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สารจากคณะกรรมการ 

คู่มือจริยธรรมธุรกจิและแนวทางปฏิบัต ิ

 

ถึงกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุ่งมัน่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบัผูถื้อหุ้นรวมถึงการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ดงันั้นบริษทัฯ จึงไดจ้ดัท าคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบติัน้ี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ในหลกัการของการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยมี์จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ไดถึ้อเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนต่อบริษทัฯ ดว้ยความ
โปร่งใส ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความจริงใจ และความสมเหตุสมผล 

เน่ืองดว้ยสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีพฒันาเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ จึงทบทวนจริยธรรมธุรกิจ และ
แนวทางปฏิบติัน้ีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัท่ีดีตามหลกัสากล และเป็นไปตามความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทุกกลุ่ม 

บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร  และพนักงานทุกคน จะต้อง
รับทราบและปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจน้ีอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูถื้อหุน้และสังคม  

 

  ในนามคณะกรรมการ 

บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) 

คู่มือจริยธรรมธุรกจิและแนวทางปฏิบัติ 

ค าจ ากดัความ 

จริยธรรมธุรกิจ หมายถึง คุณความดี ความสัตยจ์ริง ความยติุธรรม และความถูกตอ้ง ซ่ึงเป็นขอ้พึงปฏิบติัในการ
ประกอบธุรกิจ 

แนวทางปฏิบติั คือ แนวทางการประพฤติตนเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและช่ือเสียง 

หลกัการด าเนินธุรกิจ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ ดงัต่อไปน้ี 

• ความซ่ือสัตย์ ( Honesty ) 
ผูบ้ริหารควรมีความซ่ือสัตยสุ์จริตต่อบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่ท าให้เกิดความเขา้ใจผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวง

ผูอ่ื้นโดยการบิดเบือนสารสนเทศ พูดเกินความจริง พูดความจริงบางส่วน รวมถึงการไม่เลือกปฏิบติัหรือละเวน้การ
ปฏิบติั ในหนา้ท่ีของตน 

• คุณธรรม ( Integrity ) 
ผูบ้ริหารควรแสดงออกถึงความซ่ือสัตยข์องตนและความกลา้หาญในการท าตามส่ิงท่ีคิดว่าถูกตอ้ง ถึงแมว้่าจะมี

แรงกดดนัให้ท าตรงกนัขา้ม และควรเป็นคนท่ียึดมัน่ในหลกัการ น่าเคารพนบัถือ และมีความเท่ียงธรรม รวมไปถึงควร
ต่อสู้เพื่อความเช่ือของตนและไม่ยอมละท้ิงหลกัการเพื่อวตัถุประสงค์ใด ๆ ท่ีจะท าให้ตนเองกลายเป็นคนหลอกลวง
หรือไม่มีคุณธรรม 

• ความน่าเช่ือถือไว้วางใจ (Trust worthiness) 
ผูบ้ริหารควรเปิดเผยขอ้เทจ็จริงและจดัหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งแกไ้ขความเขา้ใจผิดใดๆ ควรพยายามทุกวิถีทาง

ท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุค ามัน่สัญญาของตน และไม่ควรใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอยู่หรือใชก้ารตีความทางกฎหมายในทางท่ีไม่
ถูกตอ้งเพื่อเป็นขอ้อา้งในการไม่ใหค้วามร่วมมือหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญา 

• ความจงรักภักด ี( Loyalty ) 
ผูบ้ริหารควรแสดงความจงรักภกัดีต่อบริษทัฯโดยการอุทิศตนต่อหนา้ท่ี และต่อบุคคลอ่ืนใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูล

เม่ือถูกร้องขอ ผูบ้ริหารไม่ควรใชห้รือเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  ในทางตรงกนัขา้ม ควร
ด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการตดัสินใจอยา่งเป็นอิสระมีความเป็นมืออาชีพหลีกเล่ียงความประพฤติท่ีไม่เหมาะสมและ
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ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความซ่ือสัตยต่์อบริษทัฯและผูร่้วมงาน นอกจากน้ี ในกรณีท่ีผูบ้ริหารประสงคท่ี์
จะลาออก ผูบ้ริหารควรบอกกล่าวบริษทัฯล่วงหน้าอย่างเหมาะสม  รวมถึงเก็บรักษาขอ้มูลของบริษทัฯไวเ้ป็นความลบั
และไม่ควรใชต้ าแหน่งหนา้ท่ีการงานเดิมเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

• ความยุติธรรม ( Fairness ) 
ผูบ้ริหารควรมีความยติุธรรมและคุณธรรมต่อทุกคน ไม่ใชอ้ านาจตามอ าเภอใจ และไม่ใชว้ิธีการโกงหรือวิธีการท่ี

ไม่เหมาะสมเพื่อให้ไดม้าหรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์หรือขอ้ไดเ้ปรียบจากความเขา้ใจผิดหรือจากความทุกขข์องผูอ่ื้น 
โดยผูบ้ริหารท่ีมีใจยุติธรรมควรเปิดเผยขอ้ตกลงส าหรับการพิจารณาและปฏิบติัต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  เปิดใจ
ยอมรับความเห็นท่ีไม่ตรงกนัและเต็มใจท่ีจะยอมรับเม่ือท าผิด  และพร้อมเปล่ียนจุดยืนและความเช่ือท่ีมีอยู่ไปสู่ส่ิงท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม  

• การเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ( Concern for others ) 
ผูบ้ริหารควรเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ  เมตตาปราณีและหวงัดีต่อผู ้อ่ืน ตามหลักการท่ีว่า  “ให้ปฏิบัติต่อผู ้อ่ืน

เช่นเดียวกบัท่ีตอ้งการให้ผูอ่ื้นปฏิบติัต่อเรา” ผูบ้ริหารควรช่วยเหลือผูอ่ื้นในส่ิงท่ีบุคคลนั้นมีความจ าเป็น รวมไปถึงการ
คน้หาวิธีท่ีเหมาะสมเพื่อบรรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจในทางท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลประโยชน์ของผูอ่ื้น 

• การเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชนสากล ( Respect for International Human Rights Principles ) 
ผูบ้ริหารควรเคารพในเกียรติของแต่ละบุคคล  ความมีอิสระ ความเป็นส่วนตัว การมีสิทธิอันชอบธรรมตาม

กฎหมายและสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ผูบ้ริหารควร ตดัสินใจดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 
เป็นกลางและปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น หรือเช้ือชาติ 

บริษทัฯ ก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ทุกคนตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
สากลอย่างเคร่งครัด รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชแ้รงงาน หรือการใชแ้รงงานเด็ก บริษทัฯ ไม่สนบัสนุน
กิจกรรมใด ๆ ท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเสมอภาค โดยเคารพศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษยไ์ม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด เพศ อาย ุศาสนา สีผิว สภาพร่างกาย ฐานะ หรือชาติตระกูล  

• การปฏิบัติหน้าที่อย่างดี ( Commitment to Excellence ) 
ผูบ้ริหารควรปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างดีเยี่ยม กล่าวคือ ควรเป็นผูมี้ความรู้ มีการเตรียมพร้อม ท างานหนกัเพื่อเพิ่มพูน

ความรู้และทกัษะ เพื่อใหส้ามารถจดัการกบัทุกเร่ืองท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ 

• ภาวะผู้น า ( Leadership ) 
ผูบ้ริหารควรตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาวะความเป็นผูน้ าของตน และควรแสวงหาและปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองและองค์กร  นอกจากนั้น ผูบ้ริหารควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีให้
ความส าคญัต่อหลกัการและจริยธรรมในการตดัสินใจ 
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• ช่ือเสียงและคุณธรรม ( Reputation and Morale ) 
ผูบ้ริหารระดับสูงควรปกป้องและสร้างช่ือเสียงของบริษทัฯ และสร้างขวญัก าลงัใจให้แก่พนักงาน ไม่ว่าโดย

ตนเองหรือร่วมกนัในการหลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ  อนัอาจท าลายความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทัฯกบัพนกังาน ในทาง
กลบักนั พนกังานทุกคนตอ้งด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นไม่วา่โดยตนเองหรือร่วมกนัในการแกไ้ขหรือป้องกนัพฤติกรรมท่ี
ไม่ถูกตอ้งเหมาะสมของผูอ่ื้น 

• ความรับผิดชอบตามหน้าที่ ( Accountability ) 
ผูบ้ริหารควรตระหนักและมีความรับผิดชอบโดยค านึงถึงหลกัจริยธรรมธุรกิจดา้นล่างน้ี ประกอบการตดัสินใจ

และการละเวน้ใด ๆ เพื่อบริษทัฯ ตนเอง ผูร่้วมงาน และชุมชน 

 

หลกัจริยธรรมธุรกจิ (Business Ethics) 

1. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   (Policy on Compliance with the Law and 
Relevant Rules and Regulations) 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ในทุกพื้นท่ีท่ีบริษทัฯ ด าเนิน

ธุรกิจ  และไดว้างนโยบาย ดงัน้ี 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานต้องปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและเคารพจารีตประเพณีของ
ประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ อยา่งเคร่งครัด 
• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งไม่ช่วยเหลือ สนบัสนุน หรือวางแผนในการหลีกเล่ียงการไม่ปฏิบติัตาม

กฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ   
• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานตอ้งใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานก ากบัดูแลและรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการฝ่า

ฝืนหรือการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict  of Interest) 

บริษทัฯ ไดว้างนโยบายส าคญัเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ส าหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

• หลีกเล่ียงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบัตนเอง ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ 
• ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องท ารายการเช่นนั้นเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ ให้ท ารายการเช่นว่านั้นเสมือนท ากับ

บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ก่อนเขา้ท ารายการดงักล่าว จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้นและไดรั้บ



  

หนา้ท่ี  5 

 | คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวปฏิบตัิ 

การอนุมติัโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ นอกจากนั้น กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานท่ีมีส่วนไดเ้สียในรายการนั้น
จะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการพิจารณาอนุมติั 

• ในกรณีท่ีเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัภายใตป้ระกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนอยา่งเคร่งครัด 

• ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานหรือบุคคลในครอบครัวเขา้ไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผูถื้อหุ้นในกิจการท่ี
แข่งขนักับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกิจการใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  
จะตอ้งแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

• ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ พนกังานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน ท่ีปรึกษา หรือมีส่วนร่วมในบริษทัอ่ืน 
หรือองคก์รทางธุรกิจอ่ืน การด ารงต าแหน่งนั้นจะตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และการปฏิบติัหน้าท่ี
โดยตรงในบริษทัฯ 

3. นโยบายการรักษาข้อมูลความลบั (Confidentiality of Information) 
บริษทัฯ ไดว้างนโยบายส าคญัเก่ียวกบัการใช้ขอ้มูลของบริษทัฯ โดยปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ

กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใหค้วามส าคญัต่อการเก็บรักษา
ขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ โดยเฉพาะขอ้มูลภายในท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจหรือราคาหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงมี แนวปฏิบติัดงัน้ี 

• กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานต้องไม่ใช้ขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีได้มาจากการด ารงต าแหน่งหรือจากการ
ท างานของตนในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อท าธุรกิจหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการแข่งขันกับ
บริษทัฯ  

• กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งไม่ใช้ขอ้มูลท่ีมิไดเ้ปิดเผยให้ทราบโดยทัว่ไปซ่ึงอาจมีผลกระทบกับ
ราคาหุ้น(ขอ้มูลภายใน) และต้องละเวน้การซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯในช่วงเวลาท่ีจะมีการประกาศขอ้มูล
ส าคญัตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงได้ระบุช่วงเวลางดการซ้ือขายหุ้นของบริษทัฯ นอกจากน้ี ไม่ควรให้
ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ แก่บุคคลอ่ืน เพื่อใชซ้ื้อขายหุน้ของบริษทัฯ 

• กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัทางธุรกิจของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษทัฯ แมห้ลงัพน้สภาพการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานของบริษทัฯ ไปแลว้ 

4. นโยบายการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ  
บริษทัฯ คาดหวงัให้ผูบ้ริหารและพนกังาน ใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯอย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุด รวมไป

ถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ และดูแลลูกคา้ดว้ยบริการท่ีดีท่ีสุด โดยมีแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

4.1 การปกป้องทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
• ผูบ้ริหารและพนักงาน ต้องใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพท่ีสุดเพื่อ

ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
• ผูบ้ริหารและพนกังาน ตอ้งดูแลรักษาทรัพยสิ์นของบริษทัฯ มิใหเ้ส่ือมหรือสูญหายโดยไม่เหมาะสม 
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• ก าหนดและปฏิบติัตามมาตรการเชิงป้องกันและขั้นตอนการด าเนินการท่ีเหมาะสม รวมไปถึงจัดท า
ประกนัภยัท่ีเกิดจากอคัคีภยั ภยัธรรมชาติ การลกัทรัพย ์และความเส่ียงหรือความเสียหายอ่ืน ๆ 

4.2 การจดัท าเอกสาร 
• ผูบ้ริหารและพนกังานจะตอ้งจดัท าเอกสารดว้ยความสุจริต ความรอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานท่ี

ก าหนด 
• หา้มมิใหผู้บ้ริหารและพนกังานปลอมแปลงจดหมาย รายงาน หรือเอกสารของบริษทัฯ 

5. นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และขอ้มูลต่าง  ๆ  ท่ีใช้ในการปฏิบติังานถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 

ผูบ้ริหารและพนกังานไม่ควรใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตวั 
• ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานเปิดเผยรหัสประจ าตวั (Password) ท่ีใชใ้นการเขา้ถึงระบบขอ้มูลของบริษทัฯ แก่

ผูอ่ื้น 
• หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเปิดเผยขอ้มูลท่ีอยูใ่นระบบขอ้มูลของบริษทัฯ แก่ผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
• หา้มผูบ้ริหารและพนกังานเปล่ียนแปลง ท าซ ้ า ลบท้ิง หรือท าลายขอ้มูลของบริษทัฯ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
• ห้ามผูบ้ริหารและพนกังานใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีผิดกฎหมาย ไม่ว่าดว้ยเหตุผลใด  ๆ และห้ามใชซ้อฟตแ์วร์ลิขสิทธ์ิ 

โดยมิไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ินั้น  
• ห้ามผูบ้ริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษทัฯ ในการส่งต่อขอ้ความท่ีเส่ือมเสีย น่ารังเกียจ ลามก หม่ิน

ประมาท หรือสร้างความร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น 
• ผู ้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติังาน และตอ้งไม่เขา้เวบ็ไซตท่ี์ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอนัดีงาม 
• พนกังานควรใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารท่ีบริษทัฯ จดัให ้อาทิ โทรศพัท ์โทรสาร และโทรศพัทมื์อถือ อยา่งมีจิตส านึก

ในความรับผิดชอบและความระมดัระวงั โดยค านึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นหลกั 
6. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ความปลอดภยัทางไซเบอร์ท าให้เกิดการรักษาความลบัของขอ้มูล ความสมบูรณ์ของขอ้มูล และการพร้อมใช้งาน

ของขอ้มูล โดยการป้องกนัภยัคุกคามท่ีเป็นอนัตรายและโดยไม่ไดต้ั้งใจ ภยัคุกคามทางไซเบอร์อาศยัช่องโหว่ท่ีมาจาก

จุดอ่อนของเทคโนโลย ีบุคลากร และกระบวนการซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ขอ้มูลของบริษทัฯ พนกังานทุก

คนมีหน้าท่ีในการป้องกนัความเส่ียงดา้นความปลอดภยัทางไซเบอร์ แนวทางปฏิบติัในการจดัการรักษาความปลอดภยั

ทางไซเบอร์มีดงัต่อไปน้ี 

• ระบุภัยคุกคาม 
ระบุและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัภยัคุกคามทางไซเบอร์ภายนอกและภายในท่ีเกิดจากการใชง้านท่ีไม่เหมาะสมหรือ

ขาดความระมดัระวงั 
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• ระบุช่องโหว่ 
พฒันาระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงการส่ือสารทางตรงและทางออ้ม ท าความเขา้ใจผลกระทบจากภยัคุกคาม

ทางไซเบอร์ท่ีเกิดขึ้นในระบบ ท าความเขา้ใจขีดความสามารถและขอ้จ ากดัของมาตการป้องกนัท่ีมีอยู ่

• ประเมินระดับความเส่ียง 
ประเมินแนวโน้มของจุดอ่อนท่ีอาจมีขึ้นจากภยัคุกคามภายใน นอกจากน้ีให้ประเมินจุดอ่อนท่ีมาจากการใช้

ระบบและอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม ประเมินผลกระทบดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัจากภยัคุกคามท่ี

อาจเกิดขึ้น 

• ก าหนดมาตรการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคาม 
ลดจุดอ่อนต่างๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยก าหนดมาตรการป้องกนั รวมถึงการลดผลกระทบจากการถูกโจมตี 

• จัดท าแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 
จดัท าแผนการรับมือเพื่อลดผลกระทบจากภยัคุกคามท่ีมีต่อความมัน่คงและความปลอดภยัของเรือและบริษทัฯ 

• ตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ท่ีอาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประเมินระดับและ   

ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากภยัคุกคาม พร้อมทั้งขั้นตอนด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อรับมือเหตุการณ์ 

• การฝึกอบรมเพ่ือสร้างความตระหนักรู้ 
จัดอบรมแก่พนักงานทุกระดับผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สัมมนา การสัมมนาออนไลน์ จัดท าแคมเปญเพิ่ม

ความรู้ในการหลอกลวงทางอีเมล ์การอบรมผา่นแพลตฟอร์มของบริษทัฯ ฯลฯ 

7. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 
บริษทัฯก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯทุกคนตอ้งเคารพในทรัพยสิ์นทางป ญญาของผูอ่ื้น

ดว้ยความรอบคอบและความระมดัระวงั ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองหมายการคา้ สิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ขอ้มูลทางการตลาด หรืออ่ืน
ใดท่ีจดัอยูใ่นหมวดหมู่ทรัพยสิ์นทางปัญญา แนวทางปฏิบติัมีดงัต่อไปน้ี 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ จากการถูกละเมิด การ
ถูกเปิดเผย การน าไปผลิตซ ้า การแกไ้ข หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีคลา้ยคลึงกนั 

• กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ตอ้งเคารพและหลีกเล่ียงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
• พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีต้องรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา เม่ือพบการกระท าใดท่ีอาจน าไปสู่การฝ่าฝืนหรือ

ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
8. นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัการทุจริตและการให้สินบน 

บริษทัฯ มีนโยบายห้ามการติดสินบนและการคอรัปชัน่ทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือของบริษทัฯในเครือ บริษทัฯ วางนโยบายโดยต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตและ
คอรัปชัน่เลย และให้ความส าคญัอย่างมากกับรายการท่ีเก่ียวขอ้งกับการติดสินบนและการคอรัปชั่น (หากมี) การละเมิด
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นโยบายน้ี บริษทัฯจะถือเป็นการกระท าผิดร้ายแรง โดยจะมีการด าเนินการทางวินยั รวมไปถึงการเลิกจา้งตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

บริษทัฯ จดัให้มีช่องทางในการรายงานเก่ียวกบัการกระท าท่ีไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการคอรัปชัน่ใด ๆ อีกทั้งได้
จดัใหมี้มาตรการคุม้ครองและบรรเทาความเสียหายใหก้บับุคคลใดท่ีร้องเรียน หรือใหค้วามร่วมมือในเร่ืองดงักล่าว 
9. นโยบายการให้หรือรับของขวัญและการเลีย้งรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม 

การตดัสินใจทางธุรกิจไม่ควรขึ้นอยู่กบัการให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ และ/หรือ การเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควร
หรือไม่เหมาะสมจากความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ การคดัเลือกซพัพลายเออร์ และหุน้ส่วนทางธุรกิจ เช่นเดียวกนักบัการคดัเลือก
ของลูกคา้ของบริษทัฯ ตอ้งขึ้นอยูก่บัปัจจยัท่ีเหมาะสม เช่น ราคา คุณภาพ การบริการ และมูลค่า เป็นตน้ บริษทัฯ ก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานปฏิบติัตามแนวทางน้ี เพื่อหลีกเล่ียงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือภาพลกัษณ์ท่ีมี
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ส าหรับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการท าธุรกิจหรือการตกลงท าธุรกิจระหว่างบริษัทฯกับ
บุคคลภายนอก เน่ืองจากการให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ และการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม อาจถือ
เป็นการติดสินบน ซ่ึงอาจท าให้บริษทัฯเส่ือมเสียช่ือเสียง หรือเป็นการละเมิดกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการต่อตา้นการติดสินบน 
และ/หรือ การคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯ ก าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการให้และรับของขวญั และการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควรหรือไม่เหมาะสม ดงัน้ี 

• หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเรียกหรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรอง จากคู่คา้และ/
หรือบุคคลอ่ืนท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ โดยเด็ดขาด 

• ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานเสนอของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรอง ให้แก่   คู่คา้ หรือ
บุคคลอ่ืนใด เพื่อจูงใจใหบุ้คคลเหล่านั้นปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ 

• ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานให้หรือรับของขวญั ผลประโยชน์ หรือการเล้ียงรับรองท่ีมากเกินควร
หรือไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แก่/จากคู่คา้ และบุคคลภายนอกท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ (รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานก่ึงภาครัฐ หน่วยงานก่ึงรัฐก่ึงเอกชน ซัพพลายเออร์ ธนาคาร หรือผูใ้ห้บริการ) อย่างไรก็
ตาม ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งรับของขวญั ของขวญันั้นตอ้งมีโลโกห้รือสัญลกัษณ์ของบริษทัผูใ้ห้  และ
เป็นการให้ทัว่ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) ส าหรับให้แก่ลูกคา้ หรือ คู่คา้ของบริษทัผูใ้ห้ และไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้
ผกูมดัใดๆทางธุรกิจ 

• การเล้ียงรับรองท่ีเป็นปกติทางธุรกิจ เช่น การเล้ียงตอ้นรับ ชา/กาแฟ อาหาร หรือการเล้ียงรับรองท่ีมีลกัษณะ
เช่นเดียวกันอ่ืน ๆ และท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจโดยตรงหรือท่ีเป็นประเพณีนั้ นไม่เข้าข่ายตาม
ขอ้ก าหนดน้ี หากการเล้ียงรับรองดงักล่าวมีมูลค่าท่ีเหมาะสมและตอ้งไม่เป็นการผกูมดัใดๆทางธุรกิจ 

10. การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและป้องกนัการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมสูงสุด ซ่ึงรวมถึงการหา้มและป้องกนัการฟอกเงิน หรือ

กิจกรรมท่ีอ านวยความสะดวกในการฟอกเงิน หรือใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการร้ายหรือการกระท าท่ีผิด
กฎหมาย ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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• บริษทัฯ จะท าธุรกิจกบัองคก์รหรือลูกคา้ท่ีประกอบกิจการถูกกฎหมาย และไม่เป็นผูมี้ช่ือเสียงในดา้นแหล่ง
เงินทุนท่ีผิดกฎหมาย 

• ผูบ้ริหารและพนักงานต้องปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกันการฟอกเงิน และ
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศท่ีบริษทัฯ ท าธุรกิจอยู่ 

11. นโยบายด้านภาษี 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการเป็นผูเ้สียภาษีท่ีมีความรับผิดชอบและการช าระภาษีท่ีตรงต่อเวลาว่าเป็น
ความรับผิดชอบทางสังคมท่ีจะน าไปสู่ความยัง่ยืนในระยะยาวและสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยืนให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัฯ ยึด
มัน่ในหลกัการบริหารจดัการภาษีท่ีเป็นธรรม บนหลกัการของความถูกตอ้ง ความโปร่งใสและเช่ือถือได ้แนวทางการ
ปฏิบติัดา้นภาษีมีดงัต่อไปน้ี 

• บริษทัฯ ดูแลให้แน่ใจว่า การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษีในแต่ละประเทศท่ีบริษัทฯ ด าเนินการ รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีเหมาะสม เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

• บริษทัฯ ด าเนินการยืน่แบบภาษีและช าระภาษีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
• บริษทัฯ ด าเนินการประเมินผลกระทบทางภาษี เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นภาษีต่าง ๆ 
• บริษทัฯ พิจารณาใชท่ี้ปรึกษาทางภาษีส าหรับรายการทางธุรกิจท่ีมีความซบัซอ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูมี้

ส่วนไดเ้สีย 
• บริษทัฯ มีส่วนร่วมในการเจรจาอยา่งเปิดเผย และโปร่งใส และใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานดา้นภาษีของรัฐ 
• บริษทัฯ สนบัสนุนให้พนกังานแผนกบญัชีและการเงินเขา้รับการอบรมดา้นภาษี เพื่อให้แน่ใจว่าพนกังานมี

ความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นภาษีส าหรับธุรกิจบริษทัฯ อยา่งเพียงพอ  
12. นโยบายต่อต้านการผูกขาดทางการค้า 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ยึดถือการคา้ท่ี
เป็นธรรมและการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม วตัถุประสงค์ของนโยบายน้ีคือการส่งเสริมการปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการ
ผกูขาดทางการคา้ท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศท่ีบริษทัฯ ด าเนินงานอยู่ 
 แนวทางปฎิบติัดงัต่อไปน้ี ให้ความส าคญักบัการต่อตา้นการผูกขาดทางการคา้และการแข่งขนัท่ีไม่เป็นธรรม มี
ดงัต่อไปน้ี 

• บริษทัฯ จะด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
• บริษทัฯ จะหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีเป็นการปฏิบติัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรมต่อคู่คา้ทางธุรกิจ รวมถึงแต่ไม่

จ ากดัเฉพาะการก าหนดเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาส หรือกีดกนัทางเลือกในการคา้ของคู่คา้ 
• บริษทัฯ จะหลีกเล่ียงการสนทนาใด ๆ เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือความลบัทางธุรกิจกบัคู่แข่งทางการ

คา้ 
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• พนกังานทุกคนตอ้งท าความเขา้ใจนโยบายต่อตา้นการผกูขาดทางการคา้ของบริษทัฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกฎหมาย
ต่อต้านการผูกขาดทางการคา้ของแต่ละประเทศมีความซับซ้อนและแตกต่างกัน ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยให้
พนกังานปรึกษากบัท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ 

13.  การจัดซ้ือ 
การจดัซ้ือตอ้งด าเนินตามขั้นตอนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบของบริษทัฯและมีความเป็นธรรมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

โดยการตดัสินใจจัดซ้ือจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของราคา คุณภาพและบริการท่ีได้รับ รวมทั้ งต้องสามารถ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งโปร่งใส  

บริษทัฯ ก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือ ดงัน้ี 
• การจัดซ้ือต้องด าเนินการตามระเบียบวิธีการจัดซ้ือตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด และภายใน

ขอบเขตอ านาจท่ีก าหนดไว ้
• หลีกเล่ียงการจดัซ้ือท่ีคู่สัญญามีความเก่ียวโยงกบัตนเอง เช่น เป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติสนิท หรือกิจการ

ท่ีตนเป็นเจา้ของ หรือถือหุน้อยู ่
• การจดัซ้ือควรจะพิจารณาเลือกคู่สัญญาท่ีเป็นนิติบุคคลก่อนบุคคลธรรมดา เวน้แต่ในกรณีท่ีตอ้งใช้ความ

เช่ียวชาญเฉพาะบุคคล หรือ เพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ 
• หลีกเล่ียงการใชข้อ้มูลท่ีไดท้ราบอนัเน่ืองมาจากการจดัซ้ือ เพื่อสร้างประโยชน์ใหก้บัตนเอง หรือผูอ่ื้น 

14.  การท าธุรกรรมกบัภาครัฐ 
ในการท าธุรกรรมกบัภาครัฐ จะตอ้งหลีกเล่ียงการกระท าท่ีอาจจูงใจให้รัฐหรือพนกังานของรัฐด าเนินการท่ีไม่ถูกต้อง

หรือไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกนัหรือการกระท าใด ๆ ในขอบเขตท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรมเนียมปฏิบติันั้นก็สามารถท าได ้เช่น การไปแสดงความยนิดีหรือการใหช่้อดอกไมใ้นโอกาสต่างๆ เป็นตน้ 

บริษทัฯ ก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับการจดัท าธุรกรรมกบัภาครัฐ ดงัน้ี 
• ปฏิบติัตนอยา่งเหมาะสม และตรงไปตรงมา เม่ือตอ้งมีการติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ี หรือหน่วยงานของรัฐ 
• ตระหนักเสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของแต่ละทอ้งถ่ินอาจมีเง่ือนไข 

ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั 
• ปฏิบติัตามกฎหมายในแต่ละประเทศ และ/หรือ ในทอ้งถ่ินเม่ือมีการวา่จา้งพนกังานของรัฐ ทั้งในกรณีว่าจา้ง

เพื่อมาเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นพนกังานของบริษทัฯ โดยเง่ือนไขในการวา่จา้งตอ้งโปร่งใสและเหมาะสม 

15. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสูงสุดในความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบติั
ดงัน้ี 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ในดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ ท่ี

บริษทัฯ เขา้ไปท าธุรกิจ 
• ปฏิบติัตามมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อก่อใหเ้กิดความปลอดภยัของสภาพแวดลอ้มในการท างานเพื่อเป็นการ

ปกป้องชีวิตและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และของพนกังานทุกคน 
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• ส่งเสริมให้ความรู้เก่ียวกบัสุขอนามยั ความปลอดภยัในทุกระดบั ตลอดจนสนบัสนุนวิธีการและการปฏิบติั
ตามมาตรการป้องกนัส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายของอุตสาหกรรม 

• เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นจริง ในเร่ืองความปลอดภยั อาชีวอนามยั ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

16. นโยบายทางด้านความหลากหลายและความเสมอภาค 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมความเสมอภาคและต่อตา้นการเลือกปฏิบติัในสถานท่ีท างาน นโยบายน้ีมี

จุดมุ่งหมายเพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานและผูส้มคัรงานทุกคนไดรั้บการปฏิบติัดว้ยความเป็นธรรมและการให้เกียรติใน
สถานท่ีท างาน โดยไม่ค านึงถึงอายุ สถานะทางเพศ เพศภาวะ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ ์การคลอดบุตร ความ
เช่ือทางการเมือง สัญชาติ เช้ือชาติ เผา่พนัธ์ุ ศาสนา หลกัความเช่ือ หรือการแสดงออกทางเพศ  

แนวทางดงัต่อไปน้ีจดัท าขึ้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมในสถานท่ีท างาน ความหลากหลายและการยอมรับความ
แตกต่างของพนกังาน 

• การจ้างงานและการสรรหาบุคคลเขา้ท างานส าหรับทุกระดับและต าแหน่งงานจะปฏิบติัโดยไม่ค านึงถึง
คุณลกัษณะของบุคคลตามท่ีอธิบายไวข้า้งตน้ 

• กระบวนการและหลกัเกณฑ์การสรรหาจะไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะไม่มีการเลือก
ปฏิบติัอยา่งไม่ยติุธรรมต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

• ด าเนินการให้พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมในการเขา้ถึงต าแหน่งงานในทุกระดบัรวมถึงระดบัหัวหน้า 
และในกรณีท่ีมีความจ าเป็น นโยบายน้ีครอบคลุมถึงการยนืยนัสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส 

• ด าเนินการให้มีความเท่าเทียมทางอาชีพและโอกาสการพฒันาศกัยภาพส าหรับพนักงานทุกคน โดยวดัจาก
ประสิทธิภาพและศกัยภาพของตวับุคคล 

• การพิจารณาเล่ือนขั้นหรือโยกยา้ยต าแหน่งขึ้นอยู่กับคุณสมบติั ความสามารถ และผลการปฏิบติังาน ซ่ึง
เช่ือมโยงกบัความตอ้งการของต าแหน่งงานท่ีไดรั้บการพิจารณา 

• จ่ายค่าตอบแทนพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั ส าหรับงานท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนั 
• จดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีแยกและไม่แยกเพศตามความเหมาะสม และจดัให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีเพียงพอส าหรับพนกังานทุกคน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่สภาพแวดลอ้มการท างานมีความสะดวกและเหมาะสมกบั
พนกังานทุกคน 

• พนักงานทุกคนจะได้รับแจ้งถึงนโยบายน้ี และจัดให้มีการอบรมให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ
พนกังานแต่ละคน 

• บริษทัฯ จัดให้มีระบบ “การแจ้งเบาะแส” ท่ีเป็นอิสระ ซ่ึงพนักงานสามารถให้ขอ้มูลโดยไม่ต้องเปิดเผย
ตวัตนและเป็นความลบั 

17.  นโยบายการแจ้งเบาะแส  
เพื่อให้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมตามหลกัจริยธรรมธุรกิจและ

แนวทางปฏิบติั บริษทัฯ จึงก าหนดให้มีช่องทางการติดต่อกบัคณะกรรมการโดยตรง (ไม่ผา่นผูบ้ริหารของบริษทัฯ) 
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เพื่อใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัธุรกิจ ขอ้ร้องเรียน หรือ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความเส่ียง หรือผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อผู ้
มีส่วนได้เสียจากการด าเนินธุรกิจ หรือจากการปฏิบติังานไม่ถูกต้อง  หรือการละเมิดหลกัจริยธรรมธุรกิจ และ
แนวทางปฏิบตัิท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้หรือแจ้งขอ้ร้องเรียนกรณีพิเศษ เช่น กรณีท่ีผูบ้ริหารกระท าผิดศีลธรรม/
ไม่ซ่ือสัตย,์ การกระท าผิดจรรยาบรรณ หรือผิดกฏหมาย เหตุการณ์การล่วงละเมิด/การเลือกปฏิบติั เป็นตน้  ทั้งน้ี 
พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆสามารถส่งขอ้ความดงักล่าวทางไปรษณียห์รืออีเมลใ์ห้กบั คุณชยัภทัร ศรีวิสารวาจา 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่างน้ี 

ทางไปรษณีย ์

คุณชยัภทัร ศรีวิสารวาจา 

217/79 คริสตลัการ์เดน้คอนโดมิเนียม ซอย สุขมุวิท 4 ถนน สุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
ประเทศไทย 

ทางอีเมล ์ 

chaipatr@capmaxx.co.th 

บริษัทฯ ก าหนดแนวทางปฎิบัติเม่ือได้รับการแจ้งเบาะแส มีดังนี้ 

ขั้นตอนปฏิบัติเม่ือได้รับเบาะแส 

• เม่ือไดรั้บขอ้ร้องเรียนคุณชยัภทัร ศรีวิสารวาจา ซ่ึงเป็นผูรั้บเร่ืองร้องเรียน จะด าเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้
ร้องเรียนท่ีเกิดขึ้น และน าไปปรึกษากับประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ/หรือ
กรรมการท่านอ่ืนในคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาขอ้ร้องเรียนจะพิจารณา
เก่ียวกบัขั้นตอนการสืบสวนและวิธีการสืบสวนท่ีเหมาะสม กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอาจพิจารณาไม่ด าเนินการ
ใด ๆ หากพบว่าขอ้ร้องเรียนนั้นไม่มีนยัส าคญัหรือผูร้้องเรียนไดรั้บผลประโยชน์จากการร้องเรียน  

• ขอ้ร้องเรียนบางกรณีสามารถแกไ้ขไดด้ว้ยขอ้ตกลงร่วมกนัโดยปราศจากการสืบสวน โดยมีพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้ร่วมพิจารณา 

• ในกรณีท่ีตอ้งมีการสืบสวน กรรมการผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาขอ้ร้องเรียนอาจมอบหมายให้บุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมด าเนินการสืบสวนต่อไป 

• ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจะตอ้งด าเนินการโดยค านึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองส าคญั ผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายอาจขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ/หรือผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูส้อบบญัชีภายนอก และ/หรือ ท่ีปรึกษากฎหมาย ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการสืบสวนและวิเคราะห์หา
ขอ้สรุป 

• ผูท่ี้ได้รับมอบหมายควรด าเนินการสืบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง ภายใต้กรอบเวลาท่ีเหมาะสม และเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

mailto:chaipatr@capmaxx.co.th
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• ในกรณีท่ีขอ้ร้องเรียนเป็นเร่ืองส าคญั เช่น เป็นเร่ืองท่ีกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลกัษณ์ หรือฐานะทางการเงินของ
บริษทัฯ หรือขดัแยง้กบันโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ หรือเก่ียวขอ้งกับผูบ้ริหารระดบัสูง ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจะตอ้งรายงานผลการสืบสวน ขอ้คิดเห็น และมาตรการด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ผิดจรรยาบรรณซ ้ าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ/หรือคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

• ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายอาจรายงานถึงความคืบหน้า/ผลการสืบสวนให้ผูร้้องเรียนทราบ ในกรณีท่ีผูร้้องเรียนเปิดเผย
ตนเอง 

การรักษาความลับ 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าผูร้้องเรียนเก่ียวกบัการกระท าต่างๆท่ีไม่ถูกตอ้ง ตอ้งการให้เก็บขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั 
ตามหลกัการแลว้ บริษทัฯ จะจดัการกบัทุกขอ้ร้องเรียนโดยเก็บรักษาเป็นความลบัและบริษทัฯ หวงัว่าผูร้้องเรียนก็จะ
เก็บขอ้มูลดงักล่าวไวเ้ป็นความลบัเช่นกนั ดงันั้น บริษทัฯ จะปกปิดช่ือผูร้้องเรียนไวเ้ป็นความลบั 

อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ผูร้้องเรียนอาจตอ้งมาให้ถอ้ยค าหรือแสดงหลกัฐานต่อเจา้หน้าท่ี ในกรณีเช่นนั้น 
บริษทัฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าขอ้มูลทั้งหมดจะถูกปิดเป็นความลบั แต่บริษทัฯจะเปิดเผยเฉพาะขอ้มูลท่ีจ าเป็น
เท่านั้น นอกจากน้ี บริษทัฯจะไม่เปิดเผยช่ือของผูร้้องเรียนหากไม่ไดรั้บความยนิยอมก่อน 

การปกป้องผู้รายงาน 

ผูร้้องเรียนซ่ึงเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีไดร้ายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 
ระเบียบ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎเกณฑต์่าง ๆ ของบริษทัฯ จะไดรั้บการคุม้ครอง และความ
เป็นธรรมภายใตน้โยบายน้ี พนกังานท่ีกลัน่แกลง้หรือตอบโตผู้ร้้องเรียนจะตอ้งถูกลงโทษ และรวมถึงการเลิกจา้งงาน 

นโยบายการแจง้เบาะแสน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯ แจง้ขอ้
ร้องเรียนและให้ขอ้มูลเบาะแสเก่ียวกบัความไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดขึ้นในบริษทัฯ และเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบติัตามหลกั
จริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้รวมถึงนโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีพนักงานผูท่ี้แจ้ง
เบาะแสในเร่ืองท่ีตนรู้ว่าเป็นเท็จ พนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย เช่นการเลิกจ้าง และอาจต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดขึ้นต่อบริษทัฯ 

การรายงานเท็จ 

รายงานท่ีพิสูจน์แลว้ว่ามาจากขอ้มูลท่ีเป็นเท็จถือเป็นการละเมิดจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริษทัฯ ซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารลงโทษตามขอ้ก าหนดของบริษทัฯ และ/หรือ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ (Code of Conduct) 

1. แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อท าใหม้ัน่ใจไดว้า่ในการตดัสินใจและกระท าการ

ใด ๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของกลุ่มผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยภาพรวม 
• ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมืออาชีพดว้ยความรู้ความช านาญ  ความมุ่งมัน่และมีความรอบคอบระมดัระวงั มองเห็น

ปัญหาล่วงหนา้และหาวิธีการแกปั้ญหาท่ีจะเกิดขึ้นและรักษามาตรฐานการปฏิบติังานดงักล่าวไว ้รวมถึงมีการ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการจดัการบริษทัฯ อยา่งเตม็ความรู้ความสามารถ 

• ไม่หาประโยชน์ใหต้นเองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยการน าขอ้มูลภายในท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยหรือท่ีเป็นความลบัไปใช้
หรือน าไปเปิดเผยกบับุคคลภายนอกหรือกระท าการอนัก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

• จดัใหมี้การดูแล การตรวจสอบ ทั้งภายในบริษทัฯ และสภาพแวดลอ้มของบริษทัฯโดยสม ่าเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจ
วา่ไดมี้การปฏิบติัตามนโยบายและกระบวนการท่ีก าหนด 

• จดัใหมี้การรายงานสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และสม ่าเสมอ รวมถึงจดัใหมี้การรายงานแนวโน้ม
ในอนาคตของบริษทับนพื้นฐานของความเป็นไปไดแ้ละมีขอ้มูลสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รักษามาตรฐานอุตสาหกรรมและก าหนดแนวทางปฏิบติั
ให้ทนัต่อเหตุการณ์ มีเอกสารหลกัฐานท่ีเพียงพอและเหมาะสมส าหรับการด าเนินการควบคุมและการดูแล
รักษาให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดส าหรับน าไปใชป้ฏิบติัในทุกระดบัของการจดัการ  เพื่อให้มัน่ใจไดว้่า
ธุรกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวข้อง มีการแบ่งแยกกิจกรรมด าเนินธุรกิจ 
และจดัใหมี้การอนุมติัการด าเนินการท่ีเหมาะสมเป็นไปตามท่ีกฎหมายและขอ้ก าหนด ท่ีเก่ียวขอ้ง 

• พฒันาบริษทัฯ ใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และเป็นมาตรฐานท่ียอมรับ 
• ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบับริษทัฯ 

2. แนวทางปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการบริษัทฯ 
• ก าหนดทิศทาง  เป้าหมาย  นโยบาย และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความระมดัระวงั และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
• พึงปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

และด าเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
• ติดตามการด าเนินงานของบริษทัฯ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
• พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และก าหนดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการให้

ชดัเจนและเหมาะสม 
• พิจารณาการท ารายการทางธุรกิจท่ีส าคญัของบริษทัฯ ดว้ยความระมดัระวงัและความขยนัหมัน่เพียร 
• จดัประชุมคณะกรรมการบริษทัฯและพิจารณาวาระการประชุมอยา่งเหมาะสม 
• ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งสม ่าเสมอ 
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• จดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ 
3. แนวทางปฏิบัติส าหรับคณะอนุกรรมการ 

• ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความตั้งใจและขยนัหมัน่เพียร 
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความระมดัระวงั และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
• พึงปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

รวมถึงด าเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
• รายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ รับทราบและพิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ 

4. แนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการบริษัทฯ 
• ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร 
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความระมดัระวงั และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
• พึงปฏิบติัตามกฎหมาย  กฎเกณฑ์ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

และ ด าเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
• ด าเนินการเพื่อใหแ้น่ใจวา่ฝ่ายจดัการไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
• ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความลบัของขอ้มูลภายในของบริษทัฯและไม่มีการร่ัวไหลของขอ้มูล

