จริยธรรมองค์กร
บริษัท ยิบอินซอย จํากัด และบริษัทในเครือ
วัตถุประสงค์
1.

เพื่อให้บริษัทยิบอินซอย จํากัด และบริษัทในเครือ (บริษัท ฯ ) บรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจ ด้วย
ความซื่อสัตย์ พร้อมทัง้ รักษาชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กรให้ม่ นั คงและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

2.

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ฯ ควบคูไ่ ปกับการคํานึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียม
ของผูท้ ่ีเกี่ยวข้อง

3.

เพื่อการดําเนินกิจการของบริษัท ฯ เป็ นไปตามกฏหมาย ระเบีบบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของหน่วยงาน
ราชการ และลูกค้าด้วยความชอบธรรม และโปร่งใส

4.

เพื่อให้มีกระบวนการปฏิบตั งิ านที่รดั กุม และการบริหารกลไกการควบคุมและติดตามการปฏิบตั งิ าน
ที่มีมาตรฐาน

5.

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และข้อมูลสารสนเทศของบริษัทให้มีความปลอดภัยจากการสูญหาย
ความเสียหาย และการทุจริต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ระหว่างบริษัท คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
และบุคคลอื่นที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง บริษัท ฯ จึงกําหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.

หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท ไม่วา่ การประกอบ
กิจการ การเข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในนิติบคุ คลอื่นที่มีธุรกิจอย่างเดียวกัน หรือเป็ น
การแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ฯ

2.

คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ฯ ต้องพิจารณาขจัดปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีเหตุผล เป็ นอิสระ และเป็ นธรรม

3.

ไม่นาํ ข้อมูล และ/หรือ โอกาสทางธุรกิจที่ได้จากการที่ประชุม/ การทํางาน จากการเป็ นกรรมการ หรือ
พนักงานบริษัทไปหาประโยชน์สว่ นตัว และ/หรือ ทําธุรกิจที่แข่งขันหรือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

4.

พนักงานของบริษัท ฯ จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ฯ เพื่อประโยชน์แก่ผใู้ ดทัง้ สิน้ ไม่วา่ ขณะที่
เป็ นพนักงานหรือพ้นสภาพความเป็ นพนักงานไปแล้วก็ตาม ข้อมูลที่กล่าวมานีจ้ ะครอบคลุมตัง้ แต่
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั งิ าน ข้อมูลทางธุรกิจ รวมไปถึงแผนงานในอนาคต

การเคารพกฎหมายและรักษากฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
การดําเนินงานของบริษัท ฯ ต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดํารงไว้ซ่งึ
สัมพันธภาพอันดีกบั เจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ
1.

พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย
และระเบียบปฏิบตั ิของบริษัท ฯ การฝ่ าฝื นโดยอ้างว่าเป็ นการกระทําเพื่อเพิ่มผลกําไรให้แก่บริษัท ฯ
มิใช่เหตุผลที่พงึ รับฟั ง

2.

บริษัท ฯ ไม่จาํ เป็ นต้องยอมรับหรือปฏิบตั ติ ามกิจกรรมที่คแู่ ข่งถือปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจเสมอไป
ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะไม่กระทําการใดใดที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยใช้ขอ้ อ้างว่ากฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับดูเสมือนว่ามิได้มีผลบังคับใช้แล้ว

3.

บริษัท ฯ ประสงค์ท่ีจะเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีกบั องค์กรของรัฐที่ทาํ หน้าที่กาํ กับดูแลกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และความเชื่อถือซึ่งกัน
และกัน โดยอาศัยการติดต่อประสานงานระหว่างกันอย่างเปิ ดเผยและพร้อมให้ความร่วมมือ
เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ ได้รบั ทราบเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ อย่างโปร่งใส

นโยบายการปฏิบัตติ ่อลูกค้า
บริษัท ฯ ถือว่าลูกค้าเป็ นผูท้ าํ ให้บริษัทประสบความสําเร็จ และมีความก้าวหน้า ดังนัน้ เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลกู ค้า รวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันบริษัท ฯ จึงกําหนด
นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้า ดังนี ้
1.

มุง่ มั่นจัดหา พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการให้มีความพร้อมและทันสมัยอยูเ่ สมอ เพื่อทันต่อ
ความต้องการของลูกค้า

2.

จําหน่ายสินค้า และบริการที่มีคณ
ุ ภาพให้กบั ลูกค้า ด้วยราคายุตธิ รรมและสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้ สร้างความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นให้กบั ลูกค้าด้วยการรักษา
คํามั่นสัญญาที่มีตอ่ กัน

3.

ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องและครบถ้วนแก่ลกู ค้า หลีกเลี่ยงการโฆษณาชวนเชื่อ การกล่าวอ้างสรรพคุณ
เกินความเป็ นจริง จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ลกู ค้าเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขของ
สินค้า หรือการบริการนัน้ ๆ

4.

อํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าในการแจ้งปั ญหาการใช้งานของสินค้า และการให้บริการ เพื่อที่
บริษทั ฯ จะได้นาํ ข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

5.

จัดให้มีการให้บริการหลังการขาย เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า และให้ลกู ค้าสามารถนํา
ผลิตภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

6.

รักษาความลับของลูกค้า ห้ามมิให้นาํ ข้อมูลของลูกค้าไปเปิ ดเผยเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สว่ นตน

7.

หากมีความผิดพลาดอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และ/หรือ ความเสียหายต่อลูกค้า ผูเ้ กี่ยวข้องต้อง
แจ้งต่อผูม้ ีอาํ นาจในการตัดสินใจ เพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ว

8.

ห้ามมิให้ปกปิ ดข้อมูลความเป็ นจริงอันก่อให้เกิดความเสียหายกับลูกค้าและบริษัทในอนาคต
หากไม่แน่ใจให้นาํ ข้อมูลไปปรึกษากับหัวหน้าหน่วยงาน และ/หรือ ผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อช่วยตัดสินใจต่อไป

9.

สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างและดํารงไว้ซ่งึ ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้
ยาวนานต่อไป

นโยบายการปฏิบัตติ ่อคู่ค้า
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัท ฯ เป็ นไปอย่างราบรื่น และก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ คูค่ า้ ทางธุรกิจ ผูค้ า้ และ
ลูกค้า จึงกําหนดนโยบาย ดังนี ้
1.

การจัดซือ้ / จัดจ้างให้ได้วสั ดุ อุปกรณ์ หรือบริการใดใดต้องทําด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ ทันต่อความต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท

2.

ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และเป็ นประโยชน์ตอ่ การเสนอราคาโดยไม่ปิดบังผูค้ า้ ทุกราย
หลีกเลี่ยงการกระทําโดยเจตนาและไม่เจตนาที่ทาํ ให้ผคู้ า้ เข้าใจผิดในข้อมูล ข่าวสาร เพื่อหวังให้มี
การเสนอราคาตํ่ากว่าที่ควร

3.

ไม่เปิ ดเผยข้อมูลใดๆ ของผูค้ า้ อีกราย ให้กบั ผูเ้ สนอราคารายอื่น อันเป็ นผลให้เกิดการได้เปรียบใน
การเสนอราคา

4.

ต้องนําเสนอข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียด ราคาที่ถกู ต้องและครบถ้วน อันเป็ นประโยชน์ตอ่
การพิจารณาการจัดซือ้ / จัดจ้างให้ได้วสั ดุ อุปกรณ์ หรือบริการใดใด โดยมีการบันทึกข้อมูลการ
จัดซือ้ ที่ชดั เจน ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้

5.

สร้างความสัมพันธ์ และมีการวางตัวเหมาะสมต่อคูค่ า้ ทางธุรกิจ ผูค้ า้ และต้องระมัดระวัง
ความสัมพันธ์เกินควรอันก่อให้เกิดอคติตอ่ คูค่ า้ รายอื่น อาจเป็ นเหตุจงู ใจในการคัดเลือกวัสดุ
อุปกรณ์ หรือบริการใดใด

6.

ไม่เรียกร้อง และรับสินบน หรือของกํานัล หรืองานสังสรรค์ใด ๆ เว้นแต่จะเป็ นของกํานัลที่ให้ตาม
เทศกาล ตามประเพณีนิยม

7.

เปิ ดโอกาสให้ผคู้ า้ ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมได้ทาํ ธุรกิจกับบริษัท เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม

8.

สนับสนุนให้มีการให้ขอ้ มูล ชีแ้ นะ หรือให้ความร่วมมือที่จะช่วยผูค้ า้ สามารถพัฒนาศักยภาพทาง
ธุรกิจ อันเกิดผลประโยชน์กบั บริษัท ไม่วา่ จะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม

นโยบายการปฏิบัตติ ่อพนักงาน
1.

ความเคารพในเกียรติ ศักดิศ์ รี และสิทธิสว่ นบุคคลของพนักงาน

2.

จัดสรร และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้ถกู สุขลักษณะ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน

3.

ดูแลพนักงานให้มีสขุ ภาพอนามัยที่ดี โดยจัดให้มีสวัสดิการการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต
การตรวจเช็คร่างกายประจําปี ให้กบั พนักงาน รวมทัง้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การแข่งขันกีฬา
ตามเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสม

4.

ส่งเสริมให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรูแ้ ละความสามารถ โดยจัดให้ได้รบั การอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ตามความเหมาะสมกับการทํางาน และตําแหน่งของพนักงาน

5.

มีปรับเปลี่ยนตําแหน่ง หน้าที่การทํางานตามความเหมาะสมให้กบั พนักงาน เพื่อให้มีโอกาสได้
พัฒนาตนเองและมีความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

นโยบายทีม่ ีต่อส่วนรวม และสังคม
1.

ยึดมั่นในการปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี และผูกมิตรกับชุมชนที่บริษัท ฯ เปิ ดดําเนินกิจการ

2.

สนับสนุน และ/หรือ มีสว่ นร่วมในการรวบรวมเงิน สิ่งของ แก่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือ
กิจกรรมที่ดาํ รงไว้ซ่งึ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา รวมไปถึงการพัฒนาสังคม และการศึกษา

3.

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ขอ้ มูล และรณรงค์ให้พนักงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน รวมไปถึง
วัตถุดบิ เงินทุน และทรัพยากรบุคคล อย่างชาญฉลาด อันก่อประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวมและสังคม

4.

สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานศึกษา และเพิ่มพูนความรู ้ พร้อมจัดสรรทุนการศึกษาแก่พนักงาน
บุตร หลาน และบุคคลอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

5.

ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฏหมาย และ/หรือข้อบังคับต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง และไม่ปกป้องพนักงาน หากพนักงานของบริษัทได้กระทําผิดโดยเจตนาจนก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สว่ นรวมและสังคม

