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หลักการในการทาธุรกิจ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อตนเอง
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อลูกค้า
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และเจ้าหนี้
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
นโยบายและการปฏิบตั ิต่อผูส้ อบบัญชีอิสระ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
การลงนามและให้คารับรองว่าได้รับรู้เนื้อหาจรรยาบรรณบริ ษทั
การแจ้งข้อร้องเรี ยน
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สารจากประธานกรรมการ
บริ ษ ัท เอ็น .ซี . เฮ้าส์ ซิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) ตระหนัก ถึงความสาคัญของการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม เพื่อนาไปสู่การเจริ ญเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน เพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
บริ ษ ัทจึ งได้จ ัด ท าข้อพึ งปฏิบัติ เ กี่ ย วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร
พนักงาน และได้พฒั นาปรับปรุ งหลักจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องยึดถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามภารกิจ ของบริ ษทั ทั้งการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูร้ ่ วมงาน
ลูกค้า คู่คา้ /เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม และส่วนรวม
บริ ษทั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า คณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานทุกท่ าน จะให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณเล่มนี้อย่างเคร่ งครัด
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2558

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)

หลักการในการทาธุรกิจ
วิสัยทัศน์
เป็ นบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์ช้นั นา ที่มีสินค้าและบริ การ คุณภาพ มาตรฐานสากล
โดยมีการจัดการและเทคโนโลยีทนั สมัย พร้อมขยายธุรกิจโดยร่ วมทุนในประเทศ
และต่างประเทศ
พันธกิจ
 แผนการลงทุนและขยายธุรกิจที่ดี
 พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การ
 มุ่งเน้นการตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า
และให้ผลตอบแทนสูงสุดแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
 สร้างบุคลากรและทีม
 ประยุกต์และบริ หารงานด้วยระบบและการจัดการที่ดี
 สร้างเครื อข่ายการทางานและธุรกิจ
ค่านิยม
 ขยัน ทุ่มเท
 ซื่อสัตย์ จริ งจัง
 พัฒนาตนเอง
 ทางานเป็ นทีม
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มีนโยบายในการดูแล กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั เพื่อป้ องกันการใช้
โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั แสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่รับเงิ นหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่ วนตัว

จากลูกค้า หรื อผูท้ าธุรกิจกับบริ ษทั หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริ ษทั
2. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน จะไม่กยู้ มื เงินหรื อเรี่ ยไรเงินจากลูกค้าหรื อผูท้ าธุรกิจกับบริ ษทั

เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร หรื อ
สถาบันการเงินดังกล่าว
3. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน จะไม่รับของขวัญที่มีมลู ค่าเกินกว่าปกติประเพณี นิยมที่ บุคคล

ทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกัน
4. การทาธุ รกิ จส่ วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ก ระทบต่ อการปฏิบ ัติ

หน้าที่และเวลาทางานของบริ ษทั และห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ประกอบธุรกิจ
หรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจที่เป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ไม่ว่ากรรมการ ผูบ้ ริ หารและ
พนักงานดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม
5. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่ อประโยชน์ของตนในการซื้ อขาย

หลักทรัพย์ของบริ ษทั หรื อให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริ ษทั
6. กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรื องดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่ วง

ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน และภายหลังจากที่ได้มีการ
เปิ ดเผยสารสนเทศให้ประชาชนทราบแล้ว 48 ชัว่ โมง
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ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัทมีน โยบายมุ่งเน้น ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างซื่ อสัตย์ สุ จ ริ ต มีคุณ ธรรม มีจริ ยธรรมและ
โปร่ งใส เพื่อให้ธุรกิจมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุ ดให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ ของบริ ษทั ในระยะยาว โดยคานึ งถึงสิ ทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ ้น โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ เป็ นธรรม และเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
2. ดูแลและรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. เปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่ ทางการเงิน ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ น
ธุรกิ จ และผลประกอบการของบริ ษ ัทที่ ตรงต่ อความเป็ นจริ ง ครบถ้ว น เพียงพอ สม่าเสมอ
ทัน เวลา และแสดงให้เห็ น ถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงิ น ที่
แท้จริ งของบริ ษทั รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริ ษทั แก่ผถู้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
4. ดูแลไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยให้ขอ้ มูลใดๆ ของบริ ษทั ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
5. ดู แลไม่ ให้ก รรมการ ผูบ้ ริ ห ารและพนัก งาน เปิ ดเผยข้อมูลที่ เ ป็ นความลับของบริ ษ ัทต่ อ
บุ ค คลภายนอก และหรื อด าเนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั
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นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ตระหนักว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุ ดและเป็ นปั จจัยสาคัญสู่ความสาเร็ จ
ของบริ ษทั บริ ษทั จึงมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน
การแต่งตั้ง การโยกย้ายตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน และส่งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าในสายงาน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อการเป็ นปัจเจกชน
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
3. การว่ า จ้า ง แต่ ง ตั้ง และโยกย้า ยพนัก งาน รวมถึ งการให้ร างวัล และการลงโทษพนัก งาน
จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
บริ ษทั
4. ส่ งเสริ มให้พนัก งานได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริ มสร้างศัก ยภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยให้โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนั กงานอยู่
เสมอ
6. เสริ มสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดี
7. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างมีเหตุมีผล
8. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด
9. หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน หรื อคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
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นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่ าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับพนักงาน จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆที่
ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครั วพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจน
สร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. บริ ษัท ฯได้ก าหนดให้มี ก ารจ่ า ยผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรม เหมาะสมกับ หน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับผลประกอบการของบริ ษทั
2. บริ ษทั ฯ ได้ก าหนดให้มีการพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้อยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม
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นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน
บริ ษ ัทมีนโยบายในการพัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ ดี และ
ส่งเสริ มการทางานเป็ นทีม โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงานดังต่อไปนี้
1. เคารพในสิ ทธิส่วนบุคคลของผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลทั้งใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่ปกป้ องผูร้ ่ วมงานในทางที่ผดิ
3. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันและส่งเสริ มให้เกิดความสามัคคีในบรรดาเพื่อนร่ วมงาน
4. พึงละเว้นการนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
5. พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ และมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
6. พึงรับฟังความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะจากบุคคลอื่น
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นโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง
พนักงานทุกคนถือเป็ นปั จจัยสาคัญ สู่ความสาเร็ จขององค์กร จึงจาเป็ นจะต้องเป็ นผูท้ ี่ใฝ่ รู้
และพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ ประพฤติ ปฏิบตั ิตน อยู่ในระเบียบวินัย และ
ศีลธรรมอันดี โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ใฝ่ ศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาตนเองให้เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถ เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึ้น
2. ยึดมัน่ ในศีลธรรม คุณธรรม ไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดีความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิ
ชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อบุคคลอื่นใด
3. ละเว้น จากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติ
และชื่อเสียงทั้งต่อตนเอง และบริ ษทั ฯ
4. ไม่ประกอบอาชี พ หรื อวิชาชี พ หรื อกระทาการใดอัน จะกระทบต่ อ การปฏิบัติ หน้าที่ หรื อ
ชื่อเสียง ทั้งต่อตนเองและบริ ษทั
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นโยบายและการปฏิบัติต่อบริษัท
บริ ษทั มุ่งหวังที่จะให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาให้บริ ษทั สามารถเจริ ญเติบโต
ได้อย่างยัง่ ยืน ควบคู่กบั การเสริ มสร้างวัฒ นธรรมที่ ดีภายในองค์กร โดยมีแนวทางการปฏิบตั ิต่ อ
บริ ษทั ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

5.

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ขยันหมัน่ เพียร พัฒนา และปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ โดยถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ
เป็ นผูม้ ีวินยั ประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของบริ ษทั ฯ ค่านิยมบริ ษทั รวมทั้งไม่กระทาการ
ใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ
ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด และดูแลมิให้ สูญหาย
ไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ไม่มีส่วนร่ วมในการกระทาหรื อปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ หรื ออาจทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดว้ ยความยุติธรรม หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วม
ในการปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผดิ กฎหมาย
ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตน หรื อยอมให้ผอู้ ื่นใช้อานาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยมิชอบ
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นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าที่จะได้รับ
ผลิตภัณฑ์และบริ การที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อนั ดีใน
ระยะยาว โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ส่งมอบสินค้าและให้บริ การที่มีคุณภาพ ตรงตามหรื อสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่
เป็ นธรรม
2. ให้ขอ้ มูลข่าวสารของสินค้าและบริ การอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ งที่
เป็ นเหตุให้ลกู ค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรื อเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า
3. ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม
4. กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติต ามเงื่ อนไขได้ ต้องรี บแจ้งล่ว งหน้า เพื่อร่ ว มกัน พิจ ารณาหาแนว
ทางแก้ไข
5. ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุ ภาพ มีประสิ ทธิภาพ และจัดให้มีระบบและกระบวนการให้ลูกค้า
สามารถร้องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริ การ รวมทั้งการตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าอย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
6. กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ ได้รับอนุ ญาตจากลูกค้า
หรื อจากผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลที่ตอ้ งเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามบทบังคับของกฎหมาย
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นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี้
นโยบายการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
บริ ษทั มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรมและเสมอภาค โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ร่ วมกันกับคู่ค ้า และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่ เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย และ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ไม่เรี ยกร้อง หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมกับคู่คา้
2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
3. กรณี ที่ไม่สามารถปฏิบัติ ตามเงื่ อนไขได้ ต้องรี บแจ้งล่ว งหน้า เพื่อร่ ว มกัน พิจ ารณาหาแนว
ทางแก้ไข

