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จรรยาบรรณทางธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นศูนย์กลางการส่งออกรถยนต์ทกุ ประเภทของโลก
พันธกิจ
เพื่อให้ บรรลุถึงวิสยั ทัศน์ข้างต้ น บริษัท ได้ กาหนดเป้าหมายทางพันธกิจ ครอบคลุม 5 ประเด็นหลัก ดังนี ้
1. พันธกิจด้ านการตลาด
1.1. มีกลยุทธ์ ด้านการตลาดที่ยืดหยุ่น สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าที่มีมาตรฐาน
ระดับโลก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงได้
1.2. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80
1.3. ขยายการให้ บริการที่ครอบคลุมการดาเนินงานในธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวเนื่องมากขึ ้น
2. พันธกิจต่ อลูกค้ า
2.1. ปรับปรุง และรักษามาตรฐานการดาเนินงาน ด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้ขนส่งและผู้ผลิตรถยนต์ที่
มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้ บริ การจัดการส่งสินค้ าไปสู่ปลายทางเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2.2. สร้ างความมัน่ ใจและความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า ด้ วยการรักษามาตรฐานความผิดพลาดในการส่ง
มอบเป็ นศูนย์ (Zero Error) ในการปฏิบตั ิงาน รวมทังน
้ าเสนอบริ การ ที่ประทับใจแก่ลกู ค้ าอย่าง
สม่าเสมอ
3. พันธกิจด้ านการบริหาร
3.1. สร้ างระบบการบริหารที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้
3.2. ส่งเสริมให้ บคุ คลากรได้ รับการพัฒนา เพิ่มคุณค่าและมีความก้ าวหน้ าในอาชีพ มีความปลอดภั ย
ในการทางาน
4. พันธกิจด้ านการพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง เพื่อการบริ หารจัดการและการให้ บริ การอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. พันธกิจด้ านความรับผิดชอบต่ อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่สร้ างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อม
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หลักการ
กาหนดแนวทางปฏิบัติของผู้บริ หารและพนักงานเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณ มี
ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เที่ยงธรรม มีการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยให้ มีผ้ บู ริ หารและพนักงานที่มี
ความรู้ความสามารถต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ มีการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบตั ิงานรวมทังมี
้
การส่งเสริมการต่อต้ าน การทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบเพื่อให้ บริษัทบรรลุพนั ธกิจขององค์กร
ความรับผิดชอบของบริษัทต่ อสังคม (Corporate Social Responsibility)
บริ ษัทกาหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจในการดาเนินธุรกิจไว้ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของบริ ษัทต่อสังคม ซึ่ง
เป็ นยุทธศาสตร์ หลักของบริษัท เพื่อให้ บริษัทดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ได้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า และเจ้ าหนี ้ ตลอดจนสิ่งแวดล้ อม สังคม และชุมชนใกล้ เคียงที่ทรัพย์สินของ
บริษัทตังอยู
้ ่ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องตรงกัน บริษัทจึงได้ กาหนดแนวทางและหลักในการทางานและ
ข้ อควรปฎิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ความรั บผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น (Responsibilities to Shareholders)
1. บริ หารจัดการบริ ษัทให้ เป็ นสถาบันที่มีคณ
ุ ภาพ ยึดมัน่ ในความถูกต้ อง สร้ างความเข้ มแข็ง และความ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นระยะยาว
2. ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความสามารถและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจพึงกระทา ภายใต้
สถานการณ์อย่างเดียวกัน
3. ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความสุจริต เป็ นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้เกี่ยวข้ องโดยรวม
4. จัดการดูแลไม่ให้ ทรัพย์สินของบริ ษัทต้ องสูญค่าหรื อสูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์
5. รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัทอย่างถูกต้ องสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ น
จริง
