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จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 

วิสัยทัศน์ 

เป็นศนูย์กลางการสง่ออกรถยนต์ทกุประเภทของโลก 
 

พันธกิจ 

เพ่ือให้บรรลถุึงวิสยัทศัน์ข้างต้น บริษัท ได้ก าหนดเป้าหมายทางพนัธกิจ ครอบคลมุ 5 ประเดน็หลกั ดงันี ้

 
1. พันธกิจด้านการตลาด 

1.1. มีกลยุทธ์ด้านการตลาดท่ียืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าท่ีมีมาตรฐาน
ระดบัโลก เม่ือมีการเปล่ียนแปลงได้ 

1.2. เพิ่มสว่นแบง่ตลาดให้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 
1.3. ขยายการให้บริการท่ีครอบคลมุการด าเนินงานในธุรกิจอ่ืน ๆท่ีเก่ียวเน่ืองมากขึน้ 

2. พันธกิจต่อลูกค้า 
2.1. ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการด าเนินงาน ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ขนส่งและผู้ผลิตรถยนต์ท่ี

มีมาตรฐานระดบัโลก เพ่ือให้บริการจดัการส่งสินค้าไปสู่ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ  

2.2. สร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจแก่ลกูค้า ด้วยการรักษามาตรฐานความผิดพลาดในการส่ง
มอบเป็นศนูย์ (Zero Error) ในการปฏิบตัิงาน รวมทัง้น าเสนอบริการ ท่ีประทบัใจแก่ลกูค้าอย่าง
สม ่าเสมอ  

3. พันธกิจด้านการบริหาร 
3.1. สร้างระบบการบริหารท่ีโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้  
3.2. สง่เสริมให้บคุคลากรได้รับการพฒันา เพิ่มคณุคา่และมีความก้าวหน้าในอาชีพ มีความปลอดภัย

ในการท างาน  
4. พันธกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยี 

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขัน้สูง เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. พันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
สง่เสริมและสนบัสนนุองค์กรให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และไมส่ร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
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หลักการ 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงานเพ่ือให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ มี
ความซ่ือสตัย์สจุริต เท่ียงธรรม มีการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั โดยให้มีผู้บริหารและพนกังานท่ีมี
ความรู้ความสามารถต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบตา่งๆ มีการจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้จากการปฏิบตัิงานรวมทัง้มี
การสง่เสริมการตอ่ต้าน การทจุริตและคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบเพ่ือให้บริษัทบรรลพุนัธกิจขององค์กร 
 

ความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

บริษัทก าหนดวิสยัทศัน์และพนัธกิจในการด าเนินธุรกิจไว้เก่ียวกับความรับผิดชอบของบริษัทต่อสงัคม ซึ่ง
เป็นยทุธศาสตร์หลกัของบริษัท เพ่ือให้บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ได้แก่ผู้
ถือหุ้น พนกังาน ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหนี ้ตลอดจนสิ่งแวดล้อม สงัคม และชุมชนใกล้เคียงท่ีทรัพย์สินของ
บริษัทตัง้อยู ่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ีถกูต้องตรงกนั บริษัทจงึได้ก าหนดแนวทางและหลกัในการท างานและ
ข้อควรปฎิบตัติอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น (Responsibilities to Shareholders) 

1. บริหารจดัการบริษัทให้เป็นสถาบนัท่ีมีคณุภาพ ยึดมัน่ในความถกูต้อง สร้างความเข้มแข็ง และความ
เจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืนให้แก่ผู้ ถือหุ้นระยะยาว 

2. ปฎิบตัิหน้าท่ีด้วยความสามารถและความระมดัระวงัเย่ียงวิญญชูนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระท า ภายใต้
สถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

3. ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความสจุริต เป็นธรรม ตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย และเพ่ือผลประโยชน์ของ
ผู้ เก่ียวข้องโดยรวม 

4. จดัการดแูลไมใ่ห้ทรัพย์สินของบริษัทต้องสญูคา่หรือสญูเสียไปโดยไมเ่กิดประโยชน์ 
5. รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้องสม ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็น

