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วิสัยทัศน์
Partner of Choice for Better Logistics Solution  
in Chemical Industry

พันธกิจ
มุ่่�งสู่่�ความุ่เป็็นเลิิศ (Excellence)
มุ่่�งสู่่�การเป็็น Logistics Flagship ของกลุ่่�มุ่ GC ผ่�านการ 
บริหารจััดการที่่�เป็็นเลุ่ิศ ด้วยระบบที่่�ที่ันสู่มุ่ัย มุ่่ต้้นที่่นที่่�แข�งขันได้ 

ลิ่กค้า (Customer) 
สู่�งมุ่อบบริการที่่�ครบวงจัร ต้อบสู่นองต้�อความุ่ต้้องการของลุ่่กค้า
ด้วยบริการที่่�เหนือความุ่คาดหวัง

ผู้่้ถืือหุ้่้น (Shareholders)
มุ่่ผ่ลุ่ป็ระกอบการที่่�ด่ ดำเนินธุ่รกิจับนพื้ื�นฐานของความุ่โป็ร�งใสู่ 
น�าเชื่ื�อถืือ สู่ามุ่ารถืสู่ร้างค่ณค�าต้�อผ่่้ถืือห่้น

พนักงาน (Employee)
พื้ัฒนาเสู่ริมุ่สู่ร้างศักยภาพื้พื้นักงานสู่่�ความุ่เป็็นเลุ่ิศ  
ควบค่�กับการเต้ิบโต้ขององค์กร

ผู้่้สู่�งมุ่อบแลิะพันธมุ่ิตร (Suppliers & Partners)
ดำเนินธุ่รกิจัร�วมุ่กันบนพื้ื�นฐานของความุ่เป็็นธุรรมุ่ มุ่่�งสู่ร้าง 
ความุ่สู่ัมุ่พื้ันธุ์แลุ่ะความุ่ร�วมุ่มุ่ือที่่�ด่ เพื้ื�อพื้ัฒนาป็ระสู่ิที่ธุิภาพื้  
ในการดำเนินธุ่รกิจัร�วมุ่กันในระยะยาว

สู่ังคมุ่ ชุ่มุ่ชุน แลิะสู่ิ�งแวดลิ้อมุ่ (Sustainability) 
ดำเนินธุ่รกิจัอย�างมุ่่ธุรรมุ่าภิบาลุ่ มุ่่ความุ่รับผ่ิดชื่อบต้�อสู่ังคมุ่ 
ชื่่มุ่ชื่น แลุ่ะสู่ิ�งแวดลุ่้อมุ่ เพื้ื�อการเต้ิบโต้อย�างยั�งยืน



ค่านิยม 
G Global Mindset

 ยึดถือมุมมองที่เป็นสากล 

 C Customer Focus

 มุ่งเน้นลูกค้า

 S Synergy

 สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

 P Performance Excellence

 มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 I Innovation

 สร้างนวัตกรรม

 R Responsibility for Society

 รับผิดชอบต่อสังคม

 I Integrity & Ethics 

 สร้างพลังความดี

 T Trust & Respect 

 เชื่อมั่นและเคารพกันและกัน



วัฒนธรรมองค์กร 
บริษััทฯ และบริษััทในเครือ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน  
และให้ความสำคัญต่อบุคลากรขององค์กร เราเชื่อว่า 
บุคลากรมีส่วนสำคัญอย่างมากในการร่วมกัน 
ผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน  
บริษััทฯ และบริษััทในเครือ สนับสนุนให้บุคลากรของเรา 
ยึดมั่นในการปฏิิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 4 Core plus  
Logistics Excellence ที่ประกอบด้วยพฤติกรรมหลัก 4 ประการ
และพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษััทฯ คือ

1 กล้าคิด กล้าท�า สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า  

 Take initiative to create better results

2 พัฒนาตน ท�างานเป็นทีม  

 Keep improving self and inspiring teamwork

3 ท�างานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า  

 Work proactively to serve customers’ needs

4 มุ่งปฏิิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน  

 Strive for the greater good

5 มุ่งมั่น ทันสมัย พร้อมให้ Solutions
 Devote logistics excellence services to be innovative  

 solutions

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ  
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น  
เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค  
ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม 
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นโยบายการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม

ให้บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื เป็นองค์กรทีมี่ประสิทธภิาพทัง้ในการด�าเนนิธรุกจิ  

มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

โดยมุ่งม่ันสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู ้ถือหุ้น และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพ่ือให้

กรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน 

ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสำกลและมุ่งม่ัน

พัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมหลักกำรมำตรฐำนสำกลให้สูงข้ึน

อย่ำงต่อเน่ือง อันได้แก่ กำรค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อ 

ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน กำรให้ควำมส�ำคัญกับบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย  

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษทัฯ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน มุ่งม่ันที่จะน�ำ 

หลักส�ำคญัในกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ คอื Creation of long-term value,  

Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency  

และ Ethics (C R E A T E) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินงำน ตลอดจน

เคร่งครัดต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในทุกประเทศที่เข้ำไปลงทุน
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คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะจดัให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรทีมี่ควำมสัมพันธ์ 

ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และผู้ถือหุ้น อย่ำงเป็นธรรม  

รวมทั้งมีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบำย และ

แผนงำนทีส่�ำคญั มีระบบกำรติดตำม / วัดผลกำรด�ำเนินงำน และบริหำรควำมเส่ียง

อย่ำงมีประสิทธภิำพ มีควำมเป็นอสิระและรับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบติัหน้ำที่

ของตนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร จะเป็นผู้น�ำในด้ำนจริยธรรม และ 

เป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่และจรรยำบรรณ

ธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดูแลรับผิดชอบ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติและด�ำเนินธุรกิจโดย 

ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และกำรใช้แรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

พร้อมทั้งจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และทบทวน เพ่ือให้

พนักงำนทุกคนยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำง 

ครบถ้วนและยั่งยืน
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หลักการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี
กัารกัำากัับดูแลกัิจำกัาร	(Corporate	Governance)	หมายถึง	ระบบที่จำัดให้มีโคำรงสิร้าง
และกัระบวนิกัารขัองคำวามสิัมพันิธ์ระหว่างคำณะกัรรมกัารบริษัทฯ	ฝ่ายจำัดกัาร	พนิักังานิ
และผู้ถือหุ้นิ	 เพื่อสิร้างคำวามสิามารถในิกัารแขั่งขัันิ	 นิำาไปิสูิ่กัารเจำริญเติบโตอย่างยั่งยืนิ
ขัององคำ์กัร	และเพิ่มมูลคำ่าให้กัับผู้ถือหุ้นิในิระยะยาว	โดยคำำานิึงถึงผู้มีสิ่วนิได้เสิียอื่นิ	และ
ยึดถือปิฏิบัติตามหลักัสิำาคำัญในิกัารกัำากัับดูแลกัิจำกัารที่ดี

หลักส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (C R E A T E)

CREATION  
OF LONG-
TERM VALUE
มีวิสิัยทัศนิ์ในิกัารสิร้าง
มูลคำ่าเพิ่มให้กัับองคำ์กัร
ในิระยะยาว

ACCOUNTA-
BILITY
มีคำวามรับผิดชอบ	
ต่อกัารตัดสิินิใจำและ
กัารกัระทำาขัองตนิเอง		
โดยสิามารถชี้แจำงและ
อธิบายกัารตัดสิินิใจำ
และกัารกัระทำานิั้นิได้

RESPONSI-
BILITY
มีคำวามรับผิดชอบต่อ
กัารปิฏิบัติหนิ้าที่ด้วย
ขัีดคำวามสิามารถและ
ปิระสิทิธภิาพทีเ่พยีงพอ
ด้วยคำวามทุ่มเท

TRANSPA- 
RENCY
มีคำวามโปิร่งใสิในิกัาร
ดำาเนิินิงานิที่สิามารถ
ตรวจำสิอบได้	และมีกัาร
เปิิดเผยขั้อมูลแกั่ผู้ที่
เกัี่ยวขั้องอย่างถูกัต้อง	
คำรบถ้วนิ	ทันิเวลา	และ	
ผ่านิช่องทางท่ีเหมาะสิม	
อย่างเท่าเทียมกัันิ

EQUITABLE 
TREATMENT
ปิฏบัิตต่ิอผูม้ส่ีิวนิได้เสิยี
อย่างเท่าเทียมกัันิ		
และเปิ็นิธรรม

ETHICS
มีจำริยธรรมและ	
จำรรยาบรรณในิกัาร
ปิระกัอบธุรกัิจำ
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ความส�าคัญของ 
การจัดให้มีการ 

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

เสิริมสิร้างระบบบริหารจำัดกัาร	
ให้มีคำวามโปิร่งใสิ	เปิ็นิธรรมต่อ	
ผู้มีสิ่วนิได้เสิียทุกักัลุ่ม	เปิ็นิไปิ	

ตามกัฎหมาย	ระเบียบ	ขั้อบังคำับ		
ขั้อกัำาหนิดขัองหนิ่วยงานิราชกัาร	
และมีมาตรฐานิชัดเจำนิ	เปิ็นิสิากัล	
ซึ่งจำะช่วยให้บริษัทฯ	และบริษัท	

ในิเคำรือ	มีศักัยภาพในิกัารแขั่งขัันิ	
ปิ้องกัันิ	และขัจำัดคำวามขััดแย้ง	
ทางผลปิระโยชนิ์ที่อาจำเกัิดขัึ้นิ

สิร้างคำวามเชื่อมั่นิ	
ให้กับัผูถื้อหุ้นิ	สิาธารณชนิ	
ทั้งภายในิและภายนิอกั
ปิระเทศ	และมีสิ่วนิ	
ในิกัารเพิ่มมูลคำ่า		
กัารรักัษาผลปิระโยชนิ์	
ขัองบริษัทฯ	และบริษัท	
ในิเคำรือ	คำวบคำู่ไปิกัับ	
กัารคำำานิงึถึงผลปิระโยชน์ิ	
สิิทธิ	และคำวามเท่าเทียม
ขัองผู้มีสิ่วนิได้เสิีย	
ที่เกัี่ยวขั้อง

เปิ็นิเคำรื่องมือกัารวัด	
ผลกัารดำาเนินิิงานิขัอง	
บริษัทฯ	และบริษัท	

ในิเคำรือ	และตรวจำสิอบ	
กัารทำางานิต่างๆ		

เพื่อกัารปิรับปิรุงแกั้ไขั
กัารดำาเนิินิงานิให้มี
ปิระสิิทธิภาพยิ่งขัึ้นิ

สิร้างกัรอบคำวามรับผิดชอบ	
ขัองคำณะกัรรมกัาร	ผู้บริหาร
ขัองบริษัทฯ	และบริษัทในิเคำรือ	
ต่อกัลุ่มผู้มีสิ่วนิได้เสิีย	รวมทั้ง
เปิ็นิกัารสิร้างพันิธะผูกัพันิ		
เพื่อให้ฝ่ายจำัดกัารใช้อำานิาจำ
ภายในิขัอบเขัตที่กัำาหนิด
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ถอืเป็นหัวใจส�ำคญัของกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่  ซึง่กำรบริหำรจดักำร

กิจกำรของบริษัทฯ นั้น กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถปุระสงค์ และข้อบงัคบั

บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒใินสำขำต่ำงๆ ทีมี่ควำมเช่ียวชำญ

ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีภำวะผู้น�ำ 

มีวิสัยทัศน์ และมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 

ผู้ถือหุ้น อุทิศเวลำและพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ  

โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ กำรสรรหำ และกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ เป็นดังนี้

(1) คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะมีจ�ำนวนเท่ำใด ให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ก�ำหนด

(2) มีกำรจัดแบ่งบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำร 

บรษิทัฯ และกรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงชัดเจน และประธำนกรรมกำรบริษทัฯ 

ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพ่ือให้กำรท�ำงำนมีควำมเป็น

อิสระอย่ำงแท้จริง

(3) กรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ ในสำขำต่ำงๆ  

ที่มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ  

โดยโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรมีควำมหลำกหลำย  

ทั้งด้ำนประสบกำรณ์ ทักษะวิชำชีพ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน อำทิ  

โลจิสติกส์ ซัพพลำยเชนส์ เคมีภัณฑ์์ ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม พลังงำน 

วิศวกรรม เศรษฐศำสตร์และกำรเงิน กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ กำรบัญชี 

กำรเงิน กฎหมำย ควำมย่ังยืน เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น รวมทั้ง 

ควำมหลำกหลำยทำงเพศ เพ่ือผสำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ�ำเป็น 

เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

โครงสร้างการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัดำ 
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(4) กรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่ก�ำหนด

ไว้ในกฎหมำย รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสม 

ที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้บริหำรจัดกำรกิจกำร และต้องไม่มีกำรจ�ำกัด

เพศ เชื้อชำติ หรือศำสนำ

(5) กรรมกำรบริษัทฯ ต้องเขำ้ใจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทฯ 

และลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(6) กรรมกำรบริษทัฯ ต้องได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทีเ่กีย่วข้องกบั

กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรบริษัทฯ อย่ำงเพียงพอ

(7) กำรสรรหำและแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทฯ ต้องมีควำมโปร่งใสและชัดเจน  

เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นเป็นผู ้แต่งต้ังตำมข้อบังคับบริษัทฯ ส�ำหรับ 

กำรเเต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ เเทนกรรมกำรบริษัทฯ ที่ออกก่อนครบวำระ 

ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้เเต่งตั้งตำมข้อบังคับบริษัทฯ

(8) มีกำรเปิดเผยประวัติและข้อมูลกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษทัฯ ทกุคน 

(9) จัดให้กรรมกำรบริษัทฯ ที่ได้รับกำรแต่งต้ังใหม่ได้รับฟังกำรบรรยำยสรุป

เกีย่วกบัข้อมูลทีมี่ควำมจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหน้ำทีก่รรมกำร 

บริษัทฯ ภำยในเวลำ 3 เดือน นับจำกที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

1.2 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ
กำรแต่งต้ังและกำรพ้นจำกต�ำแหน่งของกรรมกำรบริษทัฯ ให้เป็นไปตำมบทบญัญติั 

ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมำย 

1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพ่ือให้บริษทัฯ สำมำรถเสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งในด้ำนกำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีดี่ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

จึงมีควำมรับผิดชอบต่อบทบำทหน้ำที่ที่ส�ำคัญในเชิงรุก ทั้งบทบำทด้ำนกำรตัดสินใจ  

และบทบำทด้ำนกำรก�ำหนดทิศทำงและก�ำกับดูแล ดังนี้

(1) ปฏิบติัหน้ำที ่ตลอดจนก�ำกบัดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษทัฯ ให้เป็นไปตำม

กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงเคร่งครัด 

(2) ทุ่มเทเวลำและให้ควำมส�ำคัญในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทำง 

และกลยุทธ์ของบริษทัฯ โดยกรรมกำรแต่ละคนควรเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทัง้หมดทีไ่ด้ก�ำหนด
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ไว้ล่วงหน้ำในแต่ละรอบปี ทัง้น้ี ไม่นับรวมจ�ำนวนคร้ังกำรประชุมคณะกรรมกำร 

บริษทัฯ ทีเ่พ่ิมเติมในภำยหลัง พร้อมทัง้ร่วมกนัแสดงควำมคดิเห็นอย่ำงเต็มที่  

มีกำรแสวงหำข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรก�ำหนดทศิทำงของบริษทัฯ

(3) ทบทวนและให้ควำมเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบำยที่ส�ำคัญ รวมถึง

วัตถุประสงค์เป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนของบริษัทฯ ตลอดจน 

ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรม และน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ใน 

กำรด�ำเนินงำน พร้อมทัง้ก�ำกบัดูแลและติดตำมให้ฝ่ำยจดักำรมีกำรปฏิบติัตำม 

แผนงำนทีก่�ำหนดไว้ตำมทศิทำงและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจ�ำทกุปี เพ่ือให้

ม่ันใจได้ว่ำ ฝ่ำยจดักำรจะสำมำรถน�ำวิสัยทศัน์ ทศิทำง และกลยุทธ์ทีก่�ำหนดข้ึน 

ไปปฏิบติัให้เกดิผลได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ และสำมำรถปรับตัวได้ทนัท่วงที

ต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง

(4) ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจ ที่ประกอบ

ด้วยหลักกำรและแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำร ฝ่ำยจัดกำร พนักงำน  

รวมทั้งลูกจ้ำงทุกคนไว้อย่ำงเหมำะสม โดยมุ่งสร้ำงส�ำนึกควำมรับผิดชอบ

ในกำรปฏิบติัหน้ำที ่สร้ำงควำมเข้ำใจและให้ยึดถอืปฏิบติัตำมโดยเคร่งครัด 

ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรม 

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(5) มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติในเร่ืองต่ำงๆ นอกเหนือจำกอ�ำนำจทีไ่ด้มอบหมำย

ให้กรรมกำรผู้จัดกำรไว้ในข้อก�ำหนดบริษัทฯ เช่น กำรอนุมัติงบประมำณ 

กำรลงทุน กำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ ตลอดจนอนุมัติกำรเข้ำท�ำสัญญำ 

ที่ส�ำคัญ เป็นต้น

(6) จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชีที่มี 

ควำมน่ำเช่ือถอื รวมทัง้ดูแลให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเหมำะสม 

ของกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล

(7) พิจำรณำถงึปัจจยัเส่ียงส�ำคญัทีอ่ำจเกดิข้ึน และก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำร

จัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหำรมีระบบ 

หรือกระบวนกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึง 

กำรแสวงหำโอกำสทำงธุรกิจที่อำจจะเกิดข้ึนจำกควำมเส่ียงดังกล่ำว  

ตลอดจนจัดให้มีกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
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(8) สอดส่องดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที ่

อำจจะเกิดขึ้น ให้ควำมส�ำคัญในกำรพิจำรณำธุรกรรมหลักที่มีควำมส�ำคัญ  

โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม

(9) จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ถือหุ้นอย่ำงเหมำะสมและก�ำกับดูแล 

กำรเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้ม่ันใจว่ำมีควำมถกูต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่ำเช่ือถอื 

และมีมำตรฐำนสูงสุด

(10) ประเมินผลงำนและทบทวนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนเองและกรรมกำร 

ผู้จัดกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ 

(11) จัดให้มีระบบหรือกลไกกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงของ 

บริษทัฯ ทีเ่หมำะสม สอดคล้องกบัผลกำรด�ำเนินงำน เพ่ือก่อให้เกดิแรงจงูใจ

ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว

(12) เป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนที่ดี มีจรรยำบรรณ สอดคล้อง

กับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ

(13) จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

และจรรยำบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่ำปีละ 1 ครั้ง

(14) จัดให้มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหำร 

ที่ส�ำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสม และมีกระบวนกำรสรรหำที่โปร่งใส  

เป็นธรรม 

(15) ต้องรำยงำนให้บริษทัฯ ทรำบถงึกำรมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกีย่วข้อง 

ซึง่เป็นส่วนได้เสียเกีย่วกบักำรบริหำรจดักำรของบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ

(16) กรรมกำรบริษทัฯ ทกุคน มีหน้ำทีต้่องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

และกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ังหำกมีภำรกิจส�ำคัญที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วม

ประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธำนกรรมกำรบริษัทฯ

(17) กรรมกำรบริษทัฯ ต้องให้ควำมส�ำคญักบักำรด�ำเนินธรุกจิด้วยควำมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ส่งเสริมควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่ำงย่ังยืนของ 

สังคมไทย โดยเร่ิมต้นที่กำรยกระดับชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

ในชุมชนรอบโรงงำนให้ดีข้ึน เพ่ือให้ชุมชนและโรงงำนสำมำรถอยู่ร่วมกัน

ได้อย่ำงยั่งยืน

(18) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีกำรด�ำเนินงำนในกำรต่อต้ำนทุจริตและ

คอรร์ปัชนัในทุกรปูแบบเพ่ือควำมกำ้วหน้ำและกำรเจรญิเติบโตอย่ำงย่ังยนื
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1.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ จะสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยจัดกำร  

แต่ไม่ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนปกติประจ�ำวันของบริษัทฯ 

(2) ก�ำกับดูแลให้กำรท�ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภำพ

และเป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร 

(3) ก�ำหนดระเบยีบวำระกำรประชุมตำมหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ร่วมกับกรรมกำรผู้จัดกำร

(4) ท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(5) สนับสนุนให้กรรมกำรบริษัทฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม 

(6) มีบทบำทส�ำคัญในกำรส่งเสริมดูแลให้กรรมกำรยึดถือปฏิบัติตำมขอบเขต

อ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมกฎหมำย 

และตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลส�าคัญ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นหน่ึงในภำรกิจส�ำคัญของคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ที่จะตัดสินใจ ก�ำหนดทิศทำง และก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  

ด้วยควำมรับผิดชอบโดยมีแนวทำง ดังนี้

(1) บริษัทฯ ควรจัดให้มีก�ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำ โดยจัดส่งเอกสำร 

กำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก่อนกำรประชุมตำมระยะเวลำ

ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ หรือกฎหมำย เพ่ือจะได้มีเวลำศึกษำ 

พิจำรณำ และตัดสินใจในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรอุทิศเวลำ ทุ่มเท และให้ควำมสนใจกับ 

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ อย่ำงเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้ำร่วมประชุม 

อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยประธำนกรรมกำรอำจก�ำหนดให้กรรมกำรเข้ำร่วม

ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกำรด�ำเนินกำรประชุมจะต้อง 

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์์และมำตรฐำนกำรรักษำควำมม่ันคงปลอดภัย 

ของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมำยก�ำหนดและตำมที ่

หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วข้องประกำศ ทัง้น้ี กรรมกำรบริษทัฯ ต้องมำประชมุ

อย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 
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(3) กำรขำดกำรประชุมมำกกว่ำ 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่ำ

ไม่มีควำมประสงค์ทีจ่ะเป็นกรรมกำรบริษทัฯ อกีต่อไป ทัง้น้ี หำกกรรมกำร 

บริษัทฯ มีควำมจ�ำเป็นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งลำต่อ

ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร

(4) ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดระเบียบวำระ

กำรประชุม โดยกำรปรึกษำหำรือกับกรรมกำรผู้จัดกำร ทั้งน้ี กรรมกำร 

ผู้จดักำร ควรพิจำรณำค�ำขอของกรรมกำรบริษทัฯ บำงท่ำนทีจ่ะบรรจเุร่ืองอืน่

ที่ส�ำคัญเป็นระเบียบวำระกำรพิจำรณำในกำรประชุมครั้งต่อไป

(5) ประธำนกรรมกำรบริษทัฯ ต้องม่ันใจว่ำ คณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้จดัสรรเวลำ 

อย่ำงเพียงพอให้กับผู้บริหำรในกำรน�ำเสนอข้อมูล และเพียงพอส�ำหรับ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ อภิปรำยในประเด็นที่ส�ำคัญ

(6) กรรมกำรบริษทัฯ ทีอ่ำจจะมีควำมเกีย่วข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในระเบยีบ 

วำระกำรประชุมใด จะต้องงดออกเสียง หรืองดให้ควำมเห็น ในระเบียบ 

วำระกำรประชุมนั้นๆ หรือไม่เข้ำร่วมประชุมตำมแต่กรณี

(7) กรรมกำรบริษัทฯ อำจจะประชุมกันเองตำมควำมจ�ำเป็น เพ่ืออภิปรำย

ปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรที่อยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร

ร่วมประชุม และควรแจ้งให้ฝ่ำยจัดกำรทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย

(8) ผู้บริหำรระดับสูงควรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือช้ีแจงข้อมูล

ในฐำนะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอโดยตรง

(9) คณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถขอเอกสำรข้อมูล ค�ำปรึกษำ และบริกำร

ต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ จำกผู้บริหำรระดับสูง เพ่ือ

ประกอบกำรประชุมแต่ละคร้ัง และสำมำรถขอควำมเห็นที่เป็นอิสระจำก 

ที่ปรึกษำภำยนอกได้หำกเห็นว่ำจ�ำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

(10) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ควรได้รับเอกสำรและข้อมูลส�ำคัญ เพ่ือรับทรำบ

ควำมก้ำวหน้ำในกำรด�ำเนินกิจกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ

(11) กำรจดบนัทกึกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ จะต้องมีควำมชัดเจนทัง้ผล 

กำรประชุมและควำมเห็นของคณะกรรมกำร เพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรใช้อ้ำงองิ

(12) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำรบริษัทฯ ต้องมำประชุม 

ไม่น้อยกว่ำกึง่หน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรบริษทัฯ ทัง้หมด และให้มกีรรมกำร 

บริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งหมด  
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ณ ขณะทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะลงมติในทีป่ระชุม ทัง้น้ี หำกกำรประชุม

ครำวใดองค์ประชุมไม่เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่ำว ให้เป็นดุลยพินิจ

ของประธำนกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 

2. คณะผู้บริหาร
2.1 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เลือกและแต่งต้ังกรรมกำรบริษัทฯ คนหน่ึงเป็นผู้บริหำร

สูงสุด และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยให้เรียกว่ำ “กรรมกำรผู้จัดกำร” และ

กรรมกำรผู้จดักำรอำจจะได้รับค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะเป็นผู้บริหำรสูงสุด

ของบริษทัฯ ทีป่ฏิบติัหน้ำทีก่รรมกำรผู้จดักำร นอกเหนือจำกทีไ่ด้รับในฐำนะเป็นกรรมกำร 

บริษัทฯ 

ภำยใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ และระเบียบของบริษัทฯ กรรมกำรผู้จัดกำร  

มีอ�ำนำจและหน้ำที่บริหำรกิจกำรของบริษัทฯ ตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ

ทีไ่ด้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯ และเป็นผู้บงัคบับญัชำสูงสุดของพนักงำนและ

เจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆ ของบริษัทฯ

2.2 คณะจัดการ / ฝ่ายจัดการ
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทฯ สำมำรถด�ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะจัดกำร / ฝ่ำยจัดกำร อันประกอบไปด้วยผู้บริหำรทุกคน  

ได้แก่ กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้จัดกำรฝ่ำย และผู้จัดกำรส่วนหรือเทียบเท่ำ โดยให้มีหน้ำที่

ในกำรก�ำหนดกลยุทธ์ พิจำรณำ และให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองเกีย่วกบันโยบำยและทศิทำง

กำรด�ำเนินงำนของบริษทัฯ และกำรบริหำรจดักำรให้เป็นไปตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ 

ทั้งน้ี กำรไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร ที่ปรึกษำ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือต�ำแหน่งใดๆ  

ในบริษัท หน่วยงำน หรือนิติบุคคลอื่น ให้ผู้บริหำรเสนอเรื่องต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

หรือกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อทรำบก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว

3. ส�านักกรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักกรรมกำรผู้จดักำร มีหน้ำทีจ่ดัท�ำและเกบ็รักษำเอกสำรส�ำคญัของบริษทัฯ ได้แก่ ทะเบยีน

กรรมกำรบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น  

รวมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำน  

ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชุมผู้ถือหุ้น นอกจำกน้ี  



คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด 21

ยังมีหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับข้อก�ำหนดกฎเกณฑ์์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ  

ควรรับทรำบ เพ่ือคณะกรรมกำรบริษทัฯ และผู้บริหำรท�ำหน้ำทีอ่ย่ำงเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ  

และจดัอบรม / ให้ข้อมูลทีจ่�ำเป็นต่อกำรปฏิบติัหน้ำทีแ่ก่กรรมกำรบริษทัฯ ทีไ่ด้รับแต่งต้ังใหม่  

รวมทั้งดูแลและประสำนงำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด และมติที่ประชุม 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนและถูกต้อง

4. ภาวะผู้น�าและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์  

พันธกจิ ทศิทำงและกลยุทธ์ และก�ำกบัดูแลให้ผู้บริหำรด�ำเนินกำรตำมนโยบำยทีก่�ำหนด รวมทัง้ 

ต้องวินิจฉัย แสดงควำมคิดเห็น และตัดสินใจออกเสียงลงมติในเร่ืองส�ำคัญ ดังน้ัน เพ่ือให ้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ภำยใต้กำรน�ำของประธำนกรรมกำรบริษัทฯ มีภำวะผู้น�ำและมี 

ควำมเป็นอสิระในกำรตัดสินใจ สำมำรถก�ำหนดนโยบำยและก�ำกบัดูแลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงประธำนกรรมกำร 

บริษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

5. การประเมินผลการปฏิบัต่ิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะต้องมีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของตนเองทั้งคณะ 

และ / หรอืประเมนิไขว ้เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัหินำ้ทีข่องคณะกรรมกำร 

บริษัทฯ เพื่อพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ในรอบปีที่ผ่ำนมำ  

และเป็นโอกำสที่จะพิจำรณำเร่ืองกำรอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ อีกทั้งช่วยปรับปรุง 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำร โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

อำจพิจำรณำจัดให้มีที่ปรึกษำภำยนอกมำช่วยในกำรก�ำหนดแนวทำง และเสนอแนะประเด็น

ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรได้ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม 

6. ค่าต่อบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์์กำรจ่ำย 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯ ที่ชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล ง่ำยต่อ 

กำรเข้ำใจ โดยกระบวนกำรพิจำรณำจ�ำนวนเงินค่ำตอบแทนประจ�ำปี 

ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส
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(2) กำรก�ำหนดโครงสร้ำง / องค์ประกอบของค่ำตอบแทน จะต้องเหมำะสม

กับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กรรมกำรบริษัทฯ ได้รับมอบหมำย และ

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกรรมกำรแต่ละคนอย่ำงเป็นธรรม สอดคล้องกับ 

ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษทัฯ อยู่ในระดับทีส่ำมำรถจงูใจและรักษำกรรมกำร 

บริษทัฯ ทีมี่คณุภำพไว้ได้ หรือเทยีบเคยีงได้ในอตุสำหกรรมระดับเดียวกนั

6.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดเกณฑ์์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

กรรมกำรผู้จัดกำร

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของ

กรรมกำรผู้จัดกำร และพิจำรณำก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรผูจ้ดักำร 

ตำมผลกำรประเมินในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยประธำน 

กรรมกำรบริษทัฯ เป็นผู้ส่ือสำรผลกำรพิจำรณำให้กรรมกำรผู้จดักำรทรำบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก�ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร เพ่ือเพ่ิมพูน / พัฒนำ 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และทกัษะของกรรมกำรและผู้บริหำร ทัง้ในลักษณะธรุกจิของบริษทัฯ และ 

หลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงต่อเน่ือง โดยก�ำหนดรูปแบบและ 

วิธีกำรพัฒนำดังกล่ำวทั้งจำกกำรปฐมนิเทศ กำรได้รับข้อมูล ข่ำวสำร และควำมรู้ที่จ�ำเป็นต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมทั้งกำรจัดอบรมภำยในและภำยนอกบริษัทฯ ให้แก่ กรรมกำรบริษัทฯ 

ที่ได้รับแต่งต้ังใหม่ กรรมกำรบริษัทฯ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหำรบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง 

ผู้บริหำรทีไ่ด้รับแต่งต้ังให้ท�ำหน้ำทีก่รรมกำรในบริษทัในเครือ และพนักงำนทีเ่กีย่วข้องในระบบ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ

8. แผนการสืบทอดต่�าแหน่ง
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ต้องด�ำเนินกำรเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ำ บริษทัฯ มีระบบกำรคดัสรรพนักงำน 

ทีจ่ะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำนบริหำรทีส่�ำคญัทกุระดับอย่ำงเหมำะสม และในกำรสรรหำ

กรรมกำรผู้จัดกำร จะเป็นไปตำมกระบวนกำรของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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การปฏิบัติตามหลัก 
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรคุม้ครองสิทธขิองผู้ถอืหุ้น โดยไม่กระท�ำกำรใดๆ  

ที่จะเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ก�ำหนดเป็นนโยบำยและเปิดเผยต่อ 

สำธำรณะ ส่งเสรมิ สนบัสนนุ และอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถอืหุ้นได้ใช้สทิธขิองตนในเร่ืองต่ำงๆ 

ที่สมควรได้รับ ทั้งสิทธิพ้ืนฐำนตำมกฎหมำยและสิทธิในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ส�ำคัญ  

สิทธิในกำรเสนอระเบียบวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลทีส่มควรเข้ำรบักำรเลอืกตัง้

เป็นกรรมกำรบริษทัฯ ตลอดจนสิทธใินกำรเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม

ผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรใช้สิทธิดังกล่ำวเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ

2. การปฏิบัต่ิต่่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
เพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นม่ันใจได้ว่ำบริษัทฯ มีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติและ 

ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรมในเรื่องต่ำงๆ อันได้แก่ ก�ำหนดให้มี

กำรใช้สทิธิอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และรำยย่อยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ก�ำหนด

แนวทำงกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีกำรขัดแย้งของผลประโยชน์ 

หรือกำรใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ กำรเสริมสร้ำง

ควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ก�ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ โดยค�ำนึงถงึ  

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตำมกฎหมำย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับถือปฏิบัติ ดูแลให้ม่ันใจว่ำ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร 

ให้สิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทฯ 

กับผู้มีส่วนได้เสียในกำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง ควำมมั่นคงทำงกำรเงิน ควำมแข็งแกร่งของกิจกำร  

กำรรักษำสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส�ำคัญกบัคณุภำพและควำมปลอดภัยของข้อมลู 

และกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเทำ่เทยีม โปรง่ใส และเป็นธรรม ผำ่นชอ่งทำงทีเ่ขำ้ถงึขอ้มลูไดง้ำ่ย 

และน่ำเช่ือถือ โดยได้ก�ำหนดนโยบำยและก�ำกับดูแลให้กำรจัดท�ำและกำรเปิดเผยข้อมูล  

ทั้งที่เป็นข้อมูลทำงกำรเงิน และที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data)  

อย่ำงเพียงพอ เช่ือถือได้ และทันเวลำ และเป็นไปตำมกฎหมำย รวมทั้งนโยบำยคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดท�ำขึ้นอย่ำงรอบคอบ มีควำมชัดเจน ถูกต้อง  

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภำษำที่กระชับ เข้ำใจง่ำย มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ส�ำคัญ

อย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งด้ำนบวกและด้ำนลบเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

เกิดควำมมัน่ใจและไดร้บัขอ้มลูอยำ่งเท่ำเทียมกัน ตำมขอ้ก�ำหนด กฎหมำย ขอ้บังคับบรษิัทฯ 

และหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษัทฯ อำจมอบหมำยให้ กรรมกำร 

ผู้จัดกำร และ/หรือ ฝ่ำยจัดกำรด�ำเนินกำรแทนได้ตำมแต่กรณี

5. ความรับผิดชัอบของคณะกรรมการ
เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นม่ันใจได้ว่ำ บริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดวิสัยทศัน์ พันธกจิ ทศิทำง

และกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำน มีระบบกำรติดตำม วัดผล และก�ำกับดูแลกำรบริหำรงำนของ 

ผู้บริหำรทีมี่ประสิทธภิำพ และเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำร รับผิดชอบต่อผลของกำรปฏิบติัหน้ำที่

ของตนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องต่ำงๆ ดังนี้

5.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำ

รำยกำรทีมี่หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

ระหว่ำงผู้ถอืหุ้น กรรมกำรบริษทัฯ ผู้บริหำร และบคุคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง 

อื่นๆ 

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมข้ันตอนที่ก�ำหนดด้วย

ควำมรอบคอบภำยในหลักกำรของเหตุผลและควำมเป็นอิสระต่อกัน มี

กระบวนกำรทีโ่ปร่งใสในกำรอนุมัติเข้ำท�ำรำยกำร และค�ำนึงถงึผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ อย่ำงครบถ้วนถูกต้อง
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(3) ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในกำรพิจำรณำเข้ำท�ำรำยกำร โดย

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกคร้ัง ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 

จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอควำมร่วมมือให้กรรมกำรบริษัทฯ ปฏิบัติตำม

นโยบำยในกำรพิจำรณำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

โดยให้กรรมกำรบริษทัฯ แจ้งต่อทีป่ระชุม เพ่ืองดออกเสียงหรืองดให้ควำมเห็น 

หรือออกจำกที่ประชุมในระเบียบวำระที่มีควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

(4) คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำกับดูแลให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรที่อำจมี

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงถูกต้องครบถ้วน

5.2 การบริหารความเสี่ยง
(1) คณะกรรมกำรบริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและควำมม่ันคงให้แก่

กิจกำรอย่ำงย่ังยืน โดยสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ

เพ่ือให้บรรลุผลส�ำเร็จดังกล่ำว จึงได้จัดให้มีระบบบริหำรควำมเส่ียงที่มี

ประสิทธภิำพและประสิทธผิล เพ่ือสำมำรถบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทีส่�ำคญั

ต่ำงๆ ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(2) คณะกรรมกำรบริษัทฯ สอบทำนให้มีกำรปฏิบัติตำมกรอบกำรบริหำร 

ควำมเส่ียงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ทีส่�ำคญั สอบทำนกำรรำยงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง และติดตำมควำมเส่ียง

ที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอและเหมำะสม

5.3 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
(1) คณะกรรมกำรบริษทัฯ ให้ควำมส�ำคญัและจดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยใน 

เพ่ือให้เกิดควำมม่ันใจอย่ำงสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ของกำรด�ำเนินงำน และควำมเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน และ 

กำรปฏิบติัตำมกฎ ระเบยีบ และนโยบำย รวมถงึเร่ืองกำรต่อต้ำนกำรทจุริต

และคอร์รัปชัน โดยจัดต้ังส่วนงำนตรวจสอบภำยในซึ่งมีควำมเป็นอิสระ 

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ท�ำหน้ำที่รับผิดชอบตรวจสอบควำมเพียงพอและ 

ควำมมีประสิทธิภำพของระบบควบคุมภำยในของกิจกรรมต่ำงๆ ของ 

บริษัทฯ เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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(2) คณะกรรมกำรบริษทัฯ พิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอ

ของระบบควบคมุภำยในทัง้ 5 องค์ประกอบ คอื สภำพแวดล้อมกำรควบคมุ 

(Control Environment) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk Assessment) 

กจิกรรมกำรควบคมุ (Control Activities) ข้อมูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำร  

