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จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ิ ทางธุรกิจ
Business Code of Conduct

สารบัญ
หน้ า
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงาน
จริยธรรมทางธุรกิจ
จรรยาบรรณของกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงาน
การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณ
การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
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จริ ยธรรมทางธุรกิ จและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริ หารและพนักงาน
จริ ยธรรมทางธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้มจี ริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทโดยให้ทงกรรมการผู
ั
้บริหารและพนักงานทุก
ระดับยึดถือปฏิบตั เิ พือให้บริษทั มีการดําเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมเคารพสิทธิและปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียอย่างเสมอภาคเป็ นธรรมและตรวจสอบได้ซงครอบคลุ
ึ
มเรืองต่างๆทีบริษทั ให้ความสาคัญประกอบด้วย
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัทเคารพกฎหมายวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและหลักสิทธิมนุ ษยชนสากลในทุกพืนทีทีเข้าไป
ดําเนินธุรกิจโดยไม่ฝา่ ฝืนและปฏิบตั ติ าม
2. การสนับสนุนภาคการเมือง
บริษัทเป็ นองค์ก รทีเป็ นกลางทางการเมือ งบริษัท สนับ สนุ น การดํ าเนิ นการใดๆทีเป็ นไปตามระบอบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และการปกครองในประเทศนันๆ ทีบริษทั ได้เข้า
ไปดําเนินธุรกิจด้วยและบริษัทสนับสนุ นให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทใช้สทิ ธิทางการเมืองของตนตาม
ครรลองของกฎหมายเพือให้บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยจากปราศจากความกดดันทางการเมืองและภาคประชาชน
3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขดั กัน
บริษทั กําหนดให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานกระทําการใดๆโดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ
และไม่เกียวข้องในกิจกรรมทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การเก็บรักษาความลับการเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน
4.1 บริษทั จะรักษาข้อมูลทีเป็ นความลับมิให้รวไหลไปยั
ั
งบุคคลทีไม่เกียวข้องโดยเฉพาะอย่างยิงข้อมูลทีอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทั หรือผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
4.2 บริษทั ไม่ให้กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ นเพื
ื อให้เกิด
ความยุตธิ รรมและเสมอภาคต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
5. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษทั คํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีดีมคี ุณภาพด้วย
ราคาทีเป็ นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมไม่บดิ เบือนข้อมูลหลอกลวงหรือใช้วธิ อี นใดที
ื
ไม่ถูกต้องตาม
ครรลองของการแข่งขันโดยในบางครังบริษทั มีความจําเป็ นต้องร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าซึงความร่วมมือดังกล่าวต้อง
เป็ นไปอย่างโปร่งใสไม่มกี ารปกปิ ดข้อตกลงทีไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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7. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทมุ่งมันทีจะดําเนินงานโดยยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆด้วยความ
เป็ นธรรมมุ่งมันทีจะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพทีแท้จริงเคารพสิทธิของผู้ถอื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลทีจําเป็ นและ
ปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
8. การจัดซือจัดหาและการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
บริษทั ถือว่าผูร้ บั เหมาคู่คา้ /ผู้ขายและผูร้ ่วมทุนเป็ นส่วนสําคัญทีเอืออํานวยให้ธุรกิจของบริษทั ดํารงอยู่ได้บริษทั
จึงมีนโยบายปฏิบตั ิต่อกันในฐานะทีเป็ นคู่คา้ ในทางธุรกิจทีเสมอภาคกันดังนันการจัดซือจัดหาของบริษทั จึงตังอยู่บน
พืนฐานของการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรมเพือประโยชน์สูงสุดของบริษัทมีการจัดทําข้อตกลงเป็ นลายลักษณ์
อักษรและเคารพในข้อตกลงนันโดยกรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดมันหลักการทีไม่รบั ผลประโยชน์จากกิจกรรมการ
จัดซือจัดหา
9. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
บริษัทมีจติ สํานึกถึงบทบาทหน้าทีการเป็ นสมาชิกทีดีต่อสังคมโดยให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมและสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึนระหว่างบริษัทและสังคมบนพืนฐานของความถูกต้องโปร่งใสเป็ นธรรมเพือร่วมสร้างองค์
ความรู้และนําไปสูก่ ารพัฒนาสังคมอย่างยังยืนภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ที “ยึดมันหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางการบริหารจัดการ” ซึงเป็ นรากฐานสําคัญทีจะนําไปสู่การพัฒนาทีเป็ นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมตลอดจนการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและสิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยังยืน
10. การปฏิ บตั ิ ต่อกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
10.1 บริษัทปฏิบตั ิต่อกรรมการผู้บ ริหารและพนักงานบนพืนฐานของศักดิศรีความเป็ นมนุ ษย์และให้ความ
เคารพต่อสิทธิหน้าทีส่วนบุคคล
10.2 บริษทั ให้ความสาคัญกับคุณค่าพนักงานของบริษทั โดยส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานพัฒนา
ความรู้ความสามารถมีคุณธรรมมีพฤติกรรมทีเหมาะสมเพือประโยชน์ของบริษัทเป็ นหลักรวมทังเปิ ดโอกาสให้ผู้บริหาร
และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของบริษทั
10.3 บริษัท จัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานทีปลอดภัย และปฏิบ ัติต่ อ พนักงานทุกคนโดยเสมอภาคไม่
แบ่งแยกถินกําเนิดเชือชาติเพศอายุสผี วิ ศาสนาความพิการหรือสถานะอืนใดทีไม่เกียวข้องกับการปฏิบตั งิ าน
10.4 บริษัทจัดให้มสี ภาพการจ้างงานทียุติธรรมให้ผลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู้ความสามารถความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคนมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็ นธรรมและดูแลไม่ให้เกิดการ
คุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบริษทั
10.5 บริษัทส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางานและการแก้ไขปญั หาของ
บริษทั โดยมีการรับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
10.6 บริษทั จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานเช่นชีวประวัติประวัตสิ ุขภาพประวัติ
การทํางานหรือข้อมูลส่วนตัวอืนๆการเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล ส่วนตัวของกรรมการผู้บริหารและพนักงานสู่
สาธารณะจะทําได้ต่อเมือได้รบั ความเห็นชอบจากกรรมการผู้บริหารและพนักงานผู้นันเว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบ
บริษทั หรือตามกฎหมาย
|

2

11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
11.1 บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพถูกต้อง
และเชือถือได้
11.2 บริษทั กําหนดนโยบายกํากับดูแลให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีดีมกี ารบริหารความเสียงให้อยู่ในระดับที
เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและตามทีคณะกรรมการการ
ตรวจเงินแผ่นดินกําหนดโดยยึดหลักการดําเนินงานและติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพการบริหารความเสียงอย่าง
เหมาะสมมีการรายงานทางการบัญชีและการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนและการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องและ
มุ่ ง มันเป็ น บริษัท ทีมีก ารตรวจสอบทีมีป ระสิท ธิภ าพโดยมีฝ่ า ยตรวจสอบภายในสอบทานการปฏิบ ัติง านและมี
คณะกรรมการการตรวจสอบกํากับดูแลรวมถึงกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานให้ความสาคัญในการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายใน
12. การรับการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด
บริษทั กําหนดให้การให้, การรับของขวัญหรือของกํานัลหรือประโยชน์อนใด,
ื
การเลียง, การรับเลียงกระทําได้
ในวิสยั ทีสมควรแต่ต้องไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั
13. ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ งแวดล้อม
13.1 บริษัทมุ่งมันทีจะดําเนินธุรกิจโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความปลอดภัยมันคงอาชีวอนามัยและ
สิงแวดล้อมและกําหนดให้มรี ะบบการจัดการในระดับสากลกรรมการผู้บริหารและพนักงานให้ความสาคัญและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายนโยบายมาตรฐานและข้อกําหนดทางด้านความปลอดภัยมันคงอาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมของบริษทั ใน
แต่ละพืนทีทีบริษทั เข้าไปดําเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
13.2 บริษัทสนับสนุ นการเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกียวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสําหรับ
โครงการต่างๆทีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมทังบริษัทสนับสนุ นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติวสั ดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
14. ทรัพย์สินทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารโทรคมนาคม
14.1 บริษทั มีหน้าทีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มทีและดูแลมิให้
เสือมสูญหายหรือนําไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัวหรือเพือบุคคลอืน
14.2 บริษัทสนับสนุ นให้ก รรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทําการศึกษาและวิจ ัยผลิตภัณฑ์บ ริการ
รวมทังความรู้ต่างๆทีเกียวข้องกับภารกิจของบริษัทเพือให้การปฏิบตั ิงานของบริษัทเป็ นไปอย่างราบรืนและบรรลุ
วิสยั ทัศน์ของบริษทั
14.3 บริษทั จัดให้มเี ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจโดยกรรมการผู้บริหารและ
พนักงานต้องใช้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพปฏิบตั ติ ามกฎหมายและนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
เพือประโยชน์สงู สุดของบริษทั
นอกจากนีบริษัทยังมีความระมัดระวังในการใช้งานทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผู้อนโดยต้
