บริษัท อกริเพียว โฮลดิง้ ส์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ริเวอร์ แคว อินเตอร์ เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด

GOOD COPORATE GOVERNANCE
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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1. บททั่วไป
1.1 บริ ษัท อกริ เพียว โฮลดิ ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรื อ อกริ เพียวฯ และบริ ษัท ริ เวอร์ แคว
อินเตอร์ เนชัน่ แนล อุตสาหกรรมอาหาร จํากัด หรื อ ริ เวอร์ แควฯ ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลัก 6 ประการ ดังนี ้
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

ความรับผิดชอบ (Accountability)
ความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)
การดําเนินงานที่โปร่ งใส (Transparency)
การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผมู ้ ีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกัน
(Creation of Long-term Value to all Stakeholders)
1.1.6 ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Promotion of Best Practices)

1.2 การกํากับดูแลกิจการที่ดีทงั ้ 6 ประการนี ้ บริ ษัทมีปัจจัยสนับสนุนภายใน 3 ประการ คือ
1.2.1 ความเป็ นมืออาชีพ (Professionalism) ของบุคลากรทุกระดับ อาทิเช่น
มีความรู ้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
มีวินยั และมีความสํานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน
พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่ พฒั นาการที่ดีข้ ึน และรู ้จกั ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลง
1.2.2 ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Proper Internal Control System)
โดยมีความโปร่ งใสในการดําเนินงาน
1.2.3 การปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคและเป็ นที่เชื่อถือต่อผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(Fiduciary Duties towards Stakeholders*) ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

ผูถ้ ือหุน้ (Shareholders)

