ข้ อกําหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพึงปฏิบัติในการปฏิบตั ิงาน
(CODE OF CONDUCT)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน)
และบริษัทย่ อย
-----------------------------------------เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกท่าน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และอยู่ในแนวทางประพฤติปฏิบตั ิที่
ดีงาม เหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นมืออาชีพ รวมถึงรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมทางบริ ษัท เมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จากัด (มหาชน) จึงได้ จดั ทาข้ อกาหนดคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณที่ พนักงานควรพึงปฏิบตั ิ เพื่อ
ใช้ เป็ นกรอบแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงานทุกท่าน ทุกฝ่ าย และให้ พนักงานถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด
ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่บัด นี เ้ ป็ นต้ น ไป โดยบริ ษั ท สงวนสิท ธิ์ ใ นการปรั บ ปรุ ง เปลี่ย นแปลงหรื อ แก้ ไขยกเลิก หลัก เกณฑ์
ข้ อกาหนดไว้ ในระเบียบนี ้ได้ ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

--------------------------------------(คุณวิชา พูลวรลักษณ์)
กรรมการผู้จดั การใหญ่/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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ข้ อกําหนดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณพึงปฏิบัตใิ นการปฏิบัตงิ าน
(CODE OF CONDUCT)
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน) และ บริษัทย่ อย
หมวดที่ 1 จรรยาบรรณผู้บริหาร
หมวดที่ 2 ข้ อพึงปฏิบัตสิ ่ วนบุคคลและสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทาํ งาน
(Personal Conduct and Our Work Environment)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

การละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล (Harassment)
การล่วงเกินทางเพศ (Sexual Harassment)
การไม่เลือกปฏิบตั ิและการให้ โอกาสเท่าเทียมกัน
ผลประโยชน์สว่ นตัว (Personal Interests)
ความเป็ นส่วนตัวของพนักงาน (Employee Privacy)
ความปลอดภัยในสถานที่ทางาน (Workplace Safety)
การรักษาสภาวะแวดล้ อม (Environmental Protection)

หมวดที่ 3 การปกป้องทรัพย์ สินของบริษัท (Protecting Our Company Assets)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทรัพย์สนิ (Property)
เงินทุน (Funds)
บันทึก (Records)
เวลา (Time)
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา (Intellectual Property)
ข้ อมูลจาเพาะ (Proprietary Information)
ข้ อมูลภายใน/การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์
(Inside Information/Insider Trading)
8) ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (Communications and Computer Systems)
9) การทาธุรกิจระหว่างบริ ษัทในเครื อ (Affiliate Transaction)
10) การจารกรรมและวินาศกรรมข้ อมูล (Espionage and Sabotage)
11) ชื่อเสียง (Reputation)
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หมวดที่ 4 ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า (Customer Relations)
1)
2)
3)
4)

ด้ านความรู้ ความสามารถ (Knowledge/ Skill)
ด้ านคุณภาพและประสิทธิผล (Quality and Productivity)
ด้ านทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and Manner)
ด้ านการสื่อสาร (Communication)

หมวดที่ 5 ข้ อตกลงที่เป็ นธรรมกับบุคคลอื่น (Fair Dealings with Others)
1)
2)
3)
4)
5)

ความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ า/ความเป็ นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสาร
ผู้จดั หาสินค้ า/บริ การและตัวแทนอื่น ๆ (Suppliers and other Representatives)
เจ้ าหนี ้ (Creditors)
ผู้ลงทุน (Investors)
การเลี ้ยงรับรอง ของกานัล และสินน ้าใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities)
- การเลี ้ยงรับรอง (Entertainment)
- ของกานัล (Gifts)
- สินน ้าใจ (Gratuities)
6) การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม (Fair Competition)
7) ข้ อมูลการแข่งขันทางการค้ า (Competitive Information)

หมวดที่ 6 การทํางานร่ วมกับหน่ วยงานของรัฐ (Working with the Government)
หมวดที่ 7 การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น (Anti-Corruption)
1)
2)
3)
4)
5)

การสนับสนุนทางการเมือง
การบริ จาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน (Charitable Donation and Sponsorships)
ค่าของขวัญ ค่าบริ การต้ อนรับ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ (Gifts, Hospitality and Others)
การจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่

หมวดที่ 8 การป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)
หมวดที่ 9 การลงโทษ
หมวดที่ 10 การให้ คาํ ปรึกษาและรับข้ อร้ องเรี ยน
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หมวดที่ 1. จรรยาบรรณผู้บริหาร
บริ ษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการเติบโตของบริ ษัทอย่างมัน่ คงและยั่งยืน บนพื ้นฐาน
ของความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
และสอดคล้ องกับหลักบรรษัทภิบาล บริ ษัทจึงได้ กาหนดจรรยาบรรณของผู้บริ หาร โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
จรรยาบรรณต่อผู้ถือหุ้น
(1)
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
(2)
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัท
(3)
ปฏิบตั ิหน้ าที่ ในการบริ หารจัดการ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริ ษัท
(4)
รายงานข้ อมูล สารสนเทศ และสถานภาพของบริ ษัท อย่างครบถ้ วน ไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน
(5)
ไม่ดาเนินการโดยประการใดๆ อันอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
(6)
ไม่ใช้ ข้อมูลใดๆ ที่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ หรื อข้ อมูลที่ มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิ จเพื่ อหา
ประโยชน์
ส่วนตนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
(7)
ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ซึง่ เป็ นความลับของบริ ษัทต่อบุคคลภายนอก
(8)
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงแนวโน้ มในอนาคตขององค์กร ทัง้ ในด้ านบวกและลบ ด้ วยเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
จรรยาบรรณต่อพนักงาน
(1)
ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ในการว่าจ้ าง แต่งตัง้ พิจารณา โยกย้ ายใดๆ จะกระทา
ด้ วยความสุจริ ต โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมเป็ นสาคัญ
(2)
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
(3)
ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความสุภาพ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยไม่ได้ รับ
อนุญาต ต่อบุคคลภายนอก
(4)
ให้ ค่าตอบแทนแก่ พ นัก งานในอัตราที่ เป็ นธรรม รวมทัง้ ให้ ส วัส ดิก าร และสิท ธิ ป ระโยชน์ แ ก่
พนักงาน อาทิเช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม เป็ นต้ น
(5)
ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้ องกับสายงานของพนักงาน โดยเปิ ดโอกาสให้
พนักงานอย่างทัว่ ถึง สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน
(6)
ให้ ค วามส าคัญ ต่อ การดูแ ลสภาพแวดล้ อมในการท างาน ให้ มีความปลอดภัย ต่ อชี วิต และ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
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จัดให้ มีช่องทางเพื่อให้ พนักงานมีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ ร้ องเรี ยนเมื่อไม่ได้
รับความเป็ นธรรม หรื อสามารถแจ้ งเรื่ องที่ส่อไปในทางที่อาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อ บังคับ
ของบริ ษัท หรื อรายงานถึงข้ อกังวลใจเกี่ ยวกับพฤติกรรมใดๆ ที่ อาจก่อให้ เกิดการกระทาที่ไม่
เหมาะสมผิ ดจริ ยธรรม หรื ออาจก่อให้ เกิ ดการฝ่ าฝื นกฎหมาย ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม
ทางการเงินหรื อฉ้ อโกง หรื อสามารถรายงานเมื่อพบเห็นการกระทาผิดกฎหมายหรื อการกระทา
ผิดต่อนโยบายบริ ษัท โดยทุกข้ อร้ องเรี ยนสามารถยื่นต่อบุคคล/หน่วยงานที่บริ ษัทกาหนดไว้ และ
จะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ

จรรยาบรรณต่อลูกค้ า
(1)
ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
(2)
พึ ง ส่ ง มอบผลิ ต ภัณ ฑ์ / การบริ ก าร ที่ มี คุ ณ ภาพตรงตามความต้ อ งการ หรื อ สู ง กว่ า ความ
คาดหมายของลูกค้ าภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรม
(3)
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับสินค้ าและบริ การ ให้ แก่ลูกค้ าอย่างถูกต้ องครบถ้ วนที่ถูกต้ อง
โดยไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง อันเป็ นเหตุให้ ลกู ค้ าเกิดความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริ มาณ หรื อ
เงื่อนไขใดๆ ของสินค้ าหรื อบริ การ
(4)
จัด ให้ มี มาตรการรั ก ษาความลับ ของลูก ค้ า โดยไม่ น าข้ อมูล หรื อความลับ ของลูก ค้ า ไปใช้
ประโยชน์ของตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามกฎหมาย
(5)
จัดให้ มีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยน และข้ อเสนอแนะของลูกค้ าต่อสินค้ าและบริ การ
จรรยาบรรณต่อคูค่ ้ า
(1)
ปฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า ทุ ก รายอย่ า งเป็ นธรรมและเท่ า เที ย ม และตัง้ อยู่ บ นพื น้ ฐานของการได้ รั บ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
(2)
ไม่เรี ยกร้ อง หรื อรับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในทางไม่สจุ ริ ตทางการค้ า
(3)
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัดและเป็ นธรรม กรณี มีเหตุให้ ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบโดยเร็ ว เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขร่ วมกัน
จรรยาบรรณต่อคูแ่ ข่งทางการค้ า
(1)
ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ กรอบกติกาการแข่งขันที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป
(2)
ไม่ละเมิดความลับ หรื อแสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าโดยวิธีที่ไม่สจุ ริ ต หรื อ
ขัดต่อกฎหมาย
(3)
ไม่พงึ กระทาการโดยทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
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จรรยาบรรณต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
(1)
รับผิดชอบและยึดมัน่ ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่
องค์กรตังอยู
้ ่
(2)
สนับสนุนและส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายแก่สงั คม
และ สิ่งแวดล้ อม
(3)
ปลูกฝั งจิตสานึกและสร้ างความตระหนักในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมแก่
พนักงานของบริ ษัท
(4)
ตอบสนองอย่างรวดเร็ วและอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและ
ชุมชน อันเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท โดยให้ ความร่ วมมืออย่างเต็มที่กบั เจ้ าหน้ าที่
ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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หมวดที่ 2. ข้ อพึงปฏิบัตสิ ่ วนบุคคลและสภาพแวดล้ อมในสถานที่ทาํ งาน
(Personal Conduct and Our Work Environment)
ภารกิจขัน้ พืน้ ฐาน
พนักงานพึงตระหนักว่า สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ยึดถือจรรยาบรรณ มีความปลอดภัยและมีความ
เคารพซึง่ กันและกันนัน้ เริ่ มจากพนักงานทุกคน พนักงานจึงต้ องรับผิดชอบต่อการกระทาของตนและต่อการดาเนิน
ธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์และมีคณ
ุ ธรรม โดยพนักงานต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย คู่มือ “คุณธรรมและข้ อพึงปฏิบัติ
ในการทํางาน” ของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด การไม่ปฏิบตั ิตาม อาจมีผลทางวินยั ได้
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนัก งานต้ อ งให้ เ กี ย รติ ให้ ค วามร่ ว มมื อและให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ลูก ค้ า ผู้ รั บ เหมาหรื อ คู่ค้ า
คูส่ ญ
ั ญา พนักงานอื่นและสาธารณชนทัว่ ไป
2. พนักงานต้ องไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม ใส่ร้ายบริ ษัทและพนักงานอื่น รวมทังไม่
้ แอบอ้ างเป็ นตัวแทนของ
บริ ษัทและพนักงานอื่นเพื่อประโยชน์สว่ นตน
3. พนักงานต้ องไม่ดถู ูก เหยียดหยาม ข่มขู่ แบ่งแยก ล่วงเกินทางเพศ หรื อ ทาอนาจารต่อพนักงานอื่นหรื อ
ผู้อื่นที่ติดต่อธุรกิจด้ วย
4. พนักงานต้ องไม่ลกั ลอบ ค้ นหา ใช้ หรื อเปิ ดเผยบันทึก ข้ อมูล เงินทุน ทรัพย์สิน หรื อ ข้ อมูลข่าวสารของ
บริ ษัทไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลจาเพาะหรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา
5. พนักงานต้ องไม่ใช้ ท รั พย์ สินหรื อเงิ นทุน ของผู้ร่วมงานและลูกค้ า ค้ นหา ใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล
หรื อรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานอื่นหรื อบุคคลภายนอก เช่น คูค่ ้ าและลูกค้ าที่ติดต่อกับ บริ ษัทด้ วยความ
ไว้ วางใจ
6. พนักงานต้ องไม่แทรกแซง ดักฟั ง สอดส่อง หรื อบันทึกการสนทนา การส่งผ่านข้ อมูล หรื อ การติดต่อแบบ
ไร้ เสียง หรื อเปิ ดเผยข้ อมูล หรื อถ้ อยคา การใช้ โทรศัพท์หรื ออุปกรณ์ สื่อสาร ของลูกค้ าหรื อบริ ษัท เว้ นแต่
ลูกค้ าหรื อบริ ษัทจะให้ ความยินยอมหรื อมีบทบัญญัติของกฎหมายให้ ทาเช่นนัน้
7. พนักงานต้ องไม่ประพฤติมิชอบหรื อทุจริ ตหรื อฉ้ อฉลต่อหน้ าที่
8. พนักงานต้ องไม่ดื่มสุราหรื อเสพสิ่งเสพติดใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรื ออยู่ในสภาพมึนเมาในเวลา ปฏิบตั ิงาน
9. พนักงานต้ องไม่ขาย ใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรื อผลิตสิ่งเสพติด หรื อสารควบคุมใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
10. พนักงานต้ องไม่แจ้ งเท็จหรื อให้ ข้อมูลเท็จ เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อเหตุผลในการขาดงาน
11. พนักงานต้ องไม่ครอบครอง พกพา ใช้ อาวุธปื น หรื ออาวุธใดๆเมื่ออยู่ในบริ เวณของบริ ษัทหรื อขณะปฏิบตั ิ
ภารกิจให้ แก่บริ ษัท
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12. พนักงานต้ องไม่เล่นการพนันในบริ เวณของบริ ษัท หรื อขณะปฏิบตั ิภารกิจให้ แก่บริ ษัท
13. พนักงานต้ องไม่ใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทและเวลาที่ใช้ ในการปฏิบตั ิภารกิจให้ บริ ษัทไปกระทาธุรกิจอย่างอื่น
14. พนักงานต้ องไม่รับหรื อทาให้ ลกู ค้ า คู่ค้า หรื อคู่สญ
ั ญา เข้ าใจว่าต้ องเสนอสินน ้าใจให้ แก่พนักงาน หาก
ลูกค้ าหรื อคู่ค้าเป็ นผู้เสนอสินนา้ ใจให้ พนักงานต้ องปฏิเสธอย่างสุภาพว่าเป็ นการขัดต่อนโยบายของ
บริ ษัท
15. พนักงานต้ องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานให้ เห็นชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ในบริ เวณบริ ษัท และต้ องแสดง
บัตรนี ้แก่ลกู ค้ า เมื่อเป็ นตัวแทนบริ ษัทไปปฏิบตั ิหน้ าที่ ณ สถานที่ของลูกค้ า
16. พนักงานต้ องให้ ความเคารพ เชื่อฟั ง และให้ เกียรติผ้ บู งั คับบัญชา
17. พนักงานต้ องไม่ทาตนเป็ นพรรคเป็ นพวกฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด และต้ องสร้ างความสัมพันธ์ ฉันท์มิตรระหว่าง
พนักงานด้ วยกัน
18. พนักงานต้ องปฏิบตั ิงานด้ วยความสุจริ ตใจ และสานึกว่าหน้ าที่ต้องอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทังหมด
้
19. พนักงานต้ องพัฒนาตนเองให้ มีความรู้ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ของตนอยู่เสมอ
ข้ อ 1. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล (Harassment)
พนักงานมีหน้ าที่ในการรั กษาสภาพแวดล้ อมในที่ทางานให้ ปราศจากการละเมิดสิทธิ ส่วนบุคคล การ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเป็ นการทาลายและบัน่ ทอนศักยภาพในการทางาน ลักษณะที่แสดงว่าเป็ นการละเมิดสิ ทธิ
ส่วนบุคคล เช่น การล่วงเกินทางเพศ ซึง่ เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ดังนันพนั
้ กงานต้ องรับผิดชอบต่อพฤติกรรม
ของตนและไม่ยินยอมให้ เกิดการละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของผู้อื่นด้ วย
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องให้ เกียรติผ้ อู ื่น และไม่กระทาการใดๆ ในลักษณะที่เป็ นการเยาะเย้ ย ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่
กรรโชกหรื อแสดงอาการยกตนข่มท่าน
2. พนักงานต้ องไม่ยยุ ง ใส่ร้ายป้ายสี หรื อล้ อเลียน อันเป็ นการก่อให้ เกิดการแตกความสามัคคี
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ข้ อ 2. การล่ วงเกินทางเพศ (Sexual Harassment)
คําจํากัดความ
การล่ วงเกินทางเพศ หมายถึง การกระทาหรื อพฤติกรรมใดๆ ที่แสดงให้ เห็นหรื อทาให้ เข้ าใจว่า
เป็ นการหยิ บ ยื่ น ข้ อเสนอการมี ค วามสัม พั น ธ์ ท างเพศ ซึ่ง การกระท าหรื อ พฤติ ก รรมนัน้ จะมี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจด้ านการบริ หารงานบุคคล ได้ แก่ การจ้ างงาน การประเมินผลงาน การขึน้ เงินเดือนความก้ าวหน้ า
การมอบหมายงาน การจัดเวลาทางาน สภาพการจ้ างงาน หรื อการพัฒนาความก้ าวหน้ าในอาชีพ การกดขี่กีดกัน
หรื อต่อต้ านทางเพศ การละเมิดและการข่มขู่ทางเพศต่อบุคคลใดๆ ในสถานที่ทางาน
ตัวอย่างของการล่วงเกินทางเพศ ได้ แก่ การเกี ้ยวพาราสีโดยที่อีกฝ่ ายไม่ยินดี การใช้ ถ้อยคาหรื อการแสดง
กริ ยาหรื อท่าทางที่ส่อไปในทางพฤติกรรมทางเพศ หรื อการแสดงสิ่งของ ภาพ เสียง หรื อสิ่งอื่นใดที่เชิญชวนให้ มี
ความสัมพันธ์ทางเพศ เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
พนักงานต้ องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการล่วงเกินทางเพศ หากได้ พบหรื อทราบว่ามีการล่วงเกินทางเพศ
ต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาทันที
ข้ อ 3. การไม่ เลือกปฏิบัตแิ ละการให้ โอกาสเท่ าเทียมกัน
(Non-Discrimination and Equal Opportunity)
พนักงานพึงตระหนักอยู่เสมอว่าธุรกิ จจะประสบความสาเร็ จ ได้ ต้องยอมรั บในคุณค่า และส่งเสริ ม
ความสามารถซึ่งกันและกันโดยเท่าเทียมกัน พนักงานต้ องสรรค์สร้ างและดารงไว้ ซึ่งความสมานฉันท์ ในทางาน
พนักงานต้ องปฏิบตั ิในแนวทางเดียวกันนี ้ต่อคูค่ ้ าทุกราย ตามนโยบายของบริ ษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คําจํากัดความ
“การเลือกปฏิบัต”ิ หมายถึง การปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่างไม่เป็ นธรรมโดยใช้ วิจารณญาณหรื อความสัมพันธ์
ส่วนตัวตัดสินโดยไม่คานึงถึงความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
“การให้ โอกาสเท่ าเทียมกัน“ หมายถึง การให้ โอกาสโดยไม่แบ่งแยกในด้ านอายุ สีผิว สัญชาติ เชื ้อชาติ
ความพิการ ทุพพลภาพ เพศ ศาสนา ชาติกาเนิด สถานภาพการสมรส ทัศนคติทางเพศ หรื อสถานภาพทางสังคม
“ข้ อกําหนดในการจ้ างงาน“ หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การอนุญาตให้ ลางาน สิทธิประโยชน์
การจ้ างงาน ผลตอบแทน โอกาสในการเลื่อนขัน้ การโอนย้ าย การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การ
ปลดพนักงานและการรับกลับเข้ าทางานใหม่ การเข้ าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ การ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการสิ ้นสุดสภาพการจ้ างงาน เป็ นต้ น
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“ข้ อกําหนดในการจ้ างงาน“ หมายรวมถึง การสรรหาบุคลากร การอนุญาตให้ ลางาน สิทธิประโยชน์
การจ้ างงาน ผลตอบแทน โอกาสในการเลื่อนขัน้ การโอนย้ าย การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม การ
ปลดพนักงานและการรับกลับเข้ าทางานใหม่ การเข้ าร่ วมหรื อมีส่วนร่ วมในสังคมและกิจกรรมนันทนาการ การ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ และการสิ ้นสุดสภาพการจ้ างงาน เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานที่ทาหน้ าที่ คัดเลือกผู้สมัครงานต้ องพิจารณาผู้สมัครงานตามความรู้ ความสามารถและความ
เหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบตั ิในการจ้ างงาน รวมทังไม่
้ กระทาใดๆ ที่มีผลกระทบ ต่อสถานภาพการจ้ างงาน
ของเพื่อนร่ วมงาน หรื อผู้ที่จะรับเข้ าเป็ นพนักงาน
2. ในการติดต่อทางธุรกิจพนักงานต้ องไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า ผู้จดั หาสินค้ าและบริ การ คูแ่ ข่งเจ้ าหน้ าที่ของ
รัฐหรื อบุคคลใดๆ อันเป็ นการขัดหรื อมิชอบด้ วยกฎหมาย
3. พนักงานต้ องสนับสนุนให้ ผ้ พู ิการ ผู้ทพุ พลภาพ สตรี ผู้ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ทหารผ่านศึกหรื อบุคคลอื่นๆ
ให้ มีโอกาสเท่าเทียมกันในการสมัครงานหรื อติดต่อธุรกิจกับบริ ษัท
ข้ อ 4. ผลประโยชน์ ส่วนตัว (Personal Interests)
การดาเนินกิจกรรมหรื อธุรกิจภายนอกบริ ษัท ผลประโยชน์ทางการเงิน ความสัมพันธ์ ส่วนตัว และความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Outside Activities, Financial Interests, Personal Relationships, and Conflict of
Interests)
บริ ษัทส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมและกระทาในสิ่งที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงาน
นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ แต่ขณะเดียวกัน พนักงานพึงตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทาเช่นนันต้
้ องไม่กระทบ
ต่อการปฏิ บัติงานตามหน้ าที่ รับผิ ดชอบของตนหรื อการตัดสินใจที่ เที่ ย งตรงปราศจากอคติ และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษัท ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เช่นนี ้อาจทาให้ งานของบริ ษัท และตัวพนักงานเอง
ประสบปั ญหาได้ อนั จะนาไปสู่การบริ การที่ด้อยคุณภาพ สิ่งที่จะแสดงความโดดเด่นในด้ านธุรกิจของบริ ษัทและ
พนักงาน คือ การให้ ผลประโยชน์สงู สุดแก่ลูกค้ า ผู้ถือหุ้นและบริ ษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการใช้ อานาจหน้ าที่ที่ไม่
ถูกต้ องเหมาะสม
คําจํากัดความ
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่ทาให้ ผลประโยชน์ส่วนตัวของ
พนักงานขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของบริ ษัท ซึง่ อาจบัน่ ทอนประสิทธิภาพและทาให้ เกิดอคติในการปฏิบตั ิงาน ทังนี
้ ้
ผลประโยชน์ ส่วนตัวอาจรวมถึงการดาเนินกิ จกรรมหรื อธุรกิจภายนอกบริ ษัท ผลประโยชน์ ทางการเงิ น หรื อ
ความสัมพันธ์สว่ นตัว
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 กิจกรรมส่วนตัวพนักงาน
 กิจกรรมของครอบครั วหรื อสมาชิกในครอบครั วที่อาจกระทบถึงการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจของบริ ษัท
 กิจกรรมของบุคคลใกล้ ชิด หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ส่วนตัวซึ่งอาจจะกระทบถึงการตัดสินใจ
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท
ข้ อพึงปฏิบัติ
พนักงานต้ องไม่ดาเนินธุรกิจใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กบั บริ ษัทไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยจะไม่ใช้ โอกาสในฐานะ ตาแหน่งหน้ าที่การงานเพื่อแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ
พวกพ้ อง และต้ องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดการทาธุรกิจรายการใด ๆ ที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจ
ส่งผลกระทบในการตัดสินใจ รวมถึง การทาธุรกิจใด ๆ ทังในนามส่
้
วนตัวหรื อในนามนิติบุคคลที่ตนมีส่วน
ได้ สว่ นเสีย
ข้ อ 4.1 การดําเนินกิจกรรมหรื อธุรกิจภายนอกบริษัท (Outside Activities)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้น ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับบริ ษัทพนักงาน
ต้ องไม่รับจ้ าง ให้ คาปรึกษา หรื อให้ ความช่วยเหลือบริ ษัทหรื อองค์กรที่เป็ นคูแ่ ข่งกับบริ ษัท
2. พนักงานต้ องไม่ใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท (เช่น ทรัพย์สิน เวลา เงินทุน ข้ อมูล บันทึก ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื อข้ อมูลจาเพาะ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และชื่อบริ ษัท) เพื่อการดาเนินกิจกรรมหรื อ
ธุรกิจภายนอกบริ ษัท โดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจหน้ าที่
3. พนักงานต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ที่มีตาแหน่งสูงกว่า หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่กากับดูแลการปฏิบัติงาน
“คุณธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” ก่อนการใช้ อานาจหน้ าที่ในฐานะพนักงานของบริ ษัทฯ
ในการดาเนินกิจกรรมหรื อธุรกิจภายนอกบริ ษัท
4. พนักงานต้ องไม่ใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท (เช่น ทรัพย์สิน เวลา เงินทุน ข้ อมูล บันทึก ทรัพย์สินทาง
ปั ญญาหรื อข้ อมูลจาเพาะ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และชื่อบริ ษัท) เพื่อการดาเนินกิจกรรมหรื อ
ธุรกิจภายนอกบริ ษัท โดยไม่ได้ รับอนุมตั ิจากผู้มีอานาจหน้ าที่
5. พนักงานต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ที่มีตาแหน่งสูงกว่า หรื อเจ้ าหน้ าที่ที่กากับดูแลการปฏิบัติงาน
“คุณธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน” ก่อนการใช้ อานาจหน้ าที่ในฐานะพนักงานของบริ ษัทฯ
ในการดาเนินกิจกรรมหรื อธุรกิจภายนอกบริ ษัท
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4.2 ผลประโยชน์ ทางการเงิน (Financial Interests)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. เมื่อกรรมการ และพนัก งานในระดับ ผู้บ ริ ห าร (โดยนิ ย ามตามข้ อก าหนดของส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) คู่สมรส หรื อบุตรโดยชอบด้ วยกฎหมายที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื ้อขายหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริ ษัท ต้ องรายงานให้ ฝ่ายเลขานุการ
บริ ษัท (Company Secretary Department) ทราบในทันทีที่ทารายการดังกล่าว
2. พนักงานต้ องไม่เสนอหรื อยอมรับข้ อเสนอการให้ เงินกู้ส่วนบุคคล การค ้าประกัน ส่วนลดหรื อสิทธิ
ประโยชน์ใดๆจากผู้จดั หาสินค้ าและบริ การ รวมทังคู
้ แ่ ข่งของบริ ษัท
3. พนักงานต้ องไม่บงั คับ หรื อ กดดันพนักงานอื่นๆ ให้ สนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรทางการเมือง
และไม่ใช้ ทรัพยากรของบริ ษัท เพื่อกิจกรรมดังกล่าว
4.3 ความสัมพันธ์ ส่วนตัว (Personal Relationships)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องหลีกเลี่ยงการบังคับบัญชาตามสายงานกับสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อทางอ้ อม
2. การรับพนักงานใหม่หรื อการโอนย้ ายพนักงาน ที่มีความสัมพันธ์ ภายในครอบครั วเดียวกัน หรื อ
เป็ นเครื อญาติอย่างใกล้ ชิดกับพนักงาน เช่น คูส่ มรส บุตร พี่น้อง เป็ นต้ น เข้ ามาทางาน ภายใต้ การ
บังคับบัญชา ตามสายงานของตนเอง ควรเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและเป็ นไปตาม นโยบายของบริ ษัท
3. พนักงานต้ องแยกแยะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลในครอบครั วหรื อบุคคลใกล้ ชิด กับภารกิจที่
ได้ รับมอบหมาย ในการประเมินผลการทางาน การปรั บเลื่อนตาแหน่ง การตัดสินใจเรื่ อง
ค่าตอบแทน และแนวทางการจ้ างงาน
4. พนักงานต้ องไม่ร่วมกับสมาชิกในครอบครั วหรื อบุคคลใกล้ ชิด ทากิจการที่อาจก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัท เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึน้ พนักงานต้ อง
เปิ ดเผยความสัมพัน ธ์ ข องสมาชิ ก ครอบครั วหรื อบุคคลใดๆ ที่ อาจก่ อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัท โดยรายงานผู้บงั คับบัญชาให้ ทราบ
ข้ อพึงปฏิบัติ
พนักงานระดับบริ หารต้ องแจ้ งรายละเอียดในแบบสอบถามเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ตามที่บริ ษัท กาหนดหรื อเมื่อมีเหตุที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
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5. ความเป็ นส่ วนตัวของพนักงาน (Employee Privacy)
พนักงานพึงเคารพความเป็ นส่วนตัวซึง่ กันและกัน ทังไม่
้ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของเพื่อนพนักงาน เพราะ
การกระทาดังกล่าวก่อให้ เกิดการแตกความสามัคคีและมีผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพการทางาน พนักงานต้ อง
เข้ าใจว่า โดยปกติแล้ วบริ ษัทจะไม่ตรวจสอบการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคล การใช้ คอมพิวเตอร์ และจะไม่ตรวจค้ น
สถานที่ปฏิบตั ิงานของพนักงาน แต่บริ ษัทอาจดาเนินการดังกล่าวเมื่อใดก็ได้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริ ษัท
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานจะค้ นหาหรื อใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอื่นเพื่อใช้ ในกิจการของบริ ษัท ได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับ
อนุญาตเท่านัน้
2. พนักงานจะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงานอื่นเพียงเท่าที่ได้ รับอนุญาต และจะเปิ ดเผยต่อบุคคลที่
ได้ รับมอบหมายเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจตามนโยบายของบริ ษัทหรื อตามกฎหมาย
3. พนัก งานจะเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส่ว นบุค คลของพนัก งานอื่น เท่ าที่ จ าเป็ นต่อการดาเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ างมี
ประสิทธิภาพเท่านัน้
หมายเหตุ
ในบางครัง้ บริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องตรวจค้ นสถานที่ปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอื่นและบริ ษัท บริ ษัทสงวนสิทธิในการตรวจค้ นทรัพย์ สินของบริ ษัทได้ ทุกเมื่อ เช่น
สถานที่ทางาน โต๊ ะ ตู้เก็บของ ยานพาหนะ อีเมล์วอยซ์เมล์แฟ้มข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้ อมูล และบันทึก
การใช้ โทรศัพท์ของบริ ษัท รวมทังทรั
้ พย์สินเพื่อการติดต่อสื่อสารของบริ ษัทที่อยู่ภายนอกสถานที่ทางาน เป็ นต้ น
โดยปกติแล้ วบริ ษัทจะไม่คานึงถึงการปฏิบตั ิตวั นอกเวลาปฏิบตั ิงานของพนักงาน เว้ นแต่จะเป็ นผลเสียต่อ
การปฏิบตั ิงาน และกระทบต่อชื่อเสียงหรื อผลประโยชน์ของบริ ษัท
6. ความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน (Workplace Safety)
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งมึนเมา สิ่งเสพติด อาวุธ วัตถุระเบิด และการใช้ ความรุ นแรงในที่
ทํางาน (Alcohol and Drug Use, Workplace Violence, Weapons)
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า คู่สญ
ั ญา ผู้รับเหมา และผู้เข้ ามาติดต่อย่อมมี
ความสาคัญเหนือสิ่งอื่นใด พนักงานควรคานึงถึงผลกระทบของการปฏิบตั ิงานประจาวันต่อการดาเนินงานของ
บริ ษัท และไม่นาตัวเองและผู้อื่นเข้ าไปเกี่ยวข้ องในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภัยโดยไม่สมควร นอกจากนี ้
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พนักงานควรได้ รับความรู้ สกึ ว่าตนมีความปลอดภัยในขณะอยู่ในที่ทางานหรื อขณะปฏิบตั ิงาน ดังนันพนั
้ กงานทุก
คนควรให้ ความสาคัญต่อความปลอดภัยในสถานที่ทางานด้ วย
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องปฏิบัติตามข้ อกาหนดด้ านความปลอดภัยของบริ ษัท ในการใช้ เครื่ องมือ อุปกรณ์ และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน นอกจากนันแล้
้ ว พนักงานต้ องไม่ใช้ หรื อไม่มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นใช้ อปุ กรณ์
โดยที่ตนเอง และผู้อื่นไม่ได้ รับการฝึ กอบรมวิธีใช้ มาก่อน
2. พนักงานต้ องใช้ อปุ กรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตามระเบียบของบริ ษัท
3. ในกรณีที่มีวตั ถุหรื อสารอันตรายไว้ ในครอบครอง พนักงานต้ องจัดการ เก็บรักษา และใช้ วตั ถุหรื อสาร
อันตรายตามที่ระบุไว้ ในระเบียบของบริ ษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมทังต้
้ องมีความเข้ าใจในอันตราย
ของวัตถุหรื อสารที่ใช้
4. พนักงานต้ องรายงานต่อผู้บงั คับบัญชาและหน่วยงานที่ดแู ลด้ านสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยในบริ ษัท
เกี่ยวกับสภาวะความไม่ปลอดภัยหรื อเป็ นอันตรายที่เกิดขึ ้นหรื ออาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงกรณีที่ได้ รายงาน
แล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับการแก้ ไข นอกจากนี ้ พนักงานจะต้ องรายงานอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นทันทีตามที่กฎหมาย
กาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บทางร่ างกาย
5. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของทางราชการติดต่อขอตรวจสอบเครื่ องมือเครื่ องใช้
สถานที่ และกระบวนการปฏิ บัติงาน พนักงานต้ องแจ้ งหน่ วยงานที่ ได้ รั บมอบหมายของบริ ษัท ฯ
ดาเนินการประสานงานและนัดหมาย เมื่อมีการตรวจสอบ ต้ องให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าหน้ าที่ของทาง
ราชการ

