คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ
บริษทั เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็นซี แอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ
โดยตังอยู
้ ่บนพื้นฐำนของควำมชอบธรรมและมุ่งมัน่ สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้นรวมถึ งกำรปฏิ บตั ิต่อผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุ ก ฝ่ ำยอย่ำงเป็ นธรรม ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ กำหนดให้เป็ นหน้ำที่ และควำมรั บ ผิดชอบของกรรมกำร
ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนทุ กคน จะต้องรั บทรำบและปฏิ บตั ิ ตำมนโยบำยและข้อปฏิ บ ตั ิ ที่กำหนดไว้ในคู่มื อ
จริ ยธรรมธุ รกิจนี้ อย่ำงเคร่ งครัด เพื่อบรรลุเป้ ำหมำยทำงธุ รกิจและเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุ ้น
และสังคม
คาจากัดความ
จริ ยธรรมธุ รกิจ หมำยถึง คุณควำมดี ควำมยุติธรรมและควำมถูกต้อง ที่เป็ นข้อพึงปฏิบตั ิสำหรับกำรประกอบ
ธุ รกิจ
แนวทำงปฏิบตั ิ คือ แนวทำงกำรกระทำเพื่อรักษำไว้ซ่ ึ งและส่ งเสริ มเกียรติคุณและชื่อเสี ยง
หลักจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
1.
ความซื่อสั ตย์ ( Honesty )
ผูบ้ ริ หำรควรมีควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจผิดโดยเจตนำหรื อ
หลอกลวงผูอ้ ื่นโดยกำรบิดเบือนสำรสนเทศ พูดเกินควำมจริ ง พูดควำมจริ งบำงส่ วน เลือกปฏิบตั ิหรื อละ
เว้นกำรปฏิบตั ิ หรื อโดยวิธีกำรอื่นๆ
2.

คุณธรรม ( Integrity )
ผูบ้ ริ หำรควรแสดงออกถึงคุณธรรมของตนและมีควำมกล้ำที่จะทำตำมสิ่ งที่ตนเองเชื่อโดยกระทำในสิ่ งที่
ตนคิดว่ำถูกต้อง ถึงแม้วำ่ จะมีแรงกดดันให้ทำตรงกันข้ำม เป็ นคนที่ยดึ มัน่ ในหลักกำร น่ำเคำรพนับถือ
และมีควำมเที่ยงธรรม
ผูบ้ ริ หำรควรต่อสู ้เพื่อควำมเชื่ อของตนและไม่ยอมละทิ้งหลักกำรเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งจนกลำยเป็ นคนหลอกลวงหรื อไม่มีคุณธรรม
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3.

ความน่ าเชื่อถือไว้วางใจ (Trust worthiness)
ผูบ้ ริ หำรควรเปิ ดเผยและจัดหำสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขควำมเข้ำใจผิดจำกข้อเท็จจริ ง ผูบ้ ริ หำร
ควรพยำยำมในวิถีทำงที่เหมำะสมเพื่อให้บรรลุคำมัน่ สัญญำของตนและผูบ้ ริ หำรไม่ควรใช้เครื่ องมือที่มี
อยูใ่ นทำงที่ไม่ถูกต้องและใช้กำรตีควำมทำงกฎหมำยที่ไม่เหมำะสมใช้เป็ นเหตุผลที่จะไม่ให้ควำม
ร่ วมมือหรื อหลีกเลี่ยงข้อตกลงที่วำงไว้

4.

ความจงรักภักดี ( Loyalty )
ผูบ้ ริ หำรควรแสดงควำมจงรักภักดีต่อบริ ษทั โดยกำรช่วยเหลือและอุทิศตนต่อหน้ำที่ ผูบ้ ริ หำรไม่ควรใช้
หรื อเปิ ดเผยสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับเพื่อควำมได้เปรี ยบส่ วนบุคคล แต่ควรดำรงไว้ซ่ ึ งควำมสำมำรถใน
กำรตัดสิ นใจอย่ำงมืออำชีพที่เป็ นอิสระโดยหลีกเลี่ยงสิ่ งที่ไม่เหมำะสมและควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ และมีควำมซื่ อสัตย์ต่อบริ ษทั และผูร้ ่ วมงำน นอกจำกนี้ถำ้ ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะลำออก
ผูบ้ ริ หำรควรบอกกล่ำวล่วงหน้ำอย่ำงเหมำะสม รวมถึงให้ควำมสำคัญกับสำรสนเทศของบริ ษทั และไม่
กระทำกิจกำรที่ใช้ประโยชน์จำกตำแหน่งหน้ำที่กำรงำนเดิมของตน

5.

