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สารจากคณะกรรมการ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ
ถึงกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่ าน
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุ่งมัน่ สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นรวมถึงการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงได้จดั ทาคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ
และแนวทางปฏิบตั ิน้ ี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในหลักการของการดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์มีจริ ยธรรม และความ
รับผิดชอบ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ได้ถึอเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนต่อบริ ษทั ฯ ด้วยความ
โปร่ งใส ความซื่อสัตย์สุจริ ต ความจริ งใจ และความสมเหตุสมผล
เนื่ องด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พฒั นาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯ จึงทบทวนจริ ยธรรมธุรกิจ และ
แนวทางปฏิบตั ิน้ ี อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิที่ดีตามหลักสากล และเป็ นไปตามความ
คาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทุกกลุ่ม
บริ ษ ัทฯ กาหนดให้เ ป็ นหน้า ที่ และความรั บผิ ด ชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน จะต้อง
รับทราบและปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจนี้ อย่างเคร่ งครัด เพื่อบรรลุเป้ าหมาย
ทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูถ้ ือหุน้ และสังคม

ในนามคณะกรรมการ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
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บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ
คาจากัดความ
จริ ยธรรมธุรกิจ หมายถึง คุณความดี ความสัตย์จริ ง ความยุติธรรม และความถูกต้อง ซึ่งเป็ นข้อพึงปฏิบตั ิในการ
ประกอบธุรกิจ
แนวทางปฏิบตั ิ คือ แนวทางการประพฤติตนเพื่อรักษาและส่ งเสริ มเกียรติคุณและชื่อเสี ยง

หลักการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ดังต่อไปนี้
•

ความซื่ อสัตย์ ( Honesty )

ผูบ้ ริ หารควรมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดโดยเจตนาหรื อหลอกลวง
ผูอ้ ื่นโดยการบิดเบือนสารสนเทศ พูดเกินความจริ ง พูดความจริ งบางส่ วน รวมถึงการไม่เลื อกปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นการ
ปฏิบตั ิ ในหน้าที่ของตน
•

คุณธรรม ( Integrity )

ผูบ้ ริ หารควรแสดงออกถึงความซื่ อสัตย์ของตนและความกล้าหาญในการทาตามสิ่ งที่คิดว่าถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมี
แรงกดดันให้ทาตรงกันข้าม และควรเป็ นคนที่ยึดมัน่ ในหลักการ น่าเคารพนับถือ และมีความเที่ยงธรรม รวมไปถึงควร
ต่อสู ้เพื่อความเชื่ อของตนและไม่ยอมละทิ้งหลักการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่จะทาให้ตนเองกลายเป็ นคนหลอกลวง
หรื อไม่มีคุณธรรม
•

ความน่ าเชื่ อถือไว้วางใจ (Trust worthiness)

ผูบ้ ริ หารควรเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งและจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแก้ไขความเข้าใจผิดใดๆ ควรพยายามทุกวิถีทาง
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุคามัน่ สัญญาของตน และไม่ควรใช้เครื่ องมือที่มีอยู่หรื อใช้การตีความทางกฎหมายในทางที่ไม่
ถูกต้องเพื่อเป็ นข้ออ้างในการไม่ให้ความร่ วมมือหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญา
ความจงรักภักดี ( Loyalty )
ผูบ้ ริ หารควรแสดงความจงรักภักดีต่อบริ ษทั ฯโดยการอุทิศตนต่อหน้าที่ และต่อบุคคลอื่นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
เมื่อถูกร้องขอ ผูบ้ ริ หารไม่ควรใช้หรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ในทางตรงกันข้าม ควร
ดารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นอิสระมีความเป็ นมืออาชีพหลีกเลี่ยงความประพฤติที่ไม่เหมาะสมและ
•
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความซื่ อสัตย์ต่อบริ ษทั ฯและผูร้ ่ วมงาน นอกจากนี้ ในกรณี ที่ผบู ้ ริ หารประสงค์ที่
จะลาออก ผูบ้ ริ หารควรบอกกล่าวบริ ษทั ฯล่วงหน้าอย่างเหมาะสม รวมถึงเก็บรักษาข้อมูลของบริ ษทั ฯไว้เป็ นความลับ
และไม่ควรใช้ตาแหน่งหน้าที่การงานเดิมเพื่อประโยชน์ส่วนตน
•

ความยุติธรรม ( Fairness )

ผูบ้ ริ หารควรมีความยุติธรรมและคุณธรรมต่อทุกคน ไม่ใช้อานาจตามอาเภอใจ และไม่ใช้วิธีการโกงหรื อวิธีการที่
ไม่เหมาะสมเพื่อให้ได้มาหรื อรักษาไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์หรื อข้อได้เปรี ยบจากความเข้าใจผิดหรื อจากความทุกข์ของผูอ้ ื่น
โดยผูบ้ ริ หารที่ มีใจยุติธรรมควรเปิ ดเผยข้อตกลงสาหรั บการพิจารณาและปฏิ บตั ิ ต่อทุกคนอย่างเท่าเที ยมกัน เปิ ดใจ
ยอมรับความเห็นที่ไม่ตรงกันและเต็มใจที่จะยอมรับเมื่อทาผิด และพร้อมเปลี่ยนจุดยืนและความเชื่ อที่มีอยู่ไปสู่ สิ่ งที่
ถูกต้องเหมาะสม
•

การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ( Concern for others )

ผูบ้ ริ หารควรเอาใจใส่ เห็ นอกเห็ นใจ เมตตาปราณี และหวังดี ต่อผู ้อื่ น ตามหลักการที่ ว่า “ให้ปฏิ บัติต่ อ ผู ้อื่ น
เช่นเดียวกับที่ตอ้ งการให้ผอู ้ ื่นปฏิบตั ิต่อเรา” ผูบ้ ริ หารควรช่วยเหลือผูอ้ ื่นในสิ่ งที่บุคคลนั้นมีความจาเป็ น รวมไปถึงการ
ค้นหาวิธีที่เหมาะสมเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจในทางที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของผูอ้ ื่น
•

การเคารพต่อหลักสิ ทธิมนุษยชนสากล ( Respect for International Human Rights Principles )