นโยบายการปฏิบัตติ ่อเจ้าหนี้
บริ ษทั ยึดมัน่ ในสัญญาและถือปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ ในการชาระคืนเงิน
ต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันให้อยูใ่ นสภาพที่ดีตามที่ตกลงไว้
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นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้า
บริ ษัท มี น โยบายในการแข่ ง ขัน ทางการค้า อย่า งเสรี และเป็ นธรรม ไม่ ผูก ขาด หรื อ
กาหนดให้ค่คู า้ ต้องขายสินค้าให้บริ ษทั เท่านั้น บริ ษทั ไม่มีนโยบายในการใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริ ยธรรม โดยบริ ษทั มีแนวทางการปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
ทางการค้าดังต่อไปนี้
1. ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3. ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. ให้การสนับสนุนหรื อร่ วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของผูบ้ ริ โภค
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นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
บริ ษัท ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของผูส้ อบบัญ ชี อิ ส ระที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ใช้เ ป็ นกลไกใน การ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมี
นโยบายให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถกู ต้องและครบถ้วน ตลอดจน
ให้ความสะดวกแก่ผสู้ อบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ
1. บันทึกข้อมูลต่างๆอย่างเป็ นระเบียบ ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้ผสู้ อบบัญชีอิสระ
สามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. ให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ ง ถูกต้อง และครบถ้วน
3. อานวยความสะดวกแก่ผสู้ อบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ
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นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคมและส่ วนรวม
บริ ษทั ฯ มุ่งที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ตามกลยุทธ์การดาเนินงานของ
บริ ษทั ควบคู่กบั การให้ความช่วยเหลือแก่สงั คม ชุมชน และดูแลสิ่ งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
1. การให้ความช่วยเหลือแก่สงั คม และสนับสนุ นกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน
2. การสนับสนุ นกิจกรรมท้องถิ่นที่บริ ษทั มีการดาเนิ นธุรกิจ ทั้งที่ดาเนิ นการเองและร่ วมมือกับรั ฐ

และชุมชน
3. ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ ดี โดยปฏิบตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอย่าง

