จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจของบริษทั
ความหมาย
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษทั เป็ น การประมวลแบบแผน กําหนดขอบเขต มาตรฐานความประพฤติ
และพฤติกรรมทีบุคลากรของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการ ผู บ้ ริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทําในการดําเนินธุ รกิจและการปฏิบตั ิงาน
โดยปฏิบตั ิไ ปในวิถที างเดียวกัน ภายใต้กรอบคุณ ธรรม ความซือสัตย์ ในวิถ ที างทีสร้างสรรค์ เป็ น ระเบียบเรียบร้อย เสมอภาคเท่าเทีย ม
เพือสร้างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ของบริษทั ให้เป็ นบริษทั ทีมีการเติบโตอย่างยังยืน ดังนี
1.

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล

บริษทั และบุคลากรทุกคนต้องเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทแตกต่
ี
างกันของแต่ละท้องถิน รวมทังประเทศ
ทีบริษทั เข้าไปลงทุนหรือข้องเกียว และปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล รวมทังดําเนินธุรกิจไปในทางทีถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
1.1 บุคลากรของบริษทั ต้องทําความเข้าใจกฎหมายทีเกียวข้องกับหน้าทีและความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถถ้ี วน และปฏิบตั ิตาม
อย่างเคร่งครัด
1.2 บุคลากรของบริษทั ทีต้องไปปฏิบตั ิงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศ
ปลายทางก่อนการเดินทาง
1.3 บริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล และไม่สนับสนุ นกิจการทีละเมิดหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล
2.

การสนับสนุ นภาคการเมือง

บริษทั เป็ นองค์กรทีเป็ นกลางทางการเมือง สนับสนุ นการดําเนินการใด ๆ ทีเป็ นไปตามระบอบการปกครองในประเทศนัน ๆ ทังนี บริษทั
สนับสนุ นให้บุคลากรของบริษทั ยึดมันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข และใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของ
กฎหมาย
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
2.1 บริษทั ไม่อนุ ญาตให้บุคลากรของบริษทั นําทรัพยากร ตราสัญลักษณ์ และ/หรือเครืองหมายทางการค้าของบริษทั ไปสนับสนุ นกิจกรรม
ทางการเมือง ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
2.2 บุคลากรของบริษทั สามารถเข้าร่วมสนับสนุ น และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทํางานโดยทรัพยากรของตนเอง
3.

การมีสว่ นได้เสีย และการขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคลากรของบริษทั ต้องปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นอันดับแรก
แนวปฏิบตั ทิ ดีี

3.1 ห้ามบุคลากรของบริษทั ใช้อิทธิพล หรืออํานาจของตนทําธุ รกรรมระหว่างบริษทั กับตนเอง ห้างหุน้ ส่วนหรือนิติบุคคลทีตนถือหุน้ อยู ่
หรือผู ท้ เกี
ี ยวข้องทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการทีพนักงานของบริษทั ควรได้ เว้นแต่ จะมีการเปิ ด เผยส่ว นได้เสียแล ว้ และได้ร บั อนุ ญาต
เป็ นการเฉพาะ หรือได้รบั อนุ มตั ใิ นหลักการให้ทําได้

