จรรยาบรรณทางธุรกิจ ปี 2561
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)

จรรยาบรรณทางธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษทั ฯ”) ได้จดั ให้มจี รรยาบรรณ
ทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย (“ในทีน่ ้ี หมายถึง บริษทั ฯ”) เพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี เพื่อประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ กรรมการ พนักงาน และ ผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ
จรรยาบรรณทางธุรกิ จ
ของ
คณะกรรมการ และผูบ้ ริหาร บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
จรรยาบรรณของคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารฉบับนี้ จัดทาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการ และ
ผูบ้ ริหารบริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ น เพื่อให้
สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็ นไปตามเจตนารมณ์และหลักการ รวมถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม เพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ โดยคณะกรรมการ เป็ นผูก้ าหนดนโยบายใน
การบริหารองค์กร และวางหลักการกากับดูแลกิจการ เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของวิสยั ทัศน์ และ พันธกิจ ได้รบั ความเชื่อมันในมาตรฐานการด
่
าเนินธุรกิจจากผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน และ
สาธารณชนทัวไป
่ ส่งผลให้กรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ทุกคนจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบัญญัตแิ ละเจตนารมณ์ของ
กฎหมายด้วยความรอบคอบและเอาใจใส่ รวมถึงการปฏิบตั ติ นให้เป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อพนักงาน เพื่อรักษาชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั ฯ ทีส่ งสมมาให้
ั่
คงอยู่ตลอดไป
ทัง้ นี้ จรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย มีดงั ต่อไปนี้
1. ความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และคุณธรรม
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ยึดมันต่
่ อความจริง และไม่เลือกปฏิบตั จิ ากความแตกต่างด้านเชือ้ ชาติ
ศาสนา เพศ สถานภาพ หรือความไร้สมรรถภาพทางร่างกาย ยึดมันต่
่ อความจริง และจะไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด ทัง้
โดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่พดู หรือกระทาอันเป็ นเท็จ และจะไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโดยละเว้นการพูด หรือ การ
ปฏิบตั ิ
2. ความเป็ นอิ สระ
ตัดสินใจและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเป็ นอิสระ โดยจะไม่ใช้ผลประโยชน์สว่ นตัว ผลตอบแทน ค่าตอบแทนที่
เป็ นตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงินมาอยู่เหนือความเป็ นอิสระในการใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความจริง ครบถ้วน มีเหตุผลในการปฏิบตั ิ
หน้าที่
3. การดาเนิ นธุรกรรมส่วนตัว และการรักษาความลับ
การดาเนินธุรกรรมส่วนตัว หรือธุรกิจอื่น ๆ ของกรรมการ และผูบ้ ริหาร จะต้องแยกออกจากการดาเนินกิจการ
ของบริษทั ฯ ในฐานะกรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ไม่ใช้ช่อื บริษทั ฯ ในการดาเนินธุรกรรมส่วนตัวหรือธุรกิจอื่น ๆ ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องกับกิจการ ซึง่ จะนาความเสือ่ มเสียมาสูบ่ ริษทั ฯ รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของลูกค้า พนักงาน
และการดาเนินงานของบริษทั ฯ ต่อบุคคลทีส่ ามเว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากบริษทั ฯ อีกทัง้ จะไม่ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ใน
ฐานะเป็ นกรรมการ และผูบ้ ริหารไปในทางทีไ่ ม่ถูกต้อง
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4. การเปิ ดเผยเรือ่ งผลประโยชน์
ต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์จากธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจอื่น ๆ รวมทัง้ เรื่องใด ๆ ทีเ่ ป็ นความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรืออาจนาไปสูค่ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษทั ฯ ทราบ การดาเนินการใด ๆ กับบริษทั ฯ จะต้องอยู่
ในระดับทีเ่ หมาะสม เพื่อหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ หรือถูกเข้าใจว่าเกิดขึน้
5. การยึดถือปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
ยึดถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจ และจะไม่ใช้ช่องว่างของ
