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สารจากคณะกรรมการบริษัท
เรี ยน กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกท่าน
บริ ษัทได้ จดั ทําจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนได้ รับทราบและยึดถือเป็ น
แนวทางในการปฎิบตั ิหน้ าที่การงานของตนเอง และมีการปรับปรุงต่อมาอีกหลายครั้ง เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับบริ ษัท
และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บัดนี ้คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรปรับปรุ งเนื ้อหา ให้ มีความชัดเจนและสอดคล้ อง
กับนโยบายกํากับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่ปรับปรุงพร้ อมกันในครัง้ นี ้
เป็ นที่ทราบกันดีว่าการกระทําใด ๆ เกิดจากจิตสํานึก ความเชื่อ จึงเป็ นภารกิจสําคัญที่บริ ษัทฯ จะต้ องปลูกฝั ง
จรรยาบรรณธุรกิจให้ หยัง่ รากลึกลงในใจของพนักงานทุกคน ซึ่งจะส่งผลให้ การกระทําใด ๆ ของพวกเราทุกคน ปฏิบตั ิได้
โดยไม่ลงั เลในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจที่ยดึ ถือปฏิบตั ิ ตามคํากล่าวของท่านศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั ที่กล่าว
ว่า “สิง่ ที่ถกู ต้ อง คือ ถูกต้ อง แม้ ไม่มีใครทําสิง่ นั้น สิง่ ที่ผิด คือ ผิด แม้ ทกุ คนทําสิง่ นั้น”
ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน รวมถึงบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทฯ มีอํานาจควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ ตัวแทนของบริ ษัท จะยึดถือจรรยาบรรณธุรกิจนี ้เป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะช่วยสร้ างความดีงามอย่างยั่งยืนต่อตนเอง และส่งต่อความยั่งยืนสู่ครอบครั ว เพื่อน
ร่ วมงาน บริ ษัท และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกกลุม่ ในสังคม ให้ ทกุ ภารกิจเคลื่อนที่ไปอย่างโปร่ งใส มีจริ ยธรรม อันจะส่งผลให้
เกิดการเติบโตอย่างยัง่ ยืนต่อ ๆ ไปในอนาคต

- ลงนาม -

- ลงนาม -

(ดร.ถกล นันธิราภากร)
ประธานกรรมการบริ ษัท

(นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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จรรยาบรรณธุรกิจ
ตลอดเวลาของการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ยึดมัน่ แนวทางการบริ หารงานตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม สร้ างความน่าเชื่อถือ
ในการบริ หารจัดการ ด้ วยยึดหลักการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียกับองค์กรด้ วยความเป็ นธรรม รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบ
ทังภายในและภายนอกที
้
่เป็ นมาตรฐาน
ทังนี
้ ้เพื่อให้ การดําเนินงานขององค์กรดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงมี
แนวทางในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ บนพื น้ ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบ ความโปร่ ง ใส และความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ กํ า หนด
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึง่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะยึดถือเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิในการทํางาน ดังนี ้