3.2 บุค ลากรของบริษ ัท หรื อบุ ค คลทีเกียวโยง (ดู ใ นภาคผนวก) สามารถทํา ธุ ร กรรมทีมีข อ้ ตกลงทางการค้าทัวไปโดยปราศจาก
การใช้อทิ ธิพลของบุคลากรของบริษทั และมีข ้อตกลงทางการค้าทีวิญ ูชนจะพึงกระทํากับคู่คา้ ทัวไปกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
3.3 บุคลากรของบริษทั ไม่สามารถออกคําสังเพือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูอ้ อกคําสังเอง
3.4 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดทีผู เ้ ข้าร่ว มประชุม มีส่วนได้เสีย บุค คลผู ม้ ีส่ว นได้เสียนันควรงดออกเสียง หรือ ออกจากทีประชุม
เป็ นการชัวคราว เพือให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมท่านอืนมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผูม้ สี ่วนได้เสียคนนัน
3.5 คณะกรรมการบริษทั และผู บ้ ริหารต้องพิจ ารณาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์เกียวกับรายการทีเกียวโยงกัน ระหว่ างบริษทั กับ
บริษทั ย่อย/บริษทั ร่ว ม (ดู ในภาคผนวก) อย่างรอบคอบ ด้วยความซือสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและเป็ นอิส ระ ภายใต้กรอบจริยธรรมทีดี
โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
3.6 บุค ลากรของบริษทั ต้องเปิ ดเผยรายการทีสงสัยว่าตนเองหรือญาติทมีี ค วามเกียวโยงในครอบครัว มีผ ลประโยชน์ทีขัด กัน กับ
ผลประโยชน์ของบริษทั
3.7 กรรมการ และผู บ้ ริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียทีเกียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
และการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ข องบริ ษ ัท ของตน หรื อ บุ ค คลทีมี ค วามเกี ยวข้อ ง ตามหลัก เกณฑ์ทีระบุ ไ ว้ใ นกฎหมายว่ า ด ว้ ยหลัก ทรัพ ย์
และตลาดหลักทรัพย์
3.8 บุคลากรของบริษทั ต้องไม่รบั งานภายนอกบริษทั ทีเป็ นการแข่งขันกับการดําเนินธุรกิจกับบริษทั หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขดั แย้งกับ
บริษทั ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิบตั งิ านชัวคราวหรือถาวร
4.

การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ขอ้ มูลภายใน

บริษทั มีหน้าทีปกปิ ด ข้อมู ล สําคัญซึงมิใ ช่ ข อ้ มูล สาธารณะไว้เ ป็ น ความลับโดยให้ร บั รู เ้ ฉพาะผู ท้ ีจําเป็ น จึ ง เป็ นหน้าทีของผู ท้ ีดู แ ลหรือ
ครอบครองข้อมูล ในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
4.1 บริษทั ควรมีการกําหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล และวิธีการทีบุคลากรของบริษทั ต้องทําความเข้าใจเกียวกับระดับการเข้าถึงข้อมูล และ
การปฏิบตั เิ พือรักษาความลับ บุคลากรของบริษทั ต้องรักษาความลับในส่วนทีตนรับผิดชอบ
4.2 บุคลากรของบริษทั แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสินสุดการทํางานกับบริษทั แล ้วควรจะต้องรักษา และไม่เปิ ดเผยความลับของบริษทั
4.3 บริษทั ต้องรักษา และปกปิ ดข้อมูลลูกค้า และข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับ บุคลากรของบริษทั ต้องไม่เปิ ดเผยความลับของลู กค้า
เว้นแต่เป็ นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิ ดเผย การเปิ ดเผยเพือวัตถุประสงค์ทางการฟ้ องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ใิ ห้มีการเปิ ดเผย
4.4 ข้อมูลภายในเป็ นข้อมูลในการดําเนินการและบริหารกิจการอันเป็ นข้อมูลลับของบริษทั ทียังไม่เปิ ดเผยสู่สาธารณะ หากเปิ ดเผยแลว้
ย่อมส่ ง ผลกระทบต่ อบริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่ ว ม โดยเฉพาะอย่างยิงส่ง ผลกระทบต่ อมู ล ค่ าหุน้ ทีมีการซือขายในตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริษทั ต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็ นความลับ และต้องไม่นําข้อมูลภายในทีตนล่วงรู ม้ าจากการปฏิบตั ิหน้าทีของตน
ไปบอกผูอ้ นื หรือนําข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทําให้ประโยชน์ของบริษทั ลดลง
4.5 บุค ลากรทีได้ล่วงรู ข้ อ้ มูล ภายในทีสําคัญและอาจส่ งผลกระทบต่ อมู ลค่ าหุน้ ของบริษทั ต้องระงับการซือขายหลักทรัพ ย์ของบริษทั
อย่างน้อย 15 วันก่อนทีข้อมูลภายในนันจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

