ริหำรในกำรนำข้อมูลภำยในของบริษัท ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสำธำรณะชนไปใช้เพื่อแสวงหำประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
1. กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อยจะต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยใน
ของบริษัทย่อย
2. กรรมกำร ผูบ้ ริห ำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษั ทย่อย จะต้องไม่นำควำมลับ แ ละ/หรือ ข้อมูล
ภำยในของบริษัท และบริษัทย่อยไปเปิ ดเผย หรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นใด
ไม่วำ่ ทำงตรงหรือทำงอ้อม ไม่วำ่ จะได้ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3. ให้ควำมรู แ้ ก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำร เกี่ยวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่ส มรส และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59
และบทกำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่
มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้ กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจำหน่ำยหลักทรัพ ย์ของตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภำวะต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทกำหนด
โทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม)
4. ให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษัท รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ จัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรัพ ย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนำ
รำยงำนนีใ้ ห้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรำยงำนต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
5. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมถึง คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิติภำวะ) ที่ได้รบั ทรำบข้อมูลภำยในที่เป็ นสำระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพ ย์ซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วันก่อนที่งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วง
ระยะเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลังจำกที่ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภำยในต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ ให้ผูอ้ ื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมูลนัน้ ให้แก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ
มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระทำกำรฝ่ ำฝื นระเบียบปฏิบตั ิดงั กล่ำวข้ำงต้น บริษั ทถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั ตำม
ข้อบังคับ กำรท ำงำนของบริษั ท โดยจะพิ จำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ได้แก่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำร
ตักเตือนเป็ นหนังสือ กำรภำคทัณฑ์ ตลอดจนกำรเลิกจ้ำงพ้นสภำพกำรเป็ นพนักงำนด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
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6. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัท ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบ
ต่อกำรเปลีย่ นแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทซึง่ ยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนซึง่ ตนได้ลว่ งรูม้ ำในตำแหน่ง
หรือฐำนะเช่นนัน้ มำใช้เพื่อกำรซือ้ หรือขำยหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยหรือชักชวนให้บคุ คลอื่นซือ้ หรือขำยหรือ
เสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุน้ หรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ำมี) ของบริษัทไม่ว่ำทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมในประกำรที่
น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทไม่วำ่ ทัง้ ทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่วำ่ กำรกระทำดังกล่ำวจะทำเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ้ ื่นหรือนำข้อเท็ จจริงเช่นนัน้ ออกเปิ ดเผยเพื่อให้ผอู้ ื่นกระทำดังกล่ำวโดยตนได้รบั ผลประโยชน์
ตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
7. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องจัดทำรำยงำนและนำส่งรำยงำนกำรถือครอง
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ของทัง้ ตน คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ ในครัง้ แรกที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ น
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรหรือ ผู้บ ริห ำร และทุก ครัง้ ที่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลง ให้จัด ท ำรำยงำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรถื อ ครอง
หลักทรัพ ย์ภำยใน 3 วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่ มี ก ำรซื อ้ ขำย โอน หรือ รับ โอนหลักทรัพ ย์นั้น โดยส่งไปที่ สำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนำส่งสำเนำให้เลขำนุกำรบริษัทรับทรำบทุก
ครัง้ เพื่อจัดทำเป็ นรำยงำนให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรรับทรำบทุกไตรมำส
8. กำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำร รวมถึงผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหำรในสำยงำนบัญชีหรือกำรเงินที่เป็ นระดับ
เทียบเท่ำผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยขึน้ ไปหรือเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ต้องรำยงำนเกี่ยวกับกำรซือ้ ขำยหุน้ ของบริษัทอย่ำง
น้อย 1 วันล่วงหน้ำก่อนกำรซือ้ ขำยต่อเลขำนุกำรบริษัทเพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรต่อไป

4. ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพย์สินของบริษัท
4.1 นโยบายการปกป้ องทรัพย์สินของบริษัทฯ (Properties Protection)
บริษัทฯ คำดหวังให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำน มีควำมรับผิดชอบในกำรปกป้องดูแลทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ และใช้
ทรัพย์สินอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและไม่นำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูอ้ ื่น โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
-

ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ต้องใช้ทรัพย์สนิ และทรัพยำกรของบริษัทฯ อย่ำงประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ
ผูบ้ ริหำรและพนักงำน ต้องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ มิให้เสือ่ มเสีย สูญหำย
กำหนดแนวทำงกำรป้องกันภัยหรือควำมเสี่ยงภัยที่เกิดต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่อำจเกิดขึน้ จำก
กำรดำเนินงำน เช่น ภัยธรรมชำติ, อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
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4.2 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา
บริษัทฯกำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯทุกคนต้องมีควำมรอบคอบและควำมระมัดระวังใน
งำนทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำรวมถึงต้องเคำรพลิขสิทธิ์ของเจ้ำของทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ

4.3 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำรสนเทศต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรปฏิบตั ิงำนถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัท
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
2. ห้ำมมิให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนเปิ ดเผยรหัสประจำตัว (Password) หรือระบบข้อมูลของบริษัท แก่ผอู้ ื่น
3. ห้ำมมิให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนเปิ ดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลที่มีกำรป้องกันใด ๆ ของบริษัท หรือ ข้อมูลที่
บริษัทซือ้ มำ โดยมิได้รบั อนุญำต
4. ห้ำมมิให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนเปลี่ยนแปลงทำซำ้ ลบทิง้ หรือ ทำลำย ข้อมูลที่มีกำรป้องกันใด ๆของบริษัทฯ
โดยไม่ได้รบั อนุญำต
5. ห้ำมมิ ให้ผู้บ ริห ำรและพนัก งำนเผยแพร่คัด ลอก หรือ น ำซอฟต์แ วร์ที่ ผิดกฎหมำยมำใช้และห้ำมคัด ลอก
ซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิ์ดว้ ยเหตุผลใด ๆ โดยมิได้รบั อนุญำตจำกบริษัทผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์นนั้ ๆ
6. ห้ำมมิให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนปรับแต่งอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์หรือติดตัง้ อุปกรณ์ ใด ๆที่นอกเหนือจำกอุปกรณ์
มำตรฐำนที่บริษัทฯติดตัง้ ให้
7. ห้ำมผูบ้ ริหำรและพนักงำนใช้อีเมลหรือระบบคอมพิวเตอร์ใด ๆของบริษัทฯในกำรส่งต่อข้อควำมที่กล่ำวร้ำยทำ
ให้เสือ่ มเสียหรือข้อควำมที่หยำบคำยลำมกข่มขูก่ ่อกวนหรือสร้ำงควำมรำคำญให้กบั ผูอ้ ื่นตำมมำตรำที่ได้ระบุ
ไว้ใน “พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550”
8. ผูบ้ ริหำรและพนักงำนควรใช้อินเทอร์เน็ตในกำรแสวงหำข้อมูลและควำมรู ท้ ี่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน
และจะต้องหลีกเลีย่ งเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมำยหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงำม
9. ผูบ้ ริหำรและพนักงำนควรใช้อปุ กรณ์สื่อสำรอื่น ๆที่บริษัทฯจัดให้อำทิโทรศัพท์โทรสำรโทรศัพท์มือถืออย่ำงมี
จิตสำนึกและรับผิดชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็ นหลัก

4.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัตใิ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทมุง่ มั่นในกำรดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย และได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันโดยได้กำหนด
แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันไว้ในคูม่ ือจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัทฯ ภำยใต้หวั ข้อเรือ่ ง “นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ
กำรให้ของขวัญและสิง่ ตอบแทน”และ “นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สนิ บน”โดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี ้
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.

นโยบำยเกี่ยวกับกำรรับ-กำรให้ของขวัญและสิง่ ตอบแทน
-

ผูบ้ ริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคูค่ ำ้ และหรือผูท้ ี่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
ผูบ้ ริหำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภำยนอก คู่คำ้ เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิในทำง
ที่มิชอบ

นโยบำยเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรให้สนิ บน
-

-

-

กำรรับหรือให้ทรัพ ย์สินหรือประโยชน์อื่ นใดที่ อำจสร้ำงแรงจู งใจในกำรตัดสิ นใจอย่ ำงไม่ ชอบธรรมควร
ดำเนินกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ และต้องมั่นใจได้วำ่ กำรดำเนินกำรนัน้ จะไม่ทำให้เกิดข้อครหำหรือทำให้
บริษั ทเสื่อมเสียชื่ อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมกำรบริษั ทได้รบั จะเก็ บไว้ในสำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กับ
พนักงำนในบริษัท
กำรจัดซือ้ จัดหำต้องดำเนินตำมขัน้ ตอนที่กำหนดไว้ตำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็ นธรรมแก่ผทู้ ี่มีสว่ น
เกี่ยวข้อง โดยที่กำรตัดสินใจต้องคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริกำรที่ได้รบั รวมทัง้ ต้อง
สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงโปร่งใส
ในกำรทำธุรกรรมกับภำครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจจูงใจให้รฐั หรือพนักงำนของรัฐดำเนินกำร
ที่ไม่ถูกต้องเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันหรือกำรกระทำใด ๆ ในขอบเขตที่
เหมำะสมและเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิตินนั้ ก็สำมำรถทำได้ เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรให้ช่อดอกไม้ใน
โอกำสต่ำง ๆ เป็ นต้น

บทลงโทษ
บริษัทกำหนดให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผูบ้ งั คับบัญชำแต่ละแผนกเป็ นผูม้ ีอำนำจ
พิจำรณำและดำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่พนักงำนที่กระทำควำมผิด หรือไม่ปฏิบั ติตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ โดย
บริษัทกำหนดบทลงโทษทำงวินยั ไว้เป็ นลำดับขัน้ ตำมควำมผิด ตัง้ แต่กำรตักเตือนด้วยวำจำจนถึงกำรพักงำนหรือกำรเลิกจ้ำง
ทัง้ นี ้ นโยบำยดังกล่ำวได้ผ่ำนมติที่ ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 1/2556 และได้ประกำศให้พนักงำนของบริษั ท
รับทรำบและนำไปปฏิบตั ิแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 18 กรกฎำคม 2556 เป็ นต้นไป

4.5 บทลงโทษ
บริษัทฯ กำหนดให้ ประธำนบริหำร รองประธำนบริหำร หรือผูบ้ งั คับบัญชำแต่ละแผนกเป็ นผูล้ งโทษ เป็ นผูม้ ีอำนำจ
พิจำรณำและดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่พนักงำนที่กระทำควำมผิด หรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทฯกำหนดไว้
บริษัทฯกำหนดโทษทำงวินยั ไว้ 5 ประกำร ดังนี ้
· กำรตักเตือนด้วยวำจำ โดยบันทึกเป็ นหนังสือไว้เป็ นหลักฐำน
· กำรตักเตือนเป็ นหนังสือ
· ลดตำแหน่ง
· พักงำนโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำง และไม่จ่ำยสวัสดิกำร
· กำรเลิกจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย
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5. การปฏิบัตติ ่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญแก่กำรกำกับดูแลผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้ำ คู่แข่ง คู่คำ้ พนักงำน
หรือเจ้ำหนีต้ ่ำง ๆ เป็ นต้น รวมทัง้ สิ่งแวดล้อม สำธำรณชนและสังคมโดยรวม บริษัทจึงได้กำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้
มีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ โดยคำนึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียดังกล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่มีกบั บริษัท เพื่อให้ม่นั ใจ
ว่ำสิทธิดงั กล่ำวได้รบั ควำมคุม้ ครองและกำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน จึงได้กำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business
Ethics หรือ Code of Conduct) เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุม่ ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน ต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรคอร์รปั ชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ รวมถึง
กำรเคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และจะไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียเหล่ำนัน้ โดยมีรำยละเอียด
ดังนี ้

5.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อผู้ถอื หุ้น
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทอย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้
ถือหุ้น และดำเนินธุ รกิ จอย่ำงโปร่งใสโดยจัดให้มีระบบกำรควบคุม ภำยในที่มีประสิทธิ ภำพและไม่ดำเนินกำรใด ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และ
สม่ำเสมอ
1. เคำรพในสิทธิแห่งควำมเป็ นเจ้ำของและปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม
2. ดำเนินงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมมั่นใจต่อผูถ้ ือหุน้ อันจะ
นำไปสูค่ วำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน
3. มีกำรพัฒนำกิจกำรของบริษัทให้เจริญก้ำวหน้ำอย่ำงต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผถู้ ือหุน้ อย่ำงเหมำะสม
4. รำยงำนสำรสนเทศสำคัญที่มี หรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทั้ งสำรสนเทศที่รำยงำนตำม
รอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่เกี่ยวข้องโดยไม่
กระทำกำรใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรจำกัดสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจำปี
6. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำร
พิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี
7. เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคำถำมที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมเป็ นกำรล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ก่อนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบและศึกษำข้อมูลก่อนกำรประชุม
9. อำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ โดย วัน เวลำ สถำนที่ และ วิธีกำรที่ไม่เป็ นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วม
ประชุมของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถมำร่วมประชุมด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะให้
ผูอ้ ื่นมำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
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10. ดำเนินกำรกับควำมขัด แย้งของผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมมีเหตุมีผลและเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง
ครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษั ท เสมือนวิญ ญูชนพึงรักษำทรัพ ย์สิน ของตนเอง ขจัด กำร
แสวงหำผลประโยชน์อนั มิชอบ โดยไม่วำ่ จะทำงตรงหรือทำงอ้อม

5.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อลูกค้า
บริษัทตระหนักว่ำควำมพอใจและควำมเชื่อมั่นของลูกค้ำเป็ นกุญแจสำคัญ อันนำไปสูค่ วำมสำเร็จของบริษัทอย่ำง
ยั่งยืน โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิ ดังนี ้
1. ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรผลิต จำหน่ำยสินค้ำ และ บริกำร ที่ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภคและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิ จด้วยควำมมุ่งมั่น พัฒ นำสินค้ำและบริกำร คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณ ค่ำให้แก่สินค้ำและ
บริกำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับ กำรให้ขอ้ มูลที่จำเป็ นต่อกำรตัดสินใจ
อย่ำงไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็ นธรรม และไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิของลูกค้ำ รักษำ
ควำมลับทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริตจำกลูกค้ำ ทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม
5. ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ ให้รีบแจ้งลูกค้ำเป็ นกำรล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันหำ
แนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
6. จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้ลกู ค้ำสำมำรถร้องเรียนต่อบริษัท และ คำร้องเรียนพึงได้รบั กำรเอำใจใส่
อย่ำงเป็ นธรรม

5.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ำ้ ด้วยควำมเสมอภำคและคำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน ดังนี ้
1. บริษัทจะปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงไม่เอำรัด เอำเปรียบ และจะไม่ดำเนินกำรที่ทจุ ริตในกำรค้ำกับคู่คำ้ โดยบริษัทจะ
ปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ ตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และ/หรือข้อตกลงตำมสัญญำที่ทำร่วมกันอย่ำงเคร่งครัด เพื่อพัฒนำ
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ สองฝ่ ำย
2. มีกำรคัดเลือกลูกค้ำที่มีกำรดำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและอำชีว อนำมัย
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีกำรปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ำ้ บนพืน้ ฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่ง
กันและกัน
3. รักษำควำมลับหรือข้อมูลทำงสำรสนเทศของคูค่ ำ้ ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. สร้ำงสัมพันธภำพและควำมเข้ำใจที่ดีตอ่ กัน แลกเปลีย่ นควำมรู ้ ร่วมกันพัฒนำและเพิ่มคุณค่ำให้แก่สินค้ำและ
บริกำร เพื่อกำรเจริญเติบโตร่วมกัน
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5. ปฏิบตั ิตำมข้อตกลงทำงกำรค้ำ ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องในกรณี ที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิได้ให้รีบเจรจำกับคู่คำ้ เป็ นกำร
ล่วงหน้ำ เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย
6. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึง่ อยูน่ อกเหนือข้อตกลงทำงกำรค้ำ

