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การดําเนินงานของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ และการดําเนินการตาม
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็ นรูปธรรม จรรยาบรรณถือเป็ นครื่ องมือที่สาํ คัญ และจําเป็ น
คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดคูม่ ือจรรยาบรรณ เพื่อใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิตามหน้ าที่
และภารกิจของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และพนักงาน ด้ วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และเที่ยงธรรม ทังการ
้
ปฏิบตั ิ ต่อบริษัทฯ และผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ขึ ้นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
และพนักงานทุกระดับรับทราบ
และยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิและใช้ เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ควบคูไ่ ปกับข้ อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป

คณะกรรมการบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ทบทวนล่ าสุด
25 กุมภาพันธ์ 2564
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จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) อย่างโปร่งใส
มีคณ
ุ ธรรมมีความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯจึงกําหนด
จรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ขึ ้น เพื่อให้ คณะกรรมการผู้บริ หาร พนักงาน และเพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ใช้ เป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้ อบังคับและระเบียบของบริ ษัทฯ ดังนี ้
 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ควรเป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ อย่าง
ยัง่ ยืน ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง บริ หารงานอย่างเต็มความสามารถ ด้ วยความซือ่ สัตย์
สุจริ ต และระมัดระวัง กรรมการบริษัทฯ ต้ องมีมีความเป็ นอิสระทังการตั
้
ดสินใจและการกระทํา โดยไม่มี
ส่วนได้ สว่ นเสียในกิจการที่เกี่ยวข้ อง หรื อที่เป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทฯ และมุ่งมัน่ ป้องกัน และขจัดการ
กระทําทุจริตทุกประเภท
 ผู้บริ หารและพนักงานควรมุ่งมัน่ ในการพัฒนาเสริ มสร้ างวัฒนธรรมการทํางานเป็ นทีม
สร้ างความพึง
พอใจให้ กบั ลูกค้ า คํานึงถึงความเสมอภาคและความซือ่ สัตย์ในการดําเนินธุรกิจตระหนัก และห่วงใยถึง
ความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้ อม รวมถึงการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริต มุ่งมัน่
ทุ่มเทโดยถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสําคัญ
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จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
บริ ษัท ฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฎิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กรอบจริ ยธรรม
ดํารงตน หรือปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงู สุดในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนของบริ ษัท ฯและผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้

1. การปฎิบัตติ ามกฎหมาย และข้ อบังคับบริษัท ฯ
1.1 ปฎิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ ดังนี ้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์
(2) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงาน ต้ อ งไม่ ห ลี ก เลี่ยงการปฎิ บัติต ามระเบี ย บ ข้ อ บังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
(3) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน จะต้ องให้ ความร่วมมือกับเลขานุการบริ ษัท ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และรายงานข้ อมูลเกี่ ยวกับ การฝ่ าฝื น การไม่ป ฎิบัติตามระเบียบ ข้ อบังคับ และ
กฎหมาย
1.2 ปฎิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นกลาง โดยในการประชุมมีเรื่องที่จะพิจารณา กรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย
ท่านนันต้
้ องออกจากห้ องประชุมและงดการมีสว่ นร่วมใด ๆในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่ องดังกล่าว
1.3 หลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์สว่ นตน เพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี ้
(1) ไม่นําข้ อมูลที่ได้ รับจากการปฎิบตั ิหน้ าที่ เพือ่ แสวงหาประโยชน์ ให้ แก่ตนหรื อผู้อื่นโดยมิขอบ
(2) ไม่ใช้ ความลับขององค์กรในทางที่ผดิ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร แม้ พ้น
สภาพหรื อสิ ้นสุดการปฎิบตั ิหน้ าที่ขององค์กรไปแล้ ว
(3) ไม่หาประโยชน์สว่ นตัว จาการเป็ นกรรมการ
(4) ไม่สร้ างข้ อมูลที่อาจขัดแย้ งกับหน้ าที่ของตนในภายหลัง
(5) ไม่รับสิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใดอันเป็ นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
1.4 รักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับขององค์กร ไม่ให้ รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึง่ อาจจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีสว่ นได้ เสีย ยกเว้ นกรณีที่เป็ นไปตามกฎหมาย
1.5 การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ
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ภาวะ ให้ ปฎิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการปฎิบตั ิ
เกี่ยวกับการได้ มาหรื อการจําหน่ายไปซึง่ หลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547

2. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการรั กษาข้ อมูลอันเป็ นความลับ
2.1 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริษัท ฯ มีนโยบายที่มิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากากรเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อพนักงาน ของบริ ษัท ฯ แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน จึงกําหนดข้ อควรปฎิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
(1) หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษัท ฯ
(2) กรณี ที่จําเป็ นต้ องทํ ารายการนัน้ เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษั ท ฯ ให้ ทํารายการนัน้ เสมื อนการทํ า
รายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทํากับ
คู่สญ
ั ญาทัว่ ไป ด้ วยอํานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร
หรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง และต้ องไม่มี ส่วนในการพิ จารณาอนุมัติ และมี หน้ าที่ ต้องปฎิ บัติตาม
ข้ อ กํ าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง
(3) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ไปเป็ นกรรมการ หุ้นส่วน หรื อที่ปรึกษาในองค์กรอื่น
การดํ ารงตํ า แหน่ ง นัน้ ต้ อ งไม่ ขัด ต่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯและการปฎิ บัติ ห น้ า ที่ โดยตรงใน
บริ ษัท ฯ
(4) ในการพิ จารณารายการที่ มี ห รื อ อาจมี ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งอื่น ซึ่งใช้ เป็ นแนวปฎิบัติ
อย่ า งชั ด เจน และเชื่ อ มั่ น ได้ ว่ า การเข้ าทํ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วามเป็ นธรรม โปร่ ง ใส
สมเหตุสมผล และเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างถูกต้ องครบถ้ วน
(5) บุคคลที่ ดําเนิ นการใด ๆ ซึ่งมี ส่วนได้ เสีย กับ การดํ าเนิ น ธุรกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ไม่ ว่าทางตรงหรื อ
ทางอ้ อมจะต้ องมีหน้ าที่ในการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
 กรรมการและผู้บริ หาร จะต้ องมีหน้ าที่รายงานการมีส่วนได้ เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึ ้น
และเพื่อมั่นใจได้ ว่า บริ ษัท ฯได้ มี การตรวจสอบเป็ นประจํา จึงกํ าหนดให้ เลขานุการ
บริ ษัท ฯ มีหน้ าที่สํารวจรายการที่มีส่วนได้ เสียเป็ นประจํา และรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบทันที
 ผุ้บ ริ หารระดับ จัด การตัง้ แต่ผ้ ูจัด การแผนก ถึ งผู้จัดการทั่วไป และพนัก งานที่ มี ส่ว น
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(6)

(7)

(8)

(9)

เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงกําหนดให้ ผ้ บู ริ หาร
ในระดับจัดการทุกคนและพนักงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการดํานินงาน มีหน้ าที่รายงาน
การมีส่วนได้ เสียทันทีที่มีรายการเกิดขึน้ โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท มีหน้ าที่
สํารวจและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที
กรรมการ ผู้บ ริ ห าร ที่ มี ส่ว นรู้ ข้ อ มูล ภายในใช้ เป็ น แนวปฎิ บัติ และกํ า หนดให้ ก รรมการและ
ผู้บริ หารทีมีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ทุกไตรมาส
ประกาศให้ ท ราบทั่ว กั น ว่ า กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ที่ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายในที่ มี
นัยสําคัญ ที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื ้อขายหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท ฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริ ษัท ฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงานหรื อ
ข้ อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชนและหลังจากเปิ ดเผยงบการเงินนันแล้
้ วอย่างน้ อย 24
ชัว่ โมง
เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัท ฯ หรื อ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง มี ส่ ว นได้ เสี ย กั บ การบริ ห ารจัด การของบริ ษั ท ฯ ตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์ ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ได้ กําหนดให้ มีการรายงานข้ อมูลของรายการที่เกี่ยว
โยงกันทุกไตรมาสและตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ในกรณีบคุ คลที่เกี่ยวข้ อง เข้ าไปมีสว่ นร่วมหรื อถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัท ฯ ซึง่
อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท ฯ ให้ ดําเนินการดังนี ้
 กรรมการ ผู้บริ หาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง จะต้ องแจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ทราบ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 พนักงานจะต้ องแจ้ งให้ กรรมการผู้อํานวยการทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