ความยุติธรรม ( Fairness )
ผูบ้ ริ หำรควรมีควำมยุติธรรมและคุณธรรมต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้อำนำจตำมอำเภอใจ และไม่ใช้วธิ ี กำร
โกงหรื อวิธีกำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อให้ได้มำหรื อรักษำไว้ซ่ ึงผลประโยชน์หรื อข้อได้เปรี ยบจำกควำม
เข้ำใจผิดหรื อจำกควำมทุกข์ของผูอ้ ื่น โดยผูบ้ ริ หำรที่มีควำมยุติธรรมควรเปิ ดเผยข้อตกลงเพื่อให้มีกำร
พิจำรณำและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน เปิ ดใจที่จะยอมรับควำมเห็นที่ไม่ตรงกันและเต็มใจที่จะ
ยอมรับเมื่อทำผิด และพร้อมเปลี่ยนจุดยืนและควำมเชื่อที่มีอยูไ่ ปสู่ สิ่งที่ถูกต้องเหมำะสม

6.

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ( Concern for others )
ผูบ้ ริ หำรควรเอำใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เมตตำปรำณี และหวังดีต่อผูอ้ ื่นตำมหลักกำรที่วำ่ ให้ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น
เช่นเดียวกับที่ตอ้ งกำรให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรำ ผูบ้ ริ หำรควรช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสิ่ งที่บุคคลนั้นมีควำมจำเป็ น
และค้นหำวิธีที่ทำให้ธุรกิจบรรลุวตั ถุประสงค์ของธุ รกิจไปพร้อมกับวัตถุประสงค์ของผูอ้ ื่น

7.

การเคารพต่ อหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล ( Respect for International Human Rights Principles )
ผูบ้ ริ หำรควรเคำรพในเกียรติของแต่ละบุคคล ควำมมีอิสระ ควำมเป็ นส่ วนตัว กำรมีสิทธิ อนั ชอบธรรม
ตำมกฎหมำยและสิ ทธิ มนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย กำรตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หำรควร มี
ควำมเป็ นกลำงและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้นหรื อเชื้ อชำติ
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บริ ษทั ฯกำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯทุกคนต้องปฎิบตั ิตำมหลักสิ ทธิ
มนุษยชนอย่ำงเคร่ งครัดโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งในกำรดำเนิ นงำนและไม่สนับสนุนกิจกำรที่ละเมิดหลัก
สิ ทธิมนุษยชนสำกล
8.

การปฏิบัติหน้ าทีอ่ ย่างดี ( Commitment to Excellence )
ผูบ้ ริ หำรควรปฏิบตั ิตำมหน้ำที่อย่ำงดี กล่ำวคือ เป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ตระเตรี ยมกำร มีควำมมุมำนะ มีควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญ เพื่อสำมำรถจัดกำรกับทุกเรื่ องที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ

9.

ภาวะผู้นา ( Leadership )
ผูบ้ ริ หำรควรตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและภำวะกำรเป็ นผูน้ ำของตน และควรจัดหำ รู ปแบบของข้อ
พึงปฎิบตั ิที่เหมำะสม เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองและองค์กร อีกทั้งผูบ้ ริ หำรควรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
ให้ควำมสำคัญต่อหลักกำรและกำรตัดสิ นใจที่มีจริ ยธรรมเป็ นสำคัญ

