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คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัต ิ(Code of Conduct) 

 

บทน า 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกัด(มหำชน)  มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจโดยตัง้อยู่บน
พืน้ฐำนของควำมชอบธรรมและมุง่มั่นสรำ้งมลูคำ่เพิ่มใหก้บัผูถื้อหุน้รวมถึงกำรปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรม 
ซึ่งบรษัิทฯ ก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคน จะตอ้งรับทรำบและปฏิบตัิ
ตำมนโยบำยและขอ้ปฏิบตัิที่ก ำหนดไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจนีอ้ยำ่งเครง่ครดั เพื่อบรรลเุปำ้หมำยทำงธุรกิจและเพื่อประโยชน์
ของผูม้ีสว่นไดเ้สยี ผูถื้อหุน้และสงัคม 

ค าจ ากัดความ 

จรยิธรรมธุรกิจ หมำยถึง คณุควำมดี ควำมยตุิธรรมและควำมถกูตอ้ง ที่เป็นขอ้พงึปฏิบตัิส  ำหรบักำรประกอบธุรกิจ 

แนวทำงปฏิบตัิ คือ แนวทำงกำรกระท ำเพื่อรกัษำไวซ้ึง่และสง่เสรมิเกียรติคณุและช่ือเสยีง 

1. หลักการในการด าเนินธุรกจิ 

1.1. วิสัยทศัน ์พันธกจิ เป้าหมาย และกลยุทธก์ารด าเนินงาน 

วิสยัทศัน ์

บรษัิทฯ ก ำหนดวิสยัทศันใ์นกำรเป็นผูน้  ำในดำ้นกำรใหบ้รกิำรดำ้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจร มำตรฐำนสำกล โดยจะ
เป็นทำงเลอืกแรกและทำงเลอืกที่ดีที่สดุใหแ้ก่ลกูคำ้และคูค่ำ้ของบรษัิท 

พนัธกิจ 

พนัธกิจของบริษัทฯ ไดแ้ก่ กำรประกอบธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นโลจิสติกสแ์บบครบวงจรดว้ยบคุลำกรที่มีควำมรูค้วำม
ช ำนำญและให้บริกำรแก่ลูกค้ำด้วยควำมจริงใจ พรอ้มทั้งสรำ้งเครือข่ำยพันธมิตรทำงกำรค้ำ และส ำนักงำน
ตำ่งประเทศที่มีประสทิธิภำพ 

เปำ้หมำยในกำรด ำเนินงำนธุรกิจ 

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจ คือกำรเป็นมืออำชีพในกำรช่วยลดตน้ทนุดำ้นโลจิสติกส ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
สรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคำ้ใหม้ำกที่สดุ 
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กลยทุธก์ำรด ำเนินงำน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถไวค้อยใหบ้ริกำรแก่ลกูคำ้ โดยสำมำรถน ำเสนอบริกำรได้
อยำ่งครอบคลมุตัง้แต่กำรใหค้  ำปรกึษำในกำรวำงแผนและจดัหำวิธีขนสง่ที่เหมำะสมที่สดุ และกำรจดักำรใหล้กูคำ้
สำมำรถขนส่งไดต้รงตำมก ำหนดเวลำภำยใตต้น้ทุนที่ต  ่ำที่สดุ โดยใชว้ิธีกำรขยำยส ำนักงำนสำขำของตวัเองใน
ประเทศเป้ำหมำยและท ำงำนรว่มกบัพนัธมิตรที่มีประสิทธิภำพในต่ำงประเทศเพื่อใหส้ำมำรถกระจำยสินคำ้ไปยงั
จดุหมำยปลำยทำงในประเทศตำ่งๆ ไดท้ั่วโลก 

2. หลักจริยธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

 2.1 ความซื่อสัตย ์( Honesty ) 

ผูบ้รหิำรควรมีควำมซื่อสตัยส์จุรติตอ่บคุคลที่เก่ียวขอ้งและไมท่ ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิดโดยเจตนำหรอืหลอกลวงผูอ้ื่น
โดยกำรบิดเบือนสำรสนเทศ พดูเกินควำมจรงิ พดูควำมจรงิบำงสว่น เลอืกปฏิบตัิหรอืละเวน้กำรปฏิบตัิ หรอืโดยวิธีกำรอื่น ๆ 

 2.2 คุณธรรม ( Integrity ) 

ผูบ้ริหำรควรแสดงออกถึงคณุธรรมของตนและมีควำมกลำ้ที่จะท ำตำมสิ่งที่ตนเองเช่ือโดยกระท ำในสิ่งที่ตนคิดว่ำ
ถกูตอ้ง ถึงแมว้่ำจะมีแรงกดดนัใหท้ ำตรงกนัขำ้ม เป็นคนที่ยึดมั่นในหลกักำร นำ่เคำรพนบัถือ และมีควำมเที่ยงธรรมผูบ้รหิำร
ควรต่อสูเ้พื่อควำมเช่ือของตนและไม่ยอมละทิง้หลกักำรเพื่อวตัถุประสงคใ์ดวตัถุประสงคห์นึ่งจนกลำยเป็นคนหลอกลวง
หรอืไมม่ีคณุธรรม 

 2.3 ความน่าเชื่อถอืไว้วางใจ (Trust worthiness) 

ผูบ้รหิำรควรเปิดเผยและจดัหำสำรสนเทศที่เก่ียวขอ้งและแกไ้ขควำมเขำ้ใจผิดจำกขอ้เท็จจรงิ ผูบ้รหิำรควรพยำยำม
ในวิถีทำงที่เหมำะสมเพื่อใหบ้รรลคุ  ำมั่นสญัญำของตนและผูบ้ริหำรไม่ควรใชเ้ครื่องมือที่มีอยู่ในทำงที่ไม่ถกูตอ้งและใชก้ำร
ตีควำมทำงกฎหมำยที่ไมเ่หมำะสมใชเ้ป็นเหตุผลที่จะไมใ่หค้วำมรว่มมือหรอืหลกีเลีย่งขอ้ตกลงที่วำงไว ้

 2.4 ความจงรักภักด ี( Loyalty ) 

ผูบ้ริหำรควรแสดงควำมจงรกัภกัดีต่อบรษัิทโดยกำรช่วยเหลือและอทุิศตนตอ่หนำ้ที่ ผูบ้รหิำรไม่ควรใชห้รอืเปิดเผย
สำรสนเทศที่เป็นควำมลบัเพื่อควำมไดเ้ปรยีบสว่นบคุคล แตค่วรด ำรงไวซ้ึง่ควำมสำมำรถในกำรตดัสนิใจอยำ่งมืออำชีพท่ีเป็น
อิสระโดยหลกีเลีย่งสิง่ที่ไมเ่หมำะสมและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์และมีควำมซื่อสตัยต์อ่บรษัิทและผูร้ว่มงำน นอกจำกนี ้
ถำ้ผูบ้รหิำรมีควำมตัง้ใจที่จะลำออก ผูบ้รหิำรควรบอกกลำ่วลว่งหนำ้อยำ่งเหมำะสม รวมถึงใหค้วำมส ำคญักบัสำรสนเทศของ
บรษัิท และไมก่ระท ำกิจกำรท่ีใชป้ระโยชนจ์ำกต ำแหนง่หนำ้ที่กำรงำนเดิมของตน 

 2.5 ความยุตธิรรม ( Fairness ) 

ผูบ้ริหำรควรมีควำมยุติธรรมและคุณธรรมต่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ไม่ใชอ้  ำนำจตำมอ ำเภอใจ และไม่ใช้วิธีกำรโกงหรือ
วิธีกำรท่ีไมเ่หมำะสมเพื่อใหไ้ดม้ำหรอืรกัษำไวซ้ึ่งผลประโยชนห์รอืขอ้ไดเ้ปรยีบจำกควำมเขำ้ใจผิดหรอืจำกควำมทกุขข์องผูอ้ื่น 
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โดยผูบ้ริหำรที่มีควำมยตุิธรรมควรเปิดเผยขอ้ตกลงเพื่อใหม้ีกำรพิจำรณำและปฏิบตัิต่อทกุคนอย่ำงเท่ำเทียมกนั เปิดใจที่จะ
ยอมรบัควำมเห็นที่ไม่ตรงกนัและเต็มใจที่จะยอมรบัเมื่อท ำผิด และพรอ้มเปลี่ยนจุดยืนและควำมเช่ือที่มีอยู่ไปสูส่ิ่งที่ถกูตอ้ง
เหมำะสม 

 2.6 การเหน็อกเหน็ใจผู้อื่น ( Concern for others ) 

ผู้บริหำรควรเอำใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เมตตำปรำณีและหวังดีต่อผู้อื่นตำมหลักกำรที่ว่ำ ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่น
เช่นเดียวกับที่ตอ้งกำรใหผู้อ้ื่นปฏิบตัิต่อเรำผูบ้ริหำรควรช่วยเหลือผูอ้ื่นในสิ่งที่บุคคลนัน้มีควำมจ ำเป็นและคน้หำวิธีที่ท  ำให้
ธุรกิจบรรลวุตัถปุระสงคข์องธุรกิจไปพรอ้มกบัวตัถปุระสงคข์องผูอ้ื่น 