อันได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และผูถ้ ือหุ น้ รายย่อย โดยจะต้องดูแล รักษาการลงทุนของผูถ้ ือหุน้
ให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และ ยุติธรรม ปกป้ องรักษากองทุน ทรัพย์สิน และ สถานภาพทาง
การเงิน ให้มีสภาวะมัน่ คง พัฒนางานของบริ ษทั เพื่อประโยชน์ต่อความคงอยูแ่ ละความเจริ ญเติบโต
(2) ลูกค้า (Customers)
ด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ และ การบริ การต่าง ๆ ที่เหมาะสมในด้านราคา คุณภาพ และ
ความปลอดภัย โดยผ่านขั้นตอนการผลิตที่เหมาะสม และ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนคํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดล้อม
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(3)
พนักงาน (Employees)
ด้วยการส่ งเสริ ม และ พัฒนาความสามารถของพนักงาน ให้เกิดศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน
สู งสุ ด โดยจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยตุ ิธรรม และมีโอกาสก้าวหน้าในบริ ษทั อย่างเป็ นธรรม และจัด
ให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีและปลอดภัย
(4) รัฐบาล (Government)
ด้วยการปฏิบตั ิตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
(5)
ผูร้ ่ วมทุน (Partners)
ด้วยการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพ และ โปร่ งใส เพื่อผลประโยชน์สูงสุ ดตามเป้ าหมายร่ วมกัน
(6) สังคมและสิ่ งแวดล้อม (Public & Environment)
ด้วยการดําเนินธุรกิจในฐานะพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษา สุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ สิ่ งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
ปกป้ องผลกระทบใดๆ ที่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากร ชุมชน และ สิ่ งแวดล้อม
(7)
ผูค้ า้ /ผูข้ าย (Suppliers)
ด้วยการปฏิบตั ิต่อ ผูค้ า้ /ผูข้ าย อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์ต่อบริ ษทั
สู งสุ ด
(8)
เจ้าหนี้ (Banks / Lenders)
ด้วยการปฏิบตั ิตามพันธะสัญญา และให้ความเป็ นธรรมแก่เจ้าหนี้ตามดับชั้นของหนี้ตาม
สัญญาที่ได้กระทําไว้
1.3 หลักการกํากับดูแลกิจการเล่มนี้ ได้รวบรวมนโยบายและจรรยาบรรณต่าง ๆ ของ
บริ ษทั เพื่อใช้อา้ งอิงและเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั โดยผูถ้ ือปฏิบตั ิ คือ กรรมการ
ฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ และพนักงานของผูร้ ับจ้างทุกคน
1.4 หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการกํากับดูแลกิจการอยูเ่ สมอ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะทํางาน หรื อ บุคคลที่ได้รับการมอบหมาย และบริ ษทั ฯ คาดหมายให้ทุกคนรายงาน
โดยสุ จริ ตถึงการปฏิบตั ิที่ขดั หรื อสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการฯ เล่มนี้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงก่อน หรื อใน
กรณี ที่ไม่อาจรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาได้ ท่านอาจขอคําปรึ กษากับผูจ้ ดั การสายงานบุคคลและธุรการ โดย
ข้อมูลที่ให้น้ นั จะถือปฏิบตั ิเป็ นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผูบ้ งั คับบัญชาเองก็มีภาระหน้าที่ตอ้ งสอดส่ องและแนะนํา
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตามลําดับชั้น ให้ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้
ในหลักการฯ เล่มนี้โดยสมํ่าเสมอด้วย
นโยบายและจรรยาบรรณต่าง ๆ ในหลักการฯ เล่มนี้ เป็ นวินยั อย่างหนึ่งจึงเป็ นสิ่ งที่
บุคลากรทุกระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถูกต้องในการทํางานประจําวันเป็ นประจํา และ
บริ ษทั ฯ สิ่ งที่สาํ คัญเป็ นอย่างยิง่ ที่ควร ตระหนักถึง คือ “ไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรื ออนุญาตให้บุคลากร
ของบริ ษทั คนใด กระทําการใด ๆ ที่เป็ นการขัดกับนโยบายและจรรยาบรรณต่าง ๆ ในหลักการเล่มนี้ได้”
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เมื่อพบว่ามีการละเมิดหลักการฯ นี้ และผลการสอบสวนอย่างเป็ นธรรม ปรากฏว่า
เป็ นจริ ง จะมีการพิจารณาลงโทษทางวินยั และ/หรื อ กฎหมายตามความเหมาะสมแล้ วแต่กรณี
1.5 หลักการกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เล่มนี้ จะต้องได้รับการพิจารณาปรับปรุ งให้
เป็ นปั จจุบนั ทั้งนี้ บริ ษทั ไม่มีเจตนาจะกําหนดนโยบายและจรรยาบรรณขึ้นในทุก ๆ เรื่ อง และจะกําหนด
ขึ้นเฉพาะที่มีการปฏิบตั ิกนั อยูเ่ สมอ หรื อมีการปฏิบตั ิผดิ พลาดบ่อย หรื อมีวิธีปฏิบตั ิที่ซบั ซ้อนเท่านั้น
1.6 การกํากับดูแลกิจการที่ดี จะเกิดขึ้นได้กด็ ว้ ยความร่ วมมือร่ วมใจจากบุคลากรทุกระดับ
ตั้งแต่กรรมการ ฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ และพนักงานของผูร้ ับจ้างทุกคน ที่จะต้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณในหลักการฯ เล่มนี้ ดังนั้น จึงถือเป็ นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของทุกคนที่กล่าวมาแล้วข้างต้นที่จะต้องรับรู ้ ทําความเข้าใจ ยึดมัน่ และปฏิบตั ิให้ถกู ต้องเป็ นประจําโดย
ใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องเสมอ
1.7
ในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องนั้นกระทําได้ง่าย ๆ โดยสอบถามตัวท่าน
เองก่อนว่าสิ่ งที่จะทํานั้น
1.7.1. เป็ นสิ่ งที่ถูกต้องหรื อไม่
1.7.2 เป็ นที่ยอมรับและสามารถเปิ ดเผยต่อสังคมหรื อไม่
1.7.3 เป็ นการทําให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของบริ ษทั ในฐานะที่เป็ น
องค์กรที่สง่ เสริ มการปฏิบตั ิตามหลักธรรมาภิบาล
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2. นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
2.1 คณะกรรมการ เป็ นองค์กรสู งสุ ดที่เป็ นผูอ้ อกหลักการฯ เล่มนี้ และกรรมการเป็ น ตัวอย่าง
สู งสุ ดในการยึดมัน่ และปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแล กิจการนี้
กรรมการทุกคนจะต้องมีภาวะผูน้ าํ และสามารถควบคุมการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่เป็ นหัวใจของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและ
เพิ่มมูลค่าการลงทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ และผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) อื่น ๆ คณะกรรมการ
จะร่ วมกับฝ่ ายจัดการกําหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ให้มีข้ ึนและให้ทุกคนได้ปฏิบตั ิ
ตาม นอกจากนี้ กรรมการต้องเป็ นผูท้ ี่มีความรับผิดชอบเต็มที่เชิงจริ ยธรรมและตามกฎหมายต่อบริ ษทั
และผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและ
ความซื่อสัตย์สุจริ ต และแสดงความเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ
กรรมการ จะต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็ นอิสระเสมอในการดําเนินกิจการของบริ ษทั
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถไว้วางในการตัดสิ นใจที่เหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพกับธุรกิจ
กรรมการ จะต้องพิจารณาเสนอผูท้ ี่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ หรื อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ น้ เพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการใหม่ทดแทนตําแหน่งที่วา่ งอย่าง
รอบคอบและโปร่ งใส และอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาด้วยก็ได้
กรรมการ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กบั ธุรกิจของบริ ษทั อย่าง
เต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่ วมการประชุมของบริ ษทั เสมอ การขาดการ
ประชุมคณะ กรรมการบริ ษทั มากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั
สมควร ถือว่า ไม่มีความประสงค์เป็ นกรรมการอีกต่อไป
2.2 กรรมการ ยังต้องมีหน้าที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของธุรกิจที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
อีกด้วย
2.2.1.กรรมการ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.2.2.กรรมการต้องบริ หารงานเพือ่ ผลประโยชน์ขององค์กร และพนักงาน ทั้ง
ในปั จจุบนั และ อนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร
2.2.3.กรรมการต้องบริ หารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตโดยไม่ฝักใฝ่ การเมือง
และจะวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่ งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อองค์กร และ
พนักงาน ทั้งในปั จจุบนั และ อนาคต
2.2.4.กรรมการ พึงบริ หารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วน
ตนต่อผลประโยชน์ขององค์กรเพื่อให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างเต็มที่
และมีประสิ ทธิภาพ ผลประโยชน์ขา้ งต้นรวมถึง
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(1) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็ นกรรมการ
(2) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผดิ
(3) ไม่เป็ นกรรมการในบริ ษทั ที่เป็ นคู่แข่งขันขององค์กร
(4) ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาขององค์กร
2.2.5.กรรมการต้องบริ หารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัดที่
อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
2.2.6.กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทํางานไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม
2.2.7.กรรมการ ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร
2.2.8.กรรมการต้องไม่เป็ นผูป้ ระกอบการ หรื อเป็ นผูถ้ ือหุน้ สําคัญ หรื อมีบุคคล
ในครอบครัวเป็ นกรรมการ หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ในกิจการ หรื อธุรกิจการค้า
ใดอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับองค์กร
2.2.9.กรรมการ ต้องไม่กระทําการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยบริ หาร หรื อจัดการใด ๆ ในองค์กรอื่นในลักษณะที่มี
ผลประโยชน์ หรื อเป็ นคู่สญ
ั ญากับบริ ษทั หรื อเอื้อประโยชน์ให้บุคคล
หรื อนิติบุคคลใด ๆ ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อ ของผูอ้ ื่น
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3. นโยบายการบริหารทรั พยากรบุคคลและจรรยาบรรณ
3.1 นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั จะชักนําให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด และ
จะจัดให้มีสภาพ การจ้างงานที่ยตุ ิธรรมและมีโอกาสก้าวหน้าในบริ ษทั อย่างเป็ น
ธรรม
บริ ษทั ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั และมีความ
ภาคภูมิใจที่จะเห็นการ ดําเนินงานของบริ ษทั บริ หารโดยคนไทย และจะ
ส่ งเสริ มให้พนักงานเข้าร่ วมกิจกรรมของสังคม ภายนอกบริ ษทั ภายใต้ขอบเขต
นโยบายของบริ ษทั
บริ ษทั จะปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน โดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยก
พื้นฐานในเรื่ อง เชื้อชาติ เพศ สี ผิว ศาสนา ชาติกาํ เนิด อายุ รสนิยมทางเพศ
ความพิการทางร่ างกาย หรื อ ลักษณะ ส่ วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั ิงาน และจะดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรื อข่มขู่ต่อบุคลากร ทุกระดับ ไม่วา่
จากบุคคลใด ๆ หรื อโดยวิธีใด ๆเรื่ องสําคัญ ๆ เกี่ยวกับพนักงาน ได้แก่
3.1.1 การจ้างงาน
(1) เพื่อให้บริ ษทั สามารถใช้พนักงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
สู งสุ ด บริ ษทั จึงพยายามสรรหาและบรรจุพนักงาน โดยคํานึงถึงคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความสามารถให้ทาํ งานในตําแหน่งที่เหมาะสม
(2) บริ ษทั จะยึดถือเป็ นหลักปฏิบตั ิ ที่จะคัดเลือกจากพนักงานภายในของ
บริ ษทั ที่มีคุณสมบัติ และ ความสามารถเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งที่วา่ ง
ก่อน หากไม่สามารถจะหาพนักงานของบริ ษทั ได้แล้วจึงคัดเลือกและบรรจุ
จากบุคคลภายนอก
(3) เพื่อป้ องกันความไม่เป็ นธรรมระหว่างพนักงาน บริ ษทั จะพยายาม
หลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานซึ่ งเป็ นญาติสนิท เช่น บุตร สามี หรื อ ภรรยา
ของพนักงาน (ประจํา) ระดับวิชาชีพบังคับบัญชาขึ้นไปเข้าทํางานบริ ษทั
(4) ในกรณี ที่บรรจุบุคคลจากภายนอกบริ ษทั
ให้มีคณะกรรมการ
สัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 2 คน โดยมีพนักงาน
ระดับบริ หารของหน่วยงานที่ตอ้ งการพนักงานอย่างน้อย 1 คน และ
ผูแ้ ทนจากฝ่ ายบุคคลและธุรการ 1 คน
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(5) โดยปกติในการบรรจุบุคคลจากภายนอกเป็ นพนักงานบริ ษทั จะให้ผนู ้ ้ นั
เป็ นพนักงานทดลองงาน ในระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงตัดสิ นว่าสมควรจะ
บรรจุให้เป็ นพนักงานประจําของบริ ษทั หรื อไม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิเป็ น
พิเศษ
(6) โดยปกติ บริ ษทั ไม่มีความประสงค์ที่จะจ้างพนักงานซึ่งเคยทํางานกับ
บริ ษทั และลาออกไป เว้นแต่กรณี พิเศษ ซึ่งจะต้องได้รับอนุมตั ิเสี ยก่อน
(7) ในกรณี ที่เป็ นการบรรจุจากพนักงานภายในบริ ษทั
ถ้าการบรรจุเป็ น
การเลื่อนตําแหน่งของพนักงาน บริ ษทั อาจจะให้พนักงานผูน้ ้ นั รักษาการ
ในตําแหน่งใหม่เป็ นระยะเวลาหนึ่ง
เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมใน
ตําแหน่งงานนั้น
3.1.2 การปฏิบตั ิงานและการหยุดพักผ่อน
(1) บริ ษทั ต้องการจะให้พนักงานได้มีโอกาสหยุดพักผ่อนประจําปี โดยตัด
ขาดจากงานประจําที่ทาํ อยูเ่ ป็ นการชัว่ คราว เพราะเชื่อว่าการได้หยุด
จากงานประจําใน เวลาที่เหมาะสมจะทําให้พนักงานมีการพักผ่อนที่
เพียงพอ และจะกลับมาทํางานอย่างมีประสิ ทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
(2) บริ ษทั หวังว่าพนักงานทุกคนจะต้องทุ่มเททั้ง กําลังกาย และกําลังใจให้กบั
งานในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ด้วยการมาทํางานอย่างเต็มที่
เต็มตาม เวลาทํางานที่บริ ษทั กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ
3.1.3 ค่าจ้างและค่าตอบแทน
(1) เพื่อความเป็ นธรรมต่อบริ ษทั และพนักงานบริ ษทั จึงจัดระบบค่าจ้างโดย
คํานึงถึงปั จจัย ดังต่อไปนี้
(ก) อัตราค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในปั จจุบนั ของกลุ่มผูป้ ระกอบ
อุตสาหกรรมอาหารอื่นในประเทศไทย
(ข) ความแตกต่างของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านความรู ้ ความ
ชํานาญที่ตอ้ งการ ความยากง่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสภาวะการทํางานปกติที่พึง
ประสบ
(ค) ความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการ
ปฏิบตั ิงานที่มีต่องานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะดึงดูด และรักษาบุคคลที่มี
ความสามารถตามที่บริ ษทั ต้องการให้ทาํ งานอยูก่ บั บริ ษทั อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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(2) บริ ษทั ถือว่า การเสี ยภาษีเงินได้แก่รัฐนั้น เป็ นภาระหน้าที่ของพนักงานแต่
ละคนในฐานะประชาชนที่พึงกระทําตนตามกฎหมาย
(3) ในการดําเนินธุรกิจ บริ ษทั จําเป็ นที่ตอ้ งให้พนักงานบางคนเดินทาง เพื่อ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่หรื อเพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความสามารถของพนักงาน
โดยบริ ษทั จะเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเดินทาง ตามความ
จําเป็ นใช้สอยและความเหมาะสมแก่ฐานะทางสังคมของพนักงาน และ
ภาพพจน์ที่เหมาะสมของบริ ษทั
(4) ในการปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั พนักงานควรจะได้รับค่าตอบแทน เพื่อมิ
ให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการปฏิบตั ิงานของตน ในขณะเดียวกัน
พนักงานก็ไม่ควรจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจากค่าตอบแทน
และความดีความชอบตามปกติ
3.1.4 สวัสดิการ
(1) บริ ษทั จะจัดและ/หรื อปรับปรุ งสวัสดิการพนักงาน โดยคํานึงถึงปั จจัย
ดังต่อไปนี้
(ก) เป็ นสวัสดิการที่เสริ มสร้างความมัน่ คงในการดํารงชีพของพนักงาน
และครอบครัวในส่ วนที่พนักงานส่ วนใหญ่ไม่สามารถจัดหามาด้วย
กําลังทรัพย์ของตนเอง และรัฐยังไม่ได้ให้ความคุม้ ครองอย่าง
เพียงพอ
(ข) เป็ นสวัสดิการที่กลุ่มผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมอาหารอื่นในประเทศ
ไทยส่ วนใหญ่ได้จดั ให้แก่พนักงานของตน
(ค) ความสามารถในการจัดสรรงบประมาณของบริ ษทั ในปั จจุบนั และ
ระยะยาวในอนาคต
(2) โดยเหตุที่บริ ษทั ได้จดั สวัสดิการพนักงานตามปัจจัยที่ระบุในข้างต้น
ดังนั้น หากรัฐมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรื อ ออกกฎหมายใหม่เกี่ยว
กับสวัสดิการพนักงาน หรื อกระทบต่อการให้สวัสดิการพนักงานที่มีอยู่
บริ ษทั มีสิทธิจะเปลี่ยนแปลงการให้สวัสดิการพนักงานส่ วนใดส่ วนหนึ่ง
หรื อทั้งหมด โดยจะพยายามรักษาผลประโยชน์ที่พนักงานพึงมีสิทธิจะ
ได้รับ ทั้งจากบริ ษทั และแหล่งอื่น ๆ ด้วย รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่าเดิม เว้น
แต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(3) บริ ษทั ถือว่า การเสี ยภาษีเงินได้แก่รัฐนั้น เป็ นภาระหน้าที่ของประชาชนผู ้
มีเงินได้ฉะนั้น หากผลประโยชน์จากสวัสดิการที่บริ ษทั จ่ายให้แก่พนักงาน
หรื อตกกับสมาชิกครอบครัวของพนักงาน อยูใ่ นข่ายเงินได้พึงประเมิน
พนักงานหรื อผูไ้ ด้รับประโยชน์ดงั กล่าว จะเป็ นผูช้ าํ ระภาษีเงินได้ดว้ ย
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3.2

