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นโยบายบรรษัทภิบาล
เพื่อให้กิจการมีระบบการกากับดูแลที่ดี ตามแนวทางบรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ของบริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้จัดทาข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล
กิจการเพื่อให้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จริยธรรมทางธุรกิจ
สิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้
จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงาน
ข้อกาหนดในการทาธุรกรรมของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นโยบายที่สาคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
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จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัทจะปฏิบตั ิและดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบตั ิตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

บริษัทจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และดาเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และมุ่งมั่นทาความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ประกอบธุรกิจโดยจัดให้มีระบบการดาเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ
อย่างเต็มที่ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้รวมทัง้ ถือปฏิบตั ิตามข้อ
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรูม้ าเนื่องจากการดาเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลที่ตามปกติวิสยั จะพึงสงวนไว้
ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยเมื่อมีหน้าที่ตามกฎหมาย
เปิ ดให้ลกู ค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่สมบรูณข์ องสินค้าและบริการ
เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
ปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขไม่ได้ บริษัท
จะแจ้งให้ลกู ค้าทราบ เพื่อหาทางออกร่วมกัน
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สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนด เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ผูถ้ ือหุน้ ด้วยความโปร่งใส และเชื่อถือได้ ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายของบริษัทมีสิทธิเท่า
เทียมกัน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สิทธิในการเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สิทธิการซือ้ ขายหรือโอนหุน้
สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่วมพิจารณา
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่างๆ
สิทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
สิทธิในการแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดาเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่าเสมอและทันเวลา
สิทธิในการรับส่วนแบ่งกาไรอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิในการรับทราบข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น
1.

การกาหนดวัน เวลา สถานที่ นัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท จะจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันเวลาและสถานที่ท่ผี ถู้ ือหุน้ จะมาร่วมประชุมได้โดยสะดวก

2.

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม วาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทัง้ เอกสาร
ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระการประชุมให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าก่อน
วันประชุม ตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.

การให้เสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายสามารถเสนอเพิ่มวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม โดยการส่งวาระและรายละเอียดเป็ นหนังสือ
ให้แก่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าจะเพิ่มเป็ นวาระหนึ่งในการประชุมหรือไม่

4.

การเข้าร่วมประชุมและลงทะเบียน
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนก็ได้ บริษัทเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้จดั ระบบ
เพื่ออานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกรายด้วยความรวดเร็ว

ประกาศใช้ครั้งที่ 01
วันที่ 22/02/64

บริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

5.

การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดาเนินงานของ
บริษัท ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มที่ การพิจารณาและลงมติในทุกเรื่องเป็ นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนหุน้ 1 หุน้ มี 1 เสียง เท่าเทียม
กันทุกราย โดยบริษัทจะจดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและ
จานวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
และผู้ท่ีเกี่ ยวข้องตรวจสอบด้วย รวมทั้งมีการเผยแพร่รายงานการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษั ท ภายหลังที่
ประชุมแล้วเสร็จ

6.

