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จรรยาบรรณธุรกิจ

Code of Conduct
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
บทนํา
บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุงมั่นสรางมูลคาเพิ่ม
ใหกับผูถือหุนรวมถึงการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเปนธรรม บริษัทจึงกําหนดใหเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานทุกคน จะตองรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและขอปฏิบัติที่กําหนด
ไวในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) นี้อยางเครงครัด เพื่อบรรลุเปาหมายทางธุรกิจและเพื่อประโยชนของ
ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย และสังคม

วัตถุประสงค
1.
2.

เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สาธารณชน และสังคม
เพื่อบริษัทจะไมใชวิธีการหรือการกระทําที่มิชอบดวยกฎหมายหรือผิดจริยธรรม เพียงเพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุผลสําเร็จ

คําจํากัดความ
จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง คุณความดี ความยุติธรรมและความถูกตอง ที่เปนขอพึงปฏิบัติสําหรับการประกอบธุรกิจ
แนวทางปฏิบัติ คือ แนวทางการกระทําเพื่อรักษาและสงเสริมไวซึ่งเกียรติคุณและชื่อเสียง
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สวนที่ 1 : หลักจรรยาบรรณธุรกิจ
1.

ความซื่อสัตย (Honesty)

คณะกรรมการ ผูบริห าร และพนักงานมุงมั่นกระทําในสิ่งที่ถูก ตอง ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใตความ
ซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมา ภายใตขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมทั้งการ
คํานึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอองคกร และไมทําใหเกิดความเขาใจผิดโดยเจตนาหรือหลอกลวงผูอื่นโดยการ
บิดเบือนสารสนเทศ พูดเกินความจริง พูดความจริงบางสวน เลือกปฏิบัติหรือละเวนปฏิบัติ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ

2.

คุณธรรม (Integrity)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ควรแสดงออกถึงคุณธรรมสวนบุคคล และมีความกลาพอที่จะทําตามสิ่ง
ที่ตนเองเชื่อ โดยกระทําในสิ่งที่ตนคิดวาเปนสิ่งที่ถูกตองถึงแมวาจะมีแรงกดดันใหทําตรงกันขามเปนคนที่ยึดมั่นใน
หลักการ นาเคารพนับถือ และมีความเที่ยงธรรม โดยจะไมยอมละทิ้งหลักการเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งจน
กลายเปนคนไมมีคุณธรรม

3.

การรักษาคําพูดและความนาเชื่อถือไววางใจ (Promise-keeping and Trust Worthiness)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองเปดเผยและจัดหาสารสนเทศที่เกี่ยวของ และแกไขความเขาใจที่ผิด
จากขอเท็จจริง และพยายามทําทุกอยางที่เหมาะสมเพื่อทําใหความมุงหมายและเจตนาของตนสมบูรณ และไมใชการ
ตีความขอตกลงที่ไมเหมาะสมทางเทคนิคหรือยึดถือตามกฎหมายมากเกินไปเพียงเพื่อใชเปนเหตุผลที่จะไมใหความ
รวมมือหรือหลีกเลี่ยงขอตกลงที่ทําไว

4.

ความจงรักภักดี (Loyalty)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองแสดงความจงรักภักดีตอบุคคลและสถาบันโดยการชวยเหลือ
และอุทิศตนตอหนาที่ ไมใชหรือเปดเผยสารสนเทศที่เปนความลับเพื่อประโยชนสวนตน ดํารงไวซึ่งความสามารถใน
การตัดสินใจอยางมืออาชีพที่เปนอิสระโดยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมเหมาะสมและความขัดแยงทางผลประโยชน มีความ
จงรักภักดีตอบริษัทและเพื่อนรวมงาน ไมกระทํากิจกรรมที่ใชประโยชนจากตําแหนงหนาที่การงานของตน

5.

ความยึดมัน่ ในวิชาชีพ (Professionalism)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยทักษะความรู ความสามารถตามหลักการใน
วิชาชีพที่พึงปฏิบัติอยางสม่ําเสมอตลอดเวลา

6.

ความยุติธรรม (Fairness)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองมีความยุติธรรมและคุณธรรมตอผูที่เกี่ยวของและปฏิบัติตอบุคคล
อื่น อย า งเทา เที ย มกั น ไม ใ ช อํ า นาจตามอํา เภอใจ และไม ใ ชวิ ธีก ารโกงหรือ วิ ธีก ารที่ ไ ม เ หมาะสมเพื่ อให ไ ด ม าซึ่ ง
ผลประโยชน
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7.