จริง 
6. ไมเ่ปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบริษัทตอ่ผู้ อ่ืนโดยมิชอบ 
7. ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยมิได้แจ้งให้

บริษัททราบ 
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้นทกุราย ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิให้ได้รับการปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมกนั 
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน (Responsibilities to Employees) 

1. ก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบัอตัราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมิน โดยให้ผู้บงัคบับญัชาประเมิน
ผู้ใต้บงัคบับญัชา  

2. ปรับปรุงและจดัหาสวสัดิการท่ีดี และประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสม เช่น การประกนัชีวิต ประกนัอุบตัิเหตุ
ส าหรับพนกังาน การท าประกนัสขุภาพ การตรวจสขุภาพประจ าปี การจดัให้มีวงเงินคา่รักษาพยาบาล
ให้กบับพุการีของพนกังาน เป็นต้น 

3. สร้างความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญก้าวหน้าตามเหตผุล สร้าง
การยอมรับและรับรู้ในผลงานท่ีท า 

4. การให้รางวลัและการลงโทษต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้อง และกระท าด้วยความสจุริต 
5. การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัตอ่ชีวิต สขุภาพอนามยั ทรัพย์สิน และ

เอือ้ประโยชน์ในการท างาน 
6. มีระบบการท างานท่ีชดัเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถ และสนบัสนนุให้มีการ

เรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถ ให้โอกาส และให้ความส าคญักบัการมีสว่นร่วมของพนกังาน 
7. เผยแพร่ข้อพึงปฎิบตัิทางจริยธรรมแก่พนกังาน เพ่ือให้มัน่ใจว่าพนกังานเข้าใจและปฏิบตัิตามอย่าง

ทัว่ถึง 
8. ปฏิบตัติามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ เก่ียวกบักฏหมายแรงงานและสวสัดภิาพของพนกังาน 
9. หลีกเล่ียงการกระท าใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมและไม่ถกูต้อง ซึ่งมีผลกระทบตอ่ความก้าวหน้าและมัน่คงใน

อาชีพ และให้ความเคารพตอ่สิทธิสว่นบคุคล 

 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (Responsibilities to Customers) 

1. ก าหนดนโยบายการตัง้ราคาท่ียตุธิรรม และเหมาะสม 

2. การพิจารณาเง่ือนไขทางการค้า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลกัเสมือนกบั
การท ารายการกบับคุคลนอก (Arm’s Length Basis) ทกุรายการ  

3. จดัหาและปรับปรุงระบบการให้บริการท่ีเหมาะสม อ านวยความสะดวกในด้านตา่งๆ ทัง้การตรวจสอบ 
การให้ข้อมลู เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า 

4. จดัท าสญัญาท่ีเป็นธรรมกบัลกูค้า (ไมท่ าให้ลกูค้าเสียประโยชน์ หรือมีข้อเสียเปรียบในทางการค้า) 
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5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
และไมบ่ดิเบือนความจริง 

6. รักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลับของลูกค้าเสมือนหนึ่งสารสนเทศของบริษัท และไม่น าไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 

7. ไมเ่รียก ไมรั่บ หรือไมใ่ห้ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตกบัลกูค้า 

 

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้ (Responsibilities to Suppliers and Creditors) 

1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยก าหนดวิธีการจัดซือ้ ว่าจ้างท าของ และ
บริการ ท่ีเหมาะสม เน้นความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ วิธีการตกลงราคา วิธีการสอบราคา 
วิธีการประมูลงาน วิธีพิเศษ  และมีการออกแบบสอบถามความเห็นต่อการเข้าร่วมประมูลงานเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการจดัซือ้ วา่จ้างท าของ และบริการ อยูเ่สมอ 

2. ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรือพยายามเลือกสรรคุณลกัษณะท่ีโน้มเอียงในทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์
หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตผุลสนบัสนุนความจ าเป็นอย่างเพียงพอ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑ์ หรือคุณลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ จะต้องบอกกล่าวให้ผู้ ค้าทราบ และหาก
จ าเป็นต้องให้เสนอราคาใหม ่ผู้ เสนอราคารายเดมิจะต้องได้รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียม
กนั 