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสาคัญต่อการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างมาก โดยถือเป็ นหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัททุกคนในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
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จรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัทได้กาหนดจรรยาบรรณสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตั ิดงั นี ้
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติห น้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่
และมี วิ สัย ทั ศ น์ก ว้า งไกล ไม่ ห าผลประโยชน์ใ ห้ต นเองและพวกพ้อ ง จากข้อ มู ล ขององค์ก รซึ่ ง ยั ง ไม่ ได้เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะและไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ ไม่ดาเนินการใด ๆ อันมีลกั ษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ ไม่กระทาการใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอันเป็ นการละเมิดสิทธิหรือ
ลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันการปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อกันอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลาเอียง สนับสนุนใน
การสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรในองค์กร รวมทัง้ ส่งเสริมให้ทกุ คน
มีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณที่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ
ทัง้ นี ้ บริษัทจะจัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟั งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล ตลอดจนดู แลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานโดยค านึงถึงคุณ ภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในการทางาน และยึดมั่นปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ บริษั ท ยังให้ค วามสาคัญ ต่ อการพัฒ นาทัก ษะ ความรู ค้ วามสามารถและศัก ยภาพของพนัก งานอย่า ง
สม่าเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายาม
สร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรูค้ วามสามารถสูงให้คงอยู่กบั บริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
การปฏิบัติต่อลูกค้า
กรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่ อลูกค้าตามข้อปฏิ บัติ จริยธรรมธุรกิ จ ที่ บ ริษั ท กาหนดไว้อย่ าง
เคร่งครัด โดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ จัดให้มีการกาหนดราคาสินค้าและบริการในอัตรา
ที่เหมาะสม รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าในระยะยาว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องโดยมิชอบ และไม่รบั ไม่เรียก หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ อันส่อถึงการกระทาที่เป็ นการไม่สจุ ริต
บริษัทคานึงถึงการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ถกู ต้องและครบถ้วนแก่ลกู ค้า จึงจะจัดให้มีช่องทางให้ลกู ค้าของ
บริษัทสามารถแจ้งปั ญหาสินค้าและบริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
การปฏิบัติต่อคู่ค้า
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม โดยการให้ค่คู า้ แข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียม
กัน และคัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่ปรากฎในเอกสารวิธีการปฏิบตั ิงานเรื่อง การคัดเลือก
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และประเมินคู่คา้ ทัง้ นี ้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่คา้
และหากปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะดาเนินการเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหนีเ้ ป็ น
สาคัญ รวมทั้งการชาระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เรื่อง
เงื่อ นไขการค า้ ประกัน การบริห ารเงิน ทุน และกรณี ท่ีเกิ ด การผิ ด นัด ชาระหนี ้ โดยมี การปฏิ บัติ อ ย่ างเป็ น ธรรมและ
รับผิดชอบต่อเจ้าหนี ้
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี โดยไม่
ละเมิด ทรัพย์สินทางปั ญญา และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีท่ไี ม่สจุ ริต
การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นที่บริษัทดาเนินกิจการอยู่ และจะปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินงานให้เหมาะสม
กับสภาวการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปเพื่อลดผลกระทบใด ๆ ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม
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ข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหารและพนักงาน
ทัง้ นี ้ บริษัทได้กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิสาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบตั ิดงั นี ้
1.

ข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
พนักงานระดับผูบ้ ริหารทุกคนต้องปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ ของบริษัทและของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับเหนือขึน้ ไป กล่าวคือ
1.1

ต้องสนับสนุนนโยบายและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ข้อตกลง ประกาศ หรือหนังสือเวียน
ของบริษัท ซึ่งประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่งครัด
1.2 ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียง และทรัพย์สินของบริษัท โดยเร็ว
1.3 ต้องสุภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผูร้ ว่ มงาน
1.4 ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความตัง้ ใจ วิรยิ ะอุตสาหะ รักษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพื่อ
เป็ นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัท มีความก้าวหน้า และเป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
ครรลองธรรม
1.5 ต้อ งรัก ษาไว้ซ่ึ ง ผลประโยชน์ แ ละความลั บ ของบริ ษั ท ของลู ก ค้า หรื อ ที่ เ กี่ ย วกั บกิ จ การใด ๆ ที่
บริษัท ไม่พึงเปิ ดเผยโดยเคร่งครัด การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของ
บริษัท จะต้องกระทาตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมที่ได้รบั อนุญาตเท่านัน้ และต้องกระทาด้วยความ
รอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่เป็ นพนักงานของบริษัท และภายหลังจากพ้น
สภาพของพนัก งานของบริษั ท เป็ น เวลา 5 ปี พนัก งานทุก คนตกลงจะรัก ษาข้อ มูลอัน เป็ น ความลับ
ดังกล่าวข้างต้นไว้เป็ นความลับ หากมีการเปิ ดเผยหรือส่งให้แก่ผอู้ ื่นหรือใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในเรื่องอื่นใด
นอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าที่ให้กับบริษัท พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้แก่
บริษัท ตามที่เกิดขึน้ จริงทุกประการ
1.6 ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหายไม่ว่าจากบุคคลหรือ
จากภัยพิบตั ิใด ๆ เท่าที่สามารถจะทาได้อย่างเต็มที่ รวมทัง้ ไม่นาสิ่งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน
ของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท
1.7 บริหารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับ
ของบริษัท ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ ใน
บริษัท
1.8 ต้องปกครองดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ
1.9 ต้องพร้อมที่จะทางานเป็ นทีม และสามารถรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.10 ต้องปฏิบัติตาม ตลอดจนต้องสนับสนุน และช่วยควบคุมกากับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบั ติตาม
ระเบียบ วินยั และข้อกาหนดของบริษัท ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจร
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ทางคอมพิ วเตอร์ของบริษั ท อย่างเคร่งครัด เพื่ อให้การใช้เครื่องคอมพิ วเตอร์ข องบริษั ท เป็ นไปตาม
กฎหมายคอมพิ วเตอร์ กฎหมายลิ ขสิ ท ธิ์ หรือ กฎหมายอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง และป้ อ งกัน มิ ให้เกิ ดความ
เสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท
2.