 2.7 การเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล (Respect for International Human Rights Principles) 

ผูบ้ริหำรควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบคุคล ควำมมีอิสระ ควำมเป็นสว่นตวั กำรมีสทิธิอนัชอบธรรมตำมกฎหมำย
และสิทธิมนษุยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สีย  กำรตดัสินใจของผูบ้รหิำรควร มีควำมเป็นกลำงและปฏิบตัิตอ่ทกุคน
อยำ่งเทำ่เทียมกนัโดยไมแ่บง่แยกเพศ ชนชัน้หรอืเชือ้ชำติ 

บริษัทฯก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทฯทุกคนตอ้งปฏิบัติตำมหลกัสิทธิมนุษยชนอย่ำง
เครง่ครดัโดยถือเป็นสว่นหนึง่ในกำรด ำเนินงำนและไมส่นบัสนนุกิจกำรท่ีละเมิดหลกัสทิธิมนษุยชนสำกล 

 2.8 การปฏิบัตหิน้าทีอ่ย่างด ี( Commitment to Excellence ) 

ผูบ้ริหำรควรปฏิบัติตำมหนำ้ที่อย่ำงดี กล่ำวคือ เป็นผูม้ีควำมรู ้ตระเตรียมกำร มีควำมมุมำนะ มีควำมรูค้วำม
เช่ียวชำญ เพื่อสำมำรถจดักำรกบัทกุเรือ่งที่อยูใ่นควำมรบัผิดชอบ 

 2.9 ภาวะผู้น า ( Leadership ) 

ผูบ้ริหำรควรตระหนกัถึงควำมรบัผิดชอบและภำวะกำรเป็นผูน้  ำของตน และควรจัดหำ รูปแบบของขอ้พึงปฏิบตัิที่
เหมำะสม เพื่อประโยชนส์  ำหรบัตนเองและองคก์ร อีกทัง้ผูบ้ริหำรควรสรำ้งสภำพแวดลอ้มที่ใหค้วำมส ำคญัต่อหลกักำรและ
กำรตดัสนิใจที่มีจรยิธรรมเป็นส ำคญั 

 2.10 ชื่อเสียงและคุณธรรม ( Reputation and Morale ) 

ผูบ้ริหำรควรหำทำงสรำ้งช่ือเสียงใหบ้ริษัทและสรำ้งคณุธรรมในหมู่พนกังำน โดยรว่มกนัไม่ด ำเนินกำรใดๆ  ซึง่อำจ
เป็นกำรท ำลำยควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบริษัทและพนกังำน ในทำงกลบักนัพนกังำนตอ้งรว่มกันด ำเนินกำรใดๆ ที่จ  ำเป็นเพื่อ
แกไ้ขหรอืปอ้งกนัพฤติกรรมที่ไมถ่กูตอ้งเหมำะสมของคนอื่น 

 2.11 ความรับผิดชอบตามหน้าที ่( Accountability ) 

ผูบ้รหิำรควรตระหนกัและรบัผิดชอบตำมหนำ้ที่ของตนโดยค ำนงึถึงจรยิธรรมที่ใชส้  ำหรบักำรตดัสนิใจ และในกำรละ
เวน้บำงสิง่เพื่อบรษัิท ตนเอง ผูร้ว่มงำน และชมุชน 
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2.12 นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง(Policy on Compliance with 
the Law and Relevant Rules and Regulations) 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย กฎระเบียบและขอ้บงัคับที่เก่ียวขอ้งกับกำรด ำเนินธุรกิจส ำหรบั
กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนดงันี ้

- ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและเคำรพจำรีตประเพณีของประเทศที่บริษัทฯ เขำ้ไปด ำเนิน
ธุรกิจ 

- ตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์  

- ตอ้งปฏิบตัิตำมกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ อยำ่งเครง่ครดั 
- ตอ้งไมช่่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุ กำรหลกีเลีย่งไมป่ฏิบตัิตำมกฎหมำยหรอืกฎระเบียบตำ่ง ๆ 
- ตอ้งใหค้วำมรว่มมือกบัหน่วยงำนก ำกบัดูแลและรำยงำนขอ้มลูเก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนหรือกำรไม่ปฏิบตัิตำม

กฎหมำยหรอืกฎระเบียบตำ่ง ๆ ตอ่ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชนแ์ละการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 

 3.1 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดนโยบำยเก่ียวกับกำรป้องกันควำมขัดแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลักกำรที่ว่ำกำร
ตดัสินใจใด ๆ ในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจจะตอ้งท ำเพื่อผลประโยชนส์งูสดุของบริษัท เท่ำนัน้และควรหลีกเลี่ยงกำร
กระท ำที่ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนโ์ดยก ำหนดใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรอืมีสว่นไดเ้สียกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำตอ้ง
แจง้ใหบ้รษัิททรำบถึงควำมสมัพนัธห์รอืกำรมีสว่นไดเ้สยีของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และตอ้งไม่เขำ้รว่มกำรพิจำรณำตดัสนิใจ
รวมถึงไมม่ีอ  ำนำจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ ๆ โดยรวม จึงก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิดงันี ้

1. กรรมกำรและผูบ้ริหำร ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิท ทรำบถึงควำมสมัพนัธ ์หรือรำยกำรเก่ียวโยงในกิจกำรที่อำจก่อใหเ้กิด
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

2. หลีกเลี่ยงกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกบักรรมกำร หรอืผูบ้ริหำร ที่อำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บั
บริษัท ในกรณีที่จ  ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรนัน้ ใหม้ีกำรน ำเสนอรำยกำรเก่ียวกบัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พิจำรณำใหค้วำมเห็นก่อนเสนอขออนมุตัิต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และดแูล
ใหม้ีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑท์ี่ส  ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ก ำหนด 

3. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำรที่มีสว่นไดเ้สียอย่ำงมีนยัส ำคญัในลกัษณะที่อำจท ำใหก้รรมกำรหรอืผูบ้ริหำร
รำยดงักลำ่วไม่สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระ ใหง้ดเวน้จำกกำรมีสว่นรว่มในกำรประชุมพิจำรณำในวำระ
นัน้และใหแ้จง้กำรมีสว่นไดเ้สยีอยำ่งนอ้ยก่อนกำรพิจำรณำวำระนัน้ และบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชมุ 

4. มีกำรจดักำรโครงสรำ้งที่ชดัเจน โปรง่ใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ เพื่อไม่ท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชนใ์หแ้ก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง และเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุน้ของบริษัทและบริษัทย่อยในรำยงำน
ประจ ำปี 
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5. กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนบริษัทตอ้งปฏิบตัิตำมขอ้บงัคบับรษัิท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ซึง่ถือเป็น
เรือ่งส  ำคญัที่ตอ้งยดึถือปฏิบตัิโดยเครง่ครดั เพื่อใหบ้รษัิทเป็นท่ีน่ำเช่ือถือและไวว้ำงใจของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย
และจดัใหม้ีกำรเผยแพรข่อ้มลูเพื่อควำมเขำ้ใจในกำรถือปฏิบตัิดว้ย 

 3.2 นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท 

บริษัทก ำหนดนโยบำยในกำรเก็บรกัษำและป้องกันกำรใช้ขอ้มูลภำยในเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและแจง้แนวทำง
ดงักลำ่วใหท้กุคนในบรษัิทถือปฏิบตัิ และวิธีกำรดแูลกรรมกำร และผูบ้รหิำรในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษัิท ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผย
ตอ่สำธำรณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหำประโยชนส์ว่นตนดงันี ้

1. กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ยจะตอ้งรกัษำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มลูภำยใน
ของบรษัิทยอ่ย 

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร พนักงำนและลกูจ้ำงของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่น ำควำมลบั และ/หรือ ขอ้มูล
ภำยในของบริษัท และบรษัิทย่อยไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชนแ์ก่ตนเองหรือเพื่อประโยชนแ์ก่บคุคลอื่นใด 
ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ไมว่ำ่จะไดผ้ลตอบแทนหรอืไมก็่ตำม 

3. ใหค้วำมรูแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร เก่ียวกับหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และ
บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 
และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่
มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรไดม้ำหรอืจ ำหนำ่ยหลกัทรพัยข์องตน คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนด
โทษ ตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ข
เพิ่มเติม)  

4. ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษัิท รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ จดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำร
ถือครองหลกัทรพัยแ์ละรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัทต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษ ตำมมำตรำ 275 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแกไ้ขเพิ่มเติม) และจัดส่งส ำเนำ
รำยงำนนีใ้หแ้ก่บริษัท ในวนัเดียวกับวนัที่ส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์

5. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนและลกูจำ้งของบรษัิท และบรษัิทยอ่ย (รวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลุ
นิติภำวะ) ที่ไดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในที่เป็นสำระส ำคัญซึ่งมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรพัยซ์ือ้ขำย
หลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 30 วนัก่อนที่งบกำรเงินหรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชนและในช่วง
ระยะเวลำ 24 ชั่วโมงภำยหลงัจำกที่ขอ้มูลภำยในของบริษัท ไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับ
ขอ้มูลภำยในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ใหผู้อ้ื่นทรำบจนกว่ำจะไดม้ีกำรแจง้ขอ้มูลนัน้ใหแ้ก่ตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
มำตรกำรลงโทษหำกมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่วขำ้งตน้ บริษัทถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำม
ขอ้บังคับกำรท ำงำนของบริษัทโดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ไดแ้ก่ กำรตักเตือนดว้ยวำจำ กำร
ตกัเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทณัฑ ์ตลอดจนกำรเลิกจำ้งพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนดว้ยเหตไุลอ่อก ปลดออก 
หรอืใหอ้อก แลว้แตก่รณี เป็นตน้ 
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6. หำ้มมิใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษัิท ใชข้อ้มลูภำยในของบรษัิท ที่มีหรืออำจมีผลกระทบ
ตอ่กำรเปลีย่นแปลงรำคำของหลกัทรพัยข์องบรษัิทซึง่ยงัมิไดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณชนซึง่ตนไดล้ว่งรูม้ำในต ำแหน่ง
หรือฐำนะเช่นนัน้ มำใชเ้พื่อกำรซือ้หรอืขำยหรือเสนอซือ้หรือเสนอขำยหรือชกัชวนใหบ้คุคลอื่นซือ้หรือขำยหรือ
เสนอซือ้ หรือเสนอขำยซึ่งหุน้หรือหลกัทรพัยอ์ื่น  (ถำ้มี) ของบริษัทไม่ว่ำทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มในประกำรที่
นำ่จะเกิดควำมเสียหำยแก่บริษัทไม่วำ่ทัง้ทำงตรงหรือทำงออ้มและไม่วำ่กำรกระท ำดงักลำ่วจะท ำเพื่อประโยชน์
ต่อตนเองหรือผูอ้ื่นหรือน ำขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัผลประโยชน์
ตอบแทนหรอืไมก็่ตำม 

7. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบั
เทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งจัดท ำรำยงำนและน ำสง่รำยงำนกำรถือครอง
หลกัทรพัยท์ี่ออกโดยบริษัท ของทัง้ตน คูส่มรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะ ในครัง้แรกที่ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็น
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) 
และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ภำยใน 30 วัน นับตัง้แต่วนัที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ให้ด  ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรหรือผู้บริหำร และทุกครัง้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ให้จัดท ำรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครอง
หลักทรพัย์ภำยใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มีกำรซือ้ ขำย โอน หรือรบัโอนหลักทรพัย์นั้นโดยส่งไปที่ส  ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย  ์(ก.ล.ต.)  และน ำสง่ส ำเนำใหเ้ลขำนกุำรบรษัิทรบัทรำบทกุ
ครัง้ เพื่อจดัท ำเป็นรำยงำนใหท้ี่ประชมุคณะกรรมกำรรบัทรำบทกุไตรมำส 

8. ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้ริหำร รวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินที่เป็นระดบั
เทียบเท่ำผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทียบเท่ำ (ตำมนิยำมของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ตอ้งรำยงำนเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุน้ของบรษัิทอยำ่ง
นอ้ย 1 วนัลว่งหนำ้ก่อนกำรซือ้ขำยตอ่เลขำนกุำรบรษัิทเพื่อรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรตอ่ไป 

4. ความรับผิดชอบต่อบริษัทและทรัพยส์ินของบริษัท 

 4.1 นโยบายการปกป้องทรัพยส์ินของบริษัทฯ (Properties Protection) 

บริษัทฯ คำดหวงัใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำน มีควำมรบัผิดชอบในกำรปกป้องดแูลทรพัยส์นิของบริษัทฯ และใช้
ทรพัยส์ินอย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและไม่น ำทรพัยส์ินของบริษัทฯ ไปใชเ้พื่อประโยชนข์องตนเอง
หรอืผูอ้ื่น โดยมีแนวทำงปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

- ผูบ้ริหำรและพนกังำน ตอ้งใชท้รพัยส์นิและทรพัยำกรของบริษัทฯ อยำ่งประหยดัและเกิดประโยชน์
สงูสดุแก่บรษัิทฯ 

- ผูบ้รหิำรและพนกังำน ตอ้งดแูลรกัษำทรพัยส์นิของบรษัิทฯ มิใหเ้สือ่มเสยี สญูหำย 
- ก ำหนดแนวทำงกำรป้องกนัภยัหรือควำมเสี่ยงภยัที่เกิดต่อทรพัยส์ินของบริษัทฯ ที่อำจเกิดขึน้จำก

กำรด ำเนินงำน เช่น ภยัธรรมชำติ, อบุตัิเหต ุเป็นตน้ 
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 4.2 จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพยส์ินทางปัญญา 

บริษัทฯก ำหนดให ้กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบริษัทฯทกุคนตอ้งมีควำมรอบคอบและควำมระมดัระวงัใน
งำนทรพัยส์นิทำงปัญญำรวมถึงตอ้งเคำรพลขิสทิธ์ิของเจำ้ของทรพัยส์นิทำงปัญญำ 

 4.3 การใช้คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. คอมพิวเตอรเ์ทคโนโลยีสำรสนเทศ และสำรสนเทศต่ำง ๆ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบตัิงำนถือเป็นทรพัยส์ินของบริษัท 
ผูบ้รหิำรและพนกังำนไมค่วรใชค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประโยชนส์ว่นตวั  

2. หำ้มมิใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนเปิดเผยรหสัประจ ำตวั (Password) หรอืระบบขอ้มลูของบรษัิท แก่ผูอ้ื่น  

3. หำ้มมิใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนเปิดเผยขอ้มลูที่อยู่ในระบบขอ้มลูที่มีกำรปอ้งกนัใด ๆ ของบริษัท หรอื ขอ้มลูที่
บรษัิทซือ้มำ โดยมิไดร้บัอนญุำต 

4. หำ้มมิใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนเปลี่ยนแปลงท ำซ ำ้ ลบทิง้ หรือ ท ำลำย ข้อมลูที่มีกำรป้องกนัใด ๆของบริษัทฯ
โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

5. หำ้มมิให้ผู้บริหำรและพนักงำนเผยแพร่คัดลอก หรือ น ำซอฟตแ์วรท์ี่ผิดกฎหมำยมำใช้และหำ้มคัดลอก
ซอฟตแ์วรล์ขิสทิธ์ิดว้ยเหตผุลใด ๆ โดยมิไดร้บัอนญุำตจำกบรษัิทผูผ้ลติซอฟตแ์วรน์ัน้ ๆ  

6. หำ้มมิใหผู้บ้ริหำรและพนกังำนปรบัแต่งอุปกรณ์ฮำรด์แวรห์รือติดตัง้อุปกรณ์ใด ๆที่นอกเหนือจำกอุปกรณ์
มำตรฐำนท่ีบรษัิทฯติดตัง้ให ้

7. หำ้มผูบ้รหิำรและพนกังำนใชอ้ีเมลหรอืระบบคอมพิวเตอรใ์ด ๆของบรษัิทฯในกำรสง่ตอ่ขอ้ควำมที่กลำ่วรำ้ยท ำ
ใหเ้สือ่มเสยีหรอืขอ้ควำมที่หยำบคำยลำมกขม่ขูก่่อกวนหรอืสรำ้งควำมร ำคำญให้กบัผูอ้ื่นตำมมำตรำที่ไดร้ะบุ
ไวใ้น “พ.ร.บ.วำ่ดว้ยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอรพ์.ศ. 2550” 

8. ผูบ้ริหำรและพนกังำนควรใชอ้ินเทอรเ์น็ตในกำรแสวงหำขอ้มูลและควำมรูท้ี่เป็นประโยชนต์่อกำรปฏิบตัิงำน
และจะตอ้งหลกีเลีย่งเว็บไซตท์ี่ผิดกฎหมำยหรอืละเมิดศีลธรรมอนัดีงำม 

9. ผูบ้ริหำรและพนกังำนควรใชอ้ปุกรณส์ื่อสำรอื่น ๆที่บริษัทฯจดัใหอ้ำทิโทรศพัทโ์ทรสำรโทรศพัทม์ือถืออย่ำงมี
จิตส ำนกึและรบัผิดชอบโดยค ำนงึถึงประโยชนข์องบรษัิทฯเป็นหลกั  

 4.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัตใินการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บรษัิทมุง่มั่นในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี โดยควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำย และไดม้ีกำรก ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยตอ่ตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชนัโดยไดก้ ำหนด
แนวปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ตำ้นคอรร์ปัชนัไวใ้นคูม่ือจรยิธรรมทำงธุรกิจของบรษัิทฯ ภำยใตห้วัขอ้เรือ่ง “นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั  
กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน”และ “นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน”โดยสำมำรถสรุปไดด้งันี ้
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.        นโยบำยเก่ียวกบักำรรบั-กำรใหข้องขวญัและสิง่ตอบแทน 