3. ต้องเลือกสรรผู้ ท่ีเสนอราคาท่ีดีและสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้จริง ไม่เชิญผู้ เสนอราคาเพียง
เพ่ือให้ครบจ านวนตามระเบียบ และผู้ เสนอราคาทุกรายต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูล และเง่ือนไข
อยา่งเดียวกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีมีการบอกกลา่วด้วยวาจาจะต้องมีการยืนยนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรอีกครัง้หนึง่ 

4. ผู้บริหารหรือพนักงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดซือ้ ว่าจ้างท าของ และบริการ ต้องเปิดเผยข้อมูล  
และ/หรือลกัษณะความสมัพนัธ์สว่นบคุคลของตนเอง คูส่มรส ญาตสินิท หรือความสมัพนัธ์ส่วนบคุคล
กบัผู้ เสนอราคารายใดรายหนึง่ท่ีสง่ผลให้เกิดความไมโ่ปร่งใสในการปฏิบตัิหน้าท่ีโดยตรง และให้แสดง
ความรับผิดชอบโดยการไมอ่ยูร่่วมในกระบวนการพิจารณาตดัสินชีข้าด 

5. ไมเ่รียก ไมรั่บของขวญั ของก านลั หรือรับเลีย้ง ยกเว้นในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบตัิ  และละ
เว้นการให้ความชอบพอพิเศษจนเป็นเหตใุห้ผู้ อ่ืนคดิวา่นา่จะเกิดความไมย่ตุธิรรม โดยเฉพาะการท าให้
ผู้ ค้ารายอ่ืนเกิดความเข้าใจผิดและไม่ต้องการร่วมเสนอราคา และอาจน าไปบอกกล่าวจนท าให้เสีย
ภาพพจน์ 
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6. จดัท าสญัญาท่ีเป็นธรรม และปฎิบตัิตามข้อตกลงท่ีมีตอ่คู่ค้าและเจ้าหนี ้กรณีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถ
ปฎิบตัไิด้ ต้องรีบเจรจากบัคูค้่า/เจ้าหนีโ้ดยเร็ว เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสียหาย 

7. ละเว้นการกระท าใดๆ ท่ีชว่ยให้คูค้่าไมต้่องเสียภาษีท่ีพงึจะเสียให้กบัรัฐ 

8. เปิดเผยข้อมลูขา่วสารท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ
ไมบ่ดิเบือนข้อเท็จจริง 

 

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม (Responsibilities to Social and Environment) 

1. บริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัสงัคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมท่ีชดัเจน และมีแผนตรวจสภาพสิ่งแวดล้อม 
ณ ท่ีท าการของบริษัททกุปี  

2. เพ่ือตอบแทนสงัคม ชมุชน และปลกูฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบตอ่ชมุชน และสงัคมให้เกิดขึน้ใน
หมูพ่นกังานก าหนดให้พนกังาน ท ากิจกรรม ท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคม อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้  

3. ปฏิบตัิหรือควบคมุให้มีการปฏิบตัิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออก
โดยหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล   

4. การติดตามผลและรับเ ร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับหลักก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ 
(Compliance and Receiving Complaints with Corporate Governance and Code of Conduct)  

 
นอกจากนี ้ บริษัทมุ่งเน้นให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างสุจริต ถูกต้อง เป็นธรรมและโปร่งใส          
ด้วยการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัตา่ง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเร่ืองของ
การตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ของบริษัทจะมี
การปฏิบตัท่ีิสอดคล้องไปทางเดียวกนั บริษัทจงึก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน ต้องปฏิบตัิตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งห้ามมิให้ กรรมการ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เข้าไปข้องเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อม โดยผู้ ท่ีฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระท าผิดวินยัร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษ ตาม
ระเบียบของบริษัทและมีโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย 