หมวดที่ 1 จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน
(1) การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญในเรื่ องการเคารพ และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยกําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และเคารพจารี ตประเพณีที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
1.2 ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับในการทํางานของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
(2) การปฏิบัตติ น
2.1 มัน่ ในคุณธรรมและความถูกต้ องเที่ยงธรรม ต้ องไม่แสวงหาตําแหน่ง ความดีความชอบหรื อผลประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ
จากผู้บงั คับบัญชา หรื อจากบุคคลอื่นใด
2.2 ละเว้ นจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทังปวง
้
ไม่ประพฤติในทางที่อาจจะทําให้ เสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเองและ
ของบริ ษัทฯ เช่น ไม่เสพสุราเป็ นนิจ ไม่ย่งุ เกี่ยวกับสิ่งเสพติดทุกประเภท ไม่กระทําตนเป็ นคนมีหนี ้สินรุ งรัง ไม่หมกมุ่นใน
การพนัน เป็ นต้ น
2.3 ไม่ประกอบอาชีพ หรื อ วิชาชี พ หรื อกระทําการอันใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อ ชื่ อเสียงของตนเองและ
บริ ษัทฯ
2.4 หลีกเลี่ยงการนําเอาข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของบุคลากรอื่น ทังในเรื
้ ่ องที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานหรื อเรื่ องส่วนตัวไป
เปิ ดเผย หรื อวิพากษ์ วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บคุ ลากรหรื อภาพพจน์ของบริ ษัทฯ
2.5 รักษาและร่วมสร้ างให้ เกิดความสามัคคีในหมูค่ ณะ
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(3) การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความรั บผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความขยัน หมั่นเพียร และความมีระเบียบวินัย
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ พึงปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ขยันหมัน่ เพียร มีวินยั
และยึดมัน่ ในชื่อเสียง ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1 ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่รับผิดชอบด้ วยความขยันหมัน่ เพียร ตังใจและเอาใจใส่
้
อุทิศตนให้ กบั งานของบริ ษัทฯ อย่างเต็ม
กําลังความสามารถ และมุ่งมัน่ สู่ความสําเร็ จของงาน เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ และเคร่ งครัดต่อกิจกรรมทังปวงที
้
่ จะ
เสริ มสร้ างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และพัฒนาองค์กรสูค่ วามเป็ นเลิศ
3.2 ปฏิบตั ิงานที่ได้ รับมอบหมายด้ วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทังมี
้ ความสํานึกในหน้ าที่และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลของการปฏิบตั ิหน้ าที่
3.3 ใช้ เวลาในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลตามที่กําหนด รวมทังไม่
้ กระทํา หรื อชักจูงผู้อื่นให้ ใช้
เวลาปฏิบตั ิงานเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
3.4 พัฒนาตนเองให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม หมัน่ ฝึ กฝน ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ นํามาช่วย
พัฒนาการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เจริ ญก้ าวหน้ ายิ่งขึ ้น
3.5 พนักงานที่เป็ นผู้บงั คับบัญชา ปฏิบตั ิกบั ผู้ร่วมงาน และผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความสุภาพ มีนํ ้าใจ และมีมนุษยสัมพันธ์
อันดี เป็ นผู้นําและแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา ทังในด้
้ านการปฏิบตั ิงาน สร้ างขวัญกําลังใจ และยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของผู้ใต้ บงั คับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยหลักการและเหตุผลที่ถกู ต้ องตามทํานอง
คลองธรรม
3.6 พนักงานที่เป็ นผู้ใต้ บงั คับบัญชา ไม่แสดงความก้ าวร้ าว กระด้ างกระเดื่อง หรื อกระทําตนเป็ นปรปั กษ์ ต่อผู้บงั คับบัญชา
ให้ เกียรติ และรู้จกั กาละเทศะ ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผู้บงั คับบัญชา
3.7 ร่ ว มใจกันเสริ ม สร้ าง ปกป้อ ง และรั ก ษาชื่ อ เสี ยงของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยการมี ทัศนคติ และเป็ นพนัก งานที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ
แสดงออกด้ วยความชื่นชม และภูมิใจ รวมทังเสริ
้ มสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีของบริ ษัทฯ ต่อสาธารณชน
(4) การรั กษาข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเพื่ อ
ประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ซึง่ อาจส่งผลกระทบให้ บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเอง หรื อผู้อื่น โดยใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ พึงใช้ ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ เท่านัน้
4.2 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ ที่ยังไม่ควรเปิ ดเผย เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่ผ้ ูมีอํานาจอนุมตั ิให้ เปิ ดเผยได้ หรื อเป็ นข้ อมูลที่
เผยแพร่ตอ่ สาธารณชนแล้ ว
4.3 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเชิงธุรกิจต่อคูแ่ ข่งขัน แม้ หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ
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(5) การรั กษาทรั พย์ สนิ ของบริษัทฯ
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีหน้ าที่รับผิดชอบในการใช้ ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประสิทธิ ภาพ
มากที่สดุ ทังนี
้ ้ได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
5.1 ใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
5.2 ดูแล รักษาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในสภาพดี มิให้ ชํารุ ด สูญหาย เพื่อประโยชน์ในการใช้ งานอย่างมีประสิทธิภาพ
และยัง่ ยืน
5.3 ไม่นําทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อเอื ้อประโยชน์ตอ่ บุคคลอื่น
(6) การใช้ สทิ ธิทางสังคม และการเมือง
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน มีสทิ ธิ และเสรี ภาพที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ
อันเป็ นการไม่ถกู ต้ อง ขัดกับกฎหมายหรื อศีลธรรม ทําให้ สงั คมไม่สงบสุข และรักษาไว้ ซงึ่ เกียรติและศักดิ์ศรี แห่งตน ให้ เป็ นที่ยอมรับ
ตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่ ทังนี
้ ้ได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
6.1 ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริ มให้ ใช้ สทิ ธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
6.2 ไม่กระทําการใดๆ อันอาจจะทําให้ เข้ าใจได้ ว่า บริ ษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้ อง หรื อให้ การสนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่งพรรค
การเมืองใด