4.6 การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริษทั ทีมีอาํ นาจหน้าที บุคลากรทัวไปไม่มีหน้าทีเปิ ดเผยข้อมูล เมือถูกถามให้เปิ ดเผย
ข้อมูลทีตนไม่มหี น้าทีเปิ ดเผย ให้แนะนําผูถ้ ามสอบถามผูท้ มีี หน้าทีเปิ ดเผยข้อมูลนัน เพือให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4.7 บุค ลากรของบริษทั ควรเก็บรักษาข้อมูล ไว้เ ป็ นเอกสารและ/หรือข้อมู ลอิเ ล็กทรอนิ กส์ เผือมีการเรียกใช้ เอกสารบางประเภท
ต้องมีการรักษาไว้ตามทีกฎหมายกําหนด บุคลากรของบริษทั ควรทําการศึกษาเป็นกรณีไป เมือครบกําหนดให้นําเอกสารไปทําลาย
5.

การปฏิบตั ติ ่อลูกค้า

บริษทั คํานึ งถึง ความพึงพอใจสู ง สุด ของลู กค้า มีความรับผิด ชอบต่ อลู กค้า โดยต้องให้บริการลู กค้าด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย
และไม่เลือกปฏิบตั ิ
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
บริษทั มุ่งมันพัฒนาสินค้าและบริการทีมีคุณภาพเพือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาทีสมเหตุสมผล และมีเงือนไขทีเป็ นธรรม
6.

การปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้วธิ ีทไม่
ี ถกู ต้องตามครรลองของการแข่งขันทีดี
แนวปฏิบตั ทิ ดีี

6.1 บริษทั ดําเนินธุ รกิจบนการแข่งขันเสรี การดําเนินธุ รกิจจะต้องคํานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ใส่รา้ ยป้ ายสี ไม่โจมตีคู่แข่ง
โดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
6.2 พนักงานของบริษทั ต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิ ดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษทั
ตกอยูใ่ นมือของคู่แข่ง
7.

การปฏิบตั ติ ่อคูค่ า้

ภายใต้การกํากับดู แลกิจการทีดี บริษทั ยังให้ความสําคัญกับคู่ คา้ โดยปฏิบตั ิต่อคู่ คา้ อย่างเสมอภาคบนพืนฐานของการแข่งขันทีเป็ นธรรม
โปร่งใส และเท่าเทียม เพือก้าวไปสูก่ ารเป็ นพันธมิตร
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
7.1 บริษทั สนับสนุ น การปฏิบตั ิอย่างโปร่งใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคู่ คา้ ของบริษทั ทังการปฏิบตั ิระหว่างคู่ คา้ เองและการปฏิบตั ิ
ระหว่างคู่คา้ กับบริษทั บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วม
7.2 บุค ลากรของบริษ ทั ต้อ งไม่เ รีย กรับ ประโยชน์จ ากคู ่ ค า้ วางตัว เป็ น กลาง และปฏิบ ตั ิต ามข อ้ ปฏิบตั ิใ นจรรยาบรรณว่า ด ว้ ย
การมีสว่ นได้เสียและการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
7.3 บุคลากรของบริษทั ต้องเก็บเอกสารทีเกียวข้องกับคู่คา้ ไว้เป็ นหลักฐานอ้างอิงตามสมควร
7.4 บริษทั ต้องปฏิบตั ิตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่าบริษทั หรือคู่ คา้ มีเหตุททํี าให้ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ให้รายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาเพือปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

8.

