จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัทเป็ นการกาหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและ
พฤติกรรมที่บคุ ลากรของบริษัทไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน พึงกระทาในการดาเนินธุรกิจและ
การปฏิบตั ิงาน ภายใต้กรอบคุณธรรมความซื่อสัตย์ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ เป็ นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อ
สร้างให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนดังนี ้
1.

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุน้
บริษัทมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผูถ้ ือหุน้ โดยคานึงถึง
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วยความโปร่งใสเชื่อถือได้ โดยมีแนวปฏิบัติท่ีดี
ดังนี ้
1.1 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
1.2 บุคลากรของบริษัทจะนาความรูแ้ ละทักษะการปฏิบตั ิงานมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ
1.3 บุคลากรของบริษัทจะระมัดระวังไม่ให้เกิดการดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริษัทและบุคลากรทุกคนต้องเคารพและปฏิบตั ิต ามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่แตกต่างกันของแต่ละ
ท้องถิ่นรวมทัง้ ประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนหรือข้องเกี่ยว และปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลรวมทัง้ ดาเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
2.1 บุคลากรของบริษัทที่ตอ้ งเดินทางไปปฏิบตั ิงานนอกพืน้ ที่ ควรศึกษากฎหมายขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศแต่ละท้องที่
2.2 บริษัทต้องปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

3.

การมีส่วนได้เสียและการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ น ที่ตงั้ โดยมีแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีดงั นี ้
3.1 ห้ามบุคลากรของบริษัทใช้อิทธิพลหรืออานาจของตนทาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับตนเอง หรือนิติบคุ คลที่ตน
ถื อหุ้นอยู่ หรือผู้ท่ีเกี่ ยวข้องทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่พนักงานของบริษัทควรได้ เว้นแต่จะมีการ
เปิ ดเผยส่วนได้เสียแล้วและได้รบั อนุญาตเป็ นการเฉพาะหรือได้รบั อนุมตั ิในหลักการให้ทาได้
3.2 บุคลากรของบริษัทไม่สามารถออกคาสั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผอู้ อกคาสั่งเอง
3.3 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียบุคคล ผูม้ ีส่วนได้เสียนัน้ ควรงดออกเสียงหรือ
ออกจากที่ประชุมเป็ นการชั่วคราว เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาโดยปราศจากอิทธิพล
ของบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสียคนนัน้
3.4 คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริตอย่างมีเหตุผลและเป็ น
อิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษัท

3.5 กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิ จการของบริษัท และ
การถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องกองทรัส ต์ท่ี บ ริ ห ารโดยบริ ษั ท ของตนหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งตาม
หลักเกณฑ์ท่รี ะบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3.6 บุค ลากรของบริษัท ต้อ งไม่รับ งานภายนอกบริษัท ที่ เ ป็ น การแข่ง ขัน กับ การด าเนิ น ธุ ร กิจ กั บ บริษัท หรื อ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั แย้งกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นการปฏิบตั ิงานชั่วคราวหรือถาวร
4.

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีหน้าที่ปกปิ ดข้อมูลสาคัญซึ่งมิใช่ขอ้ มูลสาธารณะไว้เป็ นความลับ โดยให้รบั รูเ้ ฉพาะผูท้ ่ีมีความจาเป็ นตาม
หน้าที่เท่านัน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
4.1 ข้อมูลภายในเป็ นข้อมูลในการดาเนินการและบริหารกิจการอันเป็ นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิ ดเผยสู่
สาธารณะ หากมีการเปิ ดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท บุคลากรของบริษัทต้องรักษาข้อมูลภายในไว้
เป็ นความลับและต้องไม่นาข้อมูลภายในที่ตนล่วงรูม้ าจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนไปบอกผูอ้ ื่นหรือนาข้อมูล
ภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
4.2 บริษัทควรมีการกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลและการปฏิบตั ิเพื่อรักษาความลับของบริษทั โดยบุคลากรต้อง
รักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
4.3 บุคลากรของบริษัทแม้จะเกษี ยณอายุ ลาออก หรือสิน้ สุดการทางานกับบริษัทแล้ว ยังต้องรักษาและไม่
เปิ ดเผยความลับของบริษัท
4.4 บริษัทต้องรักษาและปกปิ ดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับ บุคลากรของบริษัทต้องไม่
เปิ ดเผยความลับใดๆ เว้นแต่ เป็ นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิ ดเผยหรือคณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิให้มีการ
เปิ ดเผย
4.5 บุคลากรที่ได้ล่วงรู ข้ อ้ มูลภายในที่สาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่า หลักทรัพย์ของกองทรัสต์ท่ีบริหาร
โดยบริษัท ห้ามบุคลากรผูล้ ่วงรู ข้ อ้ มูลภายในทาการซือ้ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของกองทรัสต์ท่ีบริหารโดย
บริษัทอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่ขอ้ มูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชนและจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24
ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิ ดเผยข้อมูลนัน้ สู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รายละเอียดวิธีปฏิบตั ิเป็ นไปตามเอกสาร
แนบ 1
4.6 การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอานาจหน้าที่ บุคลากรที่ไม่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูล
เมื่อถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูล ควรแนะนาผูถ้ ามให้สอบถามจากผูท้ ่ีมีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลนัน้ เพื่อให้การให้
ข้อมูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4.7 บุคลากรของบริษัทที่มีเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็ นเอกสารและ/หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกาหนด
เมื่อครบกาหนดให้นาเอกสารไปทาลาย