- ผูบ้รหิำรและพนกังำนถกูหำ้มไมใ่หเ้รยีกผลประโยชนใ์ด ๆ จำกคูค่ำ้และหรอืผูท้ี่ท  ำธุรกิจกบับรษัิทฯ  
- ผูบ้ริหำรและพนกังำนถกูหำ้มไม่ใหเ้สนอผลประโยชนใ์ด ๆ ต่อบคุคลภำยนอก  คู่คำ้ เพื่อจูงใจใหป้ฏิบตัิในทำง

ที่มิชอบ 

   นโยบำยเก่ียวกบักำรปอ้งกนักำรทจุรติและกำรใหส้นิบน 

- กำรรบัหรือให้ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อำจสรำ้งแรงจูงใจในกำรตัดสินใจอย่ำงไม่ชอบธรรมควร
ด ำเนินกำรอยำ่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมำ และตอ้งมั่นใจไดว้ำ่กำรด ำเนินกำรนัน้จะไมท่ ำใหเ้กิดขอ้ครหำหรือท ำให้
บริษัทเสื่อมเสียช่ือเสียง ส ำหรบัสิ่งของที่กรรมกำรบริษัทได้รบัจะเก็บไวใ้นส ำนักงำน หรือแจกจ่ำยให้กับ
พนกังำนในบรษัิท 

- กำรจดัซือ้จดัหำตอ้งด ำเนินตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไวต้ำมระเบียบของบริษัทและมีควำมเป็นธรรมแก่ผูท้ี่มีสว่น
เก่ียวขอ้ง โดยที่กำรตดัสินใจตอ้งค ำนงึถึงควำมสมเหตสุมผลดำ้นรำคำ คณุภำพและบรกิำรที่ไดร้บั รวมทัง้ตอ้ง
สำมำรถตรวจสอบไดอ้ยำ่งโปรง่ใส 

- ในกำรท ำธุรกรรมกบัภำครฐั บรษัิทจะตอ้งหลกีเลี่ยงกำรกระท ำที่อำจจงูใจใหร้ฐัหรือพนกังำนของรฐัด ำเนินกำร
ที่ไม่ถูกตอ้งเหมำะสม อย่ำงไรก็ดีกำรสรำ้งควำมสมัพันธ์อนัดีระหว่ำงกันหรือกำรกระท ำใด ๆ ในขอบเขตที่
เหมำะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิตินัน้ก็สำมำรถท ำได ้เช่น กำรไปแสดงควำมยินดีหรือกำรใหช้่อดอกไมใ้น
โอกำสตำ่ง ๆ เป็นตน้ 

 บทลงโทษ 

 บรษัิทก ำหนดให ้ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร  รองประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร หรอืผูบ้งัคบับญัชำแตล่ะแผนกเป็นผูม้ีอ  ำนำจ
พิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินัยแก่พนกังำนที่กระท ำควำมผิด หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ ที่บริษัทก ำหนดไว ้โดย
บรษัิทก ำหนดบทลงโทษทำงวินยัไวเ้ป็นล ำดบัขัน้ตำมควำมผิด ตัง้แต่กำรตกัเตือนดว้ยวำจำจนถึงกำรพกังำนหรอืกำรเลกิจำ้ง 

 ทัง้นี ้นโยบำยดังกล่ำวไดผ้่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ที่ 1/2556  และไดป้ระกำศให้พนักงำนของบริษัท
รบัทรำบและน ำไปปฏิบตัิแลว้ตัง้แตว่นัท่ี 18 กรกฎำคม 2556 เป็นตน้ไป 

 4.5 บทลงโทษ 

 บริษัทฯ ก ำหนดให ้ประธำนบริหำร  รองประธำนบริหำร หรือผูบ้งัคบับญัชำแต่ละแผนกเป็นผูล้งโทษ เป็นผูม้ีอ  ำนำจ
พิจำรณำและด ำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่พนกังำนที่กระท ำควำมผิด หรอืไม่ปฏิบตัิตำมกฎ ระเบียบ ที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้
บรษัิทฯก ำหนดโทษทำงวินยัไว ้5 ประกำร ดงันี ้

·       กำรตกัเตือนดว้ยวำจำ โดยบนัทกึเป็นหนงัสอืไวเ้ป็นหลกัฐำน 
·       กำรตกัเตือนเป็นหนงัสอื 
·       ลดต ำแหนง่ 
·       พกังำนโดยไมจ่่ำยคำ่จำ้ง และไมจ่่ำยสวสัดิกำร 
·       กำรเลกิจำ้งโดยไมจ่่ำยคำ่ชดเชย 
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5. การปฏบัิตติ่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัแก่กำรก ำกบัดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น ผูถื้อหุน้ ลกูคำ้ คู่แข่ง คู่คำ้ พนกังำน 
หรอืเจำ้หนีต้่ำง ๆ เป็นตน้ รวมทัง้สิ่งแวดลอ้ม สำธำรณชนและสงัคมโดยรวม บรษัิทจึงไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้ีกำรปฏิบตัิตอ่ผู้
มีสว่นไดเ้สยีแตล่ะกลุม่โดยค ำนงึถึงสทิธิของผูม้ีสว่นไดเ้สยีดงักลำ่วตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่มีกบับรษัิท เพื่อใหม้ั่นใจ
วำ่สิทธิดงักลำ่วไดร้บัควำมคุม้ครองและกำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั จึงไดก้ ำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Business 
Ethics หรือ Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุม่ตลอดจนค ำนึงถึงชุมชน สงัคม
และสิ่งแวดลอ้มเพื่อกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน ต่อต้ำนกำรทจุริตและกำรคอรร์ปัชนั ไม่ล่วงละเมิดทรพัยส์ินทำงปัญญำ รวมถึง
กำรเคำรพต่อสิทธิมนษุยชน และจะไม่กระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียเหล่ำนัน้ โดยมีรำยละเอียด
ดงันี ้

 5.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้น 

บรษัิทด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเนน้กำรเจริญเติบโตของบริษัทอยำ่งตอ่เนื่องในระยะยำวเพื่อสรำ้งผลตอบแทนท่ีดีใหแ้ก่ผู้
ถือหุ้น และด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสโดยจัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและไม่ด ำเนินกำรใด ๆ ที่จะ
ก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์เพื่อประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงถกูตอ้ง ครบถว้น และ
สม ่ำเสมอ 

1. เคำรพในสทิธิแหง่ควำมเป็นเจำ้ของและปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยำ่งเทำ่เทียมกนัและเป็นธรรม 

2. ด ำเนินงำนตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมเช่ือมั่นและควำมมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ อนัจะ
น ำไปสูค่วำมเจรญิเติบโตอยำ่งยั่งยืน 

3. มีกำรพฒันำกิจกำรของบรษัิทใหเ้จรญิกำ้วหนำ้อยำ่งตอ่เนื่อง ใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อยำ่งเหมำะสม 

4. รำยงำนสำรสนเทศส ำคญัที่มี หรืออำจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทั้งสำรสนเทศที่รำยงำนตำม
รอบระยะเวลำบัญชี และสำรสนเทศที่รำยงำนตำมเหตุกำรณ์ ตำมกฎหมำยและประกำศที่เก่ียวขอ้งโดยไม่
กระท ำกำรใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นกำรจ ำกดัสทิธิของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ถึงสำรสนเทศของบรษัิท 

5. จดัใหม้ีรำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษัิทตอ่รำยงำนทำงกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 

6. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมและ/หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรบักำร
พิจำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษัิทในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  

7. เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค ำถำมที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุเป็นกำรลว่งหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ 

8. เผยแพรห่นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้บนเว็บไซตข์องบริษัทลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 30 วนั ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบและศกึษำขอ้มลูก่อนกำรประชมุ 

9. อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมผูถื้อหุน้โดย วนั เวลำ สถำนที่ และ วิธีกำรท่ีไม่เป็นอปุสรรคในกำรเขำ้รว่ม
ประชมุของผูถื้อหุน้ รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไมส่ำมำรถมำรว่มประชุมดว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะให้
ผูอ้ื่นมำรว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 
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10. ด ำเนินกำรกับควำมขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่ำงรอบคอบ ดว้ยควำมมีเหตุมีผลและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำง
ครบถว้น 

11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรพัย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรกัษำทรพัยส์ินของตนเอง ขจัดกำร
แสวงหำผลประโยชนอ์นัมิชอบ โดยไมว่ำ่จะทำงตรงหรอืทำงออ้ม 

 5.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อลูกค้า 

บริษัทตระหนกัว่ำควำมพอใจและควำมเช่ือมั่นของลกูคำ้เป็นกุญแจส ำคญั อนัน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ของบริษัทอย่ำง
ยั่งยืน โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิ ดงันี ้

