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บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจโดยยึด หลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่
ตลาดหลักทรั พย์ ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ กาหนด โดยมีการปลูกฝั งจิ ตสานึก และ
จริ ยธรรมในการทางานให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ตลอดจนการให้ ความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินธุรกิจโดย
คานึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ธรรม โปร่ งใส
มีประสิทธิ ภาพ และเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญในการส่งเสริ มให้ เกิด
ความยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ จึงกาหนด “จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ” สาหรับใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ิของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท โดยได้ เปิ ดเผยไว้ บน website ของบริ ษัทฯ ด้ วย
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) ซึง่ หมายความรวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ที่ปรึกษา
ตลอดจนผู้ทาการแทนหรื อผู้ได้ รับมอบหมายให้ กระทาหน้ าทีใ่ นนามบริ ษัทฯ หรื อแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้ างต้ น จะยึดมัน่ ใน
หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจดังต่อไปนี ้

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
1. จรรยาบรรณคณะกรรมการ
คณะกรรมการ มีบทบาทในการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่สาคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ ที่
สาคัญของกิจการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ นานโยบายไปปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
ปฏิบัติห น้ า ที่ด้ วยความรั บผิ ดชอบ ความระมัด ระวัง และซื่ อสัตย์ สุจ ริ ต รวมทัง้ ต้ องปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท เพื่อให้ การบริ หารงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง เป็ นธรรม และโปร่ งใส จึงกาหนด
“จรรยาบรรณคณะกรรมการ” โดยมีหลักปฏิบตั ิและความรับผิดชอบสาหรับกรรมการ ดังนี ้
1.1 การปฏิบัติต่อบริษัท/ผู้ถอื หุ้น
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต และเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
และรายย่อย
2) จัดการดูแลไม่ให้ ทรั พย์ สินใดๆ ของบริ ษัทสูญค่า หรื อสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ จัดให้ มีระบบ
ควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสีย่ งที่มีประสิทธิผล
3) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการดูแลกิจการ และให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ
ภายใต้ การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอยางเท่าเทียม
4) เปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศทังทางการเงิ
้
นและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริ ษัทที่เป็ นจริ งอย่างครบถ้ วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้ เห็นถึง สถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้ จริ งของบริ ษัท
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5) แจ้ งข้ อมูล ข่าวสารและสารสนเทศของบริ ษัทที่ถกู ต้ องตามข้ อเท็จจริ ง และเพียงพอต่อการตัดสินใจแก่ผ้ ู
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และในเวลาที่เหมาะสม
6) ดูแลไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและผู้ที่เกี่ ยวข้ องโดยให้
ข้ อมูลใดๆ ของบริ ษัทซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
และ/หรื อดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
7) ในระหว่างที่มีการดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ต้ องไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าทางตรง
หรื อทางอ้ อม อันเป็ นการขัดผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท (Conflict of Interest)
1.2 การปฏิบัติต่อผู้บริหาร/พนักงาน
1) ประพฤติปฏิบตั ิตนตามกรอบของจรรยาบรรณโดยเป็ นตัวอยางที่ดีให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน
2) ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานมีความเข้ าใจ และประพฤติตนตามกรอบของจรรยาบรรณ
อย่างทัว่ ถึงทังบริ
้ ษัท
3) ปฏิบตั ิตอ่ ผู้บริ หารและพนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชนและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
4) ปฏิบตั ิตอ่ ผู้บริ หารและพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ ผลตอบแทนและสวัสดิการ
ที่เหมาะสมและเป็ นธรรม ตามโครงสร้ างองค์กร แนวโน้ มอุตสาหกรรม ผลการดาเนินงานขององค์กร
และผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน
5) ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยกาหนดนโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้บริ หารและพนักงานอย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่อง
6) การจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางานให้ ถกู สุขอนามัยและมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
7) หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เ ป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้ าที่การงาน หรื อ
คุกคามและสร้ างความกดดันต่อสภาพจิตใจของผู้บริ หารและพนักงาน
1.3 การปฏิบัติต่อลูกค้ า
1) มีทศั นคติที่ดี และให้ ความสาคัญต่อลูกค้ า ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าด้ วยความเต็ม ใจ
2) รักษาความลับของลูกค้ า ไม่สง่ ต่อข้ อมูลโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ า ไม่นาข้ อมูลของลูกค้ าไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่นโดยมิชอบ รวมทังปฏิ
้ บตั ิต่อลูกค้ าทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิตอ่ บุคคลหนึง่ บุคคลใดโดยเฉพาะ
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3) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
1.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัท และตังอยู
้ บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
2) ไม่กีดกันไม่ให้ คคู่ ้ ารายใดรายหนึง่ เข้ าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
3) จัดทารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
4) จัดให้ มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้ วน มีระบบการ
ควบคุมภายในที่ป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง
5) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่ค้าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินบน
ให้ แก่กรรมการและพนักงานของคูแ่ ข่ง
6) ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คคู่ ้ าโดยปราศจากข้ อมูลแห่งความจริ ง
7) หลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
8) ให้ ข้อ มูลที่เ ป็ นจริ ง รายงานที่ ถูกต้ อง การเจรจาแก้ ปัญ หาและหาทางออกต้ อ งอยู่บนพืน้ ฐานของ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
9) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ กบั คูค่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้อยางเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขข้ อใดได้ ต้ องรี บแจ้ งล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
10) ใช้ สนิ ค้ าและบริ การที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญา
1.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
1) ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม ตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมต่อทัง้ 2 ฝ่ าย
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายและปราศจากข้ อมูลความจริ ง
3) ไม่แสวงหาข้ อมูล ที่เป็ นความลับของคู่แข่ง ทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อด้ วยวิธีการอื่นที่ไม่
เหมาะสม
4) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและลิขสิทธิ์
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1.6 การปฏิบัติต่อสังคม
1) ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ว นรวม และไม่ ก ระท าการใด ๆ ที่ จ ะมี ผ ลเสี ย หายต่ อ ชื่ อ เสี ย งของประเทศ
สิง่ แวดล้ อม และประโยชน์สาธารณะ
2) ส่งเสริ มและปลูกฝั งให้ เกิดจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กบั พนักงานทุกระดับ
3) ไม่กระทาการช่วยเหลือ สนับสนุน หรื อยอมเป็ นเครื่ องมือที่จะทาให้ เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
4) สนับสนุนให้ มีการใช้ งบประมาณจากผลกาไรส่วนหนึ่งขององค์กรคืนให้ แก่สงั คมและใช้ ในการพัฒนา
สิง่ แวดล้ อม
5) พัฒนาบริ ษัทอย่ างยั่งยื น เป็ นมิตรต่อ สิ่ งแวดล้ อม ภายใต้ ก ารดาเนินธุรกิ จที่มีความรั บผิ ดชอบต่อ
สังคมและสิง่ แวดล้ อม
1.7 การปฏิบัติต่อชุมชน
1) ดูแล อานวยความสะดวก เข้ าไปมีสว่ นร่ วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
เป็ นการตอบแทนชุมชน
2) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
3) ร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานในท้ องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชุมชนอย่างสม่าเสมอ
4) กาหนดให้ มีมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท
1.8 การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม
1) พัฒ นาและปรั บ ปรุ ง ระบบการจัด การสิ่ง แวดล้ อ มในทุก กิ จ กรรมของบริ ษั ท เพื่ อ ลดมลภาวะและ
ผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ มอย่ า งต่อ เนื่ อ ง โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เป้ าหมาย แผนปฏิ บัติ ง าน และการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน
2) ให้ การสนับสนุนการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม รวมทังด
้ าเนินการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่ วมมือ
กับพนักงาน ลูกค้ า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ และ
ความเข้ าใจอันดีตอ่ การจัดการสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัท
3) ส่งเสริ มให้ มีการใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริ ม
กระบวนการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
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4) ส่งเสริ มให้ พนักงานบริ ษัทมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อมภายใต้ ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้ อม ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์ และการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิ ภาพ ผ่าน
การฝึ กอบรมและให้ ความรู้ผา่ นสือ่ ประชาสัมพันธ์ เช่น บอร์ ดประชาสัมพันธ์ Intranet เว็บไซต์บริ ษัท
2. จรรยาบรรณผู้บริหาร
คณะผู้บ ริ ห าร มี ห น้ า ที่ ใ นการวางแผนการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ควบคุมการดาเนินงานของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ บรรลุผลในการดาเนิน
ธุรกิจ ดังนันเพื
้ ่อแสดงว่าผู้บริ หารของบริ ษั ท มีเจตนารมณ์ และความมุ่งมัน่ จะดาเนินธุรกิจอย่างซื่อตรง และ
โปร่ งใส อันจะทาให้ บริ ษัทฯ บรรลุผลสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ และได้ รับการยอมรับจากทุกฝ่ าย บริ ษัทฯ จึง
กาหนด “จรรยาบรรณผู้บริ หาร” โดยมีหลักปฏิบตั ิและความรับผิดชอบสาหรับผู้บริ หาร ดังนี ้
2.1 การปฏิบัติต่อบริษัท/ผู้ถอื หุ้น
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2) บริ หารการดาเนินงานของบริ ษัท และตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
3) ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยการประยุกต์ความรู้ ทักษะการบริ หาร และการจัดการอย่างสุดความสามารถในทุก
กรณี
4) รายงานสถานภาพของบริ ษัทแก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอและครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลใดๆ ของบริ ษัท ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
6) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งทางการค้ า
7) ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
2.2 การปฏิบัติต่อพนักงาน
1) ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน
2) ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงาน ตลอดจนทรัพย์สนิ
ของบริ ษัทและของพนักงานให้ ปลอดภัยอยูเ่ สมอ
3) การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน พึงกระทาด้ วยความเสมอภาค
สุจริ ตใจ เที่ยงธรรม และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
นันๆ
้
4) ส่งเสริ มให้ พนักงานได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถ อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
5) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
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6) ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
7) เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ของพนักงาน
8) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริ ษัทฯ ที่ตงั ้ ไว้ พึงสรรหาและว่าจ้ างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ คุณสมบัติและสัมพันธ์กบั ความต้ องการและการเติบโตของบริ ษัท
9) สร้ างบรรยากาศการทางานแบบมีสว่ นร่ วม และการทางานเป็ นทีม โดยเปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ ร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
2.3 การปฏิบัติต่อลูกค้ า
1) สนับสนุนให้ บริ ษัทจัดส่งสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ โดยมุง่ มัน่ ที่จะยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่องและจริ งจัง
2) สนับสนุนให้ บริ ษัท เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่
บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
3) สนับสนุนให้ บริ ษัทรับประกันสินค้ า และบริ การภายใต้ เงื่อนไขในเวลาอันเหมาะสม
4) สนับสนุนให้ บริ ษัทจัดระบบเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ และดาเนินการ
อย่างดีที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนองย่างรวดเร็ ว
5) รักษาความลับของลูกค้ า และไม่ให้ นาความลับของลูกค้ า มาใช้ ประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น
6) ส่งมอบสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามข้ อตกลงกับลูกค้ า ในราคาที่เป็ นธรรม ไม่ค้ากาไรเกินควร
7) ให้ ข้อมูลข่าวสารและคาแนะนาที่ถูกต้ อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้ า เพื่อให้ ทราบเกี่ยวกับ
สินค้ า และการบริ การ
2.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้า/เจ้ าหนี/้ ลูกหนี ้
1) ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ ากับคู่ค้า/เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ของบริ ษัท
2) ร่วมกันแก้ ไขปั ญหา การเรี ยก การรับ หรื อการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตกับคู่คู่ ค้า/เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้
ของบริ ษัท
3) สนับสนุนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่บริ ษัทมีตอ่ คูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ของบริ ษัทอย่างเคร่งครัด
4) กรณีที่บริ ษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ผู้บริ หารจะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ า/เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ของบริ ษัท
ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
5) รายงานข้ อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้ องกับคูค่ ้ า/เจ้ าหนี ้/ลูกหนี ้ ของบริ ษัท อย่างถูกต้ อง ตรงต่อเวลา และ
สม่าเสมอ
2.5 การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
1) ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
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3) ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คแู่ ข่งทางการค้ า โดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง
2.6 การปฏิบัติต่อสังคม
1) คานึงถึงประโยชน์สว่ นรวม และไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ
สิง่ แวดล้ อม และประโยชน์สาธารณะ
2) สนับสนุนให้ บริ ษัทคืนผลกาไรส่วนหนึง่ ให้ แก่กิจกรรมทีจ่ ะมีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้ อม เป็ น
ครัง้ คราวตามความจาเป็ นและเห็นสมควร
3) ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม
4) สนับสนุนการพัฒนาบริ ษัทอยางยัง่ ยืน เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ภายใต้ การดาเนินธุรกิจทีม่ ีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
2.7 การปฏิบัตติ ่ อชุมชน
1) เข้ าไปมีสว่ นร่วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็ นการตอบแทนชุมชน
2) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
3) ร่วมประชุมแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้ องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีวิต
ความเป็ นอยูข่ องชุมชนอย่างสม่าเสมอ
4) สนับสนุนให้ บริ ษัทมีมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของ
บริ ษัท
2.8 การปฏิบัตติ ่ อสิ่งแวดล้ อม
1) พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อมในทุกกิจกรรมของบริ ษัท เพื่อลดมลภาวะและ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอยางต่อเนื่อง
2) ให้ การสนับสนุนการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม รวมทังด
้ าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และให้ ความร่วมมือ
กับพนักงาน ลูกค้ า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อสร้ างภาพลักษณ์และ
ความเข้ าใจอันดีตอ่ การจัดการสิง่ แวดล้ อมของบริษัท
3) สนับสนุนให้ บริ ษัทมีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริ มกระบวนการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
4) ส่งเสริ มให้ พนักงานบริษัทมีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม ภายใต้ ระบบการจัดการ
สิง่ แวดล้ อม ตลอดจนรณรงค์การอนุรักษ์ และการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. จรรยาบรรณพนักงาน
พนักงาน ถือเป็ นส่วนหนึง่ ทีม่ ีความสาคัญต่อบริษัท มีหน้ าทีใ่ นการขับเคลือ่ นบริ ษัทให้ บรรลุผลสาเร็ จในการ
ดาเนินธุรกิจ นอกจากการใช้ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบตั ิงานแล้ ว บริ ษัทฯ ได้ กาหนด
“จรรยาบรรณพนักงาน” เพื่อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิควบคูไ่ ปกับการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
3.1 การปฏิบัตติ ่ อบริษัท
1) ประพฤติปฏิบตั ิตามระเบียบ คาสัง่ นโยบาย และประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ปรับปรุงและพัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
3) สร้ างภาพพจน์ ชื่อเสียง เกียรติยศอันดีงามให้ เกิดแก่บริษัท
4) มีความภักดี และมีทศั นคติที่ดีตอ่ บริ ษัท ไม่พงึ ประกอบการใดๆ อันมีลกั ษณะเป็ นการแข่งขัน หรื อขัด
ผลประโยชน์กบั กิจการของบริษัท
5) ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทอย่างประหยัด ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และรักษาให้ อยูใ่ นสภาพดี
6) รักษาความลับ ข้ อมูลและข่าวสารในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.2 การปฏิบัตติ ่ อตนเอง
1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมานะอดทน
2) ให้ ความเอาใจใส่และช่วยดาเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความสะอาด
ปลอดภัย และน่ารื่ นรมย์อยูเ่ สมอ
3) ไม่กล่าวร้ ายต่อผู้บริ หาร หรื อพนักงานอื่นโดยปราศจากมูลความจริ ง หรื อกระทาการใดๆ อันจะนาไปสู่
ความแตกแยก หรื อความเสียหายภายในบริษัท
4) รักษาความสามัคคี และความเป็ นน ้าหนึง่ ใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน
5) ละเว้ นอบายมุข การทะเลาะวิวาท และการกระทาที่ผดิ กฎหมายและศีลธรรม รวมทังไม่
้ ประพฤติตน
ในทางเสือ่ มเสียชื่อเสียงทังต่
้ อตนเองและบริ ษัท
3.3 การปฏิบัตติ ่ อผู้บังคับบัญชา
1) พนักงานพึงเชื่อฟั งและปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชาด้ วยความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมัน่ เพียรเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จ
2) เคารพในวิจารณญาณของผู้บงั คับบัญชา ไม่แสดงอาการก้ าวร้ าว ดูหมิ่นและเหยียดหยาม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Business Ethics and Code of Conduct)