6.1 การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้ ส่ งิ เสพติด (Alcohol and Drug Use)
การปฏิบัติงานของพนักงานจะสัมฤทธิ์ผลได้ ย่อมมาจากสมองที่แจ่มใสและปฏิกิริยาที่ฉับไว การตกอยู่
ภายใต้ อิทธิพลของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์หรื อสิ่งเสพติด หรื อการใช้ ยาที่ไม่เหมาะสม อาจบัน่ ทอนความสามารถใน
การปฏิบตั ิงานได้ พฤติกรรมเช่นนี ้นอกจากจะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริ ษัทแล้ วยังอาจมีความผิด
ทางอาญาด้ วย
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องไม่ปฏิบตั ิงานขณะอยู่ใต้ อิทธิ พลของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
หรื อสารควบคุมใดๆ
2. พนักงานต้ องไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลางานเพราะอาจเป็ นอันตรายต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อ
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัท
3. พนักงานต้ องไม่ครอบครอง ขาย ใช้ ผลิต หรื อแจกจ่ายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายหรื อสารควบคุมใดๆ
4. พนักงานต้ องไม่ปฏิบตั ิงานขณะอยู่ใต้ อิทธิ พลของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย
หรื อสารควบคุมใดๆ
5. พนักงานต้ องไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลางานเพราะอาจเป็ นอันตรายต่อตนเองหรื อผู้อื่น หรื อ
อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัท
6. พนักงานต้ องไม่ครอบครอง ขาย ใช้ ผลิต หรื อแจกจ่ายสิ่งเสพติดผิดกฎหมายหรื อสารควบคุมใดๆ
7. ในขณะปฏิบัติงาน พนักงานต้ องไม่ขบั ขี่หรื อเดินทางด้ วยยานพาหนะของบริ ษัทหรื อของพนักงาน
เอง เมื่อตกอยู่ใต้ อิทธิ พลของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายหรื อสาร ควบคุม
นอกจากนัน้ พนักงานต้ องไม่เก็บเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดผิดกฎหมาย หรื อสารควบคุมไว้
ในยานพาหนะของบริ ษัท
8. ในขณะปฏิ บัติงาน พนักงานต้ องแจ้ งผู้บังคับบัญชาทราบ หากตนใช้ ยาหรื อสารที่ถูกต้ องตาม
กฎหมายอันอาจก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อตนเองหรื อผู้อื่น
6.2 การใช้ ความรุ นแรงในสถานที่ทาํ งาน (Workplace Violence)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องไม่ทาร้ าย ปองร้ าย หรื อ ข่มขู่พนักงานอื่นหรื อผู้อื่น
2. พนักงานต้ องรายงานผู้บงั คับบัญชา หน่วยงานรักษาความปลอดภัย และฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เมื่อ
พบพฤติกรรมรุ นแรงหรื อพฤติกรรมที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรื อชีวิตของผู้อื่น เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความรุ นแรงในสถานที่ทางาน
6.3 อาวุธ (Weapons)
ข้ อพึงปฏิบัติ
พนักงานต้ องไม่พกพาอาวุธเข้ าไปในสถานที่ทางาน ในยานพาหนะของบริ ษัท หรื อขณะปฏิบตั ิหน้ าที่ให้
บริ ษัทเว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทและผู้มีอานาจตามกฎหมาย

บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

หน ้ำ 13 จำก 39

7. การรั กษาสภาวะแวดล้ อม (Environmental Protection)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.

พนักงานต้ องปฏิบตั ิงานโดยคานึงถึงการรักษาสภาวะแวดล้ อม
พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการรักษาสภาวะแวดล้ อม เมื่อใช้ อปุ กรณ์หรื อเมื่อปฏิบตั ิงาน
พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อนโยบายบริ ษัทในการจัดการวัตถุหรื อของเสียมีพิษ
พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมมลภาวะ
พนักงานต้ องเข้ ามีส่วนร่ วมในโครงการของบริ ษัทเกี่ยวกับการป้องกันและอนุรักษ์ สภาวะแวดล้ อม เช่น
โครงการนาสิ่งของกลับมาใช้ ใหม่
6. พนักงานต้ องคานึงถึงผลกระทบทางด้ านสภาวะแวดล้ อมในการจัดซื ้อของบริ ษัท เช่น สารที่อาจเป็ นพิษ
ค่าใช้ จ่ายและวิธีการจัดการ การจัดเก็บและการทาลาย รวมทังโอกาสในการน
้
ากลับมาใช้ ใหม่
7. พนักงานต้ องรายงานต่อหน่วยงานด้ านสภาวะแวดล้ อม สุขภาพ และความปลอดภัยของบริ ษัท หากเกิด
สภาพความไม่ปลอดภัย หรื อเป็ นอันตรายต่อสภาพแวดล้ อม สุขภาพ หรื อ สวัสดิภาพของพนักงานและ
ผู้อื่น เช่น การหกเปื อ้ น การรั่วไหล และสภาวะฉุกเฉินอื่นๆ
8. เมื่อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องติดต่อขอข้ อมูล หรื อขอตรวจสอบด้ านสภาวะแวดล้ อม
พนักงานต้ องแจ้ งหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมายด้ านสิ่งแวดล้ อม สุขภาพและความปลอดภัยของบริ ษัทเพื่อ
ดาเนินการประสานงานและนัดหมาย พร้ อมทังให้
้ ความร่ วมมือตามที่ได้ รับมอบหมาย

หมวดที่ 3. การปกป้องทรั พย์ สินของบริษัท
(Protecting Our Company Assets)
1. ทรั พย์ สิน (Property)
บริ ษั ท ย่ อ มได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากผู้ ถื อ หุ้ น ในการจัด การเกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ยวิ ธี ที่
เหมาะสม เช่น การจัดหา การครอบครอง และการจาหน่ายจ่ายโอน เพราะมีผลต่อการประเมินความสาเร็ จทาง
การเงินของบริ ษัท ดังนันพนั
้ กงานต้ องใช้ ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริ ษัทอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ทังต้
้ อง
บารุ งรักษาอย่างถูกวิธีด้วย
ตัวอย่างของทรัพย์สิน ได้ แก่ อสังหาริ มทรัพย์ วัสดุอปุ กรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ สินค้ าคงคลัง อะไหล่
เงินทุน ระบบและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ บันทึกหรื อรายงาน ทรัพย์สินและ
ข้ อมูลจาเพาะ ทรัพย์สินทางปั ญญา ข้ อมูลลับเฉพาะ ข้ อมูลทางการค้ า ระบบอีเมล์หรื อวอยซ์เมล์ เป็ นต้ น
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. เมื่อพบเห็นหรื อทราบว่าทรั พย์สินของบริ ษัทได้ รับความเสียหาย พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ อง
ทราบเพื่อดาเนินการแก้ ไข
2. พนักงานต้ องไม่นาเอาไป ใช้ ขาย ให้ ขอยืม ให้ ยืม หรื อ จาหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของบริ ษัท โดยไม่ได้
รับอนุญาต ไม่วา่ ทรัพย์สินนันจะมี
้ มลู ค่าหรื ออยู่ในสภาพใด
3. พนักงานต้ องไม่เจตนาทาให้ เสียหาย ก่อวินาศกรรม หรื อทาลายทรัพย์สินของบริ ษัท
4. พนักงานต้ องปกป้องทรัพย์สินของบริ ษัท จากการโจรกรรม การใช้ อย่างผิดวิธีและผิดประเภท การถูก
ทาลายหรื อก่อวินาศกรรม นอกจากนี ้จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องด้ วย
5. พนักงานต้ องไม่ใช้ ทรั พย์ สินของบริ ษัทเพื่อประโยชน์ ส่วนตนหรื อกิ จการภายนอกซึ่งไม่เกี่ ยวกับธุรกิ จ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาเท่านัน้
2. เงินทุน (Funds)
การบริ หารจัดการเงินทุนของบริ ษัท ต้ องบริ หารเงินทุนอย่างมีประสิทธิ ภาพให้ ฐานะทางการเงินเพียง
พอที่จะทาให้ งานบรรลุเป้าหมายและยังเป็ นการป้องกันการใช้ เงินทุนในทางที่ผิดประเภทและการทุจริ ตด้ วย ดังนัน้
พนักงานควรจัดการดูแลเงินทุนของบริ ษัทด้ วยความรอบคอบ ระมัดระวังเสมือนเป็ นของตนเอง และปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุด
คําจํากัดความ
เงินทุนของบริษัท หมายถึง เงินสด เช็ค ตราสารทางการเงินต่างๆ เอกสารหรื อบันทึกใดๆ ที่มีมลู ค่าทาง
การเงิน รวมทังสิ
้ ่งที่มีคา่ เทียบเท่าเอกสารหรื อบันทึกใดๆที่มีมลู ค่าทางการเงิน
ตัวอย่ างของเงินทุน ได้ แก่ เงินสด เช็ค บัตรเครดิต บัญชีลกู หนี ้ บัญชีเจ้ าหนี ้ ใบสัง่ จ่าย ใบเสร็ จรับเงิน
ธนาณัติ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ แบบฟอร์ มการรับผลประโยชน์ สิทธิการใช้ เงินคืน บัญชีรายการสินค้ าที่ส่งคืน
ค่าใช้ จ่าย ตราสารทางการเงิน เป็ นต้ น
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องปกป้องเงินทุนและปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับความมัน่ คงปลอดภัยของเงินทุน
2. พนักงานต้ องร่ วมมือกันใช้ เงินทุนของบริ ษัท หรื อการทดรองจ่ายของบริ ษัทฯ ให้ ได้ รับผลตอบแทนสูงสุด
3. พนักงานต้ องจัดทาบันทึกรายการเงินทุนและรายการที่เกี่ยวข้ องอย่างถูกต้ องและสุจริ ต พนักงานผู้มี
อานาจอนุมัติต้องตรวจสอบว่าบันทึกดังกล่าวที่จัดเตรี ยมนัน้ ถูกต้ องสุจริ ต และถูกต้ องตรงตามเวลา
ทังการใช้
้
เงินทุนนันต้
้ องเป็ นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้ องตามระเบียบ
4. พนักงานต้ องไม่ใช้ เงินทุนในธุรกิจของบริ ษัทโดยที่ตนไม่ได้ รับอนุมตั ิให้ ดาเนินการ
5. พนักงานต้ องไม่ใช้ เงินทุนของบริ ษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตัว
3. บันทึก (Records)
ข้ อมูลที่พนักงานบันทึกทาให้ ทราบถึงผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน และทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบในการ
ประกอบธุรกิจ ข้ อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้ องและเที่ยงตรงช่วยให้ การปฏิ บตั ิงานมีความคล่องตัว ประหยัดค่าใช้ จ่าย
และสามารถกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ ข้ อมูลเหล่านี ้ยังแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นเห็นถึงความทุ่มเทของ
พนักงานในการปฏิบตั ิงาน ด้ วยความรอบคอบ และมีคุณธรรมยิ่งกว่านัน้ กฎหมายหลายฉบับยังได้ กาหนด
บทลงโทษอย่างรุ นแรงสาหรั บ การที่พนักงานใช้ ข้อมูลผิดวัตถุประสงค์ การบันทึกข้ อมูลไม่ถูกต้ อง และการไม่
บันทึกข้ อมูลที่ จาเป็ นบางอย่างลงในบันทึกของบริ ษัท ฯ ดังนัน้ การบันทึกข้ อมูลที่ ไม่ถูกต้ อง พนักงานจะได้ รั บ
บทลงโทษตามระเบียบวินยั ของบริ ษัท
คําจํากัดความ
บันทึกของบริษัท หมายถึง ข้ อมูลหรื อความรู้ ที่บริ ษัทได้ มาจากการซื ้อ การผลิต การหามา รายงาน หรื อ
วิธีการอื่นๆ รวมถึงข้ อมูลหรื อความรู้ ที่พนักงานพัฒนาขึ ้นมาในช่วงเวลาทางานหรื อในระหว่างการปฏิบตั ิงานให้
บริ ษัท
ตัวอย่ างของบันทึก ได้ แก่ รายงาน บันทึกเวลาทางาน ใบเบิกจ่ายเงิน แบบฟอร์ มสิทธิประโยชน์ ใบแจ้ ง
หนี ้ ใบเสร็ จรับเงิน บันทึกการจ่ายเงินค่าจ้ าง ประวัติการทางาน ประวัติลกู ค้ า ข้ อมูลจาเพาะหรื อข้ อมูลลับ ข้ อมูล
ลับด้ านความปลอดภัยแห่งชาติ บันทึกการวัดผลและผลการปฏิบตั ิงาน และข้ อมูลสาคัญอื่นๆ ไม่ว่าจะบันทึกอยู่
ในคอมพิวเตอร์ หรื อเป็ นเอกสาร เป็ นต้ น
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องจัดเตรี ยมบันทึกของบริ ษัทด้ วยความถูกต้ องและเที่ยงตรง
2. พนักงานต้ องไม่จงใจทารายงานหรื อบันทึกที่เป็ นเท็จหรื อผิดพลาด รวมทังต้
้ องไม่จงใจปิ ดบังหรื อเสนอ
ข้ อมูลที่เป็ นเท็จหรื อผิดพลาดต่อบริ ษัทเมื่อพบรายงานที่มีข้อมูลไม่ถูกต้ องหรื อผิดพลาด พนักงานต้ อง
รายงานให้ ฝ่ายบริ หารทราบ
3. พนักงานต้ องไม่เปลี่ยนแปลงบันทึกของบริ ษัทหากไม่ได้ รับอนุมตั ิอย่างเป็ นทางการ
4. พนักงานต้ องจัดทาหรื อจัดเตรี ยมบันทึกของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ
5. พนักงานต้ องเก็บรักษาบันทึกของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ตามนโยบายของบริ ษัท และตามความ
จาเป็ นทางธุรกิจ
6. พนักงานต้ องคุ้มครองและป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลและข้ อมูลจาเพาะที่เกี่ยวข้ องกับพนักงาน ลูกค้ า คู่ค้า
คูส่ ญ
ั ญา และผู้ร่วมทุนไว้ เป็ นความลับ เมื่อมีการใช้ ข้อมูลเหล่านัน้ เว้ นแต่จะเปิ ดเผยให้ แก่บุคคลที่ได้ รับ
อนุญาตให้ ใช้ ข้อมูลได้ และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
7. เมื่อพนักงานพบข้ อผิดพลาดทางด้ านเอกสารและด้ านบัญชี ต้ องรายงานผู้บงั คับบัญชาให้ ทราบโดยทันที
แล้ วดาเนินการแก้ ไขตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ การ โดยการให้ เครดิต การชดใช้ เงินคืน หรื อวิธีการอื่นซึง่ เห็น
พ้ องต้ องกัน
4. เวลา (Time)
การบันทึกเวลาทางานอย่างถูกต้ องและการใช้ เวลาทางานอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นสิ่งสาคัญต่อลูกค้ า
และผู้ถือหุ้น การทาเช่นนันจะท
้
าให้ เห็นความแตกต่างระหว่างการทางานระดับปานกลางกับการทางานอย่างดี
เยี่ยม ซึ่งจะทาให้ เราได้ เปรี ยบในการแข่งขันทางธุรกิจ หากพนักงานใช้ เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดและไม่ยอมให้ ผล
ประโยชน์ ภายนอกมาแทรกแซงเวลาทางาน ก็ย่อมจะทาให้ บริ ษัทมีความได้ เปรี ยบคู่แข่งในสภาพการแข่งขันที่
รุ นแรงยิ่งขึ ้น
คําจํากัดความ
เวลาทํางาน หมายถึง ช่วงเวลาที่ใช้ ในการทางาน การเดินทางเพื่อธุรกิจ การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
หรื อการเป็ นผู้แทนบริ ษัท
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.

พนักงานต้ องใช้ เวลาทางานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ มีประสิทธิผลตามที่กาหนดไว้
พนักงานต้ องบันทึกเวลาทางานอย่างถูกต้ องและเที่ยงตรง
พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายของหน่วยงานเกี่ยวกับกาหนดเวลาการทางาน
พนักงานต้ องไม่กระทาการหรื อชักจูงเพื่อนพนักงาน ให้ ใช้ เวลางานไปทากิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริ ษัท

5. ทรั พย์ สินทางปั ญญา (Intellectual Property)
ความคิด แนวคิด และข้ อมูลอื่นๆ ที่พนักงานคิดค้ นขึ ้นได้ ถือเป็ นทรัพย์สินที่มีค่าต่อบริ ษัท สิ่งเหล่านี ้เป็ น
หัวใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และกระตุ้นให้ เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ หากพนักงานไม่ปกป้องทรัพย์สินทาง
ปั ญญาเหล่านี ้บริ ษัทอาจสูญเสียเอกสิทธิ์และความได้ เปรี ยบทางธุรกิจ
ตัวอย่ างทรั พย์ สินทางปั ญญา ได้ แก่ เทคโนโลยีทงที
ั ้ ่จดหรื อไม่ได้ จดสิทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้ า
ความลับทางการค้ า ข้ อมูลที่มีลิขสิทธิ์ เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องปกป้องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท โดยจะไม่เปิ ดเผยก่อนได้ รับอนุญาต
2. พนักงานต้ องปกป้องทรั พย์สินทางปั ญญาโดยไม่ใช้ ผิดวิธีหรื อผิดกฎหมาย และเมื่อใช้ ต้ องแน่ใจว่าได้
ประทับตราหรื อแสดงเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายบริ การ หรื อสัญลักษณ์ ลิขสิทธิ์ เช่น การใช้ ®,
TM, © (1999),
เป็ นต้ น
3. พนักงานต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงการค้ นพบ การประดิษฐ์ (เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ ทาง
เทคโนโลยี) รวมไปถึงข้ อมูลจาเพาะ ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นในช่วงเวลาปฏิบตั ิงานในบริ ษัท หรื อใช้ ทรัพยากรของ
บริ ษัท
4. พนักงานต้ องช่วยบริ ษัทเพื่อให้ ได้ มาซึง่ สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ หรื อ ปกป้องเครื่ องหมายการค้ าที่เป็ นทรัพย์สิน
ทางปั ญญาของบริ ษัท
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6. ข้ อมูลจําเพาะ (Proprietary Information)
ข้ อมูลจาเพาะมีบทบาทสาคัญต่อกลยุทธ์ ทางการค้ าเช่นเดียวกับสิทธิ ในทรั พย์ สินทางปั ญญา ดังนัน้
พนักงานพึงตระหนักว่าข้ อมูลส่วนมากที่ได้ รับการพัฒนาโดยบริ ษัทหรื ออยู่ในความครอบครองของบริ ษัท ล้ วนเป็ น
ความลับที่ห้ามเปิ ดเผยโดยไม่ได้ รับอนุญาต การใช้ ประโยชน์และการเก็บรักษาข้ อมูลเหล่านี ้อย่างระมัดระวังเป็ น
สิ่งสาคัญต่อความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งและทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ บริ ษัทจะเป็ นผู้นาในตลาดการแข่งขัน
คําจํากัดความ
ข้ อมูลจําเพาะ หมายถึง ข้ อมูลที่บริ ษัท เป็ นเจ้ าของหรื อควบคุม ซึง่ ประกอบด้ วย
 มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจต่อบริ ษัทฯ ทังในปั
้ จจุบนั และในอนาคต
 หากเปิ ดเผย อาจเป็ นประโยชน์ตอ่ คูแ่ ข่ง
 เป็ นที่ร้ ู กนั ในวงจากัด และต้ องไม่เปิ ดเผยสูส่ าธารณชน
ตัวอย่ างของข้ อมูลจําเพาะ ได้ แก่ สิ่งประดิษฐ์ โปรแกรม วิธีการ เทคนิค การค้ นพบ การพัฒนาและการ
สร้ างสรรค์ การวิจยั ข้ อมูลของลูกค้ าและพนักงาน แผนการก่อสร้ าง กลยุทธ์ ข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบริ การใหม่และ
เทคโนโลยีชนิดอื่น แผนธุรกิจและการตลาด ข้ อมูลการขายและการตลาด
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องจัดการ จัดเก็บ และแยกรายละเอียดข้ อมูลจาเพาะตามข้ อกาหนดของบริ ษัท
2. เมื่อพนักงานจะจาหน่าย จ่ายแจกข้ อมูลจาเพาะให้ แก่บคุ คลอื่น ต้ องได้ รับความเห็นชอบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
จากผู้บงั คับบัญชาและหน่วยงานทางกฎหมาย รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิตามสัญญาที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลด้ วย
3. ในการเจรจาตกลงเกี่ยวกับข้ อมูลจาเพาะ พนักงานต้ องระมัดระวังไม่ให้ ผ้ อู ื่นได้ ยิน ลอบฟั ง ดักฟั ง หรื อ
บันทึกเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะ ผ่านเครื่ องมือสื่อสารทุกประเภท หรื อกับ
สมาชิกในครอบครัวซึง่ อาจนาไปสูก่ ารเปิ ดเผยต่อผู้อื่น
4. เมื่อพ้ นสภาพการเป็ นพนักงานของบริ ษัทพนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยและนาข้ อมูลจาเพาะไปด้ วย
5. พนักงานจะรับข้ อมูลจาเพาะและ/หรื อข้ อมูลลับซึง่ เป็ นของบุคคลอื่น จากบุคคลที่ได้ รับอนุญาตให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลได้ ต่อเมื่อพนักงานได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาและฝ่ ายกฎหมายเท่านันและหากได้
้
รับข้ อมูล
เหล่านี ้จากคูแ่ ข่งพนักงานต้ องแจ้ งฝ่ ายกฎหมายทันที
6. พนักงานจะรับและ/หรื อใช้ ข้อมูลจาเพาะของคูแ่ ข่งเฉพาะข้ อมูลที่เปิ ดเผยทัว่ ไป ข้ อมูลที่ถูกกฎหมาย หรื อ
ข้ อมูลที่ได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษัทคูแ่ ข่งเท่านัน้
7. พนักงานต้ องได้ รับอนุญาตจากกรรมการบริ ษัท ผู้มีอานาจก่อนทาสัญญาที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูล หรื อ
สัญญาเปิ ดเผยข้ อมูลต่อบุคคลใดๆ
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7. ข้ อมูลภายใน/การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซือ้ ขายหลักทรั พย์ (Inside Information/Insider Trading)
ข้ อมูลภายในมีบทบาทสาคัญในธุรกิจเพราะบริ ษัท ฯ สามารถใช้ ข้อมูลนี ้ในการประเมินโอกาสทางธุรกิจ
และผลกาไรในอนาคต อย่างไรก็ตาม การใช้ หรื อเผยแพร่ ข้อมูลภายในอย่างไม่เหมาะสมอาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษัท และอาจทาลายความได้ เปรี ยบในการเจรจาธุรกิจ อันอาจทาให้ เสียโอกาสที่ดีในการ
ปรับปรุ งการบริ การลูกค้ า นอกจากนัน้ กฎของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังระบุวา่ การใช้ ข้อมูลภายในเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการส่ง
ต่อข้ อมูลภายในไปสูบ่ คุ คลอื่นเพื่อการนัน้ เป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย
คําจํากัดความ
ข้ อมูลภายใน คือ ข้ อมูลที่ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณซึง่ อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของ
ผู้ลงทุน หรื อวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวกับการค้ าหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง (เช่น การใช้ สิทธิในการแปลงตราสารหุ้น)
ตัวอย่ างข้ อมูลภายใน ได้ แก่ ข้ อมูลที่ยังไม่ประกาศอย่างเป็ นทางการ ประกาศเกี่ยวกับเงินปั นผล
แผนการออกหรื อซื ้อคืนหลักทรัพย์ รายงานผลประกอบการของบริ ษัท การเจรจาเพื่อควบรวมกิจการ การเจรจา
ร่ วมทุน และการเจรจาเกี่ยวกับข้ อสัญญา รวมทังธุ
้ รกรรมและสัญญากับบริ ษัท ฯ อื่นที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษัท หรื อของบริ ษัทอื่นต่อผู้ที่ไม่มีสิทธิรับรู้ ตามข้ อบังคับ
หรื อข้ อตกลงทางธุรกิจ
2. ในการเจรจาตกลงเกี่ยวกับข้ อมูลภายใน พนักงานต้ องระมัดระวังไม่ให้ ผ้ อู ื่นได้ ยิน ลอบฟั ง ดักฟั ง หรื อ
บันทึกเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรเจรจาในที่สาธารณะ (เช่น ในแท็กซี่ ห้ องประชุม งานแสดงสินค้ า
ลิฟต์ ร้ านอาหาร ห้ องน ้า สนามกอล์ฟ) แม้ แต่การเจรจาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยเช่นกัน
3. พนักงานต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลภายในที่ยงั ไม่ได้ ประกาศอย่างเป็ นทางการต่อสาธารณะ
4. พนักงานต้ องไม่นาข้ อมูลภายในของบริ ษัท หรื อของบริ ษัทอื่นมาใช้ เพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์รวมทังไม่
้ ส่ง
ข้ อมูลให้ ผ้ อู ื่นเพื่อการซื ้อขายหลักทรัพย์
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8. ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (Communications and Computer Systems)
เทคโนโลยีเป็ นหัวใจสาคัญของธุรกิจบริ ษัท ลูกค้ าของบริ ษัทไม่เพียงแต่จะมีสิทธิ คาดหวังว่า จะได้ รับ
เฉพาะบริ การที่มีคณ
ุ ภาพเท่านัน้ แต่ยงั คาดหวังว่าจะได้ รับการปกป้องข้ อมูลของลูกค้ าอีกด้ วย นอกจากระบบการ
สื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว ยังมีบทบาท
สาคัญต่อการสื่อสารของโลกและความมัน่ คงของชาติ ดังนันความส
้
าเร็ จของบริ ษัท ฯ จึงขึ ้นอยู่กบั ประสิทธิภาพใน
การคุ้มกันและการใช้ งานของระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมด้ วย
ตัวอย่างของระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ได้ แก่ อุปกรณ์ ด้านการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์
เครื่ องรับฝากข้ อความ โทรสารและเพจเจอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และโครงข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ชมุ สาย ข้ อมูลที่
เข้ าสูร่ ะบบ เช่น รหัสประจาตัวและรหัสผ่าน อุปกรณ์ตรวจสอบสิทธิการใช้ ระบบ บัตรผ่านเข้ าอาคาร และรหัสผ่าน
เข้ าอาคาร
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องรักษาความลับและความสมบูรณ์ ของระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ รหัสส่วนตัว
รหัสผ่าน รหัสเข้ าสูร่ ะบบ เทคโนโลยีและข้ อมูลของบริ ษัท ทังต้
้ องไม่นาเทคโนโลยีเหล่านี ้ไปใช้ โดยไม่ได้ รับ
อนุญาต
2. พนักงานต้ องใช้ ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยความรับผิดชอบ และต้ องไม่ก่อให้ เกิดความ
แตกแยก การทาให้ ผ้ อู ื่นเสียหาย การทาลายขวัญ หรื อส่งเสริ มให้ เกิดความไม่เป็ นมิตรในสถานที่ทางาน
3. พนักงานต้ องไม่ใช้ ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อขัดต่อนโยบาย
บริ ษัทฯ ไม่ใช้ อินเตอร์ เน็ตหรื อบริ การที่คล้ ายคลึงกันในทางที่จะทาให้ บริ ษัทเกิดความเสียหาย อับอาย
ขาดความเชื่อถือ หรื อเสียชื่อเสียง
4. พนักงานควรใช้ ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพียงอย่าง
เดียวเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม การใช้ เป็ นการส่วนตัวในบางคราว (เช่น การใช้ โทรศัพท์ การรับข้ อความทาง
เครื่ องฝากข้ อความ อีเมล์ เครื่ องโทรสาร การใช้ อินเตอร์ เนตในกิจส่วนตัว ) ก็สามารถทาได้ หากได้ รับ
อนุญาตจากผู้บงั คับบัญชา และนอกจากนัน้
• ต้ องไม่กระทบต่องานที่รับผิดชอบ และธุรกิจของบริ ษัท
• ต้ องไม่เกี่ยวกับธุรกิจกิจกรรมพิเศษหรื อเกี่ยวข้ องกับองค์กรอื่นๆ (รวมไปถึง การเชิญชวนหรื อ
ส่งเสริ มการซื ้อขายสินค้ า และเรื่ องการเมืองหรื อศาสนา)
• ต้ องไม่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายต่อบริ ษัทฯ โดยไม่สมควร
• ต้ องไม่ขดั ต่อมาตรฐานการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณนี ้ หรื อนโยบายระเบียบของบริ ษัท
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5. พนักงานต้ องบันทึกเฉพาะข้ อมูลที่ถกู ต้ องและเป็ นจริ ง ลงในระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษัท
6. พนักงานต้ องค้ นหา ใช้ เปลี่ยน ทาสาเนา ลบ หรื อทาลาย ข้ อมูลจาเพาะ เมื่อได้ รับอนุญาตเท่านัน้
7. พนักงานต้ องรั กษาความลับของข้ อมูลที่เก็บบันทึก หรื อที่ใช้ สื่อสารผ่านระบบการสื่อสาร และระบบ
คอมพิวเตอร์ และจะใช้ ข้อมูลเหล่านี ้ (เช่นข้ อมูลโทรศัพท์ จากลูกค้ า ประวัติพนักงาน) ต่อเมื่อได้ รับ
อนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาเป็ นการเฉพาะและตามความจาเป็ นทางธุรกิจภายในขอบเขตของกฎหมาย
เท่านัน้
8. พนักงานต้ องปกป้องความลับข้ อมูลของบริ ษัทฯ (โดยเทคโนโลยี การเข้ ารหัส ) ที่ ส่งผ่านเครื อข่าย
สาธารณะ (เช่น อินเตอร์ เน็ต) เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหลของข้ อมูลลับของบริ ษัท
9. พนักงานต้ องตรวจสอบซอฟต์แวร์ แผ่นดิสก์ และแฟ้มข้ อมูลใหม่ที่ได้ รับผ่านทางโครงข่ายสาธารณะ (เช่น
อินเตอร์ เน็ต) โดยการใช้ โปรแกรมป้องกันไวรัสตรวจสอบก่อนการติดตังหรื
้ อการใช้ งาน
10. พนักงานต้ องใช้ โปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่ได้ รับการอนุญาตแล้ ว และพนักงานสามารถใช้ โปรแกรมซอฟต์แวร์
สาธารณะหรื อโปรแกรมทดลองใช้ งานโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย (Shareware) เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เท่านัน้
11. เมื่อหยุดใช้ คอมพิวเตอร์ ชวั่ คราว หรื อไม่อยู่ในระหว่างปฏิบตั ิงาน เพื่อความปลอดภัยพนักงานต้ องออก
จากระบบหรื อใช้ รหัสป้องกันผู้อื่นใช้ งาน
12. พนักงานจะติดตามและปฏิบตั ิตามนโยบาย รวมทังข้
้ อกาหนดของบริ ษัท ฯ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
เครื อข่ายระบบสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ อย่างสม่าเสมอ
13. พนักงานต้ องไม่เอื ้ออานวยหรื อละเลยแก่บุคคลใด ๆ ที่จะเข้ ามาแสวงหาประโยชน์ หรื อเข้ าถึง หรื อ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ ข้ อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทโดย มิชอบ หรื อโดย
ไม่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท หรื อจงใจ สนับสนุน ยินยอมให้ เกิดขึน้ หรื อมีอยู่ หรื อเป็ นการกระทาผิด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์ หรื อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
14. พนักงานต้ องไม่ใช้ ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในทางส่วนตัว โดยใช้ โปรแกรมสื่อประเภท โซ
เชียล มีเดีย (การสื่อสารผ่านเครื อข่ายทางสังคม) เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ฯลฯ หรื อการส่งอีเมล โพสต์ข้อความที่
ไม่เหมาะสม และเข้ าข่ายความผิดอาญา
ข้ อสังเกต
บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการกากับดูแลการใช้ เทคโนโลยี เช่น เครื อข่ายระบบคอมพิวเตอร์ อีเมล์หรื อ
วอยซ์เมล์ เพื่อตรวจสอบให้ มีการใช้ งานอย่างถูกต้ อง การเข้ าหรื อการใช้ ระบบโดยได้ รับอนุ ญาต และเพื่ อ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง
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9. การทําธุรกิจระหว่ างบริษัทในเครื อ (Affiliate Transaction)
ในขณะที่บริ ษัทฯ และพนักงานได้ รับประโยชน์จากการรวมตัวกันของบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทฯ มีมาตรฐานที่
ทาให้ ลกู ค้ า คู่ค้า คู่แข่ง และบริ ษัทมัน่ ใจได้ ว่ามีโอกาสที่เท่าเทียมกันในตลาดการค้ า ดังนันการจั
้
ดสรรค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างบริ ษัทในเครื อต้ องเป็ นไปอย่างถูกต้ องและโปร่ งใส
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนัก งานต้ องสร้ างความมั่น ใจว่า การท าธุ ร กิ จ อย่ างถูก ต้ องตามกฎหมายระหว่ างบริ ษั ท ในเครื อจะ
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน และสอดคล้ องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ หรื อผลตอบแทนด้ านการเงิน
2. การทาธุรกิจอย่างถูกต้ องตามกฎหมายระหว่างบริ ษัทในเครื อ จะต้ องมีการกาหนดราคาที่เป็ นหลักฐาน
ชัดเจน
3. การดาเนิ นการทางธุรกิ จระหว่างบริ ษัทในเครื อ พนักงานต้ องบันทึกหลักฐานการเรี ยกเก็บค่าเวลา
ปฏิบตั ิงานและค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง อย่างถูกต้ องและตามความเป็ นจริ ง ซึง่ เป็ นไปตามกฎหมาย
10. การจารกรรมและวินาศกรรมข้ อมูล (Espionage and Sabotage)
ทรัพย์สินของบริ ษัทอาจถูกนาไปใช้ อย่างไม่เหมาะสม และอาจถูกหรื อทาลายโดยคู่แข่งหรื อบุคคลอื่นที่
พยายามทาลายธุรกิจและชื่อเสียงของบริ ษัท ฯ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จะต้ องมีการป้องกันการจารกรรมและ
การก่อวินาศกรรมเป็ นอย่างดี เพื่อให้ ลกู ค้ ามัน่ ใจว่าได้ รับบริ การที่ตอ่ เนื่องและปลอดจากการแทรกแซง รวมทังการ
้
เพิ่มประสิทธิภาพการบริ การในอนาคต
ตัวอย่างข้ อมูลที่อาจถูกจารกรรมและวินาศกรรม ได้ แก่ รหัสผ่านคอมพิวเตอร์ มาตรการด้ านความมัน่ คง
ปลอดภัย ตาแหน่งที่ติดตังระบบและอุ
้
ปกรณ์ รายละเอียดแผนผังวงจร กระบวนการกู้ระบบบริ การ และการ
ปรับเปลี่ยนเส้ นทางการส่งข้ อมูลในกรณีฉุกเฉิน ข้ อมูลลับและข้ อมูลความมั่นคงแห่งชาติ ข้ อมูลทางเทคนิคและ
การวิจยั ตลาด ข้ อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ แผนและกลยุทธ์ทางการตลาด เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานจะใช้ และให้ ผ้ อู ื่นใช้ ข้อมูลและทรัพย์สินของบริ ษัท ฯ ได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตและเพื่อประโยชน์
ทางธุรกิจของบริ ษัทเท่านัน้
2. พนักงานต้ องเข้ มงวดกวดขันมิให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวกับข้ อมูลลับเข้ าไปในบริ เวณที่เก็บข้ อมูลพนักงาน
ต้ องเก็บข้ อมูลเหล่านันไว้
้ ในที่ที่ปลอดภัยและที่ที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาภายหลัง เสร็ จสิ ้นการใช้ งานแล้ ว
3. พนักงานต้ องรายงานให้ กับผู้บังคับบัญชารั บ ทราบทันที เมื่อมีบุคคลที่ไม่ได้ รับอนุญาตพยายามเข้ าถึง
ข้ อมูลลับหรื อเข้ าไปในเขตหวงห้ ามของบริ ษัท
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11. ชื่อเสียง (Reputation)
ความมีชื่อเสียงของบริ ษัท ในด้ านการให้ บริ การลูกค้ าคุณภาพของบริ การและการปฏิบตั ิต่อลูกค้ าอย่าง
เป็ นธรรม ทาให้ บริ ษัทมีพนักงานที่มีความสามารถในด้ านต่างๆ เข้ ามาร่ วมงาน มีลกู ค้ าที่ภกั ดีต่อบริ ษัทฯ และเป็ น
ที่ยอมรับของหน่วยงานของรัฐที่กากับดูแล รวมทังผู
้ ้ ถือหุ้นและเจ้ าหนี ้ ซึง่ ทังหมดนี
้
ม้ ีส่วนช่วยให้ บริ ษัท ประสบ
ความสาเร็ จในการทาธุรกิจ อย่างไรก็ดี ชื่อเสียงที่พยายามสร้ างขึ ้นมาด้ วยความยากลาบากอาจสูญสิ ้นไปอย่าง
ง่ายดาย เพียงเพราะการกระทาที่ไม่เหมาะสมบางประการ การทาธุรกิจกับบุคคลอื่นทุกครัง้ เป็ นโอกาสอันดีที่จะ
สร้ างชื่อเสียงอันดีงามให้ บริ ษัท นอกจากนีก้ ารใช้ ตราสัญลักษณ์ ของบริ ษัท อย่างต่อเนื่องยังเป็ นสิ่งสาคัญที่ ช่วย
เชิดชูตราสัญลักษณ์ และชื่อเสียงบริ ษัทในตลาดการค้ าที่มีการแข่งขัน สิ่งเหล่านี ้ หากดาเนินการอย่างไม่ต่อเนื่อง
และครบถ้ วน อาจทาให้ ชื่อยี่ ห้อและตราสัญลักษณ์ ของบริ ษัทเสื่อมความนิยมและไม่อยู่ในความทรงจาของ
สาธารณชน ดังนันความส
้
าเร็ จในอนาคตของบริ ษัท จึงขึน้ อยู่กับการที่พนักงานทุกคนช่วยกันรักษาชื่อเสียงของ
บริ ษัทอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องใช้ ชื่อยี่ห้อและตราสัญลักษณ์ ของบริ ษัทให้ ถูกต้ องตามข้ อกาหนด และต้ องป้องกันมิให้ นา
ทรัพย์สินอันมีค่านี ้ไปใช้ อย่างไม่เหมาะสมและหรื อโดยมิได้ รับอนุญาต และต้ องรายงานต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบของบริ ษัททันที เมื่อพบว่ามีการใช้ อย่างผิดวิธีและผิดวัตถุประสงค์
2. การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารสู่ภายนอก พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายสถานะและกิจกรรมภายในของ
บริ ษัท
3. การออกเอกสารรับรอง หรื อทากิจกรรมส่งเสริ มการขายอื่นๆ โดยใช้ ชื่อหรื อในนามบริ ษัท พนักงานต้ อง
ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ดแู ลรับผิดชอบเรื่ องภาพลักษณ์ของบริ ษัทเท่านัน้
4. พนักงานต้ องแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่ตนพูดหรื อเขียนในเรื่ องที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท ฯ ไม่ถือ
ว่าเป็ นความเห็นหรื อทาในนามของบริ ษัท
5. พนักงานต้ องแต่งกายหรื อแต่งเครื่ องแบบตามที่บริ ษัทกาหนดและไม่แต่งเครื่ องแบบหรื อเครื่ องแต่งกายที่
แสดงให้ เห็นว่าเป็ นพนักงานบริ ษัท เข้ าไปในสถานเริ งรมย์ตา่ งๆ หรื อสถานอบายมุข ยกเว้ นการเข้ าไปเพื่อ
ปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่
6. พนักงานต้ องไม่กระทาการใดๆให้ บริ ษัท ได้ รับความเสียหายหรื อมีลกั ษณะที่อาจเป็ นอันตรายต่อเพื่อน
ร่ วมงาน หรื อตนเอง ทังนี
้ ้ไม่วา่ จะโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อก็ตาม
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หมวดที่ 4. ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
(Customer Relations)
ลูกค้ า คือ ผู้ที่ใช้ บริ การต่างๆของบริ ษัทและให้ ผลตอบแทนในรู ปของค่าบริ การเหล่านัน้ การสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า ย่อมหมายถึงการผูกพันให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจต่อสินค้ าและบริ การของบริ ษัท อย่าง
ต่อเนื่องพนักงานพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้ าทุกรายเยี่ยง “ผูม้ ี พระคุณ” การกระทาใดๆ ของพนักงานอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อความไม่พอใจของลูกค้ า ทาให้ ลกู ค้ าเหล่านันเลิ
้ ก หรื อ ลด การใช้ สินค้ าและบริ การของบริ ษัทและอาจเปลี่ยนไป
สนับสนุนธุรกิจของคูแ่ ข่ง หรื อเผยแพร่ ความไม่พอใจเหล่านันสู
้ ส่ าธารณชนอันเป็ นเหตุให้ “ภาพลักษณ์” ของบริ ษัท
เสียหายได้ พนักงานทุกคนจึงจาเป็ นต้ องสร้ างและรักษาสัมพันธภาพอันดีกบั ลูกค้ าทุกราย ด้ วยการปฏิบตั ิตาม
คุณธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางานของบริ ษัทฯ
1. ด้ านความรู้ ความสามารถ (Knowledge/ Skill)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องรู้ และเข้ าใจสินค้ าและบริ การของบริ ษัทเป็ นอย่างดี
2. พนักงานต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าอย่างละเอียด ก่อนจะเสนอสินค้ าหรื อ
บริ การต่อลูกค้ า เพื่อสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ อง
3. พนักงานต้ องให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนแก่ลกู ค้ า
4. พนักงานต้ องมีความรับผิดชอบ สนใจใฝ่ หาข้ อมูลความรู้ อยู่เสมอ และสะสมประสบการณ์ ในการทางาน
ให้ ดีมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อเพิ่มความพอใจให้ ลกู ค้ าหรื อผู้รับบริ การ
2. ด้ านคุณภาพและประสิทธิผล (Quality and Productivity)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องนาเสนอสินค้ าหรื อบริ การของบริ ษัทฯ ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามที่บริ ษัทกาหนด
2. พนักงานต้ องปฏิบตั ิต่อลูกค้ าด้ วยความสุภาพ ให้ เกียรติลกู ค้ า และต้ องใช้ วาจาที่สภุ าพกับลูกค้ า ตาม
ข้ อกาหนดของบริ ษัท
3. พนักงานต้ องให้ บริ การลูกค้ าอย่างซื่อตรงและเป็ นธรรม ต้ องไม่เอารัดเอาเปรี ยบหรื อฉ้ อโกงลูกค้ า
4. พนักงานต้ องตรงต่อเวลา รักษาเวลาที่นดั กับลูกค้ าเสมอ
5. พนักงานต้ องพยายามให้ บริ การที่เหนือความคาดหวังของลูกค้ า
6. พนักงานต้ องให้ บริ การที่น่าเชื่อถือ และเชื่อใจได้ ต้ องยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามคาสัญญาที่ให้ ไว้ แก่ลกู ค้ าเสมอ
หากไม่สามารถดาเนินการได้ พนักงานจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบเพื่อหาแนวทางแก้ ไขต่อไป
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7. พนักงานต้ องมีบคุ ลิกภาพที่ดี แต่งกายตามที่บริ ษัทกาหนดหรื อเหมาะสมกับหน้ าที่ กาลเทศะสะอาดและ
สุภาพเรี ยบร้ อย รวมถึงต้ องจัดสถานที่ที่ปฏิบตั ิงานให้ สะอาด เรี ยบร้ อยอยู่เสมอ
3. ด้ านทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and Manner)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องมีทศั นคติที่ดีตอ่ งานบริ การลูกค้ า ให้ ความสาคัญต่องานบริ การและปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ ซึง่ จะ
เป็ นผลให้ งานบริ การมีคณ
ุ ค่าและมีประสิทธิภาพอันจะนาไปสูค่ วามเป็ นเลิศ
2. เมื่อลูกค้ ามีปัญหาหรื อข้ อร้ องเรี ยน พนักงานต้ องแสดงความสนใจ พร้ อมรั บฟั งปั ญหาลูกค้ าด้ วย
ความรู้ สกึ เอาใจเขามาใส่ใจเราและเต็มใจที่จะให้ ความช่วยเหลือด้ วยความกระตือรื อร้ นเพื่อทาให้ ลกู ค้ า
เกิดความประทับใจ
3. พนักงานต้ องไม่แสดงกริ ยาอันไม่เหมาะสมต่อลูกค้ า ไม่ทะเลาะ หรื อโต้ เถียงลูกค้ า หรื อแสดงอารมณ์ เช่น
อาการเบื่อหน่าย หรื อดุดนั แสดงความราคาญ ไม่สนใจให้ บริ การ หรื อแสดงความก้ าวร้ าว เป็ นต้ น
4. พนักงานต้ องเคารพการตัดสินใจ และข้ อคิดเห็นของลูกค้ า
5. พนักงานต้ องไม่เสนอหรื อเรี ยกร้ องสิ่งตอบแทนจากลูกค้ า นอกเหนือจากที่ได้ กาหนดไว้ ในระเบียบของ
บริ ษัทฯ
6. พนักงานต้ องไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคลของลูกค้ า
7. พนักงานต้ องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ของลูกค้ า เช่น ลักขโมย ทาให้ ชารุ ด หรื อ เสียหาย
8. พนักงานต้ องไม่ติดต่อกับลูกค้ า นอกเหนือจากภารกิจที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท

4. ด้ านการสื่อสาร (Communication)
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องแสดงตนว่าเป็ นพนักงานของบริ ษัททุกครัง้ ที่พบปะหรื อสนทนากับลูกค้ า เช่น บัตรประจาตัว
พนักงาน นามบัตร เครื่ องแบบ หรื อแจ้ งด้ วยวาจา
2. พนักงานต้ องนาข้ อมูลหรื อข้ อเสนอแนะจากลูกค้ า เสนอต่อผู้บงั คับบัญชา รวมทังสามารถเสนอข้
้
อคิดเห็น
ในการปรับปรุ งการทางาน เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท
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หมวดที่ 5. ข้ อตกลงที่เป็ นธรรมกับบุคคลอื่น
(Fair Dealings with Others)
1. ความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้ า/ความเป็ นส่ วนตัวในการติดต่ อสื่อสาร
(Customer Privacy/Privacy of Communications)
เนื่องจากบริ ษัทฯ ให้ บริ การที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตส่วนตัวไปจนถึงชีวิตการทางานของลูกค้ า การที่ลกู ค้ าได้
มอบความไว้ วางใจด้ วยการให้ ข้อมูลลูกค้ า บันทึก ตลอดจนข้ อมูลการติดต่อสื่อสารให้ แก่บริ ษัท บริ ษัทจึงต้ องถือ
เป็ นความรับผิดชอบที่ต้องรักษาความเป็ นส่วนตัวของลูกค้ าตามที่ลกู ค้ าคาดหวังอย่างเคร่ งครัด การหาลูกค้ าราย
ใหม่และการรักษาลูกค้ าเดิมให้ คงอยู่ จึงขึ ้นอยู่กบั ประสิทธิภาพในการรักษาข้ อมูลและการติดต่อสื่อสารของลูกค้ า
อย่างเหมาะสม ดังนันบริ
้ ษัทจึงต้ องพัฒนามาตรฐานจาเพาะในการดูแล ปกป้องข้ อมูลและการติดต่อสื่อสารของ
ลูกค้ าให้ สมกับที่ลกู ค้ าไว้ วางใจ
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนัก งานต้ อ งรั ก ษาความเป็ นส่ วนตัวและข้ อมูล ของลูก ค้ า โดยไม่เ ข้ า ไปยุ่ งเกี่ ย วหรื อ ละเมิด การ
ติดต่อสื่อสารหรื อการส่งผ่านข้ อมูลใดๆ เว้ นแต่จะเป็ นไปตามคาสัง่ ที่ชอบด้ วยกฎหมาย
2. พนักงานต้ องใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ าของบริ ษัทที่ได้ รับมา เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษัทเท่านัน้
เมื่อลูกค้ าของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ใ ห้ ข้อมูลที่ เป็ นส่วนตัว พนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลของลูกค้ า คาสั่งซื อ้
กระบวนการทางาน หรื อบริ การของลูกค้ า เพื่อประโยชน์ด้านการตลาดหรื อด้ านการขายของบริ ษัท
3. พนักงานจะเข้ าไปดูข้อมูลของลูกค้ าและข้ อมูลของบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรื อพนักงานอื่นของบริ ษัท
ได้ เมื่อได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาตามที่บริ ษัทกาหนดเท่านัน้
2. ผู้จัดหาสินค้ า/บริการและตัวแทนอื่น ๆ (Suppliers and other Representatives)
ผู้จัดหาสินค้ า/บริ การ ที่ปรึ กษา ผู้แทนจาหน่าย และตัวแทนอื่นๆ ล้ วนมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็ จ
โดยรวมของบริ ษัท ด้ วยเหตุนีจ้ ึงถื อว่าเป็ นคู่ค้าที่มีคุณค่า เพื่ อให้ บริ ษัทซือ้ สินค้ าได้ ในราคาที่ เป็ นธรรมและ
เหมาะสม รวมทัง้ ได้ รับ บริ การที่ มีคุณภาพ บริ ษัทจะต้ องทาให้ คู่ค้าอยากทาธุรกิ จกับบริ ษัท โดยการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดี มีความซื่อตรง และเชื่อถือได้ การที่จะรักษาผู้จดั หาสินค้ า/บริ การ ที่ดีเอาไว้ พนักงานจึงควรปฏิบตั ิ
ต่อผู้จดั หาสินค้ า/บริ การในทานองเดียวกันกับที่บริ ษัทต้ องการให้ ผู้จดั หาสินค้ า/บริ การปฏิบตั ิตอ่ บริ ษัท
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องทบทวนและปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดหาสินค้ าและบริ การของบริ ษัทตลอดทังหาแนวทางที
้
่
เหมาะสม ก่อนการเลือกผู้จดั หาสินค้ า/บริ การ ที่ปรึกษา ผู้แทนจาหน่าย และตัวแทนอื่นๆ
2. พนักงานต้ องจัดให้ มีสญ
ั ญาหรื อข้ อตกลงเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยมีข้อกาหนดรายละเอียด เกี่ยวกับ
ลักษณะงานและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคูส่ ญ
ั ญาและจัดส่งให้ ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบก่อนลงนาม
3. ก่อนดาเนินธุรกิจร่ วมกัน พนักงานต้ องแจ้ งให้ ผ้ จู ดั หาสินค้ า/บริ การ ที่ปรึ กษา ผู้แทนจาหน่าย และตัวแทน
อื่นๆ ทราบเกี่ยวกับหน้ าที่ที่จะต้ องดาเนินการให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรม และ จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
บริ ษัท รวมทังกฎหมาย
้
ข้ อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้พนักงานควรสอบถามข้ อมูลสินค้ า
และบริ การเพิ่มเติมจากหน่วยงานจัดหาของบริ ษัทด้ วย

3. เจ้ าหนี ้ (Creditors)
การสนับสนุนและไว้ วางใจจากเจ้ าหนี เ้ ป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ งที่ ทาให้ บริ ษัทสามารถสร้ างพื น้ ฐานทาง
การเงินที่มนั่ คง บริ ษัทมีนโยบายและพันธกิจในการที่จะต้ องปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม ให้
ข้ อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นจริ งและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนปฏิบตั ิตามพันธะสัญญาอย่างเคร่ งครัด
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องยึดมัน่ ในความซื่อสัตย์ ต่อการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทให้ ไว้ ต่อเจ้ าหนี ้ทุกประเภทโดยอยู่
ภายใต้ เงื่อนไข รวมทังหลั
้ กเกณฑ์และกฎหมายที่กาหนด
2. พนักงานต้ องดาเนินการให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินที่ถูกต้ องครบถ้ วน รวมทังจ่
้ ายชาระหนีต้ รง
ตามเวลา
3. หากมีอปุ สรรคใดที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ พนักงานต้ องรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบโดยทันที
เพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไข
4. พนักงานต้ องดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค ้าประกัน

4. ผู้ลงทุน (Investors)
ผู้ลงทุนเป็ นบุคคลอีกกลุม่ หนึง่ ที่มีบทบาทสาคัญในการดารงอยู่ของบริ ษัทเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ การระดม
ทุนเพื่อการขยายกิจการประสบผลสาเร็ จ การลงทุนอย่างต่อเนื่องของผู้ลงทุนเป็ น สิ่งสะท้ อนให้ เห็นถึงความ
ไว้ วางใจของผู้ลงทุนที่มีตอ่ บริ ษัท
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องมุง่ มัน่ ที่จะดาเนินธุรกิจด้ วยความรู้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างสุดความสามารถ ด้ วย
ความซื่อสัตย์ สจุ ริ ตและเป็ นธรรมต่อผู้ลงทุนทัง้ รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์ สูงสุดของผู้ลงทุน
โดยรวม มีความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุนอย่างสม่าเสมอ มุ่งเน้ นที่จะสร้ างความ เติบโตให้ แก่ธุรกิจ เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว มุง่ สร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั ผู้ลงทุน
2. พนักงานต้ องดาเนินการให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่การเงินตาม ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่ งใส ต่อ ผู้ลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
3. พนักงานต้ องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองหรื อบุคคลที่สาม โดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ขององค์กร ซึง่ ยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
5. การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม (Fair Competition)
บริ ษัทมีพนั ธกิจในการแข่งขันทางการค้ าโดยดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด ด้ วยการเสนอสินค้ า
และบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ พยายามรักษาความไว้ วางใจของลูกค้ า ผู้จดั หาสินค้ าและบริ การ รวมทังคู
้ ่แข่งทางการค้ า
โดยดาเนินธุรกิจด้ วยความชอบธรรมและยึดจรรยาบรรณ การทาธุรกิ จทุกอย่างของบริ ษัทจะต้ องเป็ นไปตาม
กฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เป็ นหน้ าที่ของพนักงานที่จะต้ องรู้ มาตรฐานของบริ ษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
รวมทังกฎหมายที
้
่จะประกาศใช้ ตอ่ ไปในอนาคตซึง่ มี ผลกระทบต่อการทางานของตน
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องส่งเสริ มการขายสินค้ าและบริ การของบริ ษัทด้ วยการเปรี ยบเทียบกั บสินค้ าและบริ การของ
คู่แข่งอย่างเป็ นธรรมและตามความเป็ นจริ ง โดยต้ องไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง ทัง้ ต้ องไม่ใส่ร้ายคู่แข่ง
ตลอดจนสินค้ าและบริ การของคูแ่ ข่ง
2. พนักงานต้ องไม่ร่วมทาการจารกรรม ก่อวินาศกรรม หรื อติดสินบน คู่แข่งทางการค้ า ทังคู
้ ่แข่งในปั จจุบนั
และผู้ที่อาจจะเป็ นคูแ่ ข่งในอนาคต
3. พนักงานต้ องไม่ร่วมในการทาสัญญาหรื อข้ อตกลง ซึง่ สัญญาหรื อข้ อตกลงนันอาจเป็
้
นการลดหรื อขจัด
การแข่งขันทางการค้ าอย่างไม่สมเหตุสมผล
4. พนักงานต้ องให้ ข้อมูลที่ถูกต้ องและเป็ นจริ ง เกี่ยวกับคุณภาพ สมรรถนะ คุณลักษณะ และความพร้ อมที่
จะขายสินค้ าและให้ บริ การ ในการแถลงข่าว การโฆษณา และการเผยแพร่ ตอ่ สาธารณะ
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6. ข้ อมูลการแข่ งขันทางการค้ า (Competitive Information)
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับตลาดการค้ า รวมทัง้ ข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ าและบริ การของ คู่แข่งเป็ น
สิ่งจาเป็ นและเหมาะสม บริ ษัทประสงค์ที่จะแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและหลีกเลี่ยงการทา ข้ อตกลงและบันทึกความ
เข้ าใจที่ส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม ดังนัน้ ในการรวบรวมข้ อมูลการแข่งขันทางการค้ า บริ ษัทจึงต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายที่บงั คับใช้ จรรยาบรรณ และธรรมเนียมปฏิบตั ิซงึ่ เป็ นที่ ยอมรับในกลุม่ ธุรกิจ
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องรวบรวมข้ อมูลการแข่งขันทางการค้ าจากแหล่งต่อไปนี ้ คือ
• แหล่งข่าวที่เปิ ดเผย (เช่น บทความที่ได้ รับการตีพิมพ์แล้ ว โฆษณา ข้ อมูลสาธารณะ หนังสือพิมพ์
วารสาร และสื่อสาธารณะอื่น ๆ)
• การจัดกิจกรรมทางการค้ าและอุตสาหกรรม (เช่น งานแสดงสินค้ า การประชุม และการจัด
กิจกรรมทางการค้ าอื่นๆ
• งานวิจยั ของคู่แข่ง (ในกรณีที่มีการรวบรวมข้ อมูลจากผลการวิจัยของคู่แข่ง ซึ่งเปิ ดเผยให้ แก่
ลูกค้ า เมื่อพนักงานต้ องนาผลการวิจยั ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ จะต้ องไม่แอบอ้ างว่าเป็ นผลงาน
ของตนเอง)
• ผลการสารวจข้ อมูลทางการค้ าโดยคณะที่ปรึกษา ซึง่ เป็ นที่ยอมรับ
• ข้ อมูลที่จดั ทาขึ ้นสาหรับลูกค้ าและสาธารณชนทัว่ ไป
• ข้ อตกลงที่ทากับลูกค้ าเป็ นการเฉพาะ

2. พนักงานต้ องไม่แสวงหาความลับทางการค้ าของคูแ่ ข่ง หรื อข้ อมูลจาเพาะของคูแ่ ข่ง โดยวิธีการอัน มิชอบ
ด้ วยกฎหมาย เช่น การขโมย การจารกรรม หรื อการละเมิด ข้ อตกลงที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของคูแ่ ข่งไม่วา่
จะได้ จากลูกค้ าหรื อบุคคลอื่น
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หมวดที่ 6. การทํางานร่ วมกับหน่ วยงานของรัฐ
(Working with the Government)
ความสัมพันธ์ กับหน่ วยงานของรัฐ (Government Relations)
การติดต่องานกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐไม่ว่าหน่วยงานรัฐจะอยู่ในฐานะลูกค้ าหรื อผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย
ล้ วนมีผลสาคัญต่อความสาเร็ จอย่างต่อเนื่องของธุรกิจบริ ษัท พนักงานจึงควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ไม่เหมาะสม
หรื อ กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการใช้ อิทธิพล เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ที่มิควรได้ จากหน่วยงานของรัฐ เจ้ าหน้ าที่ และ
พนักงานของรั ฐ การละเลยข้ อพึงปฏิบัติข้างต้ นอาจทาให้ เจ้ าหน้ า ที่ของรั ฐ บริ ษัทและพนักงานถูกลงโทษตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ดังนัน้ พนักงานจึงควรศึกษาข้ อกฎหมาย ข้ อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบตั ิของ
หน่วยงานของรัฐ และควรสร้ างสัมพันธภาพที่ดีโดยตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของความซื่อตรง ความเคารพซึง่ กันและกัน
ความไว้ วางใจกันและมาตรฐานทางจรรยาบรรณของบริ ษัท

ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจในกฎระเบียบที่ใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงานของทางราชการ ทังที
้ ่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการของบริ ษัทเกี่ยวกับการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ซึง่ กาหนดไว้
ในหมวดที่ 6

หมวดที่ 7. การต่ อต้ านคอร์ รัปชั่น
(Anti-Corruption)
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ กับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ต้ องดาเนินการอย่างถูกต้ อง ตรงไปตรงมา โปร่ งใส
ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และไม่คอร์ รัปชัน โดยปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่ นอย่าง
เคร่ งครัด การคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบถือเป็ นสิ่งต้ องห้ ามกระทาและยอมรั บไม่ ได้ ดังนัน้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคน ต้ องไม่ยอมรับการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ ทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ครอบครัว เพื่อน หรื อคนรู้ จกั โดยห้ ามให้ หรื อรับสินบนในการดาเนินธุรกิจทุกชนิด
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คําจํากัดความ
การคอร์ รัปชั่น หมายถึง การใช้ อานาจที่ได้ มาโดยหน้ าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์ การติดสินบนไม่ว่าจะ
อยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คามัน่ ว่าจะให้ รวมถึงการเรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึง่ เงิน
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสมกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชนหรื อผู้มี
หน้ าที่ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม เพื่อจูงใจให้ บคุ คลดังกล่าวปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการ
ให้ ได้ มาหรื อรั กษาไว้ ซึ่งธุ รกิ จ หรื อแนะนาธุร กิ จ ให้ กับ บริ ษัท โดยเฉพาะ หรื อเพื่ อให้ ไ ด้ มาหรื อรั ก ษาไว้ ซึ่ง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ใด ๆ โดยมิชอบแก่ตนเองหรื อผู้อื่น เว้ นแต่
เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรื อจารี ตทางการค้ าให้
กระทาได้
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. ไม่คอร์ รัปชันและต้ องระมัดระวังในกระบวนการปฏิบตั ิงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขายและการตลาด
การจัดซื ้อ งานโครงการลงทุนการทาสัญญา การให้ และรับของกานัล การเลี ้ยงรับรอง การให้ เงินบริ จาค
หรื อเงินสนับสนุน เป็ นต้ น
2. ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ต้ องรายงานให้
ผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ
3. ดาเนินการเรื่ องการให้ หรื อรับเงินบริ จาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามระเบียบบริ ษัท และ
ถูกต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อการติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการทาธุรกรรมกับนิติบคุ คล หรื อองค์กรใด ๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน
1. การสนับสนุนทางการเมือง (Political Support)
บริ ษัทวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนด้ านการเงินหรื อ
รู ปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่ วมทางการเมือง ผู้มีอานาจทางการเมือง หรื อผู้ลงสมัครรับเลือกตังทาง
้
การเมืองไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทให้ ความเคารพในสิทธิ ทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ ดีตามรั ฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็ นการ
ลงคะแนนเสียง เลือกตัง้ หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
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คําจํากัดความ
การสนับสนุนทางการเมือง หมายถึง การให้ การสนับสนุนนักการเมืองหรื อพรรคการเมือง ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน
หรื อมิใช่ตวั เงิน การสนับสนุนที่มิใช่ตวั เงิน รวมถึงการให้ ยืมหรื อบริ จาคอุปกรณ์ การให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีโดย
ไม่คิดค่าบริ การ หรื อการส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าร่ วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ได้ มาซึง่
ความได้ เปรี ยบทางธุรกิจการค้ า
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. ทุก คนมี สิ ท ธิ เ สรี ภ าพในฐานะส่ วนตัว ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทางการเมือ งภายใต้ บ ทบัญ ญั ติแ ห่ ง
รัฐธรรมนูญ แต่จะต้ องไม่อ้างชื่อบริ ษัทและต้ องไม่ใช้ ตาแหน่งหน้ าที่ เงินทุน เวลา วัสดุ อุปกรณ์ หรื อสิ่ง
อานวยความสะดวกของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ทางการเมือง หรื อในการเอื ้อ
ประโยชน์และสนับสนุนผู้สมัครหรื อองค์กรทางการเมืองเป็ นการส่วนตัว
2. ไม่ควรแสดงออกด้ วยวิธีใด ๆ เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ ที่ ทาให้ ผ้ ูอื่นเข้ าใจว่าบริ ษัทเกี่ยวข้ อง ฝั กใฝ่
หรื อสนันสนุนการดาเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่ วมทางการเมือง ผู้มีอานาจทาง
การเมือง หรื อผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมื
้
อง เว้ นแต่จะได้ รับมอบหมายตามระเบียบของบริ ษัท
3. ไม่แต่งกายด้ วยเครื่ องแบบพนักงานหรื อใช้ สญ
ั ลักษณ์ ใดที่ทาให้ ผ้ ูอื่นเข้ าใจได้ ว่าเป็ นพนักงานเข้ าร่ วม
ประชุมทางการเมือง หรื อร่ วมชุมนุมในที่สาธารณสถานใด ๆ อันมีลกั ษณะทางการเมือง
4. พึงหลีกเลี่ยงการแสดงออก หรื อแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทางานหรื อในเวลางานอันอาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งในการทางาน
5. ทุกคนต้ องไม่บังคับเพื่อนพนักงานให้ สนับสนุนในการรณรงค์ ทางการเมืองของสมาชิ กพรรคการเมือง
พรรคการเมือง หรื อคณะกรรมการพรรคการเมือง
2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน (Charitable Donation and Sponsorships)
การบริ จาคเพื่อการกุศล ในรู ปแบบของการให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน หรื อในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น การ
ให้ ความรู้ หรื อการสละเวลาและการให้ เงินสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ทางธุรกิจ และเสริ มสร้ างภาพลักษณ์ ที่
ดีให้ กบั บริ ษัทฯ จะต้ องไม่ส่งผลที่ไม่สมควรต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของบริ ษัท การให้ เงินสนับสนุน เป็ นวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ ทางธุรกิ จซึ่งแตกต่างจากการบริ จาคเพื่ อการกุศล โดยอาจกระทาได้ เพื่ อวัตถุประสงค์ในการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ตราสินค้ า หรื อชื่อเสียงของบริ ษัท
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1. การให้ หรื อรับบริ จาคต้ องมีการดาเนินการอย่างโปร่ งใส เพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรื อเพื่อเป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:
CSR) โดยมีขนั ้ ตอนและการควบคุมการเบิกจ่า ยที่รัดกุมชัดเจน มีการสอบทานว่าเป็ นกิจกรรมเพื่อการ
กุศลและมีขนตอนการอนุ
ั้
มตั ิที่เหมาะสม โดยมัน่ ใจว่าไม่ได้ ถกู นาไปใช้ เพื่อเป็ นข้ ออ้ างในการคอร์ รัปชัน่
2. การบริ จาคนันต้
้ องเป็ นไปเพื่อการกุศล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์ ต่า งตอบแทนให้ แก่บุคคลใด
หรื อหน่วยงานใด ยกเว้ น การประกาศเกียรติคณ
ุ ตามธรรมเนียมปฏิบตั ิทวั่ ไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์
(Logo) การประกาศรายชื่อ ณ สถานที่จดั งาน หรื อในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
3. หากทุกคนประสงค์จะบริ จาคเพื่อการกุศลหรื อให้ เงินสนับสนุนในนามบริ ษัทฯ ต้ องจัดทาบันทึก ระบุชื่อ
หน่วยงานหรื อบุคคลผู้รับการบริ จาคหรื อสนับสนุน วัตถุประสงค์ในการบริ จาคหรื อการให้ สนับสนุน
พร้ อมเอกสาร เพื่อเสนอขออนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาตามสายงาน
4. การบริ จาคหรื อให้ เงินสนับสนุนต้ องส่งมอบให้ แก่องค์กรที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย ไม่ใช่ให้ แก่บุคคลธรรมดา
และจะต้ องไม่สง่ ผลที่ไม่สมควรต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
5. การบริ จาคหรื อสนับสนุน ต้ องได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าคณะผู้บริ หารด้ านการเงินเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
และเป็ นไปตามอานาจอนุมตั ิที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้ ก่อนเสมอ
3. ค่ าของขวัญ ค่ าบริการต้ อนรั บ และค่ าใช้ จ่ายอื่นๆ (Gifts, Hospitality and Others)
บริ ษัทมุ่งมัน่ ประกอบธุรกิจด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ภายใต้ บทบัญญัติของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อดารงรักษาไว้ ซึ่งชื่อเสียงของบริ ษัท รวมถึงการแลกเปลี่ยนไมตรี จิตทางการค้ าระหว่างกันในบาง
โอกาส เป็ นการแสดงออกถึงความไว้ วางใจในการดาเนินธุรกิจร่ วมกัน โดยการรับหรื อให้ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึง่
รวมถึงทรัพย์สิน บริ การ การอานวยความสะดวก หรื อการเลี ้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้ องทางธุรกิจ ต้ องเป็ นไปตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้ อ งถิ่นหรื อแต่ละประเทศ รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทไม่
สนับสนุนการรับ การให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบตั ิหน้ าที่และสร้ างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม หรื ออาจทาให้ บริ ษัทเสียผลประโยชน์ รวมทังมี
้
ความเสี่ยงต่อการคอร์ รัปชัน่
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ข้ อพึงปฏิบัติ
1) การเลีย้ งรั บรอง ของกํานัล และสินนํา้ ใจ (Entertainment, Gifts and Gratuities)
การแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าในบางโอกาส เช่น การให้ ของกานัล การเลี ้ยงอาหาร การเลี ้ยงรับรอง ถือ
เป็ นเรื่ องปกติที่แสดงออกถึงไมตรี จิตและสร้ างความไว้ วางใจในการทาธุรกิจร่ วมกัน อย่างไรก็ตาม พนักงานจะต้ อง
ไม่ยอมให้ การกระทาเหล่านี ้ มีผลกระทบต่อเจตนารมณ์และการตัดสินใจ ในกรณีที่พนักงานได้ ใช้ วิจารณญาณที่ดี
และปฏิบตั ิด้วยความเป็ นกลางแล้ ว การเลี ้ยงรับรองและให้ ของขวัญควรเป็ นไปอย่างเหมาะสม ไม่ฟมเฟื
ุ่ อย และมี
มูลค่าสูง แต่ทงนี
ั ้ ้ห้ ามมิให้ พนักงานเรี ยกร้ องหรื อรับสินน ้าใจ
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องไม่เรี ยกร้ องการเลี ้ยงรับรอง ของกานัล หรื อสินน ้าใจ เพื่อตนเองหรื อเพื่อผู้อื่นจากบุคคลที่
ร่ วมทาธุรกิจด้ วย
2. เมื่อพนักงานต้ องเกี่ยวข้ องกับกระบวนการคัดสรรผู้ร่วมทาธุรกิจ ห้ ามพนักงานรั บการเลี ้ยงรับรอง ของ
กานัล หรื อสินนา้ ใจ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพื่อคัดสรรผู้ร่วมทาธุรกิจหรื อซื ้อสินค้ า สิ่งเหล่านี ้
รวมถึงกรณีที่พนักงานผู้มีหน้ าที่กากับดูแล หรื อมีอิทธิพลต่อ หรื อมีอานาจในการ ตัดสินใจในการตกลง
ทาสัญญากับผู้จดั หาสินค้ า/บริ การ การแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าที่มี มูลค่าตามสมควรจะเหมาะสม
ต่อเมื่อไม่มีเจตนาจะสร้ างอิทธิพลในการตัดสินใจในการจัดหา ซื ้อ หรื อขายสินค้ า
3. พนักงานควรทราบนโยบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าของคู่ค้า และต้ องไม่ยื่น ข้ อเสนอที่
ขัดต่อนโยบายของคูค่ ้ า
4. พนักงานต้ องแจ้ งนโยบายการแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าของบริ ษัทและมาตรฐานการปฏิบตั ิ ให้ ผ้ จู ดั หา
สินค้ า/บริ การ ทราบ
5. เมื่อพนักงานติดต่อธุรกิจกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พนักงานต้ องรับทราบและปฏิบตั ิตามมาตรฐานเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ าของทังสองฝ่
้
าย โดยยึดถือมาตรฐานที่มีความเข้ มงวดมากกว่าเป็ นเกณฑ์
6. พนักงานต้ องทาบันทึกและแจ้ งผู้บงั คับบัญชาตามความเป็ นจริ ง ในกรณีที่พนักงาน สมาชิกในครอบครัว
หรื อผู้อาศัย ได้ รับของขวัญหรื อไมตรี จิตจากคูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่งของบริ ษัท
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2) การเลีย้ งรั บรอง (Entertainment)
ตัวอย่างของการเลี ้ยงรับรองที่อนุโลมให้ รับได้ แต่ต้องมีความพอดีและเป็ นครัง้ คราว เช่น
 การเลี ้ยงอาหาร
 งานการกุศล
 งานกีฬา
 การสังสรรค์วนั หยุดหรื องานเลี ้ยงฉลอง
 งานบันเทิงในรู ปแบบต่างๆ เช่น การชมละคร ภาพยนตร์ คอนเสิร์ต หรื อเทศกาลต่างๆ เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานต้ องได้ รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะเชิญ หรื อยอมรับเชิญไปร่ วมงาน
ต้ อนรับ
2. พนักงานต้ องเสนอและ/หรื อรับ
3. การเลี ้ยงรับรองซึ่งเป็ นธรรมเนียมปฏิบัติปกติทางธุรกิจเป็ น ครั ง้ คราวและพอประมาณ ซึ่งการ
ปฏิบตั ิเช่นนันจะไม่
้
มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทาที่ไม่เหมาะสมของพนักงานหรื อคูค่ ้ า
4. การเลี ้ยงรับรองที่พนักงานเสนอหรื อรับ ควรเป็ นไปในลักษณะต่างตอบแทนและพอประมาณ เพื่อ
หลีกเลี่ยงข้ อผูกมัดที่อาจเกิดขึ ้น
3) ของกํานัล (Gifts)
ตัวอย่างของกานัลที่ยอมรับได้ เช่น
 สิ่งที่ไม่เป็ นตัวเงิน
 สิ่งที่จดั ทาขึ ้นเพื่อส่งเสริ มการขาย ซึง่ ประทับตราบริ ษัท (เช่น ปากกา หมวก เสื ้อยืด)
 สิ่งที่ทาขึ ้นเพื่อแจกทัว่ ไป (เช่น แจกพนักงาน หรื อแจกลูกค้ าอื่นของคูค่ ้ า) เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. พนักงานจะให้ หรื อรับของกานัลเฉพาะที่มีผลเพื่อส่งเสริ มชื่อเสียงของบริ ษัทฯ และคูค่ ้ า และต้ องไม่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ/ผลประโยชน์และต้ องไม่เป็ นการกระทาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
2. เมื่อต้ องติดต่อธุรกิจในต่างประเทศหรื อต่างวัฒนธรรม ซึง่ ถือว่าการแลกเปลี่ยนไมตรี ทางการค้ า
ด้ วยของกานัลที่มีมูลค่าสูงเป็ นมารยาททางธุรกิจที่ดีและเหมาะสม การมอบและรับของกานัล
ดังกล่าว พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบเพื่อลงบันทึกเป็ นทรัพย์สินของบริ ษัท
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4) สินนํา้ ใจ (Gratuities)
ตัวอย่างของสินน ้าใจที่ห้ามรับ เช่น
 เงินสดหรื อสิ่งของที่แลกเป็ นเงินสดได้
 การให้ ก้ ยู ืมเงิน
 การให้ สิทธิพิเศษ
 การให้ ความช่วยเหลือเฉพาะตัว
 การให้ ผลประโยชน์
 การให้ บริ การ
 การจ่ายเงินหรื อให้ ความช่วยเหลือที่ถือว่าเป็ นการติดสินบน หรื อให้ ผลประโยชน์ เป็ นต้ น
ข้ อพึงปฏิบัติ
พนักงานต้ องไม่เรี ยกร้ อง รั บ หรื อเสนอให้ สินนา้ ใจหรื อการจ่ายเงินที่ไม่ถูกต้ องตามระเบียบ
พนักงานต้ องระลึกเสมอว่าการรั บสินน ้าใจดังกล่าวไม่ว่าจะเป็ นการรับเงินหรื อรับความช่วยเหลือพิเศษ
อาจถือเป็ นการรับสินบนซึง่ ขัดต่อนโยบายของบริ ษัท กฎหมายไทย และกฎหมายของประเทศอื่น
4. การจ่ ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
การจ่ ายเงินเพื่ออํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) หมายถึง การจ่ายเงินจานวนเล็กน้ อย
เพื่อชักจูงให้ หน่วยธุรกิจที่ติดต่อด้ วยเร่ งรัดให้ มีการดาเนินการ หรื อเพื่อให้ เป็ นที่มนั่ ใจว่าจะมีการดาเนิน การใด ๆ
ตามหน้ าที่ ซึง่ บุคคลดังกล่าวมีหน้ าที่ต้องกระทาอยู่แล้ ว โดยเป็ นการจ่ายเงินซึง่ เกินกว่าที่อตั รากฎหมายกาหนด
(ถ้ ามี)
ข้ อพึงปฏิบัติ
ห้ ามมิให้ มีการจ่ายเงินเพื่ออานวยความสะดวก
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5. มาตรการคุ้มครองผู้ท่ ปี ฏิเสธการคอร์ รัปชั่น

บริษัทให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ โดยกาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที่
ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้
1. ปกปิ ดเรื่ องดังกล่าวเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่บคุ คลที่ไม่เกี่ยวข้ อง
2. ห้ ามไม่ให้ ผ้ บู งั คับบัญชา บังคับหรื อขู่เข็ญทังทางตรงและทางอ้
้
อม
3. ไม่นาเหตุดงั กล่าวไปประกอบการพิจารณาลงโทษใด ๆ ไม่ลดตาแหน่ง หรื อให้ ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธ
การคอร์ รัปชัน่ ในทุกกรณี แม้ วา่ การปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ นัน้ จะทาให้ บริ ษัทต้ องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
4. หากผู้บงั คับบัญชาของผู้ที่ปฏิเสธการคอร์ รัปชัน่ ดังกล่าว ใช้ เหตุจากการที่ผ้ นู นปฏิ
ั ้ เสธการคอร์ รัปชัน่ ไปใน
ทางเลือกปฏิบตั ิ บริ ษัทถือว่าผู้บงั คับบัญชาดังกล่าว ฝ่ าฝื นนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท ซึง่
จะต้ องได้ รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม

หมวดที่ 8. การป้องกันการฟอกเงิน
(Anti-Money Laundering)
การป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering)

หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการป้องกันการฟอกเงิน โดยบริ ษัทจะไม่รับโอนหรื อเปลี่ยน
สภาพทรัพย์สิน หรื อสนับสนุนให้ มีการรับโอนหรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทา
ผิดเพื่อป้องกันไม่ให้ บคุ คลใดใช้ ชอ่ งทางธุรกิจของบริษัท เพื่อการถ่ายเท ปกปิ ด หรื ออาพรางแหล่งที่มาของ
ทรัพย์สิน หรื ออาศัยธุรกรรมการเงินของบริษัทเพื่อการฟอกเงิน
คําจํากัดความ

การฟอกเงิน หมายถึง การกระทาด้ วยประการใดๆ เพื่อปกปิ ดหรื ออาพรางลักษณะที่แท้ จริ งการ
ได้ มา แหล่งที่ตงั ้ การจาหน่าย การโอน การได้ สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดให้ ดู
เสมือนว่าเป็ นเงินหรื อทรัพย์สินที่ได้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมาย หรื อพิสจู น์ไม่ได้ วา่ ได้ มาโดยไม่ชอบ
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ตัวอย่ างที่มีลักษณะเข้ าข่ ายการฟอกเงิน
- การโอนเงินที่มีลกั ษณะผิดปกติไปยังต่างประเทศ หรื อจากประเทศที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมนัน้
- โครงสร้ างการตกลงธุรกิจที่ซบั ซ้ อนผิดปกติ
- รู ปแบบการชาระเงินตามสัญญาที่ไม่แสดงให้ เห็นถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ ง หรื อมีเงื่อนไขการจ่ายเงินที่
ผิดปกติ
- คาขอให้ โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็ นที่ร้ ู จกั
- การชาระราคาโดยใช้ ตราสารทางการเงินที่ไม่สามารถระบุความเชื่อมโยงกับผู้ชาระราคา เว้ นแต่เป็ น
เงื่อนไขตามปกติที่สถาบันการเงินได้ กาหนดไว้
- คูค่ ้ าหรื อคูส่ ญ
ั ญาที่ไม่เต็มใจจะให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วน หรื อให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง
ข้ อพึงปฏิบัติ
1. ก่อนทาธุรกรรมกับคูส่ ญ
ั ญาในนามของบริ ษัท พนักงานควรทราบถึงแหล่งที่มาของเงินนันและตรวจสอบ
้
ให้ แน่ใจว่าแหล่งที่มาของเงินได้ มาโดยชอบด้ วยกฎหมาย
2. พนักงานควรทราบว่าคูส่ ญ
ั ญาประกอบธุรกิจที่ชอบด้ วยกฎหมาย
3. กรณีมีการชาระราคาเป็ นเงินสด หรื อสิ่งเทียบเท่าเงินสด พนักงานต้ องมีเอกสารในลักษณะที่ยืนยันการรับ
– จ่ายที่ชดั เจน
4. ไม่โอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็ นที่ร้ ู จกั หรื อรับโอนเงินที่มีลกั ษณะการจ่ายที่ผิดปกติ โดยเฉพาะจากประเทศ
ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมนัน้
5. การชาระราคา พนักงานต้ องชาระให้ แก่บุคคลที่เป็ นคู่ สญ
ั ญาหรื อบุคคลที่ ระบุไว้ ให้ เป็ นผู้รับเงิ นตาม
สัญญา ไม่ชาระเงินผ่านบุคคลหรื อช่องทางที่ไม่ทราบที่มาชัดเจน เว้ นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
6. กรณีพบเห็นธุรกรรมที่ไม่ปกติที่อาจเข้ าลักษณะเป็ นการฟอกเงิน ให้ พนักงานรายงานให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา
หรื อฝ่ ายกฎหมาย ทราบทันที

บริษัท เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุ ้ป จำกัด (มหำชน)

หน ้ำ 39 จำก 39

หมวดที่ 9. การลงโทษ
ทุกคนต้ องรับทราบและทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามประมวลคุณธรรมและข้ อพึงปฏิบตั ิในการทางาน
ของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด หากทุกคนกระทาผิด ฝ่ าฝื น หรื อกระทาการใด ๆ ที่ขดั ต่อประมวลคุณธรรมและข้ อพึง
ปฏิบัติในการทางานของบริ ษัท ทุกคนต้ องได้ รับการพิจารณาโทษและถูกลงโทษทางวินยั ซึง่ หากเป็ นความผิด
อย่างร้ ายแรงพนักงานอาจถูกพิจารณาเลิกจ้ าง ตามข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษัท หรื อตามระเบียบ
ประกาศ คาสัง่ ที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ นอกจากนันทุ
้ กคนอาจต้ องได้ รับโทษตามกฎหมาย หากกฎหมายได้ กาหนดไว้

หมวดที่ 10. การให้ คาํ ปรึกษาและรับข้ อร้ องเรี ยน
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษา และรับข้ อร้ องเรี ยนด้ านคุณธรรม
และจริ ยธรรม โดยดาเนินการรับเรื่ องร้ องเรี ยน รวบรวม สืบค้ น และพิจารณาตัดสินเรื่ องนัน้ ๆ ซึง่ จะดาเนินการเก็บ
รักษาเป็ นความลับ ทังข้
้ อมูลของผู้ร้องเรี ยน ผู้ถกู ร้ องเรี ยน เรื่ องร้ องเรี ยน พยานต่างๆ เป็ นต้ น ซึง่ พนักงานตลอดจน
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สามารถส่งข้ อร้ องเรี ยนโดยตรงมายังช่องทางที่อยู่ตอ่ ไปนี ้
1) จดหมายส่งทางไปรษณีย์
- People Support Center
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน) 1839, 1839/1-6 (ชัน้ 8)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพ 10900
2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)

- E-Mail : auditcom@majorcineplex.com
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