5.

การปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
5.1 บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีคณ
ุ ภาพ ด้วยค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
5.2 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง เพื่อให้ลกู ค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

5.3 จัด ช่ อ งทางติ ด ต่ อ เพื่ อ ให้ลูก ค้าสามารถร้อ งเรี ย นเกี่ ยวกับ ธุ ร กิ จ ของบริษั ท เพื่ อ ให้สามารถด าเนิ น การ
ตอบสนองลูกค้าและพิจารณาแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ว
6.

การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
6.1 บริษัทดาเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี โดยคานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ใส่รา้ ยป้ายสี ไม่โจมตีค่แู ข่ง
โดยปราศจากข้อมูลความจริงอย่างสมเหตุสมผล
6.2 พนักงานของบริษัทต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่งและบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิ ดเผยหรือ
ละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งด้วย
วิธีการที่ไม่สจุ ริตเช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น

7.

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีบริษัทยังให้ความสาคัญกับคู่คา้ โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐาน
ของการแข่งขันที่เป็ นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้าวไปสู่การเป็ นพันธมิตร รวมถึงส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมคู่คา้ โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
7.1 บริษัทสนับสนุนการปฏิบตั ิอย่างโปร่งใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ของบริษัท และมีหลักเกณฑ์ในการ
ประเมินหรือคัดเลือกคู่คา้
7.2 บุ ค ลากรของบริ ษั ท ต้อ งไม่ เ รี ย กรับ ประโยชน์จ ากคู่ค ้า วางตัว เป็ น กลางและปฏิ บัติ ต ามข้อ ปฏิ บัติ ใ น
จรรยาบรรณว่ า ด้ว ยการมี ส่ว นได้เ สี ย และการขัด แย้ง ทางผลประโยชน์อ ย่ า งเคร่ง ครัด รวมถึ ง จัด ให้มี
กระบวนการจัดซือ้ จัดหาเพื่อเลี่ยงผลกระทบในเชิงลบ
7.3 บุคลากรของบริษัทต้องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคู่คา้ ไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิงตามสมควร
7.4 บริษัทต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบริษัทหรือคู่คา้ มีเหตุท่ีทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามสัญญาได้ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป
7.5 สนับสนุนและร่วมมือกับคู่คา้ ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
สภาวการณ์อยู่ตลอดเวลา
7.6 รักษาความลับของคู่คา้ ไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ
ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
บริษัทให้ความสาคัญกับกิจกรรมของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทานุบารุ งศาสนา อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
รวมทัง้ สนับสนุนการศึกษา และสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
8.1 บริษัทจะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
รวมทัง้ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
8.2 บริษัทจะคานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสัง คมสิ่ ง แวดล้อ มและคุณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนน้อ ยที่ สุด สนับ สนุน ให้ลดการใช้พ ลัง งานและ
ทรัพยากร

8.

8.3 บริษัทจะสนับสนุนและปลูกฝั งจิตสานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานของ
บริษัท รวมถึงคู่คา้ และลูกค้า และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.