เอกสารหมายเลข : AGE-Conduct
แก้ ไขครัง้ ที่
: 02
วันที่อนุมัติใช้ : 26 กุมภาพันธ์ 2561
หน้ า
: 9

3) ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ไม่รายงานเท็จต่อผู้บงั คับบัญชา และเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานตามที่ผ้ บู งั คับบัญชา
มอบหมาย
4) ให้ ความเคารพนับถือ ให้ เกียรติ รู้จกั กาลเทศะ และไม่กระทาตนกระด้ างกระเดื่อง และข้ ามหน้ า
ผู้บงั คับบัญชา
3.4 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
1) พนักงานจะต้ องไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ ากับลูกค้ า
2) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มตี อ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
3) รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาความลับของลูกค้ ามาใช้ ประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น
4) ไม่สญ
ั ญาในสิง่ ทีเ่ กินอานาจหน้ าที่เพียงเพื่อความพอใจของลูกค้ า
3.5 การปฏิบัตติ ่ อเพื่อนร่ วมงาน
1) ปรับตัวให้ สามารถร่วมทางานเป็ นทีมกับผู้อื่นได้
2) ส่งเสริ มและสนับสนุนเพื่อนร่วมงานโดยการให้ ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เสียสละเพื่อส่วนรวม
ด้ วยความจริงใจและเต็มความสามารถ ละเว้ นการกระทาในลักษณะของการแข่งขันกันเอง
3) ให้ เกียรติผ้ อู ื่นโดยไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้ างเป็ นของตนเอง
4) ปฏิบตั ิตอ่ เพื่อนร่วมงานทุกคนด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน พร้ อมรับฟั งความคิดเห็นของ
เพื่อนร่วมงานด้ วยความอดทนอดกลัน้ รู้จกั ข่มใจ ไม่มีอคติและให้ อภัยซึง่ กันและกัน
5) ไม่นาเรื่ องส่วนตัวและข้ อมูลของเพื่อนร่วมงานไปวิพากษ์ วิจารณ์ในทางเสือ่ มเสีย
6) เคารพสิทธิของพนักงานผู้อื่นในบริ ษัท
3.6 การปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
1) ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม
3) ไม่กล่าวหาในทางร้ ายแก่คแู่ ข่งทางการค้ า โดยปราศจากข้ อมูลความจริ ง
3.7 การปฏิบัติต่อชุมชน / สังคม
1) มีจิตสานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
2) อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมที่ดงี ามของชาติ ให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือกิจกรรมทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์
ตามสมควรแก่กรณี
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3) เข้ าไปมีสว่ นร่วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็ นการตอบแทนชุมชน
4) ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
3.8 การปฏิบัตติ ่ อสิ่งแวดล้ อม
1) เข้ าร่วมกิจกรรมและให้ การสนับสนุนการจัดการสิง่ แวดล้ อมของบริ ษัทตามสมควร
2) ให้ ความร่วมมือกับลูกค้ า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ ไป เพื่อสร้ างภาพลักษณ์
และความเข้ าใจอันดีตอ่ การจัดการสิ่งแวดล้ อมของบริษัท
3) ให้ ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน และส่งเสริ มกระบวนการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
4) มีจิตสานึกและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม ภายใต้ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนรณรงค์
การอนุรักษ์ และการใช้ พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พึงคานึงถึงทางเลือกทีม่ ีผลกระทบต่อความเสียหายต่อ
สังคมและสภาพแวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธุรกิจ
1. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จึงควร
ได้ รับ การดูแลจากบริ ษัท ตามสิทธิ ที่ มีตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องหรื อข้ อตกลงที่มี กับบริ ษัท โดยบริ ษัท ฯและ
บุคลากรของบริ ษัท จะปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต เสมอภาค เป็ นธรรม มีคุณภาพ เป็ นไปตาม
สัญญา ข้ อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ
แนวปฏิบตั ิ
1.1
การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้น
1.1.1 ดาเนินธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตัดสินใจดาเนินการต่างๆ ด้ วยความบริ สทุ ธิ์ โปร่ งใสและ
เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
1.1.2 บริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท ให้ มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า มั่น คง และก่ อ ให้ เ กิ ด ผลตอบแทนที่
เหมาะสมแก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้น
1.1.3 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง ตามความเป็ น
จริ ง
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1.2

การปฏิบัติต่อลูกค้ า
1.2.1 จัดให้ มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้อง และคุ้มครองหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินใดๆ ที่ลกู ค้ า
มอบหมายให้ อยูใ่ นความดูแลของบริ ษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม
1.2.2 ดารงไว้ ซงึ่ สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ให้ เพียงพอตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด
เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ของลูกค้ า
1.2.3 ไม่เรี ยกร้ อง หรื อรับเงิน ของขวัญ หรื อรางวัล หรื อสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้ า หรื อบุคคลอื่น
เว้ นแต่เป็ นการรับอันเนื่องจากการให้ ตามประเพณีนิยม
1.2.4 ยึดถือและดารงความซื่อสัตย์สจุ ริ ตเป็ นหลักในการดาเนินธุรกิจ
1.2.5 ปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ทอัน เป็ นที่ ย อมรั บ
โดยทัว่ ไป
1.2.6 ดาเนินธุรกิจโดยถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อกาหนดของทางการ และจะไม่ให้ ความช่วยเหลือ
ส่งเสริ ม หรื อสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
1.2.7 ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ และริ เริ่ มสร้ างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจแก่ลกู ค้ า ตลอดจนทุม่ เทกาลังความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
1.2.8 ใช้ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวัง และเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพแก่ลกู ค้ า เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
1.2.9 จัดเก็ บ รั กษา และดูแลข้ อมูลอันเป็ นความลับของลูกค้ าอย่างรั ดกุมเหมาะสม และจะไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับนันแก่
้ บุคคลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าหรื อ
เป็ นการดาเนินการตามกฎหมาย
1.2.10 สือ่ สารข้ อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัทให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง
1.2.11 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้ าอย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้
ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา
1.2.12 จัดให้ มีระบบ/กระบวนการที่ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ ความปลอดภัย
ของสินค้ าและบริ การ รวมทังความรวดเร็
้
วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดาเนินการ
อย่างถึงที่สดุ เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ ว