การเห็นอกเห็นใจผูอื่น (Concern for Others)

คณะกรรมการ ผู บริ ห าร และพนักงาน ตองเอาใจใส เห็น อกเห็ นใจผู อื่น เมตตาปราณีและหวังดีตอผูอื่น
ใหปฏิบัติตอผูอื่นเชนเดียวกับที่ตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอเรา (Golden Rule)

8.

การเคารพตอผูอื่น (Respect for Others)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองเคารพในเกียรติ ความมีอิสระในการกระทําใด ๆ ความเปนสวนตัว
การมีสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของแตละบุคคล มีความสุภาพและปฏิบัติตอทุกคนอยางเทาเทียมกัน

9.

การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ (Compliance with Laws and Regulations)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองดําเนินธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ

10.

การปฏิบตั ิหนาที่อยางเปนเลิศ (Commitment to Excellence)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปฏิบัติหนาที่อยางเปนเลิศ ตองมีความรู มีการตระเตรียมการ มีการ
เพิ่มพูนความรูความเชี่ยวชาญในทุกเรื่องที่อยูในความรับผิดชอบ

11.

ภาวะผูนาํ (Leadership)
คณะกรรมการ และผูบริหาร ตองรับผิดชอบในสถานภาพของภาวะผูนํา

12.

ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ (Reputation and Morale)
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองปองกันและสรางสรรคชื่อเสียงที่ดีของบริษัท

13.

ความรับผิดชอบตามหนาที่ (Accountability)

คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองรับทราบและยอมรับความรับผิดชอบตามหนาที่ของตนเพื่อใหมี
การคํานึงถึงจริยธรรมในการตัดสินใจของตน

14.

บุคลากร (People)

คณะกรรมการ และผูบริหาร ตองสรรหาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่สอดคลองกับ
ความตองการของบริษัท และใหความสําคัญตอการเลื่อนตําแหนงและการใหผลตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม เพื่อใหบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต
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15.

นโยบายความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest)

บริษัทใหความสําคัญตอกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตาม
แนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานดังนี้
 หลีกเลี่ยงการทํารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท
 ในกรณีที่จําเปนตองทํารายการเชนนั้น ใหคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัท และใหทํารายการนั้นเสมือนการ
ทํารายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียในรายการนั้นตองไมมี
สวนในการพิจารณาอนุมัติ
 ในกรณีที่เขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใตประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอยาง
เครงครัด
 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเขาไปมีสวนรวมหรือเปนผูถือหุน
กิจการที่แขงขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท จะตองแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางเปนลายลักษณอักษร
 ในกรณีที่กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานไปเปนกรรมการ หุนสวน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองคกร
ทางธุ รกิ จ อื่ น ๆ การดํ า รงตํา แหน งนั้น จะตอ งไม ขัด ตอ ผลประโยชนข องบริษั ท และการปฏิบัติ ห นา ที่
โดยตรงในบริษัท
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16.

นโยบายการรักษาขอมูลความลับและการใชขอมูลภายใน (Confidentiality of Information and Inside
Information)

บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งตอการใชขอมูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
สอดคลองกับกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงานและผูที่เกี่ยวของให
ความสําคัญตอการเก็ บรักษาขอมูลความลั บและการใชขอมูลภายในของบริษัท เชน ขอมูลภายในที่ยั งไมเปดเผยตอ
สาธารณะ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ หรือขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท เปนตน โดย
สรุปไดดังนี้
 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองไมใชขอมูลภายในของบริษัท ในการหาประโยชนสวนตนและในเรื่องการ
ทําธุรกิจแขงขันกับบริษัท หรือทําธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
 กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ ตองยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เชน การระมัดระวังในการใชขอมูลภายในใดๆ
ซึ่งอาจมี ผลตอราคาของหลั กทรั พย ของบริษัท หน าที่การรายงานข อมูลการซื้ อขายหลั กทรัพยของบริษัท
เปนตน
 กรรมการ ผู บริ หาร และพนั กงานต องไม เป ดเผยข อมู ลความลั บทางธุ รกิ จของบริ ษั ทต อบุ คคลภายนอก
โดยเฉพาะคูแขงของบริษัท แมหลังพนสภาพการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแลว
 กําหนดให เฉพาะผู ที่ เกี่ ยวข องกั บการปฏิ บัติ งานโดยตรงเท านั้ นที่ จะไดรั บข อมู ล สํ าหรั บงานด านระบบ
คอมพิวเตอร ขอมูลที่เปนความลับของบริษัทและขอมูลที่จะมีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งไดมี
การกําหนดบุคคลที่จะมีสิทธิในการเรียกใชขอมูลภายในโดยมีรหัสผานเฉพาะบุคคลในการเขาสูระบบ
สําหรั บมาตรการลงโทษ หากบริ ษั ทพบว ามีการนํ าข อมู ลภายในบริ ษัทไปใชเพื่อประโยชน สวนตนและผู ที่
เกี่ยวของนั้น บริษัทจะมีบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นใหออกจากงานทันที

17.

นโยบายการปกปองทรัพยสินของบริษัท (Properties Protection)

บริษัท คาดหวังใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน มีความรับผิดชอบในการปกปองดูแลทรัพยสินของบริษัท
และใชทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมนําทรัพยสินของบริษัท ไปใชเพื่อประโยชนของ
ตนเองหรือผูอื่น โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
 ผูบริหาร และพนักงาน ตองใชทรัพยสินและทรัพยากรของบริษัท อยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
แกบริษัท
 ผูบริหาร และพนักงาน ตองดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท มิใหเสื่อมเสีย สูญหาย
 กําหนดแนวทางการปองกันภัยหรือความเสี่ยงภัยที่เกิดตอทรัพยสินของบริษัท ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
เชน ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ เปนตน

6

18.

นโยบายเกี่ยวกับการรับ การใหของขวัญและสิ่งตอบแทน

บริษัท กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใหและรับของขวัญ ทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด ดังนี้
 ผูบริหาร และพนักงานถูกหามไมใหเรียกผลประโยชนใดๆ จากคูคาและหรือผูที่ทําธุรกิจกับบริษัท
 ผูบริหาร และพนักงานถูกหามไมใหเสนอผลประโยชนใดๆ ตอบุคคลภายนอก คูคา เพื่อจูงใจใหปฏิบัติในทาง
ที่มิชอบ
 ผูบริหาร และพนักงานควรหลีกเลี่ยงการใหหรือรับของขวัญหรือสิ่งตอบแทนอื่นใด จากคูคา และ/หรือผูที่
ทําธุรกิจกับบริษัท เวนแตในโอกาสที่เปนชวงเทศกาลในมูลคาที่เหมาะสม (ไมเกิน 3,000 บาท ตอราย) และ
ไมเกี่ยวของกับการผูกมัดทางธุรกิจ

19.

จรรยาบรรณวาดวยทรัพยสนิ ทางปญญา

บริษัท กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนตองมีความรอบคอบและความระมัดระวัง
ในงานทรัพยสินทางปญญารวมถึงตองเคารพลิขสิทธิ์ของเจาของทรัพยสินทางปญญา

20.

นโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น

บริษัท กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการใหสินบนและการ
คอรรัปชั่น โดยมีรายละเอียดตามนโยบายตอตานการใหสินบนและการคอรรัปชั่น ซึ่งบริษัทไดจัดทําเปนเอกสารแยก
ตางหาก
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21.

นโยบายดานการไมละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทไดใหความสําคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้
ดานสิทธิมนุษยชน
 เคารพในศักดิ์ศรีสวนบุคคล ความเปนสวนตัว และสิทธิของแตละบุคคลที่ไดมีปฏิสัมพันธดวยในระหวาง
การปฏิบัติหนาที่ และไมกระทําการใดๆ หรือสงเสริมใหมีการละเมิดหรือลวงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
 สงเสริมความเทาเทียมกันในการจางแรงงาน ไมสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางออม ไมวา
จะเปนเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโนมเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นดาน
การเมืองที่ไมผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด
 จัดใหมีสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ ที่พนักงานพึงจะไดรับจากบริษัท
 จัดใหมีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นขอรองทุกข และพิจารณายุติขอรองทุกขที่เหมาะสมและเปน
ธรรม
 กรณีมีการกระทําผิดระเบียบหรือวินัย จะตองดําเนินการเพื่อใหมีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษ
แลวแตกรณี และเพื่อความเปนธรรม

22.

นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม

บริษัทมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมอยางสูงสุด ซึ่งได
มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
 ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมของทองถิ่นหรือ
ประเทศที่บริษัท เขาไปทําธุรกิจ
 ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดลอมในการทํางานสําหรับ
พนักงานทุกคน
 สงเสริมการใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
ในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการปองกันสิ่งแวดลอมตามกฎหมายของ
อุตสาหกรรม
 เปดเผยขอมูลที่เปนจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดลอม ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัท
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23.

นโยบายการจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกขอมูล และการควบคุมภายในดานบัญชีและการเงินของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นวา การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และภายในเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งเปนสวนสําคัญตอความนาเชื่อถือของบริษัท อีกทั้งยังเปนปจจัยสําคัญในการรักษาความเชื่อมั่นและความไววางใจจาก
พนักงาน ผูถือหุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความรับผิดชอบที่ตองบันทึก จัดหมวดหมู
และประมวลผลรายการธุรกรรมทางการเงินทุกรายการอยางถูกตองและครบถวนโดยเปนไปตามหลักการและมาตรฐาน
การบัญชี รวมทั้งถูกตองตามกฎหมาย และขอกําหนดของทางราชการ
การจัดทํารายงานการเงินอยางไมถูกตอง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เปนการฝาฝนนโยบาย
ของบริษัท หามมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทบันทึกขอมูลดานบัญชีและการเงิน หรือ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท โดยมีเจตนาซอนเรน ปกปด หรือบิดเบือนขอมูล นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหนาที่
ตองเก็บรักษา ปกปอง และทําลายเอกสารของบริษัท ตามที่บริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดไว
บริษัทจะนําเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
เห็นวาจําเปน เพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวา
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
การที่บริษัทจัดใหมีการควบคุมภายในทางดานบัญชีและการเงิน จะทําใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคใน
การทําใหขอมูลทางดานบัญชีและการเงินถูกตองและเชื่อถือได การควบคุมภายในที่ควรจัดใหมี อาทิเชน การอนุมัติ
รายการ การควบคุมความถูกตองและครบถวนของรายการ การควบคุมทรัพยสิน การกระทบยอดบัญชีคุม (Reconciliation)
การตรวจสอบความถูกตองกับบุคคลที่สาม และการควบคุมการสรุปรายการและการผานรายการไปยังบัญชีคุมยอด
การจงใจใช อิ ทธิ พ ลอย า งไม เ หมาะสม หรื อข มขู บงการ หรื อทํ า ให เ กิ ด การเข า ใจผิ ด ขึ้ น กั บ ผู ส อบบั ญ ชี
ผูตรวจสอบอิสระ และผูตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบัติงานหรือการควบคุม
ภายในถือเปนการละเมิดนโยบายของบริษัท
พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผูบริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให
กระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมดานบัญชีและการเงินของบริษัท เปนไปอยางถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได และตรง
ตามกําหนดเวลา เพื่อใหผูใชรายงานผลการดําเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ที่แสดงออกสูสาธารณะเขาใจ
รายงานเหลานั้นอยางถูกตอง
หากพนักงานพบรายงานดานบัญชีและการเงินที่นาสงสัย หรือพบการแสดงผลการดําเนินงานไมถูกตอง หรือ
ไมเหมาะสม รวมทั้งพบเห็นการใชอํานาจหนาที่กระทําการโดยมิชอบ ขอใหพนักงานแจงขอมูล เบาะแส หรือรายงาน
ขอเท็จจริง ตามชองทางที่บริษัทไดกําหนดไวในสวนที่ 4 เรื่อง การรองเรียน
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สวนที่ 2 : แนวทางปฏิบัติ
1.

แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท
 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายการดําเนินธุรกิจ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนอยาง
ตอเนื่อง เปนประจําทุกๆ ป
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ความระมัดระวังและรักษาประโยชนของบริษัท และผูถือหุน
 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางกํากับดูแล
กิจการที่ดี และขอบังคับของบริษัท
 กํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของฝายบริหาร เพื่อใหมั่นใจวา มีการนํานโยบายและ
กลยุทธที่ไดกําหนดไวไปปฏิบัติตาม เพื่อประโยชนสูงสุดแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
 พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย และกําหนดขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ชุดยอย ใหชัดเจนและเหมาะสม
 พิจารณาการทํารายการทางธุรกิจที่สําคัญของบริษัทดวยความตั้งใจและขยันหมั่นเพียร
 จัดประชุมคณะกรรมการแ ละพิจารณาวาระการประชุมอยางเหมาะสม
 ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กลาวคือ มีการรักษาความลับของสารสนเทศทั้งที่เปนขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมอนุญาตใหเปดเผย
ตอบุคคลภายนอก และขอมูลที่เปนความลับของบริษัท รวมทั้งไมใชขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของ
รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายใหกรรมการ (รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ) รายงานขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
ลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนทําการซื้อขาย โดยแจงตอคณะกรรมการบริษัทหรือผูที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท
 หลีกเลี่ยงการกระทําหรือการตัดสินใจ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

2.

แนวทางปฏิบัติของผูบริหาร
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม เพื่อทําใหมั่นใจไดวาการตัดสินใจหรือกระทําการ
ใดๆ ไดคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยภาพรวม
 ปฏิบัติหนาที่อยางมืออาชีพดวยความรูความชํานาญ ความมุงมั่นและมีความรอบคอบระมัดระวัง มองเห็น
ปญหาลวงหนาและหาวิธีการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นและรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวไว รวมถึงมี
การประยุกตใชความรูและทักษะในการจัดการบริษัท อยางเต็มความรูความสามารถ
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 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กลาวคือ ไมหาประโยชนใสตนและผูที่เกี่ยวของ โดยการใชขอมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลตอราคาของ
หลักทรัพย เชน ขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัท ขอมูลการเจรจาการคาโดยบริษัท ขอมูลอื่นๆ ที่บริษัท
สมควรจะตองแถลงเปนการทั่วไป เปนตน เพื่อซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท โดยการนําสารสนเทศ
ภายในที่ยังไมไดเปดเผย หรือที่เปนความลับไปใช หรือนําไปเปดเผยกับบุคคลภายนอก หรือกระทําการ
อันกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 30 วันกอนที่จะมีการเผยแพรขอมูล
ดังกลาว และในชวง 3 – 5 วัน หลังจากที่มีการเผยแพรขอมูลดังกลาว ดังนั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการซื้อ หรือ
ขายในชวงเวลาดังกลาว หรือพึงระมัดระวังเรื่องจังหวะเวลาการซื้อ หรือขายหลักทรัพย
รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายใหผูบริหารระดับสูง (รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ) รายงานขอมูลการซื้อขายหลักทรัพย
ของบริ ษั ท ล ว งหน า อย า งน อ ย 1 วั น ก อ นทํ า การซื้ อ ขาย โดยแจ ง ต อ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู ที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท
 จัดใหมีการกํากับดูแล ระบบการตรวจสอบภายในบริษัทและสภาพแวดลอมของบริษัทโดยสม่ําเสมอ
เพื่อใหมั่นใจวา ไดมีการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการที่กําหนดเอาไว และเพื่อใหทราบจุดออน
และรายการที่ผิดปกติอยางมีนัยสําคัญ
 จัดใหมีการรายงานสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และสม่ําเสมอ รวมถึงจัดใหมีการรายงาน
แนวโนมในอนาคตของบริษัทบนพื้นฐานของความเปนไปไดและมีขอมูลสนับสนุนอยางเพียงพอ
 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึง จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางกํากับดูแล
กิจการที่ดี ขอบังคับของบริษัท และขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ รักษามาตรฐานอุตสาหกรรมและกําหนด
แนวทางปฏิบัติใหทันตอเหตุการณ มีเอกสารหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับการดําเนินการ
ควบคุมและการดูแลรักษาใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดสําหรับนําไปใชปฏิบัติในทุกระดับของการ
จัดการ เพื่อใหมั่นใจไดวาธุรกิจดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มีการแบงแยกกิจกรรมดําเนินธุรกิจ และจัดใหมีการอนุมัติการดําเนินการที่เหมาะสมเปนไปตามที่กฎหมาย
และขอกําหนดที่เกี่ยวของ
 พัฒนาบริษัทใหบรรลุถึงเปาหมาย วัตถุประสงค และเปนมาตรฐานที่ยอมรับ
 สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับบริษัทใหผูที่เกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับทราบ

 กํากับดูแลกิจการ เพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน และความเจริญเติบโตใหกับบริษัท และเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจสูงสุดใหกับผูถือหุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยางไมหยุดนิ่ง อันหมายถึง ความเพียรพยายามที่จะใหผูถือหุนไดรับ
ผลตอบแทนอยางสม่ําเสมอและยั่งยืน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียฝายอื่นๆ ดวย
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3.