2.2 การใช้ ข้อมูลภายใน
(1) ห้ ามใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จาการเป็ นกรรมากร ผู้บริ หาร หรื อพนักงาน ในการหาประโยชน์
ส่วนตน เพื่อผู้อื่น หรื อทําธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท ฯ และ/หรื อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
(2) ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ฯ หรื อให้ ข้อมูลภายในแก่
บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื ้อขายหุ้นของบริ ษัท ฯ
(3) ห้ ามใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัท ฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
(4) ห้ ามใช้ ข้อมูลของบริษัท ฯ ไปใช้ อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้ างประโยชน์สว่ นตน
(5) ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลความลับทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคูแ่ ข่งขัน แม้
หลังพ้ นสภาพการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริษัท ฯ ไปแล้ ว
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3. ความรั บผิดชอบต่ อบริษัท ฯ และทรั พย์ สินของบริษัท ฯ
บริ ษัท ฯ ส่งเสริมให้ ผ้ บู ริ หาร พนักงาน ใช้ ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัท ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้ บริการที่ดีแก่ลกู ค้ า โดยกําหนดเป็ นแนวปฎิบตั ิของผู้บริ หารและ
พนักงาน ดังนี ้
1. ใช้ ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริ ษัทฯ อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
2. ช่วยกันดูแลมิให้ ทรัพย์สินของบริ ษัท ฯ เสื่อมค่าหรื อสูญหายโดยมิชอบ
3.1 การจัดทําเอกสาร
(1) ต้ องจัดทําเอกสารต่าง ๆ ด้ วยความสุจริ ต รอบคอบ และเป็ นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
(2) ห้ ามมิให้ ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริ ษัทฯ
3.2 การใช้ คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) อุปกรณ์คอมพิวเตอรร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้ อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ให้ ถือเป็ น
ทรัพย์สินของบริ ษัท ฯ ผู้บริ หารและพนักงานไม่ควรใช้ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประโยชน์สว่ นตัว
(2) ห้ ามผู้บริหารและพนักงาน เปิ ดเผยข้ อมูลทางธุรกิจของบริ ษัท ฯ รวมถึงข้ อมูลที่ทางบริ ษัท ฯ ซื ้อ
มาทังที
้ ่อยู่และไม่อยูใ่ นระบบข้ อมูลของบริ ษัท ฯ หรื อคัดลอกข้ อมูลใส่ในสื่อบันทึกข้ อมูลส่วนตัว
โดยไม่ได้ รับอนุญาต
(3) ห้ ามผู้บริหารและพนักงาน เปลี่ยนแปลง ทําซํ ้า ลบทิ ้ง หรื อทําลายข้ อมูลฃของบริษัท ฯ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาต
(4) ห้ ามผู้บริหารและพนักงาน นําซอฟแวร์ ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ ามคัดลอกซิอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์
ด้ วยเหตุผลใด ๆ โดยมได้ รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ นนั ้ ๆ
(5) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ หรื อติดตั ้งอุปกรณ์ใด ๆ ที่นอกเหนือจาก
อุปกรณ์มาตรฐานที่บริ ษัทฯ ติดตังให้
้ นอกจากได้ รับอนุญาตเป็ นกรณีไป
(6) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานใช้ อีเมล์ ของบริ ษัท ฯ ในการส่งต่อข้ อความที่กล่าวร้ าย ทําให้ เสื่อม
เสีย หรื อข้ อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้ างความรํ าคาญให้ กบั ผู้อื่น
(7) ผู้บริ หารและพนักงาน ควรใช้ อินเทอร์ เน็ตในการแสวงหาข้ อมูลและความรู้ที่เป็ นประโยชน์ตอ่
การปฎิบตั ิงาน และจะต้ องหลีกเลี่ยงเว๊ บไซต์ที่ผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
(8) ผู้บริ หารและพนักงานควรใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ที่บริ ษัท ฯ
จัดให้ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงประ
โยขน์ของบริษัท ฯ เป็ นหลัก
(9) ห้ ามผู้บริ หารและพนักงานเข้ าถึงระบบหรือข้ อมูลที่ไม่ได้ รับอนุญาต หรื อไม่ได้ มีไว้ สาํ หรับตน
-9-

โดยมิชอบ
(10) ห้ ามผู้บริหารและพนักงานที่ลา่ วรู้มาตรการป้องกันการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ที่
ผู้อื่นจัดทําขึ ้น หรื อไม่ได้ มีไว้ สาํ หรับตนโดยมิชอบ และปรารถนาหรื อทําให้ เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่น
(11) บริ ษัท ฯ หรื อหน่วยงานที่ได้ รับมอบหมาย โดยบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้
งานทรัพย์สินภายใต้ ระบบสารสนเทศของบริ ษัท ฯ ตามความเหมาะสม
3.3 การให้ และการรับสินบน
(1) ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเรี ยกหรื อรับผลประโยชน์ใด ๆ จากคูค่ ้ า ผู้จดั ส่งสินค้ า และผู้ที่
บริ ษัทฯ ทําธุรกิจด้ วย
(2) ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเสนอผลประโยชน์ใดๆ ต่อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ลูกค้ า หรื อ
บุคคลภายนอกอื่นใดเพื่อจูงใจให้ ปฎิบตั ิในทางที่มิชอบ
3.4 ของขวัญและการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
(1) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีดเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญหรื อของกํานัลใด ๆ จากคูค่ ้ า หรื อผู้
ที่บริ ษัท ฯ ทําธุรกิจด้ วย เว้ นแต่ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้ องกับการผูกมัด
ทางธุรกิจ
(2) ผู้บริ หารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรื อรับการเลี ้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติ
จากบุคคลที่บริษัท ฯ ทําธุรกิจด้ วย

4. นโยบายการไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริ ษั ท มี น โยบายในการปฎิ บัติ เกี่ ยวกับ การไม่ ล ะเมิด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาหรื อ ลิ ขสิ ท ธิ์ โดยบริ ษั ท มี
แนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยพนักงานทุกคนจะต้ องลงนามในบันทึกข้ อตกลงการไม่
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปํ ญญา

5. นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทให้ ความสําคัญในเรื่ องการต่อต้ านทุจริ ตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทเข้ าลงนามแสดงเจตนารมย์แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต ซึ่งบริ ษัทได้ นําเจตนารมย์ดงั กล่าว มากําหนดเพิ่มเติมในจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบตั ิในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
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บริ ษัทกําหนดให้ บคุ ลากรของบริ ษัททุกคน ต้ องรับทราบและทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามเกี่ยวกับนโยบาย
การต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวปฏิบตั ิที่ดี ดังต่อไปนี ้
1. นโยบายการต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
“ ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทัง้ ทางตรง
และทางอ้ อม ได้ แก่ การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง เงินเรี่ยไร เงินบริจาค และ
ผลประโยชน์ อ่ นื ใด ให้ แก่ ตนเอง จากบุคคลที่ทาํ ธุรกิจกับบริษัท”
ทัง้ นี ้ ให้ ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้ า และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มทัง้ ในประเทศและ
ต่ างประเทศ และจัดให้ มกี ารสอบทานการปฏิบัตงิ านตามนโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เป็ นประจําอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
2. คํานิ ยาม “ทุจริ ต คอร์ รัป ชั่น ” : หมายถื ง การติดสินบนไม่ว่าจะในรู ปแบบใด โดยการเสนอให้
สัญญา มอบให้ ให้ คํามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ (ในรูปตัวเงิน/ทรัพย์สิน) หรื อประโยชน์อื่นใดซึง่ ไม่เหมาะสมกับ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน คู่ค้า ลูกค้ าและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทําหรือละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาเพื่อรักษา
ไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนําธุรกิจให้ กบั บริ ษัทโดยเฉพาะ หรื อเพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่
เหมาะสมกับธุรกิจ เว้ นแต่ เป็ นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้ อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
หรื อจารี ตทางการค้ าให้ กระทําได้
3. คํานิยาม “การให้ ส่ งิ ของหรือประโยชน์ อ่ นื ใด” : หมายถึง การให้ สิทธิพิเศษในรูปของเงิน ทรัพย์สิน
สิ่งของ หรื อประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็ นสินนํ ้าใจ เป็ นรางวัล หรื อเพื่อการสร้ างสัมพันธภาพที่ดี
4. คํานิยาม “การให้ สินบน” : หมายถึง การเสนอให้ หรื อรับสิ่งของ ของขวัญ รางวัล หรื อผลประโยชน์
อื่นใดให้ แก่ตนเอง หรื อจากบุคคลซึง่ ต้ องการให้ โน้ มน้ าวให้ กระทําการบางอย่างที่ไม่สจุ ริต ผิดกฎหมายหรื อ
ผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ
5. แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
1. กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต

และ

จรรยาบรรณการทํางาน โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับเรื่ องการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือ
ทางอ้ อม
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2. พนักงานและผู้บริ หารของบริษัท ต้ องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย :
1. เมื่อพบเห็นการกระทําที่เข้ าข่ายทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อ
ข้ อซักถามให้ ปรึกษาผู้บงั คับบัญชา หรือ บุคคลที่กําหนดให้ ทําหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณบริ ษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กําหนดไว้
2. ต้ องไม่มีผลประโยชน์ทงทางตรงและแอบแผง
ั้
ทังส่
้ วนตน ครอบครัว และพวกพ้ องกับบริ ษัท เช่น
กระทําการใด ๆ เพื่อขายสินค้ าและบริการให้ กบั บริษัท หรื อแข่งขันกับบริษัท
3. หลีกเลี่ยงการรับเลี ้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัท หรื อจากผู้อื่น ซึง่ อาจได้ ประโยชน์จาก
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
4. ไม่เรี ยก หรื อรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อม หรื อประโยชน์อนื่ ใดเพื่อให้
ได้ มาซึง่ ประโยชน์ทางธุรกิจ

รวมถึงไม่ใช้ ประโยชน์จากสินบนหรื อการทุจริ ต โดยมิชอบในการ

ประกอบธุรกิจ
3. จัดให้ มีการรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีระบบการปฏิบตั ิงานที่มีประสิทธิภาพ โดยให้ ความโปร่งใส
และมีการคํานึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในการดําเนินงาน

โดยมีการติดตามดูแลอย่าง

สมํ่าเสมอ
4. บริ ษัทกําหนดให้ มีช่องทางการแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําทุจริตคอร์ รัปชัน่
ธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ

หรือ

โดยจะให้ ความเป็ น

แจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทโดยใช้ มาตรการ

คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการรายงานการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามที่บริ ษัทกําหนดไว้ ใน
นโยบายการแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
5. ผู้ที่กระทําการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ

ซึง่ ต้ องได้ รับการพิจารณา

โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
6. บริ ษัทให้ ความสําคัญในการเผยแพร่สง่ เสริ มความรู้ความเข้ าใจกับบุคคลอืน่ ที่ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ เพื่อนําไปสูก่ ารสร้ างจิตสํานึกที่ดี
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7. ข้ อกําหนดสําหรับการดําเนินการ
1. การดําเนินการใด ๆ ตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ใช้ แนวปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้ ในคู่มือ
การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ระเบียบ
คูม่ ือปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้ อง และแนวทางปฏิบตั ิอื่นใดที่บริษัทจะกําหนดขึ ้นต่อไป
2. นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตนี ้ ให้ ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริษัท
3. กําหนดให้ มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทัว่ ทังองค์
้ กร เป็ นประจําทุกปี
4. เพื่อให้ เกิความชัดเจนในการดําเนินการในเรื่ องความเสี่ยงกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานของบริ ษัททุกระดับต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความระมัดระวังในเรื่ องต่อไปนี ้
4.1 การรับสิ่งของ/ การให้ สิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใด : กําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
4.1.1 การรับสิ่งของ หรือประโยชน์ อ่ นื ใด
1) ห้ ามมิให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน ; รับ ขอรับเรี่ ยไร ของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง การ
ให้ บริการ การสนับสนุนทางการเงิน เงิน รางวัลใด ๆ จากคูค่ ้ า เจ้ าหนี ้ หรื อผู้มีสว่ นได้
เสียที่ทําธุรกิจ กับบริ ษัท
2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรื อสิ่งของ สามารถกระทําได้ ในลักษณะองค์กรกับองค์กร
โดยต้ องได้ รับการลงนามอนุมตั ิจาก กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม เท่านัน้
3) เว้ นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมที่พงึ ปฏิบตั ิตอ่ กัน โดยสิ่งของหรื อ
ประโยชน์อื่นใดนัน้ ต้ องมีราคาหรื อมูลค่าการรับไม่เกิน 3,000 บาท และ/หรื อ
มีความจําเป็ นต้ องรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล หรือระหว่างองค์กร
4) กําหนดให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงเป็ นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด และ
และมีอํานาจในการพิจารณาแจกจ่ายสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนันให้
้ พนักงาน
5) กรณีของชําร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม บริ ษัทอนุโลมให้ พนักงานสามารถ
รับได้ โดยมีมลู ค่าหรื อราคาที่เหมาะสม/ไม่แพงเกินจริ งที่ใช้ กนั โดยทัว่ ไป เช่น ปฏิทิน
้ ไว้ โดยมอบหมายให้
พวงกุญแจ สมุดบันทึกฯลฯ ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนันระบุ
ผู้บริ หารระดับสูงเป็ นผู้แทนในการรับมอบ และมีอํานาจในการพิจารณาแจกจ่ายของ
ชําร่วยให้ พนักงาน
6) เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทไม่อนุญาตให้ พนักงานหรื อบุคคลที่
บริ ษัทมิได้ มอบหมายให้ เป็ นผู้แทนในการรับสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด โดยเด็ดขาด
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4.1.2 การให้ ส่ งิ ของ หรือประโยชน์ อ่ นื ใด :
1) การให้ สิ่งของ กําหนดให้ ในโอกาสเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิ
ต่อกัน โดยสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใดนัน้ บริษัทจะเป็ นผู้ดําเนินการจัดหาซึง่ กําหนด
ราคาหรื อมีมลู ค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปสูก่ ารให้ สินบน บริ ษัทกําหนดให้ มีการสํารวจ และตรวจสอบ
ความเหมาะสมก่อนดําเนินการเพื่อป้องกันการนําไปสูก่ ารทุจริ ต และกําหนดให้ ผ้ บู ริ หาร
ระดับสูง เป็ นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของหรื อประโยชน์อื่นใด
4.2 เงินบริ จาคเพื่อการกุศล หรื อเงินสนับสนุน : การให้ /รับเงินบริ จาค เงินเรี่ ยไร ต้ องเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส่ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยต้ องมัน่ ใจว่าเงินบริ จาค หรื อเงินสนับสนุนไม่ได้ ถกู นําไปใช้ เพื่อ
เป็ นข้ ออ้ างในการติดสินบน
4.3 การเมือง : บริ ษัทดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมและฝักใฝ่ พรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรื อผู้มีอํานาจทางการเมืองคนหนึง่ คนใด ไม่นําเงินทุนหรื อ
ทรัพยากรของบริษัทไปใช้ สนับสนุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมแก่พรรคการเมืองหรื อนักการเมือง
ใด ๆ
4.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้ าง : ห้ ามให้ สินบนหรื อรับสินบนในการดําเนินธุรกิจทุก
ชนิดกับคู่ค้า คู่สญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรื อหน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจกับบริ ษัท ต้ องดําเนินการ
ให้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
4.5 เพื่อสร้ างบรรทัดฐานที่ดีในการดําเนินธุรกิจ บริษัทได้ กําหนดนโยบายงดรับของขวัญในช่วง
เทศกาลปี ใหม่ และโอกาสอื่นใด ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริษัท
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5. ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิให้ สอดคล้ องกับนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่

