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มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)
มุ่งพัฒนาคุณภาพการบริการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย มีต้นทุนที่แข่งขันได้
ลูกค้า (Customer)
ส่งมอบบริการที่ครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ด้วยบริการที่เหนือความคาดหวัง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
มีผลประกอบการที่ดี ด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความโปร่งใส
เป็นธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พนักงาน (Employee)
พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพพนักงานสู่ความเป็นเลิศ
ควบคู่กับการเติบโตขององค์กร สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Sustainability)
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่ านิยม

G
C
S
P
I
R
I
T

Global Mindset

ยึดถือมุมมองที่เป็นสากล
Customer Focus

มุ่งเน้นลูกค้า
Synergy

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
Performance Excellence

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
Innovation

สร้างนวัตกรรม
Responsibility for Society

รับผิดชอบต่อสังคม
Integrity & Ethics

สร้างพลังความดี
Trust & Respect

เชื่อมั่นและเคารพกันและกัน

วั ฒนธรรมองค์กร
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

และให้ความส�ำคัญต่อบุคลากรขององค์กร เราเชื่อว่า
บุคลากรมีส่วนส�ำคัญอย่างมากในการร่วมกัน
ผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนับสนุนให้บุคลากรของเรา
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามพฤติกรรมหลัก 4 ประการ
(4 Core Behaviors) คือ

1
2
3
4

กล้าคิด กล้าท�ำ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า

Take initiative to create better results

พัฒนาตน ท�ำงานเป็นทีม

Keep improving self and inspiring teamwork

ท�ำงานเชิงรุกสนองตอบความต้องการของลูกค้า

Work proactively to serve customers’ needs

มุ่งปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าส่วนตน
Strive for the greater good

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภค
ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจ ชุมชน และสังคม

การก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

CORPORATE
GOVERNANCE

สารบั
ญ
ส่วนที่ 1
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ความส�ำคัญของการจัดให้มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ
1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
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การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
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นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
ให้บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในการด�ำเนินธุรกิจ
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและมุ่งมั่น
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการมาตรฐานสากลให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ การค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ความส�ำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะน�ำ
หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คือ Creation of long-term value,
Responsibility, Equitable treatment, Accountability, Transparency
และ Ethics (C R E A T E) มาใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ตลอดจน
เคร่งครัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
ในทุกประเทศที่เข้าไปลงทุน
รกิจ
10 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

คณะกรรมการบริษทั ฯ จะจัดให้มโี ครงสร้างการบริหารทีม่ คี วามสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อย่างเป็นธรรม
รวมทั้งมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และ
แผนงานทีส่ ำ� คัญ มีระบบการติดตาม / วัดผลการด�ำเนินงาน และบริหารความเสีย่ ง
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระและรับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร จะเป็นผู้น�ำในด้านจริยธรรม และ
เป็นตัวอย่างในการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
ธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติและด�ำเนินธุรกิจโดย
ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้
พนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
ครบถ้วนและยั่งยืน

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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หลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
การก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้าง
และกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ พนักงาน
และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน น�ำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กร และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และ
ยึดถือปฏิบัติตามหลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (C R E A T E)

CREATION
OF LONGRESPONSITERM VALUE BILITY

EQUITABLE
TREATMENT

มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง มีความรับผิดชอบต่อ ปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร การปฏิบัติหน้าที่ด้วย อย่างเท่าเทียมกัน
ในระยะยาว
ขีดความสามารถและ และเป็นธรรม
ประสิทธิภาพทีเ่ พียงพอ
ด้วยความทุ่มเท

ACCOUNTA- TRANSPABILITY
RENCY
มีความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจและ
การกระท�ำของตนเอง
โดยสามารถชี้แจงและ
อธิบายการตัดสินใจ
และการกระท�ำนั้นได้

ETHICS

มีความโปร่งใสในการ มีจริยธรรมและ
ด�ำเนินงานที่สามารถ
จรรยาบรรณในการ
ตรวจสอบได้ และมีการ ประกอบธุรกิจ
เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ทันเวลา และ
ผ่านช่องทางทีเ่ หมาะสม
อย่างเท่าเทียมกัน

รกิจ
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ความส�ำคัญของ
การจัดให้มีการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ
ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ
และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล
ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ มีศักยภาพในการแข่งขัน
ป้องกัน และขจัดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

เป็นเครื่องมือการวัด
ผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ และตรวจสอบ
การท�ำงานต่างๆ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
การด�ำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สร้างความเชื่อมั่น
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ สาธารณชน
ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ และมีส่วน
ในการเพิ่มมูลค่า
การรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ ควบคู่ไปกับ
การค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สิทธิ และความเท่าเทียม
ของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้อง

สร้างกรอบความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
เป็นการสร้างพันธะผูกพัน
เพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อ�ำนาจ
ภายในขอบเขตที่ก�ำหนด
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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โครงสร้างการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ การบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทฯ นั้น กฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
บริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาต่างๆ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ
ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้น�ำ
มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะมีจำ� นวนเท่าใด ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูก้ ำ� หนด
(2) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการ
บริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การ อย่างชัดเจน และประธานกรรมการบริษทั ฯ
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ให้การท�ำงานมีความเป็น
อิสระอย่างแท้จริง
(3) กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ในสาขาต่างๆ ที่มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ โดย
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ควรมีความหลากหลาย ทั้งด้าน
ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ โลจิสติกส์
เคมีภณ
ั ฑ์ ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม พลังงาน วิศวกรรม เทคโนโลยี การจัดการ
การบัญชี การเงิน กฎหมาย เป็นต้น เพือ่ ผสานความรูค้ วามสามารถทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
(4) กรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�ำหนด
ไว้ในกฎหมาย รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม
รกิจ
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(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ และต้องไม่มีการจ�ำกัด
เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา
กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ
และลักษณะการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
กรรมการบริษทั ฯ ต้องได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ อย่างเพียงพอ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน
เพื่ อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น เป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง ตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ ส� ำ หรั บ
การเเต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เเทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกก่อนครบวาระ
ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เเต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทฯ
มีการเปิดเผยประวัตแิ ละข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ ทุกคน
จัดให้กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับฟังการบรรยายสรุป
เกีย่ วกับข้อมูลทีม่ คี วามจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการ
บริษัทฯ ภายในเวลา 3 เดือน นับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

1.2 วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

การแต่งตัง้ และการพ้นจากต�ำแหน่งของกรรมการบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมาย
1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

เพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
จึงมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่ส�ำคัญในเชิงรุก ทั้งบทบาทด้านการตัดสินใจ
และบทบาทด้านการก�ำหนดทิศทางและก�ำกับดูแล ดังนี้
(1) ปฏิบตั หิ น้าที่ ตลอดจนก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด
(2) ทุ่มเทเวลาและให้ความส�ำคัญในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง
และกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้กำ� หนด
ไว้ลว่ งหน้าในแต่ละรอบปี ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมจ�ำนวนครัง้ การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ เติมในภายหลัง พร้อมทัง้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
มีการแสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำหนดทิศทางของบริษทั ฯ
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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(3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่ส�ำคัญ รวมถึง
วัตถุประสงค์เป้าหมายทางการเงินและแผนงานของบริษัทฯ ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ใน
การด�ำเนินงาน พร้อมทัง้ ก�ำกับดูแลและติดตามให้ฝา่ ยจัดการมีการปฏิบตั ติ าม
แผนงานทีก่ ำ� หนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้
มัน่ ใจได้วา่ ฝ่ายจัดการจะสามารถน�ำวิสยั ทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ทกี่ ำ� หนดขึน้
ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้ทนั ท่วงที
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
(4) ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบ
ด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน
รวมทั้งลูกจ้างทุกคนไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างส�ำนึกความรับผิดชอบ
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
(5) มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ นอกเหนือจากอ�ำนาจทีไ่ ด้มอบหมาย
ให้กรรมการผู้จัดการไว้ในข้อก�ำหนดบริษัทฯ เช่น การอนุมัติงบประมาณ
การลงทุน การด�ำเนินโครงการต่างๆ ตลอดจนอนุมัติการเข้าท�ำสัญญา
ที่ส�ำคัญ เป็นต้น
(6) จั ด ให้ มี ร ะบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบบั ญ ชี ที่ มี
ความน่าเชือ่ ถือ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการในการประเมินความเหมาะสม
ของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(7) พิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ งส�ำคัญทีอ่ าจเกิดขึน้ และก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ
หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง
การแสวงหาโอกาสทางธุ ร กิ จ ที่ อ าจจะเกิ ดขึ้ น จากความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว
ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล
(8) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึ้น ให้ความส�ำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความส�ำคัญ
โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
รกิจ
16 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
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(9) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและก�ำกับดูแล
การเปิดเผยข้อมูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชือ่ ถือ
และมีมาตรฐานสูงสุด
(10) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและกรรมการ
ผู้จัดการอย่างสม�่ำเสมอ
(11) จัดให้มีระบบหรือกลไกการก�ำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของ
บริษทั ฯ ทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(12) เป็นผู้น�ำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี มีจรรยาบรรณ สอดคล้อง
กับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
(13) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
(14) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งบริหาร
ที่ส�ำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส
เป็นธรรม
(15) ต้องรายงานให้บริษทั ฯ ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง
ซึง่ เป็นส่วนได้เสียเกีย่ วกับการบริหารจัดการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
(16) กรรมการบริษทั ฯ ทุกคน มีหน้าทีต่ อ้ งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากมีภารกิจส�ำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัทฯ
(17) กรรมการบริษทั ฯ ต้องให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของ
สังคมไทย โดยเริ่มต้นที่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เพื่อให้ชุมชนและโรงงานสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างยั่งยืน
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานในการต่อต้านทุจริต
และคอร์ รั ป ชั น ในทุ ก รู ป แบบเพื่ อ ความก้ า วหน้ า และการเจริ ญ เติ บ โต
อย่างยั่งยืน