10. ชื่ อเสี ยงและคุณธรรม ( Reputation and Morale )
ผูบ้ ริ หำรควรหำทำงสร้ำงชื่ อเสี ยงให้บริ ษทั และสร้ำงคุณธรรมในหมู่พนักงำน โดยร่ วมกันไม่ดำเนินกำร
ใดๆ ซึ่ งอำจเป็ นกำรทำลำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบริ ษทั และพนักงำน ในทำงกลับกันพนักงำนต้อง
ร่ วมกันดำเนินกำรใดๆ ที่จำเป็ นเพื่อแก้ไขหรื อป้ องกันพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเหมำะสมของคนอื่น
11. ความรับผิดชอบตามหน้ าที่ ( Accountability )
ผูบ้ ริ หำรควรตระหนักและรับผิดชอบตำมหน้ำที่ของตนโดยคำนึงถึงจริ ยธรรมที่ใช้สำหรับกำรตัดสิ นใจ
และในกำรละเว้นบำงสิ่ งเพื่อบริ ษทั ตนเอง ผูร้ ่ วมงำน และชุมชน
12. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ อง (Policy on Compliance with the Law
and Relevant Rules and Regulations)
บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจ
สำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนดังนี้
 ต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและเคำรพจำรี ตประเพณี ของประเทศที่บริ ษทั ฯ เข้ำ
ไปดำเนินธุ รกิจ
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ต้องปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
 ต้องปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่ำงเคร่ งครัด
 ต้องไม่ช่วยเหลือหรื อสนับสนุน กำรหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบต่ำงๆ

ต้องให้ควำมร่ วมมือกับหน่วยงำนกำกับดูแลและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรฝ่ ำฝื นหรื อกำรไม่
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบียบต่ำง ๆ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
13. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริ ษ ทั ฯ ให้ค วำมสำคัญต่ อกิ จกรรมที่ อำจเกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่ เกี่ ย วโยง
กัน ตำมแนวทำงปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนดังนี้
 หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ
 ในกรณี ที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรเช่นนั้น ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และให้ทำรำยกำร
นั้นเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนหรื อผูม้ ีส่วนได้
เสี ยในรำยกำรนั้นต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
 ในกรณี ที่เข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จด
ทะเบียนอย่ำงเคร่ งครัด
 ในกรณี ที่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนหรื อบุคคลในครอบครัวเข้ำไปมีส่วนร่ วมหรื อเป็ นผูถ้ ือ
หุ น้ กิจกำรที่แข่งขันกับธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อกิจกำรใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์
อักษร
 ในกรณี ที่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อ พนักงำนไปเป็ นกรรมกำร หุ น้ ส่ วน หรื อที่ปรึ กษำในบริ ษทั
หรื อองค์กรทำงธุ รกิจอื่นๆ กำรดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และ
กำรปฏิบตั ิหน้ำที่โดยตรงในบริ ษทั ฯ
14. นโยบายการรั กษาข้ อมูลความลับ (Confidentiality of Information)
บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิง่ ต่อกำรใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ โดยปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่
ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ ได้กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและ
พนักงำนให้ควำมสำคัญต่อกำรเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริ ษทั ฯ เช่น ข้อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
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สำธำรณะ หรื อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุ รกิจหรื อรำคำหุ ้น เป็ นต้น ซึ่ งมีแนวทำงปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
 กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั ฯ ในกำรหำประโยชน์ส่วน
ตนและในเรื่ องกำรทำธุ รกิจแข่งขันกับบริ ษทั ฯ หรื อทำธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่มิได้เปิ ดเผยให้ทรำบโดยทัว่ ไปซึ่ งอำจมี
ผลกระทบกับรำคำหุ น้ (ข้อมูลภำยใน)และต้องละเว้นกำรทำธุ รกรรมเกี่ยวกับหุ น้ ของบริ ษทั ใน
ช่วงเวลำที่จะมีกำรประกำศข้อมูลที่ที่สำคัญตำมนโยบำยที่ถูกกำหนดไว้ นอกจำกนี้ขอ้ มูลภำยใน
ของบริ ษทั ฯ ไม่ควรถูกให้แก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรซื้ อขำยหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ต่อ
บุคคลภำยนอก โดยเฉพำะคู่แข่งของบริ ษทั ฯ แม้หลังพ้นสภำพกำรเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ฯ ไปแล้ว
15. นโยบายการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ (Properties Protection)
บริ ษทั ฯ คำดหวังให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน มีควำมรับผิดชอบในกำรปกป้ องดูแลทรัพย์สินของ
บริ ษทั ฯ และใช้ทรัพย์สินอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและไม่นำทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยมีแนวทำงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้

ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยำกรของบริ ษทั ฯ อย่ำงประหยัดและเกิด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ
 ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน ต้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มิให้เสื่ อมเสี ย สู ญหำย
 กำหนดแนวทำงกำรป้ องกันภัยหรื อควำมเสี่ ยงภัยที่เกิดต่อทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ที่อำจเกิดขึ้นจำก
กำรดำเนิ นงำน เช่น ภัยธรรมชำติ, อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
16. นโยบายเกีย่ วกับการรับ การให้ ของขวัญและสิ่ งตอบแทน
บริ ษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำน มีแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรให้และรับของขวัญ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด ดังนี้
 ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เรี ยกผลประโยชน์ใด ๆ จำกคู่คำ้ และหรื อผูท้ ี่ทำธุ รกิจกับบริ ษทั
ฯ
 ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนถูกห้ำมไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภำยนอก คู่คำ้ เพื่อจูงใจให้
ปฏิบตั ิในทำงที่มิชอบ
17. จรรยาบรรณว่าด้ วยทรัพย์สินทางปญญา
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บริ ษทั ฯกำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนของบริ ษทั ฯทุกคนต้องมีควำมรอบคอบและควำม
ระมัดระวังในงำนทรัพย์สินทำงปญญำรวมถึงต้องเคำรพลิขสิ ทธิ์ ของเจ้ำของทรัพย์สินทำงปั ญญำ
18. นโยบายเกีย่ วกับการป้องกันการทุจริตและการให้ สินบน
บริ ษทั ฯ กำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนมีแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรป้ องกันกำรทุจริ ต และ
กำรให้สินบน ดังนี้

บริ ษทั ฯกำหนดแนวทำงในกำรรับหรื อให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่อำจสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรตัดสิ นใจอย่ำงไม่ชอบธรรมโดยกำหนดเงื่อนไขว่ำควรดำเนิ นกำรอย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ
และต้องมัน่ ใจได้วำ่ กำรดำเนิ นกำรนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหำหรื อทำให้บริ ษทั ฯเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง
สิ่ งของที่กรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้รับโดยปกติแล้วจะเก็บไว้ในสำนักงำน หรื อแจกจ่ำยให้กบั
พนักงำนในบริ ษทั ฯ
 กำรจัดหำต้องดำเนินตำมขั้นตอนที่กำหนดไว้ตำมระเบียบของบริ ษทั ฯและมีควำมเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่
มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่กำรตัดสิ นใจต้องคำนึงถึงควำมสมเหตุสมผลด้ำนรำคำ คุณภำพและบริ กำรที่
ได้รับ รวมทั้งต้องสำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงโปร่ งใส
 ในกำรทำธุ รกรรมกับภำครัฐ บริ ษทั ฯจะต้องหลีกเลี่ยงกำรกระทำที่อำจจูงใจให้รัฐหรื อพนักงำน
ของรัฐดำเนินกำรที่ไม่ถูกต้องเหมำะสมอย่ำงไรก็ดีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกันหรื อกำร
กระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมำะสมและเป็ นธรรมเนียมปฎิบตั ิน้ นั ก็สำมำรถทำได้ เช่น กำรไปแสดง
ควำมยินดีหรื อกำรให้ช่อดอกไม้ในโอกำสต่ำงๆ เป็ นต้น
19. บทลงโทษ
บริ ษทั ฯ กำหนดให้ ประธำนบริ หำร รองประธำนบริ หำร หรื อผูบ้ งั คับบัญชำแต่ละแนกเป็ นผูล้ งโทษ เป็ นผูม้ ี
อำนำจพิจำรณำและดำเนินกำรลงโทษทำงวินยั แก่พนักงำนที่กระทำควำมผิด หรื อไม่ปฎิบตั ิตำมกฎ ระเบียบ ที่
บริ ษทั ฯกำหนดไว้
บริ ษทั ฯกำหนดโทษทำงวินยั ไว้ 5 ประกำร ดังนี้
 กำรตักเตือนด้วยวำจำ โดยบันทึกเป็ นหนังสื อไว้เป็ นหลักฐำน
 กำรตักเตือนเป็ นหนังสื อ
 ลดตำแหน่ง
 พักงำนโดยไม่จ่ำยค่ำจ้ำง และไม่จ่ำยสวัสดิกำร
 กำรเลิกจ้ำงโดยไม่จ่ำยค่ำชดเชย
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แนวทางปฏิบัติของบริษทั
1.