คําอธิบาย

ขัน้ ตอนการปฏิบัตงิ าน
Start

1. BOD แสดงความมุ่งมัน่ ต่อการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
2. ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพื่อเข้ ารับการ
รับรองมาตราการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
3. BOD แต่งตังให้
้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทาน
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตราการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่

BOD แสดงความมุง่ มันต่
่ อการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
ประธานกรรมการฯ แสดงเจตนารมณ์เพือ่ เข้ารับการรับรอง
มาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
BOD แต่งตัง้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ สอบทานแบบประเมิน
ตนเองเกีย่ วกับมาตราการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบประเมินตนเอง
และรายงานให้ BOD พิจารณา

4. คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานแบบ
ประเมินตนเองและรายงานให้ BOD พิจารณา

ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้านการคอร์รปั ชั ่น
โดยมีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามแบบประเมิน

5. ทุกหน่วยงานมีความรับผิดชอบในการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ โดยมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามแบบประเมิน

มีการตรวจประเมินทุกปี

6. มีการตรวจประเมินทุกปี
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Stop

บทลงโทษการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ถ้ าพนักงานผู้ใดฝ่ าฝื น หรื อประพฤติผิด บริ ษัทจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผิดที่ได้ กระทํา
ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ตักเตือนด้ วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาคทัณฑ์
งดการพิจารณาเพิ่มค่าจ้ างหรื อเงินรางวัลประจําปี
ให้ พกั งานโดยไม่จ่ายค่าจ้ าง
เลิกจ้ างหรือให้ ออกจากงาน
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ความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะรับผิดชอบและสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยคํานึงถึงการเจริ ญเติบโตของ
บริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืนและให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทังจะดํ
้ าเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงยึดถือแนวทางปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ดังนี ้
การเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯ อย่างยัง่ ยืน
 ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สงู สุดโดยรวม
 บริ หารจัดการบริ ษัทฯ โดยนําความรู้และทักษะการบริ หารมาประยุกต์ใช้ อย่างเต็มความสามารถ ทุก
กรณี รวมทังการตั
้
ดสินใจดําเนินการใด ๆ จะกระทําด้ วยความระมัดระวังและรอบคอบ
 ไม่ดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
 รายงานสถานภาพและแนวโน้ มในอนาคตของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สมํ่าเสมอ และ
ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ กบั ตนเองและผู้เกี่ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่ได้ เปิ ดเผย
ต่อสาธารณะ
 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลับอันจะนํามาซึง่ ผลเสียของบริ ษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น พนักงานบริษัทฯ และบุคคล
ภายนอก
 จัดให้ มีช่องทางสําหรับการแจ้ งเบาะแสการกระทําที่ไม่สจุ ริ ตหรื อข้ อร้ องเรี ยนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงเว๊ บ
ไซต์ ไปรษณีย์ และโทรคมนาคม และมีกระบวนการการตอบสนองข้ อร้ องเรี ยน การคุ้มครองผู้
ร้ องเรี ยน รวมถึงแจ้ งผลการดําเนินการต่อผู้ร้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบและยุตธิ รรม
 จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหลากหลายช่องทาง รวมทังการจั
้
ดทําเว๊ บไซต์ของบริ ษัท ฯให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถเข้ า ถึงข้ อ มูล ได้ โดยสะดวก และจัด ทํ า ข้ อมูลด้ วยภาษาที่ เข้ าใจง่ายทัง้ ในรู ป แบบทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าที่จะได้ รับบริ การที่ดี มีคณ
ุ ภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืน จึงได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั ต่อไปนี ้
 มุ่งมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ าให้ ได้ รับบริ การที่ดีมีคณ
ุ ภาพในระดับ
ราคาที่เหมาะสม โดยยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
 รักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริงจังและสมํ่าเสมอ
รวมถึงไม่นําข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ ผู้บริ หาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
 เปิ ดเผยข่าวสารข้ อมูลเกี่ยวกับบริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้ อเท็จจริง รวมทังรั้ กษาสัมพันธภาพที่ดีและยัง่ ยืนกับลูกค้ า
 ไม่เอาเปรี ยบลูกค้ าโดยให้ บริ การที่ไม่เหมาะกับบริ การ เมื่อเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของบริ การใน
ชนิดหรื อประเภทเดียวกัน และไม่กําหนดเงื่อนไขการค้ าที่ไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้ า
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ ลูกค้ าและประชาชนอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้ องรี บ
แจ้ งให้ ลกู ค้ าและผู้ท่ีเกี่ยวข้ องทราบล่วงหน้ า และพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
 จัดระบบเพือ่ ให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การและดําเนินการอย่างดีที่สดุ เพื่อให้
ลูกค้ าได้ รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 สนับสนุนการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้ า
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คู่ค้า เจ้ าหนี ้ และคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ คํานึงถึงความเสมอภาค และความซือ่ สัตย์ในการดําเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคูค่ ้ า โดย
คูค่ ้ าของบริ ษัทฯ พึงปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนิน
ธุรกิจในส่วนของธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน บริษัทฯ จะยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี และยึดถือแนวทางการ
ปฏิบตั ิที่ดี และเป็ นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้ าหนี ้ และการชําระคืน ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการ
ดังกล่าว บริ ษัทฯ จึงได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ไิ ว้ ดงั ต่อไปนี ้
คู่ค้า
 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ ากับคูค่ ้ า
 ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ าอย่างเคร่งครัด
 กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ บริ ษัทฯ จะรีบแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ หลักของความสมเหตุสมผล
 ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
 ส่งเสริ มการดําเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่อสังคมของคูค่ ้ า และเปิ ดโอกาสให้ คคู่ ้ าเข้ ามามีสว่ น
ร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัท ฯ
เจ้ าหนี ้
 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ ากับเจ้ าหนี ้
 รักษาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้โดยเคร่งครัดทังในแง่
้
การชําระคืนเงินกู้ การดูแล
หลักทรัพย์คํ ้าประกันและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทังไม่
้ ใช้ เงินทุนที่ได้ จากการกู้ยืมเงินไปในทางที่ขดั กับ
วัตถุประสงค์ในข้ อตกลงที่ทํากับผู้ให้ ก้ ยู ืมเงิน
 กรณี ผิ ด นัด ชํ า ระหนี ้ บริ ษั ท ฯ จะรี บ แจ้ งให้ เจ้ า หนี ท้ ราบล่ ว งหน้ า เพื่ อ ร่ ว มกัน พิ จ ารณาหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ หลักของความสมเหตุสมผล
 รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แก่เจ้ าหนี ้ด้ วยความซือ่ สัตย์
 รายงานเจ้ าหนี ้ล่วงหน้ าหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ ไข
ปั ญหาดังกล่าว
 ใช้ สินค้ าและบริ การที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนหรื อการกระทําที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา
- 19 -

คู่แข่ งทางการค้ า
 ประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
 ไม่พยายามทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยการกล่าวหาให้ ร้ายโดยปราศจากความจริ ง
 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา/ลิขสิทธิ์

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
 ปฎิบตั ิตามกฎหมาย และข้ อบังคับต่าง ๆ ด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
 ใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีมาตรการประหยัดพลังงานและส่งเสริ มกระบวนการ
การนําทรัพยากรกลับมาใช้ ใหม่
 จัดให้ มี ระบบการทํ า งานที่ มุ่งเน้ น ให้ เกิ ด ความปลอดภัย และสุข อนามัย ในสถานที่ ทํ า งานอย่า ง
เหมาะสม เช่น การจัดสถานที่ทํางานให้ สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ บคุ ลากรตลอดจนผู้เข้ ามาใน
บริ ษัททุกคนปลอดภัยจากอันตราย จากอุบตั ิเหตุและโรคภัย

ความรับผิดชอบต่ อชุมชนและสังคม
 สนับสนุนการศึกษาให้ กบั เยาวชนที่ขาดแคลน
 จัด กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ เพื่ อ สังคม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของพนัก งาน ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้
พนักงานมีโอกาสในการทําความดี เพื่อพัฒนาจิตอาสา และให้ พนักงานร่วมปฎิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดี
ของสังคม
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พนักงาน
นโยบายการไม่ ละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฎิบัติ
บริ ษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฎิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้ องไม่กระทําการใด ๆ หรื อส่งเสริ มให้
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด
บริ ษั ท ฯ ถื อ ว่า พนัก งานเป็ น ปั จ จัย หนึ่ ง สู่ค วามสํ า เร็ จ จึ งมุ่งมั่น ในการพัฒ นาเสริ ม สร้ างวัฒ นธรรมและ
บรรยากาศการทํางานที่ดี ส่งเสริ มการทํางานเป็ นทีม เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ พนักงาน จึงกําหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
 ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน และ/หรื อเงินโบนัส
 ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทํางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
 การแต่งตังและโยกย้
้
าย รวมถึงการให้ รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้ องกระทําด้ วยความ
เสมอภาค สุจริตใจ และตั ้งอยูบ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทังการ
้
กระทํา หรือ การปฏิบตั ิของพนักงานนันๆ
้
 ให้ ความสําคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาส
พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสมํ่าเสมอ
 รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
 บริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้ าที่
การงานของพนักงาน
 ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพและให้ ความเคารพต่อความเป็ นปัจเจกชนและ ศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 บริ ษัท ฯ จัดให้ มีกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพสําหรับพนักงาน จัดให้ มีประกันสุขภาพ(บูพาประกันสุขภาพ)
สําหรับพนักงานและผู้บริ หาร นอกเหนือจากการจัดให้ มีการทําประกันสังคมตามที่กฎหมายกําหนด
รวมถึงการจัดให้ มีการประกันชีวิตแบบกลุม่ และการประกันอุบตั ิเหตุสําหรับพนักงานที่มีความเสี่ยง
จากอุบตั ิภยั ทางถนนในระหว่างการปฎิบตั ิงาน
 จัดให้ มีช่องทางให้ พนักงานสามารถร้ องเรี ยน ในกรณีได้ รับความเป็ นธรรม หรื อแจ้ งเบาะแสเกี่ยวกับ
เรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้
ร้ อง ที่เป็ นระบบและยุติธรรม
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 บริ ษัท ฯ ต้ องสนับสนุนการใช้ สิทธิทางการเมืองของพนักงานด้ วยความเป็ นกลาง
 บริ ษัทให้ การดูแลข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานและถือเป็ นความลับ ไม่สง่ ข้ อมูล หรือกระจายข้ อมูล
ส่วนบุคคล เช่น ประวัติสขุ ภาพ ประวัติการทํางาน เป็ นต้ น ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึง่ การ
เปิ ดเผยหรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงานจะกระทําได้ เมื่อได้ รับการยินยอมจากเจ้ าของ
ข้ อมูล
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สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคมสิ่งแวดล้ อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงให้
ความสําคัญในเรื่ องการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริ มการใช้ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
กําหนดแนวทางปฏิบตั ิไว้ ดงั นี ้
 คํานึงถึงทางเลือกในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ มีผลกระทบต่อความเสียหาย
ของสังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้ อยที่สดุ
 คืนกําไรส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีสว่ นสร้ างสรรค์สงั คมและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมํ่าเสมอ
 ปลูกฝังจิตสํานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นในพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องให้ ความสําคัญในการทําธุรกรรม กับคูค่ ้ าที่มีเจตจํานงเดียวกันกับบริ ษัทฯ สําหรับเรื่ อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
 ปฏิบตั ิและให้ ความร่วมมือหรื อควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล

- 23 -

จรรยาบรรณของพนักงานของบริษัทฯ
พนักงานตต่ อบริษัทฯ
1. พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ กฎระเบียบ และคําสัง่ ของบริ ษัทฯ ที่มีอยูใ่ นขณะนันอย่
้ างเคร่งครัด
2. พนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต อุทิศตน ทุ่มเท ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
3. พนักงานต้ องใช้ เวลาและทรัพย์สินของบริ ษัทฯ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนทัง้
ทางตรงและทางอ้ อม
4. พนักงานต้ องเปิ ดเผยการมีความสัมพันธ์กบั องค์กร สถาบันทางธุรกิจภายนอก หรื อความสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทําที่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในด้ านผลประโยชน์
5. พนักงานต้ องรักษาความลับของลูกค้ า และบริ ษัทฯ อย่างเคร่งครัด และไม่ใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
หรื อลูกค้ า เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
6. พนักงานต้ องระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอกในเรื่ องที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ชื่อเสียงและการดําเนินการของบริ ษัทฯ
7. พนักงานต้ องไม่นําข้ อมูลที่ตนได้ จากการปฏิบตั ิหน้ าที่ไปใช้ ในทางมิชอบ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ รับทราบ
พนักงานต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้ บังคับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
1. พนักงานต้ องรักษาและเสริ มสร้ างความสามัคคี เพื่อความเป็ นนํ ้าหนึง่ ใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้
ความร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริ ษัทฯ
2. พนักงานต้ องเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ในลักษณะที่
ก่อให้ เกิดความ เสียหาย และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้ างเป็ นผลงานของตน
3. พนักงานต้ องรับฟั งความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของผู้ใต้ บงั คับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้ าที่ รับฟั ง
คําแนะนําของผู้บงั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ ามผู้บงั คับบัญชาเหนือตน
4. พนักงานทุกคนและทุกระดับมีหน้ าที่ต้องรายงานข้ อเท็จจริ งเมื่อมีการประพฤติผิดจริ ยธรรม หรือมีเหตุ
ทําให้ เชื่อได้ วา่ สิ่งที่กระทําลงไปไม่เหมาะสม และมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเก็บ
ไว้ เป็ น ความลับ
5. พนักงานต้ องไม่กลัาวร้ ายต่อผู้บริ หาร หรื อพนักงานอื่นโดยปราศจากซึง่ ข้ อเท็จจริ ง
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พนักงานต่ อตนเอง
1. พนักงานต้ องยึดถือความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ไม่รับผลประโยชน์ทกุ รูปแบบ เช่น เงิน ของขวัญ ผลประโยชน์ใน
รูปต่าง ๆ
1. พนักงานต้ องมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่
พนักงานต่ อลูกค้ า
1. พนักงานต้ องรักษาความลับของลูกค้ า ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของลูกค้ าให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ รับทราบ
2. พนักงานต้ องไม่ใช้ ข้อมูลของลูกค้ าในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรื อเพื่อบุคคลอื่น อันจะ
นําไปสูก่ ารกระทําหรื อการตัดสินใจใด ๆ ซึง่ ขัดกับผลประโยชน์ของลูกค้ า บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Conflict
of Interest)
3. พนักงานต้ องไม่ใช้ ข่าวสารและข้ อมูลภายในหรื อข้ อมูลที่ไม่พงึ เปิ ดเผยต่อสาธารณะมาเป็ นประโยชน์
ต่อการซื ้อขาย หรื อลงทุนส่วนตัวอันจะก่อให้ เกิดความสูญเสียต่อผลประโยชน์ของลูกค้ าบริ ษัทฯ
4. พนักงานต้ องไม่ใช่ข้อมูลหรื อเอกสารใด ๆ ของลูกค้ าของบริ ษัทฯ ที่ลกู ค้ ามอบให้ ในการทําธุรกิจกับ
บริษัทฯ ไปแจกจ่าย หรื อเผยแพร่ให้ บคุ คลภายนอกโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรื อแก่บคุ คลอื่นในบริษัทฯ ที่มีมีหน้ าที่ต้องรู้ข้อมูลดังกล่าว เว้ นแต่กรณีที่ถกู บังคับให้ เปิ ดเผยโดย
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
5. พนักงานต้ องไม่ใช่อํานาจหน้ าที่ในฐานะพนักงานของบริ ษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในการซื ้อ
ขายหรื อลงทุนส่วนตัว
พนักงานต่ อหน่ วยงานทางการ
1. พนักงานต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของทางการอย่างเคร่งครัด
2. พนักงานต้ องให้ ความร่วมมือกับทางการ
3. พนักงานต้ องไม่ร่วมมือกับบุคคลที่จะปฏิบตั ฝิ ่ าฝื นกฎระเบียบของทางการ
การใช้ สทิ ธิทางการเมือง
บริ ษัท ฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วม และไม่ฝักใฝ่ พรรคการเมืองหนึง่
พรรคการเมืองใด หรื อผู้มีอํานาจทางการเมืองคนหนึง่ คนใด ไม่นําเงินทุนหรื อทรัพยากรของบริ ษัท ฯ ไปใช้
สนับสนุน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมแก่พรรคการเมืองหรือนัการเมืองใด ๆ
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การดูแลให้ มีการปฎิบัตติ ามและการทบทวน
บริ ษั ท ฯ กํ า หนดให้ เป็ นหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานทุก คนที่ จ ะต้ อ ง
รับทราบ ทํ าความเข้ าใจ ปฎิบัติตามนโยบายที่ กําหนดไว้ ใน คู่มื อจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฎิบัติในการ
ทํางานนี ้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฎิบตั ิตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้ างอิงว่าไม่ทราบแนวปฎิบตั ิที่กําหนดขึ ้น
ผู้ละเว้ นย่อมถูกสอบสวนและลงโทษทางวินยั ตามความเหมาะสม อาจถึงขันให้
้ พ้นจากการเป็ นพนักงานและ
อาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระทํานันผิ
้ ดกฎหมาย
ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้ องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ นเรื่ องสําคัญที่จะดําเนินการให้ พนักงานภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฎิบัติตาม คู่มือจริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึงปฎิบัติในการทํางาน
อย่างจริ งจัง
บริ ษัทฯไม่พงึ ปรารถนาที่จะให้ การกระทําใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดี หากกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานผู้ใดกระทําผิดจริ ยธรรมที่กําหนดไว้ จะได้ รับโทษทางวินยั อย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทําที่
เชื่อได้ ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้ อบังคับของภาครัฐ บริ ษัท ฯ จะส่งเรื่ องให้ เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ
ดําเนินการต่อไปโดยไม่ชกั ช้ า
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดให้ มีการทบทวนคู่มือ “จริ ยธรรมธุรกิจและข้ อพึง
ปฎิบตั ิในการทํางาน” เป็ นประจําทุกปี

การแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย มีชอ่ งทางการร้ องเรียน การแสดง
ความเห็น และแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดยกําหนดให้ เลขานุการบริ ษัท ฯ ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยรับ
ข้ อร้ องเรี ยนด้ านการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริ ษัท ฯ ดังนี ้
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1. ช่ องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรียน และข้ อเสนอแนะ
 กรรมการอิสระที่อีเมล์
นายปี เตอร์ เวลดัน peterdweldon@gmail.com
นายสมพงษ์ เผอิญโชค
sompong@brookergroup.com
นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต punnee.w@brookergroup.com
 เลขานุการบริษัท ฯ นายเอนก กมลเนตร อีเมล์ที่ anake@brookergroup.com หรื อส่งผ่านไปรษณีย์
ถึง เลขานุการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ชัน้ 26 อาคารเดอะเทรนดี ้ ซอยสุขมุ วิท 13 ถนนสุขมุ วิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 ในกรณี ที่ผ้ ูร้องเรี ยนเลือกที่ จะไม่เปิ ดเผยชื่อต้ องระบุรายละเอียดข้ อ เท็จจริ งหรื อหลักฐานที่ ชัดเจน
เพี ย งพอที่ แ สดงให้ เห็ น ว่า มี เหตุอัน ควรเชื่ อ ว่า มี ก ารกระทํ า ที่ เป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย กฎระเบี ย บ
ข้ อบังคับบริ ษัท หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเกิดขึ ้น
ทังนี
้ ้การร้ องเรี ยนจะถือเป็ นความลับที่สดุ และผู้ร้องเรียนสามารถร้ องเรี ยนได้ มากกว่าหนึ่งช่องทางและ
ไม่จํ า เป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยตัว ตนผู้ร้องเรี ย น แต่ ห ากเปิ ด เผยตนเองจะทํ าให้ บ ริ ษั ทสามารถแจ้ งผลการ
ดําเนินการหรื อรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่ องที่ร้องเรี ยนให้ ทราบได้
2. กระบวนการดําเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรียน
บริ ษัท ฯ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางการร้ องเรี ยนและแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ เพื่อเป็ น
แนวทางสูก่ ารพัฒนาและสร้ างความยัง่ ยืนให้ กบั องค์กร ดังนี ้
1. ผู้รับข้ อร้ องเรียนรวบรวมข้ อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้ องกับการฝ่ าฝื น หรื อการไม่ปฎิบตั ิตามจริ ยธรรม
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนรายงานข้ อเท็จจริ งต่อกรรมการอิสระ ปฎิบตั ิหน้ าที่สอบสวนข้ อเท็จจริ ง เพื่อพิจารณา
การร้ องเรี ยน โดยแยกแยะเรื่ องที่เกี่ยวข้ องอออกเป็ นประเด็น ด้ านการบริ หารจัดการ ด้ านการพัฒนา
ความรู้ การตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เป็ นต้ น
3. มาตรการดําเนินการ ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนนําเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้ อเท็จจริ ง และกําหนด
มาตรการดําเนินการเพื่อระงับการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมาย
4. การรายงานผล ผู้รับข้ อร้ องเรี ยนมีหน้ าที่แจ้ งผลให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนทราบ หากผู้ร้องเรี ยน เปิ ดเผยตนเอง
ในกรณีที่เป็ นเรื่ องสําคัญให้ รายงานผลต่อกรรมการผู้อํานวยการและ/หรื อ คณะกรรมการบริษัท ฯ
ทราบ
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3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
1. ผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิ ดเผยนันจะไม่
้
ปลอดภัย แต่หาก
มีการเปิ ดเผยตนเองก็จะทําให้ องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้ าและชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ ทราบ
2. ผู้รับข้ อร้ องเรี ยน จะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ/คํานึงถึงความปลอดภัย โดยได้ กําหนด
มาตรการคุ้ม ครองพนัก งานที่ ร้องเรี ย น และ/หรื อ ผู้ที่ ใ ห้ ข้ อ มูล และ/หรื อ ความร่ ว มมื อ ในการ
ตรวจสอบข้ อมูล โดยจะได้ รับความคุ้มครองจากการปฎิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม เช่น การเปลี่ยนตําแหน่ง
งาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบตั ิงาน เลิกจ้ าง อันเนื่องมาจาก
สาเหตุแห่งการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยน
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วินัย
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ถือว่าจรรยาบรรณและข้ อพึงปฎิบตั ิในการทํางานเป็ นวินยั อย่างหนึง่ ซึง่ กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนต้ องปฎิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิบตั ิตามถือเป็ นการทําผิดวินยั
ตามระเบียบว่าด้ วยการบริ หารงานบุคคล
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้ าที่ต้องปฎิบตั ิตามและส่งเสริ มให้ ผ้ อู ื่นปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
และข้ อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน โดยการกระทําต่อไปนี ้ถือเป็ นการผิดจรรยาบรรณ
1. การไม่ปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณและข้ อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน
2. แนะนํา ส่งเสริ ม สนับสนุนให้ ผ้ อู ื่นไม่ปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณและข้ อพึงปฎิบตั ิในการทํางาน
3. ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณในกรณีที่ตนทราบ
4. ไม่ให้ ความร่วมมือ ขัดขวาง การสืบสวน/สอบสวน ข้ อเท็จจริ ง
5. การกระทําอันไม่เป็ นธรรมต่อผู้ร้องเรี ยน จากการรายงานการไม่ปฎิบตั ิตามจรรยาบรรณ

โทษทางวินัย
ถ้ าพนักงานผู้ใดฝ่ าฝื น หรื อประพฤติผิดจรรยาบรรณ บริ ษัทจะพิจารณาลงโทษตามสมควรแห่งความผิดที่ได้
กระทํา ดังต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

ตักเตือนด้ วยวาจา หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ภาคทัณฑ์
งดการพิจารณาเพิ่มค่าจ้ างหรือเงินรางวัลประจําปี
ให้ พกั งานโดยไม่จ่ายค่าจ้ าง
เลิกจ้ างหรื อให้ ออกจากงาน

การลงโทษ
พนักงานในระดับผู้บงั คับบัญชา และ/หรือฝ่ ายจัดการของบริษัท เป็ นผู้พิจารณาวางกําหนดโทษตามสมควร
แห่งความผิดที่ได้ กระทํา
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จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
ประกอบด้ วย เนื ้อหา 2 ส่วน ได้ แก่
1. หลักการพืน้ ฐาน
หลักการสําคัญที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ควรยึดถือเป็ นกรอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่ กรณีมีประเด็นหรือปั ญหาที่ยาก
ต่อการพิจารณาตัดสินใจ นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาหาทางเลือกที่ไม่ขดั ต่อหลักการพื ้นฐานนี ้
2. แนวปฏิบัตติ ามหลักการพืน้ ฐาน
แนวทางที่จะช่วยให้ นกั ลงทุนสัมพันธ์ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ สอดคล้ องกับหลักการพื ้นฐาน ที่จะช่วยให้ การ
ปฏิบตั ิงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็ นไปอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
หลักการพืน้ ฐาน
1. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ น ต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้ อง เพียงพอ
และทันเวลา
2. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์สว่ นตนและผู้อื่น
3. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องทุก
กลุม่ สามารถเข้ าถึงและสอบถามข้ อมูลได้
4. นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ตในวิชาชีพ บนพื ้นฐานของหลักการของความ
เท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิบนอามิสสินจ้ างใดๆ ที่เป็ นเหตุจงู ใจส่วนบุคคลและเอื ้อประโยชน์สว่ น
ตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบัตตามหลักการพืน้ ฐาน
1.

การเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาํ คัญและจําเป็ น อย่ างถูกต้ อง เพียงพอ และทันเวลา
• นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถกู ต้ อง เพียงพอ และทันเวลา โดยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ
หน่วยงานทางการ เช่น สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ วจิ ารณญาณในการให้ ข้อมูลต่างๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยนัก
ลงทุนสัมพันธ์สามารถปฏิเสธที่จะให้ ข้อมูลได้ หากพิจารณาแล้ วเห็นว่า ข้ อมูลดังกล่าวเป็ นความลับ
ทางการค้ าหรือเป็ นข้ อมูลที่อาจทําให้ บริ ษัทเสียความสามารถในการแข่งขันได้
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรพิจารณาการให้ ข้อมูลต่างๆ ให้ มีความชัดเจน และมีรายละเอียดเพียงพอต่อ
การทําความเข้ าใจ เช่น การชี ้แจงข้ อมูลหรือเหตุผลที่ทําให้ ผลการดําเนินงานของบริษัท
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เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้ อยละ 20 และ/หรื อ ข้ อมูลใน MD&A ควรมีคําอธิบายที่ชดั เจน ทําให้ เข้ าใจ
ถึงที่มาที่ไปและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขต่างๆ ได้
• ในกรณีที่มีข่าวลือหรื อข่าวรั่ว นักลงทุนสัมพันธ์ควรรี บดําเนินการชี ้แจงข้ อเท็จจริ งให้ แก่สาธารณะ
โดยปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัทจด
ทะเบียน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ไม่ถกู ต้ อง ด้ วยเจตนารมย์ในการผลักดันให้ มีการซื ้อหุ้นของ
บริ ษัท
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดช่องทางการเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อแหล่งข้ อมูลให้ กบั ผู้ใช้ ข้อมูลได้ รับทราบ
อย่างเท่าเทียมกัน
2. การดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน
• นักลงทุนสัมพันธ์ที่มีสิทธิ์เข้ าถึงข้ อมูลภายในต้ องไม่เปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวให้ บคุ คลอื่นทราบจนกว่า
จะมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะตามกฎเกณฑ์ตา่ งๆ แล้ ว
• นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องกับการดูแลข้ อมูลภายในให้ ถกู ต้ อง เช่น
ข้ อมูลที่มีนยั สําคัญต่อผลการดําเนินงาน ควรมีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
ทราบทัว่ กันก่อนมีการเปิ ดเผยให้ กบั ผู้ลงทุนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะเจาะจง
• นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ในการซื ้อขายหุ้นของบริษัทกล่าวคือ ห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานซึง่ อยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูลภายในทําการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ฯในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธาณชนและหลังจากกการเปิ ดเผยงบ
การเงินนันแล้
้ วอย่างน้ อย 24 ชัว่ โมง
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดช่วงเวลางดรับนัดหรื อตอบคําถามเกี่ยวกับผลประกอบการในอนาคต
อันใกล้ ให้ แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุน (Quiet Period) ทังนี
้ ้ เนื่องจากนักลงทุนสัมพันธ์ของแต่ละ
บริ ษัทจะเริ่มรับรู้ข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนัน้ นักลงทุนสัมพันธ์จงึ ควรพิจารณา
กําหนดช่วงเวลา Quiet Period ให้ เหมาะสมและใกล้ เคียงกับช่วงเวลาที่เริ่ มรับทราบตัวเลขให้ มาก
ที่สดุ เช่น อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ ก่อนเปิ ดเผยงบการเงิน
• กรณีมีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ก่อนประกาศงบการเงิน (Earnings Preview) นักลงทุนสัมพันธ์ควร
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็จก่อนช่วง Quiet Period และควรระมัดระวังในการให้ ข้อมูล โดยต้ องไม่ให้
ข้ อมูล ใดๆ ที่มีข้อกําหนดห้ ามเอาไว้ เช่น ตัวเลขประมาณการรายได้ และกําไรของงวดการเงินนันๆ
้
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3.

การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างเท่ าเทียมและเป็ นธรรม
• นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียมีโอกาสเข้ าถึงข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทังนี
้ ้
รูปแบบกิจกรรมที่จดั ให้ บคุ คลแต่ละกลุม่ อาจแตกต่างกันได้ ตามความเหมาะสม แต่ข้อมูลที่ให้ ต้อง
เป็ นข้ อมูลที่เท่าเทียมกันและไม่ทําให้ ฝ่ายหนึง่ ฝ่ ายใดเสียเปรี ยบหรื อเสียโอกาสในการลงทุน
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียติดต่อและสอบถามข้ อสงสัยได้ ตามความเหมาะสม
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิที่จะติดต่อแต่เฉพาะบุคคลกลุม่ หนึง่ กลุม่ ใดเป็ นพิเศษ
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรเปิ ดเผยข้ อมูลที่นําเสนอในการประชุมเฉพาะกลุม่ ให้ สาธารณะรับทราบโดยทัว่
กันและทันทีที่สามารถทําได้ เช่น ควรนํา Roadshow Presentation และ Analyst Presentation มา
เผยแพร่บนเวบไซต์ของบริ ษัทภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ ้นโดยเร็ว
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรใช้ ความระมัดระวังในการสื่อสารข้ อมูลผ่านทางเครื อข่ายทางสังคม (Social
Network) โดยนักลงทุนสัมพันธ์สามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารเพื่อช่วยให้ เข้ าใจมุมมองของนักลงทุน
ได้ แต่หากพบประเด็นที่ก่อให้ เกิดความเข้ าใจคลาดเคลื่อนและจําเป็ นต้ องชี ้แจง นักลงทุนสัมพันธ์
ควรแจ้ งข้ อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ ทกุ ฝ่ ายรับทราบโดยทัว่ กัน เพื่อป้องกันปั ญหา
การให้ ข้อมูลเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ดังนี ้

3.1
-

-

3.2

การปฏิบัตติ ่ อนักลงทุน
นักลงทุนสัมพันธ์ควรปฏิบตั ิตอ่ นักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นนักลงทุนรายใหญ่หรื อ
รายเล็ก
นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ โอกาสแก่นกั ลงทุนรายบุคคลได้ เข้ าถึงข้ อมูลในระดับที่เท่าเทียมกับ
นักวิเคราะห์และนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรเลือกปฏิบตั ิในการรับนัดประชุม (One-on-One Meeting) กับ นักลงทุน
สถาบันหรือกลุม่ นักลงทุน หากไม่สามารถรับนัดได้ ทกุ กลุม่ นักลงทุนสัมพันธ์ควรกําหนดหลักเกณฑ์
ในการรับนัดที่ชดั เจนและเป็ นธรรมแก่ทกุ ฝ่ าย
ในการจัดกิจกรรมให้ แก่นกั ลงทุน เช่น การเยี่ยมชมกิจการและการพบปะนักลงทุน นักลงทุนสัมพันธ์
ควรดําเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของบริ ษัทและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่จะใช้ เป็ นที่ตงั ้

การปฏิบัตติ ่ อนักวิเคราะห์
- ในการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) นักลงทุนสัมพันธ์ควรเชิญและเปิ ดโอกาสให้
นักวิเคราะห์จากทุกบริ ษัทหลักทรัพย์ได้ เข้ าร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
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- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่นกั วิเคราะห์เพื่อจูงใจหรือโน้ มน้ าวให้
เขียนบทวิเคราะห์ให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อ ให้ เขียนบทวิเคราะห์ในเชิงบวกเท่านัน้
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรเคารพในผลงานและความเห็นของนักวิเคราะห์ แต่สามารถชี ้แจงข้ อเท็จจริ งที่
ถูกต้ องได้ หากเห็นว่า มีการใช้ หรื อให้ ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
3.3

การปฏิบัตติ ่ อสื่อมวลชน
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ข้อมูลและเปิ ดโอกาสให้ สื่อมวลชนได้ รับทราบข้ อมูลตามความเหมาะสม
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรใช้ เงื่อนไขในการทําธุรกิจกับสื่อมวลชน เช่น การลงโฆษณาในสื่อ เพื่อให้
สื่อมวลชนนําเสนอข่าวหรื อให้ ความเห็นในเชิงบวกแก่บริษัท
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ สิ่งของตอบแทนหรื อของขวัญแก่สื่อมวลชนเพื่อจูงใจหรือโน้ มน้ าวให้
สื่อมวลชนเขียนบทความหรื อข่าวให้ แก่บริษัทในเชิงสร้ างข่าวที่ไม่เป็ นจริ ง

3.4

การปฏิบัตติ ่ อหน่ วยงานทางการ
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ความร่วมมือในการให้ ข้อมูลแก่หน่วยงานทางการตามที่ถกู ร้ องขอ
- นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ ของขวัญแก่เจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานทางการเพื่อให้ ความช่วยเหลือใดๆ
เป็ นกรณีพิเศษ

3.5

การปฏิบัตติ ่ อบุคคลภายในองค์ กร
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรประสานงานให้ ผ้ บู ริ หารของบริ ษัทได้ พบปะกับผู้มีสว่ นได้ เสียต่างๆ ตามโอกาส
ที่สมควร
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรรายงานให้ คณะกรรมการและผู้บริ หารได้ รับทราบถึงข้ อมูลต่างๆ ที่จะช่วยสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ แก่องค์กร เช่น ผลการดําเนินกิจกรรมด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ความเห็นจากนักวิเคราะห์
และนักลงทุน และข้ อมูลความเคลื่อนไหวในตลาดทุน เป็ นต้ น
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรเป็ นสื่อกลางของบริ ษัท ในการสื่อสารให้ พนักงานในองค์กรได้ รับทราบถึง
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ พนักงานได้ มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกับนักลงทุน
สัมพันธ์ เช่น เรื่องการดูแลและรักษาข้ อมูลภายใน เป็ นต้ น

3.6

การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ เช่ น สถาบันการเงินและบริษัท Credit Rating
- นักลงทุนสัมพันธ์ควรให้ ข้อมูลแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียอื่นๆ ในระดับที่เท่าเทียมกัน ยกเว้ นแต่มีความจําเป็ น
อื่นใดในการดําเนินธุรกิจ เช่น ต้ องให้ ข้อมูลภายในประกอบการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบัน
การเงิน ในกรณีนี ้ นักลงทุนสัมพันธ์ต้องดําเนินการด้ วยความระมัดระวังและต้ องขอให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับ
ข้ อมูลภายในลงนามในสัญญารักษาความลับไว้ ด้วย
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4.

การปฏิบัตหิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ อันเป็ นการขัดต่อ ผลประโยชน์ของบริ ษัท เช่น การใช้
ทรัพย์สินหรื อข้ อมูลของบริ ษัทเพื่อประโยชน์สว่ นตน
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนจากความสัมพันธ์และข้ อมูลที่ได้ จากการทํา
หน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ให้ แก่บริ ษัท
• นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่เห็นแก่ผลประโยชน์สว่ นตน ไม่วา่ จะเป็ นในรูปแบบใดก็ตาม ในการเลือก
ดําเนินกิจกรรมหรื อเข้ าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น การเลือกเข้ าร่วม Roadshow กับ
เฉพาะบางบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้ สิทธิประโยชน์พิเศษบางอย่าง เป็ นต้ น
• นักลงทุนสัมพันธ์พงึ ปฏิบตั ิตามนโยบายและจรรยาบรรณพนักงาน ตามที่บริ ษัท ฯ ได้ กําหนดไว้

5. เรื่องอื่นๆ
• นักลงทุนสัมพันธ์ควรแต่งกายให้ เหมาะสมกับสถานที่และกิจกรรมที่เข้ าร่วม
• นักลงทุนสัมพันธ์ไม่ควรให้ ข้อมูลในเชิงลบหรื อให้ ร้ายแก่บริษัทคูแ่ ข่งหรื อผู้มีสว่ นได้ เสียต่าง ๆ
6. ในกรณีท่บี ริษัทฯ ไม่ ได้ แต่ งตัง้ นักลงทุนสัมพันธ์ ให้ เลขานุการบริษัททําหน้ าที่นักลงทุนสัมพันธ์
ด้ วย
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