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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1.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ จะสนับสนุนการด�ำเนินงานของฝ่ายจัดการ
แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจ�ำวันของบริษัทฯ
(2) ก�ำกับดูแลให้การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
(3) ก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
(4) ท�ำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อย่างมีประสิทธิภาพ
(5) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
(6) มีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎหมาย
และตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลส�ำคัญ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่จะตัดสินใจ ก�ำหนดทิศทาง และก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ด้วยความรับผิดชอบโดยมีแนวทาง ดังนี้
(1) บริ ษั ท ฯ ควรจั ด ให้ มี ก� ำ หนดการประชุ ม ล่ ว งหน้ า โดยจั ด ส่ ง เอกสาร
การประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมตามระยะเวลา
ที่ก�ำหนดไว้ ในข้อบังคับบริษัทฯ หรือกฎหมาย เพื่อจะได้มีเวลาศึกษา
พิจารณา และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ
(2) คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ควรอุ ทิ ศ เวลา ทุ ่ ม เท และให้ ค วามสนใจกั บ
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุม
อย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
(3) การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่า
ไม่มคี วามประสงค์ทจี่ ะเป็นกรรมการบริษทั ฯ อีกต่อไป ทัง้ นี้ หากกรรมการ
บริษัทฯ มีความจ�ำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้จะต้องแจ้งลาต่อ
ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร
รกิจ
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(4) ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดระเบียบวาระ
การประชุม โดยการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ควรพิจารณาค�ำขอของกรรมการบริษทั ฯ บางท่านทีจ่ ะบรรจุเรือ่ งอืน่
ที่ส�ำคัญเป็นระเบียบวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
(5) ประธานกรรมการบริษทั ฯ ต้องมัน่ ใจว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้จดั สรรเวลา
อย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการน�ำเสนอข้อมูล และเพียงพอส�ำหรับ
คณะกรรมการบริษัทฯ อภิปรายในประเด็นที่ส�ำคัญ
(6) กรรมการบริษทั ฯ ทีอ่ าจจะมีความเกีย่ วข้องหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในระเบียบ
วาระการประชุมใด จะต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น ในระเบียบ
วาระการประชุมนั้นๆ หรือไม่เข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี
(7) กรรมการบริษัทฯ อาจจะประชุมกันเองตามความจ�ำเป็น เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
ร่วมประชุม และควรแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
(8) ผูบ้ ริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูล
ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอโดยตรง
(9) คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถขอเอกสารข้อมูล ค�ำปรึกษา และบริการ
ต่างๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง เพื่อ
ประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ที่ปรึกษาภายนอกได้หากเห็นว่าจ�ำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(10) คณะกรรมการบริษัทฯ ควรได้รับเอกสารและข้อมูลส�ำคัญ เพื่อรับทราบ
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินกิจการอย่างสม�่ำเสมอ
(11) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ จะต้องมีความชัดเจนทัง้ ผล
การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ เพือ่ เป็นหลักฐานในการใช้อา้ งอิง
(12) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ต้องมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ หมด และให้มกี รรมการ
บริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ณ
ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุม ทั้งนี้ หากการประชุม
คราวใดองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าว ให้เป็นดุลยพินิจ
ของประธานกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทฯ
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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2. คณะผู้บริหาร

2.1 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ คนหนึ่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุด และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้เรียกว่า “กรรมการผู้จัดการ” และ
กรรมการผูจ้ ดั การอาจจะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะเป็นผูบ้ ริหารสูงสุด
ของบริษทั ฯ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการผูจ้ ดั การ นอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั ในฐานะเป็นกรรมการ
บริษัทฯ
ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ และระเบียบของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการ
มีอ�ำนาจและหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ และเป็นผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ต่างๆ ของบริษัทฯ
2.2 คณะจัดการ / ฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ สามารถด�ำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะจัดการ / ฝ่ายจัดการ อันประกอบไปด้วยผู้บริหารทุกคน
ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่าย และผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่า โดยให้มีหน้าที่
ในการก�ำหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้ขอ้ เสนอแนะในเรือ่ งเกีย่ วกับนโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ การไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิหรือต�ำแหน่งใดๆ
ในบริษัท หน่วยงาน หรือนิติบุคคลอื่น ให้ผู้บริหารเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อทราบก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว

3. ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ

ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ มีหน้าทีจ่ ดั ท�ำและเก็บรักษาเอกสารส�ำคัญของบริษทั ฯ ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้
ยั ง มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ เกี่ ย วกั บ ข้ อ ก� ำ หนดกฎเกณฑ์ ต ่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ควรรับทราบ เพือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารท�ำหน้าทีอ่ ย่างเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
รกิจ
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และจัดอบรม / ให้ขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ก่กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่
รวมทั้งดูแลและประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง

4. ภาวะผู้น�ำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ และก�ำกับดูแลให้ผบู้ ริหารด�ำเนินการตามนโยบายทีก่ ำ� หนด รวมทัง้
ต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจออกเสียงลงมติในเรื่องส�ำคัญ ดังนั้น เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้การน�ำของประธานกรรมการบริษัทฯ มีภาวะผู้น�ำและมี
ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของผูบ้ ริหาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของตนเอง ทั้งคณะ
และ / หรือประเมินไขว้ เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในรอบปีที่ผ่านมา
และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งช่วยปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม

6. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ
6.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาก�ำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่ชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล ง่ายต่อ
การเข้าใจ โดยกระบวนการพิจารณาจ�ำนวนเงินค่าตอบแทนประจ�ำปี
ต้องด�ำเนินการอย่างโปร่งใส

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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(2) การก�ำหนดโครงสร้าง / องค์ประกอบของค่าตอบแทน จะต้องเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการบริษัทฯ ได้รับมอบหมาย และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการแต่ละคนอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถจูงใจและรักษากรรมการ
บริษทั ฯ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน

6.2 ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปีของ
กรรมการผู้จัดการ และพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ
ตามผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประธาน
กรรมการบริษทั ฯ เป็นผูส้ อื่ สารผลการพิจารณาให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร เพือ่ เพิม่ พูน / พัฒนา
ความรูค้ วามเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผูบ้ ริหาร ทัง้ ในลักษณะธุรกิจของบริษทั ฯ และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดรูปแบบและ
วิธีการพัฒนาดังกล่าวทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่จ�ำเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการบริษัทฯ
ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทฯ ที่ด�ำรงต�ำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหารบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
ผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ทำ� หน้าทีก่ รรมการในบริษทั ในเครือ และพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในระบบ
การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

8. แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง

คณะกรรมการบริษทั ฯ ต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีระบบการคัดสรรพนักงาน
ทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในต�ำแหน่งงานบริหารทีส่ ำ� คัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหา
กรรมการผู้จัดการ จะเป็นไปตามกระบวนการของผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ
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การปฏิบัติตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระท�ำการใดๆ
ที่จะเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ก�ำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อ
สาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่อง
ต่างๆ ทีส่ มควรได้รบั ทัง้ สิทธิพนื้ ฐานตามกฎหมายและสิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีส่ ำ� คัญ
สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลทีส่ มควรเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยก�ำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่ อ ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น มั่ น ใจได้ ว ่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย มกั น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายในการก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติและ
ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมในเรื่องต่างๆ อันได้แก่ ก�ำหนดให้มี
การใช้สทิ ธิอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้น ก�ำหนด
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งของผลประโยชน์
หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายให้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ โดยค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ
กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ
การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้งา่ ยและน่าเชือ่ ถือ
โดยได้ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูล
ทางการเงิน และทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้ และทันเวลา โดยข้อมูลทีเ่ ปิดเผย
จะต้องจัดท�ำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภาษา
ที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ เกิดความมัน่ ใจและได้รบั ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
ตามข้ อ ก� ำ หนด กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท ฯ และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้
คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ และ / หรือฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
แทนได้ตามแต่กรณี

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ โดยคณะกรรมการมีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง
และกลยุทธ์การด�ำเนินงาน มีระบบการติดตาม วัดผล และก�ำกับดูแลการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบตั หิ น้าที่
ของตนตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่างๆ ดังนี้
5.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณา
รายการทีม่ หี รืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ระหว่างผูถ้ อื หุน้ กรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
อื่นๆ
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก�ำหนดด้วย
ความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มี
กระบวนการทีโ่ ปร่งใสในการอนุมตั เิ ข้าท�ำรายการ และค�ำนึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนถูกต้อง
(3) ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าท�ำรายการ โดย
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ
จะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตาม
นโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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โดยให้กรรมการบริษทั ฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุม เพือ่ งดออกเสียงหรืองดให้ความเห็น
หรือออกจากที่ประชุมในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
(4) คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

5.2 การบริหารความเสี่ยง

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จดังกล่าว จึงได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ สามารถบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ
ต่างๆ ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(2) คณะกรรมการบริษัทฯ สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารความเสี่ยง
ทีส่ ำ� คัญ สอบทานการรายงานการบริหารความเสีย่ ง และติดตามความเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.3 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญและจัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด�ำเนินงาน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และ
การปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมถึงเรือ่ งการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน โดยจัดตั้งส่วนงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ ท�ำหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบความเพียงพอและ
ความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในทัง้ 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม
(Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Information and Communication) และการติดตาม (Monitoring)
เป็นประจ�ำปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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(3) คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบทีเ่ ป็นทางการและโปร่งใส ในการรักษา
ความสัมพันธ์กบั ผูต้ รวจสอบภายนอกและภายใน โดยมีสว่ นงานตรวจสอบ
ภายในเป็นผู้เชื่อมโยง
(4) ผูส้ อบบัญชี จะต้องยืนยันความเป็นอิสระของตนรวมถึงรายงานวิธกี ารต่างๆ
ที่ใช้อยู่ในส�ำนักงานสอบบัญชีของตน เพือ่ ให้ความมัน่ ใจต่อความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชีภายนอก
(5) ผู้สอบบัญชี มีสิทธิที่จะสอบทานรายงาน หรือรายงานทางการเงินอื่น
ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ออกควบคู่กับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว
และมี สิ ท ธิ ที่ จ ะรายงานความผิ ด ปกติ ใ นรายงาน ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
งบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว
(6) มีการเปิดเผยค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบ
บัญชี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี
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จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�ำหนดจรรยาบรรณเพื่อกรรมการบริษัทฯ
ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1. เป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
บริหารงานอย่างเต็มความสามารถ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ
บริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง
และวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระทั้งในด้าน
การตั ด สิ น ใจและการกระท� ำ โดยไม่ ส ร้ า งข้ อ ผู ก มั ด ที่ อ าจขั ด แย้ ง กั บ
การปฏิบัติหน้าที่ของตนในภายหลัง
4. ให้อ�ำนาจผู้บริหารในการด�ำเนินงานประจ�ำวันของบริษัทฯ อย่างเต็มที่
โดยไม่เข้าไปชี้น�ำการด�ำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
5. ไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่เป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ /
บริษัทในเครือ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ /
บริษัทในเครือ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ / บริษัทในเครือ ให้รายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวต่อบริษัทฯ
6. หลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการปฏิบตั งิ านให้แก่ตนเองและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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8.