1.3

การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
1.3.1 ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานแต่ละคน
1.3.2 ส่งเสริ มพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของพนักงานให้ มีความก้ าวหน้ าและความ
มัน่ คงในอาชีพ
1.3.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่ างกาย
และทรัพย์สนิ ของพนักงาน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Business Ethics and Code of Conduct)
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
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การให้ รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องอยู่บนพื ้นฐานของความถูกต้ องและเป็ นธรรมและ
กระทาด้ วยความสุจริ ต
ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ เกี่ ย วกับ กฎหมายแรงงานและสวัสดิ ภาพของ
พนักงาน
บริ หารพนักงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ โดยไม่เป็ นธรรมและไม่ถกู ต้ อง ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อความก้ าวหน้ าและมัน่ คงในอาชีพการงานของพนักงาน
ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื ้นฐานของศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์และให้ ความเคารพต่อสิทธิ
หน้ าที่สว่ นบุคคล

1.4

การปฏิบัติต่อคู่ค้า
1.4.1 ไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ ากับคู่ค้าโดยไม่สจุ ริ ต และปฏิบตั ิตาม
สัญญา ข้ อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ ค่คู ้ าทราบล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ วย
หลักแห่งความสมเหตุสมผล
1.4.2 ควบคุมดูแลหรื อป้องกันในกรณีที่เกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้ วย
กฎหมาย หรื อขัดต่อข้ อกาหนดของทางราชการ
1.4.3 ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการละเมิดทรั พย์สินทางปั ญญา รวมทังส่
้ ง เสริ มให้ ผ้ บู ริ หาร
พนักงานใช้ ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษัทอย่างมีประสิทธิ ภาพ ใช้ สินค้ าและบริ การที่มี
ลิข สิท ธิ์ ถูก ต้ อง และไม่สนับ สนุนการใช้ สิน ค้ า หรื อบริ ก ารที่ เ ป็ นการละเมิ ดทรั พ ย์ สิน ทาง
ปั ญญา
1.4.4 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อตกลงทางการค้ าอย่างเคร่งครัด เพื่อยังผลให้ เกิดการค้ าที่มีมาตรฐานทัง้
กับคูค่ ้ าในประเทศและต่างประเทศ
1.4.5 จ่ายเงินคูค่ ้ าให้ ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชาระเงินที่ตกลงกัน

1.5

การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1.5.1 แข่งขันทางการค้ าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรมตัง้ อยู่บนพื ้นฐานของการ
ได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
1.5.2 ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต ผิดกฎหมาย
1.5.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้ อมูล
ความจริ ง
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1.6

การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
1.6.1 ปฏิ บั ติ ต ามข้ อตกลงที่ มี ต่ อ เจ้ าหนี ้ กรณี ที่ จ ะไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต้ องรี บ เจรจากั บ
เจ้ าหนี เ้ ป็ นการล่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกั น หาแนวทางแก้ ไขและป้ องกั น ไม่ ใ ห้ เกิ ด ความ
เสียหาย
1.6.2 ให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ อง ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
1.6.3 ไม่เ รี ย ก ไม่รั บ หรื อ ไม่ใ ห้ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไม่สุจ ริ ต กับ เจ้ า หนี ้ ถ้ า มีข้ อ มูลว่ า มี ก ารจ่ า ย
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น พึงหารื อกับเจ้ าหนี ้เพื่อร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรม
และรวดเร็ ว

1.7

การปฏิบัตติ ่ อสังคม
1.7.1 นาหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบตั ิให้ เป็ นส่วนหนึ่งของภารกิจหน้ าที่ โดยจัดทา
นโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คมที่ มุ่ง เน้ น การพัฒ นาและส่ง เสริ ม ในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่
การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณี สัมมาอาชีพ สังคมและสาธารณประโยชน์ และศาสนา
เพื่อให้ องค์กรและพนักงานมีแนวทางในการปฏิบตั ิอย่างเป็ นรูปธรรม
1.7.2 ดาเนินงานอย่างมีส่วนร่ วมในโครงการด้ านการมีส่วนร่ วมรั บผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ที่ร่วมกับสถาบันหรื อหน่วยงานที่เป็ นศูนย์รวมของชุมชนและ
สังคม เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โรงเรี ยน วัด โรงพยาบาล ชมรมในชุมชน เป็ นต้ น
1.7.3 ดาเนินงานและใส่ใจให้ ความสาคัญในเรื่ องความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน และการบริ หาร
จัดการสิง่ แวดล้ อมไม่ให้ มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
1.7.4 สร้ างจิ ตสานึก อันดี ในด้ านความรั บผิ ดชอบต่อสังคมให้ แก่พ นัก งาน โดยให้ มี ส่วนร่ ว มใน
โครงการ หรื อกิจกรรมต่างๆ

1.8

การปฏิบัตติ ่ อชุมชน

1.9

1.8.1

มีสว่ นร่วม และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และเป็ นการตอบแทนชุมชน

1.8.2

ไม่กระทาการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

1.8.3

ร่วมมือกับหน่วยงานในท้ องถิ่น เพือ่ การพัฒนาชีวิตความเป็ นอยู่ของชุมชนอย่างสมา่ เสมอ

1.8.4

ป้องกันผลกระทบที่มีตอ่ ชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท

การปฏิบัตติ ่ อสิ่งแวดล้ อม
1.9.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อมในทุกกิจกรรมของบริ ษัท เพื่อลดมลภาวะ
และผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมอยางต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบตั ิงาน
และการประเมินผลอย่างชัดเจน
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1.9.2

สนับสนุนการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

1.9.3

ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงาน และส่งเสริ ม
กระบวนการนาทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่

1.9.4

มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม
และชุมชน อันเป็ นผลมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท

1.9.5

เผยแพร่การดาเนินงานด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อมแก่พนักงานของบริ ษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ น
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์บริ ษัท รายงาน
ประจาปี รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ของบริ ษัท

2. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการจัดซือ้
การจัดซื ้อสินค้ าและบริ การ เป็ นกระบวนการสาคัญทีเ่ อื ้อให้ ธุรกิจของบริ ษัทดารงอยูไ่ ด้ จึงกาหนดให้
กระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างเป็ นไปตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิ โดยดาเนินการอย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาค ด้ วยการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม เพื่อให้ เกิดการดาเนินการที่ให้ ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
แนวปฏิบตั ิ
2.1

การจัดซื ้อจัดจ้ าง ทังกั
้ บหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทังภายในประเทศและต่
้
างประเทศ ต้ องดาเนินไป
อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ เป็ นธรรม ถูกต้ องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริ ษัทติดต่อ
ด้ วย

2.2

คานึงถึงความต้ องการ ความคุ้มค่าของราคาและคุณภาพของสินค้ าและบริ การ โดยกระบวนการจัดซื ้อ
จะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบวิธีปฏิบตั ิ และขันตอนการจั
้
ดซื ้ออย่างเคร่งครัดและโปร่ งใส ให้ สอดคล้ องกับ
อานาจดาเนินการ รวมถึงให้ ข้อมูลที่ ถูกต้ องครบถ้ วนแก่ค่คู ้ า ด้ วยวิธีการเปิ ดเผยและให้ โอกาสคู่ค้า
อย่างเท่าเทียม ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า และส่งเสริ มการแข่งขันที่เป็ นธรรมระหว่างคูค่ ้ า