(Information and Communication) และกำรติดตำม (Monitoring)  

เป็นประจ�ำปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจต่อกำรบรรลุวัตถปุระสงค์และเป้ำหมำย 

ของบริษัทฯ รวมทั้งกำรปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่อง

(3) คณะกรรมกำรบริษทัฯ จดัใหม้รีะบบทีเ่ป็นทำงกำรและโปร่งใสในกำรรกัษำ

ควำมสมัพนัธก์บัผู้ตรวจสอบภำยนอกและภำยใน  โดยมสีว่นงำนตรวจสอบ 

ภำยในเป็นผู้เช่ือมโยง สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรสอบทำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ  

และบริษัทในเครืออย่ำงเพียงพอ ให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

ต่อระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(4) ผู้สอบบญัชี จะต้องยืนยันควำมเป็นอสิระของตนรวมถงึรำยงำนวิธกีำรต่ำงๆ 

ที่ใช้อยู่ในส�ำนกังำนสอบบัญชขีองตน เพือ่ให้ควำมมัน่ใจต่อควำมเป็นอิสระ

ของผู้สอบบัญชีภำยนอก

(5) ผู้สอบบัญชี มีสิทธิที่จะสอบทำนรำยงำน หรือรำยงำนทำงกำรเงินอื่น 

ที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ออกควบคู่กับงบกำรเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว  

และมีสิทธิที่จะรำยงำนควำมผิดปกติในรำยงำน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ 

งบกำรเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

(6) มีกำรเปิดเผยค่ำธรรมเนียมสอบบัญชีและค่ำธรรมเนียมอื่นที่จ่ำยแก่ผู้สอบ

บัญชี เพื่อเพิ่มควำมโปร่งใสในควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
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จรรยาบรรณ 
ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีคุณธรรม และมีควำมรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงก�ำหนดจรรยำบรรณเพ่ือกรรมกำรบริษัทฯ 

ใช้เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและ 

จรรยำบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง  

บริหำรงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โดยค�ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน

2. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ

บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ระมดัระวงัในกำรใชส่ื้อสังคมออนไลนห์รอือเีมลของบริษทัฯ ในกำรเผยแพร่ 

ข้อมูลหรือแสดงควำมเห็น ให้เป็นกำรแสดงควำมเห็นในเชิงสร้ำงสรรค์ 

เหมำะสม ตำมหลกักฎหมำย จริยธรรม และเป็นประโยชนต์อ่สงัคมโดยรวม 

เพื่อรักษำชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

4. บริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง โดยไม่ฝักใฝ่กำรเมือง

และวำงตัวเป็นกลำงอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งมีควำมเป็นอิสระทั้งในด้ำน 

กำรตัดสินใจและกำรกระท�ำ โดยไม่สร้ำงข้อผูกมัดที่อำจขัดแย้งกับ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนในภำยหลัง

5. ให้อ�ำนำจผู้บริหำรในกำรด�ำเนินงำนประจ�ำวันของบริษัทฯ อย่ำงเต็มที ่ 

โดยไม่เข้ำไปชี้น�ำกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวโดยไม่มีเหตุผลสมควร

6. ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกำรที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ /  

บริษัทในเครือ หรือในกิจกำรที่มีลักษณะเป็นกำรแข่งขันกับบริษัทฯ /  

บริษัทในเครือ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ในกรณีที่กรรมกำรบริษัทฯ  

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมกำรบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ / บริษัทในเครือ ให้รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียดังกล่ำวต่อบริษัทฯ 
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7. หลกีเล่ียงควำมขดัแย้งทำงผลประโยชนส่์วนตนตอ่ผลประโยชนข์องบริษทัฯ  

และบริษทัในเครือ เพ่ือให้กำรบรหิำรงำนเป็นไปอย่ำงเตม็ทีแ่ละมีประสิทธภิำพ

8. ไมแ่สวงหำผลประโยชน์อนัมชิอบจำกกำรปฏิบตังิำนให้แกต่นเองและบคุคล

ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

9. ไม่กระท�ำกำรใดๆ ที่อำจมีผลให้เกิดกำรบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

หรือเป็นกำรเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น

10. มุ่งม่ันที่จะป้องกันและขจัดกำรกระท�ำที่ส่อไปในทำงทุจริตและคอร์รัปชัน 

ทุกประเภท โดยถือเป็นเร่ืองที่ต้องด�ำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วและเด็ดขำด  

เพื่อสร้ำงค่ำนิยมและภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ

11. ยึดถอืและปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกจิกำรทีดี่ และน�ำมำใช้ในกำร

ปฏบิตัหินำ้ทีร่วมทัง้เป็นผู้น�ำในเร่ืองจรยิธรรม เป็นตัวอย่ำงในกำรปฏบิตังิำน

ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

และ / หรือบริษัทในเครือ 

ทั้งนี ้กรรมกำรบรษิัทฯ ที่เจตนำฝ่ำฝืน ไม่ปฏบิัตติำมจรรยำบรรณของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

รวมถึงนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน อำจถูกพิจำรณำโทษ 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมฐำนควำมผิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ มีเจตนำรมณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ

ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีควำมมุ่งม่ันที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัท 

ในเครือ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดมั่นกำรด�ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 

มคีวำมรับผดิชอบตอ่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วขอ้ง อนัประกอบด้วย ลกูคำ้ คูค้่ำ คูแ่ข่ง

ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ ภำครัฐ พนักงำน รวมถึงชุมชน สังคม และสิ�งแวดล้อม โดยรวมเป็นส�ำคัญ

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงเป็นกำรประมวลแนวปฏิบัติที่ดี 

ในเร่ืองต่ำงๆ ที่ก�ำหนดขอบเขตกำรประพฤติปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำน ภำยใต้กรอบจริยธรรม

คุณธรรม และควำมซื่อสัตย์ โดยคำดหวังให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ให้ควำมส�ำคัญและยึดถือเป็นหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบที่จะต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ  

ยึดม่ัน และจะต้องไม่ละเลยกำรประพฤติปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด มิใช่กำรปฏิบัติตำม 

ควำมสมคัรใจ และไมส่ำมำรถอำ้งไดว้ำ่ไมท่รำบ หากพบวา่มกีารละเมิดตอ่หลกัการทีก่�าหนด

ข้ึนน้ ้และผลการสอบสวนอยา่งเป็นธรรมแลว้ปรากฏว่าเป็นจรงิ พนกังานจะไดร้บัการพิจารณา

ลงโทษทางวินัยตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ และ / หรือโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให ้

กำรด�ำเนินธุรกิจบรรลุวิสัยทัศน์และสะท้อนถึงคุณค่ำและวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กร 

ที่มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ทั้งน้ี ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำในกำรสอดส่องดูแลรับผิดชอบและให้ค�ำแนะน�ำ 

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำของตน เพ่ือให้รับทรำบ เข้ำใจ และปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณธุรกิจ 

ทีไ่ด้ก�ำหนดไว้น้ีอย่ำงจรงิจงั นอกจำกน้ี ในกรณีทีมี่ขอ้สงสัยหรอืประสบปัญหำในกำรตัดสนิใจ 

หรือปฏิบัติตำมจรรยำบรรณที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้นโดยกำรต้ังค�ำถำม

เกี่ยวกับกำรกระท�ำนั้นกับตนเองก่อนยุติกำรด�ำเนินกำร ดังนี้

หลักการด�าเนินธุรกิจ  
และการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณธุรกิจ
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หรือสอบถำมผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับช้ัน ซึ่งมีหน้ำที่ให้ค�ำแนะน�ำในข้ันต้นหรือสอบถำม 

โดยตรงไปยังหน่วยงำนที่รับผิดชอบในเร่ืองน้ันๆ หรือส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีซี  

โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด 

กัารกัระทำานิั้นิ
ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่

กัารกัระทำานิั้นิ
เป็นที่ยอมรับและ
สามารถเปิดเผย
ต่อสังคมได้
หรือไม่

กัารกัระทำานิั้นิ
ส่งผลเสยีต่อผู้มีส่วนได้เสยี
ของบริษัทฯ และบริษัท 
ในเครืออย่างร้ายแรง
หรือไม่

กัารกัระทำานิั้นิ
ขัดต่อนโยบายและ
วัฒนธรรมองค์กร
หรือไม่

กัารกัระทำานิั้นิ
ท�าให้เกิดความ 
เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร 
หรือไม่
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แนวปฏิบัติที่ดี

1 ปฏิบัติตำมระเบียบ ค�ำสั่ง ประกำศ และข้อบังคับที่ออกโดยบริษัทฯ และ / หรือ 

บริษัทในเครือ

2 ปฏิบติัตำมหลักเกณฑ์์ ข้อก�ำหนด และกฎระเบยีบต่ำงๆ ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

และบังคับใช้กับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทในเครือ

3 ต้องรับรู้และเข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  

ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน

4 ทบทวนควำมสอดคล้องของกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง และให้ควำมร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม

อย่ำงสม�่ำเสมอ

5 ศึกษำ ท�ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศ

ที่เข้ำไปลงทุน ด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเคำรพขนบธรรมเนียมจำรีตประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่นน้ันๆ หำกพบว่ำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ 

ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ 

ท้องถิน่น้ันแตกต่ำงจำกกำรประพฤติปฏิบติัของบริษทัฯ และ / หรือบริษทัในเครือ 

ให้ปรึกษำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก่อนด�ำเนินกำรใดๆ  

จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัดำ  
และบริษัทในเคร่อ

1
การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรม 
ที่แตกต่าง 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเคำรพ

วัฒนธรรมที่แตกต่ำง และปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ พนักงำนจึงต้องเคำรพกฎหมำย ไม่ฝ่ำฝืน 

และประพฤติปฏิบัติหน้ำที่ตำมแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
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3

2
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ันส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับเห็นควำมส�ำคัญ  

และมีจิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง 

จดัใหมี้ระบบกำรควบคมุภำยในเพ่ือปอ้งกนักำรทจุริต กำรกรรโชก 

และกำรรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงกำรด�ำเนินกำรใดๆ ที่อำจมีควำมเสี่ยงต่อกำร

เกิดทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงกำรฟอกเงิน เพ่ือป้องกันมิให้บริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทำง 

หรือเคร่ืองมือในกำรยักยอก ถ่ำยเท หรือปกปิดอ�ำพรำงแหล่งที่มำของทรัพย์สินที่ไม่ชอบ 

ด้วยกฎหมำย โดยบุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วย

ควำมรอบคอบระมดัระวัง อกีทัง้ บรษิทัฯ และบริษทัในเครือ สนับสนนุและส่งเสริมให้บคุคลใดๆ 

ทีก่ระท�ำกำรเพ่ือประโยชนข์องบริษทัฯ และบริษทัในเครือ อำท ิลกูคำ้ คูค้่ำ พนัธมิตรทำงธุรกจิ 

เห็นควำมส�ำคัญและต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ว่ำด้วยเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชันของบริษัทฯ

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน ปรำกฏ

อยู่ในหน้ำ 72

การมีส่วนได้เสยีและความขดัแย้งทางผลประโยชน์
บรษิทัฯ และบริษทัในเครือ ถอืเป็นนโยบำยส�ำคัญในกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือและ 

ผู้มสีว่นได้เสียโดยรวม จงึได้ก�ำหนดแนวปฏิบตัทิีดี่เพ่ือแสดงถงึ 

เจตนำรมณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

และให้ยึดถอืเป็นหนำ้ทีข่องกรรมกำร ผู้บรหิำร และบุคลำกรทกุระดับ  

รวมถงึผู้ทีเ่กีย่วขอ้งและผู้มคีวำมสมัพนัธ ์จะตอ้งหลีกเล่ียงกำรเข้ำไปมส่ีวนได้เสยีหรอืเกีย่วข้อง

กบักำรด�ำเนินกำรในลักษณะทีอ่ำจก่อให้เกดิกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน ์อนัจะสง่ผลใหบ้รษิทัฯ 

และ / หรือบริษัทในเครือเสียผลประโยชน์ หรือท�ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพลดลง 

ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเล่ียงรำยกำรดังกล่ำวได้ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบจะเข้ำไปดูแล 

กำรท�ำรำยกำรนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชัดเจน 

แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดกำรมีส่วนได้เสียหรือ 

เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�ำหนดไว้ดังนี้
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แนวปฏิบัติที่ดี
1 หลีกเล่ียงกำรกระท�ำใดๆ ทีจ่ะท�ำให้ตนมีส่วนได้เสียหรือขัดแย้งทำงผลประโยชน์

กับบริษทัฯ และ / หรือบริษทัในเครือ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรติดต่อกบัผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ทำงกำรค้ำของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ หรือจำกกำรใช้โอกำสหรือข้อมูลทีไ่ด้

รับรู้จำกกำรเป็นพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและกำรท�ำธรุกจิทีแ่ข่งขัน

กับบริษทัฯ และบริษทัในเครือ หรือกำรท�ำงำนอืน่นอกเหนือจำกงำนของบริษทัฯ 

และบริษัทในเครือ ซึ่งส่งผลกระทบต่องำนในหน้ำที่

2 ในกรณีทีพ่นักงำนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ หรือบคุคลทีมี่ควำมเกีย่วข้อง

จ�ำเป็นต้องเข้ำท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพ่ือประโยชน์ของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ท�ำรำยกำรน้ันเสมือนกำรท�ำรำยกำรกับบุคคล

ภำยนอก โดยมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปที่เสมือนกระท�ำกับคู่ค้ำทั่วไป

3 กระบวนกำรพจิำรณำและกำรเปิดเผยข้อมูลกำรมส่ีวนได้เสยีหรอืควำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์จะต้องปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์์ของบรษิทัฯ อย่ำงเคร่งครัดและรอบคอบ 

โดยกรรมกำร ผู้บรหิำร และ / หรอืพนกังำนทีมี่ส่วนได้เสยีหรือเกีย่วข้อง จะต้องไม่อยู่

ร่วมในกำรพจิำรณำ หำกในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็นต้องให้บคุคลดงักล่ำวเข้ำช้ีแจงข้อมูล

รำยละเอยีดประกอบกำรพิจำรณำแล้ว จะงดออกเสยีงและไม่แสดงควำมคดิเหน็ใดๆ 

4 กำรเขำ้ท�ำรำยกำรทำงธรุกจิจะตอ้งกระท�ำกำรดว้ยควำมซือ่สัตย ์สจุริต มเีหตผุล

และเป็นอสิระภำยใตก้รอบจริยธรรมทีดี่ และค�ำนึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัฯ  

และบริษัทในเครือ

5 ในกรณีที่ได้กระท�ำกำรหรืออยู่ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ตนเองสงสัยหรือผู้อื่น 

เห็นว่ำจะกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 

จะตอ้งจัดท�ำรำยงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเปิดเผยรำยกำรทีส่งสัยดงักล่ำวตำม

แบบฟอร์มทีก่�ำหนด (ภำคผนวก หนำ้ 82) โดยแจ้งต่อผู้บังคบับญัชำตำมล�ำดบัช้ัน  

และน�ำส่งส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ันส์ จ�ำกัด  

โดยทันที เพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำว่ำมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือไม่ และควรด�ำเนินกำรอย่ำงไร 

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรำยงำน ทั้งในกรณีที่มีและไม่มีเหตุกำรณ์  

ซึ่งอำจเป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนเป็นประจ�ำทุกปี และ

เม่ือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกิดข้ึนระหว่ำงปี เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือม่ันให้กับผู้ถือหุ้น 

ในกำรแสดงให้เห็นถึงเจตนำรมณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส
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4 การใช้ข้อมูลภายใน 
และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด ถือเป็นนโยบำย 

ที่ส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรให้เกิดควำมเสมอภำคและ

ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยข้อมูลภำยในหรือข่ำวสำรอันมี 

สำระส�ำคัญถอืเป็นขอ้มูลภำยในทีใ่ช้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิและถอืเป็นขอ้มูลลบัของบริษทัฯ และ

บริษัทในเครือ หำกเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กรรมกำร  

ผู้บริหำร และพนักงำนทกุระดับของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จงึต้องรักษำข้อมูลภำยในไว้เป็น 

ควำมลับ และต้องไม่น�ำข้อมูลภำยในที่ตนล่วงรู้มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนไปบอกผู้อื่น 

หรือน�ำข้อมูลภำยในไปใช้แสวงหำก�ำไรหรือผลประโยชน์ในทำงมิชอบ หรือท�ำให้บริษัทฯ  

และบริษัทในเครือเสียประโยชน์ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม

 

4.1 การใช้ข้อมูลภายใน 
ห้ำมพนักงำนทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตน  

รวมถึงกำรให้ข้อมูลภำยในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนแก่บุคคลอื่น

4.2 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ 
เพ่ือควำมโปร่งใสและเท่ำเทียมกันในกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรืออำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ 

หรือผู้มีส่วนได้เสีย จึงถือเป็นควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร พนักงำน

ลูกจ้ำงและผู้รับจ้ำง ที่จะต้องปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติที่ดีในกำรรักษำควำมลับและกำรให้

ข่ำวสำรแก่บุคคลภำยนอก 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรักษำควำมลับของข้อมูลโดยจะไม่

น�ำข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ข้อมูลของลูกค้ำ/คู่ค้ำ หรือข้อมูลส่วนบุคคล 

ของผู้อื่นไปเปิดเผยหรือใช้เพ่ือแสวงหำประโยชน์อย่ำงอื่น นอกเหนือไปจำกที่ได้รับ

อนุญำตจำกเจ้ำของหรือผู้มีอ�ำนำจ
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แนวปฏิบัติที่ดี
4.2.1	 กัารรักัษาคำวามลับ

1. ต้องรักษำควำมลับของข้อมูลและเอกสำรทีไ่ม่สำมำรถเปิดเผยและ / 

หรือเป็นควำมลับทำงกำรค้ำ สูตรกำรประดิษฐ์คดิค้นต่ำงๆ ทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ ซึ่งถือเป็นสทิธิของบริษัทฯ และบรษิัทในเครอื ต่อบุคคล

ภำยนอกโดยเฉพำะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นจำกต�ำแหน่งหน้ำที่ไปแล้ว

อีกเป็นเวลำ 2 ปี ทั้งน้ี ระยะเวลำดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีข้อมูล 

ควำมลับทีต้่องเป็นไปตำมเงือ่นไขของสัญญำรักษำควำมลับทีก่�ำหนดให้

ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องตำมสัญญำดังกล่ำวต้องปฏิบัติตำม

2. ไม่ใช้โอกำสหรือข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร 

หรือพนักงำน ในกำรหำประโยชน์ส่วนตนและในกำรท�ำธรุกจิทีแ่ข่งขัน

กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

3. จัดท�ำข้อมูลและเอกสำรต่ำงๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

ตำมภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบด้วยควำมสุจริต รอบคอบ และ 

เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด

4. ห้ำมมิให้ปลอมแปลงข้อมูล เอกสำร หรือรำยงำนของบริษัทฯ และ 

บริษัทในเครือ ทั้งน้ี ผู้ฝ่ำฝืนจะต้องถูกลงโทษทำงวินัยและ / หรือ

กฎหมำยแล้วแต่กรณี

5. เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นควำมลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนำ 