ไม่กระท�ำการใดๆ ที่อาจมีผลให้เกิดการบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ
หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น
9. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและขจัดการกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริตและคอร์รัปชัน
ทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องด�ำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด
เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
10. ยึดถือและปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และน�ำมาใช้ในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ วมทัง้ เป็นผูน้ ำ� ในเรือ่ งจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ าน
ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ
และ / หรือบริษัทในเครือ
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่เจตนาฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษทั ฯ
รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน อาจถูกพิจารณาโทษ
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามฐานความผิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการเคารพวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
5. การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน / การบริหารความเสี่ยง
และรายงานทางบัญชี / การเงิน
6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
7. การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
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หลักการด�ำเนินธุรกิจ
และการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ มีเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นการด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องอันประกอบด้วย ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมเป็นส�ำคัญ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ จึงเป็นการประมวลแนวปฏิบัติที่ดี
ในเรื่องต่างๆ ที่ก�ำหนดขอบเขตการประพฤติปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ภายใต้กรอบจริยธรรม
คุณธรรม และความซื่อสัตย์ โดยคาดหวังให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ให้ความส�ำคัญและยึดถือเป็นหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่จะต้องรับทราบ ท�ำความเข้าใจ
ยึดมั่น และจะต้องไม่ละเลยการประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตาม
ความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้วา่ ไม่ทราบ หากพบว่ามีการละเมิดต่อหลักการทีก่ ำ� หนด
ขึน้ นี้ และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรมแล้วปรากฏว่าเป็นจริง พนักงานจะได้รบั การพิจารณา
ลงโทษทางวินัยตามข้อก�ำหนดของบริษัทฯ และ / หรือโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การด�ำเนินธุรกิจบรรลุวิสัยทัศน์และสะท้อนถึงคุณค่าและวัฒนธรรมองค์กร ให้เป็นองค์กร
ที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลรับผิดชอบและให้ค�ำแนะน�ำแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจที่ได้
ก�ำหนดไว้นี้อย่างจริงจัง นอกจากนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการตัดสินใจ
หรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ไม่ได้ก�ำหนดไว้ ขอให้ใช้ดุลยพินิจเบื้องต้นโดยการตั้งค�ำถาม
เกี่ยวกับการกระท�ำนั้นกับตนเองก่อนยุติการด�ำเนินการ ดังนี้

รกิจ
32 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

1
3
5

การกระท�ำนั้น
ขัดต่อกฎหมาย
หรือไม่
การกระท�ำนั้น
เป็นที่ยอมรับและ
สามารถเปิดเผย
ต่อสังคมได้
หรือไม่

2
4

การกระท�ำนั้น
ส่งผลเสียต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครืออย่างร้ายแรง
หรือไม่

การกระท�ำนั้น
ขัดต่อนโยบายและ
วัฒนธรรมองค์กร
หรือไม่
การกระท�ำนั้น
ท�ำให้เกิดความ
เสื่อมเสียชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์องค์กร
หรือไม่

หรือสอบถามผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น ซึ่งมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำในขั้นต้นหรือสอบถาม
โดยตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ หรือส�ำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี
โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

33

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
และบริษัทในเครือ

1

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการเคารพวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ความส�ำคัญกับการเคารพ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ พนักงานจึงต้องเคารพกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน
และประพฤติปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
แนวปฏิบัติที่ดี

1 ปฏิบัติตามระเบียบ ค�ำสั่ง ประกาศ และข้อบังคับที่ออกโดยบริษัทฯ และ / หรือ
บริษัทในเครือ
2 ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และบังคับใช้กับบริษัทฯ และ / หรือบริษัทในเครือ
3 ต้องรับรู้และเข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
4 ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
อย่างสม�่ำเสมอ
5 ศึกษา ท�ำความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน ด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนเคารพขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นนั้นๆ หากพบว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่ นัน้ แตกต่างจากการประพฤติปฏิบตั ขิ องบริษทั ฯ และ / หรือบริษทั ในเครือ
ให้ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนด�ำเนินการใดๆ
รกิจ
34 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

2

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�ำคัญ
และมีจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้ง
จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การกรรโชก และการรับหรือให้สินบน
ในทุกรูปแบบในการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมถึงการฟอกเงิน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ถูกใช้เป็นช่องทาง หรือเครื่องมือในการยักยอก
ถ่ายเท หรือปกปิดอ�ำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบุคลากร
ทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปรากฏ
อยู่ในหน้า 70

3

การมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ถือเป็นนโยบายส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือและ
ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อแสดงถึง
เจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และ
ให้ยึดถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ และ / หรือ
บริษัทในเครือเสียผลประโยชน์ หรือท�ำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลงในกรณี
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะเข้าไปดูแลการท�ำ
รายการนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่หรือด�ำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการมีส่วนได้เสียหรือ
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�ำหนดไว้ดังนี้
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

35

แนวปฏิบัติที่ดี

1 หลีกเลีย่ งการกระท�ำใดๆ ทีจ่ ะท�ำให้ตนมีสว่ นได้เสียหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษทั ฯ และ / หรือบริษทั ในเครือ ไม่วา่ จะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทางการค้าของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ หรือจากการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้
รับรูจ้ ากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์สว่ นตนและการท�ำธุรกิจทีแ่ ข่งขัน
กับบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ หรือการท�ำงานอืน่ นอกเหนือจากงานของบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
2 ในกรณีทพี่ นักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
จ�ำเป็นต้องเข้าท�ำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์ของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ท�ำรายการนั้นเสมือนการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก โดยมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่เสมือนกระท�ำกับคู่ค้าทั่วไป
3 กระบวนการพิจารณาและการเปิดเผยข้อมูลการมีสว่ นได้เสียหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
และรอบคอบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ / หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสีย
หรือเกี่ยวข้อง จะต้องไม่อยู่ร่วมในการพิจารณา หากในกรณีที่มีความจ�ำเป็น
ต้องให้บุคคลดังกล่าวเข้าชี้แจงข้อมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาแล้ว
จะงดออกเสียงและไม่แสดงความคิดเห็นใดๆ
4 การเข้าท�ำรายการทางธุรกิจจะต้องกระท�ำการด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต มีเหตุผล
และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
5 ในกรณีที่ได้กระท�ำการหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ตนเองสงสัยหรือผู้อื่น
เห็นว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
จะต้องจัดท�ำรายงานเป็นลายลักษณ์อกั ษรเปิดเผยรายการทีส่ งสัยดังกล่าวตาม
แบบฟอร์มทีก่ ำ� หนด (ภาคผนวก หน้า 80) โดยแจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้
และน�ำส่งส�ำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
โดยทันที เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือหรือไม่ และควรด�ำเนินการอย่างไร

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการรายงาน ทัง้ ในกรณีทมี่ แี ละไม่มเี หตุการณ์ ซึง่ อาจ
เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้มีการรายงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
รกิจ
36 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

4

การใช้ข้อมูลภายใน
และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด ถือเป็นนโยบาย
ที่ ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น การให้ เ กิ ดความเสมอภาคและ
ยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระ
ส�ำคัญถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ ในการด�ำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็น
ความลับ และต้องไม่น�ำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น
หรือน�ำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาก�ำไรหรือผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือท�ำให้บริษัทฯ
และบริษัทในเครือเสียประโยชน์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
4.1 การใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามพนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน
รวมถึงการให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น
4.2 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

เพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกลุ่มบริษัทฯ
ทีย่ งั ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรืออาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จึงถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และ
ผู้รับจ้าง ที่จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการรักษาความลับและการให้ข่าวสาร
แก่บุคคลภายนอก
บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ให้ความส�ำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูล โดยจะไม่นำ�
ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ข้อมูลของลูกค้า / คู่ค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้อื่นไปเปิดเผยหรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือไปจากที่ได้รับ
อนุญาตจากเจ้าของหรือผู้มีอ�ำนาจ
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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แนวปฏิบัติที่ดี
4.2.1 การรักษาความลับ

1. ต้องรักษาความลับของข้อมูลและเอกสารทีไ่ ม่สามารถเปิดเผยและ /
หรือเป็นความลับทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คดิ ค้นต่างๆ ทรัพย์สนิ
ทางปัญญา ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต่อบุคคล
ภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่งขัน แม้หลังพ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
อีกเป็นเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีข้อมูล
ความลับทีต่ อ้ งเป็นไปตามเงือ่ นไขของสัญญารักษาความลับทีก่ ำ� หนดให้
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องตามสัญญาดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
2. ไม่ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร
หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์สว่ นตนและในการท�ำธุรกิจทีแ่ ข่งขัน
กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
3. จัดท�ำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความสุจริต รอบคอบ และ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนด
4. ห้ามมิให้ปลอมแปลงข้อมูล เอกสาร หรือรายงานของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษทางวินัยและ / หรือ
กฎหมายแล้วแต่กรณี
5. เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับถูกเปิดเผยโดยไม่เจตนา
จึงถือเป็นหน้าทีข่ องเจ้าของข้อมูลหรือผูค้ รอบครองข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชน จะต้องทราบถึงขัน้ ตอนวิธกี ารรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลและปฏิบตั ติ าม รวมถึงผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องก�ำชับผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
6. ข้อมูลลับทางการค้าหรือเอกสารส�ำคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
ต้องได้รับการเก็บรักษาและปกปิดมิให้รั่วไหล โดยก�ำหนดตาม
ความส�ำคัญของข้อมูล เช่น ข้อมูลทีเ่ ปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ
หรือข้อมูลลับมาก
7. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกันในหน่วยงานหรือในบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ ต้องอยูใ่ นกรอบหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เท่านั้น
รกิจ
38 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

4.2.2 การให้ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นแก่บุคคลภายนอก

1. กรรมการผู้จัดการ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายของบริษัทฯ
จะเป็นผู้ ให้ความเห็นชอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
แก่สาธารณชน
2. บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จะเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญต่อสาธารณชน
อย่างถูกต้อง โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
3. ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทีม่ หี รืออาจจะมีผลกระทบ
เชิงลบต่อบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องแก่บคุ คลอืน่ ใด
ภายนอกบริษัทฯ
4. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยหรือ
ตอบค�ำถาม ขอให้ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ
และแนะน�ำให้สอบถามจากหน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายและรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยข้อมูลโดยตรงเพือ่ ให้การให้ขอ้ มูล / ความเห็นถูกต้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. หน่วยงานที่เป็นช่องทางกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ คือส�ำนักกรรมการผู้จัดการ โดยมี
หน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้ให้รายละเอียด
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การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน /
การบริหารความเสีย่ ง และรายงานทางบัญชี /
การเงิน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ให้บรรลุผลส�ำเร็จดังกล่าว จึงก�ำหนดเป็นนโยบายให้ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่ส�ำคัญต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดี มีการสอบทาน
ระบบงานอย่างสม�่ำเสมอ และมีการจัดท�ำรายงานทางบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน
น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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แนวปฏิบัติที่ดี
5.1 การควบคุมภายใน / ตรวจสอบภายใน / การบริหารความเสี่ยง

1.
2.
3.
4.

5.
6.

คณะกรรมการบริษทั ฯ : ต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน / การบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ผูบ้ ริหาร : ต้องจัดระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ รวมถึงปลูกฝังให้พนักงานมีวินัย มีความรู้ความเข้าใจ
มีทัศนคติที่ดี และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและควบคุมภายใน
ผู้บริหาร : ต้องจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ มีการประเมินผล ปรับปรุง สอบทาน และ
ปฏิบัติตามระบบที่วางไว้
ส่วนงานตรวจสอบภายใน :
• ต้องรับผิดชอบการสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน สนับสนุน
กระบวนการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การควบคุมและการบริหารความเสีย่ ง
• ต้องเสนอแนะมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและการด�ำเนินการที่ช่วย
สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม แก่ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์
สภาพแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
พนักงานทุกระดับ : ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง และระบบ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ การบริหารความเสีย่ งทีต่ วั เองรับผิดชอบของบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีในทุกๆ มิติ ที่ครอบคลุมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ และจัดท�ำ
กรอบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมเรื่อง
การประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันในระดับกระบวนการ (Process Level)
และก�ำหนดให้มีกระบวนการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
เป็นประจ�ำ เพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ

5.2 รายงานทางบัญชี / การเงิน

1.