หมวดที่ 2 จรรยาบรรณของบริษัท
(1) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียด้ วยความเป็ นธรรม
1.1 การปฎิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม และจริ ยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้
เจริ ญเติบโตก้ าวหน้ า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั การลงทุนของผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยื น โดยยึดหลักการการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงกํ าหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1.1.1 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด้ วยความโปร่ งใส ระมัดระวัง รอบคอบ
และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
1.1.2 นําเสนอรายงานสถานภาพของบริ ษัทฯ ผลประกอบการฐานะข้ อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดย
สมํ่าเสมอ และครบถ้ วนตามความจริ ง
1.1.3 แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กร ทังในด้
้ านบวกและด้ านลบ ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ
ความเป็ นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
1.1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ ข้อมูลของบริ ษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชน หรื อ
ดําเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั องค์กร
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1.2 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญ จึงได้ นํามาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001: 2015 เข้ ามาใช้ ใน
องค์กร โดยได้ กําหนดนโยบายคุณภาพไว้ ว่า “เราจะสร้ างความประทับใจให้ ลกู ค้ า ด้ วยบริ การที่รวดเร็ ว เน้ นสินค้ าคุณภาพ พร้ อม
พัฒนาบุคลากร ด้ วยการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง”
1.3 การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ ดําเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความ
เกื ้อหนุนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย ให้ การปฏิบตั ิต่อคู่ค้า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทํา ให้ เ กิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ปฏิ บัติตามพันธสัญ ญาอย่า งเคร่ งครั ด เพื่ อ บรรลุผ ล
ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1.3.1 ไม่ดําเนินการที่ทจุ ริ ตในการค้ ากับคูค่ ้ า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดําเนินการที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ อง
เปิ ดเผยรายละเอียดต่อคูค่ ้ า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาอย่างรวดเร็ว และยุติธรรม
1.3.2 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ต้ องรี บแจ้ ง
ให้ คคู่ ้ า และ/หรื อ เจ้ าหนี ้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ ไข
1.4 การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ า โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหา
ข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1.4.1 ปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
1.4.2 ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย โดยปราศจากความจริ ง
1.4.3 ไม่ละเมิดความลับ หรื อล่วงรู้ความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีฉ้อฉล
1.5 การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทฯ นันให้
้ ความสําคัญกับพนักงาน ซึง่ เป็ นทรัพยากรที่สําคัญของบริ ษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริ ม และผลักดันให้ องค์กรบรรลุ
ถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้ างที่ยตุ ิธรรม มี
สวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้ าวหน้ า รวมทังมี
้ สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยมีแนวทาง
ปฏิบตั ิดงั นี ้
1.5.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
1.5.2 จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทํางานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
1.5.3 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน และศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
1.5.4 ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
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1.5.5 การพิจารณาการแต่งตัง้ และการโยกย้ าย รวมทังการให้
้
รางวัล และการลงโทษ กระทําด้ วยความเป็ นธรรม โดย
คํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนันเป็
้ นเกณฑ์
1.5.6 ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ โอกาสอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
1.5.7 หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่การงานของพนักงาน หรื อ
คุกคาม และสร้ างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
1.5.8 พนักงานมีสทิ ธิในการร้ องเรี ยน กรณีที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กําหนด
1.5.9 รับฟั งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
1.6 การปฏิบัตติ ่ อราชการ
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริ มสร้ างและพัฒนาความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศ โดยยึดถื อปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ ไป บริ ษัทฯ จะสร้ างสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ หน่วย
ราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้ องในการให้ ข้อมูล โดยจะปฏิบตั ิอย่างระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทฯ ประเทศชาติ
และส่วนรวม
1.7 การปฏิบัตติ ่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ความมั่น คง สุข อนามัย และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม และคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบที่ มี ต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม โดยมีแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