ผูบ้ ริ หารควรเคารพในเกี ย รติ ของแต่ละบุคคล ความมี อิส ระ ความเป็ นส่ วนตัว การมี สิ ทธิ อันชอบธรรมตาม
กฎหมายและสิ ทธิ มนุษยชน และผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผูบ้ ริ หารควร ตัดสิ นใจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
เป็ นกลางและปฏิบตั ิต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยกเพศ ชนชั้น หรื อเชื้อชาติ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ทุกคนต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายสิ ทธิ มนุษยชน
สากลอย่างเคร่ งครัด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้แรงงาน หรื อการใช้แรงงานเด็ก บริ ษทั ฯ ไม่สนับสนุน
กิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดหลักสิ ทธิมนุษยชน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเสมอภาค โดยเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุษย์ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ถิ่นกาเนิด เพศ อายุ ศาสนา สี ผิว สภาพร่ างกาย ฐานะ หรื อชาติตระกูล
•

การปฏิบัติหน้ าที่อย่างดี ( Commitment to Excellence )

ผูบ้ ริ หารควรปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม กล่าวคือ ควรเป็ นผูม้ ีความรู ้ มีการเตรี ยมพร้อม ทางานหนักเพื่อเพิ่มพูน
ความรู ้และทักษะ เพื่อให้สามารถจัดการกับทุกเรื่ องที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
•

ภาวะผู้นา ( Leadership )

ผูบ้ ริ หารควรตระหนักถึ งความรั บผิด ชอบและภาวะความเป็ นผูน้ าของตน และควรแสวงหาและปฏิ บัติตาม
แนวทางปฏิ บัติ ที่ดี เ พื่ อประโยชน์ สาหรั บตนเองและองค์กร นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารควรสร้ า งสภาพแวดล้อ มที่ ใ ห้
ความสาคัญต่อหลักการและจริ ยธรรมในการตัดสิ นใจ
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•

ชื่ อเสี ยงและคุณธรรม ( Reputation and Morale )

ผูบ้ ริ หารระดับสู งควรปกป้ องและสร้ างชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ และสร้ างขวัญกาลังใจให้แก่ พนักงาน ไม่ว่าโดย
ตนเองหรื อร่ วมกันในการหลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ อันอาจทาลายความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับพนักงาน ในทาง
กลับกัน พนักงานทุกคนต้องดาเนิ นการใด ๆ ที่จาเป็ นไม่วา่ โดยตนเองหรื อร่ วมกันในการแก้ไขหรื อป้องกันพฤติกรรมที่
ไม่ถูกต้องเหมาะสมของผูอ้ ื่น
•

ความรับผิดชอบตามหน้ าที่ ( Accountability )

ผูบ้ ริ หารควรตระหนักและมีความรับผิดชอบโดยคานึ งถึงหลักจริ ยธรรมธุ รกิจด้านล่างนี้ ประกอบการตัดสิ นใจ
และการละเว้นใด ๆ เพื่อบริ ษทั ฯ ตนเอง ผูร้ ่ วมงาน และชุมชน

หลักจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics)
1. นโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้ อง (Policy on Compliance with the Law and
Relevant Rules and Regulations)
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุกพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ ดาเนิ น
ธุรกิจ และได้วางนโยบาย ดังนี้
• กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและเคารพจารี ตประเพณี ข อง
•
•
•
•

ประเทศที่บริ ษทั ฯ เข้าไปดาเนินธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ อย่างเคร่ งครัด
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อวางแผนในการหลีกเลี่ยงการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานต้องให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานกากับดูแลและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่ า
ฝื นหรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
บริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายสาคัญเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน สาหรับ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิดงั นี้
• หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ
• ในกรณี ที่จาเป็ นต้องทารายการเช่ นนั้นเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ ให้ทารายการเช่นว่านั้นเสมือนทากับ

บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ก่อนเข้าทารายการดังกล่าว จะต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและได้รับ
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การอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ นอกจากนั้น กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานที่มีส่วนได้เสี ยในรายการนั้น
จะต้องไม่มีส่วนร่ วมในขั้นตอนการพิจารณาอนุมตั ิ
• ในกรณี ที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จะต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่างเคร่ งครัด
• ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่ วมหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในกิจการที่
แข่งขันกับธุ ร กิ จของบริ ษ ัทฯ หรื อกิ จการใด ๆ ที่ อาจก่ อให้เ กิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริ ษ ัทฯ
จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
• ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ พนักงานไปเป็ นกรรมการ หุ ้นส่ วน ที่ปรึ กษา หรื อมีส่วนร่ วมในบริ ษทั อื่น
หรื อองค์กรทางธุรกิจอื่น การดารงตาแหน่งนั้นจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยตรงในบริ ษทั ฯ

3. นโยบายการรักษาข้ อมูลความลับ (Confidentiality of Information)
บริ ษทั ฯ ได้วางนโยบายสาคัญเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ โดยปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้ความสาคัญต่อการเก็บรักษา
ข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุรกิจหรื อราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ ซึ่งมี แนวปฏิบตั ิดงั นี้
•

•

•

กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ ที่ได้ มาจากการดารงตาแหน่ งหรื อจากการ
ทางานของตนในการหาประโยชน์ส่วนตนหรื อเพื่อทาธุ รกิ จหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นการแข่งขันกับ
บริ ษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่ใช้ขอ้ มูลที่ มิได้เปิ ดเผยให้ทราบโดยทัว่ ไปซึ่ งอาจมีผลกระทบกับ
ราคาหุ ้น(ข้อมูลภายใน) และต้องละเว้นการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯในช่วงเวลาที่ จะมี การประกาศข้อมูล
สาคัญตามนโยบายที่ กาหนดไว้ ซึ่ งได้ระบุช่วงเวลางดการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ ไม่ควรให้
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ แก่บุคคลอื่น เพื่อใช้ซ้ือขายหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล ความลับทางธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก
โดยเฉพาะคู่แข่งของบริ ษทั ฯ แม้หลังพ้นสภาพการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ไปแล้ว

4. นโยบายการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ
บริ ษทั ฯ คาดหวังให้ผบู ้ ริ หารและพนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด รวมไป
ถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษทั ฯ และดูแลลูกค้าด้วยบริ การที่ดีที่สุด โดยมีแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
4.1 การปกป้องทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
• ผูบ้ ริ หารและพนัก งาน ต้อ งใช้ท รั พ ยากรและทรั พ ย์สิ นของบริ ษ ัท ฯ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด เพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
• ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ มิให้เสื่ อมหรื อสู ญหายโดยไม่เหมาะสม
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• กาหนดและปฏิ บตั ิ ตามมาตรการเชิ งป้ องกันและขั้นตอนการดาเนิ นการที่ เหมาะสม รวมไปถึ งจัดทา

ประกันภัยที่เกิดจากอัคคีภยั ภัยธรรมชาติ การลักทรัพย์ และความเสี่ ยงหรื อความเสี ยหายอื่น ๆ
4.2 การจัดทาเอกสาร
• ผูบ้ ริ หารและพนักงานจะต้องจัดทาเอกสารด้วยความสุ จริ ต ความรอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด
• ห้ามมิให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานปลอมแปลงจดหมาย รายงาน หรื อเอกสารของบริ ษทั ฯ

5. นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
•
•
•
•
•
•
•
•

คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานถือเป็ นทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานเปิ ดเผยรหัสประจาตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ แก่
ผูอ้ ื่น
ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานเปิ ดเผยข้อมูลที่อยูใ่ นระบบข้อมูลของบริ ษทั ฯ แก่ผอู ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทาซ้ า ลบทิ้ง หรื อทาลายข้อมูลของบริ ษทั ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ และห้ามใช้ซอฟต์แวร์ ลิขสิ ทธิ์
โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิ ทธิ์น้ นั
ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริ ษทั ฯ ในการส่ งต่อข้อความที่ เสื่ อมเสี ย น่ ารังเกียจ ลามก หมิ่ น
ประมาท หรื อสร้างความราคาญให้กบั ผูอ้ ื่น
ผู ้บ ริ ห ารและพนัก งานควรใช้อิ น เทอร์ เ น็ ต ในการแสวงหาข้อ มู ล และความรู ้ ที่ เ ป็ นป ระโยชน์ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงาน และต้องไม่เข้าเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
พนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารที่บริ ษทั ฯ จัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร และโทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสานึ ก
ในความรับผิดชอบและความระมัดระวัง โดยคานึงถึงประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นหลัก

6. การบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทาให้เกิดการรักษาความลับของข้อมูล ความสมบูรณ์ของข้อมูล และการพร้อมใช้งาน
ของข้อมูล โดยการป้ องกันภัยคุกคามที่เป็ นอันตรายและโดยไม่ได้ต้ งั ใจ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาศัยช่องโหว่ที่มาจาก
จุดอ่อนของเทคโนโลยี บุคลากร และกระบวนการซึ่ งเป็ นสาเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่ขอ้ มูลของบริ ษทั ฯ พนักงานทุก
คนมีหน้าที่ในการป้ องกันความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย ทางไซเบอร์ แนวทางปฏิบตั ิในการจัดการรักษาความปลอดภัย
ทางไซเบอร์มีดงั ต่อไปนี้
• ระบุภัยคุกคาม
ระบุและทาความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ภายนอกและภายในที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรื อ
ขาดความระมัดระวัง
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• ระบุช่องโหว่

•

•
•
•

•

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงการสื่ อสารทางตรงและทางอ้อม ทาความเข้าใจผลกระทบจากภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในระบบ ทาความเข้าใจขีดความสามารถและข้อจากัดของมาตการป้องกันที่มีอยู่
ประเมินระดับความเสี่ ยง
ประเมินแนวโน้มของจุดอ่อนที่อาจมีข้ ึนจากภัยคุกคามภายใน นอกจากนี้ ให้ประเมินจุดอ่อนที่มาจากการใช้
ระบบและอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม ประเมินผลกระทบด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยจากภัยคุกคามที่
อาจเกิดขึ้น
กาหนดมาตรการป้องกันและตรวจจับภัยคุกคาม
ลดจุดอ่อนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยกาหนดมาตรการป้องกัน รวมถึงการลดผลกระทบจากการถูกโจมตี
จัดทาแผนรับมือสถานการณ์ ฉุกเฉิน
จัดทาแผนการรับมือเพื่อลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่มีต่อความมัน่ คงและความปลอดภัยของเรื อและบริ ษทั ฯ
ตอบสนองต่ อเหตุการณ์ ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ตอบสนองต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ อ าจเป็ นภัย คุ ก คามต่ อ ความมั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ประเมิ น ระดับและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยคุกคาม พร้อมทั้งขั้นตอนดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อรับมือเหตุการณ์
การฝึ กอบรมเพื่อสร้ างความตระหนักรู้
จัดอบรมแก่ พนักงานทุกระดับผ่านกิ จกรรมต่าง ๆ เช่ น สัมมนา การสัมมนาออนไลน์ จัดทาแคมเปญเพิ่ม
ความรู ้ในการหลอกลวงทางอีเมล์ การอบรมผ่านแพลตฟอร์มของบริ ษทั ฯ ฯลฯ

7. จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
บริ ษทั ฯกาหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯทุกคนต้องเคารพในทรัพย์สินทางปญญาของผูอ้ ื่น
ด้วยความรอบคอบและความระมัดระวัง ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องหมายการค้า สิ ทธิบตั ร ลิขสิ ทธิ์ ข้อมูลทางการตลาด หรื ออื่น
ใดที่จดั อยูใ่ นหมวดหมู่ทรัพย์สินทางปัญญา แนวทางปฏิบตั ิมีดงั ต่อไปนี้
• กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั ฯ จากการถูกละเมิด การ
ถูกเปิ ดเผย การนาไปผลิตซ้ า การแก้ไข หรื อการกระทาอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
• กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ต้องเคารพและหลีกเลี่ยงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
• พนักงานทุกคนมี หน้าที่ ต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา เมื่ อพบการกระทาใดที่ อาจนาไปสู่ การฝ่ าฝื นหรื อ
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