กฎหมาย ข้อบังคับข้อกาหนด เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ หรือประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
การปฏิ บตั ิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. หน้ าที่ต่อบริษทั ฯ
1) อุทศิ เวลาให้กบั บริษทั ฯ อย่างเต็มทีใ่ นการปฏิบตั ภิ ารกิจในฐานะกรรมการ และผูบ้ ริหารบริษทั ฯ ตาม
แนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ
2) ใช้ดุลยพินจิ ทีเ่ ป็ นอิสระในการกากับดูแลกิจการ
3) มีความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
คานึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ โดยยึดหลัก
จรรยาบรรณและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
4) สรรหาผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ศี กั ยภาพ สามารถอุทศิ ตนเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างเต็มที่
5) ดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
เพื่อให้การดาเนินกิจการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6) แจ้งให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร กรณีทก่ี รรมการไปเป็ นกรรมการ ทีป่ รึกษาในบริษทั องค์กร หรือ
สมาคมอื่นใด การดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ของบริษทั ฯ และการประกอบหน้าที่
โดยตรง หรือเข้าไปเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ ซึง่ อาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ธุรกิจต่อบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ ซึง่ อาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ธุรกิจต่อบริษทั ฯ
2. หน้ าที่ต่อผูถ้ ือหุ้น
1) กากับดูแลเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า บริษทั ฯ มีสถานะทางการเงิน การบริหาร และการจัดการทีเ่ หมาะสม
เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อผูถ้ อื หุน้
2) กากับดูแลเพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลทีม่ สี าระสาคัญครบถ้วนถูกต้อง เป็ นความจริง
ทันเวลา
3) กากับดูแลเพื่อให้เป็ นทีม่ นใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่าง
เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
4) กากับดูแลเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า บริษทั ฯ ให้คาชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับผลการดาเนินงานและสถานะ
ทางการเงินของบริษทั ฯ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูล
5) กากับดูแลเพื่อให้เป็ นทีม่ นใจว่
ั ่ า บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผูถ้ อื หุน้ และนา
ข้อเสนอแนะทีด่ ไี ปปฏิบตั ใิ ห้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
3. หน้ าที่ต่อพนักงาน
1) ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็ นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อผูใ้ ดผูห้ นึ่งเนื่องจากความ
แตกต่างในเรื่องเชือ้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พืน้ ฐานการศึกษา หรือความชอบพอส่วนตัว
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2) พึงรับฟั งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน และพิจารณานาไปใช้ในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ
3) ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
4. หน้ าที่ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ
1) การปฏิบตั ติ ามหลักนโยบายจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2) กากับดูแลเพื่อให้เป็ นทีม่ นใจได้
ั่
ว่า บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
3) กากับดูแลเพื่อให้เป็ นทีม่ นใจได้
ั่
ว่า บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อผลกระทบทีจ่ ะเกิดแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียอื่น ๆ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
ความรอบคอบในการปฏิ บตั ิ หน้ าที่
1) เข้าประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร ทุกครัง้ ในกรณีทม่ี คี วามจาเป็ นทีไ่ ม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะแจ้งให้บริษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
2) หาข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ
3) ศึกษาถึงข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะ
กรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
4) ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้าด้วยความรอบคอบ
5) พิจารณาและให้ความเห็นอย่างอิสระ
กรณีทก่ี รรมการท่านใดไม่เห็นด้วยกับมติของทีป่ ระชุม
กรรมการ