2.3

ความสัมพันธ์ กับคู่ค้าควรจะเป็ นไปด้ วยความเสมอภาค ไม่เรี ยกร้ องประโยชน์หรื อทรั พย์ สินอื่นใด
วางตัวเป็ นกลาง ไม่ใ กล้ ชิดกับคู่ค้า จนทาให้ คู่ค้ามี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจที่อาจทาให้ ข าดความ
โปร่งใสยุติธรรมและเท่าเทียมกัน และควรรับฟั งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะที่ค่คู ้ าร้ องเรี ยน หรื อแนะนา
เพื่อปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการปฏิบตั ิงาน
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บุคลากรของบริษัท ไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องในกระบวนการจัดหาคูค่ ้ าทีม่ ีความสัมพันธ์กบั ตนเอง เช่น พ่อแม่
พี่ น้ อง คูส่ มรส บุตร คูส่ มรสของบุตร เป็ นต้ น และต้ องปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณว่าด้ วยความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์

2.5

ไม่ดาเนินการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การ ที่มีการเจาะจงข้ อกาหนดหรื อคุณสมบัติ ของสินค้ าหรื อบริ การ
โดยเฉพาะ หรื อพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้ มเอียงไปทางสินค้ าหรื อบริ การนันๆ
้ อย่างจงใจ
นอกจากจะมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอและมีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน้

2.6

รั ก ษาข้ อมูลความลับต่า งๆ ที่ได้ รับ จากผู้เ สนอราคาหรื อ ผู้เ ข้ า ร่ วมประกวดราคาแต่ละรายไว้ เ ป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยให้ รายอื่นทราบ รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดหาให้ กับคู่
ค้ า/คูแ่ ข่ง เว้ นแต่จะได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจ

2.7

ผู้บริ หารตามอานาจการจัดหา ต้ องควบคุม ดูแล ตรวจสอบให้ พนักงานดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
วิธีปฏิบตั ิ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทังต้
้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการให้ คาปรึ กษา คาแนะนา และรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบตั ิงานด้ วย

2.8

การดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้ าหรื อบริ การต้ องกระทาด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้
มัน่ ใจว่าสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับถูกต้ องตรงตามข้ อ กาหนดต่างๆ ในสัญญาหรื อข้ อตกลงเกี่ยวกับการ
จัดหา อาทิ ปริ มาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบ เป็ นต้ น

3. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
บริ ษัทฯ ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ปราศจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงกาหนด
แนวปฏิบัติด้านสิทธิ มนุษยชนขึน้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ มนุษยชนในทุกกิ จกรรมทางธุรกิ จของบริ ษัท ฯ โดย
คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกระดับ ต้ องตระหนักถึงความสาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ในทุกด้ าน ทุกบุคคล ตลอดจนชุมชนและสังคม ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
แนวปฏิบัติ
3.1
ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบตั ิต่อกันด้ วยความเคารพ ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน และปฏิ บตั ิต่อ
กันอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกาย จิ ตใจ เชื อ้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ
ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม หรื อเรื่ องอื่นใด
3.2
ใช้ ความระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการ
ดาเนินธุรกิจ สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน
3.3
สนับสนุนส่งเสริ มการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
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สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย หรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่าย
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถามให้ ปรึ กษากับ
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่แจ้ งเรื่ องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับ
บริ ษัท โดยใช้ มาตรการคุ้มครองผู้ร้ องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการรายงานการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ตามมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อผู้แจ้ งเบาะแสและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ที่กาหนด
ไว้ ในนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
บริ ษัทฯ มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่ ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนตามนโยบาย
ด้ านสิทธิมนุษยชนนี ้
การกระทาการละเมิดสิทธิ มนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัท ซึ่งจะต้ องได้ รับการ
พิจารณาทางวินยั ตามระเบียบทีบ่ ริ ษัทกาหนดไว้ นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการ
กระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
บริ ษั ทฯ สนับ สนุน ให้ พ นักงานใช้ สิท ธิ ของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบตามรั ฐธรรมนูญ และตาม
กฎหมาย
บริ ษัทฯ จะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวพนักงาน
สู่ส าธารณะจะท าได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากพนัก งานผู้นัน้ ทัง้ นี ก้ ารล่ว งละเมิ ด ถื อ เป็ น
ความผิดทางวินยั เว้ นแต่ได้ กระทาไปตามระเบียบบริ ษัท หรื อตามกฎหมาย
บริ ษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้ พนัก งานมี ช่ อ งทางสื่ อ สาร เสนอแนะและร้ องทุ ก ข์ ในเรื่ อ งคั บ ข้ องใจ
เกี่ ย วกับการท างานซึ่ง ข้ อ เสนอต่า งๆ จะได้ รั บ การพิ จ ารณาอย่างจริ ง จังและก าหนดวิ ธี การแก้ ไข
เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน

4. จรรยาบรรณว่ าด้ วยความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การกระทาใดๆ ของบริ ษัทฯ จะยึดถือประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสาคัญ และจะไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทังในลั
้ กษณะการเข้ าไปเป็ นหุ้นส่วน ดารงตาแหน่งที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทางการ
เงิน หรื อมีความสัมพันธ์ กบั บุคคลภายนอก ทังนี
้ ้กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ พึง
ปฏิบตั ิตามระเบียบของบริ ษัท และจัดทารายงานความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี และทุกครัง้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ในระหว่างปี
แนวปฏิบัติ
4.1
บริ ษัทฯ จะควบคุมดูแลหรื อป้องกัน ในกรณีที่เกิดหรื ออาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้ อง
กับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
หรื อขัดต่อข้ อกาหนดของทางราชการ
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ไม่ใช้ โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัท แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน
หลีกเลีย่ งการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
ในกรณีที่จาเป็ นต้ องทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ต้ องกระทาโดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทา
รายการกับบุคคลภายนอก และกรรมการหรื อพนักงานที่มีสว่ นได้ เสียในรายการนันจะต้
้
องไม่มีสว่ นใน
การพิจารณาอนุมตั ิ
หากรายการใดเข้ าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์ วิ ธีก าร และการเปิ ดเผยข้ อมูลรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ของบริ ษัท จด
ทะเบียนอย่างเคร่งครัด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในวาระใดที่กรรมการมีสว่ นได้ สว่ นเสีย ประธานกรรมการจะขอ
ความร่วมมือให้ กรรมการปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยขอให้ กรรมการแจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงด
ออกเสียงหรื อความเห็นใดๆ ในวาระนันๆ
้

5. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการทารายการระหว่ างกัน
5.1
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจ ารณาอนุม ตั ิห ลัก การเกี่ย วกับ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่มีเ งื ่อ นไขการค้ า
โดยทัว่ ไป ในการทาธุร กรรมระหว่า งบริ ษัท และบริ ษัท ย่อ ย กับ กรรมการ ผู้บริ ห าร หรื อบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้ อง โดยได้ มีการกาหนดให้ การทารายการระหว่างกันของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อยกับบุค คล
ที ่อ าจมีค วามขัด แย้ ง จะต้ อ งเป็ นไปตามเงื ่อ นไขการค้ า ปกติห รื อ ราคาตลาด ภายใต้ เ งื ่อ นไขที่
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยในกรณีของการทา
รายการระหว่า งกัน ที่เ ป็ นไปตามการค้ า ปกติ ฝ่ ายบริ ห ารสามารถดาเนิน การได้ ต ามปกติภายใต้
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิไว้ ตามมติการประชุมในวันดังกล่าว ทั ้งนี ้ ทาง
บริ ษัทจะจัดทารายงานสรุ ปเพื่อรายงานให้ กบั ทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
5.2
กรณีที ่ก ารท ารายการระหว่า งกัน ไม่เ ป็ นรายการทางการค้ า ปกติ จะกาหนดให้ ต้ อ งน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมก่อนการเข้ าทารายการ ทั ้งนี ้หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการดังกล่าว บริ ษัทจะพิจารณาให้ ผ้ ปู ระเมินราคา
อิสระ หรื อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านนั ้นๆ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบใช้ ใ นการประกอบการตัดสินใจและให้
ความเห็นต่อ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมตั ิรายการดังกล่าวก่อนการเข้ า
ทารายการ ทั ้งนี ้การพิจารณาอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ดังกล่า วต้ องปฏิบตั ิใ ห้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ซึ ่ง ผู้ที่อ าจมีค วามขัด แย้ ง หรื อ มีสว่ นได้ เ สีย ในการท ารายการ
ระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนันๆ
้
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คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็ นผู้พิ จ ารณาตรวจสอบถึ ง ความเหมาะสมของราคา และค วาม
สมเหตุสมผลของการทารายการ และคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิรายการ
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริ ษัทฯจะต้ องปฏิบตั ิตามภายใต้ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพ.ศ.2546 และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 จะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและการ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกันอย่างเคร่งครัด
ในกรณีที่บคุ คลที่เกี่ยวโยง จาเป็ นต้ องทารายการที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง ให้ คานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริ ษัทเป็ นหลักและให้ ทารายการนันเสมื
้ อนการทารายการกับบุคคลภายนอกโดยกรรมการผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคน ที่เกี่ยวข้ องกับรายการนันๆ
้ ต้ องไม่มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
ในกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้ าข่ายจะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นตาม
ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยก่ อ นการท ารายการ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารเปิ ดเผย
รายละเอี ย ด อาทิ ชื่ อ ความสัม พัน ธ์ ข องบุค คลที่ เ กี่ ย วโยง นโยบายการก าหนดราคา มูล ค่า ของ
รายการ เหตุผลของการท ารายการ รวมทัง้ ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกับ รายการ
ดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

6. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ
คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเรื่ องการรายงานการมีสว่ นได้ สว่ นเสียของกรรมการและผู้บริ หารของ
บริ ษัท เพื่อความโปร่งใสและป้องกันปั ญหาที่อาจจะก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนี ้
แนวปฏิบัติ
6.1
กรรมการหรื อผู้บริ หาร รวมถึง บุคคลในครอบครัวที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องหรื อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จะต้ อง
จัดทาและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้ เสียให้ กบั บริ ษัท โดยที่กรรมการและผู้บริ หารแต่ละท่านจะต้ อง
จัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสียนับตังแต่
้ วนั ที่เข้ าดารงตาแหน่ง
6.2
คณะกรรมการกาหนดให้ มีการทบทวนรายงานการมีสว่ นได้ เสียดังกล่าวเป็ นประจาทุกเดือนสิงหาคม
ของทุกปี หรื อภายใน 7 วัน หลังจากทราบว่ามีการเปลีย่ นแปลงข้ อมูล
6.3
กรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ จัด ท าและรายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เมื่ อ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลีย่ นแปลง
6.4
คณะกรรมการมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้จดั เก็บรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
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7. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ของ
บริษัท
การป้องกันข้ อมูลภายในมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จของบริ ษัท รวมทังมี
้ ความสาคัญต่อความ
มัน่ คงในอาชีพการงานของบุคลากรทุกคนด้ วย เพื่อให้ การให้ ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทาง
ที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริ ษัท กรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทใน
เครื อและบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้ อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนาไปสู่
การแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง บุคคลที่เกี่ยวข้ อง หรื อบุคคลอื่น แม้ พ้นสภาพ หรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ไป
แล้ วก็ตาม รวมถึงการนาข้ อมูลภายในไปใช้ ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ กาหนดแนวฏิบตั ิไว้
ดังนี ้
7.1 การรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน
แนวปฏิบัติ
1) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ และบุคคลภายในอื่น พึงรักษาข้ อมูลภายใน
และเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกอันไปสูก่ ารแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรื อบุคคล
อื่นในทางมิชอบ หรื อก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัท
2) กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัท และบริ ษัทในเครื อ และบุคคลภายในอื่น ต้ องไม่ นาข้ อมูล
ความลับของบริ ษัทไปใช้ เพื่อผลประโยชน์แต่ตนเองหรื อเพื่อประโยชน์แก่บคุ คลอื่นไม่ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม หรื อแม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ไปแล้ ว
3) บริ ษัทฯ กาหนดให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคู่สญ
ั ญาและข้ อตกลงที่มีไว้ กับคู่สญ
ั ญาถือเป็ นความลับที่ไม่
อาจเปิ ดเผยให้ บคุ คลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทและคู่สญ
ั ญาเท่านันบริ
้ ษัทฯ มอบหมายให้
ผู้บงั คับบัญชาในลาดับขันต่