8. นโยบายเกีย่ วกับการป้ องกันการทุจริตและการให้ สินบน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายห้ามการติดสิ นบนและการคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ หรื อของบริ ษทั ฯในเครื อ บริ ษทั ฯ วางนโยบายโดยต่อต้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ตและ
คอรัปชัน่ เลย และให้ความสาคัญอย่างมากกับรายการที่ เกี่ยวข้องกับการติ ดสิ นบนและการคอรัปชัน่ (หากมี) การละเมิ ด
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นโยบายนี้ บริ ษทั ฯจะถือเป็ นการกระทาผิดร้ายแรง โดยจะมีการดาเนิ นการทางวินยั รวมไปถึงการเลิกจ้างตามที่กฎหมาย
กาหนด
บริ ษทั ฯ จัดให้มีช่องทางในการรายงานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม การทุจริ ต หรื อการคอรัปชัน่ ใด ๆ อีกทั้งได้
จัดให้มีมาตรการคุม้ ครองและบรรเทาความเสี ยหายให้กบั บุคคลใดที่ร้องเรี ยน หรื อให้ความร่ วมมือในเรื่ องดังกล่าว

9. นโยบายการให้ หรื อรับของขวัญและการเลีย้ งรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่เหมาะสม
การตัดสิ นใจทางธุรกิจไม่ควรขึ้นอยู่กบั การให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ และ/หรื อ การเลี้ยงรับรองที่มากเกินควร
หรื อไม่เหมาะสมจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การคัดเลือกซัพพลายเออร์ และหุน้ ส่ วนทางธุรกิจ เช่นเดียวกันกับการคัดเลือก
ของลูกค้าของบริ ษทั ฯ ต้องขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่เหมาะสม เช่น ราคา คุณภาพ การบริ การ และมูลค่า เป็ นต้น บริ ษทั ฯ กาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิตามแนวทางนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อภาพลักษณ์ที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรั บฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งในการท าธุ รกิ จหรื อการตกลงท าธุ ร กิ จระหว่ า งบริ ษัท ฯกั บ
บุคคลภายนอก เนื่องจากการให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ และการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่เหมาะสม อาจถือ
เป็ นการติดสิ นบน ซึ่ งอาจทาให้บริ ษทั ฯเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง หรื อเป็ นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสิ นบน
และ/หรื อ การคอร์รัปชัน่
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควรหรื อไม่เหมาะสม ดังนี้
•
•
•

•

ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเรี ยกหรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรอง จากคู่คา้ และ/
หรื อบุคคลอื่นที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ โดยเด็ดขาด
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานเสนอของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรอง ให้แก่ คู่คา้ หรื อ
บุคคลอื่นใด เพื่อจูงใจให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานให้หรื อรับของขวัญ ผลประโยชน์ หรื อการเลี้ยงรับรองที่มากเกินควร
หรื อไม่เหมาะสมในทุกสถานการณ์ แก่/จากคู่คา้ และบุคคลภายนอกที่ทาธุรกิจกับบริ ษทั ฯ (รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานกึ่งภาครัฐ หน่วยงานกึ่งรัฐกึ่งเอกชน ซัพพลายเออร์ ธนาคาร หรื อผูใ้ ห้บริ การ) อย่างไรก็
ตาม ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องรับของขวัญ ของขวัญนั้นต้องมีโลโก้หรื อสัญลักษณ์ของบริ ษทั ผูใ้ ห้ และ
เป็ นการให้ทวั่ ไป (ไม่เฉพาะเจาะจง) สาหรับให้แก่ลูกค้า หรื อ คู่คา้ ของบริ ษทั ผูใ้ ห้ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อ
ผูกมัดใดๆทางธุรกิจ
การเลี้ยงรับรองที่เป็ นปกติทางธุรกิจ เช่น การเลี้ยงต้อนรับ ชา/กาแฟ อาหาร หรื อการเลี้ยงรับรองที่มีลกั ษณะ
เช่ นเดี ย วกันอื่ น ๆ และที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จโดยตรงหรื อ ที่ เ ป็ นประเพณี น้ ันไม่ เ ข้า ข่ า ยตาม
ข้อกาหนดนี้ หากการเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีมูลค่าที่เหมาะสมและต้องไม่เป็ นการผูกมัดใดๆทางธุรกิจ

10. การป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและป้ องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่ การก่ อการร้ าย
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักจริ ยธรรมสู งสุ ด ซึ่งรวมถึงการห้ามและป้ องกันการฟอกเงิน หรื อ
กิจกรรมที่อานวยความสะดวกในการฟอกเงิน หรื อให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผกู ้ ่อการร้ายหรื อการกระทาที่ผิด
กฎหมาย ซึ่งมีแนวทางปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
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•
•

บริ ษทั ฯ จะทาธุรกิจกับองค์กรหรื อลูกค้าที่ประกอบกิจการถูกกฎหมาย และไม่เป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงในด้านแหล่ง
เงินทุนที่ผิดกฎหมาย
ผูบ้ ริ หารและพนักงานต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการฟอกเงิ น และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศที่บริ ษทั ฯ ทาธุรกิจอยู่

11. นโยบายด้านภาษี
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการเป็ นผูเ้ สี ยภาษีที่มีความรับผิดชอบและการชาระภาษีที่ตรงต่อเวลาว่าเป็ น
ความรับผิดชอบทางสังคมที่จะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนในระยะยาวและสร้างคุณค่าที่ยงั่ ยืนให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย บริ ษทั ฯ ยึด
มัน่ ในหลักการบริ หารจัดการภาษีที่เป็ นธรรม บนหลักการของความถูกต้อง ความโปร่ งใสและเชื่อถือได้ แนวทางการ
ปฏิบตั ิดา้ นภาษีมีดงั ต่อไปนี้
•

•
•
•
•
•

บริ ษทั ฯ ดูแลให้แน่ ใจว่า การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีในแต่ละประเทศที่ บริ ษัทฯ ด าเนิ นการ รวมถึ งการได้รั บสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษีที่เ หมาะสม เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ ดาเนินการยืน่ แบบภาษีและชาระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
บริ ษทั ฯ ดาเนินการประเมินผลกระทบทางภาษี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีต่าง ๆ
บริ ษทั ฯ พิจารณาใช้ที่ปรึ กษาทางภาษีสาหรับรายการทางธุรกิจที่มีความซับซ้อน เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ มีส่วนร่ วมในการเจรจาอย่างเปิ ดเผย และโปร่ งใส และให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานด้านภาษีของรัฐ
บริ ษทั ฯ สนับสนุนให้พนักงานแผนกบัญชีและการเงินเข้ารับการอบรมด้านภาษี เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมี
ความรู ้และความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานด้านภาษีสาหรับธุรกิจบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ

12. นโยบายต่ อต้ านการผูกขาดทางการค้า
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะดาเนิ นธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและโปร่ งใส กลยุทธ์การดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ยึดถือการค้าที่
เป็ นธรรมและการแข่งขันที่เป็ นธรรม วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คือการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการ
ผูกขาดทางการค้าที่บงั คับใช้ในประเทศที่บริ ษทั ฯ ดาเนินงานอยู่
แนวทางปฎิบตั ิดงั ต่อไปนี้ ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการผูกขาดทางการค้าและการแข่งขันที่ไม่เป็ นธรรม มี
ดังต่อไปนี้
• บริ ษทั ฯ จะดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม
• บริ ษทั ฯ จะหลีกเลี่ยงพฤติ กรรมที่เป็ นการปฏิ บตั ิทางการค้าที่ไม่เป็ นธรรมต่อ คู่คา้ ทางธุ รกิ จ รวมถึงแต่ไม่
จากัดเฉพาะการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นการจากัดโอกาส หรื อกีดกันทางเลือกในการค้าของคู่คา้
• บริ ษทั ฯ จะหลีกเลี่ยงการสนทนาใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อความลับทางธุรกิจกับคู่แข่งทางการ
ค้า
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•

พนักงานทุกคนต้องทาความเข้าใจนโยบายต่อต้านการผูกขาดทางการค้าของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมาย
ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าของแต่ละประเทศมี ความซับซ้อนและแตกต่างกัน ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยให้
พนักงานปรึ กษากับที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯ

13. การจัดซื้อ
การจัดซื้ อต้องดาเนิ นตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบของบริ ษทั ฯและมีความเป็ นธรรมแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
โดยการตัด สิ นใจจัด ซื้ อ จะต้อ งค านึ งถึ งความเหมาะสมของราคา คุ ณ ภาพและบริ การที่ ไ ด้รับ รวมทั้งต้องสามารถ
ตรวจสอบได้อย่างโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดซื้ อ ดังนี้
• การจัดซื้ อต้องดาเนิ นการตามระเบี ย บวิ ธีการจัด ซื้ อตามที่ บริ ษทั ฯ กาหนดไว้อย่างเคร่ งครั ด และภายใน
ขอบเขตอานาจที่กาหนดไว้
• หลีกเลี่ยงการจัดซื้อที่คู่สัญญามีความเกี่ยวโยงกับตนเอง เช่น เป็ นสมาชิกในครอบครัว ญาติสนิท หรื อกิจการ
ที่ตนเป็ นเจ้าของ หรื อถือหุน้ อยู่
• การจัดซื้ อควรจะพิจารณาเลือกคู่สัญญาที่เป็ นนิ ติบุคคลก่ อนบุคคลธรรมดา เว้นแต่ในกรณี ที่ตอ้ งใช้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรื อ เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
• หลีกเลี่ยงการใช้ขอ้ มูลที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กบั ตนเอง หรื อผูอ้ ื่น

14. การทาธุรกรรมกับภาครัฐ
ในการทาธุรกรรมกับภาครัฐ จะต้องหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจจูงใจให้รัฐหรื อพนักงานของรัฐดาเนิ นการที่ไม่ถูกต้อง
หรื อไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันหรื อการกระทาใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็ น
ธรรมเนียมปฏิบตั ิน้ นั ก็สามารถทาได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรื อการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการจัดทาธุรกรรมกับภาครัฐ ดังนี้
• ปฏิบตั ิตนอย่างเหมาะสม และตรงไปตรงมา เมื่อต้องมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐ
• ตระหนักเสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนี ยมประเพณี ต่าง ๆ ของแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข
ขั้นตอน หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายในแต่ละประเทศ และ/หรื อ ในท้องถิ่นเมื่อมีการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณี ว่าจ้าง
เพื่อมาเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั ฯ โดยเงื่อนไขในการว่าจ้างต้องโปร่ งใสและเหมาะสม

15. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจตามมาตรฐานสู งสุ ดในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ซึ่งมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้
• ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อมของประเทศ ที่
บริ ษทั ฯ เข้าไปทาธุรกิจ
• ปฏิบตั ิตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่ องเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการทางานเพื่อเป็ นการ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ และของพนักงานทุกคน
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•
•

ส่ งเสริ มให้ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขอนามัย ความปลอดภัยในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบตั ิ
ตามมาตรการป้องกันสิ่ งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นจริ ง ในเรื่ องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่ งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ

16. นโยบายทางด้านความหลากหลายและความเสมอภาค
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะส่ งเสริ มความเสมอภาคและต่อต้านการเลือกปฏิบตั ิในสถานที่ทางาน นโยบายนี้ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อให้มนั่ ใจว่าพนักงานและผูส้ มัครงานทุกคนได้รับการปฏิบตั ิดว้ ยความเป็ นธรรมและการให้เกียรติ ใน
สถานที่ทางาน โดยไม่คานึ งถึงอายุ สถานะทางเพศ เพศภาวะ สถานภาพการสมรส การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร ความ
เชื่อทางการเมือง สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา หลักความเชื่อ หรื อการแสดงออกทางเพศ
แนวทางดังต่อไปนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อส่ งเสริ มความเท่าเทียมในสถานที่ทางาน ความหลากหลายและการยอมรับความ
แตกต่างของพนักงาน
• การจ้างงานและการสรรหาบุคคลเข้าทางานสาหรับทุกระดับและตาแหน่ งงานจะปฏิ บตั ิ โดยไม่คานึ งถึง
คุณลักษณะของบุคคลตามที่อธิบายไว้ขา้ งต้น
• กระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาจะได้รับการทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่มีการเลือก
ปฏิบตั ิอย่างไม่ยตุ ิธรรมต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
• ดาเนิ นการให้พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงตาแหน่ งงานในทุกระดับรวมถึงระดับหัวหน้า
และในกรณี ที่มีความจาเป็ น นโยบายนี้ครอบคลุมถึงการยืนยันสิ ทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาส
• ดาเนิ นการให้มีความเท่าเทียมทางอาชีพและโอกาสการพัฒนาศักยภาพสาหรับพนักงานทุกคน โดยวัดจาก
ประสิ ทธิภาพและศักยภาพของตัวบุคคล
• การพิจารณาเลื่อนขั้นหรื อโยกย้ายตาแหน่ งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ความสามารถ และผลการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับความต้องการของตาแหน่งงานที่ได้รับการพิจารณา
• จ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สาหรับงานที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน
• จัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่แยกและไม่แยกเพศตามความเหมาะสม และจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เพียงพอสาหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้มนั่ ใจว่าสภาพแวดล้อมการทางานมีความสะดวกและเหมาะสมกับ
พนักงานทุกคน
• พนักงานทุ กคนจะได้รั บ แจ้ง ถึ ง นโยบายนี้ และจัด ให้มีการอบรมให้เหมาะสมกับ ความรั บ ผิ ดชอบของ
พนักงานแต่ละคน
• บริ ษทั ฯ จัดให้มีระบบ “การแจ้งเบาะแส” ที่ เป็ นอิ สระ ซึ่ งพนักงานสามารถให้ขอ้ มูล โดยไม่ต้องเปิ ดเผย
ตัวตนและเป็ นความลับ

17. นโยบายการแจ้ งเบาะแส
เพื่อให้การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ ายมีความเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมตามหลักจริ ยธรรมธุรกิจและ
แนวทางปฏิบตั ิ บริ ษทั ฯ จึงกาหนดให้มีช่องทางการติดต่อกับคณะกรรมการโดยตรง (ไม่ผา่ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ)
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เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อร้องเรี ยน หรื อ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเสี่ ยง หรื อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู ้
มี ส่วนได้เสี ยจากการดาเนิ นธุ รกิ จ หรื อจากการปฏิ บตั ิ งานไม่ถูกต้อง หรื อการละเมิ ดหลักจริ ยธรรมธุ รกิ จ และ
แนวทางปฏิ บตั ิที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ หรื อแจ้งข้อร้ องเรี ยนกรณี พิเศษ เช่ น กรณี ที่ผูบ้ ริ หารกระทาผิดศีลธรรม/
ไม่ซื่อสัตย์, การกระทาผิดจรรยาบรรณ หรื อผิดกฏหมาย เหตุการณ์การล่วงละเมิด/การเลือกปฏิบตั ิ เป็ นต้น ทั้งนี้
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆสามารถส่ งข้อความดังกล่าวทางไปรษณี ยห์ รื ออีเมล์ให้กบั คุณชัยภัทร ศรี วิสารวาจา
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามที่อยูด่ า้ นล่างนี้
ทางไปรษณี ย ์
คุณชัยภัทร ศรี วิสารวาจา
217/79 คริ สตัลการ์เด้นคอนโดมิเนียม ซอย สุ ขมุ วิท 4 ถนน สุ ขุมวิท คลองเตย กรุ งเทพฯ 10110
ประเทศไทย
ทางอีเมล์
chaipatr@capmaxx.co.th

บริษัทฯ กาหนดแนวทางปฎิบัติเมื่อได้รับการแจ้ งเบาะแส มีดังนี้
ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อได้ รับเบาะแส
• เมื่อได้รับข้อร้องเรี ยนคุณชัยภัทร ศรี วิสารวาจา ซึ่งเป็ นผูร้ ับเรื่ องร้องเรี ยน จะดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อ

•
•
•

•

ร้ อ งเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น และนาไปปรึ กษากับ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดู แ ลกิ จ การ และ/หรื อ
กรรมการท่านอื่นในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ กรรมการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อร้องเรี ยนจะพิจารณา
เกี่ยวกับขั้นตอนการสื บสวนและวิ ธีการสื บสวนที่ เ หมาะสม กรรมการที่ เ กี่ ยวข้องอาจพิ จารณาไม่ดาเนิ น การ
ใด ๆ หากพบว่าข้อ ร้องเรี ยนนั้นไม่มีนยั สาคัญหรื อผูร้ ้องเรี ยนได้รับผลประโยชน์จากการร้องเรี ยน
ข้อร้องเรี ยนบางกรณี สามารถแก้ไขได้ดว้ ยข้อตกลงร่ วมกันโดยปราศจากการสื บสวน โดยมีพนักงานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่ วมพิจารณา
ในกรณี ที่ตอ้ งมีการสื บสวน กรรมการผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อร้องเรี ยนอาจมอบหมายให้บุคคลที่มีความ
เหมาะสมดาเนินการสื บสวนต่อไป
ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจะต้องดาเนิ นการโดยคานึ งถึงความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องสาคัญ ผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายอาจขอคาปรึ กษาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ผูส้ อบบัญชี ภายนอก และ/หรื อ ที่ปรึ กษากฎหมาย ตามความเหมาะสม เพื่อช่วยในการสื บสวนและวิเคราะห์หา
ข้อสรุ ป
ผูท้ ี่ ได้รับมอบหมายควรดาเนิ นการสื บสวนเพื่อหาข้อเท็จจริ ง ภายใต้กรอบเวลาที่ เหมาะสม และเป็ นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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• ในกรณี ที่ขอ้ ร้องเรี ยนเป็ นเรื่ องสาคัญ เช่น เป็ นเรื่ องที่กระทบต่อชื่ อเสี ยง ภาพลักษณ์ หรื อฐานะทางการเงินของ