1.7.1 ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ตามมาตรฐานคุณ ภาพ ความมั่น คง ความปลอดภัย ชี ว อนามัย สิ่ ง แวดล้ อ ม และการจัด
การพลังงาน รวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีการอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและชนรุ่นหลัง
1.7.2 ไม่กระทําการใดๆ ที่สง่ ผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด
1.7.3 ไม่สง่ เสริ มกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นภัยต่อสังคมหรื อศีลธรรมอันดีงาม และ/หรื อ เป็ นการส่งเสริ มอบายมุข
1.7.4 สร้ างจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง
1.7.5 รับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ และจัดให้ มีระบบร้ องทุกข์ ในเรื่ องที่อาจมีผลต่อชุมชน และแจ้ งผลการ
ดําเนินงานให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ให้ ทราบในเวลาอันควร อันส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯ และชุมชนเอื ้อประโยชน์ต่อกันและกัน
และสามารถอยูร่ ่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน
1.7.6 ให้ การตอบสนองอย่างรวดเร็ ว และมี ประสิทธิ ภาพต่อเหตุการณ์ ที่ผลประทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้ อม อัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่ ภาครัฐ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
1.7.7 คืนกําไรส่วนหนึง่ เพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมและสิง่ แวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ
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(2) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริ ษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากล เป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ สิทธิเสรี ภาพและ
ความเสมอภาค บริ ษัทฯ จะไม่กระทําการใดๆ และไม่สง่ เสริ มให้ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่ งครัด โดยหมัน่ ตรวจตรา
ดูแลมิให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ทังนี
้ ้ได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
2.1 บริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล รวมถึงข้ อจํากัดของ
กฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศที่เข้ าไปดําเนินธุรกิจ โดยจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมการทํางานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
ตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบตั ิต่อบุคลากรทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิด้วยสาเหตุอนั
เนื่องมาจากความเหมือน หรื อความแตกต่างของถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สีผิว เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความ
คิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรื อสถานะอื่นใดที่ไม่เกี่ ยวข้ องกับการปฏิบัติงาน รวมถึง
เคารพสิทธิเสรี ภาพส่วนบุคคล และคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล
2.2 บริ ษัทฯ ต้ องหมัน่ ตรวจตราดูแลมิให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เข้ าไปมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมถึง การเข้ า ร่ ว มและการยอมรั บหลักปฏิ บัติ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ สัง คมโลก เช่ น หลัก สิ ทธิ ม นุษ ยชนขององค์ ก าร
สหประชาชาติ เป็ นต้ น
2.3 บริ ษัทฯ ต้ องให้ ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนสากล แก่บคุ ลากรของบริ ษัทฯ เพื่อนําไปปฏิบตั ิเป็ นส่วน
หนึง่ ในการดําเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการ และ/หรื อ กิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
(3) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎเกณฑ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการเคารพ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ ละท้ องถิ่น
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิ ระเบียบ ข้ อบังคับ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องในทุก
พื ้นที่ที่เข้ าไปดําเนินธุรกิจ รวมถึงการเคารพความแตกต่างด้ านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้ องถิ่น บุคลากร
ของบริ ษัทฯ จึงต้ องศึกษา ทําความเข้ าใจ เคารพ ไม่ฝ่าฝื นกฎหมายฯ ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้ อง และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย และไม่
กระทําการใดๆ อันเป็ นการขัดต่อวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีนนๆ
ั ้ รวมทังแจ้
้ งข้ อร้ องเรี ยนและเบาะแส เมื่อพบเห็นการ
ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายฯ ทังนี
้ ้ได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1 บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพื ้นที่ หรื อ
ประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง รวมถึงระเบียบ ข้ อบังคับ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ ถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด เพื่อให้ แน่ใจว่าสินค้ าตัวอย่าง สินค้ า
และอุปกรณ์ ที่นําไปด้ วย เอกสารในการเดินทาง วัตถุประสงค์ของการเดินทางและการปฏิบตั ิงานในประเทศปลายทาง
ไม่ผิดกฎหมายหรื อไม่ขดั ข้ องต่อขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ทังนี
้ ้ หากไม่แน่ใจให้ ขอ
คําปรึกษาจากผู้บงั คับบัญชา และห้ ามปฏิบตั ิไปตามความเข้ าใจของตนเอง โดยไม่มีคําแนะนํา
3.2 บริ ษัทฯ เคารพต่อขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่นในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน โดย
