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จรรยาบรรณทางธุรกจิ 
 

วสัิยทศัน์ 

เป็นศูนยก์ลางการส่งออกรถยนตทุ์กประเภทของโลก 
 

พนัธกจิ 

เพื่อใหบ้รรลุถึงวิสัยทศัน์ขา้งตน้ บริษทั ไดก้าํหนดเป้าหมายทางพนัธกิจ ครอบคลุม 5 ประเด็นหลกั 
ดงัน้ี 
1. พนัธกจิด้านการตลาด 

1.1. มีกลยุทธ์ดา้นการตลาดท่ียืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีมาตรฐาน
ระดบัโลก เม่ือมีการเปล่ียนแปลงได ้

1.2. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดใหไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 
1.3. ขยายการใหบ้ริการท่ีครอบคลุมการดาํเนินงานในธุรกิจอ่ืน ๆท่ีเก่ียวเน่ืองมากข้ึน 

2. พนัธกจิต่อลูกค้า 
2.1. ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการดาํเนินงาน ดว้ยความรับผดิชอบต่อผูข้นส่งและผูผ้ลิตรถยนตท่ี์มี

มาตรฐานระดบัโลก เพื่อให้บริการจดัการส่งสินคา้ไปสู่ปลายทางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

2.2. สร้างความมัน่ใจและความพึงพอใจแก่ลูกคา้ ดว้ยการรักษามาตรฐานความผดิพลาดในการส่งมอบ
เป็นศูนย ์(Zero Error) ในการปฏิบติังาน รวมทั้งนาํเสนอบริการ ท่ีประทบัใจแก่ลูกคา้อย่าง
สมํ่าเสมอ  

3. พนัธกจิด้านการบริหาร 
3.1. สร้างระบบการบริหารท่ีโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได ้ 
3.2. ส่งเสริมใหบุ้คคลากรไดรั้บการพฒันา เพิ่มคุณค่าและมีความกา้วหนา้ในอาชีพ มีความปลอดภยัใน

การทาํงาน  
4. พนัธกจิด้านการพฒันาเทคโนโลย ี

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการบริหารจดัการและการให้บริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. พนัธกจิด้านความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
ส่งเสริมและสนบัสนุนองคก์รใหมี้ความรับผดิชอบต่อสงัคม และไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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หลกัการ 

กําหนดแนวทางปฏิบัติของผู ้บริหารและพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลัก
จรรยาบรรณ มีความซ่ือสตัยสุ์จริต เท่ียงธรรม มีการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั โดยใหมี้ผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบติัตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มีการจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน
เพื่อใหบ้ริษทับรรลุพนัธกิจขององคก์ร 
 

ความรับผดิชอบของบริษัทต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

บริษทักาํหนดวิสัยทศัน์และพนัธกิจในการดาํเนินธุรกิจไวเ้ก่ียวกบัความรับผิดชอบของบริษทัต่อ
สังคม ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์หลกัของบริษทั เพื่อให้บริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่าย ได้แก่ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ และเจา้หน้ี ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม สังคม และชุมชนใกลเ้คียงท่ี
ทรัพยสิ์นของบริษทัตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั บริษทัจึงไดก้าํหนดแนวทางและหลกัใน
การทาํงานและขอ้ควรปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไวด้งัต่อไปน้ี 
 

ความรับผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น (Responsibilities to Shareholders) 

1. บริหารจดัการบริษทัให้เป็นสถาบนัท่ีมีคุณภาพ ยึดมัน่ในความถูกตอ้ง สร้างความเขม้แขง็ และความ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ระยะยาว 

2. ปฎิบติัหน้าท่ีดว้ยความสามารถและความระมดัระวงัเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจพึงกระทาํ ภายใต้
สถานการณ์อยา่งเดียวกนั 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต เป็นธรรม ต่อผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ย และเพื่อผลประโยชน์ของ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยรวม 

4. จดัการดูแลไม่ใหท้รัพยสิ์นของบริษทัตอ้งสูญค่าหรือสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 
5. รายงานสถานะและผลการดาํเนินงานของบริษทัอยา่งถูกตอ้งสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
6. ไม่เปิดเผยสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของบริษทัต่อผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
7. ไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั โดยมิไดแ้จง้ให้

บริษทัทราบ 
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นท่ีไม่เป็น

ผูบ้ริหาร รวมทั้งผูถื้อหุน้ต่างชาติ ใหไ้ดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั 
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ความรับผดิชอบต่อพนักงาน (Responsibilities to Employees) 

1. กาํหนดโครงสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัอตัราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมิน โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาประเมิน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

2. ปรับปรุงและจดัหาสวสัดิการท่ีดี และประโยชน์อ่ืนท่ีเหมาะสม เช่น การประกนัชีวิต ประกนัอุบติัเหตุ
สาํหรับพนกังาน การทาํประกนัสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาํปี การจดัให้มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล
ใหก้บับุพการีของพนกังาน เป็นตน้ 

3. สร้างความเขา้ใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้โอกาสเจริญกา้วหนา้ตามเหตุผล สร้าง
การยอมรับและรับรู้ในผลงานท่ีทาํ 

4. การใหร้างวลัและการลงโทษตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้ง และกระทาํดว้ยความสุจริต 
5. การดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิต สุขภาพอนามยั ทรัพยสิ์น และ

เอ้ือประโยชน์ในการทาํงาน 
6. มีระบบการทาํงานท่ีชดัเจนมีประสิทธิภาพ ให้โอกาสไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ และสนบัสนุนให้มี

การเรียนรู้เพื่อพฒันาความสามารถ ใหโ้อกาส และใหค้วามสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของพนกังาน 
7. เผยแพร่ขอ้พึงปฎิบติัทางจริยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานเขา้ใจและปฏิบติัตามอย่าง