3.1.5 วินยั และการร้องทุกข์
(1) เป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ งั คับบัญชาทุกคน ที่จะต้องกวดขัน
พนักงานในหน่วยงานของตนให้ปฏิบตั ิตามวินยั โดยเคร่ งครัด เพื่อเป็ น
การป้ องกันมิให้พนักงานทําผิด หรื อทําความเสี ยหายที่ร้ายแรงมาสู่ ตนเอง
เพื่อนร่ วมงาน หรื อ ต่อบริ ษทั
(2) บริ ษทั ถือว่า เมื่อพนักงานทําผิดวินยั
ก็จะต้องถูกลงโทษตามความ
เหมาะสม เพื่อป้ องกันมิให้ทาํ ผิดซํ้าอีก หรื อเพื่อป้ องกันมิให้ทาํ ผิดที่
ร้ายแรงยิง่ ขึ้น การลงโทษต้องทําโดยไม่มีเจตนาจะกลัน่ แกล้ง หรื อเจตนา
ร้ายต่อพนักงาน
(3) การทําผิดวินยั แม้จะเป็ นการปฏิบตั ิอย่างเดียวกัน อาจได้รับการลงโทษ
แตกต่างกัน หากการทําผิดนั้นเป็ นการทําผิดซํ้า ๆ เป็ นการทําผิดโดย
เจตนา หรื อมีผล หรื ออาจมีผลร้ายแรงต่อส่ วนรวมแตกต่างกัน
(4) เมื่อมีปัญหาระหว่างพนักงาน หรื อระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา
พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่กาํ หนดได้ ขณะเดียวกับบริ ษทั
ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญในการพบปะเจรจากัน เพื่อแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นร่ วมกันให้ลุล่วงไปโดยเร็ ว ทั้งนี้ เพื่อรักษาไว้ซ่ ึงความสัมพันธ์อนั ดี
ต่อกัน โดยไม่จาํ เป็ นต้องทําตามวิธีการร้องทุกข์อย่างเป็ นทางการเสมอไป
3.1.6 การพ้นสภาพการเป็ นพนักงาน
(1) การให้พนักงานพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน เป็ นหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงของผูบ้ งั คับบัญชาตามสายงาน ซึ่งจะต้องชี้แจงให้พนักงานทราบ
ถึงสาเหตุความ เป็ นมาแห่งการพ้นสภาพการเป็ นพนักงานนั้น
(2) บริ ษทั จะพิจารณาถึงประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับอันเนื่องจากการ
พ้นสภาพการเป็ นพนักงานตามสมควร และเหมาะสมแก่สาเหตุของการ
พ้นสภาพนั้น ๆ
จรรยาบรรณพนักงาน
จรรยาบรรณพนักงาน หมายถึง ข้อปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่บริ ษทั ถือว่าเป็ นจริ ยธรรม
ในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจ ซึ่งบริ ษทั เชื่อว่าสิ่ งเหล่านั้นได้ยดึ ถือปฏิบตั ิกนั อย่าง
เป็ นประเพณี สืบต่อกันมาจนเป็ นที่เชื่อถือในวงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
บริ ษทั ปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะให้ฝ่ายจัดการและพนักงานทุกคนประพฤติตามหลัก
จรรยาบรรณนี้อย่างสมํ่าเสมออยูต่ ลอดเวลาในทุกกรณี และให้รวมถึงผูป้ ฏิบตั ิงาน
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สมทบกับพนักงานของผูร้ ับจ้างแล้วแต่กรณี ดว้ ย ดังนั้น คําว่า “พนักงาน” ต่อไปนี้จึง
หมายความรวมถึงทุกคนที่กล่าวมานั้น
บริ ษทั ได้กาํ หนดจรรยาบรรณพนักงานเป็ นด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.2.1 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
3.2.2 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
3.2.3 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา และ
ผูร้ ่ วมงาน
3.2.4 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง
3.2.5 การคิดค้นประดิษฐกรรม
3.2.6 การเผยแพร่ ขอ้ มูลทางสื่ อประเภทต่าง ๆ
3.2.7 การใช้ชื่อ "อกริ เพียวฯ และ ริ เวอร์แควฯ"
3.2.8 การคุกคามทางเพศ
3.2.1 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อบริ ษทั
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในการเป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าอาหารจากผัก
และผลไม้เพื่อการส่ งออก และจําหน่ายในประเทศที่มีการพัฒนาด้าน
การตลาดและการผลิตด้วยเทคโนโลยีใ่ หม่อยูต่ ลอดเวลา จึงจําเป็ นต้อง
ธํารงไว้ซ่ ึงความเป็ นมืออาชีพ ความคล่องตัว และความเป็ นอิสระ ดังนั้น
เพื่อรักษาคุณลักษณะ ดังกล่าวให้มนั่ คงสื บไปพนักงานต้องปฏิบตั ิ ดัง
ต่อไปนี้
(1)

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบถือประโยชน์บริ ษทั
เป็ นสําคัญ ตัวอย่างเช่น
(ก) อุทิศตนให้แก่งานของบริ ษทั อย่างเต็มที่
(ข) งดเว้นการทํางานในองค์กร หรื อสถาน
ประกอบการอื่น หรื อการเป็ นตัวกระทํา
การให้หา้ งหุน้ ส่ วนบริ ษทั หรื อ บุคคลอื่น
ใดควบคู่ไปกับการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
(ง)

หาทางปรับปรุ งแก้ไข และ พัฒนางานให้
มีประสิ ทธิภาพอยูเ่ สมอ
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(2)

(3)

(4)

ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต และ เที่ยงธรรม
หลีกเลี่ยงเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่อาจจะเป็ นข้อครหา
ในเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริ ตและเที่ยงธรรม ตัวอย่างเช่น
(ก) ไม่ใช้อาํ นาจหน้าที่ของตน หรื อยอมให้ผอู ้ ื่น
อาศัยอํานาจหน้าที่ของตน ไม่วา่ โดยทางตรง
หรื อทางอ้อม แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อ ผูอ้ ื่น
(ข) หลีกเลี่ยงทั้งโดยตนเอง หรื อ ครอบครัวใน
การให้ หรื อ รับสิ่ งของ เงิน หรื อ ประโยชน์
อย่างอื่นจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรื อ ธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั เว้นแต่ในโอกาสหรื อ
เทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยม ทั้งนี้ จะต้อง ไม่
มีราคาจนเกินสมควร หรื อเกินกว่าเหตุ
(ค) ไม่ใช้ขอ้ มูลหรื อข่าวสารอันเป็ นสาระสําคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของ
อกริ เพียวฯ ที่ยงั มิได้เปิ ดเผยต่อประชาชน
เพื่อแสวงหากําไรหรื อผลประโยชน์ ไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้อม จากการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของ อกริ เพียวฯ
(ง) หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับงานของบริ ษทั
รักษาความลับของบริ ษทั โดยดูแลและระมัดระวังมิให้
เอกสารหรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั
รั่วไหล หรื อ ตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ทั้งนี้ รวมทั้งการไม่ให้
เอกสารหรื อข่าวสารของบริ ษทั ที่ไม่พงึ เปิ ดเผยแก่
บุคคลภายนอก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั (โปรด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 9นโยบายเกี่ยวกับความลับ
ของบริ ษทั )
ระมัดระวังการแสดงความเห็นต่อบุคคลภายนอกใน
เรื่ องที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสี ยงและการ
ดําเนินงานของบริ ษทั (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ข้อ 9 นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริ ษทั )
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(5)

ใช้และรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ด ประหยัด และไม่นาํ ไปเพือ่ ประโยชน์ส่วนตน
ไม่ใช้สถานที่ ประดิษฐกรรม หรื อสัญลักษณ์ ตราของ
บริ ษทั ในทางเพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งช่วยกัน
ดูแลสถานที่ทาํ งานและโรงงานผลิตให้เป็ นระเบียบ
และสะอาดอยูเ่ สมอ