้ างๆ มีความรับผิดชอบที่จะต้ องควบคุมไม่ให้ มีการรั่วไหลของข้ อมูลและ
ข่า วสารที่ สาคัญ ของบริ ษัท เผยแพร่ ก่อ นการเผยแพร่ อ ย่า งเป็ นทางการ ถ้ า มี การกระท าฝ่ าฝื นจะ
พิจารณามาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริ ษัท
4) การใช้ ข้อมูลภายในร่วมกันของพนักงานจะต้ องอยู่ในกรอบหน้ าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่พนักงาน
พึงได้ รับมอบหมายเท่านัน้
5) กรณี ถูก ถามหรื อ ขอให้ เปิ ดเผยข้ อ มูลในส่ว นที่อ ยู่นอกเหนื อความรั บผิ ด ชอบให้ ป ฏิเ สธการแสดง
ความเห็ น ต่า งๆ ด้ ว ยความสุภ าพและแนะน าให้ ส อบถามจากหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและ
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รั บ ผิ ด ชอบในการเปิ ดเผยข้ อมู ล นัน้ โดยตรง เพื่ อ ให้ การให้ ข้ อมู ล ถู ก ต้ องและเป็ นไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน
7.2 การซือ้ หรือขายหลักทรัพย์
แนวปฏิบตั ิ
1) ห้ ามกรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทในครื อนาข้ อมูลงบการเงินรวมถึงข้ อมูลอื่นที่มี
ผลกระทบต่อ ราคาหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท ที่ ท ราบไปเผยแพร่ แ ก่ บุค คลภายนอกหรื อ ผู้ที่ มิ ได้ มี ส่ว น
เกี่ยวข้ อง และควรละเว้ นการซื ้อขายหลักทรัพย์อย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง แต่หากข้ อมูลมีความซับซ้ อนมาก
ควรรอถึง 48 ชัว่ โมง ภายหลังจากข้ อมูลได้ มีการเผยแพร่แล้ ว
2) กรรมการ ผู้บริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงาน
ของบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ ประสงค์ ที่จะซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท จะต้ องแจ้ งความประสงค์ใน
การซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริ ษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขาย
3) กรรมการ และผู้บริ หารสี่รายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ.23/2551
รวมถึงคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท มีหน้ าที่ต้องรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ พ.ศ.2535 พร้ อมทัง้ จัดส่งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการซื ้อขายโอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกับที่สง่ รายงานต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรการบทลงโทษ
กรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยคนใดที่ไม่ปฏิบัติจรรยาบรรณว่าด้ วยการ
รักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายในและการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทดังกล่าวจะถูกพิจารณาลงโทษทาง
วินยั โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้ แก่การตักเตือนด้ วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์
ตลอดจนอาจถูกพิจารณาลงโทษถึงขันให้
้ ออกจากงาน รวมทังอาจมี
้
ความผิดทังทางอาญาและทางแพ่
้
งตามพระ
ราชบัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือ จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับเป็ นเงินไม่เกิน 2 เท่าของ
ประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
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8. จรรยาบรรณว่ าด้ วยความเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษัทฯ จะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อการกระทาอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมืองทังทางตรงและทางอ้
้
อม ซึ่ง
รวมถึงการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท ในกิจกรรมที่จะทาให้ บริ ษัท สูญเสียความเป็ นกลางทางการเมือง และ/หรื อ
ได้ รับความเสียหายจากการเข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องในกิจกรรมดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ให้ ความเคารพในสิทธิ เสรี ภาพในการใช้ สิทธิ ทางการเมือง ภายใต้ กฎหมายและ
ระบอบประชาธิปไตย โดยให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือแนวปฏิบตั ิ ดังนี ้
แนวปฏิบตั ิ
8.1
บริ ษัทฯ ให้ การสนับสนุนงานทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยพนักงานมีสทิ ธิที่จะ
เข้ าไปมีสว่ นร่วมหรื อสนันสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้ อย่างอิสระเป็ นการส่วนตัว แต่ต้องกระทา
นอกเวลาปฏิ บัติง าน และห้ า มไม่ให้ แ อบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อ ใช้ ท รั พยากรของบริ ษัทฯ ไป
สนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง กลุม่ ทางการเมือง หรื อนักการเมืองคนใดคนหนึง่ ไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมและหลีกเลีย่ งการกระทาที่ทาให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจว่าเป็ นการกระทาของบริ ษัท
8.2
บริ ษัทฯ สนับสนุน ให้ พนักงานทุกคนใช้ สิทธิ ข องตนเองในฐานะพลเมือ งดีตามกฎหมาย โดยไม่ใ ช้
ต าแหน่ ง ในบริ ษั ท ฯ ชื่ อ หรื อ ตราบริ ษั ท ฯ ชัก จูง ผู้อื่ น ให้ จ่ า ยเงิ น อุด หนุน หรื อ ให้ ก ารสนับ สนุน แก่
นักการเมือง หรื อพรรคการเมืองใดๆ และห้ ามไม่ให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมใดที่อาจก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจว่าบริ ษัทฯ มีสว่ นร่วม หรื อให้ การสนับสนุนแก่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
8.3
ห้ ามผู้บังคับบัญชาพนัก งานในทุกระดั บชัน้ สั่งการ หรื อ โน้ มน้ าวด้ ว ยวี ธีใ ดๆ ที่ ทาให้ พนักงานและ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเข้ าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท
8.4
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับการเมืองในสถานที่
ทางาน หรื อในเวลางาน อันอาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางความคิด
9. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้ เงินสนับสนุน
เงินบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อเงินสนับสนุน การให้ หรื อรับเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุน ต้ องกระทาในนาม
บริ ษัท เป็ นไปอย่างโปร่ งใสและถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาคหรื อเงินสนับสนุน ถูกนาไปใช้
เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริ จาค ไม่ได้ ถกู นาไปเพื่อใช้ ในการอันไม่สจุ ริ ตใดๆ
แนวปฏิบัติ
9.1
การให้ เงินบริ จาคเพื่อการกุศลแก่องค์กรใดๆ ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ต้ องเป็ นองค์กรที่
เชื่อถือได้ และจะต้ องดาเนินการในนามบริ ษัท ด้ วยความโปร่งใส ผ่านขันตอนตามระเบี
้
ยบของบริ ษัทที่
กาหนดไว้ และถูกต้ องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่า เงินบริ จาคได้
ถูกใช้ เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและ/หรื อตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริ จาคอย่างแท้ จริ ง
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การให้ เ งิ น สนับ สนุน แก่ อ งค์ ก รหรื อ กิ จ กรรมใดๆ ต้ อ งมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ง เสริ ม ธุ ร กิ จ และ/หรื อ
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัทฯ และต้ องมีการระบุชื่อ และ/หรื อ ตราสัญลักษณ์ของกลุม่ บริ ษัทอย่างชัดเจน
ดาเนิ นการด้ วยความโปร่ งใส ผ่านขัน้ ตอนตามระเบี ยบของบริ ษั ท ฯ ที่ ก าหนดไว้ และถูก ต้ อ งตาม
กฎหมาย