ทัว่ถึง 
8. ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ เก่ียวกบักฏหมายแรงงานและสวสัดิภาพของพนกังาน 
9. หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรมและไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงมีผลกระทบต่อความกา้วหนา้และมัน่คงใน

อาชีพ และใหค้วามเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล 

 

ความรับผดิชอบต่อลูกค้า (Responsibilities to Customers) 

1. กาํหนดนโยบายการตั้งราคาท่ียติุธรรม และเหมาะสม 

2. การพิจารณาเง่ือนไขทางการคา้ การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ โดยยึดหลกัเสมือนกบั
การทาํรายการกบับุคคลนอก (Arm’s Length Basis) ทุกรายการ  

3. จดัหาและปรับปรุงระบบการใหบ้ริการท่ีเหมาะสม อาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ทั้งการตรวจสอบ 
การใหข้อ้มูล เพื่อใหเ้กิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยดั และเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ 

4. จดัทาํสญัญาท่ีเป็นธรรมกบัลูกคา้ (ไม่ทาํใหลู้กคา้เสียประโยชน์ หรือมีขอ้เสียเปรียบในทางการคา้) 

5. เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ อยา่งตรงไปตรงมา ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ
ไม่บิดเบือนความจริง 
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6. รักษาสารสนเทศท่ีเป็นความลบัของลูกคา้เสมือนหน่ึงสารสนเทศของบริษทั และไม่นําไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพอ้ง 

7. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้ 

 

ความรับผดิชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี ้ (Responsibilities to Suppliers and Creditors) 

1. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรม โดยกาํหนดวิธีการจดัซ้ือ ว่าจา้งทาํของ และ
บริการ ท่ีเหมาะสม เนน้ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ วิธีการตกลงราคา วิธีการสอบราคา 
วิธีการประมูลงาน วิธีพิเศษ  และมีการออกแบบสอบถามความเห็นต่อการเขา้ร่วมประมูลงานเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ วา่จา้งทาํของ และบริการ อยูเ่สมอ 

2. ไม่เจาะจงผลิตภณัฑ ์หรือพยายามเลือกสรรคุณลกัษณะท่ีโนม้เอียงในทางผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑห์น่ึง
อยา่งจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนบัสนุนความจาํเป็นอยา่งเพียงพอ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ ์
หรือคุณลกัษณะเฉพาะของตวัผลิตภณัฑ ์จะตอ้งบอกกล่าวให้ผูค้า้ทราบ และหากจาํเป็นตอ้งให้เสนอ
ราคาใหม่ ผูเ้สนอราคารายเดิมจะตอ้งไดรั้บโอกาสในการเสนอราคาอยา่งเท่าเทียมกนั 

3. ตอ้งเลือกสรรผูท่ี้เสนอราคาท่ีดีและสนใจต่อการเสนอราคาอยา่งแทจ้ริง ไม่เชิญผูเ้สนอราคาเพียงเพื่อให้
ครบจาํนวนตามระเบียบ และผูเ้สนอราคาทุกรายตอ้งไดรั้บรายละเอียด ขอ้มูล และเง่ือนไขอยา่งเดียวกนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร กรณีมีการบอกกล่าวดว้ยวาจาจะตอ้งมีการยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอีกคร้ังหน่ึง 

4. ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ วา่จา้งทาํของ และบริการ ตอ้งเปิดเผยขอ้มูล และ/
หรือลกัษณะความสมัพนัธ์ส่วนบุคคลของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือความสัมพนัธ์ส่วนบุคคลกบัผู ้
เสนอราคารายใดรายหน่ึงท่ีส่งผลให้เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบติัหน้าท่ีโดยตรง และให้แสดง
ความรับผดิชอบโดยการไม่อยูร่่วมในกระบวนการพิจารณาตดัสินช้ีขาด 

5. ไม่เรียก ไม่รับของขวญั ของกาํนลั หรือรับเล้ียง ยกเวน้ในโอกาสอนัควรตามธรรมเนียมปฏิบติั  และละ
เวน้การใหค้วามชอบพอพิเศษจนเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยติุธรรม โดยเฉพาะการทาํให้
ผูค้า้รายอ่ืนเกิดความเขา้ใจผิดและไม่ตอ้งการร่วมเสนอราคา และอาจนาํไปบอกกล่าวจนทาํให้เสีย
ภาพพจน์ 

6. จดัทาํสัญญาท่ีเป็นธรรม และปฎิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ี กรณีท่ีคาดว่าจะไม่สามารถ
ปฎิบติัได ้ตอ้งรีบเจรจากบัคู่คา้/เจา้หน้ีโดยเร็ว เพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กิดความ
เสียหาย 

7. ละเวน้การกระทาํใดๆ ท่ีช่วยใหคู่้คา้ไม่ตอ้งเสียภาษีท่ีพึงจะเสียใหก้บัรัฐ 
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8. เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมา ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และ
ไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม (Responsibilities to Social and Environment) 

1. บริษทักาํหนดนโยบายเก่ียวกบัสงัคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และมีแผนตรวจสภาพส่ิงแวดลอ้ม ณ 
ท่ีทาํการของบริษทัทุกปี  

2. เพื่อตอบแทนสงัคม ชุมชน และปลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผดิชอบต่อชุมชน และสังคมใหเ้กิดข้ึนใน
หมู่พนกังานกาํหนดใหพ้นกังาน ทาํกิจกรรม ท่ีมีประโยชน์ต่อสงัคม อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง  

3. ปฏิบติัหรือควบคุมใหมี้การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดย
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล   

4. การติดตามผลและรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั หลกับรรษทัภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ (Compliance and 
Receiving Complaints with Corporate Governance and Code of Conduct)  

 