3.2.2 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ในฐานะที่บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบตั ิกาํ หนดเป็ น
นโยบายของบริ ษทั ด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวด
ล้อมอย่างชัดเจน จําเป็ นต้องพัฒนาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ด ในขณะเดียวกันต้องดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ง
ช่วยสร้างสรรค์สงั คมให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ดังนั้น พนักงาน ซึ่งเป็ น
กลไกที่สาํ คัญและเป็ นตัวแทนบริ ษทั ต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(1) ดําเนินงานและบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อเศรษฐกิจขององค์กร ประเทศ และ ประชาชน
(2) ปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบและการดํารงชีวิตด้วย
จิตสํานึกถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม โดยถือ นโยบายสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั และท้องถิ่นเป็ นสําคัญ
(3) ปฏิบตั ิตนเป็ นตัวอย่างที่ดี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่ งแวดล้อม โดยการใช้ สนับสนุน และ เผยแพร่ การใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติ และทรัพยากรพลังงาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ทรัพยากร ดังกล่าวในกระบวนการผลิตอย่างประหยัด
เช่น เชื้อเพลิง ไฟฟ้ า และนํ้า เป็ นต้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้
ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอันตรายหรื อ มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม
และชุมชน
(4) เข้าร่ วมในกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์ และส่ งเสริ มความรู ้
ความเข้าใจทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั เพื่อ
สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมโดยส่ วนรวมให้เจริ ญก้าวหน้า
ทั้งนี้ ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่องานของบริ ษทั
3.2.3 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงาน
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การประพฤติปฏิบตั ิของพนักงานที่มีต่อกันและกันอย่างถูกต้อง
เหมาะสมเป็ น ปั จจัยที่สาํ คัญประการหนึ่งที่จะทําให้เกิดความร่ วมมือ
และการประสานงาน ที่ดี ส่ งเสริ มความสามัคคีและพลังร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ดังนั้น เพื่อเสริ มสร้างและรักษาคุณลักษณะที่ดี
ดังกล่าวพนักงานต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(1) รักษาและเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงาน และ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ เพื่อประโยชน์
ต่องานของบริ ษทั โดยส่ วนรวม
(2) ปฏิบตั ิต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแล
เอาใจใส่ และพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อให้มีความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน โดยการถ่ายทอดความรู ้ในงาน สนับสนุนให้
ได้รับการอบรม และให้ได้เพิ่มพูนความรู ้ประสบการณ์อยู่
เสมอ
(3) รับฟังความคิดเห็น หรื อ ข้อเสนอแนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และพิจารณานําไปใช้ในทางที่เป็ น
ประโยชน์ต่องานของบริ ษทั
(4) รับฟังคําแนะนําของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้าม
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็ น
ผูส้ งั่ รวมทั้งมีความสุ ภาพต่อพนักงานที่มีตาํ แหน่งงานเหนือตน
ตามความเหมาะสมของธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยที่ดีของไทย
(5) หลีกเลี่ยงการนําเอาข้อมูล หรื อเรื่ องราวของพนักงานอื่น ทั้งใน
เรื่ องที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผย
หรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
พนักงาน หรื อ ภาพพจน์โดยส่ วนรวมของบริ ษทั
(6)
พึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าํ ใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อนั ดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาํ เป็ นในการปฏิบตั ิงานของ
ผูร้ ่ วมงาน และปรับตน ให้สามารถทํางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้
(7) ให้เกียรติผอู ้ ื่น เช่น ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมา แอบอ้างเป็ น
ผลงานของตน
3.2.4 ข้อประพฤติปฏิบตั ิต่อตนเอง
ในการประพฤติปฏิบตั ิของพนักงาน แม้จะเป็ นเรื่ องส่ วนตัว ก็ตาม
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ย่อมมีผลกระทบถึงบริ ษทั และสังคมโดยส่ วนรวม ดังนั้น พนักงานต้อง
ประพฤติปฏิบตั ิและพัฒนาตนเองไปในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และบริ ษทั อยูเ่ สมอ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างตนเองให้เป็ น
ผูม้ ีคุณธรรมและความสามารถในการปฏิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
(2) ยึดมัน่ ในคุณธรรม และจะต้องไม่แสวงหาตําแหน่ง ความดี
ความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อจากบุคคลอื่นใด
(3) ละเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทําให้
เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของตนเองและบริ ษทั
ตัวอย่างเช่น
(ก) ไม่กระทําตนเป็ นคนมีหนี้สินรุ งรัง
(ข) ไม่หมกมุ่นในการพนันทุกประเภท
(ค) ไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อกระทํากิจการใด
อันจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบตั ิหน้าที่หรื อ
ชื่อเสี ยงของตนเองและบริ ษทั
(4) หลีกเลี่ยงการมีภาระผูกพันทางการเงินกับบุคคลที่ทาํ ธุรกิจกับ
บริ ษทั หรื อระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง ซึ่งหมายความรวมถึง
การให้ยมื หรื อกูย้ มื เงิน การเรี ยกร้องเรี่ ยไรต่าง ๆ การใช้เช็ค
แลกเงินสด การเล่นแชร์ เป็ นต้น ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศล
และสาธารณะ
3.2.5 การคิดค้นประดิษฐกรรม
ประดิษฐกรรมที่คิดค้นได้ เป็ นผลทั้งหมด หรื อบางส่ วนจากความรู ้ที่
ได้รับจากบริ ษทั หรื อเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั ที่กาํ ลังทําอยู่ หรื อ
มีโครงการจะทําต่อไป ซึ่งในกรณี เช่นนี้พนักงานจะต้องมอบเอกสาร
หรื อข้อมูลทั้งมวลที่คน้ พบให้แก่บริ ษทั เพื่อให้บริ ษทั เป็ นเจ้าของ และ
มีสิทธิโดยชอบธรรมสมบูรณ์ต่อ ประดิษฐ์กรรมชิ้นนั้น
3.2.6 การเผยแพร่ ขอ้ มูลทางสื่ อประเภทต่าง ๆ
โดยทัว่ ไป บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานไปทําการบรรยาย หรื อ มีส่วนร่ วมใน
การสอน การฝึ กอบรม หรื อการเผยแพร่ ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
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ผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม พนักงานจะต้องขออนุมตั ิจากบริ ษทั
เสี ยก่อน ถ้าต้องใช้ขอ้ มูลหรื อเอกสารจากบริ ษทั ควรได้รับอนุญาต ล่วงหน้า
ก่อน
3.2.7 การใช้ชื่อ "อกริ เพียวฯ และ ริ เวอร์แควฯ"
การใช้ชื่อ "อกริ เพียวฯ และ ริ เวอร์แควฯ" อาจช่วยอํานวยประโยชน์ได้
บางประการ และพนักงานทุกคนมีสิทธิใช้ชื่อนี้โดยเสรี อย่างไรก็ตาม
พนักงานไม่ควรใช้ชื่อบริ ษทั เพือ่ เรี ยกความสนใจ หรื อเพือ่ ขอเครดิต
หรื อบริ การอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ เนื่องจากการกระทําเช่นนี้
จะเป็ นผลเสี ยหายต่อภาพพจน์ของบริ ษทั
3.2.8 การคุกคามทางเพศ
คุกคามทางเพศ หมายถึง การกระทําใด ๆ โดยพนักงานคนหนึ่งในเรื่ อง
เพศต่อพนักงานอีกคน โดยการกระทําดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญ หรื อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่บนั่ ทอนกําลังใจ
เป็ นปฏิปักษ์ หรื อก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานผูน้ ้ นั โดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการ
ลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรื อการล่วงเกินทางเพศ ไม่ว่าจะ
ด้วยวาจา หรื อร่ างกายก็ตาม พนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งดูแลความ
ประพฤติของตนให้ปลอดจากการกระทําใด ๆ ที่เป็ นการคุกคามทางเพศ
พนักงานทุกคนควรตระหนักว่าพฤติกรรมบางอย่างอาจจะมีลกั ษณะ
เป็ นการคุกคามทางเพศได้ แม้วา่ จะไม่มีเจตนาก็ตาม ถ้าพนักงานคนใด
เชื่อว่าตนเองกําลังถูกคุกคามไม่ว่าจะเป็ นรู ปแบบใดก็ตามหรื อมี
เหตุการณ์เกิดขึ้นจริ ง ควรจะแจ้งฝ่ ายจัดการ ที่อยูส่ ู งขึ้นไป หรื อผูแ้ ทน
ฝ่ ายบุคคลและ ธุรการตามความสะดวกในทันที เพื่อที่จะได้กระทําการ
สอบสวนและการดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไปบริ ษทั จะ
ดําเนินการสอบสวนคําร้องที่เกี่ยวกับการคุกคามต่าง ๆ อย่างเร่ งด่วน
และละเอียด ถี่ถว้ น พร้อมดําเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควร และจะ
ปกป้ องพนักงานให้ปลอดภัยจากผลกระทบ อื่น ๆ อันเกิดจากการ
รายงานเหตุการณ์ดงั กล่าวด้วยเจตนาที่ดี
นโยบายนี้กาํ หนดให้พนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เป็ น
การคุกคามดังกล่าว โดยถือเป็ นเงื่อนไขหนึ่งของการจ้างงาน ในกรณี ที่มี
การคุกคามเกิดขึ้นอันเป็ นการละเมิดนโยบายข้อนี้ บริ ษทั จะดําเนินการ
ลงโทษทางวินยั กับผูล้ ะเมิดนโยบายอย่างไม่มีการละเว้นตามความ
เหมาะสม ซึ่งอาจจะรุ นแรงถึงขั้นเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยได้ ใน
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บางกรณี พนักงานที่ทาํ ความผิดอาจต้องรับผิดชอบต่อพันธะผูกพันทาง
กฎหมายด้วย
นโยบายนี้ให้ใช้รวมไปถึงการที่พนักงานมีพฤติกรรมดังกล่าว
ต่อผูร้ ับจ้างหรื อผูค้ า้ /ผูข้ ายและการที่ผรู ้ ับจ้างหรื อผูค้ า้ /ผูข้ ายมีพฤติกรรม
ดังกล่าวต่อพนักงานด้วย ซึ่งผูก้ ระทําพฤติกรรมดังกล่าว จะต้องถูก
ดําเนินการทางวินยั และ/หรื อ กฎหมายแล้วแต่กรณี
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4. นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ ท่ ขี ัดกัน
4.1

นโยบายของบริ ษทั เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กันตั้งอยูบ่ นหลักการ ที่วา่ การ
ตัดสิ นใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทําเพือ่
ผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั เท่านั้น การตัดสิ นใจดังกล่าวจะต้องปราศจากอิทธิพล
ของความต้องการส่ วนตัว ของครอบครัว หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิด ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อ
การตัดสิ นใจว่าอะไรเป็ นผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยเฉพาะสําหรับบุคลากร
ทุกคนจะต้องปฏิบตั ิงานเต็มเวลาให้กบั บริ ษทั อย่างสุ ดกําลังความสามารถ และไม่ควร
จะมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่นใด ภายนอกบริ ษทั อันจะเป็ นการเบียดบังเวลาหรื อ
เบียดบังการทุ่มเทเอาใจใส่ ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อบริ ษทั และอาจสร้างความ
เสี ยหายให้กบั บริ ษทั
ผลประโยชน์ที่ขดั กันจะเกิดขึ้นในกรณี ที่บุคลากรทุกระดับมี ผลประโยชน์
ส่ วนตัว หรื อของครอบครัว หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเงินหรื อด้านอื่น
ใดก็ตามใน กิจการซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จาก
4.1.1 การตัดสิ นใจของบุคคลผูน้ ้ นั ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ให้กบั
บริ ษทั หรื อ
4.1.2 การรับรู ้กิจกรรมการดําเนินงานหรื อแผนการในอนาคตของบริ ษทั