9.3

บริ ษัทฯ กาหนดให้ มีอานาจดาเนินการในเรื่ องการบริ จาคและการให้ เงินสนับสนุนที่กาหนดจานวนและ
ลาดับชันในการพิ
้
จารณาอนุมตั ิไว้ อย่างชัดเจน และมีการเก็บหลักฐานการอนุมตั ิและบันทึกบัญชีโดย
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน รวมถึงการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบระบบงานภายในและผู้สอบบัญชีอิสระ
ภายนอกเพื่อให้ มนั่ ใจได้ วา่ การบริ จาคและให้ เงินสนับสนุนเป็ นไปโดยสุจริ ตและโปร่งใส

10. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์ สนิ หรือประโยชน์ อ่ ืนใด
การให้ หรื อรับของขวัญ หรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด สามารถกระทาได้ ในวิสยั ที่สมควร โดยให้ อยู่ในมูลค่า
ที่เหมาะสม และไม่ควรเรี ยกร้ องให้ หรื อรับ หรื อสัญญาว่าจะให้ หรื อจะรับของขวัญหรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นไม่
ว่ากรณีใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดอิทธิ พลต่อการตัดสินใจของผู้รับ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิว่าด้ วยการให้ หรื อรั บ
ของขวัญหรื อทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด
แนวปฏิบตั ิ
10.1 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงินผลประโยชน์
ของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด หรื อสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สจุ ริ ต หรื อเกินปกติวิสยั จาก
ผู้เกี่ยวข้ องในกิจการของบริ ษัท
10.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงินผลประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่ร่วมทาธุรกิจด้ วย ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อรับเพื่อตนเอง หรื อผู้อื่น
ที่สอ่ ไปในทางจูงใจให้ ปฏิบตั ิ/ละเว้ นปฏิบตั ิหน้ าที่ในทางมิชอบ หรื อกระทาผิดกฎหมาย
10.3 กรณี ที่นิติ บุคคลหรื อบุคคลภายนอกที่ เกี่ ยวข้ อ งทางธุร กิ จกับบริ ษัท ให้ สิ่งของหรื อผลประโยชน์ แ ก่
ผู้บ ริ ห ารหรื อพนักงานเพื่ อเป็ นสิน นา้ ใจ ผู้บริ ห ารหรื อ พนัก งานต้ องใช้ ดุลยพิ นิ จพิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสม สมควร หรื อ/และ ถูกต้ องด้ วย โดยคานึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผู้บริ หารหรื อ
พนักงานไม่รับแล้ วจะเป็ นการเสีย น ้าใจและกระทบต่อความสัมพันธ์ ที่ดีทางธุรกิจก็ให้ รับได้ ตามความ
เหมาะสมของธุรกิจ
10.4 การรับของขวัญหรื อทรัพย์สินควรจะเป็ นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา อาจเป็ น
การรั บจากผู้เกี่ ยวข้ อง คนรู้ จัก การรั บควรรั บในลั กษณะที่เป็ นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่า
พอสมควร ไม่เป็ นการรั บทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรื อทรั พย์สินนันต้
้ องไม่ใช่สิ่งผิด
กฎหมาย
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ห้ ามบุคลากรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ตลอดจนครอบครัว เรี ยกร้ อง หรื อรับของขวัญทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้ า คู่ค้า หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ไม่วา่ กรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความลาเอียง หรื อลาบากใจ
หรื อเป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
10.6 บุคลากรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ต้ องไม่ให้ สินบน หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใด ที่มีลกั ษณะ
คล้ ายคลึงกันแก่บคุ ลากรของบริ ษัทเอง หรื อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ การให้
ของขวัญทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้ าหน้ าที่ของรัฐทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ต้ องให้ แน่ใจ
ว่าการให้ นนไม่
ั ้ ขดั ต่อกฎหมายและจารี ตประเพณีท้องถิ่น
10.7 ไม่พงึ กระทาการให้ และรับของขวัญซึง่ มีมลู ค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้ กนั ระหว่างผู้บงั คับบัญชา
และผู้ใต้ บงั คับบัญชา ไม่วา่ โอกาสใดๆ ก็ตาม
10.8 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ตลอดจนบุคคลในครอบครัว ต้ องหลีกเลี่ยง
การให้ หรื อรับสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ยกเว้ นแต่
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจตามปกติ หรื อในเทศกาล หรื อประเพณีนิยม
10.9 การดาเนินธุรกิจร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทังภายในประเทศ
้
และต่างประเทศ ต้ อ งดาเนินไปอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ถูกต้ องตามกฎหมายของไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศที่บริ ษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้ วย
10.10 หน่วยงานที่ติดต่อกับคู่ค้า ลูกค้ า ผู้ร่วมทุน หรื อผู้ที่มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับธุรกิ จของบริ ษัท ต้ องแจ้ งให้
ผู้เกี่ยวข้ องดังกล่าวทราบถึงจรรยาบรรณนี ้ด้ วยอย่างสม่าเสมอ
10.11 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ จงใจ หรื อละเลย หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
แนวปฏิบตั ินี ้ ให้ ถือว่าผู้นนประพฤติ
ั้
ปฏิบตั ิตนไม่เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับที่บริ ษัทฯ กาหนดและอาจ
ถูกสอบสวนหรื อลงโทษตามนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบตั ิด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษัท
10.12 กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน สามารถให้ หรื อรับของขวัญ พันธมิตรทางธุรกิจได้ ดังต่อไปนี ้
1) ในกรณีที่ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ หรื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดให้
ส่งคืนแก่ผ้ ูให้ โดยทันที ถ้ าไม่สามารถส่งคืนได้ ให้ ส่งมอบแก่ผ้ บู ังคับบัญชาเพื่ อส่งต่อให้ แผนก
แรงงานสัมพันธ์และธุรการเป็ นผู้จดั เก็บ และให้ รายงานต่อกรรมการบริ หารพิจารณานาไปจัดสรร
ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ โดยส่วนรวม
2) ของขวัญที่บุคคลอื่นมอบให้ แก่บริ ษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ ที่ สาคัญๆ ของ
บริ ษัทฯ เช่น เมื่อมีการลงนามสัญญาร่วมทุนต่างๆ ของบริ ษัทฯ เมื่อมีการรับรางวัลต่างๆ หรื อของ
ที่ระลึกจากการร่ วมในกิจกรรมช่วยเหลือสังคม เป็ นต้ น อนุญาตให้ บุคลากรของบริ ษัท ฯ รับแทน
บริ ษั ท ฯ และส่ ง มอบให้ แผนกแรงงานสัม พัน ธ์ แ ละธุ ร การเป็ นผู้ จั ด เก็ บ และให้ ร ายงานต่ อ
กรรมการบริ หาร
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10.13 บุคลากรของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผ้ บู งั คับบัญชา แม้ ผ้ บู งั คับบัญชาจะ
ยินยอมหรื อรู้เห็นเป็ นใจให้ ญาติของตนรับของขวัญจากบุคลากรที่เป็ นผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา เว้ นแต่กรณี
ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ ของขวัญแก่กนั
10.14 กรณีการรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใด ไม่วา่ จะเป็ นการรับทังจากในประเทศหรื
้
อจากต่างประเทศ ไม่
ว่าจะระบุเป็ นของส่วนตัวหรื อไม่ แต่จาเป็ นต้ องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์ อนั ดี
ระหว่างบุคคล ก็สามารถกระทาได้ โดยผู้รับจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว โดยแบ่งเป็ น
2 กรณี ดังนี ้
กรณีการรั บสิ่งของที่มีมูลค่ าไม่ เกิน 5,000 บาท บริ ษัทฯ จะต้ องนาสิ่งของที่ได้ รับมา ส่งมอบให้
แผนกแรงงานสัมพันธ์และธุรการ บันทึกการรับสิง่ ของ เพื่อนาไปกระจายให้ แก่พนักงานโดยจับฉลากของขวัญใน
กิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯ
กรณีการรับสิ่งของที่มีมูลค่ าเกิน 5,000 บาท บริ ษัทฯ จะต้ องนาสิ่งของที่ได้ รับมา ส่งมอบให้ แผนก
บัญชี บันทึกการรั บสิ่งของ และขึ ้นทะเบียนสิ่งของเป็ นทรั พย์ สินของบริ ษัท จากนัน้ พิจารณาว่าหน่วยงานใด
สามารถนาไปใช้ ได้ หรื อไม่ หากไม่เป็ นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานใด ให้ ดาเนินการขออนุมตั ิจาหน่ายทรัพย์สนิ ต่อไป
11. จรรยาบรรณว่ าด้ วยทรัพย์ สนิ ทางปั ญญา
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ โดยการ
นาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ องตรวจสอบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
แนวปฏิบตั ิ
11.1 บริ ษัทฯ ต้ องดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน
รวมถึงข้ อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ อง สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับ
ทางการค้ า และข้ อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ
11.2 บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดหรื อนาสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ องไปใช้ ในทางที่ผิด
11.3 บุคลากรของบริ ษัทฯ ที่ มีหน้ า ที่รักษาความลับทางการค้ า กระบวนการผลิตผลิต ภัณฑ์ หรื อวิธีการ
ประกอบธุร กิ จ ที่เป็ นความลับ จะต้ องรั กษาความลับ นัน้ ๆ ให้ ป ลอดภัย ที่สุด และป้องกันมิใ ห้ ข้ อมูล
เหล่านันรั
้ ่วไหล
11.4 บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่นไม่นาผลงานของผู้อื่นแม้ เพียง
บางส่วนไปใช้ เป็ นประโยชน์สว่ นตนโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อให้ คา่ ตอบแทนแก่เจ้ าของงานเสียก่อน
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12. จรรยาบรรณว่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ ในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ทังในส่
้ วนของ
การบริ หารจัดการ การจัดเก็บข้ อมูลและการประมวลผลระบบงานสาคัญต่างๆ ซึ่งสามารถทาให้ การดาเนินงาน
ด้ านการสื่อสารภายในของบริ ษัทฯ เกิดความสะดวกรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพมากขึ ้นเป็ นการเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขันทางธุรกิจได้ เป็ นอย่างดี เพื่อให้ การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อยเกิดประโยชน์สูงสุดและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบการจัดการสารสนเทศที่ชัดเจน
ถูกต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
แนวปฏิบตั ิ
12.1 พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และอีเมล์ได้ อย่างถูกต้ องคานึงถึงการ
รักษาความปลอดภัย การไม่ละเมิดสิทธิผ้ อู ื่น ไม่ประสงค์ร้าย หรื อทาให้ เสือ่ มเสียชื่อเสียง รักษาชื่อเสียง
ของบริ ษัท
12.2

พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เชื่อมต่อได้ อย่างปลอดภัย โดยการ
ปกป้องการเข้ าถึงข้ อมูลและซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ การควบคุมบริ หารสิทธิการใช้ งานเท่าที่ จาเป็ นใน
การทางานและการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอย่างเคร่งครัด

12.3

พนักงานทุกระดับของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เชื่อมต่อเพื่อการดาเนินธุรกิจได้ อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่นาไปใช้ งานเรื่ องส่วนตัวที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ทางาน หรื อการดาเนินธุรกิจ
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