ดําเนินธุรกิจและปฏิบตั ิตามกฎหมายในแต่ละประเทศหรื อท้ องถิ่นที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยตระหนักเสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์
หรื อขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้ องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขันตอน
้
หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
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3.3 บุคลากรของบริ ษัทฯ จะไม่ให้ การช่วยเหลือ สนับสนุนการกระทําที่เป็ นการหลีกเลี่ยง หรื อฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับ ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เมื่อพบว่าระเบียบ
ข้ อกําหนด ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน หรื อหนังสือสัง่ การของบริ ษัทฯ แตกต่างจากที่บงั คับใช้ ในพื ้นที่หรื อประเทศนันๆ
้ ให้
ปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องก่อนดําเนินการใดๆ
3.4 เมื่ อ พบเห็ น การฝ่ าฝื นหรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้ อบั ง คั บ ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ให้ รายงานต่ อ
ผู้บงั คับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องหรื อช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนตาม “มาตรการการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแส”
และในกรณีที่เห็นว่าเป็ นเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาโดยทันที
(4) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการรั กษาความลับ และการใช้ ข้อมูลภายใน
การป้องกันข้ อมูลภายในมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็ จของบริ ษัทฯ รวมทังมี
้ ความสําคัญต่อความมัน่ คงในอาชีพ
การงานของบุคลากรทุกคนด้ วย เพื่อให้ การให้ ข้อมูลข่าวสารต่อบุคคลภายนอกเป็ นไปในแนวทางที่จะไม่เกิดผลเสียหายต่อธุรกิจ
และชื่อเสียงของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จัดให้ มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้ อมูลภายใน และบุคลากรของบริ ษัทฯ จึงต้ องรักษาข้ อมูล
ภายในไว้ เป็ นความลับ ไม่นําข้ อมูลไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ไปแล้ ว ทังนี
้ ้ได้ กําหนด
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
4.1 บุคลากรของบริ ษัทฯ ควรรักษาข้ อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนําไปสูก่ ารแสวงหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรื อครอบครัว หรื อพวกพ้ องในทางมิชอบ เช่น ข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการ
ค้ า สูตรการประดิษฐ์ คิดค้ นต่างๆ ซึง่ ถือเป็ นสิทธิของบริ ษัทฯ
4.2 บุคลากรของบริ ษัทฯ จะไม่นําข้ อมูลที่เป็ นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อบุคคลอื่น
4.3 บุคลากรของบริ ษั ทฯ ที่ ไ ด้ รับหรื อ ทํ า งานเกี่ ยวข้ อ งกับข้ อ มูลส่ว นบุคคล ต้ อ งเก็ บรั กษา หรื อ ใช้ ข้ อ มูลดัง กล่า วอย่า ง
ระมัดระวัง
4.4 บริ ษัทฯ กําหนดให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับคู่สญ
ั ญาและข้ อตกลงที่มีไว้ กับคู่สญ
ั ญา ถือเป็ นความลับที่ไม่อาจเปิ ดเผยให้
บุคคลอื่น เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทฯ และคูส่ ญ
ั ญาเท่านัน้
4.5 บริ ษัทฯ ควรจัดให้ มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้ อมูลบริ ษัทฯ ภายในฝ่ ายหรื อแผนกของตนอย่างรัดกุม เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ ข้อมูลภายในที่สําคัญของบริ ษัทฯ เปิ ดเผยออกสู่ภายนอกก่อนการเผยแพร่ อย่างเป็ นทางการ โดยให้ ถือว่ามาตรการ
และระบบควบคุมนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่สําคัญของบริ ษัทฯ ด้ วย
4.6 บริ ษัทฯ มอบหมายให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของผู้บงั คับบัญชาในลําดับขันต่
้ างๆ ที่จะต้ องควบคุมดูแลไม่ให้ มี
การรั่วไหลของข้ อมูล และข่าวสารที่สําคัญของบริ ษัทฯ ออกสูภ่ ายนอก โดยบุคลากรในสายบังคับบัญชาของตนก่อนการ
เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็ นทางการของบริ ษัทฯ
4.7 การใช้ ข้อมูลภายในร่วมกันของบุคลากรจะต้ องอยูใ่ นกรอบหน้ าที่ และความรับผิดชอบเท่าที่บคุ ลากรพึงได้ รับมอบหมาย
เท่านัน้
4.8 บุคลากรของบริ ษัทฯ จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษัทฯ แม้ พ้นสภาพหรื อสิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่ไปแล้ ว
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4.9 กรณี ถูกถามหรื อขอให้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ ให้ ปฏิเสธการแสดงความเห็นต่างๆ ด้ วย
ความสุภาพและแนะนําให้ สอบถามจากหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้ อมูลนัน้ โดยตรง
เพื่อให้ การให้ ข้อมูลถูกต้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(5) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการสื่อสารทางการตลาด
การสื่อสารทางการตลาด มีสว่ นสําคัญในการสร้ างค่านิยมที่ดีของบริ ษัทฯ ต่อสังคม โดยแนะนํานวัตกรรมของบริ ษัทฯ ไปสู่
ประชาชน ต้ องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง ข้ อมูลไม่บิดเบือนหรื อไม่สมบูรณ์ และคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ องและผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ ทังนี
้ ้ได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
5.1 การสื่อสารทางการตลาดต้ องเป็ นไปตามความเป็ นจริ ง และคํานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่
5.2 บริ ษัทฯ ควรละเว้ นการให้ ข้อมูลที่บิดเบือนหรื อบกพร่องไม่สมบูรณ์ และการโฆษณาที่เป็ นเท็จหรื อที่อาจก่อให้ เกิดการเข้ าใจผิด
5.3 บริ ษัทฯ ควรละเว้ นการโฆษณา หรื อให้ ข่าวสารต่อสื่อมวลชนที่บิดเบือนความจริ ง หรื อผิดวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม
หรื อเป็ นการให้ ร้ายป้ายสีคแู่ ข่งขัน ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
(6)

จรรยาบรรณว่ าด้ วยทรั พย์ สนิ ทางปั ญญา

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาถือเป็ นทรัพย์สนิ ที่มีค่ามากที่สดุ อย่างหนึ่งของบริ ษัทฯ และสําคัญต่อการรักษาความได้ เปรี ยบในการ
แข่งขันในเชิงธุรกิจ ทังเอกลั
้
กษณ์ ตราสินค้ า ประกอบด้ วยชื่อของบริ ษัทฯ โลโก้ ลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมาย
การบริ การ ความลับทางการค้ า ขันตอนทํ
้
างาน นวัตกรรม เนื ้อหา และสิทธิโดยชอบธรรมต่างๆ เป็ นเรื่ องสําคัญอย่างมากที่บริ ษัทฯ
จะต้ องปกป้องทรัพย์สินเหล่านี ้และให้ เกียรติต่อทรัพย์สินเช่นนี ้ของบุคคลอื่นด้ วย โดยการไม่ละเมิดหรื อนําสิทธิ ของทรัพย์สินทาง
ปั ญญาไปใช้ ในทางที่ผิด และดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย ข้ อบังคับในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน ทังนี
้ ้ได้ กําหนด
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
6.1 บริ ษัทฯ ต้ องดําเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องกับกฎหมายและข้ อบังคับในทุกประเทศที่บริ ษัทฯ เข้ าไปลงทุน รวมถึงข้ อผูกพันตาม
สัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ อง สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้ า และข้ อมูลกรรมสิทธิ์อ่ืนๆ
6.2 บริ ษัทฯ จะไม่ละเมิดหรื อนําสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปั ญญาที่ถกู ต้ องไปใช้ ในทางที่ผิด
6.3 บุคลากรของบริ ษัทฯ ที่มีหน้ าที่รักษาความลับทางการค้ า สูตรลับทางการค้ า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรื อวิธีการ
ประกอบธุรกิจที่เป็ นความลับ จะต้ องรักษาความลับนันๆ
้ ให้ ปลอดภัยที่สดุ และป้องกันมิให้ ข้อมูลเหล่านันรั
้ ่วไหล
6.4 บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่น ไม่นําผลงานของผู้อื่นแม้ เพียงบางส่วนไปใช้ เป็ น
ประโยชน์สว่ นตน โดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อให้ คา่ ตอบแทนแก่เจ้ าของงานเสียก่อน
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(7) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริ ษัทฯ จัดให้ มีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ โดยบุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องใช้ สง่ิ เหล่านี ้
อย่างถูกต้ อง มีประสิทธิ ภาพภายใต้ ข้อกําหนดของกฎหมาย คําสัง่ นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิในการใช้ งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทางบริ ษัทฯ กําหนด เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และระมัดระวังมิให้ เกิดผลกระทบต่อบริ ษัทฯ หรื อ
ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย ทังนี
้ ้ได้ กําหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิดงั นี ้
7.1 บุค ลากรของบริ ษั ทฯ ต้ อ งปฏิ บัติ ง านโดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่มี ลิ ข สิ ทธิ์ ถูก ต้ อ ง หากปฏิ บัติ หน้ า ที่ บ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ภายนอกสํานักงาน ให้ ตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนทุกครัง้ ห้ ามติดตังหรื
้ อใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีลิขสิทธิ์
ไม่ถกู ต้ องในสํานักงานเด็ดขาด
7.2 บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ บคุ คลอื่นเข้ าถึง
