นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท ไบโอ-แมส เพาเวอร์ จากัด
Code of Conduct
1.

นโยบาย
จรรยาบรรณของบริ ษัท ใช้ สาหรั บผู้บริ หารของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อทุกบริ ษัท และทุกระดับไม่ว่าบุคคล
ดังกล่าวจะได้ ลงนามรับทราบหรื อไม่
ในหลักการของการประกอบธุรกิจของบริ ษัท นัน้ การมีชื่อเสียงในด้ านความซื่อสัตย์สจุ ริ ต เป็ นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง
ต่อความสาเร็ จของบริ ษัท ทังยั
้ งมีผลต่อความเจริ ญก้ าวหน้ าและผลกาไรทางธุรกิจ เช่นเดียวกับชื่อเสียง และ
ความดีงามของพนักงานระดับผู้บริ หารตังแต่
้ ระดับ หัวหน้ าหน่ วยขึน้ ไป มาตรฐานการปฏิบตั ิเหล่านี ้เป็ นผล
โดยตรงต่อความเชื่อมัน่ ของบริ ษัท โดยรวมอีกด้ วย

2.

การปฏิบัติตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท คือ การทาธุรกิจโดยชอบด้ วยกฎหมายและต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดต่างๆ และเคารพ
ในสิทธิของผู้ค้า และลูกค้ าของบริ ษัท

3.

นโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้ วย

3.1

การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่ างๆ ของบริษัท
จรรยาบรรณนีเ้ ป็ นส่วนที่เพิ่มขึน้ จากระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ อื่น ๆ ของบริ ษัท หากข้ อความในระเบียบ
ข้ อบังคับ ประกาศ หรื อคาสัง่ ใด ๆ ขัดแย้ งกับข้ อความในจรรยาบรรณ ให้ ใช้ ข้อความในจรรยาบรรณนี ้แทน
พนักงานระดับผู้บริ หารทุกคน ต้ องปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ และคาสัง่ ต่างๆ ของบริ ษัท และของ
ผู้บงั คับบัญชาในระดับเหนือขึ ้นไป กล่าวคือ
3.1.1

ต้ องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ คาสัง่ ข้ อตกลง ประกาศ หรื อหนังสือเวียน
ของบริ ษัท ซึง่ ประกาศให้ พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด

3.1.2

ต้ องปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้ องรายงานเหตุการณ์ที่อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรัพย์สนิ ของบริ ษัท โดยเร็ ว

3.1.3

ต้ องสุภาพ ให้ เกียรติ และให้ ความนับถือต่อผู้ร่วมงาน

3.1.4

ต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความตังใจ
้ วิริยะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริ ษัท
เพื่อเป็ นแบบอย่างอันดีให้ แก่พนักงานโดยทัว่ ไป เพื่อให้ บริ ษัท มีความก้ าวหน้ า และเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
ตามครรลองธรรม
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3.1.5

ต้ องรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์และความลับของบริ ษัท ของลูกค้ า หรื อที่เกี่ยวกับกิจการใดๆ ที่บริ ษัท ไม่พงึ
เปิ ดเผยโดยเคร่ งครั ด การเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ อันเกี่ ยวกับธุรกิ จการเงินและตัวบุคคลของบริ ษัท
จะต้ อ งกระท าตามแนวทางที่ ถูก ต้ อ งเหมาะสมที่ ได้ รั บ อนุญ าตเท่านัน้ และต้ อ งกระท าด้ วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิ ภาพ ดังนัน้ ตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงานของบริ ษัท และภายหลังจากพ้ น
สภาพของพนักงานของบริ ษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้ อมูลอันเป็ นความลับดังกล่าวข้ างต้ นไว้
เป็ นความลับ หากมีการเปิ ดเผยหรื อส่งให้ แก่ผ้ ูอื่นหรื อใช้ ข้อมูลดังกล่าวในเรื่ องอื่นใดนอกเหนือจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กับบริ ษัท พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายให้ แก่บริ ษัท ตามที่
เกิดขึ ้นจริ งทุกประการ