การปฏิบัติต่อพนักงานลูกจ้าง
บุคลากรของบริษัททุกคนเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทให้ความสาคัญกับพนักงาน
ทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี และสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
9.1 บริษัทต้องปฏิบตั ิต่อบุคลากรของบริษัททุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาเนิด เชือ้
ชาติ เ พศ อายุ สี ผิว ศาสนา ความพิ ก าร ฐานะ สถานศึก ษา หรื อ สถานะอื่ น ใดที่ มิ ได้เกี่ ย วข้อ งกับการ
ปฏิบตั ิงาน
9.2 บริษั ท ต้อ งให้โอกาสบุค ลากรของบริษั ท ทุก คนแสดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ที่ โดยจัด ผลตอบแทนที่
เหมาะสมและสร้างแรงกระตุน้ ในการทางานทัง้ ในรูปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่
เหมาะสม อีกทัง้ ให้โอกาสศึกษาเพิ่มเติมและการอบรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
9.3 บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสานึก
ที่ดี ซื่อสัตย์สจุ ริต เที่ยงธรรม ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าที่
ของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทาแทนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็ นความจาเป็ นหรือเพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะของตน
9.4 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสั่งและรับผิดชอบโดยตรงต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ของตน ไม่ขา้ มสายการบังคับบัญชาหากไม่มีความจาเป็ น หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผบู้ งั คับบัญชาและ
ผูร้ ่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนัน้ หรือต่อบริษัท ทัง้ นี ้ บุคลากรของบริษัทควรเปิ ดโอกาส
และเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน อย่างมีสติ ปราศจาก
อคติ และรับฟั งด้วยเหตุผล
9.5 บุคลากรของบริษัทสามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกของบริษัทในหน้าที่
อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบตั ิ
หน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
9.6 บุคลากรของบริษัทต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสม
กับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
9.7 บุคลากรของบริษัทควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึน้ เพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน
รวมทัง้ กิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึน้
9.8 ห้ามบุคลากรของบริษัทกระทาการที่ก่อความเดือดร้อนราคาญ บั่นทอนกาลังใจผูอ้ ื่น ก่อให้เกิดความเป็ น
ปฏิปักษ์ หรือรบกวนการปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษัทหรือ
บุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทัง้ นี ้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกีย้ วพาราสี การลวนลาม การ
อนาจาร และการมีไว้ซ่งึ ภาพลามกอนาจาร
9.9 บริษัทต้องส่งเสริมการใช้สิทธิของลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงาน

10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริษั ท ต้อ งกาหนดนโยบายกากับดูแลให้มีร ะบบการควบคุม ภายในที่ ดี มี ก ารบริห ารความเสี่ ยงในระดับที่
เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
10.1 บริษัทต้องจัดระบบการควบคุมภายในที่ดีให้พนักงานของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือความสาเร็จของงาน ให้มี
กิ จ กรรมการควบคุม ที่ดี ในทุกหน้าที่ และระดับ อย่ างเหมาะสม มี ร ะบบสารสนเทศและการสื่ อสารที่ดี
เพียงพอ เชื่อถือได้สาหรับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดีเ พื่อให้
มั่นใจว่าระบบมีความเหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
10.2 บริษัทต้องกาหนดให้มีฝ่ายงานที่รบั ผิดชอบโดยตรงเรื่องการประเมินและการบริหารความเสี่ยง และนาผล
ไปปรับปรุ งมาตรการควบคุมให้เ หมาะสมกับ สถานการณ์แ ละปั จจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปโดย
ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูบ้ ริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ
10.3 บริษัทต้องจัดให้มีหน่วยงานอิสระที่รบั ผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู ค้ วามสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
10.4 พนักงานของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน มีการสอบทาน
และปฏิบตั ิตามระบบที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
10.5 พนักงานของบริษัททุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทางานและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตามความเป็ นจริงต่อฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีภายนอกพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน
และรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล
11. การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัท ยึ ดมั่น ในการดาเนิ น ธุร กิ จด้ว ยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลัก
จริยธรรม และแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น และมีนโยบายใน
การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
11.1 บริษัทต้องสนับสนุนการสร้างจิตสานึกให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง
เคารพกฎหมาย สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
11.2 บุคลากรต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้องหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่
มีหน้าที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนัน้
ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายรวมทัง้ ไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผูอ้ ื่น
โดยมิชอบ
11.3 บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดคอร์รปั ชั่นและบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
11.4 บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เ พียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและมิให้มี
การทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั่น