รหัส ผ่ า นของตน รวมทัง้ ไม่ ใ ช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ เข้ า ไปยัง เว็ บ ไซต์ ที่ ไ ม่ ค้ ุน เคย อัน อาจก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทฯ
7.3 บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ทําร้ าย ละเมิด หรื อรบกวนการทํางานของผู้อื่น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จัดให้ มีการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้ องตามมาตรฐานสากล ซึง่ บุคลากรของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่
รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
7.4 บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสอดแนม หรื อแก้ ไข เปิ ดดูในแฟ้มของผู้อื่น หรื อสร้ างหลักฐานที่เป็ นเท็จ
อันอาจก่อให้ เกิดการโจรกรรมข้ อมูลข่าวสาร
7.5 บุคลากรของบริ ษัทฯ ใช้ อปุ กรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ ตามสมควร แต่ไม่นําไปใช้
ในเชิงธรุกิจส่วนตัว ไม่สง่ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังไม่
้ รบกวนประสิทธิภาพการทํางาน และสร้ าง
ความรํ าคาญแก่ผ้ อู ื่น
7.6 บุคลากรของบริ ษัทฯ ใช้ อีเมล์และอินเตอร์ เน็ตที่จดั ให้ เพื่อธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างระมัดระวัง และไม่นํามาซึง่ ความเสื่อม
เสียชื่อเสียงของบริ ษัทฯ และไม่ใช้ ชื่อหรื อตราของบริ ษัทฯ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
7.7 บุคลากรของบริ ษัทฯ ต้ องไม่คดั ลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลขิ สิทธิ์
7.8 บุคลากรของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ดแู ลบุคลากรภายนอกในการเข้ าถึงแฟ้มข้ อมูลและโปรแกรมเท่าที่จําเป็ นต่อการทํางาน
และปฏิบตั ิตามกฎหมายด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด
7.9 หากบริ ษัทฯ พบว่าบุคลากรของบริ ษัทฯ มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฎว่าเป็ นจริ ง จะได้ รับการพิจารณา
ลงโทษทางวินยั และ/หรื อ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้ วแต่กรณี
(8) จรรยาบรรณว่ าด้ วยการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทอื่นที่บริ ษัทมีอํานาจควบคุม รวมถึงตัวแทน
ทางธุรกิจ (ถ้ ามี) จะไม่กระทํา หรื อเข้ าไปมีส่วนร่ วม หรื อยอมรับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ้ อม ต่อตนเอง และผู้เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ ตนจะอยูใ่ นฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรื อผู้เสนอให้ สนิ บน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินหรื อไม่เป็ นตัวเงิน แก่
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน คูค่ ้ า ที่บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจหรื อติดต่อด้ วย
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หากพบเห็นการกระทํา เกี่ยวกับการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทําผิดกฎหมาย รวมทังการกระทํ
้
าใด ๆ ที่อาจส่อถึงการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ พนักงานจะไม่เพิกเฉย และจะดําเนินการตามขันตอนที
้
่
บริ ษัทฯ กําหนด เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางปฎิบตั ิ มาตรการ และบทบาทหน้ าที่ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้ มีการสอบทาน และทบทวน
การปฏิบตั ิตาม มาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง

หลักปฏิบัตแิ ละติดตามให้ มีการปฏิบัติ
บริ ษัทฯ กําหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้ องรับทราบ และ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะส่งเสริ มพัฒนาให้ ความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องนี ้แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยัง
กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารทุกระดับจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสําคัญในการส่งเสริ มให้ พนักงานภายใต้ การบังคับบัญชา ให้ มี
ความรู้ความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด
บริ ษัทฯ จะไม่ดําเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรื อขัดกับจรรยาบรรณธุรกิจ โดย
 หากกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานกระทําผิดหลักการหรื อแนวปฏิบตั ิต่างๆ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิใดๆ อันถือว่าเป็ น
การฝ่ าฝื นกฎเกณฑ์ของจรรยาบรรณดังกล่าว จะต้ องถูกพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามลักษณะแห่งความผิด หรื อความหนักเบาของ
การกระทําผิด หรื อร้ ายแรงที่เกิดขึ ้น ซึง่ การลงโทษอาจจะเป็ นไปตามข้ อหนึ่งข้ อใด หรื อหลายข้ อรวมกันก็ได้ ตามระเบียบข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ
 หากมีการกระทําที่เชื่อได้ วา่ ทําผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัทฯ จะพิจารณาส่งเรื่ องให้
เจ้ าหน้ าที่รัฐดําเนินการต่อไป
 หากพนักงานของบริ ษัทฯ ประสบปั ญหาในการตัดสินใจหรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ กําหนดไว้ ใน
ในเอกสารฉบับนี ้ ให้ ตงคํ
ั ้ าถามเกี่ยวกับการกระทํานันกั
้ บตนเองดังต่อไปนี ้
• การกระทํานันขั
้ ดต่อกฎหมายหรื อไม่
• การกระทํานันส่
้ งผลเสียต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริ ษัทฯ อย่างร้ ายแรงหรื อไม่
• การกระทํานันส่
้ งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัทฯ หรื อไม่
• การกระทํานันเป็
้ นที่ยอมรับ และสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมได้ หรื อไม่
หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้ อหนึ่งข้ อใดข้ างต้ น อาจปรึ กษากรณี ดงั กล่าวต่อผู้บงั คับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้ เกิดความ
สุขมุ รอบคอบ
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หน่ วยงาน : ฝ่ ายกํากับดูแลกิจการ
วันที่เริ่มใช้

1 เมษายน 2562

แก้ ไขครั ง้ ที่

1

หน้ า 14/14

ทังนี
้ ้ หากพนักงานหรื อบุคคลทัว่ ไปพบการกระทําผิดกฎหมาย และ/หรื อ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้ แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อ
กล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในมาตรการการร้ องเรี ยนและการแจ้ งเบาะแสของบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้
• จดหมาย

• อีเมล์
• ทางเว็ปไซต์

เรี ยน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ ง โซลูชนั่ ส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจยั ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
chairac@harn.co.th
www.harn.co.th

โดยบริ ษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นกับผู้แจ้ งข้ อร้ องเรี ยนหรื อข้ อ
กล่าวหาดังกล่าว