4.2

บริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วน
เกี่ยวข้อง ทางการเงิน และ/หรื อ ความสัมพันธ์กบั บุคคลภายนอกอื่น ๆ
ซึ่งจะ ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเสี ยผลประโยชน์ หรื อก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ในด้านความภักดี หรื อผลประโยชน์ หรื อขัดขวางการปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
บริ ษทั มีนโยบายที่จะปกปั กรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั
ขณะเดียวกันก็จะให้มีการจํากัดขอบเขตแห่งเสรี ภาพในกิจกรรมต่าง ๆ
ของบุคลากรทุกระดับให้นอ้ ยที่สุด
การพิจารณาประจําปี เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กัน
ในแต่ละปี บุคลากรทุกระดับจะต้องทบทวน และ ตระหนักถึงนโยบายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ที่ขดั กันของบริ ษทั และทุกคนต้องแจ้งเรื่ องซึ่งอาจเป็ นผลประโยชน์ที่
ขัดกันที่เกิดขึ้นให้ ฝ่ ายบริ หารทราบ โดยต้องแนบรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวมาด้วย
เพื่อจะได้รวบรวมเข้าหารื อกับกรรมการผูจ้ ดั การ
ในกรณี ที่มีผลประโยชน์ขดั กันอย่างเป็ นรู ปธรรม การที่บุคลากรเปิ ดเผย และให้
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ความร่ วมมือกับบริ ษทั เป็ นอย่างดี เมื่อมีผลประโยชน์ขดั กันเกิดขึ้นปั ญหาดังกล่าวก็
สามารถคลี่คลายไปได้โดยที่ผนู ้ ้ นั ถอนตัวออกจากการเป็ นผูต้ ดั สิ นใจในเรื่ องที่เป็ นต้นเหตุ
ของความขัดแย้งดังกล่าว
ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัย หรื อไม่แน่ใจว่าการปฏิบตั ิงานของตนมี ความเหมาะสม
หรื อไม่ หรื อทราบว่าอาจจะมีการไม่ปฏิบตั ิตามนโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กัน
ของบริ ษทั โดยบุคลากรคนอื่น ทุกคนควรปรึ กษากับ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อฝ่ ายบริ หาร
แล้วแต่กรณี
4.3 คําจํากัดความ
"ครอบครัว" หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับ ไม่วา่
ในทางสายเลือด หรื อจากการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งบุตรบุญธรรมตาม
กฎหมาย
“บุคคลผูใ้ กล้ชิด" หมายถึง บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับ
ในทางสัมพันธภาพใด ๆ อย่างใกล้ชิด
"บริ ษทั คู่แข่ง" หมายถึง บริ ษทั ที่ประกอบธุรกิจ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศในลักษณะคล้ายหรื อใกล้เคียงกับธุรกิจบริ ษทั
4.4 ตัวอย่างสถานการณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ขดั กัน
บุคลากรทุกระดับ ควรจะยึดตัวอย่างต่อไปนี้ไว้เป็ นแนวทางพิจารณา เพื่อประ
โยชน์ของตนเอง และให้ถือเป็ นเรื่ องสําคัญเรื่ องหนึ่งในการปฏิบตั ิงานการเปิ ดเผย
และปรึ กษาหารื อตามขั้นตอนจะช่วยคลี่คลายปั ญหา หรื อ นําไปสู่ การหาทางออก
ที่เหมาะสมต่อไป เมื่อเกิดความสงสัยไม่แน่ใจใด ๆ ควรจะขอคําปรึ กษา ทุกครั้ง
4.4.1

การลงทุนทัว่ ไป

กฎพื้นฐานในเรื่ องนี้มีอยูว่ ่า บุคลากรทุกระดับ ครอบครัว หรื อ
บุคคลผูใ้ กล้ชิด ต้องไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อ ได้รับผลประโยชน์จากบริ ษทั
คู่แข่ง หรื อกิจการใด ๆ รวมถึงผูค้ า้ /ผูข้ าย ที่บริ ษทั ติดต่อธุรกิจด้วย การซื้อ
หุน้ ของบริ ษทั ที่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อการลงทุนผ่านกองทุน
รวม หรื อหน่วยลงทุน ไม่เป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กันตราบใดที่ไม่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั
4.4.2

การจัดหาสิ นค้าและบริ การให้บริ ษทั

ผลประโยชน์ที่ขดั กันอาจจะเกิดขึ้นถ้าบุคลากรทุกระดับ ครอบครัว
หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิด เป็ นผูจ้ ดั หาสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั บริ ษทั ในฐานะ
ผูค้ า้ /ผูข้ ายถ้าบุคคลผูน้ ้ นั สามารถที่จะชี้นาํ หรื อมีอิทธิพลต่อการ
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ดําเนินงานของกิจการดังกล่าว ถึงแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทําธุรกิจของบริ ษทั กับกิจการนั้น ๆ ก็ตาม(โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ในข้อ 6 จรรยาบรรณของการจัดหา)
ในกรณี ที่บุคลากรทุกระดับของบริ ษทั คนใดมีบุคคลในครอบครัว
หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิดเป็ นพนักงาน หรื อเจ้าของกิจการที่เป็ นลูกค้า
ผูค้ า้ /ผูข้ าย หรื อคู่แข่ง และ บุคลากรของบริ ษทั ผูน้ ้ นั มีส่วนร่ วม
ตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกิจการ
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นผลประโยชน์ที่ขดั กัน
ในทํานองเดียวกัน หากลูกค้า ผูค้ า้ /ผูข้ าย หรื อ พนักงานของคู่แข่ง
คนใด มีบุคคลในครอบครัวเป็ นบุคลากรของบริ ษทั ก็เป็ นเรื่ องที่ไม่
สมควรที่จะมอบอํานาจให้บุคลากรของบริ ษทั ผูน้ ้ นั มีอิทธิพลในการ
ตัดสิ นเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใน
ครอบครัวของตน
บริ ษทั จะไม่ซ้ือหรื อเช่าทรัพย์สิน อุปกรณ์ วัตถุดิบ หรื อใช้บริ การ
จากบุคลากรของบริ ษทั บุคคลในครอบครัว หรื อบุคคลผูใ้ กล้ชิด และ
ไม่ทาํ สัญญาใด ๆ ในเรื่ องดังกล่าวด้วย (ยกเว้นเฉพาะสัญญาจ้าง
พนักงาน) เว้นแต่เป็ นกรณี พิเศษและได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากกรรมการบริ ษทั เช่น การที่บริ ษทั เช่าบ้านที่บุคลากรของ
บริ ษทั ครอบครัว หรื อ บุคคลผูใ้ กล้ชิดเป็ นเจ้าของ ทั้งนี้จะต้อง
ดําเนินการโดยถูกต้องตามระเบียบและจรรยาบรรณของการจัดหา
ด้วย
4.4.3

สิ่ งบันเทิงและของขวัญ

บุคลากรทุกระดับไม่ควรจะรับสิ่ งบันเทิง ของขวัญ ตัว๋ โดยสาร บัตร
ชมกีฬา ตัว๋ อื่นๆ ข้อเสนอเพือ่ การพักผ่อน ที่พกั รับรอง หรื อข้อเสนอ ที่ให้
เป็ นการส่ วนตัวต่าง ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของตนในบริ ษทั
ที่จะนําไปสู่ การสร้าง ข้อผูกมัดให้กบั บริ ษทั หรื ออาจจะทําให้บุคคลผูน้ ้ นั
ต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ผลประโยชน์ที่ขดั กัน
4.4.4
การรับงานทางวิชาการ เป็ นวิทยากร งานบริ การสาธารณะ หรื อ
การ รับตําแหน่ง ใด ๆ
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ฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผู้ปฏิบตั ิงานสมทบ และพนักงานของผู้รับจ้ างสามารถเข้ า
ร่วมกิจกรรมภายนอกได้ หากมีเหตุผลที่ดี มีหลากหลายกรณี ที่บริ ษัทส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ าร่วมกิจกรรมภายนอกเพราะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านั้น ช่วยขยายการมองการณ์
ไกล และประสบการณ์ให้แก่บุคลากร ซึ่งจะช่วยปรับปรุ งการทํางานของบุคลากร ให้เป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษทั ยิง่ ขึ้น หรื อเป็ นวิทยาทานกับสังคม บุคลากรที่จะรับงานในสถาบัน
วิชาชีพ เป็ นวิทยากร งานบริ การสาธารณะ หรื อการรับตําแหน่งใด ๆ เช่น กรรมการ
บริ ษทั ที่ปรึ กษา อาจารย์พิเศษ เป็ นต้น โดยบุคลากรผูน้ ้ นั จะต้องขออนุมตั ิจากกรรมการ
บริ ษทั
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5. นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
5.1

บริ ษทั มีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพเพียงพอกับระดับความ
เสี่ ยง ที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของงาน หรื อกิจกรรม
ของหน่วยงาน
นั้นๆ อยูเ่ สมอ โดยจัดให้มีการติดตามผลการควบคุมภายในที่มีอยูเ่ ป็ นระยะๆ อย่าง
สมํ่าเสมอ เพือ่ ปรับปรุ งให้มาตรการควบคุมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ และความเสี่ ยงที่แปร เปลี่ยนไป เพื่อให้บรรลุเจตจํานงดังกล่าว
บริ ษทั จะดําเนินการ ดังต่อไปนี้
5.1.1 มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หารตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน
และสร้างให้มีข้ ึนในงานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ทุกระดับของบริ ษทั
หรื อที่แฝงอยูใ่ นวิธีดาํ เนินธุรกิจของผูบ้ ริ หาร

5.2

5.1.2 กําหนดมาตรการ รู ปแบบ และ วิธีการควบคุมภายใน ให้เหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของงาน หรื อ กิจกรรมของหน่วยงาน
ระดับความเสี่ ยง และการบริ หารความเสี่ ยงอยูเ่ สมอ โดยคํานึงถึง
ประสิ ทธิภาพ และ ความเพียงพอของระบบดังกล่าว
5.1.3 มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หารจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวใน
การปฏิบตั ิงานกับระดับความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มี
ประสิ ทธิภาพ และ ต้นทุนการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นจะต้องคุม้ กับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับ
5.1.4 บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรการ
ควบคุมภายในทุกมาตรการที่บริ ษทั จัดให้มีข้ ึนโดยปฏิบตั ิตามอย่าง
สมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบตั ิงาน หรื อ วิธีการปฏิบตั ิงานที่ถกู
กําหนดร่ วมกัน โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายจัดการ ตลอดจนพนักงานของ
องค์กรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า หากได้มีการปฏิบตั ิ
ตามแล้วจะทําให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดงั นี้
5.2.1 ด้านการดําเนินงาน(Operations) มีประสิ ทธิภาพ และ ประสิ ทธิผล
ในการปฏิบตั ิงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุม้ ค่าสม
ประโยชน์
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5.2.2 ด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และทันเวลา