1. ด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรผลติ จ ำหนำ่ยสนิคำ้ และ บรกิำร ที่ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภคและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

2. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมมุ่งมั่น พฒันำสินคำ้และบริกำร คิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ เพิ่มคุณค่ำใหแ้ก่สินคำ้และ
บริกำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มกบักำรใหข้อ้มูลที่จ  ำเป็นต่อกำรตดัสินใจ
อยำ่งไมปิ่ดบงัหรอืบิดเบือนขอ้เท็จจรงิ 

3. ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสทิธิของลกูคำ้ รกัษำ
ควำมลบัทำงกำรคำ้ของลกูคำ้ ไมน่ ำไปใชเ้พื่อประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. ไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ื่นใดที่ไมส่จุรติจำกลกูคำ้ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 

5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิได ้ใหร้ีบแจง้ลกูคำ้เป็นกำรลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัหำ
แนวทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 

6. จัดใหม้ีช่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อใหล้กูคำ้สำมำรถรอ้งเรียนต่อบริษัท และ ค ำรอ้งเรียนพึงไดร้บักำรเอำใจใส่
อยำ่งเป็นธรรม 

 5.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อคู่ค้า 

บรษัิทจะปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้ดว้ยควำมเสมอภำคและค ำนงึถึงผลประโยชนร์ว่มกนั ดงันี  ้

1. บริษัทจะปฏิบตัิต่อคู่คำ้อย่ำงไม่เอำรดัเอำเปรียบ และจะไม่ด ำเนินกำรที่ทจุริตในกำรคำ้กับคู่คำ้โดยบริษัทจะ
ปฏิบตัิต่อคู่คำ้ตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้ และ/หรือขอ้ตกลงตำมสญัญำที่ท ำรว่มกันอย่ำงเครง่ครดั เพื่อพัฒนำ
ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจที่ก่อใหเ้กิดประโยชนท์ัง้สองฝ่ำย 

2. มีกำรคดัเลอืกลกูคำ้ที่มีกำรด ำเนินธุรกิจตำมกฎหมำย ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชีว อนำมยั 
เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมีกำรปฏิบตัิตอ่คูค่ำ้บนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่ง
กนัและกนั 

3. รกัษำควำมลบัหรอืขอ้มลูทำงสำรสนเทศของคูค่ำ้ ไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชนต์นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 

4. สรำ้งสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจที่ดีตอ่กนั แลกเปลีย่นควำมรู ้รว่มกนัพฒันำและเพิ่มคณุค่ำใหแ้ก่สินคำ้และ
บรกิำร เพื่อกำรเจรญิเติบโตรว่มกนั  
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5. ปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ ใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิไดใ้หร้ีบเจรจำกบัคู่คำ้เป็นกำร
ลว่งหนำ้ เพื่อรว่มกนัหำแนวทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย 

6. ไมเ่รยีก รบั หรอืยินยอมที่จะรบั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด ซึง่อยูน่อกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 

5.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อคู่แข่ง 

1. บริษัทจะปฏิบตัิตำมกรอบกติกำกำรแข่งขนัเป็นธรรมและกฎหมำยที่ก ำหนดไว ้หลีกเลี่ยงวิธีกำรที่ทุจริตเพื่อ
ท ำลำยคูแ่ขง่ และรกัษำบรรทดัฐำนของขอ้พงึปฏิบตัิในกำรแขง่ขนั 

2. ไมท่ ำลำยช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ 

 5.5 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อเจ้าหนี ้

1. ปฏิบตัิตอ่เจำ้หนีท้กุกลุม่อยำ่งเสมอภำคและเป็นธรรม 

2. ปฏิบตัิตำมสญัญำและเง่ือนไขตำ่ง ๆ ที่ตกลงกนัอยำ่งเครง่ครดั 

3. บรหิำรงำนเพื่อใหเ้จำ้หนำ้ที่มั่นใจในฐำนะทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนีท้ี่ดี 

4. เปิดเผยฐำนะทำงกำรเงินอยำ่งถกูตอ้งและตรงเวลำ 

5. ในกรณีที่ไมส่ำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ ใหร้บีแจง้เจำ้หนีท้รำบเป็นกำรลว่งหนำ้เพื่อรว่มกนัหำแนว
ทำงแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดควำมเสยีหำย  

 5.6 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อพนักงาน 

บรษัิทถือวำ่พนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีค่ำและเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ของบรษัิท และเช่ือว่ำพนกังำนทุกคน
มีสว่นรว่มในกำรเติบโตของบรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทไดถื้อปฏิบตัิตอ่พนกังำนทกุรำยอยำ่งเป็นธรรมและเทำ่เทียมกนั 

1. ปฏิบตัิตอ่พนกังำนโดยเคำรพตอ่ศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย ์และสทิธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน ตลอดจนไมเ่ปิดเผย
หรอืสง่ผำ่นขอ้มลูหรอืควำมลบัของพนกังำนตอ่บคุคลภำยนอกหรอืผูท้ี่ไมเ่ก่ียวขอ้ง 

2. ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ระเบียบและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั  

3. สง่เสริมควำมเท่ำเทียมกันในกำรจำ้งแรงงำน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันดว้ยเหตทุำงเพศ สีผิว เชือ้ชำติ ศำสนำ 
อำย ุควำมพิกำร หรอืสถำนะอื่นใด ที่ไมเ่ก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรท ำงำน 

4. สนบัสนนุและสง่เสริมใหม้ีกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนควำมรูเ้พื่อพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของบคุลำกรอย่ำง
ทั่วถึง สรำ้งควำมมั่นคงในอำชีพ และใหโ้อกำสในกำรเจรญิกำ้วหนำ้ตำมศกัยภำพของแตล่ะคน 

5. สง่เสริมใหพ้นกังำนมีสว่นรว่มในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำบริษัท และรบัฟังขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะจำกพนกังำนทกุระดบัอยำ่งเทำ่เทียมกนัและเสมอภำค 

6. สง่เสรมิและสนบัสนนุใหม้ีกำรอบรมใหค้วำมรูเ้พิ่มเติมกบัพนกังำนในทกุดำ้น โดยสอดคลอ้งกบันโยบำย สภำพ
ปัญหำ วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ กลยทุธข์องบรษัิท เป็นประจ ำทุกปี เช่นกำรพฒันำศกัยภำพในกำรท ำงำน กำรให้
ควำมส ำคญัในดำ้นสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้  
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7. ก ำหนดใหม้ีกำรอบรม ประชำสมัพนัธใ์หค้วำมรู ้เก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และกำรต่อตำ้น
คอรร์ปัชนั กบัพนกังำนทกุทำ่นทรำบและปฏิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดั 

8. ใหผ้ลตอบแทนดว้ยควำมเป็นธรรม เหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ หนำ้ที่ ควำมรบัผิดชอบ และผลกำร
ปฏิบตัิงำน รวมถึงก ำหนดคำ่ตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 

9. จดัใหม้ีสวสัดิกำรและสทิธิประโยชนท์ี่เหมำะสมแก่พนกังำน อำทิ นโยบำยสวสัดิกำรพนกังำนช่วยเหลอืพนกังำน
กรณี 10 โรครำ้ยแรง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ เป็นตน้ 

10. เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมีช่องทำงกำรสื่อสำร เสนอแนะและรอ้งทุกขเ์ก่ียวกับกำรท ำงำนซึ่งขอ้เสนอต่ำง ๆ จะ
ไดร้บักำรพิจำรณำและก ำหนดวิธีกำรแกไ้ข เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ทกุฝ่ำยและสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีในกำร
ท ำงำนรว่มกนั  

11. สง่เสรมิกำรมีสว่นรว่มของพนกังำนทกุระดบัในกำรด ำเนินกิจกรรมดำ้นควำมรบัผิดชอบตอ่สงัคม 

12. จดัหำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จ ำเป็นในกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ รวมทัง้จัดสภำพแวดลอ้มกำรท ำงำน โดยค ำนึงถึง
หลกัควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั เพื่อเป็นกำรสง่เสรมิและยกระดบัคณุภำพชีวิตของพนกังำน 

 5.7 นโยบายและแนวปฏิบัตติ่อกันภายใต้สิทธิมนุษยชน 

ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรปฏิบตัิต่อกนัภำยใตส้ทิธิมนษุยชน เคำรพต่อหลกัสิทธิมนษุยธรรมสำกล เป็นจริยธรรม
ในกำรด ำเนินธุรกิจ ควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล มีควำมอิสระ ควำมเป็นส่วนตัว กำรมีสิทธิอันชอบธรรมตำม
กฎหมำยและสทิธิมนษุยชน และผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยี กำรตดัสนิใจของผูบ้รหิำรควรมีควำมเป็นกลำงและปฏิบตัิตอ่
ทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยไมแ่บง่แยกเพศ ชนชัน้ หรอื เชือ้ชำติ  