6. ไม่เปิ ดเผยสารสนเทศที่เป็ นความลับของบริษัทต่อผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท โดยมิได้ แจ้ งให้
บริษัททราบ
8. เคารพสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ น
ผู้บริหาร รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นต่างชาติ ให้ ได้ รับการปฏิบตั ทิ ี่เท่าเทียมกัน
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ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน (Responsibilities to Employees)
1. กาหนดโครงสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้ องกับอัตราตลาด ตามความรู้ ความสามารถ ความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่การงาน และพฤติกรรม ผ่านกระบวนการประเมิน โดยให้ ผ้ บู งั คับบัญชาประเมิน
ผู้ใต้ บงั คับบัญชา
2. ปรับปรุ งและจัดหาสวัสดิการที่ดี และประโยชน์อื่นที่เหมาะสม เช่น การประกันชีวิต ประกันอุบตั ิเหตุ
สาหรับพนักงาน การทาประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจาปี การจัดให้ มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล
ให้ กบั บุพการี ของพนักงาน เป็ นต้ น
3. สร้ างความเข้ าใจในเป้าหมาย บทบาทและความรับผิดชอบ ให้ โอกาสเจริ ญก้ าวหน้ าตามเหตุผล สร้ าง
การยอมรับและรับรู้ในผลงานที่ทา
4. การให้ รางวัลและการลงโทษต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานของความถูกต้ อง และกระทาด้ วยความสุจริต
5. การดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน และ
เอื ้อประโยชน์ในการทางาน
6. มีระบบการทางานที่ชดั เจนมีประสิทธิภาพ ให้ โอกาสได้ ใช้ ความรู้ความสามารถ และสนับสนุนให้ มีการ
เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ให้ โอกาส และให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมของพนักงาน
7. เผยแพร่ ข้อพึงปฎิบตั ิทางจริ ยธรรมแก่พนักงาน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าพนักงานเข้ าใจและปฏิบตั ิตามอย่าง
ทัว่ ถึง
8. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
9. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมและไม่ถกู ต้ อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้ าวหน้ าและมัน่ คงใน
อาชีพ และให้ ความเคารพต่อสิทธิสว่ นบุคคล
ความรั บผิดชอบต่ อลูกค้ า (Responsibilities to Customers)
1. กาหนดนโยบายการตังราคาที
้
่ยตุ ธิ รรม และเหมาะสม
2. การพิจารณาเงื่อนไขทางการค้ า การเจรจาทางธุรกิจ ไม่มีรายการใดเป็ นพิเศษ โดยยึดหลักเสมือนกับ
การทารายการกับบุคคลนอก (Arm’s Length Basis) ทุกรายการ
3. จัดหาและปรับปรุงระบบการให้ บริการที่เหมาะสม อานวยความสะดวกในด้ านต่างๆ ทังการตรวจสอบ
้
การให้ ข้อมูล เพื่อให้ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า
4. จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรมกับลูกค้ า (ไม่ทาให้ ลกู ค้ าเสียประโยชน์ หรื อมีข้อเสียเปรี ยบในทางการค้ า)
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5. เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นประโยชน์ อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา
และไม่บดิ เบือนความจริง
6. รั กษาสารสนเทศที่ เ ป็ นความลับ ของลูกค้ าเสมื อ นหนึ่ง สารสนเทศของบริ ษัท และไม่นาไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้ อง
7. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับลูกค้ า
ความรั บผิดชอบต่ อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ (Responsibilities to Suppliers and Creditors)
1. เปิ ดโอกาสให้ มีการแข่งขันทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม โดยกาหนดวิธีการจัดซือ้ ว่าจ้ างทาของ และ
บริ การ ที่เหมาะสม เน้ นความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้ แก่ วิธีการตกลงราคา วิธีการสอบราคา
วิธีการประมูลงาน วิธีพิเศษ และมีการออกแบบสอบถามความเห็นต่อการเข้ าร่ วมประมูลงานเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดซื ้อ ว่าจ้ างทาของ และบริการ อยูเ่ สมอ
2. ไม่เจาะจงผลิตภัณฑ์ หรื อพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้ มเอียงในทางผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์
หนึ่งอย่างจงใจ นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนความจาเป็ นอย่างเพียงพอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ หรื อ คุณ ลัก ษณะเฉพาะของตัว ผลิ ต ภัณ ฑ์ จะต้ อ งบอกกล่ า วให้ ผ้ ูค้ า ทราบ และหาก
จาเป็ นต้ องให้ เสนอราคาใหม่ ผู้เสนอราคารายเดิมจะต้ องได้ รับโอกาสในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียม
กัน
3. ต้ องเลือกสรรผู้ที่เสนอราคาที่ ดีและสนใจต่อการเสนอราคาอย่างแท้ จ ริ ง ไม่เชิ ญผู้เสนอราคาเพียง
เพื่อให้ ครบจานวนตามระเบียบ และผู้เสนอราคาทุกรายต้ องได้ รับรายละเอียด ข้ อมูล และเงื่ อนไข
อย่างเดียวกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณีมีการบอกกล่าวด้ วยวาจาจะต้ องมีการยืนยันเป็ นลายลักษณ์
อักษรอีกครัง้ หนึง่
4. ผู้บริ หารหรื อพนักงานที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการจัดซื ้อ ว่าจ้ างทาของ และบริ การ ต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
และ/หรื อลักษณะความสัมพันธ์สว่ นบุคคลของตนเอง คูส่ มรส ญาติสนิท หรื อความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
กับผู้เสนอราคารายใดรายหนึง่ ที่สง่ ผลให้ เกิดความไม่โปร่งใสในการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยตรง และให้ แสดง
ความรับผิดชอบโดยการไม่อยูร่ ่วมในกระบวนการพิจารณาตัดสินชี ้ขาด
5. ไม่เรี ยก ไม่รับของขวัญ ของกานัล หรื อรับเลี ้ยง ยกเว้ นในโอกาสอันควรตามธรรมเนียมปฏิบตั ิ และละ
เว้ นการให้ ความชอบพอพิเศษจนเป็ นเหตุให้ ผ้ อู ื่นคิดว่าน่าจะเกิดความไม่ยตุ ธิ รรม โดยเฉพาะการทาให้
ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้ าใจผิดและไม่ต้องการร่ วมเสนอราคา และอาจนาไปบอกกล่าวจนทาให้ เสีย
ภาพพจน์
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บริษัท นามยง เทอร์ มินัล จากัด (มหาชน)
6. จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรม และปฎิบตั ิตามข้ อตกลงที่มีตอ่ คู่ค้าและเจ้ าหนี ้ กรณีที่คาดว่าจะไม่สามารถ
ปฎิบตั ไิ ด้ ต้ องรี บเจรจากับคูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้โดยเร็ ว เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความ
เสียหาย
7. ละเว้ นการกระทาใดๆ ที่ชว่ ยให้ คคู่ ้ าไม่ต้องเสียภาษีที่พงึ จะเสียให้ กบั รัฐ
8. เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และ
ไม่บดิ เบือนข้ อเท็จจริง
ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม (Responsibilities to Social and Environment)
1. บริ ษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อมที่ชดั เจน และมีแผนตรวจสภาพสิ่งแวดล้ อม
ณ ที่ทาการของบริษัททุกปี
2. เพื่อตอบแทนสังคม ชุมชน และปลูกฝั งจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้ เกิดขึ ้นใน
หมูพ่ นักงานกาหนดให้ พนักงาน ทากิจกรรม ที่มีประโยชน์ตอ่ สังคม อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
3. ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออก
โดยหน่วยงานที่กากับดูแล
4. การติ ด ตามผลและรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นเกี่ ย วกั บ หลั ก ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
(Compliance and Receiving Complaints with Corporate Governance and Code of Conduct)
นอกจากนี ้ บริ ษัทมุ่งเน้ นให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจอย่างสุจริ ต ถูกต้ อง เป็ นธรรมและโปร่ งใส
ด้ วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบและข้ อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่ องของ
การต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่า กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ของบริ ษัทจะมี
การปฏิบตั ทิ ี่สอดคล้ องไปทางเดียวกัน บริษัทจึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน ต้ องปฏิบตั ิตาม
นโยบายการต่อต้ านการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น และจรรยาบรรณทางธุ รกิ จ ของบริ ษัท ซึ่ง ห้ ามมิ ให้ กรรมการ
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท เข้ าไปข้ องเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม โดยผู้ที่ฝ่าฝื นจะถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ร้ ายแรง ซึ่งจะต้ องได้ รับการพิจารณาลงโทษ ตาม
ระเบียบของบริ ษัทและมีโทษตามกฎหมาย หากการกระทานันเป็
้ นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
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