มีการจัดท�ำนโยบายการเงิน การบัญชี ภาษี และการงบประมาณของบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะท�ำให้มีการก�ำกับ
ดูแลที่ดีและมีการด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รกิจ
40 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

การบันทึกรายการทางธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จะต้องถูกต้อง
ครบถ้วน และตรวจสอบได้ โดยไม่มีข้อจ�ำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ
การบันทึกรายการทางธุรกิจจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริง ไม่มกี ารบิดเบือน
หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
การท�ำรายการทางธุรกิจต้องสอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบ / ข้อก�ำหนด
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการ
ทางธุรกิจที่ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้การบันทึกรายการทาง
ธุรกิจเป็นไปโดยสมบูรณ์ในระบบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ควรตระหนักว่าความถูกต้องของรายงานทางการบัญชีและการเงินเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานบัญชี / การเงิน
พนักงานทุกคนทีเ่ ป็นผูท้ ำ� รายการทางธุรกิจมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดเตรียม
และ / หรือให้ขอ้ มูลรายการทางธุรกิจนัน้ ๆ แก่พนักงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
งานบัญชี / การเงิน
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและ / หรือต่างประเทศเพื่อให้การจัดท�ำบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
ยึดหลักความซือ่ สัตย์ปราศจากอคติ เพือ่ ให้การจัดเก็บบันทึกข้อมูล ตลอดจน
การจัดท�ำรายงานทางบัญชีและการเงินเป็นไปโดยสุจริต

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด

บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ในเครื อ ทุ ก คนพึ ง
หลี ก เลี่ ย งการกระท� ำ ที่ อ าจท� ำ ให้ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ในการปฏิบัติง านด้วยความล�ำเอียงหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์
ที่ขัดกันต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายงดรับและให้ของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งหมายความรวมถึง การเลี้ยงหรือรับเลี้ยง การเข้าร่วม
กิจกรรม การเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องจากการเดินทาง
ที่ได้รับจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
ให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
และคอร์รัปชัน อันจะก่อให้เกิดมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติที่ดี

1 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ งดรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์
อื่นใดในทุกกรณี และมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับและ
ให้ของขวัญดังกล่าวอย่างทั่วถึง
2 ในกรณีจำ� เป็นต้องรับและไม่อาจส่งคืนได้ เช่น ในเทศกาลส�ำคัญหรือประเพณีนยิ ม
อาจกระท�ำได้ในวิสัยอันควร โดยต้องไม่เรียกร้องหรือรับ ไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ผิดไป
จากธรรมเนียมปฏิบัติ หรือเกินความเหมาะสม และเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมาย ไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และต้องไม่ใช่สิ่ง
ผิดกฎหมาย รวมถึงเป็นการรับจากการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปไม่เฉพาะ
เจาะจง
3 การรับกรณีจ�ำเป็นตามข้อ 2. บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องรายงานเกี่ยวกับ
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
เพื่อรับทราบ ตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด (ภาคผนวก หน้า 82)
รกิจ
42 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

4 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชัน้ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรรับ ให้ส่งมอบ
แก่หน่วยงานต้นสังกัด หรือส�ำนักกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ
5 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์
ตอบแทนใดทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกันแก่พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือเอง
หรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าในประเทศหรือ
ต่างประเทศ
6 การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคล
อื่นใด ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ควรเป็นการให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น
ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น และไม่เป็นการฟุ่มเฟือยในลักษณะ
ที่เกินสมควร
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก�ำหนดให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีราคาหรือมูลค่าได้ ไม่เกิน
3,000 บาท ต่อคนต่อโอกาส

7 ห้ามพนักงานทุกระดับและ / หรือครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อนื่ ใดจากผูร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง ลูกค้า คูค่ า้ / ผูข้ าย ผูร้ ว่ มทุน
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่ว่าในกรณีใด
หน่วยงานที่ติดต่อกับผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า / ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือ
ผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ต้องแจ้งให้บคุ คลต่างๆ
ดังกล่าวได้ทราบถึงนโยบายนี้ด้วย
8 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะได้แจ้งเตือนให้มีการรายงานเกี่ยวกับการรับ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอย่างสม�่ำเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รับเหมา
ผูร้ บั เหมาช่วง ลูกค้า คูค่ า้ / ผูข้ าย ผูร้ ว่ มทุน หรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายนี้ด้วย

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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การจัดหาและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

การจัดหาเป็นกระบวนการส�ำคัญเพื่อก�ำหนดค่าใช้จ่าย
และคุ ณ ภาพสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท
ในเครือ จะน�ำมาใช้ ในการด�ำเนินกิจการ จึงจ�ำเป็นต้องมี
ขั้นตอนด�ำเนินการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ด้วยความเป็นธรรม
สมเหตุสมผล โปร่งใส สามารถตรวจสอบ และอธิบายได้ นอกจากนี้ยังต้องให้ความส�ำคัญกับ
คู่ค้าที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน และเสริมสร้างสัมพันธภาพในการท�ำงานที่ดีกับคู่ค้า บนพื้นฐาน
ของการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
แนวปฏิบัติที่ดี

1 จัดหาสินค้าและบริการให้มผี ลดีตอ่ บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือมากทีส่ ดุ โดยต้อง
ค�ำนึงถึงความต้องการและความคุม้ ค่าทัง้ คุณภาพ ราคา จ�ำนวน เวลาการให้บริการ
ความรวดเร็วการจัดหาต้องด�ำเนินการอย่างโปร่งใส ให้ขอ้ มูลแก่คคู่ า้ อย่างเท่าเทียม
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ด้วยวิธีการที่เปิดเผย ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า
สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดหา มีระบบ และมีการควบคุม
ที่รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจการค้า
2 ควรมีการวางแผนจัดหาล่วงหน้าและระบบการบริหารการจัดหาทีด่ ี เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การจัดหาอย่างเร่งด่วนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
3 ไม่เอาเปรียบคูค่ า้ โดยจะต้องค�ำนึงถึงประโยชน์และความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อ
ชือ่ เสียงและภาพพจน์ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ในสายตาของบุคคลภายนอก
การเจรจาต่อรองต้องอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจและเป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่าย สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้
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4 รักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ไม่เรียกร้องรับ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากคู่ค้า ควรรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ที่คู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�ำ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
5 การเชิญคู่ค้าเพื่อเสนอราคา จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่คู่ค้า
ทุกรายด้วยวิธีการที่เปิดเผย ให้ โอกาสแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม และต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากผู้เสนอราคาหรือ
ผู้เข้าร่วมประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้รายอื่นทราบ
รวมทั้งต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานการเจรจาต่อรองการร่าง / จัดท�ำสัญญา
และการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
6 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจากผู้ประกอบการที่เป็นคนไทย หรือ
บริษัทในเครือ ตามความเหมาะสม โดยต้องค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ
7 สนับสนุนให้มีการจัดหาพัสดุและบริการจากผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย
เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่เข้าข่ายหรือมีประโยชน์จากการใช้แรงงานที่ขัด
ต่อกฎหมาย ค�ำนึงถึงนโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ทั้งนี้
ผู้ประกอบการต้องจัดการให้พนักงานของตนท�ำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
และต้องเคารพในสิทธิพื้นฐานทางสังคมของบุคคล ตลอดจนด�ำเนินธุรกิจด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราศจากการให้สนิ บน
แก่ภาคเอกชนหรือภาครัฐ ในทุกรูปแบบ
8 ผู้บริหารตามอ�ำนาจการจัดหาจะต้องควบคุมดูแลและตรวจสอบให้พนักงาน
ผู้ด�ำเนินการจัดหา มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณของ
หน่วยงานอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ ต้องด�ำเนิน
การสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามขั้นตอน นอกจากนี้ ต้องใช้ดุลพินิจ
ในการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้วย
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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ทรัพย์สินทางปัญญา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าต่อการขับเคลื่อน
ธุรกิจของบริษัทฯ พนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ค� ำ สั่ ง และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยบริ ษั ท ฯ
ได้ก�ำหนดประมวลหลักการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ จะได้รับการบริหาร
จัดการ และคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ทางปัญญาได้อย่างเต็มที่
แนวปฏิบัติที่ดี