11.5 บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการ
คุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการใน
การตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6
11.6 บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จดั ขึน้ โดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
12. ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
บริษัทต้องใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานบริษัทและชุมชน สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
12.1 บริษัทต้องส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็ นวาระสาคัญ โดยจัดทาข้อกาหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ม าตรการไม่ น้ อ ยกว่ า ที่ ก ฎหมายก าหนดตาม
มาตรฐานสากล พนักงานของบริษัทต้องศึกษาและปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ข้อกาหนดอย่างเคร่งครัด
โดยต้องเข้ารับการฝึ กอบรมด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามที่
บริษัทกาหนด
12.2 บริษัทจะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่ อควบคุมและป้องกันความสูญเสียในรู ป แบบต่างๆ อันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหายการ ละเมิด
ระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึน้ ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อพนักงานบริษัท และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัย
เป็ นประจา
12.3 หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบัติตามข้อกาหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้
พนักงานของบริษัทยุติการปฏิบตั ิงานเท่าที่ทาได้ช่ วั คราวเพื่อแจ้งผูร้ ่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายงานที่
รับผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไปห้ามปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด
13. ทรัพย์สินทางปั ญญาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทต้องส่งเสริมให้มีการวิจยั และพัฒนาเพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างราบรื่นก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
และพนักงานของบริษัทต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อ
บุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของบริษัท โดยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งานและเคารพลิขสิทธิ์ของ
เจ้าของทรัพย์สินทางปั ญญา โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
13.1 บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รกั ษาความลับทางการค้าหรือการประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับ ต้องรักษา
ความลับให้ปลอดภัยไม่ให้ร่วั ไหล
13.2 บริษัทต้องส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทางาน และต้องไม่กระทา
การอันเป็ นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของผู้อื่น ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
เผยแพร่ขอ้ มูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น
การสร้างความเสียหายแก่ช่ือเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซ่ึงสื่อลามกอนาจาร การส่งต่อใดๆ ที่เป็ นการ

รบกวน สร้างความราคาญ หรือที่เป็ นการโฆษณาธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจของบริษัท และการส่ง Spam
mail เป็ นต้น
13.3 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบตั ิงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ห้ามติดตัง้ และใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ลี ิขสิทธิ์ไม่ถกู ต้องในบริษัทโดยเด็ดขาด
13.4 บุค ลากรของบริษัท ต้อ งเก็ บ รักษารหัสผ่ านของตนให้เป็ น ความลับ เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ให้บุค คลอื่ น เข้าถึง
รหัสผ่านของตน รวมทัง้ ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ท่ไี ม่เหมาะสมและอาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบ
คอมพิวเตอร์ของ บริษัท
13.5 กรณีท่ีบุคลากรของบริษัทขออนุญาตให้ผปู้ ฏิบตั ิงานสมทบหรือพนักงานของผูร้ บั จ้างใช้ระบบสารสนเทศ
ของบริษัท บุคลากรผูข้ อนัน้ ต้องควบคุมการใช้งานของผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบหรือพนักงานของผูร้ บั จ้าง และ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากการใช้ระบบสารสนเทศนัน้
14. การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
บุคลากรของบริษัททุกคนมีหน้าที่ดแู ลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และเหมาะสม
ในทางการดาเนินกิจการของบริษัท โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
14.1 บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องแก่การประกอบกิจการของบริษัท
14.2 บุคลากรของบริษัทต้องไม่นาเอาไปใช้ ขาย ให้ ให้ยืม หรือจาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่ได้
รับอนุญาตไม่ว่าทรัพย์สินนัน้ จะมีมลู ค่าหรือไม่
14.3 บุคลากรของบริษัทต้องไม่เจตนาทาให้เสียหาย ทาลายทรัพย์สินของบริษัท
14.4 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือกิจการภายนอก
15. การพึงปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอื่น
บุคลากรของบริษัททุกคนพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
และควรให้ความเคารพซึ่งกันและกันต่อผูบ้ ังคับบัญชา ผูร้ ่วมงาน และผูใ้ ต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกันในการทางาน โดยมีแนวปฏิบตั ิท่ดี ีดงั นี ้
15.1 บุคลากรของบริษัทต้องไม่ยยุ งส่งเสริมการใส่รา้ ยหรือล้อเลียน อันก่อให้เกิดการแตกแยก ความไม่สามัคคี
รวมถึงไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
15.2 บุคลากรของบริษัทต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการล่วงละเมิดทางเพศต่อผูร้ ว่ มงาน
15.3 บุคลากรของบริษัทต้องเป็ นผูม้ ีวินยั ไม่กระทาการอันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา ผูร้ ว่ มงาน และ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
15.4 บริษัทจะส่งเสริมค่านิยมของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน โดยยกย่องพนักงานที่ทาความดี
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทางาน