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน รวมทัง้พนกังำนในบรษัิทย่อย ตอ้งปฏิบตัิตำมอยำ่งเครง่ครดัโดยทั่วกนั
ถือเป็นสว่นหนึ่งของวินยัในกำรท ำงำน ซึ่งตอ้งค ำนึงถึงศกัดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์เสรีภำพ และควำมเสมอภำคของบคุคล ไม่
กระท ำกำรใด ๆ และไม่สง่เสรมิใหม้ีกำรละเมิดสทิธิมนษุยชน บรษัิทและบรษัิทยอ่ยจะไมข่อ้งเก่ียวกบัหนว่ยงำนหรอืบคุคลใด
ที่ละเมิดสทิธิมนษุยชนทกุกรณี  

 5.8 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับทรัพยสิ์นทางปัญญาและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  

บรษัิทก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตอ่กำรเคำรพตอ่ทรพัยส์นิทำงปัญญำและกำรไมล่ะเมิดลขิสทิธ์ิดงันี ้

1. บรษัิทจะตอ้งไมก่ระท ำกำรใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดสนิทรพัยท์ำงปัญญำของผูอ้ื่น หรอื คูแ่ขง่ขนัทำงกำรคำ้ 

2. ผูบ้ริหำรและพนกังำนจะตอ้งไม่แสวงหำควำมลบัทำงกำรคำ้ของคูแ่ข่งหรอืขอ้มลูจ ำเพำะของคู่แขง่ โดยวิธีกำรอนัมิ
ชอบดว้ยกฎหมำย หรือกำรละเมิดขอ้ตกลงที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของคู่แข่ง ไม่ว่ำจะไดจ้ำกลกูคำ้หรือบุคคลอื่น  
นอกจำกนีย้งัรวมถึงควำมลบัทำงกำรคำ้ของบรษัิท เช่นแผนธุรกิจ ขอ้มลูทำงเทคนิค นวตักรรมใหม ่ซึง่พนกังำนของ
บริษัท มีหนำ้ที่ตอ้งเก็บรกัษำเป็นควำมลบั โดยไม่น ำไปเผยแพร่ใหบุ้คคลภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่งทำงกำรคำ้
หรอืไมก็่ตำม  

3. บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรไม่ละเมิดทรพัย์สินทำงปัญญำ และลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ โดยมีนโยบำยให้พนักงำนใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรต์ำมท่ีบรษัิท ก ำหนดและติดตัง้ให ้ซึง่เป็นโปรแกรมท่ีมีลิขสทิธ์ิถกูตอ้งตำมกฎหมำย และหำ้ม
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มิใหท้ ำกำรติดตัง้หรอื ดำวนโ์หลดโปรแกรม เพลง ภำพยนตร ์เกม ฯลฯ ท่ีลิขสิทธ์ิไม่ถกูตอ้งตำมกฎหมำย โดยฝ่ำย
สำรสนเทศมีหนำ้ที่ก ำกับดูแล ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่ำงสม ่ำเสมอ และอยู่ในแผนงำนของหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน เพื่อใหพ้นกังำนตระหนกัถึงควำมส ำคญัในเรือ่งดงักลำ่ว  

 5.9 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดกิาร 

1. บรษัิทจดัใหม้ีกำรจำ้งงำนท่ียตุิธรรม และใหพ้นกังำนมีโอกำสกำ้วหนำ้ในบรษัิทอยำ่งเป็นธรรม 

2. บริษัทมีนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำน ซึ่งพิจำรณำจำกอุตสำหกรรมที่มีขนำดใกลเ้คียงกัน ควำมเหมำะสม 
ประสบกำรณ์ คุณวุฒิ  หน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัท ผลกำรประเมิน
ควำมสำมำรถและผลกำรประเมินผลกำรท ำงำนประกอบ  

3. ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมควำมรูค้วำมสำมำรถ ควำมรบัผิดชอบและผลกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนแตล่ะคน 

4. บริษัทจดัใหม้ีสวสัดิกำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของพนกังำน อำทิเช่น กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรตรวจสขุภำพ
ประจ ำปี ชุดฟอรม์พนกังำน  สวสัดิกำรเงินช่วยเหลือกรณี 10 โรครำ้ยแรง เงินช่วยเหลอืพนกังำนดำ้นตำ่ง ๆ เป็นตน้ 
รวมถึงกำรพฒันำฝึกอบรมเพิ่มทกัษะควำมสำมำรถ 

 5.10 นโยบายและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน 

บริษัทตระหนกัอยู่เสมอว่ำพนกังำนเป็นปัจจยัที่ส  ำคญัตอ่กำรประสบควำมส ำเรจ็ของบรษัิท และมุ่งมั่นในกำร
ด ำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภยั สขุอนำมยั และ สิ่งแวดลอ้ม บริษัทไดก้ ำหนดนโยบำยดำ้นควำมปลอดภยั 
สขุอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในท่ีท ำงำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปอ้งกนัและควบคมุไมใ่หเ้กิดอนัตรำยเนื่องจำกกำรท ำงำน 
ทัง้ดำ้นควำมปลอดภยั  สขุอนำมยั และ สภำพแวดลอ้มในท่ีท ำงำน ซึ่งถือเป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของพนกังำนทกุคน
ที่จะตอ้งใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจตรำและเฝำ้ระวงัสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนใหอ้ยูใ่นสภำพท่ีปลอดภยั 

1. ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อใหเ้กิดควำมปลอดภยัในสขุภำพและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนส ำหรบัพนกังำนทกุ
คน 

2. ปฏิบตัิตำมขอ้กฎหมำยและขอ้บงัคบัตำ่ง ๆ ในดำ้นควำมปลอดภยั สขุอนำมยัและสิง่แวดลอ้ม ของประเทศที่บรษัิท
เขำ้ไปท ำธุรกิจ  

3. บรษัิทสนบัสนนุใหม้ีกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำนและสภำพแวดลอ้มใหป้ลอดภยัโดยสม ่ำเสมอ 

4. พนักงำนทุกคนตอ้งค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงำน ตลอดจนทรพัยส์ินของบริษัทเป็นส ำคัญ
ตลอดเวลำที่ปฏิบตัิงำน 

5. พนกังำนทกุคนตอ้งดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของพืน้ท่ีที่ปฏิบตัิงำน 

6. พนกังำนทุกคนมีสิทธิเสนอควำมคิดเห็นในกำรปรบัปรุงสภำพกำรท ำงำน สถำนที่ท  ำงำนและสภำพแวดลอ้มของ
บรษัิทใหด้ีขึน้ได ้ 

7. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในดำ้นควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จะช่วยกระตุน้จิตส ำนึกของ
พนกังำน เช่น กำรอบรม จงูใจ กำรประชำสมัพนัธ ์ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัที่ดีเป็นตน้ 
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8. ส่งเสริมใหค้วำมรูเ้ก่ียวกับสุขอนำมัย ควำมปลอดภัยในทุกระดบั ตลอดจนสนบัสนุนวิธีกำรและกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรปอ้งกนัสิง่แวดลอ้มตำมกฎหมำยของอตุสำหกรรม 

9. ผูบ้งัคบับญัชำทกุระดบั จะตอ้งท ำตนใหเ้ป็นแบบอยำ่งที่ดี และจงูใจใหพ้นกังำนปฏิบตัิงำนดว้ยวิธีที่ปลอดภยั 

5.11 นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อชุมชนและสังคม 

บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชำติ ชุมชนและสงัคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน เพื่อธ ำรงรกัษำไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมที่ดี  

1. ไมด่  ำเนินธุรกิจที่ใหส้งัคมเสือ่มลง และไมล่ะเมิดสทิธิของบคุคลอื่นท่ีอยูร่ว่มในชมุชนและสงัคม 

2. ปลกูฝังจิตส ำนึกควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยสว่นรวม ใหเ้กิดขึน้ในบริษัทและพนกังำนทกุระดบัอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

3. ก ำหนดใหม้ีมำตรกำรป้องกันและแกไ้ขผลกระทบที่เกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ
บรษัิท 

4. สง่เสรมิกำรอนรุกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 

5. รว่มมือกบัหนว่ยงำนตำ่ง ๆ ในกำรพฒันำชมุชน 

6. ใหก้ำรสนบัสนนุในกิจกรรมที่ก่อใหเ้กิดสำธำรณประโยชน ์

7. สรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีใหเ้กิดขึน้ระหวำ่งบรษัิทกบัชมุชนและสงัคม บนพืน้ฐำนของควำมถกูตอ้ง โปรง่ใส และเป็น
ธรรม 

5.12  นโยบายและแนวทางปฏิบัตติ่อส่ิงแวดล้อม 

1. ด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมกฎหมำย กฎระเบียบ และนโยบำยสิ่งแวดล้อม โดยค ำนึงถึงผลกระทบต่อ
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม มีกำรทบทวนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. สรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และสรำ้งจิตส ำนกึใหพ้นกังำนทกุระดบั เกิดควำมรว่มมือและควำมรบัผิดชอบในกำรจัดกำร
สิง่แวดลอ้ม กำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพและยั่งยืน 