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิงแวดล้อมโดยรวม

บริษทั ให้ความสําคัญกับกิจกรรมของชุมชน สังคม สิงแวดลอ้ ม ทํานุ บาํ รุงศาสนา อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังสนับสนุ นการศึกษา
และสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
8.1 บริษทั จะมีส่ วนร่ วมในการรับผิด ชอบต่อสังคมเรืองคุ ณภาพ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิงแวดล อ้ ม รวมทังการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญของสิงแวดล ้อมและความปลอดภัยของผูม้ สี ่วนได้เสียทีเกียวข้อง
8.2 บริษทั จะคํานึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิงแวดลอ้ ม
และคุณภาพชีวติ ของประชาชนน้อยทีสุด สนับสนุ นการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
8.3 บริษทั จะปลูกฝังจิตสํานึกเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิงแวดล ้อมแก่พนักงานของบริษทั ทุกระดับ
9.

การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน

บุคลากรของบริษทั ทุกคนเป็ นส่วนสําคัญทีสุดในการดําเนินธุ รกิจของบริษทั บริษทั ต้องให้ความสําคัญกับพนักงานทุกคน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี และสร้างสภาพแวดล ้อมในการทํางานทีดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม มีสวัสดิการ
ทีดีให้แก่พนักงาน
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
9.1 บริษทั ต้องปฏิบตั ิต่อบุคลากรของบริษทั ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถินกําเนิด เชือชาติ เพศ อายุ สีผิว
ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอืนใดทีมิได้เกียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
9.2 บริษทั ต้องให้โอกาสบุคลากรของบริษทั ทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มทีโดยจัดผลตอบแทนทีเหมาะสม และสร้างแรงกระตุน้
ในการทํางาน ทังในรู ปของเงินเดือน โบนัส และค่ าใช้จ่ายในการดําเนิน งานทีเหมาะสม อีกทังให้โอกาสศึกษาเพิมเติมทังในระดับอุด มศึกษา
และการอบรมทังระยะสันและระยะยาว
9.3 บุคลากรของบริษทั ทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าทีในความรับผิดชอบด้ว ยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสํานึกทีดี ซือสัตย์สุจริต
เทียงธรรม ยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ ไม่มอบหมายหน้าทีของตนให้บุคคลใดบุคคลหนึงทําแทน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม เว้นแต่จะเป็ นความจําเป็ นหรือเพือความสะดวกรวดเร็วในงานทีไม่ตอ้ งใช้ความสามารถเฉพาะของตน
9.4 บุคลากรของบริษทั ต้องปฏิบตั ิง านตามสายบังคับบัญชา รับคําสังและรับผิด ชอบโดยตรงต่อผู บ้ งั คับบัญชาของตน ไม่ข า้ มสาย
การบังคับบัญชาหากไม่มีความจําเป็ น หลีกเลียงการวิพากษ์วจิ ารณ์ผูบ้ งั คับบัญชาและผู ร้ ่วมงานทีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนัน หรือ
ต่อบริษทั ทังนี บุคลากรของบริษทั ควรเปิ ดโอกาสและเปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นของผู ใ้ ต้บงั คับบัญชา ผู บ้ งั คับบัญชา และเพือนร่วมงานอย่างมีสติ
ปราศจากอคติ และรับฟังด้วยเหตุและผล
9.5 บุค ลากรของบริษ ทั สามารถใช ท้ รัพ ยากร แรงงาน สถานที และสิงอํานวยความสะดวกของบริษทั ในหน้า ทีอย่างเต็ม ที
ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที และสิงอํานวยความสะดวกไปในการอืน นอกจากการปฏิบตั หิ น้าทีหรือสวัสดิการทีตนมีสทิ ธิโดยชอบ
9.6 บุคลากรของบริษทั ต้องมีกริ ยิ ามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าทีการงาน ธรรมเนียม
ท้องถิน โดยไม่สร้างความเสือมเสียต่อภาพลักษณ์บริษทั
9.7 บุคลากรของบริษทั ควรให้ค วามร่วมมือในกิจ กรรมทีบริษทั จัดขึนเพือสร้างความสามัค คี ช่ วยเหลือเกือกูล กัน รวมทังกิจ กรรม
เพือสังคมทีบริษทั จัดขึน

9.8 ห้ามบุคลากรของบริษทั กระทําการทีก่อความเดือดร้อน รําคาญ บันทอนกําลังใจผู อ้ ืน ก่อให้เกิดความเป็ นปฏิปกั ษ์ หรือรบกวน
การปฏิบตั งิ าน ทีมีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริษทั หรือบุคคลภายนอกทีเข้ามาติดต่อธุ รกิจ ทังนีรวมถึงการล่วงละเมิด
ทางเพศ การเกียวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึงภาพลามกอนาจาร
9.9 บริษทั ต้องส่งเสริมการใช้สทิ ธิของลูกจ้างตามพระราชบัญญัตคิ มุ ้ ครองแรงงาน
10.

การปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี
แนวปฏิบตั ทิ ดีี

10.1 ปฏิบตั ติ ามเงือนไขสัญญาทีมีตอ่ เจ้าหนีอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเท่าเทียมกันทังในแง่การชําระเงินและเงือนไขอืนใดทีได้ทาํ ข้อตกลง
ไว้กับเจ้าหนี
10.2 เปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี ตามข้อกําหนดในสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกําหนดเวลา
10.3 แจ้งให้เจ้าหนีทราบในกรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ติ ามเงือนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
11.

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

บริษทั ต้องกําหนดนโยบายกํากับดู แลให้มีระบบการควบคุม ภายในทีดี มีการบริหารความเสียงในระดับทีเหมาะสม และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างสมําเสมอ
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
11.1 บริษทั ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดลอ้ มของการควบคุมทีดี ให้พนักงานของบริษทั มีทศั นคติทดีี ต่อการควบคุ ม
ภายใน ให้มีการประเมินความเสียงทีเหมาะสมเพือประเมินความเสียงทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือความสําเร็จของงาน
ให้มีกจิ กรรมการควบคุมทีดีในทุกหน้าทีและระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสือสารทีดีเพียงพอ เชือถือได้ สําหรับทังภายในและ
ภายนอกบริษทั และมีระบบติดตามและประเมินผลทีดี เพือให้มันใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบตั ิจริง เกิดผลสําเร็จของงาน มีการปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
11.2 บริษทั ต้องกําหนดให้มีฝ่ายงานทีรับผิดชอบโดยตรงเรืองการประเมินและการบริหารความเสียง การประเมินผลการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบ และนําผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิงแวดลอ้ ม และปัจจัยความเสียง
ทีเปลียนแปลงไป โดยผูบ้ ริหารระดับสูง และผูบ้ ริหารระดับกลางต้องให้ความร่วมมือ
11.3 คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานให้มีระบบการควบคุม ภายใน ระบบการบริหารความเสียง และระบบตรวจสอบภายใน
ทีเพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุนทราบ
้
11.4 บริษทั ต้องจัด ให้มีหน่ วยงานอิสระทีรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ดู ในภาคผนวก) ทําหน้าทีตรวจสอบภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีบคุ ลากรทีเพียงพอ มีความรูค้ วามสามารถ และยึดมันในจรรยาบรรณของผูต้ รวจสอบภายใน
11.5 พนักงานของบริษทั ต้องให้ความร่ว มมือในระบบการควบคุม ภายใน และตรวจสอบภายใน มีการสอบทาน และปฏิบตั ิตามระบบ
ทีกําหนดอย่างเคร่งครัด
11.6 พนักงานของบริษทั ทุกคนมีหน้าทีสนับสนุ นการทํางาน และให้ขอ้ มู ลทีถูกต้องตามความเป็ น จริงต่ อฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
ผู ส้ อบบัญ ชีภ ายนอก พนัก งานของบริษ ทั มีห น า้ ทีตรวจสอบความถูก ต อ้ งทางการเงิน และรายงานในทัน ทีเ มื อพบข อ้ ผิด พลาดหรือ
ความไม่ชอบมาพากล

12.

การสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

คณะกรรมการบริษทั ยึด มันในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยความโปร่ ง ใส โดยอยู ่ภ ายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทาง
การกํากับดู แ ลกิจการทีดี รวมทังสนับสนุ น การต่ อต้านการทุจ ริตคอร์รปั ชัน และตระหนักดีว่าการทุจ ริตคอร์รปั ชันส่ งผลกระทบต่ อการพัฒ นา
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมันคงของประเทศ โดยมีนโยบายในการสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ดังนี
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
12.1 บริ ษทั ต้องสนับ สนุ น การสร้า งจิ ต สํา นึ ก ค่ า นิ ยม ทัศ นคติ ใ ห้แ ก่ บุ ค ลากรในการปฏิ บตั ิ ง านอย่ า งซื อสัต ย์ โปร่ ง ใส เทียงตรง
เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมทังบริหารงานตามหลักการกํากับดู แล
กิจการทีดี
12.2 บุคลากรต้องไม่กระทําการใด ๆ อันเป็ นการเรียกร้อง หรือรับทรัพ ย์สิน หรือผลประโยชน์อืนใดจากบุคคลอืนทีมีหน้าทีหรือธุ รกิจ
ทีเกียวข้องกับบริษทั เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยม และทรัพย์สินนันต้องไม่ใช่สิงผิดกฎหมาย รวมทังไม่อาศัยตําแหน่ งหน้าที
หรือแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเอง และ/หรือผูอ้ นโดยมิ
ื
ชอบ
12.3 บริษทั ต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขันตอนการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการประเมินความเสียงต่อการเกิดคอร์รปั ชัน และบริหาร
จัดการให้มีวธิ ีการแก้ไขทีเหมาะสม
12.4 บริษทั ต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเพียงพอและเหมาะสม รวมทังพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และ
ถ่วงดุลการใช้อาํ นาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพือป้ องกันและมิให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน
12.5 บริษทั ต้องจัดให้มีการสือสารและฝึ กอบรมแก่บคุ ลากรของบริษทั เพือให้เกิดความรู ค้ วามเข้าใจอย่างแท้จริงเกียวกับมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน
12.6 บริษทั ต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรืองร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุม้ ครองผู ใ้ ห้ขอ้ มูลหรือเบาะแส
และจะเก็บรักษาข้อมูลของผูใ้ ห้ข้อมูลเป็ นความลับ รวมทังมีมาตรการในการตรวจสอบและกําหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบทีเกียวข้อง
12.7 บริษทั ควรสนับสนุ นกิจกรรมต่าง ๆ ทีจัดขึนโดยหน่ วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพือประโยชน์ในการป้ องกันและสนับสนุ นการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน
13.

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิงแวดล้อม

บริษทั ต้องใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงานของบริษทั และชุมชน สนับสนุ นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ลดการใช้
อย่างสินเปลือง
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
13.1 บริษทั ต้องส่งเสริมให้ความปลอดภัยเป็ นวาระสําคัญ โดยจัดทําข้อกําหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิงแวดล ้อม ทีมีมาตรการไม่นอ้ ยกว่าทีกฎหมายกําหนดตามมาตรฐานสากล พนักงานของบริษทั ต้องศึกษา และปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย
ข้อกําหนด มาตรฐาน และคู่มอื ด้านคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดลอ้ มทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องเข้ารับ
การฝึ กอบรมด้านคุณภาพ ความมันคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล ้อม ตามทีบริษทั กําหนด
13.2 บริษทั จะดําเนินการทุกวิถที างเพือควบคุมและป้ องกันความสู ญเสียในรู ปแบบต่าง ๆ อันเนืองมาจากอุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่ วยจากการทํางาน ทรัพย์สนิ สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่าง ๆ

ทีเกิดขึน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล ้อมในการทํางานทีปลอดภัยต่อพนักงานของบริษทั และมีการซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็ นประจํา
ทังนี ถือเป็ นหน้าทีรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานในการรายงานอุบตั เิ หตุ อุบตั กิ ารณ์โดยปฏิบตั ติ ามขันตอนทีกําหนดไว้
13.3 หากพบว่าการปฏิบตั ิงานใดไม่ปลอดภัย หรือไม่อาจปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและมาตรฐานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิงแวดล ้อม หรือพบว่าการปฏิบตั งิ านมีผลกระทบด้านสิงแวดล ้อม ให้พนักงานของบริษทั ยุตกิ ารปฏิบตั งิ านเท่าทีทําได้ชวคราว
ั
เพือแจ้งผู ร้ ่วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา และฝ่ ายงานทีรับผิดชอบเพือดําเนินการแก้ไข หรือวางแผนแก้ไขต่อไป ห้ามปฏิบตั งิ านต่อไปโดยเด็ดขาด
14.