ครบถ้วน
4. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุมชน และสังคม
5. สนับสนุ นกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ทรัพย์ สินทางปัญญา
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
บริ ษทั ได้ตระหนักและคานึ งถึงความสาคัญ ของการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ การใช้ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยยึดหลักกฏหมาย คุณธรรม จริ ยธรรม
เป็ นหลัก โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. พนักงานต้องปฏิบตั ิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิ ทธิ์ถูก ต้อง ห้ามทาการติดตั้ง
และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้องในสานักงานโดยเด็ดขาด
2. พนัก งานต้องเก็บรั กษารหัสผ่านของตนไว้เป็ นความลับ เพื่อป้ องกั น ไม่ให้บุค คลอื่น เข้าถึง
รหัสผ่านของตน และต้องไม่ทาการใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปใน website ที่อาจจะเป็ นอันตรายต่อ
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั ได้
3. บริ ษทั จะเข้าตรวจสอบและควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศของพนักงาน เพื่อป้ องกันความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริ ษทั
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม และดาเนิ นธุรกิจโดยคานึ งถึงผลกระทบที่จะเกิดกับ
สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
3. ส่งเสริ ม ให้ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริ มให้เกิดค่านิ ยมในการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสินค้าที่ช่วยฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ัทฯ ตระหนัก ถึงความสาคัญของพนัก งาน จึงมีการด าเนิ นงานเกี่ ยวกับการสรรหา
ว่าจ้าง โดยยึดหลักจริ ยธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิท้ งั ในเรื่ อง เชื้อชาติ ศาสนา สี ผิว หรื อเพศ แต่จะ
พิจ าณาถึงความเหมาะสมของหน้าที่ค วามรั บผิด ชอบเป็ นสาคัญ รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็ก
แรงงานเกณฑ์หรื อแรงงานบังคับ และมีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่พนั กงานอย่างทัว่ ถึง โดยมี
แนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษทั มีนโยบายในการปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่ งครัด ไม่สนับสนุนการกระทาที่
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. บริ ษทั จะส่งเสริ ม ให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้การปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
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นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษ ัทฯ ให้ค วามสาคัญ กับการต่ อต้านการทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั่น ตลอดจนสนับสนุ น และ
ส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึ ก ในการต่อต้านการทุ จริ ต คอร์ รั ปชัน่ ในทุ กรู ปแบบ อีกทั้ง
ปลูก ฝั งการปฏิบัติ หน้าที่ ต ลอดจนการประกอบธุ รกิ จ ด้ว ยความซื่อสัต ย์ สุ จ ริ ต มีคุ ณ ธรรม และ
จริ ยธรรม เพื่อนาไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญและมีนโยบายการดาเนินงานบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
และไม่สนับสนุนการกระทาที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
2. บริ ษ ัทได้ก าหนดแนวทางในการส่ งเสริ มให้พนัก งานมีค่านิ ยมในการปฏิบัติ งานด้ว ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต อย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษทั ได้จ ัดตั้งฝ่ ายตรวจสอบและพัฒนาระบบเป็ นหน่ วยงานในการตรวจสอบการกระทาที่
อาจจะก่ อให้เกิ ด การทุ จ ริ ต คอร์ รั ปชั่น พร้ อมทั้ง แนวทางในการป้ องกัน และบทลงโทษที่
เหมาะสม
4. บริ ษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต ตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 6/2557 เมื่อวัน ที่
25 ธันวาคม 2557
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่กาหนดนโยบาย กากับดูแล และติดตามการดาเนิ นงานเพื่อให้
มัน่ ใจว่าบริ ษ ัท บรรลุวตั ถุประสงค์ต ามนโยบายการต่ อต้านการคอร์ รั ปชั่น อีกทั้ง มีหน้าที่
ทบทวนนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิ จ ระเบี ยบ ข้อบังคับ และ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานและกากับดูแล
ระบบการควบคุ มภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานต่างๆ เป็ นไป
อย่างมีประสิ ท ธิ ภ าพ ถูก ต้องตามกฏหมาย สอดคล้องตามระเบี ยบวิ ธีปฏิ บัติ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
3. ฝ่ ายบริ หารมีหน้าที่นานโยบายนี้ไปปฏิบตั ิ สื่อสาร และส่งเสริ มให้พนักงานทุกระดับ ตลอดจน
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบตั ิหน้าที่ได้โดยปราศจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่พิจารณาอนุ มตั ิคู่มือจรรยาบรรณเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และ
กาหนดให้มีการพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณบริ ษทั เป็ นประจาทุกสองปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมทั้งสาเนาคู่มือจรรยาบรรณ
บริ ษ ัทให้พนักงานในฝ่ ายงานต่ าง ๆ รับทราบทุก ครั้งที่มีการปรับปรุ งแก้ไข โดยกาหนดให้เป็ น
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทาความ
เข้าใจ และปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดในคู่มือจรรยาบรรณนี้อย่างเคร่ งครัด
ผูบ้ ริ หารและผูบ้ งั คับบัญชา จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้
พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณของบริ ษทั
อย่างจริ งจัง หากมีคาถามหรื อข้อสงสัยให้ปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้น ในกรณี ที่มีขอ้ ขัดแย้ง
การตีความ ให้ถือคาชี้ขาดของประธานกรรมการบริ หารเป็ นที่สุด
ในกรณี ที่มีการพบเห็นการปฏิบตั ิที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ
ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล หรื อฝ่ ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ หรื อคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่
กรณี
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานผูใ้ ดกระทาผิดจรรยาบรรณที่กาหนดไว้จะได้รับโทษทาง
วินยั และหากเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริ ษทั จะส่ งเรื่ องให้เจ้า
หน้าของรัฐดาเนินการต่อไป
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การลงนามและให้ คารับรองว่ าได้ รับรู้ เนื้อหาจรรยาบรรณบริษัท
พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องลงนามในแบบฟอร์ มเพื่อยืนยันว่าได้อ่านจรรยาบรรณบริ ษทั
แล้ว และยอมรับที่จะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณฉบับนี้ ทั้งนี้ พนักงานไม่สามารถใช้
ข้อ อ้า งว่ า ไม่ ไ ด้อ่ า นหรื อไม่ ไ ด้ล งนามรั บ รู้ ใ นแบบฟอร์ ม มาเป็ นเหตุ ผ ลที่ จ ะไม่ ปฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณของบริ ษทั ได้
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การแจ้ งข้ อร้ องเรียน
1. หากพนัก งานพบเห็น การกระทาที่ สงสัยว่าฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบัติ ต ามจรรยาบรรณ สามารถ
สอบถามข้อสงสัย หรื อรายงานต่อผูร้ ับผิดชอบ ดังนี้
ระดับผูบ้ งั คับบัญชา
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ เลขานุการบริ ษทั
2. บริ ษทั กาหนดให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็ นหน่วยงานรับข้อร้องเรี ยนจากบุคคลภายนอกในกรณี
ที่พบพฤติกรรมหรื อเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็ นการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ โดยสามารถแจ้ง
เรื่ องโดยตรงที่
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1/765 หมู่ 17 ซอยอัมพร ถนนพหลโยธิน กม. 26
ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ 02 993 5080 – 7 ต่อ 230
อีเมลล์ : HRNC@NCGROUP.CO.TH
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