5.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อคู่แข่ง
1. บริษัทจะปฏิบตั ิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขัน เป็ นธรรมและกฎหมำยที่กำหนดไว้ หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทุจริตเพื่อ
ทำลำยคูแ่ ข่ง และรักษำบรรทัดฐำนของข้อพึงปฏิบตั ิในกำรแข่งขัน
2. ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำ

5.5 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อเจ้าหนี้
1. ปฏิบตั ิตอ่ เจ้ำหนีท้ กุ กลุม่ อย่ำงเสมอภำคและเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิตำมสัญญำและเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ตกลงกันอย่ำงเคร่งครัด
3. บริหำรงำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ม่นั ใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนีท้ ี่ดี
4. เปิ ดเผยฐำนะทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและตรงเวลำ
5. ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขข้อใดข้อหนึง่ ให้รบี แจ้งเจ้ำหนีท้ รำบเป็ นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนว
ทำงแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำย

5.6 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อพนักงาน
บริษัทถือว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรที่มีค่ำและเป็ นปั จจัยแห่งควำมสำเร็จของบริษัท และเชื่อว่ำพนักงำนทุกคน
มีสว่ นร่วมในกำรเติบโตของบริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทได้ถือปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนทุกรำยอย่ำงเป็ นธรรมและเท่ำเทียมกัน
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนโดยเคำรพต่อศักดิศ์ รีควำมเป็ นมนุษย์ และสิทธิขนั้ พืน้ ฐำนในกำรทำงำน ตลอดจนไม่เปิ ดเผย
หรือส่งผ่ำนข้อมูลหรือควำมลับของพนักงำนต่อบุคคลภำยนอกหรือผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
3. ส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจ้ำงแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันด้วยเหตุทำงเพศ สีผิว เชือ้ ชำติ ศำสนำ
อำยุ ควำมพิกำร หรือสถำนะอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรทำงำน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรฝึ กอบรมแลกเปลี่ยนควำมรู เ้ พื่อพัฒนำควำมรู ค้ วำมสำมำรถของบุคลำกรอย่ำง
ทั่วถึง สร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพ และให้โอกำสในกำรเจริญก้ำวหน้ำตำมศักยภำพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงำนมีสว่ นร่วมในกำรกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำนและกำรพัฒนำบริษัท และรับฟั งข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกันและเสมอภำค
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรอบรมให้ควำมรู เ้ พิ่มเติมกับพนักงำนในทุกด้ำน โดยสอดคล้องกับนโยบำย สภำพ
ปั ญหำ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ กลยุทธ์ของบริษัท เป็ นประจำทุกปี เช่นกำรพัฒนำศักยภำพในกำรทำงำน กำรให้
ควำมสำคัญในด้ำนสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ (Code of Conduct)

11

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

7. กำหนดให้มีกำรอบรม ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู ้ เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำรต่อต้ำน
คอร์รปั ชัน กับพนักงำนทุกท่ำนทรำบและปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด
8. ให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็ นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้ ควำมสำมำรถ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบตั ิงำน รวมถึงกำหนดค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัททัง้ ในระยะสัน้ และระยะยำว
9. จัดให้มีสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่พนักงำน อำทิ นโยบำยสวัสดิกำรพนักงำนช่วยเหลือพนักงำน
กรณี 10 โรคร้ำยแรง กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ เป็ นต้น
10. เปิ ดโอกำสให้พนักงำนมีช่องทำงกำรสื่อสำร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับกำรทำงำนซึ่งข้อเสนอต่ำง ๆ จะ
ได้รบั กำรพิจำรณำและกำหนดวิธีกำรแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ ำยและสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำร
ทำงำนร่วมกัน
11. ส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วมของพนักงำนทุกระดับในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
12. จัดหำสิ่งอำนวยควำมสะดวกที่จำเป็ นในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ รวมทัง้ จัดสภำพแวดล้อมกำรทำงำน โดยคำนึงถึง
หลักควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย เพื่อเป็ นกำรส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของพนักงำน

5.7 นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน
ได้กำหนดนโยบำยกำรปฏิบตั ิต่อกันภำยใต้สทิ ธิมนุษยชน เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยธรรมสำกล เป็ นจริยธรรม
ในกำรดำเนิ น ธุรกิ จ ควรเคำรพในเกี ยรติข องแต่ละบุค คล มีค วำมอิสระ ควำมเป็ น ส่วนตัว กำรมี สิท ธิ อัน ชอบธรรมตำม
กฎหมำยและสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีสว่ นได้เสีย กำรตัดสินใจของผูบ้ ริหำรควรมีควำมเป็ นกลำงและปฏิบตั ิตอ่
ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชัน้ หรือ เชือ้ ชำติ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้ พนักงำนในบริษัทย่อย ต้องปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัดโดยทั่วกัน
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินยั ในกำรทำงำน ซึ่งต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็ นมนุษย์ เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบุคคล ไม่
กระทำกำรใด ๆ และไม่สง่ เสริมให้มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทและบริษัทย่อยจะไม่ขอ้ งเกี่ยวกับหน่วยงำนหรือบุคคลใด
ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

5.8 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัทกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ กำรเคำรพต่อทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ดงั นี ้
1. บริษัทจะต้องไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เป็ นกำรละเมิดสินทรัพย์ทำงปั ญญำของผูอ้ ื่น หรือ คูแ่ ข่งขันทำงกำรค้ำ
2. ผูบ้ ริหำรและพนักงำนจะต้องไม่แสวงหำควำมลับทำงกำรค้ำของคูแ่ ข่งหรือข้อมูลจำเพำะของคู่แข่ง โดยวิธีกำรอันมิ
ชอบด้วยกฎหมำย หรือกำรละเมิดข้อตกลงที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะได้จำกลูกค้ำหรือบุคคลอื่น
นอกจำกนีย้ งั รวมถึงควำมลับทำงกำรค้ำของบริษัท เช่นแผนธุรกิจ ข้อมูลทำงเทคนิค นวัตกรรมใหม่ ซึง่ พนักงำนของ
บริษัท มีหน้ำที่ตอ้ งเก็บรักษำเป็ นควำมลับ โดยไม่นำไปเผยแพร่ให้บุคคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็ นคู่แข่งทำงกำรค้ำ
หรือไม่ก็ตำม
3. บริษั ท ให้ค วำมส ำคัญ กับ กำรไม่ล ะเมิ ด ทรัพ ย์สิน ทำงปั ญ ญำ และลิข สิท ธิ์ อื่ น ๆ โดยมี น โยบำยให้พ นัก งำนใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตำมที่บริษัท กำหนดและติดตัง้ ให้ ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้องตำมกฎหมำย และห้ำม
คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ (Code of Conduct)
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มิให้ทำกำรติดตัง้ หรือ ดำวน์โหลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร์ เกม ฯลฯ ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้องตำมกฎหมำย โดยฝ่ ำย
สำรสนเทศมีหน้ำที่กำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่ำงสม่ ำเสมอ และอยู่ในแผนงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงควำมสำคัญในเรือ่ งดังกล่ำว

5.9 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1. บริษัทจัดให้มีกำรจ้ำงงำนที่ยตุ ิธรรม และให้พนักงำนมีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัทอย่ำงเป็ นธรรม
2. บริษั ท มี น โยบำยค่ำ ตอบแทนพนัก งำน ซึ่งพิ จ ำรณำจำกอุต สำหกรรมที่ มี ข นำดใกล้เคี ย งกัน ควำมเหมำะสม
ประสบกำรณ์ คุณ วุฒิ หน้ำ ที่ ค วำมรับ ผิ ด ชอบ โดยพิ จ ำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษั ท ผลกำรประเมิ น
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรทำงำนประกอบ
3. ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรู ค้ วำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบและผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
พนักงำนแต่ละคน
4. บริษัทจัดให้มีสวัสดิกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของพนักงำน อำทิเช่น กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ กำรตรวจสุขภำพ
ประจำปี ชุดฟอร์มพนักงำน สวัสดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรคร้ำยแรง เงินช่วยเหลือพนักงำนด้ำนต่ำง ๆ เป็ นต้น
รวมถึงกำรพัฒนำฝึ กอบรมเพิ่มทักษะควำมสำมำรถ

5.10 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน
บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนเป็ นปั จจัยที่สำคัญต่อกำรประสบควำมสำเร็จของบริษัท และมุ่งมั่นในกำร
ดำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ สิ่งแวดล้อม บริษัทได้กำหนดนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย
สุขอนำมัย และสภำพแวดล้อมในที่ทำงำน เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรำยเนื่องจำกกำรทำงำน
ทัง้ ด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัย และ สภำพแวดล้อมในที่ทำงำน ซึ่งถือเป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนทุกคน
ที่จะต้องให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจตรำและเฝ้ำระวังสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้อยูใ่ นสภำพที่ปลอดภัย
1. ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสุขภำพและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนสำหรับพนักงำนทุก
คน
2. ปฏิบตั ิตำมข้อกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัย สุขอนำมัยและสิง่ แวดล้อม ของประเทศที่บริษัท
เข้ำไปทำธุรกิจ
3. บริษัทสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงสภำพกำรทำงำนและสภำพแวดล้อมให้ปลอดภัยโดยสม่ำเสมอ
4. พนักงำนทุกคนต้องคำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็ นสำคัญ
ตลอดเวลำที่ปฏิบตั ิงำน
5. พนักงำนทุกคนต้องดูแลควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยของพืน้ ที่ที่ปฏิบตั ิงำน
6. พนักงำนทุกคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรับปรุ งสภำพกำรทำงำน สถำนที่ทำงำนและสภำพแวดล้อมของ
บริษัทให้ดีขนึ ้ ได้
7. บริษั ทสนับ สนุน และส่งเสริม ให้เกิ ดกำรมี ส่วนร่วมในด้ำนควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่ จะช่ วยกระตุน้ จิ ต สำนึกของ
พนักงำน เช่น กำรอบรม จูงใจ กำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดีเป็ นต้น
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8. ส่งเสริมให้ควำมรู เ้ กี่ยวกับสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันสิง่ แวดล้อมตำมกฎหมำยของอุตสำหกรรม
9. ผูบ้ งั คับบัญชำทุกระดับ จะต้องทำตนให้เป็ นแบบอย่ำงที่ดี และจูงใจให้พนักงำนปฏิบตั ิงำนด้วยวิธีที่ปลอดภัย