3.1.6

ต้ องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริ ษัท โดยมิให้ เสียหายหรื อสูญหายไม่ว่าจากบุคคล
หรื อจากภัยพิบตั ิใดๆ เท่าที่สามารถจะทาได้ อย่างเต็มที่ รวมทังไม่
้ นาสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์ หรื อ
ทรัพย์สินของบริ ษัท ไปใช้ ประโยชน์สว่ นตัวหรื อเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท

3.1.7

บริ หารงานโดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังส่
้ ง เสริ มให้ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมในทุกระดับ
ของบริ ษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นใน
บริ ษัท

3.1.8

ต้ องปกครองดูแลผู้ใต้ บงั คับบัญชาอย่างใกล้ ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ

3.1.9

ต้ องพร้ อมที่จะทางานเป็ นทีม และสามารถรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น

3.1.10 ต้ องปฏิบตั ิตาม ตลอดจนต้ องสนับสนุน และช่วยควบคุมกากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบ วินยั และข้ อกาหนดของบริ ษัท ในการใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท อย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ การใช้ เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เป็ นไปตาม
กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง และป้องกันมิให้ เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริ ษัท
3.2

ข้ อไม่ พึงปฏิบัติ
พนักงานระดับผู้บริ หารทุกคนพึงงดเว้ นไม่ปฏิบตั ิหรื อประพฤติตนไปในทางที่จะนาไปสูค่ วามเสือ่ มเสียของบริ ษัท
และของตนเอง กล่าวคือ
3.2.1

ใช้ เวลาทางานของบริ ษัท ไปทาอย่างอื่น หรื อใช้ ประโยชน์สว่ นตัว
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3.2.2

ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรื อผู้อื่น หรื อเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีอานาจครอบงาการจัดการ ซึง่ อาจเป็ นผลเสียหายต่อบริ ษัท ไม่วา่
โดยตรงหรื ออ้ อม

3.2.3

ประพฤติตนไปในทางที่อาจทาให้ เสือ่ มเสียต่อตาแหน่งหน้ าที่และเกียรติคณ
ุ ของบริ ษัท

3.2.4

แจ้ งหรื อใช้ ข้อความที่เป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรแจ้ งต่อบริ ษัท

3.2.5

ทางานด้ วยความประมาทเลินเล่อ กระทาการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้ า ที่ของผู้บริ หารที่ดี
เพื่อให้ งานลุลว่ งไปโดยถูกต้ องและสุจริ ต

3.2.6

ปกปิ ด หรื อ บิ ด เบื อ นความจริ งเพื่ อ ให้ ได้ มาซึ่ง ผลประโยชน์ ของตนเองหรื อ ผู้อื่น ซึ่ง อาจจะเป็ นผล
เสียหายต่อบริ ษัท ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อม

3.2.7

ขัดขวาง หรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานโดยชอบของผู้มีอานาจหน้ าที่ในบริ ษัท
หรื อออกคาสัง่ ใด ๆ ให้ พนักงานปฏิบตั ิในทางมิชอบหรื อผิดจริ ยธรรม

3.2.8

ทาผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่น ไม่วา่ โดยเจตนาหรื อไม่
ก็ตาม

3.2.9

เปิ ดเผยค่าจ้ างหรื อเงินเดือน อัตราการขึ ้นเงินเดือนของตนเองหรื อของผู้อื่น ไม่วา่ โดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม

3.2.10 เรี ยกรับ หรื อยินยอมจะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดจากลูกค้ า ผู้ค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรื อบุคคลอื่นใด ที่
ทาธุรกิจกับบริ ษัท หรื อการเลี ้ยงรับรอง ซึ่งพิสจู น์ได้ ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้ น ของขวัญตาม
ประเพณีนิยม หรื อการเลี ้ยงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรื อค่าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มธุรกิจอันนามาซึ่ง
ชื่อเสียงทางการค้ า เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านันมี
้ มลู ค่าเกินกว่า
[3,000] บาท ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาระดับตังแต่
้ [ผู้อานวยการสาย]ทราบทันที
3.2.11 ให้ สินบนไม่ว่าโดยตรงหรื อผ่านบุคคลที่สาม และ/หรื อใช้ อิทธิ พลอย่างไม่ถูกต้ องต่อตัวแทนของรัฐ
ลูกค้ าหรื อคูค่ ้ า ซึง่ นับว่าเป็ นการขัดแย้ งต่อนโยบายของบริ ษัท
3.2.12 กระทาการเพิ่มเติม ตัดทอนหรื อแก้ ไขด้ วยประการใด ๆ ในบันทึกหรื อข้ อมูลใด ๆ เพื่อเปลีย่ นแปลง หรื อ
บิ ด เบื อ นผลการดาเนิน งาน และการบัน ทึกบัญ ชี ให้ ผิดไปจากความเป็ น จริ งโดยเจตนา ไม่ว่าเพื่อ
จุดประสงค์ใดๆ ก็ตาม
3.2.13 ชาระเงิน หรื อจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรื อทาให้ เข้ าใจได้ ว่าส่วนหนึ่งของการชาระเงิน หรื อการ
จัดการทางธุรกิจนันๆ
้ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ ระบุในเอกสารเพื่อการชาระเงิน
หรื อการจัดการทางธุรกิจ
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3.2.14 เป็ นบุคคลที่มีหนี ้สินล้ นพ้ นตัว หรื อมีเหตุผลอย่างหนึง่ อย่างใดตามกฎหมายให้ สนั นิษฐานได้ วา่ มีหนี ้สิน
ล้ นพ้ นตัว
3.2.15 ไม่รักษาข้ อมูลทางทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท หรื อที่บริ ษัทได้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของพนัก งาน
3.2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
3.2.17 กระทาการใดๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ
3.2.18 ให้ หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซื ้อขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรื อคู่ค้า (หากมี ความจาเป็ นที่จะต้ องขอการ
สนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท ให้ หน่วยงานต่างๆ หารื อกับสายจัดซื ้อเพื่อเป็ นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ ยกเว้ น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้ การตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
เป็ นผู้รับผิดชอบ)
3.2.19 กระทาการอันเป็ นการละเลย หรื อเอื ้ออานวยแก่บุคคลใดๆ ที่จะเข้ ามาแสวงหาประโยชน์ หรื อเข้ าถึง
หรื อรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท โดยมิชอบ หรื อ
โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท หรื อจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ เกิดขึ ้นหรื อมีอยู่ซึ่งการกระทาผิดของผู้
ให้ บริ การ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4.

ขัน้ ตอนการลงโทษทางวินัย
4.1

การฝ่ าฝื นที่ไม่ร้ายแรง: ผู้บริ หารจะได้ รับหนังสือเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ จะระบุลกั ษณะของการ
ฝ่ าฝื น รวมทัง้ มูลเหตุที่ อ าศัย เป็ น หลัก ของการฝ่ าฝื น นัน้ โดยให้ โอกาสผู้บ ริ ห ารดังกล่าวโต้ แ ย้ งข้ อ
กล่ า วหาดัง กล่ า วต่ อ ผู้ บัง คับ บัญ ชา หากไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ให้ น าเสนอเรื่ อ งดัง กล่า วต่ อ
คณะกรรมการวินัยซึ่งแต่งตัง้ โดยประธานเจ้ าหน้ าที่บ ริ ห ารเพื่อ พิจารณา และให้ ถือ คาตัดสินของ
คณะกรรมการวินยั เป็ นที่สิ ้นสุด หากมีการฝ่ าฝื นเป็ นครัง้ ที่สอง หรื อผู้บริ หารไม่แก้ ไขความผิดจากการ
ฝ่ าฝื นในครัง้ แรกตามที่ได้ รับหนังสือเตือนนัน้ ผู้บริ หารดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั อย่า งเคร่ งครัด ซึ่ง
อาจรวมถึงการเลิกจ้ างได้