5.2.3 ด้านการปฏิบตั ิตามนโยบาย กฎระเบียบของกิจการ และ กฎหมาย
(Compliance) มีการปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้อง
5.3 ความสําคัญของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสําคัญที่ให้ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุ
สมผลต่อผูบ้ ริ หารในการช่วยลดความเสี่ ยงทางธุรกิจ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สินของ
กิจการ ไม่ให้รั่วไหลสู ญหาย หรื อ จากการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ช่วยให้กิจการดําเนิน
ธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมประโยชน์ และ บรรลุ
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ช่วยให้บุคลากรของกิจการปฏิบตั ิตามกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และยังช่วยปกป้ อง
คุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ อีกด้วย
การควบคุมภายใน จึงเป็ นปั จจัยสําคัญที่อยูเ่ บื้องหลังความสําเร็ จของทุก
กิจการ ไม่ว่ากิจการขนาดใหญ่หรื อเล็ก อยูใ่ นภาครัฐหรื อภาคเอกชน และไม่วา่ กิจการนั้น
อยูใ่ นกลุ่มธุรกิจประเภทใดจึงเป็ นหน้าที่ของผูบ้ ริ หารในฐานะผูน้ าํ ที่นอกจากตนเอง
จะต้องรับผิดชอบจัดสิ่ งแวดล้อม และ องค์ประกอบต่าง ๆ ของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานตนให้ดีแล้ว ยังจะต้องปลูกจิตสํานึก และกระตุน้ ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ
ตระหนักถึงความสําคัญ ที่จะต้องร่ วมมือและปฏิบตั ิตามอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
เพื่อให้มาตรการและกําไกต่าง ๆ ของระบบการควบคุมภายในซึ่งผูบ้ ริ หารกําหนดขึ้น ได้
ทําหน้าที่ให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เพราะมาตรการต่าง ๆ นั้น แม้จะได้รับการ
วางระบบหรื อกําหนดวิธีการไว้ดีเลิศเพียงใดถ้าไม่ปฏิบตั ิตามก็ยอ่ มไร้ผลโดยสิ้ นเชิง
นอกจากนี้ตอ้ งจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายในที่มีอยูน่ ้ นั โดย
สมํ่าเสมอ เพื่อให้มาตรการและกลไกต่าง ๆ นั้น มีความเหมาะสมกับสถานการณ์
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ และความเสี่ ยงที่แปรเปลี่ยนไป
การควบคุมภายใน ไม่วา่ จะได้รับการออกแบบหรื อดําเนินการอย่างไร ก็
ให้ได้เพียงความมัน่ ใจ ในระดับที่สมเหตุสมผลเท่านั้นว่าจะช่วยปกป้ องไม่ให้เกิดความ
สู ญเสี ยสู ญเปล่า หรื อการดําเนินงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์และมีประสิ ทธิภาพ แต่ไม่
สามารถที่จะเป็ นหลักประกันหรื อให้ความมัน่ ใจสมบูรณ์เต็มร้อยได้วา่ กิจการจะไม่
ประสบความล้มเหลวทางธุรกิจ ทั้งนี้เพราะการควบคุมภายใน มีขอ้ จํากัดอยูห่ ลาย
ประการ ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของคน
5.4 การให้ความร่ วมมือกับผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบจากภายนอก
บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่ วมมือย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ขอ้ มูลที่
สมบูรณ์ ต่อผูต้ รวจสอบ และ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ และ
ประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบของการควบคุมภายในว่ามีอยูเ่ พียงพอ
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มีประสิ ทธิภาพ สามารถ ตอบสนองต่อเป้ าหมายได้อย่างสมบูรณ์หรื อไม่ รวมทั้ง
มีหน้าที่เสนอแนะว่า มีจุดใดที่ควรปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนตามที่เห็นเหมาะสม

6. จรรยาบรรณของการจัดหา
ความสัมพันธ์กบั ผูค้ า้ /ผูข้ าย
6.1.1 การวางตัวกับ ผูค้ า้ / ผูข้ าย ให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจ
เท่านั้น ควรระมัดระวังอย่าให้เกิดข้อครหาได้ว่ามีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดเป็ นพิเศษกับ ผูค้ า้ /ผูข้ ายรายใดรายหนึ่งมากกว่ารายอื่น ๆ
จนอาจทําให้การตัดสิ นใจเลือกจัดหา การจัดประมูล การเจรจา
ต่อรอง ฯลฯ ไม่เป็ นไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อ
ทุกฝ่ ายได้
6.1.2 ให้เกียรติและถือว่าผูค้ า้ /ผูข้ ายเป็ นแหล่งทรัพยากรภายนอกที่
เอื้ออํานวยให้ธุรกิจของบริ ษทั ดํารงอยูไ่ ด้ ไม่ใช่ปรปั กษ์หรื อลูกไล่
ในทางการค้า หากแต่เป็ นคู่คา้ ในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน ดังนั้น
การจัดหาควรตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้บริ ษทั
และผูค้ า้ /ผูข้ ายต่างได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ไม่
ควรคํานึงถึงแต่ประโยชน์ของบริ ษทั โดยไม่มีขีดจํากัดแต่เพียงฝ่ าย
เดียว โดยไม่สนใจที่จะตรวจสอบให้แน่ชดั ว่า ผูค้ า้ /ผูข้ าย ยัง
สามารถที่จะดํารงกิจการอยูต่ ่อไปได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
หรื อไม่
6.1.3 ให้ขอ้ มูลที่เที่ยงตรง ถูกต้อง อย่างตรงไปตรงมา อยูบ่ นพื้นฐานของ
ความสัตย์จริ งของผูค้ า้ /ผูข้ าย ไม่ล่อลวงให้ผคู ้ า้ /ผูข้ ายรี บตัดสิ นใจ
ด้วยความเข้าใจที่ผดิ พลาด หรื อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่
ครบถ้วนเท่าที่ควรจะได้
6.1.4 หลีกเลี่ยงการรับของกํานัล สิ นนํ้าใจ การรับเชิญไปในงานเลี้ยง
ประเภทสังสรรค์ หรื องานเลี้ยงรับรองจากผูค้ า้ /ผูข้ ายที่จดั ขึ้นให้เป็ น
การส่ วนตัว หรื อหมู่คณะใดคณะหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง รวมถึง
การรับเชิญไปดูงานที่ผคู ้ า้ /ผูข้ ายเสนอตัวเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องให้ หรื อการรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผูค้ า้ / ผูข้ าย
สําหรับกิจกรรมภายในต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาต่าง ๆ ที่
อาจจะมีข้ ึน และป้ องกันไม่ให้เกิดความโน้มเอียงที่จะช่วยเหลือ
ตอบแทนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นพิเศษในโอกาสหลัง การรับเลี้ยงใน
รู ปอาหารกลางวัน หรื ออาหารเย็น ที่มีเจตนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้
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หรื อการเจรจาในบรรยากาศไม่เป็ นทางการ ควรทําได้ในบาง
่ายด้วย
โอกาสเท่านั้น และควรจะผลัดกันเป็ นผูอ้ อกค่าใช้6.จจรรยาบรรณของการจั
ดหา
6.1.5 ระมัดระวังอย่าให้ผคู ้ า้ /ผูข้ ายต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการจัดหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่ออยูใ่ นช่วงระยะเวลาการ
กําหนด คุณสมบัติ การเจรจาต่อรอง หรื อกําลังจะมีการตัดสิ นใจ
จัดหา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจสอบแหล่งผลิต ระบบจัด
จําหน่าย ระบบคุณภาพ ตัวอย่าง สิ นค้า ฯลฯ ควรใช้ดุลยพินิจอย่าง
เหมาะสมว่าเป็ นค่าใช้จ่ายของฝ่ ายใด
6.1.6 การเยีย่ มชมสถานที่ของผูค้ า้ /ผูข้ ายควรมีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจให้ผคู ้ า้ /ผูข้ ายได้ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมกําหนดวันเวลา
เยีย่ มชมอย่างชัดเจน ควรรบกวนเวลาของผูค้ า้ /ผูข้ ายให้นอ้ ยที่สุด
และไม่พยายามที่จะทําตัวเป็ นแขกประจําโดยไม่มีความจําเป็ นทาง
ธุรกิจที่แน่ชดั
6.1.7 ไม่หวังหรื อเรี ยกร้องผลประโยชน์ตอบแทนเป็ นการส่ วนตัวหรื อหมู่
คณะจากผูค้ า้ /ผูข้ าย ไม่วา่ ในโอกาสหรื อสถานการณ์ใด ๆ ทั้งสิ้ น
ของขวัญที่อาจจะต้องยอมรับตามมารยาทเนื่องในเทศกาลปี ใหม่ ไม่
ควรพิเศษหรื อมีมูลค่าสู งไปกว่าของขวัญมาตรฐานที่ผคู ้ า้ /ผูข้ ายได้
จัดไว้สาํ หรับแจกจ่ายให้ลูกค้าปกติทวั่ ไป ห้ามรับเงินหรื อสิ นบนไม่
ว่าในรู ปแบบใดทั้งสิ้ น
6.1.8 ไม่ติดต่อคบค้ากับ ผูค้ า้ /ผูข้ าย ที่ดาํ เนินธุรกิจในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งหรื อทั้งหมด ดังต่อไปนี้
(1) หวังผลประโยชน์ในระยะสั้นมากกว่าระยะยาว
(2) มีทศั นคติในทางลบกับระบบการค้าเสรี นิยม ระบบผูกขาด
ขัดขวางไม่ให้มีการแข่งขัน
(3) มีพฤติกรรมสมยอมกันในการเสนอราคา หวัง
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูค้ า้ /ผูข้ ายรายอื่นโดยไม่พยายามที่
จะแข่งขันกันอย่างแท้จริ ง
(4) ไม่สนใจที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย หรื อรักษา
ผลประโยชน์ให้กบั ลูกค้า
(5) เสนอผลประโยชน์ส่วนตัวให้กบั พนักงาน หรื อ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
(6) มีประวัติกลัน่ แกล้งคู่แข่งทางการค้าของตน
(7) ไม่จริ งใจ หรื อมีพฤติกรรมปิ ดบัง ไม่ตรงไปตรงมากับ
ลูกค้า
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6.2

