จรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท
ผู้บริหาร และพนักงาน
.......................................................................................
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ความรับผิดชอบในหน้าที่
...................................................................................................................
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ได้มี
การดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ
และดำ�รงตนอยู่ ได้ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำ�หนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผู้บริหาร
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั รวมถึง
การเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัตหิ น้าทีโ่ ดยดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ดว้ ยความรอบคอบ
และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของบริษทั กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหาร
รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ    ให้ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
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พนักงาน
1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำ�เนินกิจการของบริษัทอย่างสมํ่าเสมอและ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและ
ความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกีย่ วกับการทำ�งาน ระเบียบและประกาศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติตอ่ ผูม้ าติดต่อด้วยกิรยิ ามารยาท อัธยาศัยอันดีงาม และการบริการทีเ่ ป็นเลิศ
รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่น�ำ ข้อมูลภายในของบริษทั เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผู้ทําธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่
เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำ�สั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำ�งานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน   
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน  
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำ�ใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อ
ผูอ้ นื่ โดยปราศจากความจริง รวมทัง้ ไม่น�ำ ผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงาน
ตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สำ�หรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำ�กับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
โดยใช้สทิ ธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกิจกรรม
ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
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การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

....................................................................................................................
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยกำ�หนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ใช้ทรัพย์สินในการดำ�เนินธุรกิจโดยไม่นำ�ทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือบุคคลภายนอก
2.   ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สนิ มิให้สญ
ู หาย ชาํ รุด หรือนาํ ไปใช้ในทางทีผ
่ ดิ
เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชน์อัน
มิควรได้โดยชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. ดำ�เนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ทรัพย์สิน
4. ไม่ ใช้คอมพิวเตอร์ทำ�ร้าย ละเมิด สอดแนม แก้ไขแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น หรือ
สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร และจัดให้
มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล
5. ใช้อเี มล์และอินเทอร์เน็ตทีจ่ ดั ให้ เพื่อธุรกิจของบริษทั อย่างระมัดระวัง และไม่น�ำ มา
ซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ นื่ ใช้รหัสผ่านสำ�หรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ
ของบริษัท
7. ไม่นำ�ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำ�ซํ้า ดัดแปลงหรือกระทำ�การใดๆ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น  โดยไม่ ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำ�ที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจ
นำ�ไปสูก่ ารละเมิดสิทธิ หรือการกระทำ�ทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำ�คัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามเวลาที่กฎหมาย   
หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนด    และเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งเก็บรักษาเอกสารแล้ว
พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำ�ลายด้วยวิธีที่เหมาะสม
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การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
..............................................................................................................
คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานและผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการแจ้ ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิดกฎหมาย
การทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของพนักงานในบริษทั ตลอดจนพฤติกรรมทีอ่ าจ
เป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนใน
กรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ ได้รับความเป็นธรรม
โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำ�หนด
บริษัทจะรับฟังและดำ�เนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและ
เป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูล
ของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท
มาตรการคุม้ ครองผู้ร้องเรียน
1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น
จะทำ�ให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำ�นึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ร้องเรียน โดยกำ�หนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึง
ผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการ
ปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น  
รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำ�แหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น
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การวินิจฉัยข้อสงสัย
..............................................................................................................
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้
รับทราบเข้าใจ และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำ�หนดไว้ หากจรรยาบรรณ
ที่กําหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณี ใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติ
หรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับขัน้ ในกรณีทม่ี ขี อ้ ขัดแย้ง
ให้ถือคำ�วินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริษัท เป็นที่สิ้นสุด
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