4.2

การฝ่ าฝื นร้ ายแรงซึง่ รวมถึงการฝ่ าฝื นดังต่อไปนี ้ เช่น การให้ หรื อการรับสินบน การฉ้ อโกง การเปิ ดเผย
ข้ อมูลความลับ หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท ต่อบุคคลที่สาม และการกระทาใดๆ ที่เสือ่ มเสียต่อ
เกียรติคณ
ุ ของบริ ษัท หรื อปกปิ ดหรื อไม่รายงานข้ อมูล การหารื อ หรื อเอกสารสาคัญ ใดๆ ต่อ
ผู้บงั คับบัญชา: บริ ษัท อาจพิจารณาเลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาเป็ นต้ องออกหนังสือ
เตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก่อน

4

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้ าของกิจการ และบริ ษัทมีหน้ าที่สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
ระยะยาว จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี ้

ก)

ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ตามหลักการของ
วิชาชีพ ด้ วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อยเพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

ข)

นาเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัท ผลประกอบการ ฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชี
และรายงานอื่น ๆ โดยสม่าเสมอ และครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง

ค)

แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัท ทังในด้
้ านบวก
และด้ านลบ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

ง)

ห้ ามไม่ให้ แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัท ซึ่งยังมิได้
เปิ ด เผยต่อ สาธารณะ หรื อ ด าเนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่ อ าจก่ อให้ เ กิ ดความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท

5

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งขัน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า โดยไม่ละเมิดความลับหรื อล่วงรู้ ความลับทางการค้ า
ของคูแ่ ข่งขันด้ วยวิธีฉ้อฉล จึงกาหนดหลักนโยบายดังนี ้

ก)

ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

ข)

ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม

ค)

ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย

6

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า และ/หรือ เจ้ าหนี ้
บริ ษัทมีนโยบายให้ พนักงานปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอา
รัดเอาเปรี ยบคู่ค้า โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท พื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมทังสองฝ่
้
าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ ปัญหา
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้

ก)

ไม่เรี ยก หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้

ข)

กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรี ยก หรื อรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ อง
เปิ ดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ และร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรมและ
รวดเร็ ว

ค)

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อ
ใดได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา

7

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทตระหนักว่า พนักงานเป็ นปั จจัยแห่งความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัทที่มีคณ
ุ ค่ายิ่ง
จึงเป็ นนโยบายของบริ ษัทที่จะให้ การปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตัง้ โยกย้ าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว บริ ษัทจึงมีหลัก
ปฏิบตั ิดงั นี ้

ก)

ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน

ข)

ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน รวมทังมี
้ การจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพพนักงาน
และให้ ความสาคัญในด้ านการดูแลสวัสดิการของพนักงาน

ค)

ดูแ ลรั ก ษาสภาพแวดล้ อ มในการท างานให้ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของ
พนักงาน

ง)

การแต่งตัง้ โยกย้ าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทาด้ วยความสุจริ ตใจ และ
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนัน้

จ)

ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึง
และสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงานอย่าง
มืออาชีพ

ฉ)

รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

8

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้ า จึงได้ กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าดังนี ้

ก)

บริ การลูกค้ าด้ วยความสุภาพ มีความกระตือรื อร้ น พร้ อมให้ การบริ การ ต้ อนรับด้ วยความ
จริ งใจ เต็มใจ ตังใจ
้ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริ การดุจญาติสนิท บริ การด้ วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง
และน่าเชื่อถือ

ข)

รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ

ค)

ให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ แก่ลูกค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ ยวกับ
บริ การ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็ นจริ งที่ เป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
หรื อเงื่อนไขใด ๆ ของบริ การของบริ ษัท

ง)

ให้ คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการให้ บริ การของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นประโยชน์กบั ลูกค้ า
สูงสุด

9

นโยบายและแนวปฏิบัตติ ่ อสังคม / ชุมชน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ และสังคม และยึดมัน่ การปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองที่ดี และปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องอย่างครบถ้ วน บริ ษัทจะมุ่งมัน่ ในการ
พัฒนาส่งเสริ มและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็ นที่ที่บริ ษัทตังอยู
้ ่ให้ มีคณ
ุ ภาพดี
ขึ ้นพร้ อมๆ กับการเติบโตของบริ ษัท

10