1 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ส่งเสริมให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์
หรื อ งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่ เ กิ ด จากความมุ ม านะอุ ต สาหะของพนั ก งานโดยที่
ไม่ละเมิดผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยและพัฒนา หรือทรัพย์สินทางปัญญา
ของบุคคลอื่นใด ศึกษาวิจัย เขียนหนังสือต�ำรา จัดท�ำสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็นสิทธิของพนักงาน
นั้นเอง อย่างไรก็ตาม งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ ให้จัดท�ำขึ้นหรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ หรือ
เป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัยเป็นผู้ขอลิขสิทธิ์สิทธิบัตรและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร รวมถึงผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้น
2 เมื่อมีทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือ
งานวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นในช่วงการเป็นพนักงาน หรือเกิดจากขอบเขตหน้าที่
หรือเกิดจากการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ หรือเงินทุนบริษัทฯ หรือเกิดจากมีการใช้
ทรัพยากรของบริษัทฯ พนักงานมีหน้าที่ในการจัดเตรียมรายงานและเอกสาร
ที่จ�ำเป็น เพื่อเปิดเผยให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนงานทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างทันท่วงที ในการที่จะประเมินว่าควรขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สิน
ทางปัญญาในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้น บริษัทฯ เป็นเจ้าของและมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว เว้นแต่จะตกลง
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เป็ น อย่ า งอื่ น ทั้ ง นี้ พนั ก งานมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ และนโยบาย
ในการโอนสิทธิทั้งหมดให้เป็นของบริษัทฯ
พนักงานมีหน้าทีเ่ คารพ หรือไม่ละเมิด หรือกระท�ำการทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
ในกรณีที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ พนักงานมีหน้าที่ต้อง
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือส่วนงานที่รับผิดชอบด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ในการละเมิดดังกล่าว
ในการเข้าถึงสถานที่ปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา หรือสถานที่
ที่มีกฎระเบียบเพื่อความคุ้มครองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและความลับต่างๆ
พนักงานมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบนั้นๆ อย่างเคร่งครัด
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ ซึ่งหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน
สากล ดังนัน้ พนักงานทุกคนจึงมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ที่อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่
รับผิดชอบของตนไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผย
สารสนเทศที่มีความส�ำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
พนักงานต้องมีวนิ ยั ในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สอื่ สารของบริษทั ฯ และ
บริษทั ในเครือ ไม่ให้สง่ ผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ และผูอ้ นื่
อาทิ ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหาย
ต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความร�ำคาญต่อการท�ำงานของระบบ
สารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์
เผยแพร่ภาพข้อความหรือเสียงที่ไม่เหมาะสมกับศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณี รวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
พนักงานต้องไม่ละเมิดซอฟต์แวร์ งานอันมีลขิ สิทธิซ์ อฟต์แวร์ หรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ทั้งของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือของผู้อื่น อันได้แก่แต่ไม่จ�ำกัดเพียงซอฟต์แวร์
ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร ความรูเ้ ฉพาะทาง ความลับทางการค้า เป็นต้น โดยการน�ำมาใช้
ท�ำซ�้ำ ดัดแปลง เปิดเผย หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องแล้วเท่านัน้ ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัย
ควรติดต่อส่วนงานทีร่ บั ผิดชอบด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ ขอความเห็นก่อนเสมอ
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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9 การน�ำเครือ่ งหมายการค้าหรือตราสินค้าทีไ่ ด้จดทะเบียนตามกฎหมายของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ในเครือไปใช้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและด้วยความระมัดระวัง
เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เท่านั้น
10 พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับ ไม่บอกแก่ผอู้ นื่ เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์
ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล และอาจจะเป็น
อันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
11 กรณีทพี่ นักงานขออนุญาตให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสมทบ หรือพนักงานของผูร้ บั จ้างใช้ระบบ
สารสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้งาน
ของผูป้ ฏิบตั งิ านสมทบ พนักงานของผูร้ บั จ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ที่เกิดขึ้น
12 หากพบข้อสงสัยว่าพนักงานคนใดใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ในทางทีไ่ ม่เหมาะสม หรือมีการละเมิด หรือมีเหตุอนั ควร เพือ่ ป้องกันความปลอดภัย
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
หน่วยงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุม
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพนักงานนั้นๆ
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สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายบริหารงานตามกฎหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ฝักใฝ่การเมือง และมีความเป็นกลาง
ทางการเมื อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด รวมทั้ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระทั้ ง ใน
การตัดสินใจและการกระท�ำ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ โดยได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ดีส�ำหรับพนักงานไว้ ดังนี้
แนวปฏิบัติที่ดี

1 ควรใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
2 ห้ามเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
มีสว่ นเกีย่ วข้องหรือให้การสนับสนุนทางการเมืองแก่นกั การเมือง หรือพรรคการเมือง
หรือกลุ่มพลังทางการเมืองใดๆ

รกิจ
48 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

3 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่มีนโยบายให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยากร
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น อื่ น ใด ไม่ ว ่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มแก่ นั ก การเมื อ ง หรื อ
พรรคการเมือง หรือกลุม่ พลังทางการเมืองใดๆ เพือ่ ผลประโยชน์ของนักการเมือง
หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่มพลังทางการเมืองนั้นๆ
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จรรยาบรรณของพนักงาน

จรรยาบรรณในการปฏิบัติตนของพนักงานเป็นแนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับการท�ำงาน
กฎ ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง และประกาศของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�ำงาน
เป็นทีม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์
ในการด�ำเนินธุรกิจ หากพบว่ามีการละเมิดต่อหลักการที่ก�ำหนดขึ้นนี้ และผลการสอบสวน
อย่างเป็นธรรมแล้วปรากฏว่าเป็นจริง พนักงานจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม
ข้อก�ำหนดของบริษัทฯ และ / หรือโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติที่ดี

1 พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งมั่น ทุ่มเทให้เกิดผลส�ำเร็จของงาน ปฏิบัติตามข้อบังคับการท�ำงาน กฎ ระเบียบ
ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง ประกาศ นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ เป็นส�ำคัญ
2 เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลี่ยงการน�ำเอาข้อมูลหรือเรื่องราว
ของพนักงานอื่น ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย
หรือวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงาน หรือ
ภาพพจน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
3 ไม่กล่าวร้ายหรือกระท�ำการใดๆ อันจะน�ำไปสู่ความแตกแยกหรือความเสียหาย
ภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
4 รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ โดยรวม
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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5 พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน�้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบัง
ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านของผูร้ ว่ มงาน และปรับตนให้สามารถท�ำงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ รวมทั้งให้เกียรติผู้อื่น โดยไม่น�ำผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน
6 มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี คนเก่ง โดยการใฝ่ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์
เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและบริษทั ฯ และบริษทั ในเครืออยูเ่ สมอ พร้อมทัง้ แบ่งปันความรู้
กั บ เพื่ อ นร่ ว มงาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาความรู ้ ทั ก ษะ และความสามารถ
ของพนักงาน และสร้างฐานความรู้ที่เป็นปัจจัยในความส�ำเร็จให้แก่บริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ
7 ยึดมั่นในหลักคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง
โดยไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
หรือ บริษัทในเครือ
8 ไม่แสดงพฤติกรรมทีม่ ลี กั ษณะก้าวร้าว ข่มขู่ หรือสร้างความอับอาย หรือหวาดกลัว
แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่บั่นทอนจิตใจ หรือรบกวนการปฏิบัติงาน
ทัง้ นี้ พฤติกรรมดังกล่าว หมายความรวมถึง การลวนลาม อนาจาร เกีย้ วพาราสี
หรือการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือทางร่างกาย ที่มีวัตถุประสงค์เป็น
การละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิความเป็นส่วนตัวอันมีลักษณะที่ท�ำให้ผู้ถูกกระท�ำ
รู้สึกเดือดร้อน ร�ำคาญ หรือรู้สึกไม่ปลอดภัย โดยมิได้ยินยอมต่อการกระท�ำนั้น
รวมทั้งการกระท�ำใดๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตามกฎหมาย
9 ไม่ปกปิดความผิด หรือการกระท�ำใดๆ ที่อาจส่อไปในทางที่ผิดหรืออาจเป็น
ต้นเหตุให้เกิดการกระท�ำผิด และแจ้งผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น หรือส�ำนัก
กรรมการผูจ้ ดั การ หรือส่วนงานตรวจสอบภายใน หรือช่องทางการรับข้อร้องเรียน
(Whistleblower Channel) หากพบเห็นการกระท�ำใดๆ ที่ส่อว่าเป็นการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบภายในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต้องแจ้งให้ทราบในทันที
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
10 ช่วยด�ำเนินการใดๆ ทีจ่ ะรักษาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงาน รวมทัง้
การพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
รกิจ
50 คูบริ่มษือัทการก�จีซี ำโลจิกับสดูติแกลกิส์ จโซลูการทีชั่น่ดส์ีแจ�ละจรรยาบรรณธุ
ำกัด

11 การเข้ารับต�ำแหน่งในสถาบันวิชาชีพ หรืองานบริการสาธารณะ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาก่อน
12 ไม่แสวงหาประโยชน์ ในทางมิชอบจากต�ำแหน่งหน้าที่หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
และบริษัทในเครือ
13 ไม่ประกอบธุรกิจหรือให้เครือญาติประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ
14 ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ และใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ อย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยไม่น�ำทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
15 หมัน่ ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
16 ไม่น�ำชื่อหรือสัญลักษณ์บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เพือ่ แสวงประโยชน์หรือเพือ่ เรียกร้องความสนใจ หรือบริการอืน่ ๆ อันอาจจะท�ำให้
เป็นผลเสียหายต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
17 ไม่ก่อภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ท�ำธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ที่อาจท�ำให้ไม่สามารถใช้ความเป็นกลางในการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานได้
18 เคารพในหลักการของสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
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การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ สนับสนุนและเคารพหลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
โดยก�ำหนดให้มีนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ เป็น
ลายลักษณ์อักษร พร้อมกับให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกถิน่ ก�ำเนิด เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผวิ ศาสนา
หรือความพิการใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไม่ใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย ด้วยการยอมรับหลักปฏิบตั ิ
ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ และตระหนัก
ถึงข้อจ�ำกัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ได้เข้าไปลงทุน
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

51

แนวปฏิบัติที่ดี

1 ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศใช้เป็น
ลายลักษณ์อักษรโดยเคร่งครัด
2 ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้อง
คุม้ ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มบี คุ คลใดได้รบั
การปฏิบตั อิ ย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็นการเลือกปฏิบตั เิ นือ่ งจาก
เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ชาติก�ำเนิด หรือสังคม ศาสนา สถานะทางสังคม เพศ อายุ
ลักษณะ หรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง ทรัพย์สนิ หรือ
สถานะอื่นใด
3 มุ ่ ง มั่ น และรั ก ษาไว้ ซึ่ ง สภาพการท� ำ งานที่ เ ป็ น ธรรมและเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี
ในการด�ำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ ให้ความส�ำคัญกับสิทธิ
ที่เท่าเทียมกันของสตรี การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงการเคารพ
ต่อหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปฏิบัติตนอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
4 ส่งเสริมสิทธิตามระเบียบสังคมและระเบียบสากลในทุกๆ ที่ที่บริษัทฯ หรือบริษัท
ในเครือด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการด�ำเนินธุรกิจดังกล่าว มิได้มสี ว่ นร่วมกระท�ำ
หรืองดเว้นการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนส่งเสริมและ
ให้ความส�ำคัญกับการร่วมธุรกิจกับลูกค้าหรือคู่ค้าที่เคารพหลักการดังกล่าวด้วย
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การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรียน /
ข้อเสนอแนะ / ช่องทางการแจ้งเบาะแส
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
และการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�ำหนดให้มีหน่วยงานรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน
หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะชี้แจงข้อเท็จจริง
ในเบื้องต้นและแนวทางการจัดการ หรือแนวทางการด�ำเนินงานในเรือ่ งดังกล่าวให้ผรู้ อ้ งเรียน
รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องทราบ
รกิจ
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ผู ้ ถื อ หุ ้ น และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม สามารถแจ้ ง เบาะแส ในกรณี ที่ พ บการประพฤติ
ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือนโยบาย
การก�ำกับการปฎิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือพบมีการกระท�ำผิดกฎหมาย
หรือข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบุคคล หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามช่องทางที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการรับเรื่อง
ร้องเรียน โดยบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และจะปกป้อง
ผู้ร้องเรียนที่อยู่บนหลักสุจริต

13

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ย่อมเกีย่ วข้อง
กับผูม้ สี ว่ นได้เสียหลายกลุม่ ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่ง
ทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ แต่ละกลุม่ ย่อมมีความต้องการทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ จึงได้
ก�ำหนดนโยบายความรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
13.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิขนั้ พืน้ ฐานของตน และมุง่ มัน่ ในการสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและ
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ โดยน�ำความรู้และทักษะการบริหาร
มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจน
ตัดสินใจด�ำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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2. ไม่ดำ� เนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
3. รายงานสถานภาพทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมถึงแนวโน้มในอนาคต
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม�่ำเสมอ
และครบถ้วนตามความเป็นจริง
4. ไม่แสวงหาประโยชน์ ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายใน
ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจ
อันจะน�ำมาซึ่งผลเสียของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ต่อบุคคลภายนอก
13.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าและประชาชนที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐาน
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน
แนวปฏิบัติที่ดี

1. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
2. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม มีระบบ
การรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และด�ำเนินการอย่างดีที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
4. ไม่ค้าก�ำไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
ในชนิดหรือประเภทเดียวกัน และไม่ก�ำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรม
ต่อลูกค้า
5. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถ
ปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบแจ้งให้ลกู ค้าทราบล่วงหน้า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไข
รกิจ
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6. รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ รวมถึงไม่น�ำข้อมูล
ของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
13.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า

ค�ำนึงถึงความเสมอภาคและความซือ่ สัตย์ในการด�ำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์
ร่วมกับคูค่ า้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกติกาทีก่ ำ� หนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และ
มีจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
แนวปฏิบัติที่ดี

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นการใช้อ�ำนาจหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
2. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม เสมอภาค รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน ไม่มีอคติ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
3. รักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากคู่ค้าแต่ละรายไว้เป็นความลับ
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นความลับของบริษัทฯ แก่บุคคลที่
ไม่เกี่ยวข้อง
5. ไม่เรียกร้องและไม่รับของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุน หรือประโยชน์
อื่นใดจากคู่ค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม
6. ให้ความส�ำคัญและรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะใดๆ
ของคู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงาน
7. มีความมุ่งมั่นที่จะป้องกันและต่อต้านการกระท�ำที่ส่อไปในทางทุจริต
คอร์รัปชัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายจัดการทราบ
8. ไม่เลี้ยงหรือรับเลี้ยงจากคู่ค้า ยกเว้นกรณี Business Meals ร่วมกับทีมงาน
13.4 การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

ปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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แนวปฏิบัติที่ดี

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สจุ ริต
หรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายป้ายสีและ
โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง
13.5 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามเงื่อนไขและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
รวมถึงการช�ำระคืนตามก�ำหนดเวลา
แนวปฏิบัติที่ดี

1. รักษาและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีม่ ตี อ่ เจ้าหนีโ้ ดยเคร่งครัด ทัง้ ในแง่การช�ำระคืน
การดูแลหลักทรัพย์ค�้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ
2. รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อก�ำหนดในสัญญาเงินกู้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. รายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา
และร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัด
ช�ำระหนี้
13.6 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

ให้ความส�ำคัญกับภาครัฐซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อภาครัฐในประเทศต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน
เพื่อหลีกเลี่ยงการด�ำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระท�ำที่ไม่เหมาะสม
แนวปฏิบัติที่ดี

1. พึงด�ำเนินการอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา เมื่อมีการติดต่อท�ำธุรกรรมกับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
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2. พึงตระหนักว่าในแต่ละท้องถิ่นหรือบางประเทศ อาจมีกฎหมาย เงื่อนไข
ขั้ น ตอน หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ป ฏิ บั ติ หรื อ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ต ่ า งๆ
ในการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้รางวัล การบริจาคเงิน การจ้างงาน
การต้อนรับ พนักงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่แตกต่างกัน
3. พึงปฏิบัติตามกฎในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการว่าจ้าง
พนักงานของรัฐ ทั้งในกรณีที่ว่าจ้างเพื่อมาเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยเงื่อนไขที่ว่าจ้างต้องโปร่งใสและ
เหมาะสม
4. พึงหลีกเลี่ยงการท�ำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสมาชิกครอบครัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เกี่ยวกับสัญญาที่ท�ำกับรัฐ
5. การท�ำความรูจ้ กั หรือการสร้างสัมพันธ์อนั ดีระหว่างภาครัฐและบริษทั ฯ และ
บริษัทในเครือ ในขอบเขตที่เหมาะสม สามารถท�ำได้ เช่น การพบปะพูดคุย
ในที่สาธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาล หรือ
ตามประเพณีปฏิบัติ
13.7 การปฏิบัติต่อพนักงาน

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และ
บรรยากาศการท�ำงาน ส่งเสริมการท�ำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแล
ความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ถ่ายทอดความรู้และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ก�ำหนดและต่อยอดการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่าพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งปัจจัยส�ำคัญและมีคุณค่า
น�ำมาซึ่งความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ
แนวปฏิบัติที่ดี

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการ
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ ก�ำเนิด
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา
หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้
ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ / เป้าหมาย
ธุรกิจ และจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียง
ได้กับธุรกิจชั้นน�ำ โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมีหน้าทีใ่ นการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน
ของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั ฯ และ
บริษัทในเครือ และบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรือ่ งขององค์กร ผูบ้ งั คับบัญชา และพนักงาน
ทุกคน ดังนี้
• องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมในการท�ำงาน
อย่างมืออาชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพ
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
• ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ
และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค
• พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมในการพัฒนาทักษะและความสามารถของ
ตนเอง
ให้ ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมแก่ พ นั ก งาน โดยความก้ า วหน้ า ในอาชี พ
ผลตอบแทน และแรงจูงใจต่างๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ผลส�ำเร็จของงาน
ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระท�ำ
ด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสม รวมทั้งการกระท�ำหรือการปฏิบัติของพนักงานนั้นๆ
สนับสนุนการจัดตัง้ กลุม่ ชมรมของพนักงานภายในบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
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ในกลุ่มพนักงาน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กร
และชุมชนภายนอก
8. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท�ำงาน มีความปลอดภัย และ
อาชีวอนามัยที่ดี ตลอดจนจัดการดูแลสถานที่ท�ำงานให้ปลอดจากการใช้
สารเสพติดและการดื่มแอลกอฮอล์
9. ดู แ ลรักษาสภาพแวดล้อ มการท�ำ งานให้มีความปลอดภัยต่อ ชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และดูแลให้สถานที่ท�ำงานปลอดจาก
การเล่นการพนันที่ขัดต่อกฎหมาย
10. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องที่ส่อไปในทางผิด
ข้อบังคับการท�ำงาน ระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้
13.8 การปฏิบัติต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่
โดยรอบโรงงานและในระดับประเทศ แบ่งปันผลก�ำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและ
สร้างสรรค์ชุมชนและสังคม ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยเริม่ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการเริม่ ก่อสร้างโรงงาน การเลือกเทคโนโลยี ตลอดถึงกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการก�ำจัดของเสีย รวมถึงวิจยั และพัฒนานวัตกรรมทีจ่ ะส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวปฏิบัติที่ดี

1. ค�ำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ
ของประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด
2. คืนผลก�ำไรส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่ำเสมอ
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บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด

59

3. ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้เกิดขึน้
ในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
4. ให้ความส�ำคัญในการท�ำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจ�ำนงเดียวกันกับบริษัทฯ
ในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
5. เป็นผูน้ ำ� ในการส่งเสริมการใช้และการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและชนรุ่นหลัง
6. ถือเป็นหน้าที่และเป็นนโยบายหลักในการให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมของ
ชุมชนและสังคม โดยมุง่ เน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
ที่ด้อยโอกาสให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
7. รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้การตอบสนองและ
การพัฒนาแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8. อ�ำนวยประโยชน์ต่อสังคมทุกระดับ ทั้งในระยะใกล้และไกล
9. เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ทั้งนโยบายรณรงค์ป้องกันและนโยบายสร้างเสริม
10. ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของเยาวชน
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมไทย
11. ให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอันอาจ
เกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อันจะเป็น
รากฐานของการอยูร่ ว่ มกันระหว่างโรงงานและชุมชนอย่างไม่มปี ญ
ั หาขัดแย้ง
และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
12. ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม
ของท้องถิ่นที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือประกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน์ที่สังคมและชุมชนจะพึงได้รับอย่างยั่งยืน
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13.9 การให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารจัดการด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง ก�ำหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวปฏิบัติที่ดี

1. พนักงานทุกคนต้องด�ำเนินงาน โดยมีระบบบริหารคุณภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดทัง้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
ต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
2. ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานสมทบ และพนักงานของผู้รับจ้าง จะต้อง
ยึดถือและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อก�ำหนด และ
มาตรฐานด้านคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล้อม
และความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด
3. บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จะด�ำเนินการทุกวิถที างเพือ่ ควบคุมและป้องกัน
ความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บ
หรือการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน การสูญหายหรือเสียหายในทรัพย์สิน
การละเมิ ด ระบบรั ก ษาความปลอดภั ย การปฏิ บั ติ ง านไม่ ถู ก วิ ธี และ
ความผิ ด พลาดต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจนการรั ก ษาสภาพแวดล้ อ ม
ในการท�ำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงานสมทบและพนักงาน
ของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน
ในการรายงานการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ก�ำหนดไว้
4. บริษัทฯ และบริษัทในเครือจะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉิน
ในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร มีแผนจัดการเหตุฉกุ เฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร
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เพื่ อ เตรียมพร้อมต่อการจัดการเหตุฉุกเฉิน ต่างๆ ที่อาจเกิด ขึ้น เช่น
เพลิงไหม้ การหกล้นหรือรัว่ ไหลของเม็ดพลาสติก น�ำ้ มัน ก๊าซ สารเคมี หรือ
ของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นๆ ที่อาจท�ำให้การด�ำเนิน
ธุรกิจหยุดชะงัก เสื่อมเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ขอ้ มูลแก่พนักงานผูป้ ฏิบตั งิ านสมทบ
และพนักงานของผู้รับจ้าง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ
และเข้าใจนโยบาย กฎ ระเบียบ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่างๆ
ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
น�ำไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จะส่งเสริมและปลูกฝังจิตส�ำนึกทางด้านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิถีด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันของพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
ในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
และต่ อ เนื่ อ ง การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ต ้ อ งให้ เ กิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด
โดยตระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษา
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
จัดตั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ประเมินและเฝ้าระวังสถานะด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยตามระดับการเตือนภัยอย่างสม�่ำเสมอ
พัฒนาระบบการบริหารความมัน่ คงปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
มาตรฐานสากล และให้มีการตรวจประเมินและทบทวนอย่างสม�่ำเสมอ
จัดให้มกี ารทดสอบและฝึกซ้อมขัน้ ตอนการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินอย่าง
สม�่ำเสมอและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จัดให้มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอส�ำหรับการด�ำเนินการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย
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การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย
การป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
และสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบตั หิ รือเอาเปรียบ โดยก�ำหนดเป็นนโยบายทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายแข่งขันทางการค้า
ทั้งในและต่างประเทศที่บริษัทฯ เข้าด�ำเนินธุรกิจ อันหมายความรวมถึง กฎหมาย กฎ และ
ระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแข่งขันทางการค้า ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทในเครือ
พึงใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามแนวทางที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้
แนวปฏิบัติที่ดี