5.11 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อชุมชนและสังคม
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น เพื่อธำรงรักษำไว้ซงึ่ สังคมและส่วนรวมที่ดี
1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ให้สงั คมเสือ่ มลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยูร่ ว่ มในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝั งจิตสำนึกควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึน้ ในบริษัทและพนักงำนทุกระดับอย่ำง
ต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนของ
บริษัท
4. ส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำชุมชน
6. ให้กำรสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสำธำรณประโยชน์
7. สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึน้ ระหว่ำงบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพืน้ ฐำนของควำมถูกต้อง โปร่งใส และเป็ น
ธรรม

5.12 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ ่อสิ่งแวดล้อม
1. ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ให้ส อดคล้อ งตำมกฎหมำย กฎระเบี ย บ และนโยบำยสิ่ ง แวดล้อ ม โดยค ำนึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอ
2. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร และสร้ำงจิตสำนึกให้พนักงำนทุกระดับ เกิดควำมร่วมมือและควำมรับผิดชอบในกำรจั ดกำร
สิง่ แวดล้อม กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ควำมรู ้ และฝึ กอบรมแก่พนักงำนในเรือ่ งสิง่ แวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม ตัง้ แต่กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดมำตรกำรบำบัดและฟื ้ นฟู กำร
ทดแทน กำรเฝ้ำระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
5. มีกำรคัดเลือกคูค่ ำ้ ที่ดำเนินธุรกิจเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

5.13 นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิ ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมกำรได้ตระหนักและส่งเสริมให้มีกำรปลูกจิตสำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ให้เกิดขึน้
ในองค์กร เพื่อให้พนักงำนมีจิตสำนึก และร่วมกันประหยัดกำรใช้ทรัพยำกร พลังงำน เช่น กำรเดินขึน้ ลงบันไดแทนกำรใช้ลฟิ ต์
โดยสำร รณรงค์กำรใช้กระดำษสองหน้ำ ลดกำรใช้กระดำษในกระบวนกำรทำงำน ปิ ด/เปิ ดไฟฟ้ำและแอร์ เป็ นเวลำ และ ปิ ด
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แอร์ในช่วงพักกลำงวัน รณรงค์ให้พนักงำนใช้นำ้ อย่ำงประหยัด และมีเครือ่ งทำนำ้ ดื่มไว้บริกำรพนักงำนอย่ำงเพียงพอ เพื่อลด
กำรซือ้ นำ้ ดื่มที่ใช้ขวดพลำสติก

5.14 ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน
บริษัทกำหนดช่วงทำงให้พนักงำนเข้ำแจ้งเรื่องที่สอ่ ไปในทำงผิดระเบียบวินยั และกฎหมำยได้ โดยสำมำรถส่ง
เป็ นจดหมำยปิ ดผนึกส่งตรงถึงกรรมกำรผูจ้ ดั กำร หรือส่งผ่ำนทำงอีเมล์ของกรรมกำรผูจ้ ดั กำร kitti@nclthailand.com
ทัง้ นีข้ อ้ มูลของผูแ้ จ้งจะได้รบั กำรตอบสนองอย่ำงจริงจังและพนักงำนผูร้ ำยงำนจะไม่ได้รบั ควำมเดือดร้อนอัน
เนื่องมำจำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสุจริต ข้อมูลกำรเปิ ดเผยตัวของพนักงำนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับเสมอ อย่ำงไรก็
ตำมกำรร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยควำมระมัดระวังและคำนึงถึงควำมถูกต้องของข้อมูลที่เปิ ดเผย

5.15 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทาผิด (Whistle Blowing) และมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทมุง่ มั่นที่รกั ษำแนวทำงกำรปฏิบตั ิขององค์กรที่มีมำตรฐำน และเป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีสำหรับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ดัง ที่ระบุไว้ให้นโยบำยกำรกำกับกิจกำรและคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบำยนีข้ นึ ้
เพื่อเป็ นกลไก และให้สทิ ธิแก่พนักงำนและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงกำหนดช่องทำงสำหรับกำรสือ่ สำร
กับคณะกรรมกำรบริษัททำงไปรษณียห์ รืออีเมล์ เพื่อให้เกิดช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลและคำแนะนำต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำรให้มีกำร
ตรวจสอบข้อมูลตำมกระบวนกำรสำหรับกำรร้องเรียน แจ้งเบำะแส ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำผิดกฎหมำย ควำมถูกต้องของ
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง กำรละเมิดสิทธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้ ริหำรและพนักงำน โดย
บริษัทจะรักษำข้อมูลที่ได้จำกรำยงำนดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับ และผูร้ ำยงำนจะได้รบั ควำมคุม้ ครองจำกบริษัท
ขอบเขตของนโยบาย
นโยบำยนีจ้ ัดขึน้ เพื่อสนับสนุนให้พนักงำนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ำย เปิ ด เผยข้อมูลที่แสดงถึงกำรกระทำที่
ฝ่ ำฝื นกฎหมำย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อำทิเช่น
-