2.

แนวทางปฏิบัติของผู้บริหาร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม เพื่อทำให้มนั่ ใจได้วำ่ ในกำรตัดสิ นใจและ
กระทำกำรใดๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยภำพรวม
ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมืออำชีพด้วยควำมรู ้ควำมชำนำญ ควำมมุ่งมัน่ และมีควำมรอบคอบระมัดระวัง
มองเห็นปั ญหำล่วงหน้ำและหำวิธีกำรแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นและรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบตั ิงำน
ดังกล่ำวไว้ รวมถึงมีกำรประยุกต์ใช้ควำมรู ้และทักษะในกำรจัดกำรบริ ษทั ฯ อย่ำงเต็มควำมรู ้
ควำมสำมำรถ
ไม่หำประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยกำรนำสำรสนเทศภำยในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อที่
เป็ นควำมลับไปใช้หรื อนำไปเปิ ดเผยกับบุคคลภำยนอกหรื อกระทำกำรอันก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์
จัดให้มีกำรดูแล กำรตรวจสอบ ทั้งภำยในบริ ษทั และสภำพแวดล้อมของบริ ษทั โดยสม่ำเสมอ
เพื่อให้แน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยและกระบวนกำรที่กำหนด
จัดให้มีกำรรำยงำนสำรสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ และสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีกำร
รำยงำนแนวโน้มในอนำคตของบริ ษทั บนพื้นฐำนของควำมเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่ำง
เพียงพอ
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รักษำมำตรฐำนอุตสำหกรรมและกำหนด
แนวทำงปฏิบตั ิให้ทนั ต่อเหตุกำรณ์
มีเอกสำรหลักฐำนที่เพียงพอและเหมำะสมสำหรับกำร
ดำเนินกำรควบคุมและกำรดูแลรักษำให้เป็ นไปตำมแนวทำงที่กำหนดสำหรับนำไปใช้ปฏิ บตั ิใน
ทุกระดับของกำรจัดกำร
เพื่อให้มนั่ ใจได้วำ่ ธุ รกิจดำเนิ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพเป็ นไปตำม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรแบ่งแยกกิจกรรมดำเนิ นธุ รกิจ และจัดให้มีกำรอนุมตั ิกำรดำเนิ นกำรที่
เหมำะสมเป็ นไปตำมที่กฎหมำยและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนำบริ ษทั ให้บรรลุถึงเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ และเป็ นมำตรฐำนที่ยอมรับ
ส่ งเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
 กำหนดทิศทำง เป้ ำหมำย นโยบำยและกลยุทธ์ทำงธุรกิจ
 ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
 พึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
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 ติดตำมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
 พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุ กรรมกำรและกำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะอนุกรรมกำร
ให้ชดั เจนและเหมำะสม
 พิจำรณำกำรทำรำยกำรทำงธุ รกิจที่สำคัญของบริ ษทั ฯ ด้วยควำมตั้งใจและขยันหมัน่ เพียร
 จัดประชุมคณะกรรมกำรและพิจำรณำวำระกำรประชุ มอย่ำงเหมำะสม
 ประเมินผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
 จัดทำแผนสื บทอดตำแหน่งสำหรับผูบ้ ริ หำรระดับอำวุโสของบริ ษทั ฯ
3.