ข้อไม่พึงปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร
พนักงานระดับผูบ้ ริหารทุกคนพึงงดเว้นไม่ปฏิบตั ิหรือประพฤติตนไปในทางที่จะนาไปสู่ความเสื่อมเสียของบริษัท
และของตนเอง กล่าวคือ
2.1
2.2

ใช้เวลาทางานของบริษัท ไปทาอย่างอื่น หรือใช้ประโยชน์ส่วนตัว
ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวหรือผูอ้ ื่น หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจครอบงาการจัดการ ซึ่งอาจเป็ นผลเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม
2.3 ประพฤติตนไปในทางที่อาจทาให้เสื่อมเสียต่อตาแหน่งหน้าที่และเกียรติคณ
ุ ของบริษัท
2.4 แจ้งหรือใช้ขอ้ ความที่เป็ นเท็จ หรือปกปิ ดข้อความจริงที่ควรแจ้งต่อบริษัท
2.5 ทางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทาการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของผูบ้ ริหารที่ดี
เพื่อให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต
2.6 ปกปิ ด หรือบิดเบือนความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือผูอ้ ื่น ซึ่งอาจจะเป็ นผลเสียหาย
ต่อบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
2.7 ขัดขวาง หรือกระทาการใด ๆ อันเป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานโดยชอบของผูม้ ีอานาจหน้าที่ในบริษั ท
หรือออกคาสั่งใด ๆ ให้พนักงานปฏิบตั ิในทางมิชอบหรือผิดจริยธรรม
2.8 ทาผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็
ตาม
2.9 เปิ ดเผยค่าจ้างหรือเงินเดือน อัตราการขึน้ เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ้ ื่น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม
2.10 เรียกรับ หรือยินยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผูค้ า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นใด ที่ทา
ธุรกิจ กับ บริษั ท หรือการเลี ย้ งรับ รอง ซึ่งพิ สูจน์ได้ว่าเกิ น กว่าความเหมาะสม ยกเว้น ของขวัญ ตาม
ประเพณี นิยม หรือการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมธุรกิจอันนามาซึ่ง
ชื่อเสียงทางการค้า เพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ยนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเกินกว่า
20,000 บาท ต้องแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับตัง้ แต่ผบู้ งั คับบัญชาทราบทันที
2.11 ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม และ/หรือใช้อิทธิพลอย่างไม่ถกู ต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้า
หรือคู่คา้ ซึ่งนับว่าเป็ นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริษัท
2.12 กระทาการเพิ่มเติม ตัดทอนหรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลง หรือ
บิ ด เบื อ นผลการด าเนิ น งาน และการบัน ทึ ก บัญ ชี ให้ผิ ด ไปจากความเป็ น จริง โดยเจตนา ไม่ ว่ า เพื่ อ
จุดประสงค์ใด ๆ ก็ตาม
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2.13 ชาระเงิน หรือจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทาให้เข้าใจได้ว่าส่วนหนึ่งของการชาระเงิน หรือการ
จัดการทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุในเอกสารเพื่อการชาระเงิน
หรือการจัดการทางธุรกิจ
2.14 เป็ นบุคคลที่มีหนีส้ ินล้นพ้นตัว หรือมีเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายให้สนั นิษฐานได้ว่ามีหนีส้ ิน
ล้นพ้นตัว
2.15 ไม่รกั ษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงาน
2.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น
2.17 กระทาการใด ๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
2.18 ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่สายจัดซือ้ ขอการสนับสนุนจากผูค้ า้ หรือคู่คา้ (หากมีความจาเป็ นที่จะต้องขอการ
สนับสนุนดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจัดซือ้ เพื่อเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ดาเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่วมทางการตลาด ให้การตลาดของสายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
2.19 กระทาการอันเป็ นการละเลย หรือเอือ้ อานวยแก่บคุ คลใด ๆ ที่จะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรือเข้าถึง หรือ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยมิชอบ หรือโดย
ไม่ ได้รับ อนุญ าตจากบริษั ท หรือ จงใจ สนับ สนุน ยิ น ยอมให้เกิ ด ขึน้ หรือมี อยู่ซ่ึงการกระท าผิ ด ของผู้
ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.

การกาหนดโทษผู้บริหาร
3.1

3.2

4.

การฝ่ าฝื นที่ไม่รา้ ยแรง: ผูบ้ ริหารจะได้รบั หนังสือเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งจะระบุลกั ษณะของการ
ฝ่ าฝื นรวมทั้งมูลเหตุท่ีอาศัยเป็ นหลัก ฐานของการฝ่ าฝื นนั้น โดยให้โอกาสผูบ้ ริหารดังกล่าวโต้แย้งข้อ
กล่ า วหาดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หากไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ ให้ น าเสนอเรื่ อ งดั ง กล่ า วต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และให้ถือคาตัดสินของคณะกรรมการบริษัทเป็ นที่สนิ ้ สุด หากมีการฝ่ า
ฝื นเป็ นครัง้ ที่สอง หรือผูบ้ ริหารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่ าฝื นในครัง้ แรกตามที่ได้รบั หนังสือเตือนนั้น
ผูบ้ ริหารดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้
การฝ่ าฝื นร้ายแรงซึ่งรวมถึงการฝ่ าฝื นดังต่อไปนี ้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิ ดเผย
ข้อมูลความลับ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทต่อบุคคลที่สาม และการกระทาใดๆ ที่เสื่อมเสียต่อ
เกียรติคณ
ุ ของบริษัท หรือปกปิ ดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสาคัญใดๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
บริษัทอาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จา่ ยค่าชดเชย และโดยไม่จาเป็ นต้องออกหนังสือเตือนเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อน

ข้อพึงปฏิบัติสาหรับพนักงาน
เพื่อเป็ นการเสริมสร้างการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
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4.1

พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานให้ดียิ่งขึน้ ทัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
4.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทางานของบริษัทโดยเคร่งครัด
4.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟั งผูบ้ งั คับบัญชาที่ส่งั การโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ
ของบริษัท
4.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือ้ เฟื ้ อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง ซึ่งจะนาไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
4.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซ่งึ กันและกันหลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของผูอ้ ื่นทัง้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความ
เสียหายทัง้ ต่อพนักงาน และต่อบริษัท
4.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจทาให้ตนเองรูส้ ึกอึดอั ดในการปฏิบตั ิหน้าที่ในภายหน้า
หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบในทันที
4.7 พนักงานไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรค
พวก หรือทาธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
4.8 พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และด้วยความเสมอภาค
4.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และองค์กรอย่างเคร่งครัด
4.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รบั ทราบให้ผบู้ งั คับบัญชาโดยมิชกั ช้า เมื่อเรื่องที่รบั ทราบอาจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
4.11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ประหยัด มิให้สนิ ้ เปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
5.

บทกาหนดโทษพนักงาน
กรณี ท่ีพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ให้พิจารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษทั และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ทัง้ นีใ้ ห้แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผูพ้ ิจารณา
เองในเบือ้ งต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผูบ้ ังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินความผิด
พร้อมทัง้ ระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ รุนแรงและก่อให้เกิด
ความเสียหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นาเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อ
พิจารณาหาข้อสรุปและกาหนดโทษต่อไป
การกาหนดโทษ
1.
2.
3.

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยหนังสือและหักคะแนน
พักงาน
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4.
5.

เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
ดาเนินคดีตามกฎหมาย
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ข้อกาหนดในการทาธุรกรรมของ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
บริษัทถือเป็ นนโยบายที่สาคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันใช้โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกาหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิ
สาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังต่อไปนี ้
1. หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท
2. ในกรณี ท่ีจาเป็ นต้องทารายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทารายการนั้นเสมือนการทา
รายการกับบุคคลภายนอก ทัง้ นีก้ รรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนัน้
จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมตั ิ
3. ในกรณีท่เี ข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จะต้องปฏิบตั ิตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทอย่างเคร่งครัดโดย
3.1 การทาธุรกรรมที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทาธุรกรรม
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั ิไว้แล้ว
3.2 ให้จัดทารายงานสรุ ปการทาธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 3.1 เพื่ อ
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
4. ในกรณี ท่ีธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ที่ไม่เป็ นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 3.1 ในการทา
ธุรกรรมดังกล่าว ให้ขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี )
ก่อนที่จะมีการทารายการเป็ นครัง้ ๆ ไป
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นโยบายทีส่ าคัญและการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบัติ
1.

นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารมี
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซ่ึงระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดาเนินการ
ทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผูถ้ ือหุน้ และ
ทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดาเนินงาน การกากับดูแล
การปฏิบัติงานให้เป็ น ไปตามกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม
ภายในที่บริษัทจัดไว้ เพื่ อช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี ้
1.1
1.2
1.3
1.4

ได้มีการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทางานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็ นอย่างดี
การดาเนินงานของบริษัท เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดาเนินการอย่างมีประสิทธิผล

การตรวจสอบภายใน
บริษั ท ได้ก าหนดให้มี ก ารตรวจสอบภายในอย่ า งเป็ น ระบบตั้ง แต่ ปี 2557 โดยการใช้บ ริก ารของส านัก งาน
ตรวจสอบภายนอก เพื่อกากับดูแลการทางานในด้านต่างๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
มีหน้าที่ในการให้คาปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่า
ระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกากับดูแลกิจการของบริษัท ได้จดั ให้มี
ขึน้ อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้
2.

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กรขึน้ อย่างเป็ นระบบตัง้ แต่วนั ที่ 3 มกราคม 2562 โดย
จัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาหน้าที่ในการจัดทานโยบาย วางระบบ และประเมินความเสี่ยงต่างๆ
ทัง้ ที่เกิดจากปั จจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบตั ิงานภายในองค์กร รวมทัง้ กาหนดแนวทางใน
การบริหารและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการสื่อสาร จัดฝึ กอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่
พนักงาน ให้ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดงั นี ้
2.1

การกาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง
เป็ นการกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการดาเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็ น
ประจาทุกปี และจะดาเนินการจัดทาพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
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2.2

การระบุความเสี่ยง
เป็ นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความ
เสี่ ย งที่ เกิ ด จากปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอก เช่ น จากสภาพแวดล้อ ม กฎหมาย การเงิน ระบบ
สารสนเทศ ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากร
บุคคล ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็ นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดย
พิจารณาจัดลาดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สงู และสูงมากบริษัท
จะนามาความเสี่ยงเหล่านัน้ มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการจัดการก่อน

2.3

การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบการควบคุมที่มีอยู่ และ
การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ในระดับสูงหรือสูงมาก จะต้อง
กาหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้ บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่
เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่า ให้กาหนดมาตรการจัดการในระดับฝ่ ายหรือแก้ไขในกระบวนการ
ปฏิบตั ิงาน

2.4

การจัดการความเสี่ยง
เป็ นการกาหนดวิธีการจัดทาแผนในการจัดการความเสี่ยงที่มีความสาคัญ ตามที่ได้มีการจัดลาดั บไว้ใน
ขัน้ ตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความ
เสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยง หรือการยอมรับความเสี่ยง

2.5

การติดตามผลและการสอบทาน
เป็ นขัน้ ตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กาหนดไว้ รวมทัง้ ประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ ย ง ซึ่ ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งจะติ ด ตามและรายงานให้ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบ

3.

นโยบายด้านการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ
บริษัทกาหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทัง้ ที่เป็ นสารสนเทศทางการเงิน
และสารสนเทศเรื่อ งอื่ น อย่ า งครบถ้ว นและเพี ย งพอ เชื่อ ถื อ ได้ และทัน เวลา เพื่ อ ให้ผู้ถื อ หุ้น ของบริษั ท ได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันโดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทาขึน้ อย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจง่าย
และโปร่งใส และต้องเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างสม่าเสมอทัง้ ในด้านบวกและด้านลบ ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสน
ในข้อเท็จจริง รวมทัง้ จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
กับบริษัท
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4.

นโยบายด้านบัญชีและการเงิน
บริษั ทให้ค วามสาคัญ ต่ อการทารายงานทางบัญ ชีและการเงิน ซึ่งจะต้อ งถูกต้องสมบู รณ์ตามความเป็ น จริง
ทันเวลาสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ หน่วยงานของรัฐ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่นๆ ดังนัน้ จึงกาหนดให้
บุคลากรทุก ระดับ จะต้อ งปฏิบัติต ามขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับ ระบบบัญ ชี การเงิน และการ
ควบคุม ภายใน รวมถึ งข้อก าหนดทางบัญ ชี และการเงิน ของบริษั ท และหลักการบัญ ชีท่ี ยอมรับ ทั่วไปอย่า ง
เคร่งครัด ดังนี ้
4.1

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่
มีขอ้ จากัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็ นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีเป็ นที่ยอมรับ และ
ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม

4.2

5.

รายการทางบัญชีและการเงิน
รายการทางบั ญ ชี แ ละการเงิ น ทุ ก ประเภทของบริษั ท จะต้อ งมี ค วามถู ก ต้อ งชัด เจน มี ข้อ มู ล ที่ เป็ น
สาระสาคัญเพียงพอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และ
เป็ นไปตามระเบียบการเงินและการบัญ ชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของ
รายการบัญชีและการเงินของบริษัทเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบในรายการทางธุรกิจในชัน้ ตอนต่าง ๆ

นโยบายด้านการปฏิบัตติ ามกฎหมาย
บุคคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใดๆ ที่อาจมีขอ้ กฎหมายกาหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มีการสอบ
ทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผูท้ ่รี บั ผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

6.

นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงาน และผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อันประกอบด้วยวงจร
เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อ มอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง แฟ้ ม ข้อ มู ล และข้อ มู ล ของบริ ษั ท อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ขัด ต่ อ กฎหมาย หรื อ
พระราชบัญญัติท่เี กี่ยวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของ
บริษัทจึงกาหนดให้ถือปฏิบตั ิ ดังนี ้
6.1
6.2

นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู ้
ความสามารถที่ทนั สมัย
พนัก งานจะต้อ งน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาเพื่ อ ส่ งเสริม กิ จการของบริษั ท ต้อ งไม่ ก ระท าเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี
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6.3

ข้อมูลที่ได้บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถื อเป็ นความรับผิดชอบของเจ้าของ
ข้อมูลนัน้ ๆ ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมาย หรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม
6.4 ใช้ซอฟท์แวร์ท่ถี กู กฎหมาย และเป็ นมาตรฐาน
6.5 การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รบั การอนุมตั ิและปฏิบตั ิตามระเบียบที่กาหนดไว้
6.6 เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลที่สาคัญทางธุรกิจของตนเอง จากการ
เข้าถึงจากภายนอกหรือการโจรกรรมและการบ่อนทาลาย เพื่ อให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
6.7 ผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รบั การมอบหมายจากบริษัทมีหน้าที่ตอ้ ง
กาหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่งคงและปลอดภัย
รวมทัง้ ต้องติดตามให้บคุ ลากรทุกคนถือปฏิบตั ิตามข้อกาหนดโดยเคร่งครัด
7.

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
บริษัท กาหนดให้เป็ นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ ทา
ความเข้าใจและถือปฏิบตั ิตามนโยบายและข้อปฏิบตั ิท่กี าหนดไว้ในคู่มือนีอ้ ย่างเคร่งครัด
ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็ นเรื่องสาคัญที่จะดาเนินการให้พนักงานภายใต้สาย
บังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมของบริษัท อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานผูใ้ ดกระทาผิดหลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษทัง้ ทางวินยั และหากมีการกระทา
ที่เชื่อได้ว่าทาผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการต่อไป
หากพนักงานพบเห็นการกระทา ผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกากับดูแลกิจการตามที่กาหนดไว้ในคู่มือนี ้
ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การ
หรือกรรมการบริหารของบริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัทจะดาเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแส เพื่อคุม้ ครอง
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้ กับผูแ้ จ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว
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