ื
องเคารพลิขสิทธิของ
เจ้าของทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
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จรรยาบรรณของกรรมการผูบ้ ริ หารและพนักงาน
คณะกรรมการบริษทั กําหนดให้มจี รรยาบรรณของกรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานโดยให้ทงกรรมการผู
ั
้บริหาร
และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบตั ิเพือให้บุคลากรของบริษัทมีการดําเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมเคารพ
สิทธิและปฏิบตั ติ ่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาคเป็ นธรรมและตรวจสอบได้ซงครอบคลุ
ึ
มเรืองต่างๆทีบริษทั ให้ความ
สาคัญประกอบด้วย
1. การเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ติ ามข้อบังคับระเบียบคําสังต่างๆของบริษทั อย่างเคร่งครัดรวมทังปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลทีเกียวข้องกับกิจการของบริษทั
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผู้บ ริหารและพนักงานต้องอ่านและทําความเข้าใจในข้อบังคับระเบียบคําสังและกฎหมายที
เกียวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษทั
(2) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องเคารพในสิทธิของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลรวมทังเคารพในเกียรติและศักดิศรีไม่แบ่งแยกการศึกษายศเชือชาติสญ
ั ชาติศาสนาและเพศ
(3) กรรมการผู้บริหารพนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีของตนด้วยความซือสัตย์สุจริตโดยคํานึงถึงประโยชน์อนั
ชอบธรรมของบริษทั ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับระเบียบและคําสังของบริษทั ก็ตาม
2. การสนับสนุนภาคการเมือง
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับมีสทิ ธิเสรีภาพในการใช้สทิ ธิทางการเมืองและสามารถมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงหลีกเลียงการเข้าไปรับหน้าทีเป็ นกรรมการพรรคการเมืองเป็ นตัวแทน
พรรคการเมืองในกิจกรรมสาธารณะต่างๆหรือเป็ นสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถินหรือไม่แสดงด้วยวิธใี ดๆทีทํา
ให้ผอู้ นเข้
ื าใจว่าบริษทั เกียวข้องสนับสนุนหรือฝกั ใฝท่ างการเมืองหรือพรรคการเมือง
(2) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป็ นพนักงานหรือนําทรัพย์สนิ อุปกรณ์เครืองมือใดๆ
ของบริษทั ไปใช้เพือประโยชน์ในการดําเนินการใดๆในทางการเมือง
(3) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงหลีกเลียงการแสดงความคิดเห็นเกียวกับการเมืองในสถานทีทํางานหรือ
ในเวลางานอันอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิด
3. การมีส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การตัดสินใจและการดําเนินการใดๆเกียวกับกิจการบริษัทของกรรมการผู้บริหารและพนักงานจะต้องทําเพือ
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัวครอบครัวหรือบุคคลผูใ้ กล้ชดิ ใดๆ
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แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่กระทําการใดๆทีจะทําให้บริษัท
สูญเสียประโยชน์ไม่เบียดบังประโยชน์ของบริษทั ไปเป็ นประโยชน์ส่วนตนหรือลูกค้า
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องไม่รบั เงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆเป็ นการส่วนตัวจากลูกค้าคู่ค้า
ของบริษทั หรือจากบุคคลใดอันเนืองจากการทํางานในนามบริษทั
(3) การทําธุรกิจใดๆของกรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและเวลาทํางาน
ของบริษทั
(4) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เข้าเป็ นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นทีมีอํานาจตัดสินใจหรือเป็ นกรรมการ
หรือ ผู้บริห ารในกิจ การทีเป็ น การแข่ง ขันหรือ มีล ักษณะเดีย วกับบริษัทแต่ในกรณี ทีไม่ อาจหลีก เลียงได้ให้รายงาน
ผู้บงั คับบัญชาทราบโดยทันทีและในกรณีทกรรมการผู
ี
บ้ ริหารและพนักงานเข้าไปเกียวข้องกับธุรกิจหรือเหตุการณ์ใดๆที
อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยทันที
(5) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานไม่พงึ แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูท้ เกี
ี ยวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆของ
บริษทั ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะและไม่ดําเนินการใดๆในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษทั
(6) การทําธุรกิจใดๆกับบริษัททังในนามส่วนตัวครอบครัวหรือในนามนิติบุคคลใดๆทีกรรมการผูบ้ ริหารและ
พนักงานนันมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเปิ ดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษทั ก่อนเข้าทํารายการ
(7) ห้ามกรรมการผู้บริหารและพนักงานทีมีส่วนได้ส่วนเสียเป็ นผูอ้ นุ มตั ิในการตกลงเข้าทํารายการหรือกระทํา
การใดๆในนามบริษทั
(8) ผู้ทํารายการในนามบริษทั มีหน้าทีต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกียวข้องกับกรรมการผูบ้ ริหาร
และพนักงานหรือไม่ก่อนทํารายการเพือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆทีอาจเกิดขึน
4. การเก็บรักษาความลับการเก็บรักษาข้อมูลและการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษทั และของลูกค้าไว้เป็ นความลับโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารของบริษทั ทียังไม่ควรเปิ ดเผยและไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆทีผู้มอี านาจสังการยังไม่อนุญาต
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานไม่พึงเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทและข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต
จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้จดั การหรือผู้ท ีได้รบั มอบหมายเว้นแต่เป็ นข้อมูล ทีต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที
เกียวกับบทบังคับของกฎหมาย
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานทําการจัดทําสําเนาส่งโทรสารหรือจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมปลอดภัย
้
เพือปองกันมิให้ผู้ทไม่
ี เกียวข้องเข้าถึงข้อมูลหรือความลับเหล่านัน
(3) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องหลีกเลียงทีจะพูดถึงความลับในทีสาธารณะ
5. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องให้ความสําคัญและเอาใจใส่ต่อลูกค้าโดยมุ่งมันและสร้างความมันใจให้กบั
ลูกค้าทีจะได้รบั ผลิตภัณฑ์และบริการทีดีมคี ุณภาพราคาทีเป็ นธรรมอันจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
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แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์แ ละการบริการทีดีมีคุณภาพตามทีสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทยและมาตรฐานระดับสากลกําหนดไว้แก่ลูกค้าและผูใ้ ช้บริการของบริษทั
(2) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องติดตามประเมินผลผลิตภัณฑ์และการบริการต่อลูกค้าแล้วนําผลทีได้มา
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดยี งขึ
ิ น
(3) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงมีความจริงใจต่อลูกค้าและรักษาคามันสัญญาทีให้ไว้กบั ลูกค้าไม่สร้าง
ความหวังให้แก่ลูกค้าในสิงทีบริษทั ไม่สามารถทําให้ได้
(4) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัดหากไม่สามารถ
ปฏิบตั ติ ามเงือนไขข้อใดได้ควรรีบแจ้งให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
(5) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงสนใจให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจและสุภาพโดยการแนะนําให้ขอ้ มูล
ทีเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้าเมือลูกค้าต้องการหรือเมือลูกค้ามีปญั หา
6. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องตังมันทีจะแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมในการ
ประกอบการค้า
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่แข่งขันด้วยการใส่รา้ ยป้ายสีกลันแกล้ง\หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของ
คู่แข่งขณะเดียวกันต้องหลีกเลียงการตกลงหรือการพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่ วยงานหรือสถาบันการเงินอืนๆ
เกียวกับตําแหน่งทีตังภูมปิ ระเทศการตลาดการจัดสรรลูกค้าอัตราดอกเบียค่าธรรมเนียมต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์บริการ
หรือแผนธุรกิจต่างๆซึงอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของบริษทั
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดีไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ น
ความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสมเช่นการจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคูแ่ ข่งเป็น
ต้น
(3) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ทําการตกลงใดๆกับคู่แข่งขันหรือบุคคลใดทีมีลกั ษณะเป็ นการลด
หรือจํากัดการแข่งขันทางการค้า
7. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื หุน้ ตามสิทธิทมีี ตามทีกฎหมายกําหนด
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงมุ่งมันในการดําเนินงานเพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผูถ้ ือหุ้นโดย
ยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆด้วยความเป็ นธรรมมุ่งมันทีจะสร้างความเจริญเติบโต
บนศักยภาพทีแท้จริง
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รบั ข้อมูลทีจําเป็ นและปฏิบตั ติ ่อผู้ถอื
หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
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8. การจัดซือจัดหาและการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตน
หรือของพวกพ้อง
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงให้ขอ้ มูลทีเป็ นจริงอย่างครบถ้วนแก่ผรู้ บั เหมาคู่คา้ /ผู้ขายและผูร้ ่วมงาน
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงหลีกเลียงการรับของกํานัลสินนําใจการรับเชิญไปในงานเลียงประเภท
สังสรรค์งานเลียงรับรองการรับเชิญไปดูงานทีจัดขึนให้เป็ นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจงซึงลูกค้าเป็ นผู้
ออกค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องให้เพือป้องกันข้อครหาและการมีใจโน้มเอียงทีจะช่วยเหลือตอบแทนฝา่ ยใดฝา่ ยหนึงเป็ นพิเศษ
ในโอกาสหลัง
(3) กรรมการผู้บริหารและพนักงานทีต้องการจัดซือจัดหาสินค้าและบริการต้องคํานึงถึงความต้องการความ
คุม้ ค่าราคาและคุณภาพการจัดซือจัดหาต้องดําเนินการอย่างโปร่งใสให้ขอ้ มูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มอี คติไม่
เลือกปฏิบ ัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่ง ขันทีเป็ นธรรมระหว่างคู่ค้า วิธีการจัดซือจัดหามีหลักวิชาการรองรับมีความรัดกุม
สอดคล้องกับสถานการณ์ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่างสัญญาการทําสัญญาและ
การปฏิบตั ติ ามสัญญาไว้เป็ นหลักฐานเผือใช้ตามระยะเวลาทีกาหนด
(4) กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัททีต้องการจัดซือจัดหาสินค้าและบริการไม่ควรทําการจัดซือจัด
จ้างโดยให้ระยะเวลากระชันจนเกินไปควรให้เวลาคู่คา้ อย่างพอเพียงในการเตรียมตัวข้อสัญญาไม่ควรเป็ นการเอารัดเอา
เปรียบจนเกินไปและควรมีนักกฎหมายเป็ นทีปรึกษาในการทําสัญญา
(5) กรรมการผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซือจัดหาต้องวางตัวเป็ นกลางไม่
ใกล้ชดิ กับคู่ค้าจนทําให้ค่คู ้ามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจมากเกินไปและปฏิบตั ิตามข้อปฏิบตั ใิ นจรรยาบรรณว่าด้วยการมี
ส่วนได้ส่วนเสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
(6) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการจัดซือจัดจ้างของบริษัทอย่างเคร่งครัดให้เกิด
ความเป็ นธรรมต่อทุกฝา่ ย
9. การรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยถือเป็ นภารกิจหลักอย่าง
หนึงของบริษทั
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิงแวดล้อมรวมทังมีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายด้า นสิงแวดล้อ มอย่ า งเคร่ ง ครัด และต้ อ งไม่ ก ระทํา การใดๆทีมีผ ลเสีย หายต่ อ ทรัพ ยากรธรรมชาติ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทีเกียวข้อง
(2) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอันเป็ น
กิจกรรมเพือสาธารณประโยชน์และการบริการสังคมอย่างต่อเนือง
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10. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้บงั คับบัญชาผู้ใต้บงั คับบัญชาและเพือนร่วมงานระดับเดียวกัน
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผูอ้ นอย่
ื างเท่าเทียมกันและไม่ละเมิดสิทธิรวมทัง
เคารพในเกียรติและศักดิศรีตลอดจนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันในการทํางาน
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นพนักงานบริษัททังด้านกิรยิ ามารยาท
การวางตัวและการแต่งกายเพือสร้างความเชือถือให้แก่ตนเองและบริษทั
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีหรือเป็ นต้นเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทอันเป็ นการ
ก่อให้เกิดการแตกแยกสามัคคีและต้องมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สามัคคีและรักษาไว้ให้เป็ นนําหนึงใจเดียวกันในหมู่
พนักงาน
(3) ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้เป็ นทีเคารพนับถือของผู้ใต้บงั คับบัญชาและผู้ใต้บงั คับบัญชาไม่พงึ กระทํา
การใดๆอันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
(4) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการใดๆทีเป็ นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็ นทาง
วาจาหรือการกระทําต่อผู้อนบนพื
ื
นฐานของเชือชาติเพศศาสนาอายุความพิการทังทางร่างกายและจิตใจ
(5) กรรมการผู้บ ริห ารและพนักงานพึงปฏิบ ัติห น้ าทีด้ว ยความซือสัตย์สุจริต เอาใจใส่เพือสร้า งคุณภาพ
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
11. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจให้ความร่วมมือและสนับสนุ นในระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั จัดให้มแี ละดํารงรักษาไว้ซงระบบของการตรวจสอบภายในที
ึ
ดีรวมทังมีการ
พิจารณาวินิจฉัยและให้ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในทีบริษัทได้ว่าจ้างเพือสังการให้
ผู้รบั ผิดชอบดําเนินการตามความเหมาะสมและทันเวลา
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุม
ภายในการตรวจสอบภายในรวมถึงกฎหมายกฎระเบียบและข้อกําหนดทีเกียวข้องและมีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าทีและมี
การรายงานการรับการเบิกอย่างแม่นยาถูกต้องสมําเสมอรวดเร็วเป็ นนิสยั มีการสอบทานและปฏิบตั ิตามระบบทีกําหนด
อย่างเคร่งครัด
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานปฏิบตั ิงานตามกฎหมายกฎระเบียบข้อกําหนดในสัญญาทีเกียวข้องกับ
บริษัท กระบวนการดําเนินงานและหน้าทีความรับผิดชอบภายในขอบเขตอํานาจทีได้ร ับมอบหมายอย่างเคร่งครัด
สมําเสมอและต่อเนือง
(3) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าทีสนับสนุ นการทํางานและให้ขอ้ มูลทีถูกต้องตามความเป็ น
จริงต่อผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอก
(4) กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีหน้าทีตรวจสอบความถูกต้องทางการเงินและรายงานในทันทีเมือพบ
ข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพากล

|

8

12. การรับการให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด
กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์อนั เป็ นสิงจูงใจหรือสังการให้ผอู้ นซึ
ื ง
รวมทังคู่สมรสและญาติของพนักงานรับและมอบประโยชน์แทนตนซึงอาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนามบริษทั
หรือเพือหวังผลความก้าวหน้าในหน้าทีการงานหรือการพิจารณาความดีความชอบประจําปี ได้แก่ของขวัญของทีระลึก
เงินทรัพย์สนิ ใดหรือประโยชน์อนใดที
ื
อาจคํานวณเป็ นเงินได้เช่นการลดหนีหรือการลดหนีให้เปล่าการให้ยมื โดยไม่คิด
ดอกเบียการให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่ าบริการหรือคิดดอกเบียหรือค่าบริการน้อยกว่าทีคิดกับบุคคลอืนโดยปกติทาง
การค้าและการอืนซึงเป็ นการกระทําทีทําให้ผู้นนได้
ั รบั ประโยชน์อนั อาจคํานวณเป็ นเงินได้หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายเป็ น
ต้น
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้องไม่รบั เงินผลประโยชน์หรือสิงของทีไม่สมควรไม่สุจริตหรือ
เกินปกติวสิ ยั จากผู้เกียวข้องในกิจการของบริษทั
(2) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้องไม่รบั เงินผลประโยชน์หรือสิงของจากบุคคลหรือนิตบิ ุคคล
ทีร่วมทําธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็ นการเรียกร้องหรือรับเพือตนเองหรือผูอ้ นื
(3) กรณีทนิี ตบิ ุคคลหรือบุคคลภายนอกทีเกียวข้องทางธุรกิจกับบริษัทให้สงของหรื
ิ
อผลประโยชน์แก่ผบู้ ริหาร
หรือพนักงานเพือเป็ นสินนําใจผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงความเหมาะสมสมควรหรือ/และถูกต้อง
ด้วย
(4) ไม่พงึ กระทําการให้และรับของขวัญซึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติทวิี ญ ูชนพึงให้กนั ระหว่างผู้บงั คับบัญชาและ
ผู้ใต้บงั คับบัญชาไม่ว่าโอกาสใดๆก็ตาม
(5) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานตลอดจนครอบครัวต้องหลีกเลียงการให้หรือรับสิงของหรือประโยชน์อนใด
ื
จากคู่คา้ หรือผูม้ สี ่วนเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัทยกเว้นแต่เพือประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจตามปกติหรือในเทศกาล
หรือประเพณีนิยม
13. ความปลอดภัยสุขอนามัยและสิ งแวดล้อม
กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของระบบบริหารและประกันคุณภาพความ
ปลอดภัย สุ ขอนามัย และสิงแวดล้อมต้อ งคํ านึ งและถือ ปฏิบ ัติต ามข้อ กํา หนดและมาตรฐานทางด้านคุณ ภาพความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและสิงแวดล้อมทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผู้บ ริห ารและพนัก งานพึง ตรวจสอบความพร้อ มของสุ ขภาพและร่ างกายของตนเองก่อ น
ปฏิบตั งิ านและไม่ปฏิบตั งิ านหากร่างกายไม่พร้อมเพือลดความเสียงในการเกิดอันตรายจากการทํางาน
(2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานทีต้องทํางานทีมีความเสียงต่อชีวิตหรือสุขภาพต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ
เกียวกับสภาพการทํางานทีไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็ นอันตรายโดยในการปฏิบตั งิ านในขันตอนใดทีมีความเสียงหากไม่มี
ความไม่แน่ใจในผลลัพธ์ทจะเกิ
ี ดขึนให้หยุดหรือชะลอการดําเนินงานนันและให้ปรึกษากับผู้เชียวชาญโดยทันทีรวมทัง
ควรรายงานให้ผู้บงั คับบัญชาทราบโดยด่วนเมือพบเห็นสิงผิดปกติบริเวณสถานทีทํางานทีอาจจะมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยสุขอนามัยและสิงแวดล้อม
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(3) ผู้บงั คับบัญชาในสายงานต่างๆมีหน้าทีกําหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิด
อุบตั เิ หตุจากการทํางานให้กบั พนักงานและบุคคลทีเกียวข้อง
(4) กรรมการผู้บริหารและพนักงานพึงมีจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่าง
จริงจังและต่อเนืองตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สงู สุด
(5) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานพึงให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตามมาตรฐานหรือข้อตกลงในเรือง
ต่างๆทีจัดทําขึนเพือช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
14. ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
ของบริษทั มีความเคารพลิขสิทธิของเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปญั ญารวมทังมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสารโดยใช้สอโทรคมนาคมที
ื
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั และถูกต้องตามหลักกฎหมายทีเกียวข้อง
แนวทางปฏิ บตั ิ
(1) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้เกิดประโยชน์
อย่างเต็มทีและดูแลมิให้เสือมสูญหายหรือนําไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตัวหรือเพือบุคคลอืน
(2) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องเปิ ดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคิดค้นและพัฒนาทีจัดทําขึนใน
ระหว่างการปฏิบตั งิ านให้แก่บริษทั ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าทรัพย์สนิ ทางปญั ญานันได้รบั ความคุม้ ครองตาม
กฎหมายแล้วหรือไม่กต็ าม
(3) กรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ขอ้ มูลอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างๆเพือประโยชน์ของบริษทั เท่านันห้ามใช้เพือประโยชน์ส่วนตน
(4) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องปฏิบตั งิ านโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมีี ลขิ สิทธิถูกต้องหากปฏิบตั ิ
หน้าทีบนเครืองคอมพิวเตอร์ภายนอกสํานักงานให้ตรวจสอบลิขสิทธิก่อนปฏิบตั งิ านและห้ามติดตังและใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทลิี ขสิทธิไม่ถูกต้องในบริษทั โดยเด็ดขาด
(5) กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับไม่บอกบุคคลอืนเพือป้องกัน
ไม่ให้บุคคลอืนเข้าถึงรหัสผ่านของตนรวมทังไม่ใช้อนิ เทอร์เน็ตเข้าไปยังเวปไซต์ทไม่
ี คุ้นเคยและอาจจะเป็ นอันตรายกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั
(6) อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสือโทรคมนาคมถือเป็ นทรัพย์ส ินของบริษัทกรรมการผู้บริหารและ
พนักงานจะต้อ งร่วมกันบํารุงรักษาอุปกรณ์ฯในหน่ วยงานของตนให้ม ีความพร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอและจะต้อง
ระมัดระวังมิให้เกิดการชํารุดเสียหายหรือสูญหายหากพบเห็นความชํา รุดเสียหายหรือสูญหายเกิดขึนกับอุปกรณ์ ฯ
จะต้องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีควบคุมดูแลอุปกรณ์ให้ทราบเพือดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว
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การติ ดตามดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามจริ ยธรรมทางธุรกิ จและจรรยาบรรณ
ของกรรมการผู้บริ หารและพนักงาน
การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษทั
ได้บรรจุความรู้ด้านจรรยาบรรณพนักงานจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางการกํากับดูแลกิจการทีดีให้พนักงานเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Learning) ผ่านสือการเรียนรูต้ ่างๆ
การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจเป็ นหน้าทีของผู้บงั คับบัญชาทุกคนทุกระดับโดยถือเป็ น
ส่วนหนึงของวินัยพนักงานและคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทั จะติดตามดูแลตามระดับโครงสร้าง เพือให้มนใจว่
ั า บริษัทมีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจทีดี
อย่างสมําเสมอ
หน้ าทีของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
กรรมการผู้บ ริหารและพนักงานมีหน้าทีต้อ งทําความเข้าใจปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและลงนามรับทราบ
จรรยาบรรณทางธุ ร กิจ และจรรยาบรรณของกรรมการผู้บ ริห ารและพนั ก งานเมือเข้า เป็ น พนั ก งานและเมือมีก าร
เปลียนแปลงโดยเมือมีข ้อ สงสัยหรือ ข้อ ซักถามให้ป รึก ษาผู้บ ังคับ บัญชาฝ่า ยทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ห รือ บุ ค คลทีบริษัท
กําหนดให้มหี น้าทีรับผิดชอบเกียวกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณผ่านช่องทางต่างๆทีกําหนดไว้รวมทังแจ้ง
ให้ผู้บงั คับบัญชาหรือบุคคลทีรับผิดชอบทราบเมือพบเห็นการฝ่าฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆกับหน่วยงานหรือบุคคลทีบริษทั มอบหมาย
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีในการดําเนินการต่างๆดังต่อไปนีเพิมเติม
 ส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างทีดี
 ถ่ายทอดนโยบายวิธปี ฏิบตั ริ วมถึงรับฟงั ความเห็นอย่างเปิ ดกว้างเกียวกับการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
 กํากับดูแลให้การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานเป็ นไปตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง
ฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์หรือหน่วยงานทีดูแลทรัพยากรบุคคลต้องดําเนินการต่างๆดังต่อไปนีเพิมเติม
 รับผิดชอบชีแจงให้พนักงานทราบถึงหน้าทีในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
 การเตรียมให้ผู้จดั การหรือผู้บริหารทีได้รบั มอบหมายเป็ นผู้มอบจรรยาบรรณธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานแก่กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานเข้าใหม่
 ดูแ ลปรับ ปรุ ง จริย ธรรมทางธุ ร กิจ และจรรยาบรรณของกรรมการผู้บ ริห ารและพนั ก งานให้มีค วาม
เหมาะสมและทันสมัย
 ฝึ กอบรมพนักงานให้ม ีความรับผิดชอบและจัดให้มีระบบการจัดการทีสอดคล้องกับข้อกําหนดทาง
กฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั
แนวทางยกย่องและลงโทษ
เมือมีกรณีทถูี กร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นจริยธรรมทางธุรกิจจรรยาบรรณของกรรมการ
ผู้บ ริหารและพนักงานให้ผู้บงั คับบัญชาดําเนินการตามควรแก่กรณีเพือให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการทีถูกต้องหรือ
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ตักเตือนหรือการสังให้ผู้ฝ่าฝื นนันปรับปรุงตนเองหรือให้รบั การพัฒนาแล้วแต่กรณีทงนี
ั ผู้ททํี าผิดจรรยาบรรณจะต้อง
ได้รบั การพิจารณาทางวินัยตามระเบียบทีบริษทั กําหนดไว้และยังอาจได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทํานันผิด
กฎหมาย
ระยะเวลาในการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิ จและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงาน
บริษทั จะมีการทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหารและพนักงานเป็ นประจําทุก
ปี
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การร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
แนวปฏิ บตั ิ หลักทีต้องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
กรรมการผู้บริหารและพนักงานมีหน้าทีและความรับผิดชอบในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเมือพบเห็น
เบาะแสการกระทําผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณรวมถึงการรายงานทางการเงินทีไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที
บกพร่องทังนีการกระทําต่อไปนีเป็ นการทําผิดจรรยาบรรณ
1) ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2) แนะนําส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อนไม่
ื ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
3) ละเลยเพิกเฉยเมือพบเห็นการฝา่ ฝืนหรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในกรณีทตนทราบหรื
ี
อควรทราบ
่
4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงทีอ้าวว่าได้มกี ารฝาฝื นหรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ
5) การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้อนเนื
ื องจากการทีผู้นนรายงานการไม่
ั
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
ผูร้ บั ข้อร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแส
กรรรมการผู้บริหารและพนักงานทีพบเห็นการฝ่าฝื นกฎหมายหรือการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณสามารถ
สอบถามข้อสงสัยหรือส่งข้อร้องเรียนไปยังบุคคลดังนี
 ผู้บงั คับบัญชาทีตนเองไว้วางใจทุกระดับ
 ผู้อาํ นวยการฝา่ ยทรัพยากรมนุษย์
 ผู้จดั การ
 กรรมการตรวจสอบ
 ผู้ตรวจสอบภายใน
 กรรมการบริษทั
มาตรการหรือแนวปฏิ บตั ิ ในการบริหารจัดการเรืองทีได้รบั การร้องเรียนและได้รบั การแจ้งเบาะแส
กระบวนการดําเนิ นงานรับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
1. รวบรวมข้อเท็จจริง
ผู้รบั ข้อร้องเรียนจะดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงทีเกียวข้องกับการฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนัน
ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลทีมีความเหมาะสมดําเนินการ
2. การประมวลผลและกลันกรองข้อมูล
ผู้รบั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูป้ ระมวลผลและกลันกรองข้อมูลเพือพิจารณาขันตอนแลวิธกี ารจัดการทีเหมาะสมใน
แต่ละเรืองโดยอาจ
2.1 ดําเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อนดํ
ื าเนินการแทนตนหากเห็นว่าเป็ นเรืองทีตนมีอํานาจที
จะกระทําได้หรือ
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2.2 รายงานต่อบุคคลทีมีอํานาจดําเนินการและเกียวข้องในเรืองนันๆเป็ นผู้ดําเนินการประมวลผลและ
กลันกรองข้อมูล
3. กําหนดมาตรการดําเนิ นการ
ผู้ท ีดําเนินการตามข้อ 2 กําหนดมาตรการดําเนินการระงับการฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบ ัติตามจรรยาบรรณและ
บรรเทาความเสียหายให้กบั ผู้ทได้
ี รบั ผลกระทบโดยคํานึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทังหมดทังนีในกรณีทเป็
ี น
เรืองสําคัญผูร้ บั ข้อร้องเรียนจะเป็ นผูร้ ายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั เช่นเป็ นเรืองที
กระทบต่อชือเสียงภาพลักษณ์หรือฐานะทางการเงินของบริษัทหรือขัดแย้งกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
หรือเกียวข้องกับผู้บริหารระดับสูงเป็ นต้น
4. รายงานผล
ผู้รบั ข้อร้องเรียนมีหน้าทีรายงานผลตามข้อ 3 ให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบหากผูร้ อ้ งเรียนเปิ ดเผยตนเอง
สิ ทธิ หรือความคุ้มครองผู้รอ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแส
บริษทั ให้คํามันสัญญาว่าจะรับฟงั ทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาคโปร่งใสและเอาใจใส่รวมทังให้ความเป็ นธรรม
แก่ทุกฝ่ายกําหนดระยะเวลาการสอบสวนอย่างเหมาะสมชือผู้รอ้ งเรียนจะถูกปิ ดเป็ นความลับผู้ร้องเรียนจะได้รบั ความ
คุม้ ครองจากการถูกกลันแกล้งทังในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวนผู้รายงานผู้รอ้ งเรียนและแจ้งเบาะแส
หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครองดังนี
 ผู้รายงานผู้รอ้ งเรียนและแจ้งเบาะแสหรือผูใ้ ห้ความร่วมมือสามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้หากเห็น
ว่าการเปิ ดเผยนันจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยหรือเกิดความเสียหายใดๆแต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็
จะทําให้บริษทั สามารถรายงานความคืบหน้าแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก
และรวดเร็วยิงขึน
 บริษทั จะถือว่าข้อมูลทีเกียวข้องเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ นโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความเสียหายของผู้รายงานแหล่งทีมาของข้อมูลหรือบุคคลทีเกียวข้อง
 กรณีท ีผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหายผู้รอ้ งเรียนสามารถ
ร้องขอให้บริษทั กําหนดมาตรการคุม้ ครองทีเหมาะสมก็ได้หรือบริษัทอาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้
ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้หากเห็นว่าเป็ นเรืองทีมีแนวโน้มทีจะเกิดความเดือดร้อนหรือความไม่ปลอดภัย
 ผู้รายงานผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ความร่วมมือได้ร ับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รบั การ
บรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการทีเหมาะสมและเป็ นธรรม
ให้ไว้ ณ วันที 2 มกราคมพ.ศ. 2557

(นายธีระชัย ประสิทธิรัตนพร)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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