ทรัพย์สนิ ทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร

บริษทั ต้องส่งเสริมให้มีการวิจยั และพัฒนาเพือให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างราบรืน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั และพนักงานของบริษทั
ต้องใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสือสารของบริษทั ในการเสริม สร้างความเข้าใจต่ อบุค คลภายนอก เพือประโยชน์ของบริษทั โดยต้อง
มีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งาน และเคารพลิขสิทธิของเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปัญญา
แนวปฏิบตั ทิ ดีี
14.1 บริษทั ต้องส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทั สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลตอบแทนจากงานและลิขสิทธิเหล่านันย่อมเป็ นของ
บุคลากรนันเอง แต่งานใดเป็ นงานทีได้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้จดั ทําขึน เป็ นงานทีใช้ขอ้ มูลของบริษทั หรือเป็ นงานทีเรียนรู จ้ ากบริษทั ให้บริษทั
เป็ นเจ้าของลิขสิทธิ
14.2 บุคลากรของบริษทั ทีมีหน้าทีรักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้าหรือวิธีการประกอบธุ รกิจทีเป็ นความลับ ต้องรักษาความลับ
ให้ปลอดภัยทีสุดไม่ให้รัวไหล
14.3 บริษทั ต้องส่งเสริมให้บุคลากรของบริษทั ใช้สืออินเตอร์เน็ตเพือประโยชน์ในการทํางาน บุคลากรของบริษทั ต้องไม่กระทําการอันเป็ น
การรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของผูอ้ นในสํ
ื านักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั เผยแพร่ขอ้ มูลทีไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชือเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ซึงสือลามกอนาจาร การส่ง
ต่อ mail ทีเป็ นการรบกวน สร้างความรําคาญ หรือทีเป็ นการโฆษณาสินค้า ธุ รกิจและบริการนอกเหนือจากสินค้าและบริการของบริษทั และการส่ง
Spam mail เป็ นต้น
14.4 บุคลากรของบริษทั ต้องปฏิบตั งิ านโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทมีี ลขิ สิทธิถูกต้อง หากปฏิบตั ิหน้าทีบนเครืองคอมพิวเตอร์ภายนอก
สํานักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ และปรึกษาผู บ้ งั คับบัญชาก่อนทุกครัง ห้ามติดตัง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทลิี ขสิทธิไม่ถูกต้องในบริษทั
โดยเด็ดขาด
14.5 บุคลากรของบริษทั ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอืนเพือป้ องกันไม่ให้บุคคลอืนเข้าถึงรหัสผ่านของตน
รวมทังไม่ใช้อนิ เตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ทไม่
ี เหมาะสม และอาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั
14.6 กรณีทบุี คลากรของบริษทั ขออนุ ญาตให้ผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบหรือพนักงานของผู ร้ บั จ้างใช้ระบบสารสนเทศของบริษทั บุคลากรผู ข้ อนัน
ต้องควบคุมการใช้งานของผู ป้ ฏิบตั ิงานสมทบหรือพนักงานของผู ร้ บั จ้าง และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอาจจะเกิดขึนกับบริษทั จากการใช้
ระบบสารสนเทศนัน
14.7 บริษทั จะเข้าตรวจสอบ ค้น หา ติด ตาม สอบสวน และควบคุ มการใช้ระบบสารสนเทศของบุค ลากรของบริษทั เพือป้ องกัน
ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษทั

