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สารจากประธานกรรมการ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน) ดาเนินกิจกรรมทางด้านธุรกิจ โดยยึดถือนโยบาย และหลักการตลอดจนการ
ปฏิบตั ิในแนวทางของการกากับกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ดี โดย
บริษัทเชื่อว่าสิ่งเหล่านีจ้ ะส่งผลให้บริษัทฯมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กบั
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกคนโดยสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และค่านิยมขององค์กรดังนี ้
วิสัยทัศน์
คิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูงเพื่อชีวติ ที่ดีขึน้
พันธกิจ
1. คิดค้นผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคณ
ุ ภาพ และนวัตกรรม
2. สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
3. ส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคณ
ุ ภาพรวดเร็ว และคุม้ ราคา
ค่านิยมองค์กร
1. ทางานเป็ นทีม
2. มุ่งมั่นบริการลูกค้า
3. มุ่งเน้นคุณภาพ
4. มีความคิดสร้างสรรค์
5. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ยึดมั่นความซื่อตรง
บริษัทฯ ดาเนินการจัดทาคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจนีข้ นึ ้ เพื่อให้ยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในทิศทางเดียวกัน โดยมีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนีร้ ายละเอียดของเนือ้ หาใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” นีจ้ ะเป็ นไป
เพื่อให้เหมาะสมกับ แนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ฯ โดยกาหนดให้เป็ นหน้าที่รบั ผิดชอบของกรรมการผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบตั ิตาม“จรรยาบรรณธุรกิจ” นีเ้ พื่อนาไปสู่การกากับดูแลกิจการที่ดี อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เติบโต
อย่างยั่งยืนตามพันธกิจต่อไป

(นายเอนก พิเชฐพงศา)
ประธานกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณธุรกิจ
1. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทยึดหลักปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และเท่าเทียมกัน ดังนัน้
บริษัทจึงได้กาหนดให้กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ ของบริษัทฯดังนี ้
1.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และไม่กระทาการ
ใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
1.1.1 ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และ
เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
1.1.2 บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี และยึด
มั่นการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเจริญเติบโต มูลค่าเพิ่ม ให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนแก่ผถู้ ือหุน้
1.1.3 ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผูถ้ ือ
หุน้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแล
รวมทัง้ จัดให้มีช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย
1.1.4 กากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัดเพื่ อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่
ตนเอง หรือผูอ้ ื่นในทางมิชอบ ( Abusive self – dealing ) หรือการดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผูถ้ ือหุน้
1.2 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท ซึ่งจะนาพาให้บริษัทไปสู่ความสาเร็จ และ
บรรลุตามเป้าหมายที่ตัง้ ไว้ บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม ปราศจากการ
เลือกปฏิบตั ิหรือการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ รวมทัง้ ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
1.2.1 ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
1.2.2 จัดให้มีการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานที่ เป็ นธรรม โดยพิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับตาแหน่งงาน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.2.3 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่พนักงาน ตามความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตาแหน่งงาน
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการ
ดาเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงได้กบั บริษัทอืน่ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

1.2.4 จัดให้มีสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กบั พนักงาน โดยไม่นอ้ ยกว่าที่กฎหมายกาหนด เช่น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การประกันสุขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจาปี
เงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ เป็ นต้น
1.2.5 จัดให้มีการแต่งตั้งการโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษพนักงาน อย่างโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ โดยปฏิบัติดว้ ยความสุจริต เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และตั้ง อยู่บนพืน้ ฐานของ
ความรู ้ ความสามารถ ความเหมาะสม และข้อเท็จจริง
1.2.6 สนับสนุน และให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่าเสมอ โดย
ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู ้ ความสามารถอย่างเหมาะสมกับภาระหน้าที่ เพื่อ
ความก้าวหน้าในการทางาน
1.2.7 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยเมตตาธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจก
ชน และศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
1.2.8 เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางานที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พนักงาน เพื่อให้พนักงานทางานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคี ทางานเป็ นทีม และ
เอือ้ เฟื ้ อเผื่อแผ่ต่อกัน รวมถึงวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจิตสานึกของ
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ตลอดจนการเป็ นพลเมืองที่ดี
1.2.9 ดูแ ลรัก ษาสภาพแวดล้อ ม และสุข ภาพอนามั ยในสถานที่ ท างานเพื่ อ ให้มีค วามปลอดภัยต่อ
สุขภาพอนามัย ชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการรณรงค์ และสร้าง
จิตสานึกในเรื่องดังกล่าวให้แก่พนักงาน
1.2.10 รับฟั งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดต่างๆ จากพนักงาน
ทุกระดับอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกาหนดไว้ โดยมีกระบวนการ
ในการด าเนิ น การการแก้ไ ข รวมถึ ง มาตรการคุ้ม ครองผู้ร อ้ งเรี ย น และผู้แ จ้ง เบาะแส อย่ า ง
เหมาะสม และเป็ นธรรม
1.2.11 ส่ ง เสริม การมีส่วนร่วมของพนั กงาน ในการกาหนดทิ ศทางการทางาน และแก้ไขปั ญ หาของ
หน่วยงาน และบริษัท
1.2.12 บริหารงานโดยระมัดระวัง และหลีกเลี่ ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
1.3 การปฏิบตั ิต่อลูกค้าบริษัท
บริษัทฯ มุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการ และสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยได้
กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิไว้ ดังนี ้
1.3.1 ผลิตสินค้า และบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

1.3.2 คิดค้น และพัฒนาสินค้า ที่มีนวัตกรรม รูปแบบทันสมัย โดดเด่น และตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า
1.3.3 กาหนดราคาสินค้า และบริการ ภายใต้ราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม คุม้ ค่า คุม้ ราคา และมีบริการ
ก่อน และหลังการขายที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า
1.3.4 จัดให้มีช่องทางการจัดจาหน่ายที่หลากหลาย มีคลังสินค้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับความต้องการ
ของลูกค้า ตลอดจนมีระบบ Membership Program ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ รวมทัง้ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และบริการ ที่ทาหน้าที่ในการให้ขอ้ มูล ตอบ
ข้อซักถาม ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของบริษัทฯ เพื่อคงไว้ซ่งึ ความสัมพันธ์อนั ดีต่อลูกค้า
1.3.5 มีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตรวจสอบได้ โดยใช้เทคโนโลยี และระบบ GPS ใน
การติดตาม และควบคุมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา ไม่มี
สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง
1.3.6 มีการสารวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้สินค้า และบริการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจา
ทุกปี เพื่อนาไปปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
1.3.7 บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรม ให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้า และผู้สนใจได้มีความรู ค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวสินค้า บริการ และการติดตัง้ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
1.3.8 มีระบบ และช่องทางในการรับข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่รวดเร็ว และหลากหลาย
เพื่อที่จะได้ดาเนินการป้องกัน และแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง พัฒนาสินค้า และบริการต่อไป
1.3.9 ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับลูกค้า
1.3.10 ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ เท่าเทียม เสมอภาค เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของบริษัท
1.3.11 ปฏิบตั ิตามสัญญา หรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรม ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตั ิได้
ต้องรีบเจรจากับลูกค้าล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.3.12 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อ
เหตุการณ์ โดยไม่ปกปิ ดบิด เบือนเนือ้ หา ให้ขอ้ มูลเท็จ หรือทาให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสาร
ออกไป
1.3.13 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ไม่เปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รบั ความยินยอม
จากลูกค้า เว้นแต่เป็ นการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
และผูท้ ่ีเกี่ยวข้องโดยมิชอบ

1.4 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้
บริษัทตระหนักถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ
รักษาผลประโยชน์รว่ มกันกับคู่คา้ โดยได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
1.4.1 ดูแลให้มีระบบการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้า และบริการที่มีความโป่ รงใส โดยปฏิบัติต่อคู่คา้ ทุกราย
อย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรม รวมทัง้ กาหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบตั ิในการคัดเลือกคู่
ค้าไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม และยตุิธรรม
1.4.2 ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้ และจัดทาหนังสือแจ้งในเรือ่ ง
ดังกล่าวให้ค่คู า้ ทุกรายรับทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบตั ิตาม
1.4.3 จัดทาสัญญาที่เป็ นธรรม และปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
กรณี ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่คา้ ทราบเพื่ อร่วมกันพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.4.4 รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่คา้ อย่างสม่าเสมอ และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และผู้
ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากคู่คา้
1.4.5 รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั่งยืนกับคู่คา้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม
1.5 การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี ้
บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนีท้ ุกรายอย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม โดยได้กาหนดแนวทางใน
การปฏิบตั ิไว้ ดังต่อไปนี ้
1.5.1 ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด และเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาการค้า และเงินกูอ้ ย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการ
ชาระคืนเงินกู้ การดูแลหลักทรัพย์คา้ ประกัน และไม่ใช้เงินที่ได้รบั จากการกูย้ ืมไปในทางที่ ขดั กับ
วัตถุประสงค์และข้อตกลงที่ทาไว้กบั เจ้าหนี ้ กรณีท่ไี ม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบแจ้งให้
เจ้าหนีท้ ราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
1.5.2 ไม่ ใ ช้วิ ธี การที่ไม่ สุจริต ปกปิ ด ข้อ มูล หรื อ บิ ด เบื อ นข้อ เท็ จจริง อัน จะท าให้เจ้า หนี ้ได้รับความ
เสียหาย
1.5.3 ไม่เรียก ไม่รบั หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริตกับเจ้าหนี ้
1.5.4 เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้องครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี ้ อย่างสม่าเสมอ
1.5.5 บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนีม้ ่ นั ใจ ในสถานะทางการเงิน และความสามารถในการชาระหนีท้ ่ีดีของ
บริษัท

1.6 การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายในการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม โดยยึดหลักปฏิบตั ิดงั นี ้
1.6.1 ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และเป็ นธรรม โดยไม่กีดกันผูอ้ ื่นสาหรับการเข้าร่วม
การแข่งขันทางธุรกิจ
1.6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริต หรือไม่เหมาะสม
1.6.3 ไม่ทาลายชื่ อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายแก่คู่แข่งทางการค้า โดย
ปราศจากข้อเท็จจริง หรือกระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
1.6.4 ไม่คดั ลอก เลียนแบบ ตราสินค้า รูปแบบลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปั ญญาของคู่แข่ง
1.7 การปฏิบตั ิต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็ นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกาหนดแนวปฏิบัติ
ดังต่อไปนี ้
1.7.1 ดูแล ป้องกัน และหลีกเลี่ ยงการดาเนินงานของบริษั ทอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
1.7.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบคาสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม อันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของบริษัท
1.7.3 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมตามกาลังความสามารถ รวมทัง้
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.7.4 ฝึ กอบรมให้ความรู ้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่บุคลากรทุกระดับของบริษัทอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
1.7.5 ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคุม้ ค่า และส่งเสริมการนา
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
1.7.6 กาหนดให้การจัดการพลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่ อง และกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลั งงานในแต่ละปี โดยถื อว่าการ
อนุรกั ษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
บริษัท ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องรวมทัง้ จารีต ประเพณี และศีลธรรมอันดีอย่างเคร่งครัด จึงได้กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และเคารพจารีตประเพณีทอ้ งถิ่ นที่
บริษัทเข้าไปดาเนินธุรกิจ และศีลธรรมอันดี เช่นกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ สิง่ แวดล้อม สิทธิมนุษยชน ภาษีอากร สารเสพ
ติด ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ไม่ช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมมือ หรือส่งเสริมการหลีกเลี่ยง หรือฝ่ าฝื นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ
ระเบียบกฎเกณฑ์ จารีตประเพณี และศีลธรรมอันดี
2.3 เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือการไม่ปฏิบั ติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์จารีตประเพณี และ
ศีลธรรมอันดี ให้รายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งผ่านทางช่องทางการรับเรื่ อง
ร้องเรียนที่บริษัทกาหนดไว้ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ และเปิ ดเผยข้อมูลกับ
หน่วยงานกากับดูแลทัง้ ภายใน และภายนอก
3. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทเคารพต่อคุณค่า และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ของทุกคน โดยไม่กระทาการใดๆ และไม่ส่งเสริมการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเสมอภาคกันบนพืน้ ฐานของศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และให้ความ
เคารพต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
3.2 มีกระบวนการในการสรรหาและว่าจ้าง ฝึ กอบรม และให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเสมอภาค ยุติธรรม
โปร่ง ใส โดยให้ความสาคัญในเรื่ องความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ในการท างานเป็ นหลัก มิ ได้
คานึงถึงเชือ้ ชาติ สัญชาติ ภาษาศาสนา ชนชัน้ เพศ อายุ และการศึกษา
3.3 เคารพในความเป็ นส่วนตัวของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน โดยรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็ นความลับ
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รบั ความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูล
หรือได้กระทาไปตามระเบียบบริษัท หรือกฎหมาย
3.4 ส่ ง เสริม ให้มีการปฏิ บั ติต ามหลัก สิท ธิ มนุษยชนสากล และไม่ สนับ สนุน กิ จการที่ ล่วงละเมิด หลักสิทธิ
มนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การเลือกปฏิบตั ิเป็ นต้น
4. จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
4.1 ปกป้องทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษั ท โดยไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริษัทไปทาซา้ ดัดแปลง หรือ
กระทาใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบริษัท
4.2 ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของผู้อื่นและหากพบเห็นการกระทาที่
อาจจะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านทาง
ช่องทางที่บริษัทกาหนดไว้
4.3 ปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทัง้ หมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบตั รลิขสิทธิ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิอื่นๆ

4.4 ในกรณี ท่ีมีงานอันมีลิขสิทธิ หรือทรัพย์สินทางปั ญญาอื่ นใด เกิดขึน้ จากการปฏิบัติงานของพนัก งาน
ลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปั ญญาเหล่านัน้ ย่อมตกเป็ นของบริษัท
4.5 การนาซอฟต์แวร์ใดๆ มาใช้ในระบบสารสนเทศของบริษัทจะต้องได้รบั อนุญาต และมีลิขสิทธิ ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านัน้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ หรือนามาใช้ดว้ ยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รบั อนุญาต
จากบริษัทผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์นนั้ ๆ
5. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชั่น
5.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษั ท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอรรัปชั่ น และ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ ระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชั่นในทุกรูปแบบ ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
5.2 ในการดาเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รปั ชั่น บริษัทกาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ในเรื่องต่อไปนีด้ ว้ ยความระมัดระวัง
5.2.1 การให้ และรับสินบน
ห้ามให้ หรือรับสินบนในรูปแบบใดๆ เพื่อตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทัง้ สิน้ และห้าม
มอบหมายให้ผอู้ ื่นให้ หรือรับสินบนแทนตนเอง
5.2.2 ของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
การให้ หรือรับของขวัญ การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็ นส่วนสาคัญในการสร้าง หรือคงไว้
ซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตามการให้ หรือรับของขวัญ และการเลีย้ งรับรอง ต้องเป็ นไป
ตามการกระทาในวิสยั ที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ และตามปกติธุรกิจ รวมทัง้
จะต้อ งเป็ น ไปตามหลั ก จริย ธรรม และจรรยาบรรณของบริ ษั ท และถู ก ต้อ งตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แต่ตอ้ งมีมูลค่าพอสมควรตามสถานการณ์ และไม่เป็ นการกระทาเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบตั ิ ซึ่งอาจนาไปสู่ปัญหาการคอร์รปั ชั่น
5.2.3 การช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทฯ มีความเป็ นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนทางการเงิน
หรือทรัพย์สินใดๆ แก่พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง หรือกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม บริษัทฯ เคารพในสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
พนักงาน อย่างไรก็ตามจะต้องไม่กระทาในนามของบริษัท
5.2.4 การบริจาคเพื่อการกุศล การสาธารณประโยชน์ และเงินสนับสนุน
การให้เงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทาในนามบริษัทเท่านัน้ โดยการ
บริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็ นมูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กร
เพื่อประโยชน์สงั คมที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้โดยจะต้องจัดทาบันทึก ระบุ
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ชื่อผู้รับการบริจาค วัตถุประสงค์ในการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบเพื่ อเสนอต่อผูม้ ีอานาจ
อนุมัติการใช้เงิน หรือทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนโครงการ ต้องระบุช่ือในนามบริษัทเท่านัน้ โดยเงิน
สนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจภาพลักษณ์ท่ีดี และชื่อเสียงของบริษัท ทัง้ นีต้ อ้ งมีการระบุ
วัตถุประสงค์ท่ีชดั เจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยจะต้องจัดทาบันทึกระบุช่ือผูร้ บั สนับสนุน
วัตถุประสงค์ในการให้เงินสนับสนุน พร้อมเอกสารประกอบเพื่อเสนอต่อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการให้
หรือรับเงินบริจาค เพื่อการกุศล สาธารณประโยชน์ หรือเงินสนับสนุนจะต้องไม่ถูกนาไปใช้เพื่ อ
เป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
ในการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด ระเบียบของบริษัท โดยมีความโปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงดาเนินการประเมินเพื่ อคัดเลือกผูข้ าย ผูใ้ ห้บริการ ตามระเบียบการจัดซือ้
อย่างเคร่งครัดและทาหนัง สื่อแจ้งให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการ ทราบถึงนโยบาย และมาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชั่นของบริษัท รวมทัง้ ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน นอกจากนั้นบริษัทสงวนสิทธิ ที่
จะยกเลิกการจัดซือ้ จัดจ้างหากพบว่าผูข้ าย ผูใ้ ห้บริการ กระทาการคอรรัปชั่น ให้สินบน
เมื่ อ พบเห็ น การกระท าที่ เ ข้า ข่ า ยคอร์รัป ชั่น พนัก งานจะต้อ งไม่ พึ ง ละเลย หรื อ เพิ ก เฉย ต้อ งแจ้ง ให้
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรวมทัง้
ให้ค วามร่ว มมื อ ในการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง ต่ า งๆ และหากมี ข้อ สงสัย หรื อ ข้อ ซั ก ถามให้ป รึก ษากั บ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน มีมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือผูร้ อ้ งเรียนหรือ
ผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชั่ น และเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนไว้เป็ น
ความลับรวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว และเป็ นธรรม
ผูท้ ่ีกระทาการคอร์รปั ชั่น จะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจจะถึง
ขัน้ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย รวมทัง้ อาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย หากการกระทาการนัน้ ผิดกฎหมาย
จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชั่น โดยมีการประเมินความเสี่ยงจากการทาธุรกรรมต่างๆ ของ
บริษัท ที่อาจมีขนั้ ตอน หรือกระบวนการที่เข้าข่ายการคอร์รปั ชั่น และกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง
รวมทัง้ ติดตาม และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมเพื่อที่จะควบคุมความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นเริ่มตัง้ แต่การสรรหาหรือ
การคัดเลือกบุคลากร การฝึ กอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตาแหน่ง การให้ผลตอบแทน
กระบวนการจ้างงาน การจัดโครงสร้างองค์กร ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบ
ถ่วงดุล

5.9 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบโดยกระบวนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่สาคัญของบริษัท เช่น
การจัดซือ้ จัดจ้าง การตลาดเป็ นต้น และระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึงด้านการเงิน การบัญชี
และการจัดเก็บ และบันทึกข้อมูล
5.10 มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้ทกุ คน
ในองค์กรเข้าใจยอมรับและนาไปสู่การปฏิบัติผ่านทางช่องทางสื่ อสารต่างๆ ของบริษัท เช่น อีเมลล์ ติด
ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น รวมทัง้ จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ใหม่ทุกคนของบริษั ท และจัดให้มีการฝึ กอบรมนโยบายนี ้อย่างสม่าเสมอแก่พนักงานทุกคน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
5.11 มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น รวมถึงแจ้งช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้แก่
สาธารณชน และผูม้ ีส่วนได้เสีย ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ของบริษัท เช่น รายงานประจาปี เป็ นต้น
5.12 จัดให้มีการสอบทาน การปฏิบตั ิงานตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นเป็ นประจา ตลอดจนทบทวน
แนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติ และข้อกาหนดทางกฎหมาย
อย่างสม่าเสมอ
6. จรรยาบรรณว่าด้วยการรับการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด
6.1 ไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า คู่คา้ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
6.2 ไม่รบั เงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากลูกค้า คู่คา้ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท โดยมีเจตนา
เพื่อจูงใจให้ปฏิบตั ิ หรือละเว้นปฏิบตั ิในทางที่มิชอบ หรือกระทาผิดกฎหมาย
6.3 หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับของขวัญ หรือของกานัลใดๆ จากลูกค้า คู่คา้ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัท
เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลตามประเพณีนิยม และต้องไม่มีขอ้ ผูกมัดทางธุรกิจมาเกี่ยวข้อง หรือไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ
6.4 หลีกเลี่ยงการให้ หรือรับ เลี่ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ปกติกบั
ลูกค้า คู่คา้ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
6.5 สามารถรับเชิญไปดูงานสัมมนา และทัศนะศึกษา ซึ่งคู่คา้ เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนีเ้ ฉพาะ
เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผูบ้ งั คับบัญชาเท่านัน้ แต่หา้ มรับเงินหรือประโยชน์
อืน่ ใดจากคู่คา้
7. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การกระทาใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน จะต้องยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ และหลีกเลี่ยง
การเข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กาหนดแนวทางใน
การปฏิบตั ิดงั นี ้

7.1 กาหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ท่ีเกี่ ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท้ ่ี เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่คา้ ลูกค้า คู่แข่ง
หรือการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากตาแหน่งหน้าที่ในบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตัว และการทาธุรกิจ
หรือการกระทาใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับบริษัท หรือมีลกั ษณะเดียว หรือใกล้เคียงกับบริษัท หรือทางาน
อื่นนอกเหนือจากงานบริษั ท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ ยวข้อง หรือเกี่ ยวโยงกับรายการที่ อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ้ งแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ ยวโยงของตนในรายการ
ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ
7.2 กรณีท่ีมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท บริษัทจะจัดให้มีกระบวนการ และการจัดการที่ชดั เจน และ
โปร่งใสเกี่ยวกับการทารายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ ยวกับความจาเป็ น และความ
เหมาะสมของรายการนัน้ อย่างรอบคอบเพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี โดยกรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อ
ร่วมพิจารณา และไม่มีสิทธิออกเสียงหรืออนุมัติในรายการนั้น นอกจากนัน้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการ
กาหนดราคา และเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทารายการกับ
บุค คลภายนอกที่ มี ข้อ ตกลงทางการค้าในลั กษณะเดี ยวกับ ที่ ก ระท ากับ คู่สัญ ญาทั่ วไป โดยค านึ งถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ และจะต้องเปิ ดเผยการทารายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจาปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี โดยจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
7.3 ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานไปเป็ นกรรมการหุน้ ส่วน หรือที่ปรึกษาในองค์กรอื่ นการดารง
ตาแหน่งนัน้ ต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบตั ิหน้าที่โดยตรงในบริษัท
7.4 ในกรณี ท่ีกรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใน
ธุรกิจที่เป็ นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกับบริษัท หรือกิจการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและประธานกรรมการบริษัททราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร
8. จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การใช้ขอ้ มูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษัทที่ยงั
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบุคคลภายใน บริษัทจึงได้ออกระเบียบปฏิบตั ิเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบตั ิดงั นี ้

8.1 กรรมการผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไม่นาไป
เปิ ดเผย รวมทัง้ ดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทรั่วไหล หรือตกไปถึงผูท้ ่ี
ไม่เกี่ยวข้องอันเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์
แก่ผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แม้หลังพ้นสภาพหรือสิน้ สุดการปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว รวมทัง้ ต้องไม่ทาการ
ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ
เข้าทานิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
8.2 กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อน
เปิ ดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทาการซือ้ ขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี จะเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และหลัง การ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 1 วันทาการ
8.3 กรรมการ และผูบ้ ริหารทุกคนต้องลงนามรับทราบภาระหน้า ที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ท่ีออกโดย
บริษัทของตนรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งตลอดจนรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน
3 วันทาการ นับจากวันที่ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องแจ้งให้บริษัททราบ รวมทัง้ รายงานให้ท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
ทั้งนีข้ ้อกาหนดดัง กล่าว ได้รวมความถึง คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทด้วย หากผูใ้ ดฝ่ าฝื นข้อกาหนดดังกล่าว จะต้องถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี

9. จรรยาบรรณว่าด้วยการปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทส่งเสริมให้กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยได้
กาหนดแนวทางในการปฏิบตั ิไว้ดงั นี ้
9.1 การปกป้อง ดูแลทรัพย์สินของบริษัท
9.1.1 ดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยูในสภาพดี มิให้สญ
ู หาย หรือเสื่อมค่า
9.1.2 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท รวมทัง้ ไม่นาไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรือนอกเหนือจากงานเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอานาจ และ/หรือได้ชาระ
มูลค่าตามราคาอันสมควร
9.2 การจัดทาเอกสาร

9.2.1 จัดทาเอกสารและรายงานต่างๆ รวมทัง้ รายงานทางบัญชี และการเงินอย่างรอบคอบด้วยความ
สุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยมีขอ้ มูลประกอบที่สามารถอ้างอิง
ได้ มีการปรับปรุงให้ทนั สมัย รวมทัง้ มีการจัดเก็บ และรวบรวมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
9.2.2 ห้ามปลอมแปลงจดหมาย รายงาน หรือเอกสารของบริษัท
9.3 การใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
9.3.1 คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัท
จึงไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่น
9.3.2 รักษารหัสประจาตัว (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทเป็ นความลับ ไม่เปิ ดเผย
ให้แก่บคุ คลอื่น
9.3.3 ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัทแก่ผอู้ ื่นโดยไม่ได้รบั อนุญาต
9.3.4 ห้ามเปลี่ยนแปลง ทาซา้ ลบทิง้ หรือทาลายข้อมูลของบริษัทโดยไม่ได้รบั อนุญาต
9.3.5 ห้ามนาซอฟแวร์ท่ีผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิดว้ ยเหตุผลใดๆ โดยมิได้
รับอนุญาตจากบริษัทผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์นนั้ ๆ
9.3.6 ห้ามปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตัง้ อุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัท
ติดตัง้ ให้
9.3.7 ห้ามใช้จดหมายอิเล็ กทรอนิกส์ (E-Mail) ของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้ายทาให้เสื่อม
เสียหรือข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือสร้างความราคาญให้แก่ผูอ้ ื่น
9.3.8 ควรใช้อิ นเตอร์เน็ ตในการแสวงหาข้อ มูล และความรู ท้ ่ี เป็ น ประโยชน์ต่อ การปฏิ บัติ งาน และ
หลี ก เลี่ ย งเว็ บ ไซต์ท่ี ผิ ด กฎหมาย หรื อ ละเมิ ด ศี ล ธรรมอั น ดี ง าม รวมทั้ ง ไม่ เ ผยแพร่ ข้ อ มู ล
หรือข่าวสารของเว็บไซต์ดงั กล่าวต่อบุคคลอื่น
9.3.9 ใช้อุป กรณ์สื่อ สารอื่ น ๆ ที่ บ ริษั ท จัด ให้ เช่ น โทรศัพ ท์โทรสาร โทรศัพ ท์มื อ ถื อ เป็ น ต้น อย่ า งมี
จิตสานึกและรับผิดชอบโดยคานึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็ นหลัก
10. จรรยาบรรณว่าด้วยการควบคุมภายใน
10.1 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมในกิจกรรมทุกด้านของบริษัทมีการประเมินความเสี่ ยงที่
เหมาะสมเพื่อให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีในทุกหน้าที่มีการกาหนดระเบียบมาตรฐานของการปฏิบตั ิงาน
เพื่อการทางานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยมีการกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผูบ้ ริหารและพนักงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจนมีการแบ่งแยกหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานผูค้ วบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพมีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมรวมทัง้ มีระบบติดตามและประเมินผลเพื่อให้ม่นั ใจว่าระบบมีความเหมาะสมปฏิบตั ิได้จริง
และมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทางานและปั จจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
อีกด้วย

10.2 จัดให้มีหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เป็ นตามระเบียบที่วางไว้
10.3 พนัก งานมีหน้า ที่สนับสนุนการทางานและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อ
วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอกในการปฏิบัติงานตรวจสอบรวมทั้ง มี
หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงินและรายงานในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความไม่ชอบมาพา
กล
11. จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสาร และการให้สัมภาษณ์ต่อ สื่อมวลชนหรือสาธารณชน และนักลงทุน
สัมพันธ์
11.1 การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทต้องอยู่บนพืน้ ฐานข้อมูลที่เป็ นจริง ถูกต้อง และระมัดระวัง ทันเวลา เท่าเทียม
และเป็ นธรรม ต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการปฏิบตั ิใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
11.2 ผูท้ ่มี ีหน้าที่ให้ข่าวแก่บคุ คลภายนอก ตอบคาถามสื่อมวลชน และให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุนสัมพันธ์ จะต้องเป็ น
ผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายจากผูม้ ีอานาจของบริษัทฯเท่านัน้
11.3 บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทาหน้าที่ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูจ้ ัดการกองทุน และสถาบันการเงิน โดยหน่วยงานที่เป็ นเจ้าของข้อมูลมีหน้า ที่
สนับสนุนข้อมูลให้แก่นกั ลงทุนสัมพันธ์
11.4 นักลงทุนสัมพันธ์จะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพบนพืน้ ฐานของหลักการของความ
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยยึดผลประโยชนข์องบริษัท และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
เป็ นสาคัญ รักษาความลับของบริษัท และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน
11.5 บริษัทฯ ไม่ยินยอมให้ผูท้ ่ีไม่มีหน้าที่หรือผูท้ ่ีไม่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารหรือ
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชนใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และที่อาจกระทบต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ และการดาเนินงานของบริษัท
จรรยาบรรณของกรรมการ และผู้บริหาร
1. ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และ
มติของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นโยบายของบริษัท และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความซื่อ สัต ย์ สุจ ริต ระมัด ระวัง รอบคอบ โปร่ง ใส เป็ น ธรรม และสามารถตรวจสอบได้
เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มกาลัง ความรู ้ ความสามารถ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมทุก ครัง้
เว้นแต่มีเหตุจาเป็ น

4. รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทไม่ให้ร่ วั ไหล และไม่เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็ นความลับของบริษัทไป
ยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท หรือผูม้ ีส่วนได้เสียยกเว้นกรณี ท่ีเป็ นการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
5. ปฏิบตั ิหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม รวมถึงการกระทาดังต่อไปนี ้
5.1 ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทางาน ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม
5.2 ไม่นาข้อมูลที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือผูอ้ ื่นโดยมิชอบ
5.3 ไม่ ก ระท าการใดๆ อัน มี ลัก ษณะเป็ น การเข้า ไปบริห าร หรื อ จัด การใดๆ ในบริษั ท อื่ น ที่ มี ผ ลบั่น ทอน
ผลประโยชน์ของบริษัท
5.4 ไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม
5.5 ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียจากการทาสัญญาของบริษัท
5.6 ไม่รบั สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด อันเป็ นการขัดต่อประโยชน์ของบริษัท
จรรยาบรรณพนักงาน
1. การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัท
1.1 ผูถ้ ือหุน้
เปิ ดเผย หรือให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบ
ภายในทัง้ จากภายใน และภายนอก รวมทั้งปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ขอ้ มูลข่าวสาร การให้
สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือสาธารณชน และนักลงทุนสัมพันธ์
1.2 ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
ปฏิบัติต่อผูบ้ ังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานด้วยความยตุิธรรม เสมอภาค จริงใจ ให้เกียรติ สมัครสมาน
สามัค คี ไม่ ก ลั่น แกล้ง หรื อ กล่ า วร้ายผู้อื่ นโดยปราศจากข้อเท็ จจริง ตลอดจนแจ้งปั ญ หาที่ พบเห็นต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาทันที และไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงต่อหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
1.3 ลูกค้าคู่คา้ และเจ้าหนี ้
ปฏิบตั ิต่อลูกค้าคู่คา้ และเจ้าหนี ้ อย่างเสมอภาค และเป็ นธรรม ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง เพียงพอ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขข้อกาหนดและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในสัญญา
1.4 คู่แข่งทางการค้า
ปฏิบตั ิภายใต้กรอบกติกา กฎหมาย ไม่กีดกัน แสวงหาความลับโดยมิชอบ หรือทาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
การค้า โดยปราศจากข้อเท็จจริง
1.5 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ประพฤติตนอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของชุมชนและสังคม รวมทั้งประพฤติตนอยู่ใน
ศีลธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนใช้ทรัพยากรอย่างรู ้
คุณค่า ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
2. การปฏิบตั ิต่อบริษัท
2.1 ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ รวมถึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ค่านิยมองค์กร คาสั่ง
ประกาศนโยบายของบริษัท และไม่มีส่วนรูเ้ ห็น หรือช่วยเหลือ หรือกระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือ
ฝ่ าฝื น รวมทัง้ กรณีพบเห็นพนักงานคนอื่นที่ละเมิดหรือฝ่ าฝื นเรื่องดังกล่าว ต้องรีบแจ้งแจ้งให้บริษัททราบ
ทันที
2.2 เคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อผูอ้ ื่นด้วยความสุภาพ มีไมตรีจิต เสมอภาค จริงใจ ให้เกียรติ เคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม
2.3 ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาที่ไม่ได้รบั อนุญาต เช่น ซอฟท์แวร์ ลิขสิทธิ หรือ
สิทธิบัตร ไม่ติดตัง้ ปรับแต่งเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ไม่ทาซา้ ซอฟท์แวร์ เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตจากบริษัทเท่านัน้
2.4 ต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชั่น ไม่สนับสนุนการทุจริต และคอร์รปั ชั่นทุกรูปแบบ
2.5 การรับการให้ของขวัญทรัพย์สินประโยชน์อนั ใด
หลีกเลี่ยงการให้ และการรับของขวัญสินบนผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนอย่างหนึ่งอย่างใดกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนลูกค้าคู่คา้ โดยหากปฏิเสธไม่ได้ให้แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
2.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับ บัญชาทราบ เช่น
ตนเองบุคคลในครอบครัว และ/หรือญาติมีส่วนร่วมในธุรกิจ ที่เป็ นการแข่งขันกับบริษัทหรือเป็ นคู่คา้ กับ
บริษัททัง้ ทางตรง และทางอ้อม
2.7 รักษาความลับการใช้ขอ้ มูลภายใน และการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของบริษัท ลูกค้า คู่คา้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงไม่หาประโยชน์จากข้อมูล
ดังกล่าวหากพนักงานออกจากงาน จะต้องมอบรายงานข้อมูล ทั้งหมดคืนให้กับบริษัทให้ครบถ้วน ไม่ใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทในการซือ้ ขายหลักทรัพยข์องบริษัท
2.8 การปกป้อง และดูแลทรัพย์สินของบริษัทพนักงานทุกคนมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพย์สินของ
บริษัทให้อยู่ในสภาพที่ดีปราศจากการสูญเสีย และสูญหาย และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากผูม้ ีอานาจ และ/หรือได้ชาระค่าใช้จ่ายตามราคาอันสมควร

2.9 ตัง้ ใจปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบขยันหมั่นเพียร
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ใช้เวลาปฏิบตั ิงานของบริษัทไปทางานอื่น หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวขณะที่เป็ น
พนักงานของบริษัทห้ามมิให้ทางาน หรือทาสัญญาว่าจ้างกับบริษัทอื่น
2.10 รักษาชื่อเสียง และภาพพจน์ของบริษัท
2.10.1 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ อันจะนาไปสู่ความเสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัท
2.10.2 ไม่ใช่เทคโนโลยี สารสนเทศไปในทางที่ ก่อให้เกิ ดความเสียหายต่ อ บริษัท ต่อผู้อื่น หรือผิดต่ อ
ศีลธรรมอันดีของสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ตัวอย่างเช่น การเก็บการส่งผ่าน หรือ
การเข้าถึงข้อมูลที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสื่อที่ผิดต่อศีลธรรมอันดีของสังคมเป็ นต้น
2.10.3 ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบ
2.10.3.1 ไม่ใช้แบรนด์ หรือชื่อบริษัทแทนการระบุตวั ตนในประวัติส่วนตัวออนไลน์ ตัวอย่างเช่น
การใช้ช่ือแบรนด์ หรือชื่อบริษัทเป็ นส่วนหนึ่งของชื่อบล๊อค หรือเฟสบุ๊คเป็ นต้น
2.10.3.2 ไม่โพสต์ขอ้ ความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจเชื่อมโยงกับชื่อแบรนด์ หรือบริษัท
เช่ น การถ่ า ยภาพในสถานที่ ท างาน หรื อ ภาพเอกสารต่ า งๆ ของบริ ษั ท ลงบนสื่ อ
ออนไลน์ทกุ ประเภท เช่นการโพสต์รูปภาพไม่เหมาะสม ขณะใส่ชดุ เครื่องแบบพนักงาน
การแสดงความคิ ด เห็ น เชิ ง หมิ่ น ประมาทล่ ว งละเมิ ด ต่ อ บุ ค คลในบริ ษั ท หรื อ
บุคคลภายนอก การโพสต์ขอ้ ความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เป็ นความลับ โดยไม่ได้
รับการอนุมตั ิ หรือการละเมิดลิขสิทธิเป็ นต้น
การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และการทบทวน
1. กาหนดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้รบั ทราบและเข้าใจ
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้า ที่ตอ้ งรับทราบทาความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัดหากมี ขอ้ สงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณให้ปรึกษากับ ผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับชัน้ หรือฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเป็ นต้น
3. ผูบ้ ริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบในการสอดส่อง ดูแล และส่งเสริม ให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ
และปฏิบตั ิตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
4. เมื่อมีการพบเห็นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการละเว้น หรือละเมิดจรรยาบรรณนี ้ กรรมการผูบ้ ริหาร และพนักงานมี
หน้าที่ตอ้ งรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตน หรือบุคคล/หน่วยงานที่รบั ผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่อง
ทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนรวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนีบ้ ริษัทมี
มาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส หรือร้องเรียนไว้เป็ นความลับรวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและ
เป็ นธรรม

5. กาหนดให้มีการทบทวน และปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่า เสมอเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
การแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
บริษัทเปิ ดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชั่นการฉ้อฉล รวมถึงการกระทาผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผูแ้ จ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน หรือบุคคลภายนอก
โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี ้
1. ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ
1.1 อีเมลข์องเลขานุการบริษัทฯ ที่ whistleblow@buildersmart.com
1.2 ทางไปรษณียจ์ ่าหน้าซองถึง เลขานุการบริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด (มหาชน)
2. บริษัทจะให้ความเป็ นธรรม และคุม้ ครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รปั ชั่น หรือแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือ
ผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชั่น โดยบริษัทจะไม่เปลี่ยนตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่
ทางาน สั่งพักงาน ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานดังกล่าว
3. บริษัทจะดาเนินการตรวจสอบตามขัน้ ตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ของผูแ้ จ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน รวมทั้งดาเนินการจัดเก็บเอกสารการร้องเรียนเป็ นความลับห้ามเปิ ดเผย
ข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผยตามหน้าที่ท่ีกฎหมายกาหนด โดยมีขนั้ ตอนการ
ดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงดังนี ้
3.1 เมื่อได้รบั การแจ้งเบาะแสหรือ ข้อร้องเรียนผู้รบั เรื่องจะดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วส่งเรื่องต่ อให้
เลขานุการบริษัท
3.2 เลขานุการบริษัทจะเชิญตัวแทนจากฝ่ ายบริหารเข้าร่วมพิจารณากลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริงโดยตัวแทน
จากฝ่ ายบริหารประกอบด้วย
3.2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.2.2 ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
3.2.3 ผู้จัด การฝ่ ายของต้น สัง กัด ผู้แ จ้ง เบาะแสหรื อ ข้อ ร้อ งเรี ย น (กรณี เ ป็ น พนัก งานบริษั ท ) โดยมี
เลขานุการบริษัทเข้าร่วมเพื่อสังเกตการณ์
3.3 ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงอาจจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งผลความคืบหน้าเป็ นระยะให้ผู้
แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ทราบ
3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูล หรือหลักฐานที่มีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าผูท้ ่ีถกู กล่าวหาได้กระทา
ความผิดจริงบริษัทจะให้สิทธิแก่ผูถ้ ูกกล่าวหาได้ทราบข้อกล่าวหา และให้สิทธิผูถ้ ูกกล่าวหาพิสจู น์ตนเอง

โดยการหาข้อ มูล หรื อ หลัก ฐานเพิ่ ม เติ ม ที่ แ สดงให้เห็ น ว่า ตนเองไม่ ได้มีส่ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การกระทา
ความผิดตามที่ได้ถกู กล่าวหา
บทลงโทษ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม และส่งเสริมปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณโดยการกระทา
ต่อไปนีถ้ ือเป็ นการผิดจรรยาบรรณ
1. ไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
2. แนะนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผอู้ ื่นไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
3. ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื น หรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ในกรณีท่ตี นทราบ หรือควรทราบเนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ ใ ห้ค วามร่ ว มมื อ หรื อ ขัด ขวางการสอบสวนข้อ เท็ จ จริ ง ที่ อ้า งว่ า ได้มี ก ารฝ่ าฝื น หรื อ การไม่ ป ฏิ บัติ ต าม
จรรยาบรรณ
5. การกระทาอันไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียนจากการรายงานการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ บริษัทถือว่าจรรยาบรรณ
เป็ นวินยั อย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่ าฝื นหรือการ
กระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ที่กาหนดไว้ จะได้รับโทษทางวิ นัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง อาจถูกดาเนินคดีตาม
กฎหมายหากการกระทาการนัน้ ผิดกฎหมาย
แบบฟอร์มยืนยันการรับทราบ และตกลงว่าจะปฏิบัติตาม
ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จากัด(มหาชน) แล้ว ข้าพเจ้าให้
คามั่นว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนีอ้ ย่างเคร่งครัด หากข้าพเจ้าได้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งที่เป็ นการ
ขัดแย้ง หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิ จดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมรับโทษตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัททุก
ประการ
และเพื่อเป็ นหลักฐานการรับทราบ และยินยอมปฏิบตั ิตาม “จรรยาบรรณธุรกิจ” นี ้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงนาม ..................................................................................................................... ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................
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