หรือผูบ้ ริหารท่านนัน้ สามารถกาหนดให้มกี ารบันทึกความเห็นแย้งไว้ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
6) ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารระหว่างคณะกรรมการและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เพื่อให้เกิดความมันใจได้
่
ว่า
การปฏิบตั งิ านของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเป็ นไปอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ
โดยได้รบั ความ
ร่วมมือจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายตรวจสอบภายใน
7) ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ ผูบ้ ริหารให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกาหนด ข้อบังคับที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงมาตรฐานธุรกิจและจริยธรรม
8) ในกรณีมขี อ้ สงสัยใด ๆ คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือคาชีแ้ จงจากฝ่ ายบริหาร หรือที่
ปรึกษาของบริษทั ฯ ได้
9) ไม่กระทาการใด ๆ ทีอ่ าจเกิดเป็ นข้อครหาในเรื่องความซื่อสัตย์สจุ ริตและเทีย่ งธรรม โดยหลีกเลีย่ ง
ทัง้ โดยตนเองและครอบครัวในการเรียกรับหรือยินยอมทีจ่ ะรับเงิน สิง่ ของ หรือประโยชน์อ่นื ใดจาก
ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น ลูกค้า Supplier เป็ นต้น เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็ น
ประเพณีนิยม ทัง้ นี้จะต้องไม่มรี าคามากจนเกินสมควรหรือเกินกว่าปกติวสิ ยั
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
1) ไม่ใช้อานาจหน้าทีใ่ นตาแหน่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนหรือของผูใ้ กล้ชดิ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2) แจ้งให้บริษทั ฯ ทราบโดยไม่ชกั ช้า เมื่อมีเหตุดงั นี้
2.1 การรับเชิญเป็ นกรรมการ หรือทีป่ รึกษาของบริษทั อื่น
2.2 กรรมการและบุคคลในครอบครัวมีสว่ นร่วม หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ ซึง่ อาจมี
ผลประโยชน์ หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
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2.3 การเข้าถือหลักทรัพย์หรือหุน้ กูข้ องบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือ จะต้องแจ้งต่อหน่วยงาน
เลขานุการบริษทั ฯ ถึงจานวนหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าลงทุน รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
3) หาทางหลีกเลีย่ งไม่ให้มคี วามขัดแย้งของผลประโยชน์เกิดขึน้ หากมีกรณีเกิดความขัดแย้งขึน้ กรรมการ
จะต้องพิจารณาว่า จะของดเว้นจากการร่วมอภิปรายให้ความเห็น หรืองดออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ดังกล่าว หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว หรือขอไม่รบั เอกสารวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือขอ
ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ หากความขัดแย้งนัน้ ถือเป็ นเรื่องสาคัญ
4) กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็ นอย่างยิง่ ต่อความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอ่ี าจ
เกิดขึน้ ระหว่างการปฏิบตั งิ านในฐานะของฝ่ ายบริหาร และการดาเนินงานในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการ ซึง่
ได้รบั ความไว้วางใจจากผูถ้ อื หุน้
5) กรรมการ ผูบ้ ริหารไม่ควรเกีย่ วข้องในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั ฯ เพื่อการลงทุนระยะสัน้
การใช้ข้อมูลบริษทั ฯ
กรรมการ และผูบ้ ริหาร จะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการป้ องกันและกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ
โดยเคร่งครัด
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จรรยาบรรณทางธุรกิ จ
ของ
พนักงาน บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษทั อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็ นบริษทั ฯ ทีด่ าเนินธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่าย
เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดและไม้ยางพารา กระดาษปิ ดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ใน
การผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัดจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราทีบ่ ริษทั เป็ นผูผ้ ลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิ ดขอบไม้ (พีวซี )ี เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติ
เคิลบอร์ด นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยเพื่อดาเนินธุรกิจด้านร้านค้าปลีก และเพื่อลงทุนด้านพลังงานทดแทน
โดยมีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียต่าง ๆ ตัง้ แต่ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า คู่สญ
ั ญา พนักงาน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อมและสังคม ซึง่ พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทุกคนจะต้องมีสว่ นช่วยผลักดันให้บริษทั ฯ บรรลุ
เป้ าหมาย และวิสยั ทัศน์ตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้ บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะให้พนักงานทุกคนของบริษทั ฯ ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบจากการได้รบั ความไว้วางใจในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ดาเนินธุรกิจไปสูค่ วามสาเร็จ ความยังยื
่ น และเป็ น
ทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือจากลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และประชาชนโดยทัวไป
่
บริษทั ฯ จึงได้กาหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน เพื่อเป็ นหลักในการประพฤติปฏิบตั ขิ องพนักงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับนี้กาหนดขึน้ เป็ นมาตรฐานเบือ้ งต้นสาหรับพนักงานในการปฏิบตั ติ นอย่างมี
จรรยาบรรณ เป็ นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการย้าเตือนพนักงานให้มคี วามระมัดระวัง และป้ องกันไม่ให้เกิดการกระทาการ
ใด ๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ทีน่ าความเสือ่ มเสียมาสูช่ ่อื เสียงของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มอบหมายให้
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูม้ หี น้าทีต่ รวจสอบการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน โดยผูบ้ งั คับบัญชาแต่
ละฝ่ ายจะร่วมดูแลให้พนักงานปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ดว้ ย
1. ขอบเขตจรรยาบรรณ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานฉบับนี้ ใช้บงั คับสาหรับพนักงานโดยรวมหมายถึง พนักงานประจา
พนักงานชัวคราว
่
พนักงานภายใต้สญ
ั ญาพิเศษ ผูร้ ่วมสัญญา (“พนักงาน”) ซึง่ จะต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณด้วย โดย
พนักงานจะต้องทาความเข้าใจ ระมัดระวัง และหลีกเลีย่ ง มิให้มกี ารประพฤติผดิ จรรยาบรรณ ทัง้ นี้ ในกรณีทพ่ี นักงานมี
ข้อสงสัยสามารถสอบถามจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน หรือผูบ้ งั คับบัญชาได้
2. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย และการรักษากฎระเบียบของบริษทั ฯ
พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อแนวปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงานตลอดจนนโยบายอื่น
ๆ ของบริษทั ฯ ทีอ่ อกมาเพิม่ เติมภายหลัง
2.1 กฎหมายและกฎระเบียบของบริษทั ฯ
 พนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษทั ฯ อย่างถูกต้องและครบถ้วน
 การฝ่ าฝืนหรือการขอให้ผอู้ ่นื ฝ่ าฝืนกฎหมาย มติผถู้ อื หุน้ มติคณะกรรมการ นโยบาย ข้อบังคับ
ระเบียบคาสังของบริ
่
ษทั ฯ หรือนโยบายของบริษทั ฯ โดยอ้างว่าเป็ นการกระทาเพื่อเพิม่ ผลกาไรหรือ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจให้แก่บริษทั ฯ หรือเหตุผลอื่นใดมิใช่เหตุผลพึงจะรับฟั ง
 พนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนเองด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต โดยคานึงถึงผลประโยชน์อนั ชอบ
ธรรมของบริษทั ฯ ถึงแม้จะมีช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบและคาสังของบริ
่
ษทั ฯ ก็ตาม
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 พนักงานจะต้องรายงานการฝ่ าฝืน หรือพฤติกรรมทีน่ ่าสงสัยต่อการฝ่ าฝืนนโยบายของบริษทั ฯ โดย
ทันที และให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของการฝ่ าฝืนดังกล่าว
 พนักงานจะต้องแสดงออกซึง่ ความเป็ นผูน้ า และความระมัดระวังทีจ่ ะทาให้เกิดการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามนโยบายของบริษทั ฯ หรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 กฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
พนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายการป้ องกันและกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ฯ

โดย

เคร่งครัด
3. ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ เจ้าหนี้ และหน่วยงานกากับดูแลต่าง ๆ ต้องอาศัยความถูกต้องของข้อมูลของบริษทั ฯ ใน
การติดตามการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไว้วางใจว่า พนักงานทุกคนจะ
ร่วมมือกัน ในการจัดทาข้อมูลให้ถูกต้อง โดยบันทึกข้อมูลและจัดทารายงานอย่างถูกต้องและทันการณ์ รวบรวมรายการ
ทางบัญชีต่าง ๆ ทุกรายการ ไม่ว่าจะมีปริมาณมากหรือน้อย ข้อมูลทุกประเภทของบริษทั ฯ ต้องการบรรทัดฐานของ
ความถูกต้อง แม่นยา และความโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็ นการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การจัดทา
รายงานค่าใช้จ่าย การลงทุนในโครงการต่าง ๆ การบันทึกเวลาการทางาน การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกรายได้
การบันทึกรายการทางการเงิน หรือข้อมูลโดยรวมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้การบันทึกและการจัดทารายงานทีผ่ ดิ พลาดหรือ
บิดเบือนถือเป็ นการฝ่ าฝื นจรรยาบรรณ
4. การรักษาความลับของข้อมูล
พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ ทีย่ งั มิได้มกี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นในกรณีทเ่ี ป็ นไปตาม
กฎหมาย หรือได้รบั การอนุมตั จิ ากผูบ้ ริหารระดับสูง การรักษาความลับของข้อมูลนัน้
รวมถึงข้อมูลของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ บริการ แผนงาน กลยุทธ์ วิธกี ารดาเนินการ และระบบงาน พนักงานจะต้องไม่นาข้อมูลทีไ่ ด้รบั ทราบหรือ
จัดทาขึน้ จากหน้าทีก่ ารงานของบริษทั ฯ ไปใช้ในทางทีก่ ่อให้เกิดผลประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ ่นื การรักษาความลับของ
ข้อมูลนี้ให้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับรายได้และผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากบริษทั ฯ ด้วย ข้อมูล
ดังกล่าวจะสามารถเผยแพร่ให้บคุ คลภายในหรือภายนอกบริษทั ฯ ได้ เมื่อเป็ นความรับผิดชอบโดยตรงและมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ เท่านัน้ พนักงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ตอ้ งปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าว โดยใช้ความ
ระมัดระวังอย่างยิง่ และพึงรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
5. การสื่อสาร
บริษทั ฯ ยึดมันต่
่ อการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเปิ ดเผยการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
อย่างถูกต้อง เทีย่ งตรง ตรงไปตรงมา ไม่บดิ เบือนไปจากข้อเท็จจริง และมีการใช้ช่องทางในการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมในแต่
ละสถานการณ์ บริษทั ฯ ห้ามการสือ่ สาร การนาเสนอข้อความหรือรูปภาพผ่านโซเชียลเนทเวิรค์ อาทิ FaceBook
Instagram และโปรแกรมอื่น ๆ ทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกัน หากการสือ่ สารดังกล่าวไม่เป็ นจริง บิดเบือน ประสงค์รา้ ย
กล่าวหา หรือทาลายชื่อเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยในการสือ่ สารทุกครัง้ จะต้องไม่ทาให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียง
ของบริษทั ฯ เสือ่ มเสีย
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6. การคุกคาม
บริษทั ฯ ยึดมันในการสร้
่
างบรรยากาศทีด่ ใี นการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและปราศจากการคุกคามใด ๆ
บริษทั ฯ จะทาการสืบหาข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง เมื่อได้รบั รายงานถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดทีข่ ดั ต่อแนวปฏิบตั นิ ้ี
และหากเป็ นจริง จะส่งผลต่อการลงโทษทางวินยั โดยกาหนดรูปแบบต่าง ๆ ของการคุกคาม ได้แก่
1) การคุกคามทางวาจา เช่น การบิดเบือน ใส่ความ หรือทาให้เสือ่ มเสียชื่อเสียง
2) การคุกคามทางกาย เช่น การข่มขู่ การทาร้ายร่างกาย ขูจ่ ะทาร้ายร่างกาย
3) การคุกคามทีม่ องเห็นได้ เช่น การสือ่ ข้อความก้าวร้าว การแสดงอากัปกิรยิ า หรือรูปภาพทีก่ ่อให้เกิดความขุน่
เคือง
4) การคุกคามทางเพศ เช่น การเกีย้ วพาราสี การร้องขอผลประโยชน์ หรือการล่วงละเมิดทางเพศด้วยกายหรือ
วาจา
โดยการกาหนดบทลงโทษทางวินยั จะเป็ นไปตามระดับความรุนแรงของการคุกคาม หรือการนากฎหมายทีม่ ี
มาบังคับใช้
7. การพนัน เครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่ งเสพติ ด
ห้ามพนักงานครอบครอง ซือ้ ขาย ขนย้าย ดื่ม หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด หรือสารควบคุม
(ยกเว้นยาตามใบสังของแพทย์
่
) ในขณะอยู่ในทีท่ างานหรือระหว่างทาธุรกิจของบริษทั ฯ ทัง้ นี้อาจอนุญาตให้พนักงาน
ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ในปริมาณทีเ่ หมาะสมในสถานทีท่ างานได้ เฉพาะในงานเลีย้ งสังสรรค์ หรือโอกาสอื่น ๆ โดยต้อง
ได้รบั อนุญาตจากผูบ้ ริหารระดับสูง ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกประเภทในระหว่างเวลาทางาน หรือในพืน้ ทีข่ อง
บริษทั ฯ
8. การให้และรับของกานัล การเลี้ยงรับรอง
บริษทั ฯ มุ่งมันในการสร้
่
างความสัมพันธ์ทม่ี นคงและยั
ั่
งยื
่ นกับลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ คู่คา้ และผูท้ าธุรกิจร่วมกับ
บริษทั ฯ คุณธรรม และชื่อเสียงทีด่ ขี องบริษทั ฯ ย่อมเป็ นรากฐานสาคัญสาหรับการสร้างความสัมพันธ์ดงั กล่าว
พนักงานต้องไม่รบั ของกานัลจากบุคคลอื่น ไม่เรียกร้องหรือรับสินบน สิง่ ล่อใจ เงินให้กยู้ มื หรือการได้รบั การปฏิบตั ิ
เป็ นพิเศษทีอ่ าจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจของพนักงานในนามบริษทั ฯ การแลกเปลีย่ นของกานัล หรือการเลีย้ ง
ตอบแทนตามธรรมเนียมสามารถทาได้ตามความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเป็ นการรักษาสัมพันธภาพ
ทางธุรกิจ การรับของขวัญทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน อาจจะรับได้ในโอกาสทีเ่ ป็ นพิธกี ารหรือตามธรรมเนียม อย่างไรก็ตาม
พนักงานควรหลีกเลีย่ งการเลีย้ งรับรอง หรือการแลกเปลีย่ นของกานัลทีม่ มี ูลค่าสูง หรือมีความถี่เกินสมควร หรือกรณี
ทีอ่ าจทาให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกือ้ หนุ น หรือการมีพนั ธะต่อกัน เมื่อไม่แน่ใจถึงความเหมาะสมในการรับของ
กานัล การบริการผลประโยชน์ หรือการแสดงน้าใจใด ๆ ควรขอรับคาปรึกษาจากหัวหน้างานหรือผูบ้ งั คับบัญชา
9. การทางานอื่นหรือกิ จกรรมภายนอก
พนักงานบริษทั ฯ ต้องไม่เป็ นพนักงานบริษทั อื่น หรือทากิจกรรมภายนอกอื่น ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ใน
ระหว่างการเป็ นพนักงานของบริษทั ฯ หรือระหว่างการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นช่วงเวลาเปิ ดทาการของบริษทั ฯ
การปฏิ บตั ิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน
1. หน้ าที่ต่อบริษทั ฯ
1) รักษาชื่อเสียงและเกียรติภมู ขิ องบริษทั ฯ
2) มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
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3) ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับและวินยั ของบริษทั ฯ
4) มีทศั นคติทด่ี แี ละมีความภาคภูมใิ จ ไม่กล่าวร้ายต่อบริษทั ฯ
5) แจ้งเหตุการณ์ทอ่ี าจจะมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ การปฏิบตั โิ ดยมิชอบ หรือผิดกฎหมาย ต่อ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องดังกล่าวของบริษทั ฯ เพื่อดาเนินการป้ องกันและแก้ไข
6) ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
7) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมันเพี
่ ยร ถูกต้องสมเหตุสมผล
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ
8) ประพฤติตนเป็ นคนตรงเวลา และใช้เวลาปฏิบตั งิ านให้เป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ฯ อย่างเต็มที่
9) งดออกเสียงหรือลงมติในการประชุม กรณีทเ่ี ข้าข่ายอันอาจก่อให้เกิดปั ญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
10) ให้ความร่วมมือและปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
2. หน้ าที่ต่อลูกค้า
1) ปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้บริการอย่างรวดเร็วถูกต้องและด้วยความเสมอภาค
2) รักษาความลับและข้อมูลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
3) ประพฤติตนให้เป็ นทีเ่ ชื่อถือของลูกค้า
4) ละเว้นการรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด ซึง่ มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ทีว่ ญ
ิ ญูชนจะให้กนั โดย
เสน่หาจากลูกค้า หากได้รบั ไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดทีไ่ ด้รบั ไว้
มีมลู ค่าเกินปกติวสิ ยั ให้รายงานต่อหัวหน้างาน หรือผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการ
ตามสมควรแก่กรณี
5) หลีกเลีย่ งสถานการณ์ทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้า
3. หน้ าที่ต่อผูถ้ ือหุ้น
1) มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพหรือขีดความสามารถทีแ่ ท้จริง เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั ผลตอบแทนทีย่ งยื
ั ่ นจากการทางานทีม่ ปี ระสิทธิและผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
2) เคารพสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลทีจ่ าเป็ น เพื่อประเมินบริษทั ฯ โดยเท่าเทียมกันและจะ
เปิ ดเผยผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถ่ ูกต้องตามความจริง ตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเททศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาหนด
3) ปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื ทุกรายหุน้ อย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ อื หุน้
4. หน้ าที่ต่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
1) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในการทางานซึง่ กันและกัน
2) ให้ความเคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
3) ให้ความใส่ใจดูแลสุขทุกข์ และมีเมตตาธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
4) ให้ความรูแ้ ละถ่ายทอดประสบการณ์ในการทางานให้แก่ผรู้ ่วมงาน
5) ไม่นาเรื่องส่วนตัวหรือข้อมูลของผูร้ ่วมงานไปวิพากษ์วจิ ารณ์ในทางเสือ่ มเสีย
6) ปฏิบตั ติ ่อผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้าใจ และมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
7) ละเว้นการนาผลงานของผูอ้ ่นื มาเป็ นของตน
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8) มีทศั นคติทด่ี ไี ม่กล่าวร้ายต่อหัวหน้างาน ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเพือ่ นร่วมงาน โดยปราศจากความ
จริงและไม่เป็ นธรรม
5. หน้ าที่ต่อตนเอง
1) เป็ นผูม้ ศี ลี ธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม ละเว้นอบายมุขและการพนันทุกประเภท
2) มีสจั จะต่อตนเองและผูอ้ ่นื
3) พัฒนาความรอบรูแ้ ละความสามารถ เพื่อเพิม่ ทักษะในการปฏิบตั งิ านอยู่เสมอ
4) ใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
5) งดเว้นการใช้สนิ ทรัพย์ อุปกรณ์ และเวลาปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เพื่อประโยชน์สว่ นตน
6) งดเว้นการนาตาแหน่งหน้าทีแ่ ละความเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ
ของตนไปแสดงออก
เพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเมือง หรือเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์
1. พนักงานต้องหลีกเลีย่ งการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ของบริษทั ฯ ในการติดต่อกับคู่
ค้า และบุคคลอื่นใด
2. ระหว่างปฏิบตั งิ านให้บริษทั ฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั งิ านแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ อื
ว่าเป็ นความลับของบริษทั ฯ เพือ่ ประโยชน์แก่ผใู้ ดทัง้ สิน้
3. การทีพ่ นักงานไปเป็ นกรรมการหรือทีป่ รึกษาในบริษทั
องค์กรหรือสมาคมทางธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขดั ต่อ
ประโยชน์และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง รวมทัง้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ ก่อน
4. ในกรณีทพ่ี นักงานหรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วมหรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด
ๆ
ซึง่ อาจมี
ผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อบริษทั ฯ จะต้องแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ งั คับบัญชา
หรือหัวหน้างานรับทราบ
5. พนักงานต้องไม่กเู้ งินจากคู่คา้ ทีบ่ ริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจด้วยยกเว้นสถาบันการเงิน เนื่องจากมีอทิ ธิพลต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนของบริษทั ฯ
6. ห้ามพนักงานจ่ายหรือมอบทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ แก่ผใู้ ด โดยไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจการอนุมตั ิ ตาม
ระเบียบคู่มอื อานาจอนุมตั ดิ าเนินการทีบ่ ริษทั ฯ กาหนดไว้
การใช้ข้อมูลของบริษทั
1. พนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าถึงแฟ้ มข้อมูล ไม่ว่าจะเก็บในรูปแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ
รูปแบบอื่น ๆ
2. ห้ามพนักงานทีไ่ ม่ได้รบั มอบหมายเข้าดูขอ้ มูล ทาซ้า เผยแพร่ ลบทิง้ ทาลาย หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล เปลีย่ น
รหัสผ่าน หรือกระทาการอื่นใดทีท่ าให้เกิดความเสียหาย บริษทั ฯ จะตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้อยู่ในความดูแลของฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าสายงานเพือ่ ให้แน่ใจว่ามี
การปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง
ทัง้ นี้
การทบทวน
และปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิ จ
จะกระทาตามความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิ จ และบริษทั ฯ กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานถือเป็ นแนวปฏิ บตั ิ โดย
เคร่งครัด และจัดให้มีการลงนามรับทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะมีการเฝ้ าตรวจสอบและติ ดตามการ
ปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณดังกล่าวด้วย
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