กำรคอร์รปั ชัน

-

กำรฉ้อโกง กำรยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์

-

กำรกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ ื่น

-

กำรกระทำที่เป็ นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัย หรือต่อสิง่ แวดล้อม

-

กำรกระทำโดยเจตนำให้บริษัทเกิดควำมเสียหำยหรือเสียประโยชน์

-

กำรฝ่ ำฝื นจริยธรรมธุรกิจอย่ำงชัดเจน

-

กำรสนับ สนุน กำรกระท ำฝ่ ำฝื น กฎหมำย กฎระเบี ย บและจริย ธรรมธุ รกิ จ รวมถึ งกำรปกปิ ด หรือ กำร
ช่วยเหลือปกปิ ดกำรกระทำดังกล่ำว
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การรักษาข้อมูลเป็ นความลับ
นโยบำยนีจ้ ดั ทำเพื่อให้พนักงำนและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยมั่นใจว่ำข้อร้องเรียนของตนจะได้รบั กำรตอบสนอง
อย่ำงจริงจังและพนักงำนผูร้ ำยงำนจะไม่ได้รบั ควำมเดือดร้อนอันเนื่องมำจำกกำรรำยงำนข้อร้องเรียนโดยสุจริตข้อมูลกำร
เปิ ดเผยตัวของพนักงำนจะถูกเก็บไว้เป็ นควำมลับเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรร้องเรีย น ผูร้ อ้ งเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วย
ควำมระมัดระวังและคำนึงถึงควำมถูกต้องของข้อมูลที่เปิ ดเผย
การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็ นเท็จ
หำกพนักงำนและผูม้ ีสว่ นได้เสียคนใดเจตนำร้องเรียนด้วยข้อกล่ำวหำอันเป็ นเท็จหรือมีเจตนำไม่สจุ ริตต่อผูถ้ ูก
ร้อ งเรียน บริษั ทจะถื อ ว่ำกำรร้อ งเรียนดังกล่ำวเป็ นกำรละเมิ ด จริยธรรมธุรกิ จ ทั้งนี ้ บริษั ท จะจัดให้มีก ำรดำเนิ น กำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบริษัท
โดยเบำะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จะได้รบั กำรพิจำรณำและดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำและดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็ นรำยกรณี ไป โดยไม่เปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งเบำะแส รวมทั้ง
ดำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลกำรร้องเรียนเป็ นควำมลับ และมีมำตรกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้ งเบำะแสเพื่อให้ผแู้ จ้งเบำะแสและผู้
ร้องเรีย นมั่น ใจว่ำจะไม่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนดังกล่ำว ทั้งนีห้ ำกกรณี ที่บ ริษั ทมี ควำม
จำเป็ นต้องเปิ ดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิ ดเผยเฉพำะข้อมูลที่จำเป็ นเท่ำนัน้ โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัย และควำมเสียหำย
ของผูร้ อ้ งเรียนและผูแ้ จ้งเบำะแสเป็ นสำคัญ
ช่องทางการร้องเรียน
จดหมำยลงทะเบียน
ส่งถึงคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้ำตำกสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
ช่องทางการติดต่อกับบริษัท
Email

โทรศัพท์

management@nclthailand.com

-

เลขานุการ

rungarun.b@nclthailand.com

02-4737300 # 300

นักลงทุนสัมพันธ์

rungarun.b@nclthailand.com

02-4737300 # 300

คณะกรรมการบริษัท

Website

www.nclthailand.com /กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี/
ช่องทำงกำรร้องเรียน

คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ (Code of Conduct)

16

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

6. การดูแลให้มีการปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัตขิ องบริษัท
6.1 แนวทางปฏิบัตขิ องผู้บริหาร
- ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต โปร่งใส เป็ นธรรม เพื่อทำให้ม่นั ใจได้วำ่ ในกำรตัดสินใจและกระทำกำรใด ๆ
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของกลุม่ ผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยภำพรวม
- ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมืออำชี พด้วยควำมรู ค้ วำมชำนำญ ควำมมุ่งมั่นและมีควำมรอบคอบระมัดระวัง มองเห็น
ปั ญหำล่วงหน้ำและหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่จะเกิดขึน้ และรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวไว้ รวมถึงมีกำร
ประยุกต์ใช้ควำมรูแ้ ละทักษะในกำรจัดกำรบริษัทฯ อย่ำงเต็มควำมรูค้ วำมสำมำรถ
- ไม่หำประโยชน์ให้ตนเองหรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยกำรนำสำรสนเทศภำยในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรือที่เป็ นควำมลับไปใช้
หรือนำไปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอกหรือกระทำกำรอันก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
- จัดให้มีกำรดูแล กำรตรวจสอบ ทัง้ ภำยในบริษัทและสภำพแวดล้อมของบริษัทโดยสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ำได้มี
กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและกระบวนกำรที่กำหนด
- จัดให้มีกำรรำยงำนสำรสนเทศที่ถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีกำรรำยงำนแนวโน้มใน
อนำคตของบริษัทบนพืน้ ฐำนของควำมเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
- ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รักษำมำตรฐำนอุตสำหกรรมและกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิให้
ทันต่อเหตุกำรณ์ มีเอกสำรหลักฐำนที่เพียงพอและเหมำะสมสำหรับกำรดำเนินกำรควบคุมและกำรดูแลรักษำให้
เป็ นไปตำมแนวทำงที่กำหนดสำหรับนำไปใช้ปฏิบตั ิในทุกระดับของกำรจัดกำร เพื่อให้ม่นั ใจได้วำ่ ธุรกิจดำเนินไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพเป็ นไปตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรแบ่งแยกกิจกรรมดำเนินธุรกิจ และจัดให้มีกำรอนุมตั ิ
กำรดำเนินกำรที่เหมำะสมเป็ นไปตำมที่กฎหมำยและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนำบริษัทให้บรรลุถึงเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และเป็ นมำตรฐำนที่ยอมรับ
- ส่งเสริมควำมรูค้ วำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริษัทฯ

6.2 แนวทางปฏิบัตขิ องคณะกรรมการบริษัทฯ
- กำหนดทิศทำง เป้ำหมำย นโยบำยและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
- ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ
- พึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
- ติดตำมกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
- พิจำรณำแต่งตัง้ คณะอนุกรรมกำรและกำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำรให้ชดั เจนและ
เหมำะสม
- พิจำรณำกำรทำรำยกำรทำงธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยควำมตัง้ ใจและขยันหมั่นเพียร
- จัดประชุมคณะกรรมกำรและพิจำรณำวำระกำรประชุมอย่ำงเหมำะสม
คูม่ ือจริยธรรมธุรกิจและแนวทำงปฏิบตั ิ (Code of Conduct)
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- ประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผูบ้ ริหำรระดับอำวุโสของบริษัทฯ

6.3 แนวทางปฏิบัตขิ องกรรมการ
- ขยันหมั่นเพียรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
- ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ
- พึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
ดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ
- ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ดำเนินกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรรักษำควำมลับของสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับภำยในบริษัทฯและยังไม่อนุญำตให้
เปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก และไม่อนุญำตให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัทฯ ซึง่ ยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
- หลีกเลีย่ งกำรกระทำหรือกำรตัดสินใจ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

6.4 แนวทางปฏิบัตขิ องเลขานุการบริษัทฯ
- ขยันหมั่นเพียรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
- ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริษัทฯ
- ดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรและบริษัทฯ ให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
จรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและดำเนินธุรกิจเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ
- มีควำมพร้อมและตัง้ ใจในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร และกำร
จัดเตรียมรำยงำนกำรประชุม
- เป็ นสือ่ กลำงกำรติดต่อสือ่ สำรที่ดีระหว่ำงกรรมกำรและผูถ้ ือหุน้
- รัก ษำข้อ มูล ภำยในบริษั ท ฯ ให้เป็ น ควำมลับ รวมถึ ง ข้อ มูล ในรำยงำนกำรประชุ ม ของคณะกรรมกำรและ
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆของบริษัทฯ และไม่อนุญำตให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช่ขอ้ มูลภำยในของ
บริษัทฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง

6.5 แนวทางปฏิบัตขิ องพนักงาน
- ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สจุ ริต มีจรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบต่อบริษัทฯ
- พึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ
ข้อบังคับของบริษัทฯ
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- ดำเนินกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรรักษำควำมลับของสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับภำยในบริษัทฯและยังไม่อนุญำตให้
เปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก และไม่อนุญำตให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษัทฯ ซึง่ ยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
- พึงรักษำและร่วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมูพ่ นักงำน

6.6 การปรับปรุ งคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ
- บริษั ทมีน โยบำยที่จะติดตำมควำมก้ำวหน้ำของคู่มื อจริยธรรมธุรกิ จ และทำกำรสอบทำนและปรับ ปรุ งคู่มื อ
จริยธรรมธุรกิจเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้มีควำมทันสมัยและเหมำะสมตลอดเวลำ

6.7 การดูแลให้มีการปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ
- บริษัทกำหนดให้เป็ นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคนที่จะต้องรับทรำบ ทำ
ควำมเข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมนโยบำยและข้อปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนีอ้ ย่ำงเคร่งครัด มิใช่
กำรปฏิบตั ิตำมควำมสมัครใจและไม่สำมำรถอ้ำงได้วำ่ ไม่ทรำบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึน้ นี ้
- ผูบ้ ริหำรทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรือ่ งสำคัญที่จะดำเนินกำรให้พนักงำนภำยใต้สำย
บังคับบัญชำของตนทรำบ เข้ำใจ และปฏิบตั ิตำมคูม่ ือจริยธรรมธุรกิจอย่ำงจริงจัง
ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 1/2563 อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563
โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 เป็ นต้นไป

(พลเอก พอพล มณีรนิ ทร์)
ประธำนกรรมกำร
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