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บริ ษัท ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ ้ง จำกัด (มหำชน)
จริยธรรมทำงธุรกิจ
เพื่อให้ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยมีระบบกำรกำกับดูแลที่ดี ตำมแนวทำงของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษัท
จดทะเบียน ปี 2560 จึงมีกำรกำหนดหลักจริ ยธรรมทำงธุรกิจเพื่อให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร ตลอดจนพนักงำนของบริ ษัทยึดถือเพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำนในฐำนะตัวแทนของบริ ษัท สำหรับกำรปฏิบตั ิตำมค่ำนิยมร่วมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ควบคูไ่ ป
กับข้ อบังคับและระเบียบของ บริ ษัท และบริ ษัทย่อยโดยมุ่งหวังให้ กำรบริ หำรและกำรปฏิบตั ิงำนมีควำมโปร่ งใส ชัดเจน เป็ น
ธรรมมีประสิทธิภำพ เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ และไว้ วำงใจของคูค่ ้ ำ ลูกค้ ำและประชำชน โดยมีเนื ้อหำครอบคลุมในเรื่ อง ดังนี ้
1. กำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น

บริ ษัทจะดำเนินธุรกิจด้ วยควำมโปร่งใส มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่
ชัดเจน ถูกต้ อง ครบถ้ วน มุง่ มัน่ ต่อกำรสร้ ำงผลกำรดำเนินงำนที่ดีและกำรเติบโตที่มนั่ คงภำยใต้
ระบบเศรษฐกิ จที่เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยของรั ฐ บำลในแต่ละยุคสมัย เพื่อก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นในระยะยำว

2. กำรปฏิบตั ิตอ่ พนักงำน

บริ ษัทจะปฏิบตั ิตอ่ พนักงำนทุกระดับของบริ ษัทอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที่
เหมำะสม เนื่องจำกบริ ษัทเล็งเห็นควำมสำคัญของกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ศัก ยภำพของบุคลำกรของบริ ษัท ดัง นัน้ บริ ษั ท จึ งจัดให้ มีกำรอบรม กำรสัม มนำ และกำร
ฝึ กอบรมแก่พนักงำนแต่ละระดับอย่ ำงสม่ำเสมอ และสร้ ำงแรงจูงใจให้ พนักงำนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในระดับสูงให้ ร่วมดำเนินงำนกับบริ ษัทเพื่อเป็ นกำลังในกำรร่ วมพัฒนำบริ ษัท
ต่อไป นอกจำกนี ้ บริ ษัทกำหนดแนวทำงกำรต่อต้ ำนทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และปลูกฝั งให้ พนักงำน
ทุกคนปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ อง เช่น กำรห้ ำมใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อ
แสวงหำประโยชน์อนั มิชอบเพื่อตนเองหรื อเพื่อผู้อื่น เป็ นต้ น

3. กำรปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ ำ

บริ ษัทมีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกคูค่ ้ ำโดยกำรให้ คคู่ ้ ำสำมำรถแข่งขันได้ บนข้ อมูลที่เท่ำเทียม
กัน และมีระบบกำรคัดเลือกคูค่ ้ ำภำยใต้ หลักเกณฑ์ที่ยุติธรรม มีควำมเป็ นกลำง และปรำศจำก
กำรมีสว่ นได้ เสีย รวมถึงกำรจัดกำรเจรจำทำงกำรค้ ำเพื่อสร้ ำงโอกำสในกำรต่อรองที่จะยังมำซึง่
ควำมเป็ นธรรมแก่คสู่ ญ
ั ญำทุกฝ่ ำย อีกทัง้ บริ ษัทมีกำรจัดให้ มีระบบกำรติดตำมเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำ
มีกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของสัญญำอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน และป้องกันมิให้ เกิดกำรประพฤติ
ทุจริ ตหรื อกำรประพฤติมิชอบในทุกขันตอน
้

4. กำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ ำ

บริ ษัทรับผิดชอบต่อลูกค้ ำของบริ ษัทโดยกำรรักษำและพัฒนำซึ่งคุณภำพและมำตรฐำนของ
สินค้ ำและบริ กำรของบริ ษัท โดยกำรให้ บริ กำรที่ตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ กำร
สร้ ำงควำมพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ ำในระยะยำว กำรจัดให้ มีบริ กำรหลังกำรขำยหรื อกำรให้ บริ กำร
เพื่อติดตำมควำมพึงพอใจและพัฒนำคุณภำพสินค้ ำและคุณภำพกำรให้ บริ กำรต่อไป ตลอดจน
กำรให้ บริ กำรด้ ำนข้ อมูลที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน ไม่บิดเบือน หรื อเกินควำมจริ งต่อลูกค้ ำ และจัดให้
มีช่องทำงกำรรับแจ้ งปั ญหำ พฤติกรรมหรื อกำรให้ บริ กำรที่ไม่เหมำะสมเพื่อดำเนินกำรแก้ ไข
อย่ำงเร่ งด่วน และกำหนดวิธีทำงป้องกันมิให้ เกิดกรณีปัญหำเช่นเดิมหรื อที่คล้ ำยคลึงกันหรื อที่
มีลกั ษณะอย่ำงเดียวกันในอนำคต
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5. กำรปฏิบตั ิตอ่ เจ้ ำหนี ้

บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมสิทธิ หน้ ำที่ และเงื่อนไขอื่นใดที่บริ ษัทมีต่อเจ้ ำหนี ้ตำมที่ระบุในสัญ ญำ
อย่ำงเคร่งครัด

6. กำรปฏิบตั ิตอ่ ลูกหนี ้

บริ ษัทจะปฏิบัติตำมสิทธิ หน้ ำที่ และเงื่ อนไขอื่นใดที่บริ ษัทมีต่อลูกหนีต้ ำมที่ระบุในสัญญำ
อย่ำงเคร่งครัด

7. กำรปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่ง

บริ ษัทจะดำเนินธุรกิจของบริ ษัทตำมกลยุทธ์ ทำงธุรกิจภำยใต้ กติกำทำงธุรกิจและอยู่ในกรอบ
ของกฎหมำย รวมทังสนั
้ บสนุนและส่งเสริ มนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็ นธรรม

8. กำรปฏิบตั ิต่อสังคมและ บริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อกำรมีส่วนร่ วมต่อสังคมและกำรรั บผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมโดยกำร
ส่วนรวม
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและระเบียบข้ อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนส่งเสริ มให้ พนักงำนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ที่เสริ มสร้ ำงและรักษำไว้ ซงึ่ สิง่ แวดล้ อมของชุมชนและประเทศชำติ
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