จงึถอืเป็นหน้ำทีข่องเจ้ำของข้อมูลหรือผู้ครอบครองข้อมูลทียั่งไม่เปิดเผย 

ต่อสำธำรณชน จะต้องทรำบถงึข้ันตอนวิธกีำรรักษำควำมปลอดภัยของ 

ข้อมูลและปฏิบติัตำม รวมถงึผู้บงัคบับญัชำจะต้องก�ำชับผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนกำรรักษำควำมปลอดภัยโดยเคร่งครัด

6. ข้อมลูลบัทำงกำรค้ำหรือเอกสำรส�ำคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื 

ต้องได้รับกำรเกบ็รักษำและปกปิดมใิห้สูญหำยหรอืร่ัวไหล ด้วยวธิกีำร 

ควบคุมที่ถูกต้องและเหมำะสม ตำมแนวทำงปฏิบัติกับข้อมูล  

โดยก�ำหนดตำมล�ำดับช้ันควำมลับของข้อมลู เช่น ข้อมลูทีเ่ปิดเผยได้  

ข้อมูลปกปิด ข้อมลูลับ หรอืข้อมูลลับมำก

7. กำรใช้ข้อมูลภำยในร่วมกันในหน่วยงำนหรือในบริษัทฯ และบริษัท 

ในเครือ ต้องอยู่ในกรอบหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำย

เท่ำนั้น
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4.2.2	 กัารให้ขั้อมูลขั่าวสิารและกัารแสิดงคำวามคำิดเห็นิแกั่บุคำคำลภายนิอกั
1. กรรมกำรผู้จัดกำร หรือหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยของบริษัทฯ  

จะเป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทฯ 

แก่สำธำรณชน

2. บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญต่อสำธำรณชน

อย่ำงถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน

3. ต้องไม่เปิดเผยข้อมลูหรอืแสดงควำมคดิเหน็ทีมี่หรอือำจจะมีผลกระทบ 

เชิงลบต่อบรษิทัฯ และบริษทัในเครือ และผู้ทีเ่กีย่วข้องแก่บคุคลอืน่ใด

ภำยนอกบริษัทฯ

4. กรณีถูกถำมหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้ำที่เปิดเผยหรือ

ตอบค�ำถำม ขอให้ปฏเิสธกำรแสดงควำมเห็นตำ่งๆ ดว้ยควำมสุภำพ

และแนะน�ำให้สอบถำมจำกหน่วยงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยและรบัผิดชอบ

ในกำรเปิดเผยขอ้มลูโดยตรงเพ่ือใหก้ำรใหข้อ้มลู / ควำมเหน็ถกูตอ้ง

และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน

5. หน่วยงำนที่เป็นช่องทำงกลำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ คือส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร โดยมี 

หน่วยงำนภำยในที่เป็นเจ้ำของข้อมูลเป็นผู้ให้รำยละเอียด

4.3 การดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน มีหน้ำที่ต้องตระหนัก 

และเขำ้ใจถึงควำมส�ำคญัของข้อมูลสว่นบคุคล รวมถงึต้องปฏิบตัติำมกฎหมำย นโยบำย 

ระเบียบ ข้อก�ำหนด หรือแนวปฏิบัติใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และองค์กรที่ 

เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่ำงเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของกำรก�ำกับดูแล  

และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลส่วนบุคคล กำรเก็บรวบรวม กำรใช้และกำรเปิดเผยข้อมูล 

ส่วนบุคคลที่อยู่ในควำมครอบครองดูแลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตลอดจน 

กำรเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่ำวให้มีควำมม่ันคงปลอดภัย รวมถึงให้มี 

กระบวนกำรลบหรือท�ำลำยทิ�งซึ่งข้อมูลที่ไม่จ�ำเป็นด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เพื่อเป็นกำร

ป้องกันผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน  

และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / 
การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางบัญชี /  
การเงิน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งม่ันที่จะสร้ำงมูลค่ำเพิ�มและ 

ควำมมั่นคงให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน โดยสอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้

บรรลุผลส�ำเร็จดังกล่ำว จึงก�ำหนดเป็นนโยบำยให้ระบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยใน 

ของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื มปีระสทิธภิำพและประสิทธผิล สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกล 

และกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม เพ่ือสำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

ที่ส�ำคัญต่ำงๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ 

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่ด ีมีกำรสอบทำน

ระบบงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ และมีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน  

น่ำเชื่อถือ และเป็นไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

แนวปฏิบัติที่ดี
5.1 การควบคุมภายใน / ตรวจสอบภายใน / การบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษััทฯ : ต้องสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน / กำรบริหำร

ควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรสอบทำนให้ผู้ถือหุ้นทรำบ

2. ผู้้�บรหิารระดัับสูง้ : ต้องจดัระบบควบคมุภำยในและกำรบรหิำรควำมเส่ียง

ของบรษิทัฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงปลูกฝังให้พนักงำนมีวินัย มีควำมรู้

ควำมเขำ้ใจ มทีศันคตทิีด่ ีและใหค้วำมรว่มมือในกำรตรวจสอบและควบคมุ

ภำยใน

3. ผู้้�บริหารระดัับกลาง : ต้องจัดระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำร 

ควำมเส่ียงที่เกี่ยวข้องกับงำนที่รับผิดชอบ มีกำรประเมินผล ปรับปรุง  

สอบทำน และปฏิบัติตำมระบบที่วำงไว้

4. สู่วนงานตรวจสูอบภายใน :

• ตอ้งรับผิดชอบกำรสอบทำนกำรประเมินกำรควบคุมภำยใน สนบัสนุน

กระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีดี่ กำรควบคุมและกำรบรหิำรควำมเส่ียง

• ต้องเสนอแนะมำตรกำรควบคุมที่เหมำะสมและกำรด�ำเนินกำรที่ช่วย 

สร้ำงมูลค่ำเพิ�มแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ที่ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 

สภำพแวดล้อม และปัจจัยควำมเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

5
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5. พนักงานทุกระดัับ : ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง  และระบบ

ควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรบรหิำรควำมเส่ียงและกำรประเมนิตนเองในกำร

ควบคุมภำยใน (Control Self-Assessment : CSA) ของหน่วยงำนภำยใน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ

6. จัดให้มีกำรประเมินควำมเส่ียงที่อำจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงกำร

ประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันที่อำจเกิดข้ึนต่อบริษัทฯ และจัดท�ำ

กรอบกำรควบคุมภำยในขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเร่ือง 

กำรประเมินควำมเส่ียงด้ำนคอร์รัปชันในระดับกระบวนกำร (Process Level)  

และก�ำหนดให้มีกระบวนกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ 

เป็นประจ�ำ เพ่ือให้ควำมม่ันใจว่ำบริษทัฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในทีเ่พียงพอ

และเหมำะสมกับกำรด�ำเนินธุรกิจ

5.2 รายงานทางบัญชี / การเงิน
1. มีกำรจดัท�ำนโยบำยกำรเงิน กำรบญัช ีภำษ ีและกำรงบประมำณของบรษิทัฯ 

และบริษัทในเครือ เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งจะท�ำให้มีกำรก�ำกับ 

ดูแลที่ดีและมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

2. กำรบนัทกึรำยกำรทำงธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื จะตอ้งถกูตอ้ง

ครบถ้วน และตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ

3. กำรบนัทกึรำยกำรทำงธุรกจิจะต้องเป็นไปตำมควำมเป็นจริง ไม่มีกำรบดิเบอืน

หรือสร้ำงรำยกำรเท็จไม่ว่ำจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตำม
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4. กำรท�ำรำยกำรทำงธุรกจิตอ้งสอดคลอ้งและเป็นไปตำมระเบยีบ/ข้อก�ำหนด

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำร

ทำงธรุกจิทีถู่กต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ และทนัเวลำ เพ่ือให้กำรบนัทกึรำยกำร

ทำงธรุกจิเป็นไปโดยสมบรูณ์ในระบบบญัชขีองบรษิทัฯ และ บริษทัในเครือ

5. ควรตระหนักว่ำควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงินเป็น

ควำมรับผดิชอบรว่มกันของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ผู้บรหิำร และพนกังำน

ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบงำนบัญชี / กำรเงิน

6. พนกังำนทกุคนทีเ่ป็นผู้ท�ำรำยกำรทำงธรุกจิมหีน้ำทีรั่บผดิชอบในกำรจดัเตรยีม 

และ / หรอืให้ข้อมลูรำยกำรทำงธรุกจิน้ันๆ แก่พนกังำนทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบ

งำนบัญชี / กำรเงิน

7. ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำน และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ประเทศและ / หรือต่ำงประเทศเพ่ือให้กำรจัดท�ำบัญชีของบริษัทฯ และ 

บริษัทในเครือ เป็นไปอย่ำงถูกต้องและสมบูรณ์

8. ยึดหลกัควำมซือ่สตัย์ปรำศจำกอคต ิเพ่ือให้กำรจดัเกบ็บนัทกึข้อมลู ตลอดจน

กำรจัดท�ำรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินเป็นไปโดยสุจริต

การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อื่นใด
บุคลำกรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทุกคนพึง 

หลีกเล่ียงกำรกระท�ำที่อำจท�ำให้มีผลต่อกำรตัดสินใจ 

ในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมล�ำเ อียงหรือก่อให้ เกิด 

ผลประโยชน์ที่ขัดกันต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยบริษัทฯ  

ไดก้�ำหนดนโยบำยงดรบัและใหข้องขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด ซึง่หมำยควำมรวมถึง  

กำรเล้ียงหรือรับเล้ียง กำรเข้ำร่วมกิจกรรม กำรเดินทำงทั้งในและต่ำงประเทศ ตลอดจน 

ค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวเน่ืองจำกกำรเดินทำงที่ได้รับจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

และบริษัทในเครือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใหก้ำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริตและคอร์รัปชัน อันจะก่อให้เกิดมำตรฐำนที่ดีในกำร 

ปฏิบัติงำน 
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แนวปฏิบัติที่ดี

1 พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์

อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้ำที่แจ้งให้บุคคลภำยนอกทรำบถึงนโยบำยงดรับและ 

ให้ของขวัญดังกล่ำวอย่ำงทั่วถึง

2 ในกรณีจ�ำเป็นตอ้งรบัและไม่อำจสง่คนืได้ เชน่ ในเทศกำลส�ำคัญหรอืประเพณนิียม 

อำจกระท�ำได้ในวิสัยอันควร โดยต้องไม่เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ำกรณีใดๆ ที่ผิดไป

จำกธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินควำมเหมำะสม และเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติ

แห่งกฎหมำย ไม่เป็นกำรรับทรัพย์สินอย่ำงผิดกฎหมำย และต้องไม่ใช่สิ�ง 

ผิดกฎหมำย รวมถึงเป็นกำรรับจำกกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปไม่เฉพำะ

เจำะจง

3 กำรรับกรณีจ�ำเป็นตำมข้อ 2. บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องรำยงำนเกี่ยวกับ 

กำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับช้ัน 

เพื่อรับทรำบ ตำมแบบฟอร์มที่ก�ำหนด (ภำคผนวก หน้ำ 84)

4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดบัชั้นพจิำรณำแล้วเหน็วำ่ไม่สมควรรับ ใหส้่งมอบ

แก่หน่วยงำนต้นสังกัด หรือส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ

5 พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์

ตอบแทนใดทีมี่ลักษณะคล้ำยคลึงกนัแก่พนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือเอง  

หรือบุคคลภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำงยิ�ง แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ว่ำในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 

6 กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและบุคคล 

อื่นใด ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ควรเป็นกำรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริม

ภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยต้องให้แน่ใจว่ำกำรให้น้ัน 

ไม่ขัดต่อกฎหมำยและจำรีตประเพณีท้องถิ�น และไม่เป็นกำรฟุ่มเฟือยในลักษณะ

ที่เกินสมควร 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุุจริตแห่่งชาติ (ป.ป.ช.) กำาห่นดให้่  
เจ้าห่น้าทุ่�ของรัฐจะสามารถรับทุรัพย์์สินห่รือประโย์ชน์อื�นใดทุ่�ม่ราคาห่รือมูลค่าได้ไม่เกิน  
3,000 บาทุต่อคนต่อโอกาส 
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7 ห้ำมพนักงำนทุกระดับและ / หรือครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน

หรอืประโยชน์อืน่ใดจำกผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง ลกูค้ำ คูค้่ำ / ผู้ขำย ผู้ร่วมทนุ 

หรอืผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่ว่ำในกรณีใด  

หน่วยงำนที่ติดต่อกับผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง ลูกค้ำ คู่ค้ำ / ผู้ขำย ผู้ร่วมทุน หรือ 

ผู้ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครือ ตอ้งแจง้ให้บคุคลต่ำงๆ  

ดังกล่ำวได้ทรำบถึงนโยบำยนี้ด้วย

8 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะได้แจ้งเตือนให้มีกำรรำยงำนเกี่ยวกับกำรรับ 

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่ำงสม�่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมำ 

ผู้รบัเหมำช่วง ลกูค้ำ คูค้่ำ / ผู้ขำย ผู้ร่วมทุน หรอืผู้ทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกับธรุกจิของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ทรำบเกี่ยวกับนโยบำยนี้ด้วย

การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
กำรจัดหำเป็นกระบวนกำรส�ำคัญเพ่ือก�ำหนดค่ำใช้จ่ำย  

และคุณภำพสินค้ำและบริกำรที่บริษัทฯ และบริษัท 

ในเครือ จะน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินกิจกำร จึงจ�ำเป็นต้องมี 

ข้ันตอนด�ำเนินกำรที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ด้วยควำมเป็นธรรม  

สมเหตุสมผล โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ และอธิบำยได้ นอกจำกน้ียังต้องให้ควำมส�ำคัญ 

กบัคูค่ำ้ทีเ่อือ้ประโยชน์ตอ่กนั และเสริมสร้ำงสมัพันธภำพในกำรท�ำงำนทีดี่กบัคูค่ำ้ บนพ้ืนฐำน

ของกำรให้เกียรติและควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน
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แนวปฏิบัติที่ดี
1 จดัหำสนิค้ำและบรกิำรให้มผีลดต่ีอบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืมำกทีส่ดุ โดยต้อง 

ค�ำนึงถงึควำมตอ้งกำรและควำมคุม้คำ่ทัง้คณุภำพ รำคำ จ�ำนวน เวลำกำรให้บรกิำร 

ควำมรวดเรว็กำรจดัหำตอ้งด�ำเนินกำรอยำ่งโปรง่ใส ให้ขอ้มลูแกคู่ค่ำ้อยำ่งเทำ่เทียม 

ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยวิธีกำรที่เปิดเผย ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้ำ 

สร้ำงกำรแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่ำงคู่ค้ำ วิธีกำรจัดหำ มีระบบ และมีกำรควบคุม

ที่รัดกุมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำงธุรกิจกำรค้ำ

2 ควรมกีำรวำงแผนจดัหำลว่งหนำ้และระบบกำรบรหิำรกำรจดัหำทีดี่ เพ่ือหลีกเล่ียง

กำรจัดหำอย่ำงเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

3 ไม่เอำเปรียบคู่ค้ำ โดยจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์และควำมเสียหำยที่อำจเกิดข้ึน 

ต่อช่ือเสียงและภำพพจน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในสำยตำของบุคคล

ภำยนอกกำรเจรจำต่อรองต้องอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมสัมพันธ์เชิงธุรกิจและ 

เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ำย สำมำรถเปิดเผยและตรวจสอบได้

4 รักษำควำมสัมพันธ์กับคู่ค้ำในเชิงธุรกิจด้วยควำมเสมอภำค ไม่เรียกร้องรับ

ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจำกคู่ค้ำ ควรรับฟัง 

ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้ำร้องเรียนหรือแนะน�ำ เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรปฏิบัติงำน

5 กำรเชิญคู่ค้ำเพ่ือเสนอรำคำ จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้ำ 

ทุกรำยด้วยวิธีกำรที่เปิดเผย ให้โอกำสแก่คู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน เพ่ือให้เกิด 

กำรแข่งขันที่เป็นธรรม และต้องรักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกผู้เสนอรำคำหรือ 

ผู้เข้ำร่วมประกวดรำคำแต่ละรำยไว้เป็นควำมลับ ไม่เปิดเผยให้รำยอื่นทรำบ  

รวมทั้งต้องเก็บรักษำเอกสำรหลักฐำนกำรเจรจำต่อรองกำรร่ำง / จัดท�ำสัญญำ 

และกำรปฏิบัติตำมสัญญำไว้เป็นหลักฐำนตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด

6 สนับสนุนให้มีกำรจัดหำพัสดุและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรที่เป็นคนไทย หรือ 

บริษัทในเครือ ตำมควำมเหมำะสม โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

และบริษัทในเครือ และควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ
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8

7 สนับสนุนให้มีกำรจัดหำพัสดุและบริกำรจำกผู้ประกอบกำรที่ปฏิบัติตำมกฎหมำย

เคำรพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เข้ำข่ำยหรือมีประโยชน์จำกกำรใช้แรงงำนที่ขัด

ต่อกฎหมำย ค�ำนึงถึงนโยบำย คุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

สิ�งแวดล้อม และควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งน้ี  

ผู้ประกอบกำรตอ้งจัดกำรใหพ้นกังำนของตนท�ำงำนในสภำพแวดลอ้มที่ปลอดภยั

และต้องเคำรพในสิทธิพ้ืนฐำนทำงสังคมของบุคคล ตลอดจนด�ำเนินธุรกิจด้วย

คณุธรรม จรยิธรรม และปฏบิตัติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั ปรำศจำกกำรให้สนิบน 

แก่ภำคเอกชนหรือภำครัฐในทุกรูปแบบ

8 ผู้บริหำรตำมอ�ำนำจกำรจัดหำจะต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบให้พนักงำน 

ผู้ด�ำเนินกำรจัดหำ มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจและจรรยำบรรณของ

หน่วยงำนอย่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมีกำรปฏิบัติผิดจรรยำบรรณ ต้องด�ำเนิน 

กำรสอบสวนและพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมข้ันตอน นอกจำกน้ี ต้องใช้ดุลยพินิจ 

ในกำรให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนด้วย

ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร
ทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นทรัพย์สินที่มีค่ำต่อกำรขับเคล่ือน

ธรุกจิของบรษิทัฯ พนักงำนมหีนำ้ทีต่อ้งปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ  

ค�ำส่ัง และกฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทำงปัญญำ 

อย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดประมวลหลักกำรปฏิบัติ 

ด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แน่ใจว่ำ

ทรัพยส์นิทำงปัญญำของบรษิทัฯ จะได้รบักำรบรหิำร จดักำร และคุม้ครองอย่ำงมปีระสิทธภิำพ 

เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สินทำงปัญญำได้อย่ำงเต็มที่ 

แนวปฏิบัติที่ดี

8.1 ทรัพย์สินทางปัญญา
1 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ส่งเสริมให้พนักงำนสร้ำงสรรค์ผลงำน สิ�งประดิษฐ์  

หรืองำนวิจัยและพัฒนำที่เกิดจำกควำมมุมำนะอุตสำหะของพนักงำนโดยที ่

ไม่ละเมิดผลงำนสิ�งประดิษฐ์ หรืองำนวิจัยและพัฒนำ หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ
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ของบุคคลอื่นใด ศึกษำวิจัย เขียนหนังสือต�ำรำ จัดท�ำส่ือสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ เพ่ือ 

เสริมสร้ำงควำมรู้ โดยผลตอบแทนจำกงำนเหล่ำน้ันย่อมเป็นสิทธิของพนักงำน 

น้ันเอง อย่ำงไรก็ตำม งำนใดเป็นงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกบริษัทฯ และบริษัท 

ในเครือ ให้จัดท�ำข้ึนหรือเป็นงำนที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือ

เป็นงำนที่เรียนรู้จำกบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

เป็นเจ้ำของสิทธิในงำนวิจัยเป็นผู้ขอลิขสิทธิ�สิทธิบัตรและเป็นเจ้ำของลิขสิทธิ� 

สิทธิบัตร รวมถึงผลตอบแทนที่ได้จำกงำนนั้น

2 เม่ือมีทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกิดจำกกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน สิ�งประดิษฐ์ หรือ 

งำนวิจัยและพัฒนำที่เกิดข้ึนในช่วงกำรเป็นพนักงำน หรือเกิดจำกขอบเขตหน้ำที ่

หรือเกิดจำกกำรใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ หรือเงินทุนบริษัทฯ หรือเกิดจำกมีกำรใช้

ทรัพยำกรของบริษัทฯ พนักงำนมีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมรำยงำนและเอกสำร 

ที่จ�ำเป็น เพ่ือเปิดเผยให้กับบุคลำกรที่รับผิดชอบส่วนงำนทรัพย์สินทำงปัญญำ

อย่ำงทันท่วงที ในกำรที่จะประเมินว่ำควรขอรับควำมคุ้มครองทำงทรัพย์สิน

ทำงปัญญำในรูปแบบใดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทรัพย์สินทำง

ปัญญำน้ัน บริษัทฯ เป็นเจ้ำของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะตกลง

เป็นอย่ำงอื่น ทั้งน้ี พนักงำนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบ และนโยบำย 

ในกำรโอนสิทธิทั้งหมดให้เป็นของบริษัทฯ

3 พนกังำนมีหนำ้ทีเ่คำรพ หรอืไม่ละเมิด หรอืกระท�ำกำรทีมี่ควำมเส่ียงต่อกำรละเมดิ

ทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่นไม่ว่ำจะทำงตรงหรือทำงอ้อม 

4 ในกรณีที่มีกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบริษัทฯ พนักงำนมีหน้ำที่ต้อง

รำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำหรือส่วนงำนที่รับผิดชอบด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ในกำรละเมิดดังกล่ำว

5 ในกำรเข้ำถึงสถำนที่ปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือสถำนที่

ที่มีกฎระเบียบเพ่ือควำมคุ้มครองเร่ืองทรัพย์สินทำงปัญญำและควำมลับต่ำงๆ 

พนักงำนมีหน้ำที่ปฏิบัติตำมกฎหรือระเบียบนั้นๆ อย่ำงเคร่งครัด 

8.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้จัดให้มีกำรบริหำรควำมปลอดภัยของระบบ

สำรสนเทศ ซึ่งหมำยถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูล

สำรสนเทศตำมมำตรฐำนสำกล และแนวทำงกำรก�ำกับดูแลข้อมูล กำรจัดล�ำดับ
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ชัน้ควำมลับของข้อมูล และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมบริษัทฯ และบริษัท 

ในเครือ ดังน้ัน พนักงำนทุกคน จึงมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและดูแล 

ให้ระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่อยู่ในควำมครอบครองหรือ

หน้ำทีรั่บผิดชอบของตนไมใ่หผู้้ทีไ่มไ่ด้รบัอนญุำตเข้ำถงึโดยมิชอบและไมเ่ปิดเผย

สำรสนเทศทีมี่ควำมส�ำคัญทำงธรุกจิต่อผู้ไมเ่ก่ียวขอ้ง ทัง้น้ี กำรด�ำเนนิกำรทีก่ล่ำวมำ 

ข้ำงต้นของพนักงำนต้องไม่ขัดต่อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

2 พนักงำนต้องมีวินัยในกำรใช้ระบบสำรสนเทศ กำรใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูล และ

อุปกรณ์ส่ือสำรของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่ให้ส่งผลกระทบในแง่ลบ 

ต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และผู้อื่น อำทิ ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเข้ำถึงระบบ

สำรสนเทศโดยมชิอบ สรำ้งควำมเสยีหำยตอ่ช่ือเสยีงและทรัพยสิ์น รบกวนหรอืกอ่ 

ควำมร�ำคำญต่อกำรท�ำงำนของระบบสำรสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่ำน  

ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ภำพข้อควำมหรือเสียงที่ไม่เหมำะสมกับ 

ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจำรีตประเพณี รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว 

หรือกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำย

3 พนกังำนต้องไม่ละเมดิซอฟต์แวร์งำนอนัมลีขิสทิธิ�ซอฟต์แวร์ หรอืทรัพย์สนิทำงปัญญำ

ทัง้ของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื หรือของผู้อืน่ อนัได้แก่แต่ไม่จ�ำกัดเพียงซอฟต์แวร์ 

ลขิสทิธิ� สทิธบัิตร ควำมรู้เฉพำะทำง ควำมลับทำงกำรค้ำ เป็นต้น โดยกำรน�ำมำใช้  

ท�ำซ�ำ้ ดัดแปลง เปิดเผยหรือเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  

เว้นแต่ได้รบัอนญุำตจำกเจ้ำของข้อมลูอย่ำงถกูต้องแล้วเท่ำน้ัน ในกรณทีีม่ข้ีอสงสยั

ควรติดต่อส่วนงำนทีรั่บผดิชอบด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำเพ่ือขอควำมเห็นก่อนเสมอ 

และปฏิบตัติำมกฎเกณฑ์์กำรใช้ข้อมลูตำมประเภทช้ันควำมลับของข้อมูล เพ่ือป้องกนั

กำรเปิดเผยหรอืร่ัวไหลของข้อมูล

4 พนักงำนต้องเกบ็รกัษำรหสัผำ่นของตนให้เป็นควำมลับไมบ่อกแกผู้่อืน่เพ่ือปอ้งกนั

ไม่ให้ผู้อื่นเข้ำถึงรหัสผ่ำนของตน ใช้งำนระบบสำรสนเทศให้ถูกต้องตำมสิทธิ 

ที่ได้รับอนุญำต รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้ำไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่มี 

ระบบป้องกนัควำมปลอดภัยของข้อมลู และอำจจะเป็นอนัตรำยต่อระบบคอมพวิเตอร์ 

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หำกพนักงำนพบเห็นกำรหลอกลวงโดยใช้อีเมล

หรือหน้ำเว็บไซต์ปลอมเพ่ือให้ได้มำซึ่งข้อมูล เช่น ช่ือผู้ใช้ รหัสผ่ำน หรือข้อมูล 

ส่วนบคุคลอืน่ๆ ให้รบีแจ้งหน่วยงำนทีดู่แลระบบควำมม่ันคงปลอดภัยทำงเทคโนโลยี

สำรสนเทศของบริษัทฯ โดยทันที
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5 กรณทีีพ่นกังำนขออนุญำตใหผู้้ปฏิบติังำนสมทบหรอืพนกังำนของผู้รับจำ้งใชร้ะบบ

สำรสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พนักงำนผู้ขอต้องควบคุมกำรใช้งำน

ของผู้ปฏิบัติงำนสมทบพนักงำนของผู้รับจ้ำงและต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย

ที่เกิดขึ้น

6 พนักงำนต้องระมดัระวงัในกำรใช้จดหมำยอิเลก็ทรอนกิส์ เพ่ือไม่ให้เกดิควำมเสยีหำย

ต่อบริษัทฯ หรอืละเมิดสิทธิ� สร้ำงควำมร�ำคำญต่อบุคคลอืน่ หรือผดิกฎหมำย หรอื

ละเมดิศลีธรรม และไม่แสวงหำประโยชน์ หรอือนญุำตให้ผู้อืน่แสวงหำผลประโยชน์

ในเชิงธุรกิจจำกกำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบเครือข่ำยของบริษัทฯ  

และพนักงำนต้องใช้ที่อยู่จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ เพ่ือกำรท�ำงำนของ 

บรษัิทฯ เท่ำน้ัน

7 พนกังำนตอ้งเขำ้รบักำรอบรมและทดสอบกำรสรำ้งควำมตระหนกัรู้ดำ้นควำมม่ันคง

ปลอดภยัสำรสนเทศและควำมมั่นคงปลอดภยัทำงไซเบอร์อยำ่งสม�่ำเสมอ รวมทั้ง 

ปฎิบัติตำมนโยบำย ข้อก�ำหนดและประกำศ รวมทั้งค�ำส่ังทำงด้ำนควำมม่ันคง

ปลอดภัยสำรสนเทศและควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์อย่ำงเคร่งครัด

8 พนักงำนตอ้งใชอ้ปุกรณแ์บบพกพำและท�ำกำรปรบัปรงุระบบปฏบิตักิำร (Update)  

ของอุปกรณ์แบบพกพำส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับมำตรฐำนที่ทำงบริษัทฯ  

ก�ำหนดไว้

9 ในกรณีที่พนักงำนมีกำรเข้ำท�ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์กับผู้อื่น / บุคคลอื่นใด 

พนักงำนต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์และประกำศ

ที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

10 หำกพบข้อสงสัยว่ำพนักงำนคนใดใช้งำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 

กำรส่ือสำรในทำงที่ไม่เหมำะสมหรือมีกำรละเมิดหรือมีเหตุอันควรเพ่ือป้องกัน

ควำมปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัท 

ในเครอื หนว่ยงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยจะเข้ำตรวจสอบ ตดิตำม สอบสวนและควบคมุ

กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของพนักงำนนั้นๆ 
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สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบำยบริหำรงำน 

ตำมกฎหมำยด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่กำรเมือง  

และมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมืองอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้ง

มีควำมเป็นอิสระทั้งในกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำ ยึดม่ัน 

ในระบอบประชำธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงำนไปใช้สิทธิเลือกต้ังตำมรัฐธรรมนูญ โดยได้

ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับพนักงำนไว้ ดังนี้

แนวปฏิบัติที่ดี

 1 ควรใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญและกฎหมำยอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง

 2 ห้ำมเข้ำร่วมกิจกรรมใดๆ ทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมเข้ำใจว่ำบริษทัฯ และบรษิทัในเครือ  

มี ส่วนเกี่ยวข้องหรือให้กำรสนับสนุนทำงกำรเมืองแก่นักกำรเมือง หรือ

พรรคกำรเมอืง หรือกลุ่มพลังทำงกำรเมืองใดๆ

 3 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่มีนโยบำยให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน ทรัพยำกร 

หรือทรัพย์สินอื่นใด ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่นักกำรเมือง หรือ

พรรคกำรเมือง หรอืกลุ่มพลงัทำงกำรเมอืงใดๆ เพ่ือผลประโยชนข์องนกักำรเมอืง 

หรือพรรคกำรเมือง หรือกลุ่มพลังทำงกำรเมืองนั้นๆ

จรรยาบรรณของพนักงาน
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติตนของพนักงำนเป็นแนวทำง

ในกำรประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับกำรท�ำงำน

กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำส่ัง และประกำศของบริษัทฯ  

และบริษัทในเครือ โดยมุ่งหวังให้พนักงำนทุกคนพัฒนำและ

เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนเป็นทีม สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ค�ำนึงถึง

ควำมเสมอภำคและควำมซื่อสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ หำกพบว่ำมีกำรละเมิดต่อหลักกำรที่

ก�ำหนดข้ึนน้ี และผลกำรสอบสวนอย่ำงเป็นธรรมแล้วปรำกฏวำ่เป็นจริง พนกังำนจะไดรั้บกำร

พจิำรณำลงโทษทำงวนิยัตำมขอ้ก�ำหนดของบรษิทัฯ และ / หรอืโทษตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

10

9
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แนวปฏิบัติที่ดี

1 พนักงำนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเต็ม 

ควำมสำมำรถด้วยควำมรับผิดชอบในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย ซื่อสัตย์สุจริต  

มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เกิดผลส�ำเร็จของงำน ปฏิบัติตำมข้อบังคับกำรท�ำงำน กฎ ระเบียบ  

ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง ประกำศ นโยบำย และวัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือเป็นส�ำคัญ

2 เคำรพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงำน หลีกเล่ียงกำรน�ำเอำข้อมูลหรือเร่ืองรำว

ของพนักงำนอื่น ทั้งเร่ืองที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนและเร่ืองส่วนตัวไปเปิดเผย  

หรือวิพำกษ์วิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่พนักงำน หรือ

ภำพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

3 ไม่กล่ำวร้ำยหรือกระท�ำกำรใดๆ อันจะน�ำไปสู่ควำมแตกแยกหรือควำมเสียหำย

ภำยในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

4 รกัษำและรว่มสรำ้งสรรค์ให้เกดิควำมสำมคัคเีป็นน�้ำหน่ึงใจเดยีวกนัในหมู่พนกังำน 

ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัท 

ในเครือโดยรวม

5 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงำนด้วยควำมสุภำพ มีน�้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง

ข้อมลูทีจ่�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมงำน และปรับตนให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกับ 

บุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่น�ำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็น 

ผลงำนของตน

6 มีควำมมุ่งม่ันที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยกำรใฝ่ศึกษำหำควำมรู้และประสบกำรณ์ 

เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำตนเองไปในทำงที่เป็น

ประโยชนต์อ่ตนเองและบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอือยู่เสมอ พรอ้มทัง้แบง่ปันควำมรู้ 

กับเพ่ือนร่วมงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ 

ของพนักงำน และสร้ำงฐำนควำมรู้ที่เป็นปัจจัยในควำมส�ำเร็จให้แก่บริษัทฯ และ

บริษัทในเครือ

7 ยึดม่ันในหลักคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจำกอบำยมุขและสิ�งเสพติดทั้งปวง  

โดยไม่ประพฤติตนในทำงที่อำจท�ำให้เส่ือมเสียช่ือเสียงของตนเองและบริษัทฯ  

หรือบริษัทในเครือ
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8 ไมแ่สดงพฤติกรรมทีมี่ลกัษณะกำ้วรำ้ว ขม่ขู่ หรอืสร้ำงควำมอบัอำย หรอืหวำดกลัว

แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภำพแวดล้อมที่บั่นทอนจิตใจ หรือรบกวนกำรปฏิบัติงำน  

ทัง้น้ี พฤติกรรมดังกล่ำว หมำยควำมรวมถึง กำรลวนลำม อนำจำร เกีย้วพำรำสี  

หรือกำรคุกคำมทำงเพศ ไม่ว่ำจะด้วยวำจำหรือทำงร่ำงกำย ที่มีวัตถุประสงค์เป็น 

กำรละเมิดศักดิ�ศรีและสิทธิควำมเป็นส่วนตัวอันมีลักษณะที่ท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำ 

รู้สึกเดือดร้อน ร�ำคำญ หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยมิได้ยินยอมต่อกำรกระท�ำน้ัน  

รวมทั้งกำรกระท�ำใดๆ ที่เป็นกำรล่วงละเมิดผู้อื่นตำมกฎหมำย

 9 ไม่ปกปิดควำมผิด หรือกำรกระท�ำใดๆ ที่อำจส่อไปในทำงที่ผิดหรืออำจเป็น 

ต้นเหตุให้เกิดกำรกระท�ำผิด และแจ้งผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับช้ัน หรือส�ำนัก

กรรมกำรผู้จดักำร หรอืสว่นงำนตรวจสอบภำยใน หรอืชอ่งทำงกำรรับขอ้รอ้งเรยีน  

(Whistleblower Channel) หำกพบเห็นกำรกระท�ำใดๆ ที่ส่อว่ำเป็นกำรทุจริต 

หรือประพฤติมิชอบภำยในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องแจ้งให้ทรำบในทันที 

เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและป้องกัน

10 ช่วยด�ำเนนิกำรใดๆ ทีจ่ะรกัษำสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรท�ำงำน รวมทัง้

กำรพัฒนำองค์กรไปสู่ควำมเป็นเลิศ

11 กำรเข้ำรับต�ำแหน่งในสถำบันวิชำชีพ หรืองำนบริกำรสำธำรณะ จะต้องได้รับ

อนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำก่อน

12 ไม่แสวงหำประโยชน์ในทำงมิชอบจำกต�ำแหน่งหน้ำที่หรือช่ือเสียงของบริษัทฯ  

และบริษัทในเครือ

13 ไม่ประกอบธุรกิจหรือให้เครือญำติประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัท

ในเครือ 

14 ดูแลรกัษำผลประโยชนข์องบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื และใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ  

และบริษัทในเครืออย่ำงคุ้มค่ำและประหยัด โดยไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ และ 

บริษัทในเครือไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

15 หม่ันตรวจสอบและปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้มปีระสิทธภิำพและประสิทธผิล

สูงสุดอย่ำงต่อเนื่อง

16 ไม่น�ำช่ือหรือสัญลักษณ์บริษัทฯ และบริษัทในเครือไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต 

เพื่อแสวงประโยชน์หรือเพื่อเรียกร้องควำมสนใจหรือบริกำรอื่นๆ อันอำจจะท�ำให้

เป็นผลเสียหำยต่อภำพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 
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17 ไม่ก่อภำระผูกพันทำงกำรเงินกับบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ  

ที่อำจท�ำให้ไม่สำมำรถใช้ควำมเป็นกลำงในกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติงำนได้

18  เคำรพในหลักกำรของสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนับสนุนและเคำรพ 

หลักกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและ

ระดบัสำกล โดยก�ำหนดใหม้นีโยบำยสทิธมินษุยชนของ 

บริษัทฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร พร้อมกับให้ควำมส�ำคัญ 

ในกำรปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนด้วยควำมเสมอภำคโดยไม่แบ่งแยกถิ�นก�ำเนิด เชื้อชำติ เพศ 

อำยุ สีผิว ศำสนำ ผู้ด้อยโอกำส หรือควำมพิกำรใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อกำรปฏิบัติงำน รวมทั้ง

ไมเ่ขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรลว่งละเมดิสทิธมินษุยชน ตลอดจนไมใ่ชแ้รงงำนทีผ่ดิกฎหมำย 

และกิจกรรมต่ำงๆ ที่จะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทำน ด้วยกำรยอมรับ 

หลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ 

และตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของกฎหมำยแรงงำนในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ได้เข้ำไปลงทุน

แนวปฏิบัติที่ดี

 1 ยึดถือและปฏิบัติตำมนโยบำยสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ได้ประกำศใช้เป็น 

ลำยลักษณ์อักษรโดยเคร่งครัด 

 2 ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดควำมเคำรพต่อสิทธิในกำรปกป้อง

คุม้ครองและเคำรพสทิธมินษุยชนข้ันพ้ืนฐำนในทกุระดบั โดยจะไมม่บีคุคลใดไดร้บั

กำรปฏบิตัอิยำ่งไมเ่ป็นธรรมหรอืเลอืกปฏบิตั ิไม่วำ่จะเป็นกำรเลอืกปฏบิตัเิน่ืองจำก

เชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ สีผิว ชำติก�ำเนิด หรือสังคม ศำสนำ สถำนะทำงสังคม เพศ อำยุ 

ลกัษณะ หรอืรปูลกัษณท์ำงกำยภำพ ภำษำ ควำมเหน็ทำงกำรเมือง ทรพัยส์นิ หรอื

สถำนะอื่นใด
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 3 มุ่งม่ันและรักษำไว้ซึ่งสภำพกำรท�ำงำนที่ เป็นธรรมและเป็นแบบอย่ำงที่ ดี 

ในกำรด�ำเนินธุรกิจที่เป็นไปตำมสิทธิมนุษยชน อำทิ ให้ควำมส�ำคัญกับสิทธิ 

ที่เท่ำเทียมกันของสตรี กำรไม่ใช้แรงงำนเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงกำรเคำรพ 

ตอ่หลักสทิธมินุษยชน ตลอดจนปฏบิตัตินอยู่บนมำตรฐำนสำกลเกีย่วกับหลักกำร

ด้ำนสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภำพ และควำมเสมอภำค

 4 ส่งเสริมสิทธิตำมระเบียบสังคมและระเบียบสำกลในทุกๆ ที่ที่บริษัทฯ หรือบริษัท 

ในเครอืด�ำเนินธรุกจิ เพ่ือใหม่ั้นใจวำ่กำรด�ำเนนิธรุกจิดงักลำ่ว มไิดม้สีว่นรว่มกระท�ำ 

หรืองดเว้นกำรกระท�ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมและ 

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรร่วมธุรกิจกับลูกค้ำหรือคู่ค้ำที่เคำรพหลักกำรดังกล่ำวด้วย

การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน /  
ข้อเสนอแนะ / ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  

และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�ำหนดให้มีหน่วยงำนรับแจ้งเหตุ  

ข้อร้องเรยีน หรือข้อเสนอแนะจำกผู้มส่ีวนได้เสยีทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำร

ด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะชี้แจงข้อเท็จจริง 

ในเบื้องต้นและแนวทำงกำรจดักำร หรอืแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนในเร่ืองดังกล่ำวให้ผู้ร้องเรยีน 

รวมถึงผู้ทีเ่กีย่วข้องทรำบ

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถแจ้งเบำะแสในกรณีที่พบกำรประพฤติ 

ที่ไม่เหมำะสม ขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี หรือนโยบำย 

กำรก�ำกับกำรปฏบิตังิำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือพบมกีำรกระท�ำผิดกฎหมำย 

หรือข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบุคคล หรือเหตุกำรณ์ที่อำจก่อให้เกิด 

ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตำมช่องทำงที่ได้ระบุไว้ในนโยบำยกำรรับเรื่อง 

รอ้งเรยีน โดยบรษิทัฯ และบรษิทัในเครือ จะรกัษำขอ้มูลดังกลำ่วไว้เป็นควำมลับ และจะปกปอ้ง

ผู้ร้องเรียนที่อยู่บนหลักสุจริต
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ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัในเครอื ยอ่มเกีย่วขอ้ง 

กบัผู้มสีว่นได้เสยีหลำยกลุ่ม ต้ังแตผู้่ถอืหุ้น ลกูคำ้ คูค่ำ้ คูแ่ขง่

ทำงกำรคำ้ เจำ้หน้ี ภำครัฐ พนกังำน ไปจนถงึชุมชน สงัคม และ

สิ�งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน ดังน้ัน 

จึงได้ก�ำหนดนโยบำยควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ส่งเสรมิให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธข้ัินพ้ืนฐำนของตน และมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจ 

สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตอย่ำงย่ังยืน สร้ำงมูลค่ำเพิ�มและ 

ให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมอย่ำงต่อเน่ือง รวมทั้งด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับ 

ดูแลกิจกำรที่ดี

แนวปฏิบัติที่ดี
1. บริหำรจัดกำรและปฏิบัติหน้ำที่ โดยน�ำควำมรู้และทักษะกำรบริหำร 

มำประยุกต์ใช้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน

ตัดสินใจด�ำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม 

ต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

2. ไมด่�ำเนนิกำรใดๆ ในลกัษณะทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

3. รำยงำนสถำนภำพทำงกำรเงินและมิใช่กำรเงิน รวมถึงแนวโน้มในอนำคต 

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน สม�่ำเสมอ  

และครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง

4. ไม่แสวงหำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภำยใน 

ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลควำมลับทำงธุรกิจ 

อันจะน�ำมำซึ่งผลเสียของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต่อบุคคลภำยนอก
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13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า
มุ่งม่ันสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมม่ันใจให้กับลูกค้ำและประชำชนที่จะได้รับ

ผลิตภัณฑ์์และบริกำรที่ดีมีคุณภำพในระดับรำคำที่เหมำะสม และยกระดับมำตรฐำน 

ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งรักษำสัมพันธภำพที่ดีและยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี
1. มุ่งม่ันพัฒนำคุณภำพของสินค้ำและบริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร

ของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง

2. เปิดเผยข่ำวสำรข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง  

ทันต่อเหตุกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ให้กำรรับประกันสินค้ำและบริกำรภำยใต้เงื่อนไขเวลำที่เหมำะสม มีระบบ

กำรรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้ำและบริกำร และด�ำเนินกำรอย่ำงดีที่สุด 

เพื่อให้ลูกค้ำได้รับกำรตอบสนองอย่ำงรวดเร็ว

4. ไม่ค้ำก�ำไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภำพของสินค้ำหรือบริกำร 

ในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่ก�ำหนดเงื่อนไขกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม

ต่อลูกค้ำ

5. ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด หำกไม่สำมำรถ 

ปฏิบติัได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำแนวทำง

แก้ไข

6. ให้ควำมส�ำคัญและรับฟังควำมคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ  

ของลกูค้ำ หรอืผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง เพ่ือน�ำมำปรบัปรงุแก้ไขในกำรปฏบิตังิำน

7. มีควำมมุ่งม่ันที่จะป้องกันและต่อต้ำนกำรกระท�ำที่ส่อไปในทำงทุจริต 

คอร์รัปชัน และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำหรือฝ่ำยจัดกำรทรำบ

8 ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษำควำมลับของลูกค้ำ  

และไม่น�ำข้อมูลของลูกค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ค�ำนึงถงึควำมเสมอภำคและควำมซือ่สัตย์ในกำรด�ำเนินธรุกจิ รักษำผลประโยชน์

ร่วมกบัคูค้่ำ โดยกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกติกำทีก่�ำหนดร่วมกนัอย่ำงเคร่งครัด และ

มีจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นกำรใช้อ�ำนำจหน้ำที่เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตน ทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อม 

2. ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียม เสมอภำค รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน 

ครบถ้วน ไม่มีอคติ เพ่ือให้เกิดกำรแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้

3. รักษำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกคู่ค้ำแต่ละรำยไว้เป็นควำมลับ 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสำรที่เป็นควำมลับของบริษัทฯ แก่บุคคลที ่

ไม่เกี่ยวข้อง 

5. ไม่เรียกร้องและไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน กำรสนับสนุน หรือประโยชน ์

อื่นใดจำกคู่ค้ำ ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม

6. ให้ควำมส�ำคัญและรับฟังควำมคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ 

ของคู่ค้ำหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมำปรับปรุงแก้ไขในกำรปฏิบัติงำน

7. มีควำมมุ่งม่ันที่จะป้องกันและต่อต้ำนกำรกระท�ำที่ส่อไปในทำงทุจริต

คอร์รัปชัน และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำหรือฝ่ำยจัดกำรทรำบ

8. ไม่เลี้ยงหรือรับเลี้ยงจำกคู่ค้ำ ยกเว้นกรณี Business Meals ร่วมกับทีมงำน 

9. ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมำยต่ำงๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและรักษำควำมลับของคู่ค้ำ  

และไม่น�ำข้อมูลของคู่ค้ำมำใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ปฏิบติัต่อคูแ่ข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกบัหลักสำกล ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำย

เกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ และยึดถือกติกำของกำรแข่งขันอย่ำง 

เป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม

2. ไม่แสวงหำข้อมูลทีเ่ป็นควำมลับของคูแ่ข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธกีำรทีไ่ม่สุจริต

หรือไม่เหมำะสม

3. ไม่ท�ำลำยช่ือเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำให้ร้ำยป้ำยสีและ

โจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกมูลควำมจริง

13.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ยึดถือแนวทำงกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมตำมเงื่อนไขและรับผิดชอบต่อเจ้ำหน้ี  

รวมถึงกำรช�ำระคืนตำมก�ำหนดเวลำ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. รักษำและปฏิบติัตำมเงือ่นไขทีมี่ต่อเจ้ำหน้ีโดยเคร่งครัด ทัง้ในแง่กำรช�ำระคนื 

กำรดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ

2. รำยงำนฐำนะทำงกำรเงินแก่เจ้ำหน้ีตำมข้อก�ำหนดในสัญญำเงินกู้อย่ำง 

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

3. รำยงำนเจ้ำหน้ีล่วงหน้ำหำกไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อผูกพันในสัญญำ 

และร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำว เพ่ือไม่ให้เกิดกำรผิดนัด 

ช�ำระหนี้

13.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ
ให้ควำมส�ำคัญกับภำครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัท

ในเครือ จึงได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อภำครัฐในประเทศต่ำงๆ ที่เข้ำไปลงทุน 

เพื่อหลีกเลี่ยงกำรด�ำเนินกำรที่อำจส่งผลต่อกำรกระท�ำที่ไม่เหมำะสม
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. พึงด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตรงไปตรงมำ เม่ือมีกำรติดต่อท�ำธุรกรรมกับ 

เจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนของรัฐ

2. พึงตระหนักว่ำในแต่ละท้องถิ่นหรือบำงประเทศ อำจมีกฎหมำย เงื่อนไข 

ข้ันตอน หลักเกณฑ์์ วิธีปฏิบัติ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่ำงๆ  

ในกำรด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับกำรให้รำงวัล กำรบริจำคเงิน กำรจ้ำงงำน  

กำรต้อนรับ พนักงำนของรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐที่แตกต่ำงกัน

3. พึงปฏิบัติตำมกฎในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรว่ำจ้ำง

พนักงำนของรัฐ ทั้งในกรณีที่ว่ำจ้ำงเพ่ือมำเป็นที่ปรึกษำหรือเป็นพนักงำน

ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยเงื่อนไขที่ว่ำจ้ำงต้องโปร่งใสและ 

เหมำะสม

4. พึงหลีกเล่ียงกำรท�ำธุรกรรมกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือสมำชิกครอบครัว

ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในขณะที่เจ้ำหน้ำที่ดังกล่ำวมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ 

เกี่ยวกับสัญญำที่ท�ำกับรัฐ

5. กำรท�ำควำมรู้จกัหรือกำรสร้ำงสัมพันธ์อนัดีระหว่ำงภำครัฐและบริษทัฯ และ 

บริษัทในเครือ ในขอบเขตที่เหมำะสม สำมำรถท�ำได้ เช่น กำรพบปะพูดคุย 

ในที่สำธำรณะต่ำงๆ กำรแสดงควำมยินดีในวำระโอกำสเทศกำล หรือ 

ตำมประเพณีปฏิบัติ

13.7 การปฏิบัติต่อพนักงาน
มุ่งม่ันพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ เสริมสร้ำงวัฒนธรรม และ 

บรรยำกำศกำรท�ำงำน ส่งเสริมกำรท�ำงำนเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแล 

ควำมปลอดภัยและรักษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำ 

ถ่ำยทอดควำมรู้และควำมสำมำรถของพนักงำน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จำกพนักงำนทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมและเสมอภำค ก�ำหนดและต่อยอดกำรปลูกฝัง

วัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่ำพนักงำนทุกคนเป็นหน่ึงปัจจัยส�ำคัญและมีคุณค่ำ

น�ำมำซึ่งควำมส�ำเร็จ ควำมก้ำวหน้ำ และกำรเจริญเติบโตอย่ำงย่ังยืนของบริษัทฯ และ 

บริษัทในเครือ
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แนวปฏิบัติที่ดี
1. ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงำนและหลักกำร 

เกีย่วกบัสิทธมินุษยชนข้ันพ้ืนฐำนตำมเกณฑ์์สำกล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ก�ำเนิด 

เชื้อชำติ เพศ อำยุ สีผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ 

หรือสถำนะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งให ้

ควำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชนและศักดิ�ศรีของควำมเป็นมนุษย์

2. บริหำรจดักำรทรัพยำกรบคุคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ / เป้ำหมำย

ธรุกจิ และจดัวำงระบบและกระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลให้เทยีบเคยีง

ได้กับธุรกิจชั้นน�ำ โดยมีควำมชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทำง

เดียวกันทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

3. ผู้บงัคบับญัชำทกุคนมีหน้ำทีใ่นกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลภำยในหน่วยงำน

ของตน ตำมระบบและแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลของบริษทัฯ และ 

บริษัทในเครือ และบริหำรงำนโดยหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม 

ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงในหน้ำที่กำรงำนของพนักงำน

4. กำรพัฒนำทรัพยำกรบคุคลเป็นเร่ืองขององค์กร ผู้บงัคบับญัชำ และพนักงำน

ทุกคน ดังนี้

• องค์กรจะคัดสรรและสร้ำงคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในกำรท�ำงำน 

อย่ำงมืออำชีพ และพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถให้มีประสิทธิภำพ 

ในหน้ำที่ที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง

• ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่วำงแผน ติดตำม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ

และสนับสนุนกำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงเสมอภำค

• พนักงำนมีโอกำสเท่ำเทียมในกำรพัฒนำทักษะและควำมสำมำรถของ

ตนเอง

5. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงำน โดยควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ  

ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่ำงๆ ข้ึนอยู่กับคุณภำพ ผลส�ำเร็จของงำน 

ทัศนคติ และศักยภำพของพนักงำน

6. กำรแต่งต้ังและโยกย้ำย รวมถงึกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษพนักงำน กระท�ำ

ด้วยควำมเสมอภำค สุจริตใจ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ

และควำมเหมำะสม รวมทั้งกำรกระท�ำหรือกำรปฏิบัติของพนักงำนนั้นๆ
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7. สนับสนุนกำรจดัต้ังกลุ่มชมรมของพนักงำนภำยในบริษทัฯ และบริษทัในเครือ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมควำมสัมพันธ์ แลกเปล่ียนองค์ควำมรู ้

ในกลุ่มพนักงำน ตลอดจนกำรจัดกิจกรรมเช่ือมควำมสัมพันธ์กับองค์กร

และชุมชนภำยนอก

8. ส่งเสริมให้พนักงำนมีคุณภำพชีวิตในกำรท�ำงำน มีควำมปลอดภัย และ 

อำชีวอนำมัยที่ดี ตลอดจนจัดกำรดูแลสถำนที่ท�ำงำนให้ปลอดจำกกำรใช ้

สำรเสพติดและกำรดื่มแอลกอฮอล์

9. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพนักงำนอยู่เสมอ และดูแลให้สถำนที่ท�ำงำนปลอดจำก 

กำรเล่นกำรพนันที่ขัดต่อกฎหมำย

10. รับฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจำกพนกังำนทุกระดบัอย่ำงเท่ำเทียมและ

เสมอภำค โดยมีช่องทำงให้พนักงำนสำมำรถแจ้งเร่ืองที่ส่อไปในทำงผิด 

ข้อบังคับกำรท�ำงำน ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง ประกำศ หรือกฎหมำยได้

13.8 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม ทั้งในด้ำน

ควำมปลอดภัย คุณภำพชีวิต และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ ส่งเสริมกำรใช้

พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตระหนักถึงคุณภำพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพ้ืนที ่

โดยรอบโรงงำนและในระดับประเทศ แบ่งปันผลก�ำไรส่วนหน่ึงเพ่ือตอบแทนและ

สร้ำงสรรค์ชุมชนและสังคม ค�ำนึงถึงกำรด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

โดยเร่ิมต้ังแต่ข้ันตอนกำรเร่ิมก่อสร้ำงโรงงำน กำรเลือกเทคโนโลยี ตลอดถงึกระบวนกำร

ผลิตและกระบวนกำรก�ำจดัของเสีย รวมถงึวิจยัและพัฒนำนวัตกรรมทีจ่ะส่งเสริมกำรใช้

พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

แนวปฏิบัติที่ดี
1. ค�ำนึงถึงทำงเลือกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ โดยไม่ก่อ 

ให้เกดิผลกระทบต่อควำมเสียหำยของสังคม ส่ิงแวดล้อม และคณุภำพชีวิต

ของประชำชน หรือเกิดน้อยที่สุด

2. คืนผลก�ำไรส่วนหนึ่งเพื่อสร้ำงสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสม�่ำเสมอ
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3. ปลูกฝังจติส�ำนึกในเร่ืองควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกดิข้ึน

ในหมู่พนักงำนทุกระดับอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง

4. ให้ควำมส�ำคัญในกำรท�ำธุรกรรมกับคู่ค้ำที่มีเจตจ�ำนงเดียวกันกับบริษัทฯ 

ในเรื่องควำมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

5. เป็นผู้น�ำในกำรส่งเสริมกำรใช้และกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงมีประสิทธภิำพ 

เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง

6. ถือเป็นหน้ำที่และเป็นนโยบำยหลักในกำรให้ควำมส�ำคัญกับกิจกรรมของ

ชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกดิกำรพัฒนำสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม

อย่ำงย่ังยืน โดยมุ่งสร้ำงสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ รวมทั้ง

สนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชน และกิจกรรมสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน 

ที่ด้อยโอกำสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้

7. รับฟังควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อให้กำรตอบสนองและ

กำรพัฒนำแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

8. อ�ำนวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทั้งในระยะใกล้และไกล

9. เข้ำร่วมและสนับสนุนกจิกรรมทีส่อดคล้องกบันโยบำยกำรพัฒนำสังคมและ

ประเทศ ทั้งนโยบำยรณรงค์ป้องกันและนโยบำยสร้ำงเสริม

10. ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำทักษะทำงกำรศึกษำของเยำวชน

และประชำชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส�ำนึกเร่ืองกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ�งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย

11. ใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง สรำ้งควำมเขำ้ใจ และรบัฟังปัญหำและผลกระทบอนัอำจ

เกิดข้ึนกับชุมชนโดยรอบ เพ่ือจัดกำรแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที อันจะเป็น

รำกฐำนของกำรอยู่ร่วมกันระหว่ำงโรงงำนและชุมชนอย่ำงไม่มปีัญหำขัดแย้ง

และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

12. ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ โดยเฉพำะอย่ำงยิ�งกิจกรรม

ของท้องถิ�นที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึง 

ควำมเหมำะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่ำงยั่งยืน
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13.9 การให้ความส�าคัญต่อคุณภาพ ความมั�นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
สิ�งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย สิ�งแวดล้อม และควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจในกำรปฏิบัติงำนด้วยมำตรฐำน

อย่ำงต่อเน่ือง ก�ำหนดและทบทวนนโยบำยคุณภำพ ควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย  

อำชีวอนำมัย สิ�งแวดล้อม และควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือ 

กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี
1. พนักงำนทุกคนต้องด�ำเนินงำน โดยมีระบบบริหำรคุณภำพ ควำมม่ันคง 

ควำมปลอดภยั อำชวีอนำมัย สิ�งแวดลอ้ม และควำมต่อเนือ่งทำงธุรกิจ เพือ่

เสรมิสร้ำงประสิทธภิำพ ประสิทธผิล และเกดิคณุค่ำสูงสุดทัง้ต่อกำรปฏิบติังำน

ต่อชีวิต ร่ำงกำย ทรัพย์สิน และสิ�งแวดล้อม

2. ผู้บริหำร พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำนสมทบ และพนักงำนของผู้รับจ้ำง จะต้อง

ยึดถือและปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย ข้อก�ำหนด และ

มำตรฐำนด้ำนคณุภำพ ควำมม่ันคง ควำมปลอดภัย อำชวีอนำมยั สิ�งแวดล้อม 

และควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด

3. บริษทัฯ และบริษทัในเครือ จะด�ำเนนิกำรทกุวิถทีำงเพ่ือควบคมุและป้องกนั

ควำมสญูเสยีในรปูแบบตำ่งๆ อนัเน่ืองมำจำกอบุติัเหต ุอคัคภัีย กำรบำดเจบ็  

หรือกำรเจ็บป่วยจำกกำรท�ำงำน กำรสูญหำยหรือเสียหำยในทรัพย์สิน  

กำรละเมิดระบบรักษำควำมปลอดภัย กำรปฏิบัติงำนไม่ถูกวิธี และ 

ควำมผิดพลำดต่ำงๆ ที่ เกิดข้ึน ตลอดจนกำรรักษำสภำพแวดล้อม 

ในกำรท�ำงำนที่ปลอดภัยต่อพนักงำนผู้ปฏิบัติงำนสมทบและพนักงำน 

ของผู้รับจ้ำง ทั้งน้ี ถือเป็นหน้ำที่รับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำน 

ในกำรรำยงำนกำรเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติกำรณ์โดยปฏิบัติตำมข้ันตอน 

ที่ก�ำหนดไว้

4. บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉิน 

ในทกุพ้ืนทีป่ฏิบตักิำร มแีผนจดักำรเหตฉุกุเฉนิและสภำวะวิกฤตขององคก์ร  



คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด 64

เพ่ือเตรียมพร้อมต่อกำรจัดกำรเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึน เช่น  

เพลิงไหม ้กำรหกล้นหรอืร่ัวไหลของเมด็พลำสติก น�้ำมัน กำ๊ซ สำรเคมี หรอื

ของเสีย และมีกำรเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อำจท�ำให้กำรด�ำเนิน

ธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภำพลักษณ์ขององค์กร

5. บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์และส่ือสำร เพ่ือ

สรำ้งควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และเผยแพรข่อ้มลูแกพ่นกังำนผู้ปฏบิตังิำนสมทบ

และพนักงำนของผู้รับจ้ำง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบ

และเข้ำใจนโยบำย กฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่ำงๆ  

ทำงด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ�งแวดล้อม ตลอดจน

น�ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ 

ทรัพย์สิน และสิ�งแวดล้อม

6. บรษัิทฯ และบรษิทัในเครือ จะส่งเสริมและปลูกฝังจติส�ำนึกทำงดำ้นคณุภำพ 

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ�งแวดล้อม ให้เป็นวิถีด�ำเนินชีวิต 

ประจ�ำวันของพนักงำน

7. บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบต่อสังคม 

ในเรื่องคุณภำพ ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ�งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง  

และต่อเน่ือง กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

โดยตระหนักถึงควำมส�ำคัญของสิ�งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของ 

ผู้มสีว่นได้เสียทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนส่งเสริมกจิกรรมทำงสังคมในกำรรักษำ

สิ�งแวดล้อมและพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนตำมหลักกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน

8. จัดต้ังให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีหน้ำที่ประเมินและเฝ้ำระวังสถำนะด้ำน 

ควำมมั่นคงปลอดภัยตำมระดับกำรเตือนภัยอย่ำงสม�่ำเสมอ

9. พัฒนำระบบกำรบรหิำรควำมม่ันคงปลอดภยัใหส้อดคล้องกบักฎหมำยและ

มำตรฐำนสำกล และให้มีกำรตรวจประเมินและทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ

10. จัดใหม้กีำรทดสอบและฝึกซอ้มข้ันตอนกำรปฏบิตัเิม่ือเกดิเหตฉุกุเฉนิอยำ่ง

สม�่ำเสมอและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง

11. จัดให้มีทรัพยำกรที่เหมำะสมและเพียงพอส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรด้ำน 

ควำมมั่นคงปลอดภัย
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การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

กำรป้องกันกำรผูกขำด หรือกฎหมำยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

และสนับสนุนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏบิตัหิรอืเอำเปรยีบ โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยทีจ่ะต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ

ทั้งในและต่ำงประเทศที่บริษัทฯ เข้ำด�ำเนินธุรกิจ อันหมำยควำมรวมถึง กฎหมำย กฎ และ

ระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยแข่งขันทำงกำรค้ำ ดังน้ัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

พึงใช้ควำมระมัดระวังและปฏิบัติตำมแนวทำงที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้

แนวปฏิบัติที่ดี

1 “ผู้มีอ�ำนำจเหนอืตลำด” ตำมเกณฑ์์กฎหมำยของแต่ละประเทศ ตอ้งไม่กระท�ำกำร

ใดๆ ที่อำจเข้ำข่ำยเป็นกำรปฏิบัติทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นธรรม (Abuse of Dominant 

Position) หรือกำรใช้อ�ำนำจเหนือตลำดในทำงมิชอบ

2 กำรกระท�ำที่เป็นกำรควบรวมธุรกิจ (Merger Control) ที่อำจก่อให้เกิดกำรลด

กำรแข่งขัน หรือกำรผูกขำดในตลำดใดตลำดหน่ึง เช่น กำรรวมธุรกิจที่ผูกขำด 

กำรเข้ำซื้อทรัพย์สิน (Asset Acquisition) กำรเข้ำซื้อหุน้ (Stock Acquisition) 

กำรครอบง�ำกิจกำร (Takeover) หรือกำรลงทุนไขว้ในหุ้นหรือทรัพย์สิน (Cross 

Investment) กำรรว่มลงทนุ (Joint Ventures) หรอืกำรเป็นกรรมกำรรว่มในบรษิทั

ในเครือ (Interlocking Directorate) เป็นต้น ต้องให้ที่ปรึกษำหรือผู้เช่ียวชำญ

ดำ้นกฎหมำยแขง่ขันทำงกำรคำ้ตรวจสอบกระบวนกำรทำงกฎหมำยทีจ่�ำเป็นกอ่น 

มีกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว หรือก่อนท�ำกำรควบรวมกิจกำรใดๆ 

3 หำ้มประกอบธรุกจิทีเ่ป็นกำรตกลงร่วมกันในกำรผูกขำด จ�ำกัด หรอืลดกำรแข่งขัน 

(Hardcore Cartel หรือ Non Hardcore Cartel)

4 หำ้มกำรกระท�ำพฤติกรรมใดๆ ทีเ่ป็นกำรปฏบิตัทิำงกำรค้ำทีไ่ม่เป็นธรรม (Unfair 

Trade Practices) แม้ว่ำจะมิได้อยู่ในฐำนะที่เป็นผู้มีอ�ำนำจเหนือตลำดก็ตำม

5 ห้ำมกระท�ำกำรที่เป็นกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงผู้ประกอบกำรรำยอื่น (ทั้งในและ

ต่ำงประเทศ) อันจะก่อให้เกิดข้อจ�ำกัดด้ำนกำรแข่งขันและส่งผลกระทบร้ำยแรง

ต่อระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภค
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การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งม่ันที่จะป้องกันตนเองไม่ให้ 

ตกเป็นเคร่ืองมือของกระบวนกำรฟอกเงิน หรือสนับสนุนทำงกำรเงิน 

แก่กำรกอ่กำรรำ้ย จงึไดก้�ำหนดเป็นนโยบำยอย่ำงชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด�ำเนนิธรุกจิของ 

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรสอดส่องดูแล และให้เบำะแสแก่เจ้ำหน้ำที่

เม่ือทรำบถึงกำรกระท�ำที่ไม่เป็นไปตำมกฎหมำย รวมถึงดูแลให้มีกำรบันทึกรำยกำรและ 

ข้อเท็จจริงทำงกำรเงิน หรือทรัพย์สินต่ำงๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตำมที่กฎหมำยภำยในประเทศ

และระหว่ำงประเทศก�ำหนด

แนวปฏิบัติที่ดี
1 ในกำรติดต่อลูกค้ำหรือคู่ค้ำ ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำหรือคู่ค้ำ  

เพ่ือทรำบข้อมลูพ้ืนฐำน เช่น กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม ผู้ถอืหุ้นใหญ่ในทอดแรก 

ต้ังแต่ร้อยละ 30 หรือตำมหลักเกณฑ์์ที่กฎหมำย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ก�ำหนดวตัถปุระสงค์และเจตนำรมณข์องควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิของลูกคำ้ โดยอำจ 

ตรวจสอบจำกเอกสำรทำงรำชกำรหรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัย

และเพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลำงในกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุน

ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยได้

2 ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดไว้ 

ทั้งภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ

3 หลีกเล่ียงกำรกระท�ำกำรใดๆ เพ่ือปกปิดหรืออ�ำพรำงลักษณะที่แท้จริง เช่น  

แหล่งทีต้ั่ง กำรจ�ำหน่ำย กำรโอน กำรได้สทิธิใดๆ ซึง่ทรัพย์สนิทีเ่กีย่วกบักำรกระท�ำ 

ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยเร่ืองกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และ 

กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย เพ่ือให้ดูเสมือนว่ำเป็น

ทรัพย์สินที่ได้มำโดยถูกต้องตำมกฎหมำย รวมถึงพฤติกรรมกำรสนับสนุน 

ช่วยเหลือตำมกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย
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4 พึงระมัดระวังกำรติดต่อท�ำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่ำอำจ

กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยกำรฟอกเงิน หรือสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร 

ก่อกำรร้ำย เช่น กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ควำมผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น  

กำรค้ำหญิงและเด็ก กำรค้ำประเวณี) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรฉ้อโกงประชำชน 

ควำมผิดเกี่ยวกับกำรยักยอกหรือฉ้อโกงทำงธุรกิจในสถำบันกำรเงิน ควำมผิดต่อ 

ต�ำแหน่งหน้ำทีร่ำชกำร ควำมผิดเกีย่วกบักำรกรรโชกหรอืรีดทรัพย์ หรอืกำรกระท�ำ

ลักษณะคล้ำยคลึงกันอันเป็นกำรผิดกฎหมำย ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบหนี

ศลุกำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศลุกำกร ควำมผดิเกีย่วกบักำรก่อกำรร้ำยตำมประมวล

กฎหมำยอำญำ ควำมผดิเกีย่วกบักำรพนนัเฉพำะกรณเีป็นผู้จัดให้มกีำรเล่นกำรพนนั 

ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง และควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ เป็นต้น

5 ควรตรวจสอบข้อมูลทำงบัญชขีองลกูค้ำจำกสถำบันกำรเงิน เพือ่ใหท้รำบว่ำลกูค้ำ

เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner) มิใช่กำรใช้ช่ือปลอม นำมแฝง 

หรอืแสดงหลกัฐำนอันเป็นเท็จเพ่ือปกปิดควำมเกีย่วข้องกับกำรก่อกำรร้ำย กำรค้ำ

ยำเสพติดหรืออื่นๆ รวมถึงควรมีกระบวนกำรคัดกรองลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำก

ปัจจยัพ้ืนฐำนส�ำคัญๆ เช่น ปัจจยัด้ำนกลุ่มประเทศ ดำ้นมำตรกำรระหว่ำงประเทศ 

หรือแหล่งรำยได้หลักของลูกค้ำ ฯลฯ เพ่ือจัดล�ำดับควำมเส่ียง รวมทั้งมีข้ันตอน 

ในกำรทบทวนบญัชีรำยช่ือลูกค้ำและปรบัปรงุให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือลดผลกระทบ

ต่อกำรวำงแผนธุรกิจ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชย 
กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย 
จากการละเมิดสิทธิ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีแนวทำงคุ้มครองสิทธิของ 

ผู้มีส่วนได้เสยีทีไ่ด้รบัควำมเสหีำยจำกกำรละเมดิสทิธอินัเกดิจำก 

กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยจะพิจำรณำ

ชดเชยค่ำเสียหำยให้ไม่ต�่ำกว่ำอัตรำที่กฎหมำยก�ำหนด
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แนวปฏิบัติที่ดี
1.  สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

1.1 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร ควรให้ควำมเคำรพต่อสิทธมินุษยชน

และมีกำรปฏิบัติต่อพนักงำนของตนอย่ำงเป็นธรรม ตำมมำตรฐำนสำกล 

และกฎหมำย

1.2 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องด�ำเนินธรุกจิโดยปรำศจำก

กำรใช้แรงงำนบังคับ และจะต้องไม่มีกำรใช้แรงงำนไม่สมัครใจ 

1.3 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องด�ำเนินธรุกจิโดยปรำศจำก

กำรใช้แรงงำนเด็ก และต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนเด็กหรือเยำวชน 

ที่บังคับใช้

1.4 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องด�ำเนินธรุกจิโดยปรำศจำก

กำรเลือกปฏิบัติในกำรจ้ำงงำนด้วยเงื่อนไขของเชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ 

อำยุ ควำมพิกำร ฯลฯ

2.  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
2.1 ผู้ผลิต / จัดหำสนิค้ำ วัตถุดบิ และบรกิำร ควรมคีวำมรบัผดิชอบและมุ่งมัน่

ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.2 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ที่บังคับใช้อย่ำงเคร่งครัด 

2.3 ในระบบกำรผลิตของผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องม่ันใจ

ว่ำมีกำรติดต้ังระบบก�ำจดัและจดักำรของเสีย กำรปล่อยมลพิษทำงอำกำศและ

กำรระบำยน�ำ้ทิง้ทีเ่หมำะสม ปลอดภัย และมีกำรตรวจสอบคณุภำพอยู่เสมอ 

2.4 ผู้ผลิต / จัดหำสินค้ำ วัตถุดิบ และบริกำร จะต้องจัดหำสถำนที่ท�ำงำน 

ที่ปลอดภัยและมีสุขอนำมัยให้แก่พนักงำนของตน รวมถึงจัดหำอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรำยส่วนบคุคลให้แก่พนักงำนของตนอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
ของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ 
และการบริการ
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3.  จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
3.1 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องด�ำเนินธรุกจิด้วยคณุธรรม 

จริยธรรม และปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด

3.2 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องด�ำเนินธรุกจิโดยปรำศจำก

กำรให้สินบนหรือกำรทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

3.3 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร จะต้องด�ำเนินธรุกจิด้วยกำรแข่งขัน 

อย่ำงเป็นธรรม

3.4 ผู้ผลิต / จดัหำสินค้ำ วัตถดิุบ และบริกำร ต้องมีกำรจดักำรบนัทกึทำงธรุกจิ

และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำธุรกิจอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน พร้อมที่จะ

จัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีกำรร้องขอ 

3.5 ผู้ผลิต / จัดหำสินค้ำ วัตถุดิบ และบริกำร จะต้องปกป้องข้อมูลควำมลับ

ของบริษัท 

ในกรณีผู้ผลิต / จัดหำสินค้ำ วัตถุดิบ และบริกำร ปฏิบัติขัดต่อจรรยำบรรณในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจดังกล่ำวข้ันต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในกำรพิจำรณำออกจดหมำยแจ้งเตือน ระงับ 

หรือยกเลิกกำรท�ำธุรกรรมตำมดุลยพินิจของบริษัทฯ หรืออำจจะถูกด�ำเนินคดีและได้รับโทษ

ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
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การรับข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

ด้วย บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ คำดหมำยให้พนักงำนทุกคน

ร่วมกนัสอดส่องดูแลเพ่ือให้กำรปฏิบติังำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพทีถ่กูต้องตำมกฎหมำย  

กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ  

โดยสนับสนุนให้มีกำรรำยงำนโดยสุจริตถงึกำรปฏิบติัทีขั่ดหรือสงสัยว่ำจะขัดต่อหลักกำรต่ำงๆ 

ต่อผู้บงัคบับญัชำตำมล�ำดับช้ัน หรืออำจขอค�ำปรึกษำจำกส�ำนักกรรมกำรผู้จดักำร โดยข้อมูล

ดังกล่ำว บริษัทฯ จะถือเป็นข้อมูลควำมลับ

นอกจำกน้ี พนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ สำมำรถส่งข้อร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรม

ที่ไม่เหมำะสมหรือขัดต่อจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมเอกสำร 

หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ไปยังช่องทำงกำรรับข้อร้องเรียนตำมข้ันตอนที่บริษัทฯ  

ก�ำหนดไว้ เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบและพิจำรณำ 

ทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐำนชัดเจนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส และเอำใจใส่ 

รวมทัง้ให้ควำมเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ำย โดยมีกำรก�ำหนดระยะเวลำสอบสวนอย่ำงเหมำะสม ทัง้น้ี 

ทุกข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือพยำนที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นควำมลับ  

และได้รับควำมคุ้มครอง เพ่ือไม่ให้ถูกกล่ันแกล้งทั้งในระหว่ำงกำรสอบสวนและภำยหลัง 

กำรสอบสวน



กัารต่อต้านิ
ทุจำริตและ
คำอร์รัปิชันิ ANTI- 

CORRUPTION
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แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบาย
บริษทัฯ และบริษทัในเครือ ให้ควำมส�ำคญักบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชัน และมุ่งม่ัน

ที่จะปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน (Fraud and  

Corruption) กำรให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

หรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนภำคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับ

มีจิตส�ำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 

คณะกรรมกำรบรษิัทฯ จึงได้ให้มกีำรจัดท�ำแนวปฏบิัตนิี้ขึ้น โดยถือเป็นส่วนหนึง่ของนโยบำย

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business 

Code of Conduct) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรปฏิบัติที่สอดคล้อง 

กับนโยบำยที่ได้ก�ำหนดไว้ ตลอดจนเพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐำน 

ในกำรปฏิบติังำน และถอืว่ำกำรกระท�ำใดๆ ทีเ่ป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยดังกล่ำวเป็นส่ิงทีไ่ม่ถกูต้อง 

และไม่เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทัฯ ซึง่จะต้องได้รับโทษทำงวินัยและตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง

หลักการและแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน
1. บคุลำกรทกุระดับของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ มีหน้ำทีต้่องปฏิบติัตำมกฎหมำย 

กฎ ระเบียบว่ำด้วยเรื่องกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชัน กำรให้หรือ

รับสินบน ตลอดจนจรรยำบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทำงที่บริษัทฯ 

ได้ก�ำหนดไว้ โดยต้องไม่เข้ำไปเกีย่วข้องกบักำรทจุริตและคอร์รัปชันในทกุรูปแบบ 

ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

2. ปฏิบติังำนตำมหน้ำทีข่องตนด้วยควำมโปร่งใส ไม่กระท�ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรแสดง

ถึงเจตนำว่ำเป็นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน กำรให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย 

ทีเ่กีย่วข้องกบับริษทัฯ และบริษทัในเครือ ในเร่ืองทีต่นมีหน้ำทีรั่บผิดชอบ ทัง้ทำงตรง 

หรือโดยอ้อม เพ่ือให้ได้มำซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  

และพร้อมรับกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัหน้ำทีจ่ำกผู้มีหน้ำทีต่รวจสอบหรือหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลำ
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3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นกำรกระท�ำที่เข้ำข่ำยกำรทุจริตและคอร์รัปชัน

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยถือเป็นหน้ำที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับ

บัญชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทรำบ หรือแจ้งเบำะแสผ่ำนช่องทำงกำรรับ 

ข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) และให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ 

ข้อเท็จจริงต่ำงๆ 

4. ในกำรด�ำเนินกำรใดๆ ทีอ่ำจมีควำมเส่ียงต่อกำรเกดิทจุริตและคอร์รัปชัน บคุลำกร

ทกุระดับของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ จะต้องปฏิบติัโดยเฉพำะในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

ด้วยควำมระมัดระวัง 

4.1  กำรให้หรือรับของขวัญ ของก�ำนัล กำรเล้ียงรับรอง และค่ำใช้จ่ำยอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตำมแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ 

4.2 กำรให้เงนิบริจำคเพ่ือกำรกศุลจะต้องกระท�ำในนำมบริษทัฯ หรือบริษทัในเครือ

แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กร 

ที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนขั้นตอน 

ตำมระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย ตลอดจน 

มีกำรติดตำมและตรวจสอบ เพ่ือให้ม่ันใจว่ำเงนิบริจำคไม่ได้ถกูน�ำไปใช้เพ่ือเป็น

ข้ออ้ำงในกำรติดสินบน

4.3 กำรให้เงินสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรม 

หรือโครงกำรใด ต้องมีกำรระบุช่ือบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยกำรให ้

กำรสนับสนุนน้ันต้องมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ ภำพลักษณ์ที่ดีของ 

บริษทัฯ และบริษทัในเครือ และต้องด�ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ผ่ำนข้ันตอน 

ตำมระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และถูกต้องตำมกฎหมำย

4.4  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจและกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกับภำครัฐหรือเอกชน รวมถึง 

กำรติดต่องำนกับภำครัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐหรือเอกชน ตลอดจนบุคคล 

ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่ว่ำ

ในประเทศหรือต่ำงประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ

ต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

4.5 นโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมืองของบริษทัฯ สนับสนุนให้บคุลำกรทกุคนมีสิทธิ

และเสรีภำพทำงกำรเมืองตำมกฎหมำย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด�ำเนินกำร 

หรือด�ำเนินกจิกรรมใดๆ รวมถงึกำรน�ำทรัพยำกรใดๆ ของบริษทัฯ และบริษทั

ในเครือ ไปใช้เพื่อด�ำเนินกำรหรือกิจกรรมทำงกำรเมือง อันจะท�ำให้บริษัทฯ 
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และบริษัทในเครือ สูญเสียควำมเป็นกลำงหรือได้รับควำมเสียหำยจำก 

กำรเข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องและกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง

มาตรการ / แนวทางด�าเนินงานของบริษัทฯ 
1. บริษทัฯ และบริษทัในเครือ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุลำกรทกุระดับ ตลอดจน 

ผู้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เห็นควำมส�ำคัญและมีจิตส�ำนึก 

ในกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รปัชนั รวมทั้งจัดให้มกีำรควบคุมภำยในเพื่อป้องกัน 

กำรทุจริตและคอร์รัปชัน กำรให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศ 

ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้เข้ำไปลงทุน

2. แนวปฏิบติัในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตและคอร์รัปชันน้ี ครอบคลุมไปถงึกระบวนกำร

บริหำรงำนบุคคล ตั้งแต่กำรสรรหำหรือกำรคัดเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต�ำแหน่ง  

กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรให้ผลตอบแทนแก่พนักงำน 

โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชำทุกระดับ มีหน้ำที่ส่ือสำรท�ำควำมเข้ำใจกับพนักงำน 

ผู้ใต้บงัคบับญัชำ เพ่ือน�ำไปใช้ปฏิบติัในกจิกรรมทำงธรุกจิทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบ และ

ควบคมุดูแลกำรปฏิบติัให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพสอดคล้องกบัแนวปฏิบติัน้ี

3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครอง และไม่ลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผล 

ทำงลบต่อพนักงำนที่ปฏิเสธต่อกำรกระท�ำทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงพนักงำน  

หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรือหลักฐำนเร่ืองกำรทุจริตและคอร์รัปชัน  

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ แม้ว่ำกำรกระท�ำน้ันจะท�ำให้บริษัท 

สญูเสยีโอกำสทำงธรุกจิ โดยใชม้ำตรกำรคุม้ครองผู้ร้องเรยีน หรอืผู้ทีใ่หค้วำมรว่มมอื 

ในกำรรำยงำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันตำมที่ก�ำหนดไว้ในนโยบำยและข้อบังคับ

เกีย่วกบักำรท�ำงำน และ / หรอืนโยบำยกำรรับข้อร้องเรยีน (Whistleblower Policy)

4. ผู้ที่กระท�ำกำรทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นกำรกระท�ำผิดตำมข้อบังคับเกี่ยวกับ 

กำรท�ำงำนว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลส�ำหรับพนักงำน ซึ่งจะต้องได้รับ 

กำรพิจำรณำโทษทำงวินัยที่ก�ำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย  

หำกกำรกระท�ำนั้นผิดกฎหมำยด้วย

5. บริษัทฯ จะสอบทำนแนวปฏิบัติและมำตรกำรด�ำเนินงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพ่ือให้

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและสภำพกำรด�ำเนินธุรกิจ

ในกรณีทีมี่ข้อสงสยัให้ตดิต่อหรอืสอบถำมได้ที ่ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร บริษทั จซี ีโลจสิติกส์ 

โซลูชั่นส์ จ�ำกัด 



ภาคำผนิวกั
APPENDIX
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นิยามและ 
ค�าจ�ากัดความ

บริษัทฯ หมำยถึง บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด 

บริษัทในเครือ หมำยถึง บริษัทที่บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ันส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเกินกว่ำ 

ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทน้ัน ทั้งน้ี กำรถือหุ้นดังกล่ำว 

ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย หมำยควำมว่ำ หุ้นที่ถือโดยบุคคลหรือห้ำงหุ้นส่วนที่มี 

ควำมสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

(ก)  คู่สมรสของบุคคลดังกล่ำว

(ข)  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว

(ค)  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซึ่งบุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน

(ง)  ห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ�ำพวก  

ไม่จ�ำกัดควำมรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกจ�ำกัดควำมรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่ำ

ร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

(จ)  บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่ำวหรือบุคคลตำม (ก) หรือ (ข) 

หรือห้ำงหุ้นส่วนตำม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30 ของจ�ำนวนหุ้น 

ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ

(ฉ)  บริษทัจ�ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ�ำกดัทีบ่คุคลดังกล่ำวหรือบคุคลตำม (ก) หรือ (ข) หรือ

ห้ำงหุ้นส่วนตำม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตำม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30 

ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(ช)  นิติบคุคลทีบ่คุคลดังกล่ำวสำมำรถมีอ�ำนำจในกำรจดักำรในฐำนะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมำยควำมว่ำ บุคคลดังต่อไปนี้

(ก)  ผู้บริหำรของบริษัทฯ 

(ข)  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ 

(ค)  ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทฯ 

(ง)  บุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือโดยกำรจดทะเบียน  

ตำมกฎหมำยกับบุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดำ มำรดำ คู่สมรสพี่น้อง 

บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
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(จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตำม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ�ำนำจควบคุม หรือ 

มีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หมำยควำมว่ำ ผู้ถอืหุ้นในบริษทัฯ เกนิกว่ำร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นทีมี่สิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด โดยกำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้มีอ�านาจควบคุม หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติกำรณ์มีอิทธิพลต่อกำร

ก�ำหนดนโยบำย กำรจัดกำร หรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ไม่ว่ำอิทธิพล 

ดังกล่ำวจะสืบเน่ืองจำกกำรเป็นผู้ถอืหุ้น หรือได้รับมอบอ�ำนำจตำมสัญญำ หรือกำรอืน่ใดกต็ำม 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคือบุคคลที่เข้ำลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมเกินกว่ำร้อยละ 25 ของจ�ำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(ข)  บคุคลทีต่ำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคุมกำรแต่งต้ังหรอืถอดถอนกรรมกำรของบรษัิท น้ันได้

(ค)  บคุคลทีต่ำมพฤติกำรณ์สำมำรถควบคมุผู้ซึง่รับผิดชอบในกำรก�ำหนดนโยบำย ผู้บริหำร

กำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ให้ปฏิบัติตำมค�ำส่ังของตนในกำรก�ำหนด

นโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

(ง)  บคุคลทีต่ำมพฤติกำรณ์มกีำรด�ำเนนิงำนในบริษทั หรอืมคีวำมรับผดิชอบในกำรด�ำเนนิงำน 

ของบรษิทัเย่ียงผู้บรหิำร รวมทัง้บคุคลทีม่ตี�ำแหนง่ซึง่มอี�ำนำจหน้ำทีเ่ช่นเดยีวกบับคุคล

ดังกล่ำวของบริษัทนั้น

ผู้มีส่วนได้เสีย หมำยถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในด้ำนต่ำงๆ  

อนัประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ภำครัฐ คูค้่ำ (ผู้ส่งมอบ และพนัธมิตร) ลกูค้ำ คูแ่ข่ง เจำ้หน้ี พนกังำน 

ชุมชน และสังคม

กรรมการบริษัทฯ หมำยถึง กรรมกำรของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด 

ผู้บริหาร หมำยถึง ผู้บริหำรของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย

ผู้บรหิารระดับสงู หมำยถงึ พนักงำนของบรษิทั จซีี โลจสิติกส์ โซลูช่ันส์ จ�ำกัด และบริษทัย่อย 

ตั้งแต่ระดับกรรมกำรผู้จัดกำรลงมำถึงผู้จัดกำรฝ่ำย

ผู้บรหิารระดบักลาง หมำยถงึ พนกังำนของ บริษทั จซี ีโลจสิตกิส์ โซลูช่ันส์ จ�ำกัด และบริษทัย่อย 

ตั้งแต่ระดับผู้จัดกำรฝ่ำยลงมำถึงผู้จัดกำรส่วน

พนักงาน หมำยถึง พนักงำนของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย
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พนักงานทุกระดับ หมำยถึง พนักงำนทุกระดับของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูช่ันส์ จ�ำกัด  

และบริษัทย่อย

จรรยาบรรณธุรกิจ หมำยถึง แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมำตรฐำนในกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือบรรลุ 

วิสัยทัศน์ และสะท้อนถึงคุณค่ำ / วัฒนธรรมขององค์กร

เครือญาติ หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือ

มำรดำเดียวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม

หรือผู้รับบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ 

ICT) หมำยถึง กำรผสำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำกับระบบสื่อสำรโทรคมนำคมที่ครอบคลุม

ระบบส่ือสำร อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสำร โทรศัพท์ เคร่ืองมือกำรส่ือสำรอื่นๆ กับ

ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฐำนข้อมูล และบริกำรสำรสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ำย

โทรคมนำคมจ�ำนวนมำกที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้

การทจุรติ และ / หรอืคอร์รปัชัน หมำยถงึ กำรปฏิบติั หรือละเว้นกำรปฏิบติัในต�ำแหน่งหน้ำที่ 

หรือกำรใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำทีโ่ดยมิชอบในทกุรูปแบบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรให้หรือรับสินบน 

กำรน�ำเสนอหรือกำรให้ค�ำม่ันว่ำจะให้ กำรขอหรือกำรเรียกร้อง ทัง้ทีเ่ป็นทรัพย์สิน เงนิ ส่ิงของ 

สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นกำรขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

นโยบำย ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ 

ไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ เพ่ือให้ได้มำซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

การสนับสนุนทางการเมือง หมำยถึง กำรให้ทรัพย์สิน เงิน ส่ิงของ สิทธิ หรือผลประโยชน ์

อื่นใด เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใด แก่พรรคกำรเมือง  

นักกำรเมือง หรือบุคคลที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องทำงกำรเมือง ตลอดจนกิจกรรมทำงกำรเมือง  

ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม

นิยาม / ค�าจ�ากัดความที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมำยถึง กำรด�ำเนินกิจกรรมหรือสถำนกำรณ์ใดๆ ที่อำจ 

มีควำมต้องกำรส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง / ญาติสนิท หมำยถึง  คู่สมรส บุตร / บุตรบุญธรรม  บิดำ มำรดำ  พี่น้อง 

และคู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม เพื่อนและคนรู้จัก

ตัวอย่างรูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่

1. การท�าธุรกิจ / ให้บริการใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น 

• ซื้อหรือขำยสินค้ำ / ให้หรือรับบริกำร 

• ให้เช่ำ / เช่ำสินทรัพย์ ทรัพย์สิน

• กำรเข้ำท�ำธรุกรรมใดๆ รวมถงึกำรให้บริกำรในเชิงวิชำชีพหรือกำรให้ค�ำปรึกษำ

และได้รับค่ำตอบแทนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

• เข้ำร่วมเสนอรำคำ / ประกวดรำคำ / ประมูล 

• มีส่วนได้เสียในสัญญำทำงกำรค้ำที่ท�ำกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำร / ถอืหุ้นในธรุกจิทีท่�ำธรุกจิใดๆ กบับริษทัฯ 

และบริษทัในเครือ เกนิกว่ำร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นทีมี่สิทธอิอกเสียงทัง้หมด 

2. การประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น 

• ประกอบธรุกจิ / ต้ังบริษทัหรือนิติบคุคลด�ำเนินธรุกจิประเภทเดียวกบับริษทัฯ 

และบริษัทในเครือ

• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร / ผู้บริหำร / ถอืหุ้นในธรุกจิประเภทเดียวกบับริษทัฯ 

และบริษทัในเครือ เกนิกว่ำร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุ้นทีมี่สิทธอิอกเสียงทัง้หมด 

ประโยชน์อื่นใด หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับ

บริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน





แบบฟอร์ม
FORMS
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แบบรายงาน 
การเปิดเผยรายการ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�ำหนด 

ให้บุคลำกรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำนด้วยมำตรฐำนข้ันสูงสุด  

โดยกรรมกำรบริษทัฯ ผู้บริหำร และพนักงำนทกุระดับ จะต้องเปิดเผยรำยกำรทีมี่ควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์กับบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดท�ำเครื่องหมำย X ในช่อง )

 รายงานประจ�าปี   รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์  รายงานครั้งแรก

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ และข้อควำมในแบบ

รำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ฉบับน้ีอย่ำงครบถ้วนและท�ำควำมเข้ำใจ

อย่ำงดีแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงขอรำยงำน ดังต่อไปนี้: -

[โปรดทุำาเครื�องห่มาย์ X ในช่อง  และ  รวมทุั้งเพิ�มเติมข้อมูลอื�นๆ ห่ากจำาเป็น (ถ้าม่)]

 ข้ำพเจ้ำไม่มี รำยกำรที่อำจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ

บริษัทในเครือ

 ข้ำพเจ้ำ ม ีรำยกำรทีอ่ำจเป็นผลประโยชน์ทีขั่ดกนักบัผลประโยชน์ของบริษทัฯ และบริษทั

ในเครือ โดยมีลักษณะของรำยกำรดังต่อไปนี้

 มีกำรท�ำธรุกรรมทีมี่ข้อตกลงทำงกำรค้ำทัว่ไป ระหว่ำงบริษทั จซี ีโลจสิติกส์ โซลูช่ันส์ 

จ�ำกัด หรือบริษัท 
 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด กับ

 ข้ำพเจ้ำ โดยใช้ชื่อข้ำพเจ้ำเอง

 ข้ำพเจ้ำ โดยใช้ชื่ออื่น (ระบุชื่อ) 

 บุคคลที่เกี่ยวข้อง / ญำติสนิท* หรือผู้แทนของข้ำพเจ้ำ

ชื่อ  นำมสกุล 

เกี่ยวข้องเป็น 

(* บุคคลทุ่�เก่�ย์วข้อง / ญาติสนิทุ ห่มาย์ถึง คู่สมรส บุตร / บุตรบุญธรรม บิดา มารดา พ่�น้อง  
และคู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม)
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ข้ำพเจ้ำขอรำยงำนดังต่อไปนี้ [กรุณำแนบเอกสำรเพิ่มเติม (ถ้าม่)]

1. รำยละเอยีดของรำยกำรทีอ่ำจเป็นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษทั จซี ีโลจสิติกส์ 

โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ 

2. วิธีกำรแก้ไข ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำได้ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำแล้ว (ถ้ำมี)

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยงำนฉบบัน้ี และเอกสำรเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ถกูต้อง / เป็นจริง ทกุประกำร

ผู้รำยงำน : 

(  )

ต�ำแหน่ง :  

บริษัท :  

วันที่ :   /  /

ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ * : 

ลงชื่อ :  

(  )

ต�ำแหน่ง :  

บริษัท :  

วันที่ :   /  /  

ควำมเห็นของผู้จัดกำรส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด : 

ลงชื่อ :  

(  )

วันที่ :   /  /  

หมายเหตุ * :
* กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชา คือ ผู้จัดการฝ่าย์ ลงนาม / ให่้ความเห่็น
* กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่าย ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาทุ่�สูงกว่าระดับฝ่าย์เห่นือขึ้นไป 1 ระดับ

ลงนาม / ให่้ความเห่็น
* กรณ่เป็น ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาเห่นือขึ้นไป 1 ระดับลงนาม / ให่้ความเห่็น



คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด 84

วันที่ 

เรียน  (ผู้บังคับบัญชำ)*

ด้วยเม่ือวันที ่  ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว) 
ต�ำแหน่ง   ส่วนงำน   
ฝ่ำยงำน  ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

1.  

2.  

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

ทั้งนี้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่ำวนั้น ข้ำพเจ้ำได้ด�ำเนินกำรดังนี้

ลงชื่อผู้รำยงำน 

(  )

แบบรายงานการรับของขวัญ  
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ของพนักงาน
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ความเห็นผู้บังคับบัญชา

 อนุญำตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้

 ไม่มีเหตุ / ไม่สมควร ที่จะให้ยึดถือไว้ส่วนบุคคล 

และให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ หรือให้ส่งมอบที่ส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร

 อื่นๆ 

ลงชื่อ :  

(  )

ต�ำแหน่ง :  

                               ผู้บังคับบัญชำ

วันที่ :   /  /  

หมายเหตุ * :
* กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการฝ่าย์ 
* กรณ่เป็น พนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่าย ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาทุ่�สูงกว่าระดับฝ่าย์เห่นือขึ้นไป 1 ระดับ
* กรณ่เป็น ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให่้เสนอผู้บังคับบัญชาเห่นือขึ้นไป 1 ระดับ