บริ ษทั ฯ หรื อขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ หรื อเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายจะต้องรายงานผลการสื บสวน ข้อ คิดเห็น และมาตรการดาเนิ นการที่เหมาะสมเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์ผิดจรรยาบรรณซ้ าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ/หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาต่อไป
• ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายอาจรายงานถึงความคืบหน้า/ผลการสื บสวนให้ผรู ้ ้องเรี ยนทราบ ในกรณี ที่ผรู ้ ้องเรี ยนเปิ ดเผย
ตนเอง
การรักษาความลับ
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าผูร้ ้องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาต่างๆที่ไม่ถูกต้อง ต้องการให้เก็บข้อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ
ตามหลักการแล้ว บริ ษทั ฯ จะจัดการกับทุกข้อร้องเรี ยนโดยเก็บรักษาเป็ นความลับและบริ ษทั ฯ หวังว่าผูร้ ้องเรี ยนก็จะ
เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ นความลับเช่นกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะปกปิ ดชื่อผูร้ ้องเรี ยนไว้เป็ นความลับ
อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ผรู ้ ้องเรี ยนอาจต้องมาให้ถอ้ ยคาหรื อแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณี เช่นนั้น
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกปิ ดเป็ นความลับ แต่บริ ษทั ฯจะเปิ ดเผยเฉพาะข้อมูลที่ จาเป็ น
เท่านั้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯจะไม่เปิ ดเผยชื่อของผูร้ ้องเรี ยนหากไม่ได้รับความยินยอมก่อน
การปกป้องผู้รายงาน
ผูร้ ้องเรี ยนซึ่ งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที่ได้รายงานการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ การกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมทางธุรกิจ หรื อกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ จะได้รับการคุม้ ครอง และความ
เป็ นธรรมภายใต้นโยบายนี้ พนักงานที่กลัน่ แกล้งหรื อตอบโต้ผรู ้ ้องเรี ยนจะต้องถูกลงโทษ และรวมถึงการเลิกจ้างงาน
นโยบายการแจ้งเบาะแสนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ แจ้งข้อ
ร้องเรี ยนและให้ขอ้ มูลเบาะแสเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในบริ ษทั ฯ และเพื่อส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามหลัก
จริ ยธรรมธุ รกิ จ และแนวทางปฏิ บตั ิ ที่บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ รวมถึ งนโยบายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง ในกรณี ที่พนักงานผูท้ ี่ แจ้ง
เบาะแสในเรื่ องที่ ตนรู ้ ว่าเป็ นเท็จ พนักงานดังกล่าวจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย เช่ นการเลิ กจ้าง และอาจต้อง
รับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นต่อบริ ษทั ฯ
การรายงานเท็จ
รายงานที่พิสูจน์แล้วว่ามาจากข้อมูลที่เป็ นเท็จถือเป็ นการละเมิดจริ ยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอยู่
ภายใต้การลงโทษตามข้อกาหนดของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ 13

| คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวปฏิบต
ัิ

แนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ (Code of Conduct)
1. แนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส เป็ นธรรม เพื่อทาให้มนั่ ใจได้วา่ ในการตัดสิ นใจและกระทาการ
•

•
•
•
•

•
•

ใด ๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของกลุ่มผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยภาพรวม
ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมืออาชี พด้วยความรู ้ความชานาญ ความมุ่งมัน่ และมีความรอบคอบระมัดระวัง มองเห็ น
ปัญหาล่วงหน้าและหาวิธีการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นและรักษามาตรฐานการปฏิบตั ิงานดังกล่าวไว้ รวมถึงมีการ
ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการจัดการบริ ษทั ฯ อย่างเต็มความรู ้ความสามารถ
ไม่หาประโยชน์ให้ตนเองหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยการนาข้อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยหรื อที่เป็ นความลับไปใช้
หรื อนาไปเปิ ดเผยกับบุคคลภายนอกหรื อกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดให้มีการดูแล การตรวจสอบ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และสภาพแวดล้อมของบริ ษทั ฯโดยสม่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าได้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและกระบวนการที่กาหนด
จัดให้มีการรายงานสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสม่าเสมอ รวมถึงจัดให้มีการรายงานแนวโน้ม
ในอนาคตของบริ ษทั บนพื้นฐานของความเป็ นไปได้และมีขอ้ มูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รักษามาตรฐานอุตสาหกรรมและกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
ให้ทนั ต่อเหตุการณ์ มีเอกสารหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นการควบคุมและการดูแล
รักษาให้เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนดสาหรับนาไปใช้ปฏิบตั ิในทุกระดับของการจัดการ เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า
ธุ รกิจดาเนิ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง มีการแบ่งแยกกิจกรรมดาเนิ นธุ รกิ จ
และจัดให้มีการอนุมตั ิการดาเนินการที่เหมาะสมเป็ นไปตามที่กฎหมายและข้อกาหนด ที่เกี่ยวข้อง
พัฒนาบริ ษทั ฯ ให้บรรลุถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเป็ นมาตรฐานที่ยอมรับ
ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริ ษทั ฯ

2. แนวทางปฏิบัติสาหรับคณะกรรมการบริษัทฯ
• กาหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวัง และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
• พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ ดี
•
•
•
•
•

และดาเนินธุรกิจตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ติดตามการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการ และกาหนดขอบเขตหน้าที่ ค วามรั บผิดชอบของคณะอนุ กรรมการให้
ชัดเจนและเหมาะสม
พิจารณาการทารายการทางธุรกิจที่สาคัญของบริ ษทั ฯ ด้วยความระมัดระวังและความขยันหมัน่ เพียร
จัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯและพิจารณาวาระการประชุมอย่างเหมาะสม
ประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯอย่างสม่าเสมอ
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• จัดทาแผนสื บทอดตาแหน่งสาหรับผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั ฯ

3. แนวทางปฏิบัติสาหรับคณะอนุกรรมการ
• ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความตั้งใจและขยันหมัน่ เพียร
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวัง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
• พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ ดี

รวมถึงดาเนินธุรกิจตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
• รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ รับทราบและพิจารณาอย่างสม่าเสมอ

4. แนวทางปฏิบัติสาหรับกรรมการบริษัทฯ
• ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความขยันหมัน่ เพียร
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวัง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
• พึงปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี

และ ดาเนินธุรกิจตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
• ดาเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
• ดาเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯและไม่มีการรั่วไหลของข้อมูล
ดังกล่าวไปสู่ ภายนอก และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง
• หลีกเลี่ยงการกระทาหรื อการตัดสิ นใจ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5. แนวทางปฏิบัติสาหรับเลขานุการบริษัทฯ
• ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ด้วยความขยันหมัน่ เพียร
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวัง และเพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
• ดูแลการดาเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณและแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดี และดาเนินธุรกิจตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
• จัดการประชุมผูถ้ ือหุ ้น การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะอนุ กรรมการ รวมทั้งจัดเตรี ยมรายงาน
การประชุมดังกล่าวอย่างครบถ้วนและทันเวลา
• เป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสารที่ดีระหว่างกรรมการบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้
• ดาเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ รวมถึงรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯและคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆของบริ ษทั ฯ และไม่มีการรั่ วไหลของข้อมูลภายใน
ดังกล่าว และไม่ใช่ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง

6. แนวทางปฏิบัติของพนักงาน
• ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต ความระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ
• ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณที่ดี
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• ดาเนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่ามีการรักษาความลับของข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯและไม่มีการรั่วไหลของข้อมูล

ภายในดังกล่าว และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของตนเอง
• พึงรักษาความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่ วมงานและพนักงาน

7. นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งรวมถึงพนักงาน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ หน่วยราชการ ชุมชน และสังคม โดยกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงาน จะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิซ่ ึ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่ามีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วน
ได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสี ย มีดังต่ อไปนี้
แนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ต้องมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้นและและกลุ่มผูล้ งทุนสถาบันการเงิน รวมถึงเจ้าหนี้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบตั ิทางบัญชี การใช้ขอ้ มูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผูบ้ ริ หารจะต้อง
มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ด้วยความสุ จริ ตใจ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ ้นทั้งรายใหญ่
และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์โดยรวม

แนวทางปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษทั ฯ ต้องปกป้ องผลประโยชน์ของลูกค้า ใส่ ใจและให้บริ การลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสู งสุ ด ด้วยการสร้าง
และการรักษามาตรฐานการให้บริ การที่ดี ควรเก็บรักษาความลับความลับของลูกค้า เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดย
ไม่มีการเปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรื อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
นั้น รวมถึงประเด็นทางด้านการตลาด การกาหนดราคา รายละเอียดบริ การ คุณภาพและความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึ งถึงประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษ ัทฯ และตั้งอยู่บนพื้ นฐานของการได้รั บผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมต่ อทั้งสองฝ่ าย และหลี กเลี่ ย ง
สถานการณ์ที่อาจนาไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ฯ จะต้องแน่ใจว่ามีการปฏิบตั ิที่ดีในเรื่ องการจัดซื้ อจากซัพพลายเออร์ โดยบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่ อนไข
การค้าต่ างๆ รวมทั้งเงื่ อ นไขการกู้เ งิ นจากเจ้า หนี้ สถาบัน การเงิ นต่ า ง ๆ วัตถุ ประสงค์การกู้เ งิ น การช าระหนี้
หลักประกัน และข้อตกลงอื่น ๆ ในกรณี ที่บริ ษทั ฯไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดในสัญญาได้ บริ ษทั จะต้อง
รี บแจ้งให้คู่คา้ และ/หรื อ ซัพพลายเออร์ ทราบทันที เพื่อหาแนวทางร่ วมกันในการแก้ปัญหา
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แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์มีดงั ต่อไปนี้
•

บริ ษทั ฯ ต้องคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยพิจารณาจากความสามารถในการให้บริ การที่ตรงกับความต้องการ
ของบริ ษทั ฯ ทั้งในแง่ของต้นทุน ประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงความเชี่ ยวชาญ สถานะการเงิน โดยบุคคลเหล่านั้น
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด
• คานึ งถึงผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมาและการให้ความร่ วมมือกับบริ ษ ั ทฯ เป็ นสาคัญในการคัดเลือกซัพพลาย
เออร์
• ในกรณี ที่ซัพพลายเออร์ เดิมไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของบริ ษทั ฯ ฝ่ ายจัดซื้ อของบริ ษทั ฯ ต้อง
ค้นหาและเสนอให้มีคู่คา้ รายใหม่ ๆ เข้ามา

แนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ ดี และละเว้นการทาลายชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าต่าง ๆ
ด้วยข้อกล่าวหาที่ไม่เป็ นจริ ง รวมถึงละเว้นการเข้าถึงข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า หรื อใช้วิธีการที่ ไม่
สุ จริ ตหรื อไม่เหมาะสม บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ในการแบ่งปั นข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเดิ นเรื อ รวมถึ ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็ นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

แนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน
บริ ษทั ฯ กาหนดวิธีการจ้างงานซึ่ งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงาน ความมัน่ คงและความก้าวหน้าทางอาชีพ และ
หลักการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการจ้างงาน บริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่าพนักงานมีความรู ้ความชานาญที่จาเป็ น
สาหรับการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และความเข้าใจในข้อพึงปฏิบตั ิต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้ความสามารถเพื่อให้ทนั กับแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคต

แนวทางปฏิบัติต่อชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ต้องมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุ นกิจกรรมของชุ มชนและการเอาใจใส่ ต่อ
ผลกระทบต่อผูท้ ี่อยู่ร อบข้า งนอกเหนื อจากที่กฎหมายกาหนด และพยายามที่จะให้มีการซึ มซับในเรื่ องความ
รั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม บริ ษัท ฯ คาดหวัง ที่ จ ะด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยรั ก ษา
ขนบธรรมเนี ยมและประเพณี ท้องถิ่ นของประเทศที่บริ ษทั ฯ เข้าไปทาธุ รกิ จ และมี นโยบายในการปฏิบตั ิ ตนเป็ น
พลเมืองที่ดี ในการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงมีส่วนร่ วมในการยกระดับ
คุณภาพของชีวิต ทั้งที่โดยบริ ษทั ฯดาเนินการเอง และ/หรื อ โดยการร่ วมมือกับภาครัฐและชุมชน
8. การบังคับใช้ จริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ
บริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิ
ตามคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบตั ิน้ ี อย่างเคร่ งครัด หัวหน้างานทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิตามคู่มือนี้
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และจะต้องรับผิดชอบโดยถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้บงั คับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และ
ปฏิบตั ิตามคู่มือนี้อย่างจริ งจัง
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