การจัดหา
6.2.1 การรับตัวอย่างสิ นค้าไว้ทดลองใช้ จะต้องมีระยะเวลาจํากัด

และส่ งมอบตัวอย่างคืนให้กบั ผูค้ า้ /ผูข้ ายทันทีเมื่อครบกําหนด
ควรทดลองใช้สินค้าตัวอย่างนั้นอย่างระมัดระวังด้วย
วัตถุประสงค์ที่จะตรวจสอบและบันทึกข้อมูลด้านคุณภาพและ
สมรรถภาพอย่างแท้จริ ง โดยมีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้เป็ น
หลักฐาน เพื่อใช้อา้ งอิงในการพิจารณาตัดสิ นใจเมื่อถึงเวลา ไม่
ควรหยิบยืมสิ นค้า หรื อ วัสดุอุปกรณ์ของ ผูค้ า้ / ผูข้ าย
มาใช้งานด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดที่นอกเหนือไปจากนี้ท้ งั สิ้ น
6.2.2 ไม่เชิญผูค้ า้ /ผูข้ ายเข้าร่ วมยืน่ ข้อเสนอ หรื อประกวดราคาโดย
ไม่ได้มีความต้องการจัดหาอย่างแท้จริ ง หรื อตั้งใจไว้แล้วว่าจะ
ไม่จดั หาจาก ผูค้ า้ /ผูข้ ายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูค้ า้ /ผูข้ าย
ที่เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความตั้งใจ และ
ความสามารถที่จะเข้าร่ วมแข่งขันโดยหวังจะได้รับการจัดหาใน
ที่สุด เท่านั้น ไม่ควรเชิญผูค้ า้ /ผูข้ ายมาประกวดราคาเพียงเพื่อจะ
ใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับตั้งเงื่อนไขต่อรองกับ ผูค้ า้ / ผูข้ าย ราย
อื่น หากต้องการเพียงตัวเลขในการประมาณการ ค่าใช้จ่าย
หรื อจัดทํางบประมาณ จะต้องแจ้งให้ผคู ้ า้ /ผูข้ ายทราบอย่างแจ้ง
ชัดล่วงหน้า
6.2.3 ให้กติกา โอกาส เวลา เนื้อหา และตัวเลขข้อมูลที่ชดั เจนถูกต้อง
และปฏิบตั ิต่อ ผูค้ า้ /ผูข้ าย ที่เข้าร่ วมประกวดราคาโดยทัดเทียม
กัน หากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับข้อมูลเพิม่ เติม ข้อมูล
เพิ่มเติมนั้นควรถูกส่ งไปยังรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ร้องขอด้วย หรื อ
หากรายหนึ่งรายใดร้องขอและได้รับอนุญาตให้เลื่อนกําหนด
วันส่ งเอกสารการเสนอราคา ก็จะต้องแจ้งวันครบกําหนดใหม่
นั้นให้รายอื่น ๆ ทราบโดยทันทีเช่นกัน
6.2.4 รักษาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากผูเ้ สนอราคา หรื อผูเ้ ข้าร่ วม
ประกวดราคาแต่ละรายไว้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยตัวเลข
ราคา หรื อข้อมูลทางเทคนิคที่ได้รับจากรายหนึ่งให้กบั รายอื่น
ทราบเพื่อหวังผลประโยชน์ ซึ่งอาจจะได้มาแต่เพียงในระยะสั้น
แต่ตอ้ งแลกกับการสู ญเสี ยความไว้วางใจจากผูค้ า้ /ผูข้ ายทั้งหมด
ระมัดระวังผูท้ ี่ทาํ ตัวเป็ นนายหน้าหาข้อมูล และไม่ตอบคําถาม
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ใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจนําไปสู่ การรั่วไหลของ
ข้อมูลทั้งสิ้ น
6. จรรยาบรรณของการ

6.2.5 ไม่ฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์ หรื อทําโทษ ผูค้ า้ / ผูข้ าย จาก
ความผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่ได้ต้ งั ใจ หากพบว่าราคาที่เสนอโดย
ผูค้ า้ /ผูข้ าย ตํ่าผิดปกติควรตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ใจ และ
ขอคํายืนยันจาก ผูเ้ สนออีกครั้งหนึ่งว่าจะคงราคาตามที่เสนอ
นั้นนํากลับไปคํานวณใหม่ หรื อจะยกเลิก ทั้งนี้ ต้องระมัดระวัง
ด้วยว่าไม่มีการเปิ ดเผยข้อได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบจากผูเ้ สนอรายนี้
ให้รายอื่น ๆ
6.2.6 ดําเนินการจัดหาอย่างโปร่ งใส ยุติธรรม และซื่อสัตย์ และไม่ให้
มี อิทธิพลใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรมแทรกแซงได้ ในการจัดหา
เครื่ องจักร จัดซื้ออะไหล่ จ้างงานรับเหมา จัดซื้อภาชนะบรรจุ
และรายการจัดหาอื่น ๆ ที่มูลค่าธุรกิจรวมสู งเกินกว่า 50,000
บาท ควรต้องมีการติดต่อกับคู่คา้ อย่างน้อย 2 ราย เพื่อ
เปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพ และให้มีคณะกรรมการ จัดซื้อ/
จัดหา ทํารายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่ออธิบายถึงเหตุผลใน
การตัดสิ นใจ
6.2.7 การเจรจาต่อรอง
6.3.1 ทําการเจรจา โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของ
ความสัมพันธ์ฉนั ท์ธุรกิจ ที่พยายามจะช่วย
แก้ปัญหา และหาทางออก หรื อหาข้อสรุ ปอัน
พอใจ และยอมรับได้ของทั้งสองฝ่ าย
ไม่เจรจาด้วยวิธีหลอกล่อ หรื อขู่เข็ญบังคับ หรื อ
โดยไม่มีหลักการและเหตุผล
6.3.2 ไม่ควรเจรจาโดยลําพัง และไม่มีบนั ทึก
หลักฐาน เพื่อเป็ นการป้ องกันข้อครหาต่าง ๆ
ตัวแทนในการเจรจาของกลุ่มบริ ษทั ควรมีไม่นอ้ ย
กว่า 2 คนไม่ว่าจะเป็ นการเจรจาอย่างเป็ นทางการ
หรื อไม่กต็ าม หากไม่จาํ เป็ นจริ งๆ ควรหลีกเลี่ยง
การเจรจาทางโทรศัพท์ หลังจากการเจรจาแล้ว
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ควรมีการสรุ ปประเด็นเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และลงชื่อ เป็ นหลักฐานร่ วมกันโดยผูเ้ ข้าร่ วมการ
เจรจาทุกฝ่ าย

6.4

การเปิ ดเผยผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกัน
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจในการจัดหาและผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนต้อง
เปิ ดเผย รายละเอียดเรื่ องธุรกิจ หรื อผลประโยชน์ส่วนตัวทุก
ชนิด ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นการจัดหาให้บริ ษทั ได้รับทราบ
โดยไม่ตอ้ งมีการทวงถาม ต้องเปิ ดเผยการถือหุน้ หรื อ
ผลตอบแทนจากกิจการที่เป็ น ผูค้ า้ / ผูข้ าย สิ นค้าหรื อบริ การ
ให้กบั บริ ษทั ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อมีญาติ พี่นอ้ ง
ใกล้ชิดทํางาน หรื อเป็ นหุน้ ส่ วน หรื อดํารงตําแหน่ง
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7. นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
7.1

7.2

ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
การบันทึกรายการทางธุรกิจของบริ ษทั มีความสําคัญสําหรับการจัดทํา
รายงานทางการบัญชีและการเงินที่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง ทันเวลา สมเหตุผล
และเชื่อถือได้ เพือ่ เสนอต่อผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ่ วมทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ดังนั้นจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนกระบวนการ
ควบคุมทางการบัญชีและการเงิน ระเบียบปฏิบตั ิ และระบบการ ควบคุมภายใน
รวมถึงข้อกําหนดทางการบัญชีและการเงินของบริ ษทั
การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกรายการของบริ ษทั จะต้องถูกต้อง ครบถ้วน
และสามารถตรวจสอบได้
บุคลากรทุกระดับ ต้องดําเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้อง และเป็ นไป
ตามระเบียบปฏิบตั ิและข้อกําหนดต่าง ๆ ของบริ ษทั รวมทั้งมีเอกสารหลักฐาน
ประกอบการลงรายการทางธุรกิจที่ครบถ้วน และให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์อย่าง
เพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา เพื่อให้พนักงานบริ ษทั ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
บันทึก การจัดทํา และการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึก
และจัดทํารายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษทั ลงในระบบบัญชี
ของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วน
รายงานทางการบัญชีและการเงิน
เพื่อให้ผทู ้ ี่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก การจัดทํา การประเมิน และการ
รักษาข้อมูล และ/หรื อ รายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริ ษทั พึง
ระลึกอยูเ่ สมอว่า บริ ษทั ให้ความสําคัญอย่างสู งกับความถูกต้องของรายการ บันทึก
ต่าง ๆ เพือ่ ให้รายงานทางการบัญชีและการเงินได้ถูกจัดทําขึ้น โดยมีการพิจารณา
เลือกใช้นโยบายทางการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอ และเป็ นไป
ตามหลักการบัญชีซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไป รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
อย่างเพียงพอ และเป็ นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริ ษทั
พนักงานทุกคน ต้องไม่กระทําการบิดเบือนข้อมูลหรื อสร้างรายการ
เท็จไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน หรื อ
ข้อมูลรายการทางด้านฝ่ ายปฏิบตั ิการ โดยพนักงานทุกคนควรตระหนักว่าความ
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ถูกต้องของ รายงานทางการบัญชีและการเงิน เป็ นความรับผิดชอบร่ วมกันของ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร พนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ทางการบัญชีและการเงิน รวมทั้งพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการ จัดเตรี ยม และ/หรื อ ให้ขอ้ มูลรายการทางธุรกิจ
7.3

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย
บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ และ ข้อกําหนด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ เพื่อให้การ
จัดทําบัญชีและบันทึกทางการเงินของบริ ษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
เช่นเดียวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ในความรับผิดชอบอื่น ๆ ของตน บุคลากรทุก
ระดับจะต้องยึดหลักความซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ และความซื่อตรงในการ
จัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซื่ อตรงดังกล่าวหมายรวมถึงการไม่ยงุ่ เกี่ยวกับ
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรื อผิดจริ ยธรรมด้วย ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่อนุญาตให้มี
การบันทึกข้อมูลอันเป็ นเท็จ หรื อทําให้เข้าใจผิดโดยเจตนาโดยเด็ดขาด
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8. นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ
8.1

8.2

8.3

การให้ความสนับสนุนต่อสังคมและชุมชน
บริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่ และนโยบายในการให้ความสําคัญกับกิจกรรมใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อ
8.1.1 การพัฒนาสังคมชุมชน สิ่ งแวดล้อม และมุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี
8.1.2 สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน
8.1.3 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สถานศึกษา และศูนย์รวม
ของศาสนาทุกศาสนาตามความเหมาะสม
การให้ความสนับสนุนระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย
8.2.1 บริ ษทั ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย และส่ งเสริ มให้
บุคลากรปฏิบตั ิหน้าที่ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ
8.2.2 บริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินไม่วา่
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมแก่นกั การเมืองหรื อพรรค
การเมืองใด ๆ เพือ่ ผลประโยชน์ของนักการเมืองหรื อพรรค
การเมืองนั้น ๆ
การสนับสนุนทางราชการ
บริ ษทั จะให้การสนับสนุนกิจการที่เอื้อประโยชน์ต่อสาธารณชนของรัฐ
โดยคํานึงถึงท้องถิ่นที่บริ ษทั มีการดําเนินธุรกิจด้วยเป็ นหลัก

31

9. นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริษัท
9.1

กรรมการ ฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ พนักงานของผูร้ ับจ้างของ
บริ ษทั ในบางครั้งจะต้องทํางานกับข้อมูลและเอกสารที่ไม่สามารถเปิ ดเผยต่อ
บุคคลภายนอกได้ และ/หรื อ เป็ นความลับทางการค้า การปกป้ องข้อมูลทาง
การค้ามีความสําคัญอย่างยิง่ ต่อธุรกิจ
ผูท้ ี่ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ
พนักงานของผูร้ ับจ้างของบริ ษทั มีหน้าที่ตอ้ งยอมรับพันธะผูกพันทางกฏหมาย
และจรรยาบรรณที่จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูล และเอกสารที่เป็ นความลับ หรื อ
ความลับทาง การค้านั้น ๆ อีกเป็ นเวลาสองปี เมื่อพ้นจากหน้าที่ไปแล้ว
9.2 การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
ทุกข้อมูลที่ออกไปสู่ สาธารณชนต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
ผูจ้ ดั การ โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะเป็ นผูต้ อบเองหรื อมอบหมายให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดเป็ น
ผูใ้ ห้หรื อ ผูต้ อบแล้วแต่กรณี
9.3
การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
ไม่เปิ ดเผย หรื อ แสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริ ษทั เมื่อ
มีบุคคลภายนอกถามความเห็นของท่าน ขอให้ท่านถามตนเองก่อนว่าท่านมีหน้าที่
ในการตอบ คําถามเหล่านั้นหรื อไม่หากไม่มีหน้าที่ขอให้ปฏิเสธการแสดง
ความเห็นต่าง ๆ ด้วยความสุ ภาพ
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10. นโยบายเกี่ยวกับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ การสื่อ
โ
10.1

10.2

การใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริ การ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื ออุปกรณ์การสื่ อสาร โทรคมนาคม ถือเป็ นความรับผิดชอบ
ร่ วมกันของบุคลากรทุกระดับ ที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างเหมาะสม เชื่อถือได้
ตามมาตรฐานของการดําเนินธุรกิจ และสอดคล้องตามนโยบายและจรรยาบรรณ
ของบริ ษทั
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) Internet
บริ ษทั สนับสนุนให้มีบริ การ Internet เพื่อให้บุคลากรสามารถ
ทํางานได้บรรลุเป้ าหมาย หรื อ วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้มีการใช้บริ การ Internet เพื่อเป็ นกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจและเป็ นเครื่ องมือแห่งการเรี ยนรู ้รวมถึงการใช้ในกิจกรรม
ส่ วนตัวตามสมควร แต่หา้ มมิให้นาํ ไปใช้ในธุรกิจส่ วนตัว
ตลอดเวลาที่ใช้บริ การ Internet ทั้งในและนอกเวลาทํางาน
จะต้องรับผิดชอบที่จะหลีกเลี่ยง Internet Site ที่บริ ษทั ถือว่าผิดกฎหมาย
หรื อละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และผูใ้ ช้บริ การจะต้องงดเว้นที่จะเผยแพร่
ข้อมูลหรื อข่าวสารของ Internet Site ดังกล่าวต่อผูอ้ ื่น
บริ ษทั มีสิทธิที่จะติดตามดูแลการใช้บริ การ Internet และปิ ดกั้นการ
เข้าถึง Internet Site ดังกล่าว และถ้าผูใ้ ช้ Internet มีขอ้ สงสัยว่า Internet Site
ใดที่บริ ษทั ถือว่าผิดกฎหมาย หรื อละเมิดศีลธรรม
กิจกรรมบน Internet ถือว่าเป็ นกิจกรรมสาธารณะ ผูใ้ ช้จะต้อง
พิจารณาใช้อย่างระมัดระวัง การส่ ง Internet E-mail สําหรับข้อมูลที่เป็ น
ความลับจะต้องดําเนินการเข้ารหัสที่เหมาะสมด้วย
(2) Electronic Mail (E-mail)
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการให้มีระบบ Electronic mail (E-mail) เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับได้ใช้ในการสื่ อสารโดยปกติในกิจกรรมของบริ ษทั
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สําหรับการใช้เพือ่ กิจกรรมส่ วนตัวสามารถทําได้ตามสมควร แต่บริ ษทั
ไม่อนุญาตให้นาํ ไปใช้ในธุรกิจส่ วนตัว

ผูใ้ ช้บริ การ E-mail จะต้องรับทราบว่าเนื้อหาของ E-mail
ซึ่งรวมถึง E-mail ส่ วนตัวที่เก็บอยูใ่ นระบบ E-mail ของบริ ษทั
อาจจะถูกตรวจสอบด้วยเหตุผลที่เหมาะสม โดยผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
จากบริ ษทั
พนักงานที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเนื้อหา E-mail ของ
ผูอ้ ื่นจะกระทําการดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผูม้ ี
อํานาจเท่านั้น
ผูท้ ี่เข้าถึงเนื้อหาของ E-mail ของผูอ้ ื่นโดยมิได้รับอนุญาต
จะถือว่ามีความผิด
(3) การเข้าถึงข้อมูล (Access)
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่มีสิทธิเข้าถึง
แฟ้ มข้อมูล หรื อโปรแกรม ไม่วา่ จะเก็บในรู ปของแฟ้ มข้อมูล
คอมพิวเตอร์ หรื อ รู ปแบบ อื่น ๆ
การพยายามเข้าถึงข้อมูลเพื่อดู ทําซํ้า เผยแพร่ ลบทิ้ง ทําลาย
หรื อเปลี่ยนแปลงข้อมูล เปลี่ยนรหัสผ่าน หรื อ กระทําการอื่นใด ที่
ทําให้เกิด ความเสี ยหายโดยผูท้ ี่ไม่ได้รับมอบหมาย บริ ษทั ถือว่ามี
ความผิด
(4) การใช้สื่อโทรคมนาคม
อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร
โทรศัพท์ มือถือ วิทยุกลุ่ม
บริ ษทั ได้ดาํ เนินการให้มีระบบการสื่ อสารโทรคมนาคม
เพื่อให้บุคลากรใช้ในการสื่ อสารเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษทั
สําหรับการใช้เพือ่ กิจกรรมส่ วนตัวสามารถทําได้ตามสมควร แต่ไม่
อนุญาตให้นาํ ไปใช้ในธุรกิจส่ วนตัว
อุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคมบริ ษทั มีไว้ให้บุคลากรได้
ใช้ตาม ความจําเป็ นในการดําเนินธุรกิจตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มิใช่ให้ตาม ตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ดังนั้น การนํา
อุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคม ไปใช้ในธุรกิจส่ วนตัว บริ ษทั ไม่
อนุญาตให้กระทํา
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10.3

ผูป้ ฏิบตั ิงานสมทบ พนักงานของผูร้ ับจ้าง หรื อ พนักงานจากบริ ษทั ที่ปรึ กษา
การมอบหมาย หรื อ อนุญาตให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสมทบ พนักงานของผู ้
รับจ้าง หรื อพนักงานจากบริ ษทั ที่ปรึ กษา ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริ ษทั หรื อ
อุปกรณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงลิขสิ ทธ์ของซอฟท์แวร์ โปรแกรม และ
อุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคม หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องดูแลให้การใช้ และ
การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์การสื่ อสารโทรคมนาคม ดังกล่าวใน
ขอบเขตที่จาํ กัด ตามความจําเป็ นที่จะใช้ทาํ งานเพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั
เท่านั้น
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11. นโยบายด้ านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม
11.1

11.2

บุคลากรทุกระดับ ต้องมีความมุ่งมัน่ มีจิตสํานึกที่ดี และมี ความรับผิดชอบ
ร่ วมกัน ต่อบริ ษทั ที่จะดําเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภายใต้นโยบายและ
ระบบการบริ หารจัดการด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมของ
บริ ษทั โดยต้องยึดถือและปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ตามนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบตั ิที่ได้กาํ หนดไว้ในเรื่ องดังกล่าว ให้เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และมีการปรับปรุ งผลการดําเนินงานด้านสุ ขภาพอนามัย ความ
ปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และดํารงอยูเ่ ป็ นวัฒนธรรมองค์กร ที่ดี
ตลอดไป
บริ ษทั จะกระทําทุกวิถีทางเยีย่ งผูด้ าํ เนินการที่ดี เพื่อให้มนั่ ใจว่าจะไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ต่อ
พนักงานและทรัพย์สินของบริ ษทั ผูร้ ับเหมา สาธารณชน และระบบนิเวศน์ที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุเจตจํานงดังกล่าวในข้อ 11.1 บริ ษทั จะดําเนินการ ดังต่อไปนี้
11.2.1 มุ่งมัน่ ให้ผบู ้ ริ หารให้ความสําคัญสู งสุ ดในการดําเนินงานที่ถูก
หลักเกณฑ์ ด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
11.2.2 มุ่งมัน่ ให้กิจกรรม และ การดําเนินงานต่าง ๆ ของบริ ษทั
สอดคล้องตามข้อกําหนดกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ด้านสุ ขภาพ
อนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
11.2.3 มุ่งมัน่ ให้เกิดการสํารวจ วิเคราะห์ และ ควบคุมอันตรายทั้งหลายที่
อาจเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั โดยประสานระบบการ
จัดการ ด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม
11.2.4 มุ่งมัน่ ให้ พนักงานบริ ษทั และ ผูร้ ับเหมา ได้รับการฝึ กอบรม และ
พัฒนา จิตสํานึกด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม
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11.2.5 จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัย ตลอดจนส่ งเสริ ม
ให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย และการมีส่วนร่ วมจากพนักงาน
ทุกคน ในการป้ องกันและรายงานอุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์ สภาพการ
ปฏิบตั ิงาน และสภาวะ ที่ไม่ปลอดภัย
11.2.6 ป้ องกันมิให้เกิดโรคจากการทํางาน และ ส่ งเสริ มให้พนักงาน
บริ ษทั ผูร้ ับเหมา มีสุขภาพอนามัยที่ดี

11.2.7 ปรับปรุ งผลการดําเนินงาน ด้านสุ ขภาพอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่ งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาหาข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่มี
ในการดําเนินงานแต่แรกเริ่ ม การสื บสวนอุบตั ิเหตุและอุบตั ิการณ์
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริ ง และการดําเนินการแก้ไข
11.2.8 มุ่งมัน่ ให้กิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั พัฒนาแบบยัง่ ยืน โดยใช้
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และผลิตของเสี ยน้อยที่สุด
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