1 “ผูม้ อี ำ� นาจเหนือตลาด” ตามเกณฑ์กฎหมายของแต่ละประเทศ ต้องไม่กระท�ำการ
ใดๆ ที่อาจเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (Abuse of Dominant
Position) หรือการใช้อ�ำนาจเหนือตลาดในทางมิชอบ
2 การกระท�ำที่เป็นการควบรวมธุรกิจ (Merger Control) ที่อาจก่อให้เกิดการลด
การแข่งขัน หรือการผูกขาดในตลาดใดตลาดหนึ่ง เช่น การรวมธุรกิจที่ผูกขาด
การเข้าซื้อทรัพย์สิน (Asset Acquisition) การเข้าซื้อหุ้น (Stock Acquisition)
การครอบง�ำกิจการ (Takeover) หรือการลงทุนไขว้ในหุ้นหรือทรัพย์สิน (Cross
Investment) การร่วมลงทุน (Joint Ventures) หรือการเป็นกรรมการร่วมในบริษทั
ในเครือ (Interlocking Directorate) เป็นต้น ต้องให้ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายแข่งขันทางการค้าตรวจสอบกระบวนการทางกฎหมายทีจ่ ำ� เป็นก่อน
มีการด�ำเนินการดังกล่าว หรือก่อนท�ำการควบรวมกิจการใดๆ
3 ห้ามประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นการตกลงร่วมกันในการผูกขาด จ�ำกัด หรือลดการแข่งขัน
(Hardcore Cartel หรือ Non Hardcore Cartel)
4 ห้ามการกระท�ำพฤติกรรมใดๆ ทีเ่ ป็นการปฏิบตั ทิ างการค้าทีไ่ ม่เป็นธรรม (Unfair
Trade Practices) แม้ว่าจะมิได้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้มีอ�ำนาจเหนือตลาดก็ตาม
5 ห้ามกระท�ำการที่เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการรายอื่น (ทั้งในและ
ต่างประเทศ) อันจะก่อให้เกิดข้อจ�ำกัดด้านการแข่งขันและส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภค
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นที่จะป้องกันตนเองไม่ให้
ตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย จึงได้กำ� หนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจน เพือ่ เป็นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้ความส�ำคัญต่อการสอดส่องดูแล และให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่
เมื่อทราบถึงการกระท�ำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการบันทึกรายการและ
ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายภายในประเทศ
และระหว่างประเทศก�ำหนด
แนวปฏิบัติที่ดี

1 ในการติดต่อลูกค้าหรือคู่ค้า ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือคู่ค้า
เพือ่ ทราบข้อมูลพืน้ ฐาน เช่น กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในทอดแรก
ตั้งแต่ร้อยละ 30 หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยอาจ
ตรวจสอบจากเอกสารทางราชการหรือองค์กรอิสระที่เชื่อถือได้ เพื่อขจัดข้อสงสัย
และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นตัวกลางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้
2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินที่ก�ำหนดไว้
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
3 หลีกเลี่ยงการกระท�ำการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออ�ำพรางลักษณะที่แท้จริง เช่น
แหล่งทีต่ งั้ การจ�ำหน่าย การโอน การได้สทิ ธิใดๆ ซึง่ ทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำ
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อให้ดูเสมือนว่าเป็น
ทรัพย์สินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมการสนับสนุน
ช่วยเหลือตามกรณีดังกล่าวข้างต้นด้วย
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4 พึงระมัดระวังการติดต่อท�ำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ต้องสงสัยว่าอาจ
กระท�ำความผิดตามกฎหมายการฟอกเงิน หรือสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย เช่น กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับเพศ (เช่น
การค้าหญิงและเด็ก การค้าประเวณี) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉ้อโกงทางธุรกิจในสถาบันการเงิน ความผิดต่อ
ต�ำแหน่งหน้าทีร่ าชการ ความผิดเกีย่ วกับการกรรโชกหรือรีดทรัพย์ หรือการกระท�ำ
ลักษณะคล้ายคลึงกันอันเป็นการผิดกฎหมาย ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี
ศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกีย่ วกับการก่อการร้ายตามประมวล
กฎหมายอาญา ความผิดเกีย่ วกับการพนันเฉพาะกรณีเป็นผูจ้ ดั ให้มกี ารเล่นการพนัน
ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ เป็นต้น
5 ควรตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของลูกค้าจากสถาบันการเงิน เพือ่ ให้ทราบว่าลูกค้า
เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (ฺBeneficial Owner) มิใช่การใช้ชื่อปลอม นามแฝง
หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จเพือ่ ปกปิดความเกีย่ วข้องกับการก่อการร้าย การค้า
ยาเสพติดหรืออื่นๆ รวมถึงควรมีกระบวนการคัดกรองลูกค้า โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยพืน้ ฐานส�ำคัญๆ เช่น ปัจจัยด้านกลุม่ ประเทศ ด้านมาตรการระหว่างประเทศ
หรือแหล่งรายได้หลักของลูกค้า ฯลฯ เพื่อจัดล�ำดับความเสี่ยง รวมทั้งมีขั้นตอน
ในการทบทวนบัญชีรายชือ่ ลูกค้าและปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ เพือ่ ลดผลกระทบ
ต่อการวางแผนธุรกิจ

16

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดเชย
กรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีแนวทางคุ้มครองสิทธิของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ด้รบั ความเสีหายจากการละเมิดสิทธิอนั เกิดจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต�่ำกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ของผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ
และการบริการ
แนวปฏิบัติที่ดี
1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

1.1 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ ควรให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
และมีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนอย่างเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล
และกฎหมาย
1.2 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การใช้แรงงานบังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานไม่สมัครใจ
1.3 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชน
ที่บังคับใช้
1.4 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา
อายุ ความพิการ ฯลฯ

2. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

2.1 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ ควรมีความรับผิดชอบและมุ่งมัน่
ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
2.3 ในระบบการผลิตของผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องมัน่ ใจ
ว่ามีการติดตัง้ ระบบก�ำจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศและ
การระบายน�ำ้ ทิง้ ทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยูเ่ สมอ
2.4 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องจัดหาสถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงานของตน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของตนอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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3. จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

3.1 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.2 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจโดยปราศจาก
การให้สินบนหรือการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
3.3 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ จะต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
3.4 ผูผ้ ลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดบิ และบริการ ต้องมีการจัดการบันทึกทางธุรกิจ
และบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการท�ำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมที่จะ
จัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
3.5 ผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ จะต้องปกป้องข้อมูลความลับ
ของบริษัท

ในกรณีผู้ผลิต / จัดหาสินค้า วัตถุดิบ และบริการ ปฏิบัติขัดต่อจรรยาบรรณในการด�ำเนิน
ธุรกิจดังกล่าวขั้นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาออกจดหมายแจ้งเตือน ระงับ
หรือยกเลิกการท�ำธุรกรรมตามดุลพินิจของบริษัทฯ หรืออาจจะถูกด�ำเนินคดีและได้รับโทษ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
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การรับข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ
ด้วย บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ คาดหมายให้พนักงานทุกคน
ร่วมกันสอดส่องดูแลเพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
โดยสนับสนุนให้มกี ารรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบตั ทิ ขี่ ดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ หรืออาจขอค�ำปรึกษาจากส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ โดยข้อมูล
ดังกล่าว บริษัทฯ จะถือเป็นข้อมูลความลับ
นอกจากนี้ พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ สามารถส่งข้อร้องเรียนเมือ่ พบพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณา ไปยังช่องทางการรับข้อร้องเรียนตามขั้นตอนที่บริษัทฯ
ก�ำหนดไว้ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณา
ทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเอาใจใส่
รวมทัง้ ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุ ฝ่าย โดยมีการก�ำหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ทัง้ นี้
ทุกข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อมูลของผู้ร้องเรียน หรือพยานที่เกี่ยวข้องจะถูกปิดเป็นความลับ
และได้รับความคุ้มครอง เพื่อไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลัง
การสอบสวน
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การต่อต้าน
ทุจริตและ
คอร์รัปชัน

ANTICORRUPTION

แนวทางการปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน
นโยบาย

บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และมุง่ มัน่
ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน (Fraud and
Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ
มีจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้มกี ารจัดท�ำแนวปฏิบัตนิ ี้ขนึ้ โดยถือเป็นส่วนหนึง่ ของนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Business
Code of Conduct) ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่สอดคล้อง
กั บ นโยบายที่ ไ ด้ ก� ำ หนดไว้ ตลอดจนเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ยึ ด ถื อ เป็ น บรรทั ด ฐาน
ในการปฏิบตั งิ าน และถือว่าการกระท�ำใดๆ ทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง
และไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ฯ ซึง่ จะต้องได้รบั โทษทางวินยั และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หลักการและแนวทางการปฏิบัติของพนักงาน

1. บุคลากรทุกระดับของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
กฎ ระเบียบว่าด้วยเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือ
รับสินบน ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางที่บริษัทฯ
ได้กำ� หนดไว้ โดยต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีข่ องตนด้วยความโปร่งใส ไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็นการแสดง
ถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ ในเรือ่ งทีต่ นมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ทัง้ ทางตรง
หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
และพร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากผูม้ หี น้าทีต่ รวจสอบหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา
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3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�ำที่เข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชัน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับ
บัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ หรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียน (Whistleblower Channel) และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ
4. ในการด�ำเนินการใดๆ ทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริตและคอร์รปั ชัน บุคลากร
ทุกระดับของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จะต้องปฏิบตั โิ ดยเฉพาะในเรือ่ งดังต่อไปนี้
ด้วยความระมัดระวัง
4.1 การให้หรือรับของขวัญ ของก�ำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
4.2 การให้เงินบริจาคเพือ่ การกุศลจะต้องกระท�ำในนามบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ
แก่องค์กรใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กร
ที่เชื่อถือได้ มีใบรับรอง และต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอน
ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจน
มีการติดตามและตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถกู น�ำไปใช้เพือ่ เป็น
ข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุ หรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรม
หรือโครงการใด ต้องมีการระบุชื่อบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดยการให้
การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีของ
บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ และต้องด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขัน้ ตอน
ตามระเบียบของบริษัทฯ ที่ก�ำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย
4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐหรือเอกชน รวมถึง
การติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ตลอดจนบุคคล
ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่ว่า
ในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และ
ต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.5 นโยบายเป็นกลางทางการเมืองของบริษทั ฯ สนับสนุนให้บคุ ลากรทุกคนมีสทิ ธิ
และเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักที่จะไม่ด�ำเนินการ
หรือด�ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน�ำทรัพยากรใดๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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ในเครือ ไปใช้เพื่อด�ำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะท�ำให้บริษัทฯ
และบริษัทในเครือ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความเสียหายจาก
การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
มาตรการ / แนวทางด�ำเนินงานของบริษัทฯ

1. บริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับ ตลอดจน
ผู ้ มีส่ วนร่ วมในการด�ำเนินธุร กิจกับบริษัทฯ เห็นความส�ำคัญและมีจิตส�ำนึก
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รปั ชัน รวมทั้งจัดให้มกี ารควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริตและคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ และทุกประเทศ
ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้เข้าไปลงทุน
2. แนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต�ำแหน่ง
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน
โดยก�ำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท�ำความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บงั คับบัญชา เพือ่ น�ำไปใช้ปฏิบตั ใิ นกิจกรรมทางธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบตั นิ ี้
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ ครองพนักงาน หรือบุคคลอืน่ ใดทีแ่ จ้งเบาะแส
หรือหลักฐานเรื่องการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัท
ในเครือ รวมถึงพนักงานทีป่ ฏิเสธต่อการกระท�ำ โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน
หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตและคอร์รปั ชันตามทีก่ ำ� หนดไว้ใน
นโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)
4. ผู้ที่กระท�ำการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระท�ำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท� ำ งานว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานบุ ค คลส� ำ หรั บ พนั ก งาน ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ
การพิ จ ารณาโทษทางวิ นั ย ที่ ก� ำ หนดไว้ รวมถึ ง อาจได้ รั บ โทษตามกฎหมาย
หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมายด้วย
5. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและสภาพการด�ำเนินธุรกิจ

ในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยให้ตดิ ต่อหรือสอบถามได้ที่ ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั จีซี โลจิสติกส์
โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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ภาคผนวก
APPENDIX

นิยามและ
ค�ำจ�ำกัดความ
บริษัทฯ หมายถึง บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัทในเครือ หมายถึง บริษัทที่บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ทั้งนี้ การถือหุ้นดังกล่าว
ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย หมายความว่า หุ้นที่ถือโดยบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนที่มี
ความสัมพันธ์กับบุคคลใดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
(ข) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
(ค) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วน
(ง) ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) เป็นหุ้นส่วนจ�ำพวก
ไม่จ�ำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ�ำพวกจ�ำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่า
ร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด
(จ) บริษัทจ�ำกัดหรือบริษัทมหาชนจ�ำกัดที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข)
หรือห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น หรือ
(ฉ) บริษทั จ�ำกัดหรือบริษทั มหาชนจ�ำกัดทีบ่ คุ คลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม (ค) หรือ (ง) หรือบริษัทตาม (จ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
(ช) นิตบิ คุ คลทีบ่ คุ คลดังกล่าวสามารถมีอำ� นาจในการจัดการในฐานะเป็นผูแ้ ทนของนิตบิ คุ คล
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้
(ก) ผู้บริหารของบริษัทฯ
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
(ค) ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
(ง) บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต ทางการสมรส หรื อ โดยการจดทะเบี ย น
ตามกฎหมายกับบุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสพี่น้อง
บุตร หรือคู่สมรสของบุตร
รกิจ
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(จ) นิติบุคคลใดๆ ที่บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ถือหุ้น หรือมีอ�ำนาจควบคุม หรือ
มีส่วนได้เสียอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยส�ำคัญ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หมายความว่า ผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด โดยการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการ
ก�ำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ไม่ว่าอิทธิพล
ดังกล่าวจะสืบเนือ่ งจากการเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือได้รบั มอบอ�ำนาจตามสัญญา หรือการอืน่ ใดก็ตาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(ก) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ�ำนวน
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
(ข) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัท
นั้นได้
(ค) บุคคลทีต่ ามพฤติการณ์สามารถควบคุมผูซ้ งึ่ รับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบาย ผูบ้ ริหาร
การจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัท ให้ปฏิบัติตามค�ำสั่งของตนในการก�ำหนด
นโยบายการจัดการหรือการด�ำเนินงานของบริษัท
(ง) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการด�ำเนินงานในบริษัท หรือมีความรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้ง บุคคลที่มีต�ำแหน่งซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่
เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทนั้น
ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในด้านต่างๆ อัน
ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม
กรรมการบริษัทฯ หมายถึง กรรมการของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย ตั้งแต่
ผู้จัดการส่วนขึ้นไปถึงกรรมการผู้จัดการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง หมายถึง พนักงานของบริษทั จีซี โลจิสติกส์ โซลูชนั่ ส์ จ�ำกัด และบริษทั ย่อย
ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการลงมาถึงผู้จัดการฝ่าย
พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทย่อย
พนักงานทุกระดับ หมายถึง พนักงานทุกระดับของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
และบริษัทย่อย
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง แนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นมาตรฐานในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน์ และสะท้อนถึงคุณค่า / วัฒนธรรมขององค์กร
เครือญาติ หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม
หรือผู้รับบุตรบุญธรรม คู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ
ICT) หมายถึง การผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุม
ระบบสื่อสาร อันได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ กับ
ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และบริการสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่าย
โทรคมนาคมจ�ำนวนมากที่เชื่อมโยงติดต่อกันและใช้ร่วมกันได้
การทุจริต และ / หรือคอร์รปั ชัน หมายถึง การปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบตั ใิ นต�ำแหน่งหน้าที่
หรือการใช้อำ� นาจในต�ำแหน่งหน้าทีโ่ ดยมิชอบในทุกรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการให้หรือรับสินบน
การน�ำเสนอหรือการให้คำ� มัน่ ว่าจะให้ การขอหรือการเรียกร้อง ทัง้ ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ เงิน สิง่ ของ
สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย กฎ ระเบียบ
นโยบาย ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใดที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งต่อองค์กร ตนเอง
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์
อื่นใด เพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใด แก่พรรคการเมือง
นักการเมือง หรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ตลอดจนกิจกรรมทางการเมือง
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

นิยาม / ค�ำจ�ำกัดความที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง การด�ำเนินกิจกรรมหรือสถานการณ์ใดๆ ที่อาจ
มีความต้องการส่วนตัวหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง / ญาติสนิท หมายถึง คู่สมรส บุตร / บุตรบุญธรรม บิดา มารดา พี่น้อง
และคู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม
รกิจ
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ตัวอย่างรูปแบบความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างประโยชน์ส่วนตน / บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่
1. การท�ำธุรกิจ / ให้บริการใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น
• ซื้อหรือขายสินค้า / ให้หรือรับบริการ
• ให้เช่า / เช่าสินทรัพย์ ทรัพย์สิน
• การเข้าท�ำธุรกรรมใดๆ รวมถึงการให้บริการในเชิงวิชาชีพหรือการให้คำ� ปรึกษา
และได้รับค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• เข้าร่วมเสนอราคา / ประกวดราคา / ประมูล
• มีส่วนได้เสียในสัญญาทางการค้าที่ท�ำกับบริษัทฯ และบริษัทในเครือ
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหาร / ถือหุน้ ในธุรกิจทีท่ ำ� ธุรกิจใดๆ กับบริษทั ฯ
และบริษทั ในเครือ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
2. การประกอบธุรกิจแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เช่น
• ประกอบธุรกิจ / ตัง้ บริษทั หรือนิตบิ คุ คลด�ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับบริษทั ฯ
และบริษัทในเครือ
• ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหาร / ถือหุน้ ในธุรกิจประเภทเดียวกับบริษทั ฯ
และบริษทั ในเครือ เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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แบบฟอร์ม
FORMS

แบบรายงาน
การเปิดเผยรายการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ก�ำหนด
ให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ยึ ดถื อ เป็ น แนวปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ เนิ น งานด้ ว ยมาตรฐานขั้ น สู ง สุ ด
โดยกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ จะต้องเปิดเผยรายการทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประเภท (โปรดท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง )
รายงานประจ�ำปี
รายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์
รายงานครั้งแรก
ข้าพเจ้าได้อ่านคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อความในแบบ
รายงานการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ฉบับนี้อย่างครบถ้วนและท�ำความเข้าใจ
อย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงาน ดังต่อไปนี้: [โปรดท�ำเครื่องหมาย X ในช่อง

และ

รวมทั้งเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ หากจ�ำเป็น (ถ้ามี)]

ข้าพเจ้าไม่มี รายการที่อาจเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือ
ข้าพเจ้า มี รายการทีอ่ าจเป็นผลประโยชน์ทขี่ ดั กันกับผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริษทั
ในเครือ โดยมีลักษณะของรายการดังต่อไปนี้
มีการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไป ระหว่างบริษทั จีซี โลจิสติกส์ โซลูชนั่ ส์
จ�ำกัด หรือบริษัท
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด กับ
ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่อข้าพเจ้าเอง
ข้าพเจ้า โดยใช้ชื่ออื่น (ระบุชื่อ)
บุคคลที่เกี่ยวข้อง / ญาติสนิท* หรือผู้แทนของข้าพเจ้า
ชื่อ
นามสกุล
เกี่ยวข้องเป็น
(* บุคคลที่เกี่ยวข้อง / ญาติสนิท หมายถึง คู่สมรส บุตร / บุตรบุญธรรม บิดา มารดา พี่น้อง
และคู่สมรสของบุตร / บุตรบุญธรรม)
รกิจ
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ข้าพเจ้าขอรายงานดังต่อไปนี้ [กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)]
1. รายละเอียดของรายการทีอ่ าจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั จีซี โลจิสติกส์
โซลูชั่นส์ จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
2. วิธีการแก้ไข ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ และเอกสารเพิม่ เติม (ถ้ามี) ถูกต้อง / เป็นจริง ทุกประการ
ผู้รายงาน :
(
ต�ำแหน่ง :
บริษัท :
วันที่ :

)
/

/

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา * :
ลงชื่อ :
ต�ำแหน่ง :
บริษัท :
วันที่ :

(

)
/

/

ความเห็นของผู้จัดการส�ำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด :

ลงชื่อ :
วันที่ :

(

/

/

)

หมายเหตุ * :
* กรณีเป็น พนักงานระดับส่วนลงไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชา คือ ผู้จัดการฝ่าย ลงนาม / ให้ความเห็น
* กรณีเป็น พนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่าย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
ลงนาม / ให้ความเห็น
* กรณีเป็น ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับลงนาม / ให้ความเห็น
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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แบบรายงานการรับของขวัญ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ของพนักงาน
วันที่
เรียน
(ผู้บังคับบัญชา)*
ด้วยเมือ่ วันที่
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)
ต�ำแหน่ง
ส่วนงาน
ฝ่ายงาน
ได้รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
1.
2.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ทั้งนี้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวนั้น ข้าพเจ้าได้ด�ำเนินการดังนี้
ลงชื่อผู้รายงาน

รกิจ
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(

)

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้
ไม่มีเหตุ / ไม่สมควร ที่จะให้ยึดถือไว้ส่วนบุคคล
และให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ หรือให้ส่งมอบที่ส�ำนักกรรมการผู้จัดการ
อื่นๆ
ลงชื่อ :
ต�ำแหน่ง :
วันที่ :

(

)
ผู้บังคับบัญชา
/
/

หมายเหตุ * :
* กรณีเป็น พนักงานระดับส่วนลงไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการฝ่าย
* กรณีเป็น พนักงานระดับส่วนลงไปไม่สังกัดฝ่าย ให้เสนอผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าระดับฝ่ายเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
* กรณีเป็น ผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ให้เสนอผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ

คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
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