แนวทางปฏิบัติของเลขานุการบริษัท
 ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ความระมัดระวังและรักษาประโยชนของบริษัท
 ดู แ ลกิ จ กรรมต า งๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให ก รรมการสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณ
ธุรกิจ แนวทางกํากับดูแลกิจการที่ดี และตามขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 มีความพรอมและตั้งใจในการจัดประชุมผูถือหุน การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย
และการจัดเตรียมรายงานการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
 เปนสื่อกลางและผูประสานงานที่ดีระหวางกรรมการและผูถือหุน
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กลาวคือ รักษาขอมูลภายในบริษัท ใหเปนความลับ รวมถึงขอมูลในรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ของบริษัท และไมอนุญาตใหเปดเผยขอมูลตอภายนอก และไมใชขอมูล
ภายในของบริษัท ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อประโยชนของตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ

4.

แนวทางปฏิบัติของพนักงาน
 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอบริษัท
 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางกํากับดูแล
กิจการที่ดีและขอบังคับของบริษัท
 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กลาวคือ มีการรักษาความลับของสารสนเทศทั้งที่เปนขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมอนุญาตใหเปดเผย
ตอบุคคลภายนอก และขอมูลที่เปนความลับของบริษัท รวมทั้งไมใชขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไมได
เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อประโยชนของตนเองหรือผูที่เกี่ยวของ
 พึงรักษาและรวมสรางสรรคใหเกิดความสามัคคีในหมูพนักงาน
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5.

แนวทางปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

บริษัทมีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจใหเจริญกาวหนาอยางมืออาชีพ โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของความมี
คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการใหความสําคัญของการปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกฝาย ดวยเหตุ
นี้คณะกรรมการ และผูบริหารระดับสูง จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตอผูมีสวนไดเสียขึ้น เพื่อเปนแนวทางการทํางาน
ที่ดี และปฏิบัติหนาที่อยางมีจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้
5.1 แนวทางปฏิบัติตอผูถือหุน
บริษัทมุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน
โดยคํานึงถึงการเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง มีการเปดเผย
ขอมูล ที่ถูกตอง มีรายละเอียดอยางเพียงพอ เชื่อถือได และภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติตอ
ผูถือหุนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
5.2 แนวทางปฏิบัติตอลูกคาและผูบริโภค
บริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความสําคัญของลูกคาและผูบริโภคของบริษัทและมั่นใจวา เงื่อนไขทาง
การคาตางๆ เปนไปดวยความเปนธรรมตามมาตรฐานการคาโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุงมั่นที่จะให
ผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคา และสามารถสงมอบสินคาและ
บริการใหแกลูกคาและผูบริโภคไดภายในเวลาที่กําหนด มีนโยบายรักษาความลับของลูกคาและผูบริโภค
รวมทั้งจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคาและบริการ รวมทั้งรับขอรองเรียน
เพื่อใหลูกคาและผูบริโภคไดรับความพึงพอใจสูงสุดในสินคาและบริการเพื่อความสัมพันธที่ยั่งยืนตอไป
5.3 แนวทางปฏิบตั ิตอพนักงาน
บริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลมาตลอด โดยมีการดูแลใหพนักงานไดรับผลตอบแทนที่
เหมาะสม มีการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสพัฒนา
ความรูความสามารถอยูเสมอ มีการจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทํางาน
ตามหนาที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฏหมายแรงงาน และอื่นๆ เพิ่มเติม
5.4 แนวทางปฏิบตั ิตอคูคา และ/หรือเจาหนี้
บริษัทจะดําเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ใดๆ ที่ไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท หรือ
การขั ด ต อกฎหมาย มี การคํ านึ งถึ งความเสมอภาคในการดํ าเนิ น ธุ รกิ จ และผลประโยชน ร วมกั บคู ค า
และ/หรือเจาหนี้ ทําการคัดเลือกคูคาและ/หรือเจาหนี้ดวยความยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือ
เงื่อนไขทางการคาที่ไดตกลงกันไวอยางเครงครัด และกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได ตองรีบ
เจรจากับคูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
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5.5 แนวทางปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
บริษัทไดปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการ
กลาวหาบริษัทที่เปนคูแขงทางการคาดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง รวมถึงไมเขาถึงสารสนเทศที่เปน
ความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
5.6 แนวทางปฏิบัติตอชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักเปนอยางดีถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนและการเอาใจใสตอผลกระทบตอผูที่อยูรอบขางมากกวาที่มีกําหนดไวในกฎหมาย และพยายามที่
จะคอยๆ ใหมีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม
บริษัทคาดหวังที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่บริษัทตั้งอยูหรือเขาไปทําธุรกิจ และปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข อบังคั บที่ เ กี่ ยวข องอยางครบถวน มุงมั่น ที่จ ะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จ ะ
ดําเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับภาครัฐและชุมชน

14

สวนที่ 3 : การดูแลใหมีการปฏิบัติตามและการทบทวน
1.
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาที่ลงนามรับทราบจรรยาบรรณธุรกิจนี้ และลงนามการ
ประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเปนประจําทุกป รวมทั้งอยูในการปฐมนิเทศพนักงานใหม โดยถือ
เปนหนาที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยางเครงครัด
2.
ผูบริหารและผูบังคับบัญชาทุกระดับตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ และมี
หนาที่ในการสอดสองดูแลและสงเสริมใหพนักงานภายใตบังคับบัญชาของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กําหนด
3.
กําหนดใหมีการติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอยูเปนประจํา โดยหนวยงานตรวจสอบ
ภายในหรือหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)
4.
บริษัทมีการทบทวนเพื่อใหจรรยาบรรณธุรกิจมีความเหมาะสมเปนประจําทุกป หากมีการปรับปรุง
อยางมีนัยสําคัญของจรรยาบรรณธุรกิจ จะตองไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

สวนที่ 4 : การรองเรียน
หากพบเห็นการกระทําที่สงสัยวาฝาฝน หรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ใหสอบถามขอสงสัยหรือ
รายงานตอผูบังคับบัญชา หรือผูบริหารระดับสูง หรือหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ
(compliance unit) หรือคณะกรรมการตรวจสอบแลวแตกรณี
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดใหมีชองทางในการสื่อสารเพื่อรับเรื่องรองเรียนหรือแจงเบาะแสอันควรสงสัย เพื่อ
รวบรวมขอมูลในการแกไขปญหา โดยมีชองทางเพิ่มเติม ดังนี้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส
จดหมายธรรมดา

e-mail : audit@wave-groups.com
สงถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
อาคารมาลีนนททาวเวอร ชั้น 15
เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุมครองผูใหขอมูล หรือขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ และจะเก็บรักษาขอมูลของ
ผูใหขอมูลไวเปนความลับ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการแจงการกระทําผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน ซึ่งบริษัท
ไดจดั ทําเปนเอกสารแยกตางหาก
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สวนที่ 5 : วินัยและบทลงโทษ
จรรยาบรรณธุรกิจถือเปนวินัยอยางหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองดํารงตนและปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด หากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามและสงเสริมใหผูอื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจ การกระทําตอไปนี้ถือเปนการทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจ
 ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
 แนะนํา สงเสริมหรือสนับสนุนใหผูอื่นไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
 ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในกรณีที่ตนทราบหรือควร
ทราบเนื่องจากเกี่ยวของกับงานภายใตความรับผิดชอบของตน
 ไมใหความรวมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาขอเท็จจริงที่อางวาไดมีการฝาฝน หรือการไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
 การกระทําอันไมเปนธรรมตอผูอื่น เนื่องจากการที่ผูนั้นรายงานการไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
ทั้งนี้ การกระทําที่เขาขายผิดจรรยาบรรณธุรกิจ ใหยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตาม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัท นอกจากนี้ ผูที่ทําผิดจรรยาบรรณธุรกิจอาจไดรับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมาย

โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ ครั้งลาสุด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560
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