3. สง่เสรมิใหค้วำมรู ้และฝึกอบรมแก่พนกังำนในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมระบบกำรจัดกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม ตัง้แต่กำรใช้ทรพัยำกรอย่ำงประหยัดมำตรกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟู กำร
ทดแทน กำรเฝำ้ระวงัดแูลและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้มอยำ่งยั่งยืน 

5. มีกำรคดัเลอืกคูค่ำ้ที่ด  ำเนินธุรกิจเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

 5.13 นโยบายและแนวทางปฏิบัตกิารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมกำรไดต้ระหนกัและสง่เสรมิใหม้ีกำรปลกูจิตส ำนกึในกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ ใหเ้กิดขึน้
ในองคก์ร เพื่อใหพ้นกังำนมีจิตส ำนกึ และรว่มกนัประหยดักำรใชท้รพัยำกร พลงังำน เช่น กำรเดินขึน้ลงบนัไดแทนกำรใชล้ฟิต์
โดยสำร รณรงคก์ำรใชก้ระดำษสองหนำ้ ลดกำรใชก้ระดำษในกระบวนกำรท ำงำน ปิด/เปิดไฟฟ้ำและแอร ์เป็นเวลำ และ ปิด
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แอรใ์นช่วงพกักลำงวนั รณรงคใ์หพ้นกังำนใชน้ ำ้อยำ่งประหยดั และมีเครือ่งท ำน ำ้ดื่มไวบ้ริกำรพนกังำนอยำ่งเพียงพอ เพื่อลด
กำรซือ้น ำ้ดื่มที่ใชข้วดพลำสติก 

 5.14 ช่องทางการร้องเรียนของพนักงาน 

บรษัิทก ำหนดช่วงทำงใหพ้นกังำนเขำ้แจง้เรื่องที่สอ่ไปในทำงผิดระเบียบวินยัและกฎหมำยได ้โดยสำมำรถสง่
เป็นจดหมำยปิดผนกึสง่ตรงถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอืสง่ผำ่นทำงอีเมลข์องกรรมกำรผูจ้ดักำร kitti@nclthailand.com 

 ทัง้นีข้อ้มลูของผูแ้จง้จะไดร้บักำรตอบสนองอย่ำงจริงจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนั
เนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรียนโดยสจุริต ขอ้มลูกำรเปิดเผยตวัของพนกังำนจะถกูเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็
ตำมกำรรอ้งเรยีน ผูร้อ้งเรยีนควรรวบรวมขอ้มลูดว้ยควำมระมดัระวังและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

5.15 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการท าผิด (Whistle Blowing) และมาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บรษัิทมุง่มั่นที่รกัษำแนวทำงกำรปฏิบตัิขององคก์รที่มีมำตรฐำน และเป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกิจกำร
ที่ดีส  ำหรบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ดงั ที่ระบไุวใ้หน้โยบำยกำรก ำกบักิจกำรและคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจ จึงไดก้ ำหนดนโยบำยนีข้ึน้
เพื่อเป็นกลไก และใหส้ทิธิแก่พนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ำยนัน้คณะกรรมกำรบรษัิทจึงก ำหนดช่องทำงส ำหรบักำรสือ่สำร
กบัคณะกรรมกำรบริษัททำงไปรษณียห์รอือีเมล ์เพื่อใหเ้กิดช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลูและค ำแนะน ำต่ำง ๆ เพื่อสั่งกำรใหม้ีกำร
ตรวจสอบขอ้มูลตำมกระบวนกำรส ำหรบักำรรอ้งเรียน แจง้เบำะแส ที่เก่ียวขอ้งกับกำรท ำผิดกฎหมำย ควำมถูกตอ้งของ
รำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคมุภำยในที่บกพรอ่ง กำรละเมิดสทิธิ หรือกำรผิดจรรยำบรรณของผูบ้รหิำรและพนกังำน โดย
บรษัิทจะรกัษำขอ้มลูที่ไดจ้ำกรำยงำนดงักลำ่วไวเ้ป็นควำมลบั และผูร้ำยงำนจะไดร้บัควำมคุม้ครองจำกบรษัิท  

ขอบเขตของนโยบาย 

นโยบำยนีจ้ัดขึน้เพื่อสนบัสนุนใหพ้นกังำนและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย เปิด เผยขอ้มูลที่แสดงถึงกำรกระท ำที่ 
ฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ และจรยิธรรมธุรกิจของบรษัิท อำทิเช่น  

- กำรคอรร์ปัชนั  

- กำรฉอ้โกง กำรยกัยอกทรพัย ์ลกัทรพัย ์

- กำรกระท ำทจุรติเพื่อประโยชนแ์ก่ตนเองและผูอ้ื่น  

- กำรกระท ำที่เป็นอนัตรำยตอ่สขุภำพและควำมปลอดภยั หรอืตอ่สิง่แวดลอ้ม 

- กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษัิทเกิดควำมเสยีหำยหรอืเสยีประโยชน ์

- กำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมธุรกิจอยำ่งชดัเจน 

- กำรสนับสนุนกำรกระท ำฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงกำรปกปิดหรือกำร
ช่วยเหลอืปกปิดกำรกระท ำดงักลำ่ว 

 

 

mailto:kitti@nclthailand.com
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การรักษาข้อมูลเป็นความลับ 

นโยบำยนีจ้ดัท ำเพื่อใหพ้นกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ำยมั่นใจว่ำขอ้รอ้งเรียนของตนจะไดร้บักำรตอบสนอง
อยำ่งจริงจงัและพนกังำนผูร้ำยงำนจะไม่ไดร้บัควำมเดือดรอ้นอนัเนื่องมำจำกกำรรำยงำนขอ้รอ้งเรยีนโดยสจุรติขอ้มลูกำร
เปิดเผยตัวของพนกังำนจะถูกเก็บไวเ้ป็นควำมลบัเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรรอ้งเรียน ผูร้อ้งเรียนควรรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ควำมระมดัระวงัและค ำนงึถึงควำมถกูตอ้งของขอ้มลูที่เปิดเผย 

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ 

หำกพนกังำนและผูม้ีสว่นไดเ้สียคนใดเจตนำรอ้งเรียนดว้ยขอ้กลำ่วหำอนัเป็นเท็จหรอืมีเจตนำไม่สจุรติต่อผูถู้ก
รอ้งเรียน บริษัทจะถือว่ำกำรรอ้งเรียนดังกล่ำวเป็นกำรละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี ้บริษัทจะจัดให้มีกำรด ำเนินกำร
สอบสวนเพื่อพิจำรณำลงโทษตำมระเบียบของบรษัิท  

โดยเบำะแสขอ้รอ้งเรียน และขอ้เสนอแนะตำ่ง ๆ จะไดร้บักำรพิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดย
พิจำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม โดยพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป โดยไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จ้งเบำะแส รวมทั้ง 
ด ำเนินกำรจัดเก็บขอ้มูลกำรรอ้งเรียนเป็นควำมลบั และมีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จ้งเบำะแสเพื่อใหผู้แ้จง้เบำะแสและผู้
รอ้งเรียนมั่นใจว่ำจะไม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแจ้งเบำะแสและขอ้รอ้งเรียนดังกล่ำว ทั้งนีห้ำกกรณีที่บริษัทมีควำม
จ ำเป็นตอ้งเปิดเผยขอ้มลู บรษัิทจะเปิดเผยเฉพำะขอ้มลูที่จ  ำเป็นเท่ำนัน้ โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำมเสียหำย
ของผูร้อ้งเรยีนและผูแ้จง้เบำะแสเป็นส ำคญั 

ช่องทางการร้องเรียน  

จดหมำยลงทะเบียน 
สง่ถึงคณะกรรมกำรบรษัิท 
บรษัิท เอ็นซีแอล อินเตอรเ์นชั่นแนล โลจิสติกส ์จ ำกดั (มหำชน)  
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ 12/1 ถนนสมเด็จพระเจำ้ตำกสนิ แขวงบคุคโล เขตธนบรุ ีกรุงเทพฯ 10600 

ช่องทางการติดต่อกับบริษัท 

 Email โทรศัพท ์

คณะกรรมการบริษัท management@nclthailand.com - 

เลขานุการ rungarun.b@nclthailand.com 02-4737300 # 300 

นักลงทุนสัมพันธ ์ rungarun.b@nclthailand.com 02-4737300 # 300 

Website                                      www.nclthailand.com /กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี/ 
                ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน 

mailto:management@nclthailand.com
http://www.nclthailand.com/
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6. การดูแลใหม้ีการปฏบัิตติามจริยธรรมธุรกจิ และแนวทางปฏบิัตขิองบริษัท 

 6.1 แนวทางปฏิบัตขิองผู้บริหาร 

- ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุริต โปรง่ใส เป็นธรรม เพื่อท ำใหม้ั่นใจไดว้ำ่ในกำรตดัสินใจและกระท ำกำรใด ๆ 
โดยค ำนงึถึงผลประโยชนส์งูสดุของกลุม่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยภำพรวม 

- ปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงมืออำชีพดว้ยควำมรูค้วำมช ำนำญ ควำมมุ่งมั่นและมีควำมรอบคอบระมัดระวัง มองเห็น
ปัญหำล่วงหนำ้และหำวิธีกำรแกปั้ญหำที่จะเกิดขึน้และรกัษำมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำนดงักลำ่วไว ้รวมถึงมีกำร
ประยกุตใ์ชค้วำมรูแ้ละทกัษะในกำรจดักำรบรษัิทฯ อยำ่งเต็มควำมรูค้วำมสำมำรถ 

- ไมห่ำประโยชนใ์หต้นเองหรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยกำรน ำสำรสนเทศภำยในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรอืที่เป็นควำมลบัไปใช้
หรอืน ำไปเปิดเผยกบับคุคลภำยนอกหรอืกระท ำกำรอนัก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์

- จดัใหม้ีกำรดแูล กำรตรวจสอบ ทัง้ภำยในบริษัทและสภำพแวดลอ้มของบรษัิทโดยสม ่ำเสมอ เพื่อใหแ้นใ่จวำ่ไดม้ี
กำรปฏิบตัิตำมนโยบำยและกระบวนกำรท่ีก ำหนด 

- จดัใหม้ีกำรรำยงำนสำรสนเทศที่ถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และสม ่ำเสมอ รวมถึงจดัใหม้ีกำรรำยงำนแนวโนม้ใน
อนำคตของบรษัิทบนพืน้ฐำนของควำมเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มลูสนบัสนนุอยำ่งเพียงพอ 

- ปฏิบตัิตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รกัษำมำตรฐำนอตุสำหกรรมและก ำหนดแนวทำงปฏิบตัิให้
ทนัตอ่เหตกุำรณ ์มีเอกสำรหลกัฐำนที่เพียงพอและเหมำะสมส ำหรบักำรด ำเนินกำรควบคมุและกำรดแูลรกัษำให้
เป็นไปตำมแนวทำงที่ก ำหนดส ำหรบัน ำไปใชป้ฏิบตัิในทกุระดบัของกำรจดักำร เพื่อใหม้ั่นใจไดว้ำ่ธุรกิจด ำเนินไป
อยำ่งมีประสทิธิภำพเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดที่เก่ียวขอ้ง มีกำรแบง่แยกกิจกรรมด ำเนินธุรกิจ และจดัใหม้ีกำรอนมุตัิ
กำรด ำเนินกำรท่ีเหมำะสมเป็นไปตำมที่กฎหมำยและขอ้ก ำหนด ที่เก่ียวขอ้ง 

- พฒันำบรษัิทใหบ้รรลถุึงเปำ้หมำย วตัถปุระสงค ์และเป็นมำตรฐำนท่ียอมรบั 

- สง่เสรมิควำมรูค้วำมเขำ้ใจเก่ียวกบับรษัิทฯ 

 6.2 แนวทางปฏิบัตขิองคณะกรรมการบริษัทฯ 

- ก ำหนดทิศทำง  เปำ้หมำย  นโยบำยและกลยทุธท์ำงธุรกิจ 

- ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ควำมระมดัระวงัและรกัษำประโยชนข์องบรษัิทฯ 

- พงึปฏิบตัิตำมกฎหมำย  กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

- ติดตำมกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ เพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์

- พิจำรณำแตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรและก ำหนดขอบเขตหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของคณะอนกุรรมกำรใหช้ดัเจนและ
เหมำะสม 

- พิจำรณำกำรท ำรำยกำรทำงธุรกิจที่ส  ำคญัของบรษัิทฯ ดว้ยควำมตัง้ใจและขยนัหมั่นเพียร 

- จดัประชมุคณะกรรมกำรและพิจำรณำวำระกำรประชมุอยำ่งเหมำะสม 
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- ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ 

- จดัท ำแผนสบืทอดต ำแหนง่ส ำหรบัผูบ้รหิำรระดบัอำวโุสของบรษัิทฯ 

 6.3 แนวทางปฏิบัตขิองกรรมการ 

- ขยนัหมั่นเพียรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

- ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ควำมระมดัระวงัและรกัษำประโยชนข์องบรษัิทฯ 

- พงึปฏิบตัิตำมกฎหมำย  กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและ
ด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

- ติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร เพื่อใหบ้รรลเุปำ้หมำย วตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ 

- ด ำเนินกำรเพื่อใหแ้นใ่จวำ่มีกำรรกัษำควำมลบัของสำรสนเทศที่เป็นควำมลบัภำยในบรษัิทฯและยงัไม่อนญุำตให้
เปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก และไมอ่นญุำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่ภำยนอก และไมใ่ชข้อ้มลูภำยในของบรษัิทฯ ซึง่ยงั
ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณะ เพื่อประโยชนข์องตนเอง 

- หลกีเลีย่งกำรกระท ำหรอืกำรตดัสนิใจ ท่ีอำจก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน  ์

 6.4 แนวทางปฏิบัตขิองเลขานุการบริษัทฯ 

- ขยนัหมั่นเพียรปฏิบตัิงำนตำมหนำ้ที่ท่ีไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ 

- ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ ควำมระมดัระวงัและรกัษำประโยชนข์องบรษัิทฯ 

- ดแูลกิจกรรมตำ่ง ๆ  ของคณะกรรมกำรและบรษัิทฯ ใหป้ฏิบตัิตำมกฎหมำย  กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
จรรยำบรรณและแนวทำงก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและด ำเนินธุรกิจเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

- มีควำมพรอ้มและตัง้ใจในกำรจัดประชุมผูถื้อหุน้  กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร และกำร
จดัเตรยีมรำยงำนกำรประชมุ 

- เป็นสือ่กลำงกำรติดตอ่สือ่สำรท่ีดีระหวำ่งกรรมกำรและผูถื้อหุน้ 

- รกัษำข้อมูลภำยในบริษัทฯ ให้เป็นควำมลับ รวมถึงข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรและ
คณะอนกุรรมกำรชุดต่ำงๆของบริษัทฯ และไม่อนญุำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อภำยนอก และไม่ใช่ขอ้มลูภำยในของ
บรษัิทฯ ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณะ เพื่อประโยชนข์องตนเอง 

 6.5 แนวทางปฏิบัตขิองพนักงาน 

- ปฏิบตัิหนำ้ที่ดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ มีจรรยำบรรณและควำมรบัผิดชอบตอ่บรษัิทฯ 

- พงึปฏิบตัิตำมกฎหมำย  กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 
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- ด ำเนินกำรเพื่อใหแ้นใ่จวำ่มีกำรรกัษำควำมลบัของสำรสนเทศที่เป็นควำมลบัภำยในบรษัิทฯและยงัไม่อนญุำตให้
เปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอก และไมอ่นญุำตใหเ้ปิดเผยขอ้มลูตอ่ภำยนอก และไมใ่ชข้อ้มลูภำยในของบรษัิทฯ ซึง่ยงั
ไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สำธำรณะ เพื่อประโยชนข์องตนเอง 

- พงึรกัษำและรว่มสรำ้งสรรคใ์หเ้กิดควำมสำมคัคีในหมูพ่นกังำน 

 6.6 การปรับปรุงคู่มอืจริยธรรมธุรกิจ 

- บริษัทมีนโยบำยที่จะติดตำมควำมก้ำวหนำ้ของคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และท ำกำรสอบทำนและปรบัปรุงคู่มือ
จรยิธรรมธุรกิจเป็นประจ ำทกุปี เพื่อใหม้ีควำมทนัสมยัและเหมำะสมตลอดเวลำ 

 6.7 การดูแลให้มีการปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกิจ 

- บรษัิทก ำหนดใหเ้ป็นหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำรผูบ้ริหำรและพนกังำนทกุคนที่จะตอ้งรบัทรำบ ท ำ
ควำมเขำ้ใจ และปฏิบตัิตำมนโยบำยและขอ้ปฏิบตัิตำมที่ก ำหนดไวใ้นคู่มือจรยิธรรมธุรกิจนีอ้ย่ำงเครง่ครดั มิใช่
กำรปฏิบตัิตำมควำมสมคัรใจและไมส่ำมำรถอำ้งไดว้ำ่ไมท่รำบแนวปฏิบัติที่ก ำหนดขึน้นี ้

- ผูบ้รหิำรทกุระดบัในองคก์ร จะตอ้งดแูลรบัผิดชอบและถือเป็นเรือ่งส ำคญัที่จะด ำเนินกำรใหพ้นกังำนภำยใตส้ำย
บงัคบับญัชำของตนทรำบ เขำ้ใจ และปฏิบตัิตำมคูม่ือจรยิธรรมธุรกิจอยำ่งจรงิจงั 

 

ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 1/2563 อนมุตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 27 กุมภำพนัธ ์2563  
โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 27 กมุภำพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 
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