4.







แนวทางปฏิบัติของกรรมการ
ขยันหมัน่ เพียรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
พึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและดำเนินธุ รกิจเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ติดตำมกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยจัดกำร เพื่อให้บรรลุเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
ดำเนินกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรรักษำควำมลับของสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับภำยในบริ ษทั ฯและยัง
ไม่อนุญำตให้เปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก และไม่อนุ ญำตให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ขอ้ มูล
ภำยในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หลีกเลี่ยงกำรกระทำหรื อกำรตัดสิ นใจ ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
แนวทางปฏิบัติของเลขานุการบริษัทฯ
ขยันหมัน่ เพียรปฏิบตั ิงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ควำมระมัดระวังและรักษำประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
ดูแลกิจกรรมต่ำง ๆ ของคณะกรรมกำรและบริ ษทั ฯ ให้ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและดำเนินธุ รกิจเป็ นไปตำม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
มีควำมพร้อมและตั้งใจในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรประชุมคณะกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร
และกำรจัดเตรี ยมรำยงำนกำรประชุม
เป็ นสื่ อกลำงกำรติดต่อสื่ อสำรที่ดีระหว่ำงกรรมกำรและผูถ้ ือหุ น้
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 รักษำข้อมูลภำยในบริ ษทั ฯ ให้เป็ นควำมลับ รวมถึงข้อมูลในรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำร
และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆของบริ ษทั ฯ และไม่อนุ ญำตให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช่
ข้อมูลภำยในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
5.





6.

แนวทางปฏิบัติของพนักงาน
ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต มีจรรยำบรรณและควำมรับผิดชอบต่อบริ ษทั ฯ
พึงปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยำบรรณและแนวทำงกำกับดูแล
กิจกำรที่ดีและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ดำเนินกำรเพื่อให้แน่ใจว่ำมีกำรรักษำควำมลับของสำรสนเทศที่เป็ นควำมลับภำยในบริ ษทั ฯและยัง
ไม่อนุญำตให้เปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก และไม่อนุ ญำตให้เปิ ดเผยข้อมูลต่อภำยนอก และไม่ใช้ขอ้ มูล
ภำยในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
พึงรักษำและร่ วมสร้ำงสรรค์ให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่พนักงำน

นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ มีควำมมุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจให้เจริ ญก้ำวหน้ำอย่ำงมืออำชี พ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐำนของ
ควำมมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญของกำรปฏิบตั ิที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(Stakeholders) ทุกฝ่ ำย ด้วยเหตุน้ ี คณะกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรระดับสู ง จึงกำหนดแนวทำงปฏิบตั ิที่ดี
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยขึ้น เพื่อเป็ น แนวทำงกำรทำงำนที่ดี และ ปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงมีจรรยำบรรณ ดังต่อไปนี้
แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 บริ ษทั ฯ ต้องมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ และกลุ่มผูใ้ ห้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ วิธีกำรปฏิบตั ิทำงบัญชี กำรใช้สำรสนเทศภำยใน ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ โดยผูบ้ ริ หำรจะต้องมีควำมซื่อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำม
สุ จริ ตใจ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั้งรำยใหญ่และรำยย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม
แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้ า
 บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงควำมสำคัญของลูกค้ำของบริ ษทั และมัน่ ใจว่ำเงื่อนไขทำงกำรค้ำ
ต่ำง ๆ เป็ นไปด้วยควำมเป็ นธรรมตำมมำตรฐำนกำรค้ำโดยทัว่ ไป ควำมลับของลูกค้ำควรเก็บเป็ น
ควำมลับและใช้ในธุ รกิจ โดยไม่มีกำรเปิ ดเผย ยกเว้นกำรบังคับตำมกฎหมำย กฎระเบียบข้อบังคับ
หรื อกำรยินยอมจำกผูเ้ ป็ นเจ้ำของสำรสนเทศ รวมถึงประเด็นทำงด้ำนกำรตลำด กำรกำหนดรำคำ
รำยละเอียดบริ กำร คุณภำพและควำมปลอดภัยของกำรให้บริ กำร
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แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้ าหนี้
 บริ ษทั ฯ ควรแน่ใจว่ำมีกำรปฏิบตั ิที่ดีต่อคู่คำ้ ได้แก่ กระบวนกำรสัง่ ซื้ อจำกผูข้ ำยและกำรปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขต่ำง ๆ ต่อเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ เงินกูย้ ืม เช่น กำรเบิกใช้ กำรชำระหนี้ หลักประกัน และ
ข้อตกลงทำงธุ รกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
 บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี ไม่ทำลำยชื่อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วย
กำรกล่ำวหำบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยข้อมูลที่ไม่เป็ นควำมจริ ง
รวมถึ งไม่เข้ำถึง
สำรสนเทศที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมำะสม
แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
 บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีวำ่ พนักงำนเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั จจัยแห่ งควำมสำเร็ จของกำรดำเนิ น
ธุ รกิจของบริ ษทั จึงกำหนดวิธีกำรจ้ำงงำน ควำมเท่ำเทียมกันในโอกำสของกำรจ้ำงงำน ควำม
มัน่ คงและควำมก้ำวหน้ำทำงอำชีพ และหลักกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนและกำรจ้ำงงำนและ
ทำให้มนั่ ใจได้วำ่ พนักงำนมีควำมรู ้ควำมชำนำญที่จำเป็ นสำหรับกำรดำเนิ นงำนในธุ รกิจ รวมถึงควำม
เข้ำใจในข้อพึงปฏิบตั ิ มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง แนวทำงปฏิบตั ิที่กำหนดไว้ และข้อตกลงในกำรที่จะ
ปรับปรุ งควำมรู้ควำมสำมำรถเพื่อทำให้กำรพัฒนำเป็ นไปในทิศทำงเดียวกันกับแนวโน้มของ
อุตสำหกรรมในอนำคต
แนวทางปฏิบัติต่อชุ มชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักเป็ นอย่ำงดีถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงกำรสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนและกำรเอำใจใส่ ต่อผลกระทบต่อผูท้ ี่อยูร่ อบข้ำงมำกกว่ำที่มีกำหนดไว้ในกฎหมำย และพยำยำม
ที่จะค่อยๆ ให้มีกำรซึ มซับเกี่ยวกับควำมรับผิดชอบทำงสังคม
บริ ษทั ฯคำดหวังที่จะดำเนินธุ รกิจที่เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ควำมสำคัญกับกำรดูแล
รักษำขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้ งถิ่นที่บริ ษทั ฯ ตั้งอยูห่ รื อเข้ำไปทำธุ รกิจ และปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงครบถ้วน มุ่งมัน่ ที่จะใช้ควำมพยำยำมอย่ำงต่อเนื่ องที่
จะดำเนินกำรยกระดับคุณภำพของสังคม ทั้งที่ดำเนิ นกำรเองและร่ วมมือกับภำครัฐและชุมชน
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7.

นโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในกำรดำเนิ นธุ รกิจตำมมำตรฐำนของควำมปลอดภัย ชีวอนำมัยและสิ่ งแวดล้อมอย่ำง
สู งสุ ด ซึ่ งได้มีแนวทำงปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
 ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆ ในด้ำนควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสิ่ งแวดล้อมของ
ประเทศ ที่บริ ษทั ฯ เข้ำไปทำธุ รกิจ
 ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนเพื่อก่อให้เกิดควำมปลอดภัยในสุ ขภำพและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
สำหรับพนักงำนทุกคน
 ส่ งเสริ มให้ควำมรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนำมัย ควำมปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีกำร
และกำรปฏิบตั ิตำมมำตรกำรป้ องกันสิ่ งแวดล้อมตำมกฎหมำยของอุตสำหกรรม
 เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นจริ ง ในเรื่ องควำมปลอดภัย ชีวอนำมัย สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
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