ดงักล่าวไปสู่ภายนอก และไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง   

• หลีกเล่ียงการกระท าหรือการตดัสินใจ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5. แนวทางปฏิบัติส าหรับเลขานุการบริษัทฯ 

• ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ดว้ยความขยนัหมัน่เพียร  
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความระมดัระวงั และเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
• ดูแลการด าเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษทัฯ และบริษทัฯ ใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และด าเนินธุรกิจตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
• จดัการประชุมผูถื้อหุ้น  การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะอนุกรรมการ รวมทั้งจดัเตรียมรายงาน

การประชุมดงักล่าวอยา่งครบถว้นและทนัเวลา 
• เป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารท่ีดีระหวา่งกรรมการบริษทัฯและผูถื้อหุน้ 
• ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความลบัของขอ้มูลภายในของบริษทัฯ รวมถึงรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการบริษทัฯและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆของบริษทัฯ และไม่มีการร่ัวไหลของขอ้มูลภายใน
ดงักล่าว และไม่ใช่ขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง 

6. แนวทางปฏิบัติของพนักงาน 
• ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความระมดัระวงั เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 
• ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจรรยาบรรณท่ีดี 
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• ด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความลบัของขอ้มูลภายในของบริษทัฯและไม่มีการร่ัวไหลของขอ้มูล
ภายในดงักล่าว และไม่ใชข้อ้มูลภายในของบริษทัฯ ซ่ึงยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง   

• พึงรักษาความสามคัคีในหมู่เพื่อนร่วมงานและพนกังาน 
7. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดงันั้น บริษทัฯ จึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษทัฯ  กบัผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงรวมถึงพนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี หน่วยราชการ ชุมชน และสังคม โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน จะตอ้งปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าขึ้นเพื่อให้มัน่ใจไดว้่ามีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกนั  

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี ้

แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและและกลุ่มผูล้งทุนสถาบนัการเงิน รวมถึงเจา้หน้ีในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
เปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบติัทางบญัชี การใชข้อ้มูลภายใน ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยผูบ้ริหารจะตอ้ง
มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ดว้ยความสุจริตใจ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่
และรายยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม 

แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า 

บริษทัฯ ตอ้งปกป้องผลประโยชน์ของลูกคา้ ใส่ใจและให้บริการลูกคา้ดว้ยความรับผิดชอบสูงสุด  ดว้ยการสร้าง
และการรักษามาตรฐานการใหบ้ริการท่ีดี  ควรเก็บรักษาความลบัความลบัของลูกคา้ เพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดย
ไม่มีการเปิดเผย  เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบขอ้บงัคบั หรือไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล
นั้น รวมถึงประเด็นทางดา้นการตลาด การก าหนดราคา รายละเอียดบริการ คุณภาพและความปลอดภยั 

แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี ้

บริษทัฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือ เจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย และหลีกเล่ียง
สถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

บริษทัฯ จะตอ้งแน่ใจว่ามีการปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการจดัซ้ือจากซัพพลายเออร์โดยบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไข
การค้าต่างๆ รวมทั้ งเง่ือนไขการกู้เงินจากเจ้าหน้ีสถาบันการเงินต่าง ๆ วตัถุประสงค์การกู้เงิน การช าระหน้ี 
หลกัประกนั และขอ้ตกลงอ่ืน ๆ  ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดในสัญญาได ้บริษทัจะตอ้ง
รีบแจง้ให้คู่คา้ และ/หรือ ซัพพลายเออร์ทราบทนัที เพื่อหาแนวทางร่วมกนัในการแกปั้ญหา  
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แนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการคดัเลือกซพัพลายเออร์มีดงัต่อไปน้ี 

•  บริษทัฯ ตอ้งคดัเลือกซัพพลายเออร์โดยพิจารณาจากความสามารถในการให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของบริษทัฯ ทั้งในแง่ของตน้ทุน ประสิทธิภาพ รวมถึงความเช่ียวชาญ สถานะการเงิน โดยบุคคลเหล่านั้น
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

• ค านึงถึงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการให้ความร่วมมือกบับริษัทฯ เป็นส าคญัในการคดัเลือกซัพพลาย
เออร์ 

• ในกรณีท่ีซัพพลายเออร์เดิมไม่เพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของบริษทัฯ ฝ่ายจดัซ้ือของบริษทัฯ ตอ้ง
คน้หาและเสนอใหมี้คู่คา้รายใหม่ ๆ เขา้มา 

แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี และละเวน้การท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ต่าง ๆ 
ดว้ยขอ้กล่าวหาท่ีไม่เป็นจริง รวมถึงละเวน้การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ หรือใช้วิธีการท่ีไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดินเรือ รวมถึง
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเป็นการช่วยพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืน 

แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน 

บริษทัฯ ก าหนดวิธีการจา้งงานซ่ึงให้โอกาสท่ีเท่าเทียมกนัแก่พนกังาน ความมัน่คงและความกา้วหน้าทางอาชีพ และ
หลกัการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานและการจา้งงาน บริษทัฯ มัน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ความช านาญท่ีจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และความเขา้ใจในขอ้พึงปฏิบติัต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
สนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ความสามารถเพื่อใหท้นักบัแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต 

แนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใส่ต่อ
ผลกระทบต่อผูที้่อยู ่รอบขา้งนอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด  และพยายามที่จะให้มีการซึมซับในเร่ืองความ
รับผิดชอบทางสังคม  บริษัทฯ คาดหวังท่ีจะด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยรักษา
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถ่ินของประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปท าธุรกิจ และมีนโยบายในการปฏิบติัตนเป็น
พลเมืองท่ีดี ในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการยกระดับ
คุณภาพของชีวิต ทั้งท่ีโดยบริษทัฯด าเนินการเอง และ/หรือ โดยการร่วมมือกบัภาครัฐและชุมชน 

8.  การบังคับใช้จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ 

บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้งปฏิบติั
ตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบติัน้ีอยา่งเคร่งครัด หัวหน้างานทุกระดบัตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏิบติัตามคู่มือน้ี 
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และจะตอ้งรับผิดชอบโดยถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะด าเนินการให้พนักงานภายใตบ้งัคบับญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และ
ปฏิบติัตามคู่มือน้ีอยา่งจริงจงั 


