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บทที การปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณ
1. บริ ษัท ซึงในทีนี J หมายถึง บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ Jง จํากัด และบริ ษัทในกลุม่ ประสงค์ให้ กรรมการ และพนักงานทุกคน
รับผิดชอบในการทําความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม
ผู้บริหารมีหน้ าทีประพฤติปฏิบตั ติ น ให้ เป็ นผู้นํา และเป็ นตัวอย่าง ในการกระทําตามหลักจริ ยธรรม T ประการของการดําเนิน
ธุรกิจ
2. จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริ ษัททีได้ กําหนดไว้ นี J คงจะไม่สามารถครอบคลุมถึงทุกกรณีทีอาจมีขึ Jน พนักงานจึงอาจ
เผชิญกับกรณีตา่ งๆ โดยเฉพาะปั ญหาใหม่ ดังนันเมื
J อมีปัญหาในทางปฏิบตั ิดงั กล่าวเกิดขึ Jน พนักงานควรปรึกษาหารื อ
ผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชันได้
J ทนั ที
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บทที การกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance)
การกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) คืออะไร
แนวทางในการดําเนินธุรกิจทีมีการกํากับ ดูแล บริ หาร และปฏิบตั ิงานให้ มีคณ
ุ ภาพ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ มีการ
กําหนดบทบาท และอํานาจหน้ าที ของพนักงาน และผู้บริ หาร ให้ มีการตรวจสอบและระบบการควบคุมทีดี ทังนี
J Jเพือให้ มนใจว่
ั าจะสามารถ
ทําให้ ธุรกิจเจริ ญเติบโตไปข้ างหน้ า และยังสนองตอบต่อความต้ องการของพนักงาน และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี
หรื ออีกนัยหนึง คือ ระบบการควบคุมเชิงบริ หาร และปฏิบตั ิการ ให้ เป็ นไปตามความปรารถนาร่วมกันของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
(Stakeholders)
ทําไมต้ องมีการกํากับดูแลกิจการทีดี
องค์กรต่างๆ เช่น ภาครัฐ ซึงประชาชนมีสว่ นได้ สว่ นเสียกับผลการบริ หารงาน หรื อองค์กรเอกชนซึงเป็ นบริษัทขนาดใหญ่ทีมีผ้ ถู ือ
หุ้น รวมถึงมีลกู ค้ ามากมายทีใช้ บริ การอยู่ ถึงแม้ จะมีอิสระในการบริ หารด้ วยความเป็ นวิชาชีพทีมีอยู่ ไม่ได้ หมายความว่าจะบริหารตาม
อําเภอใจ ในทางตรงกันข้ าม จะต้ องเป็ นการบริ หารทีจะต้ องสร้ างความเชือถือน่าไว้ วางใจมากยิงขึ Jน การดําเนินกิจการในทุกด้ าน และทุก
ระดับ และทุกกระบวนการ จะต้ องเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทกุ เมือ และบริ หารโดยบรรลุเป้าหมาย หรื อความ
คาดหมายของบุคคลทุกกลุม่ ทีมีสว่ นได้ เสีย
กลุ่มบริษัท เบญจจินดา เกียวข้ องกับ Good Corporate Governance อย่ างไร
ภายใต้ ภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจทีรุนแรงขึ Jน ทําให้ องค์กรต่างๆ หันมาให้ ความสําคัญกับการปรับตัว เพือให้ องค์กรสามารถ
แข่งขัน และตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทังในปั
J จจุบนั และในอนาคต ดังนันกลุ
J ม่ บริษัท เบญจจินดา ซึง
เป็ นกลุม่ บริ ษัทขนาดใหญ่ จึงจําเป็ นอย่างยิง ทีจะต้ องมีการนําระบบการกํากับดูแลกิจการเข้ ามาใช้ เพือให้ การบริ หารงานขององค์กรเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึ Jน และสามารถสนองตอบต่อความต้ องการของผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทังผู
J ้ มีสว่ นได้ เสียขององค์กร ภายใต้ ข้อ
กฎหมาย จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล อันสามารถตรวจสอบได้ และมีความโปร่งใสในการบริ หาร
แนวทางการนําแนวคิด Good Corporate Governance มาเป็ นแนวทางบริหารในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา
กลุม่ บริ ษัท เบญจจินดา ได้ นําแนวคิด Good Corporate Governance 5 หัวข้ อมาปฏิบตั ิ ดังนี J
1. หลักความโปร่ งใส (Transparency) ได้ แก่ การสร้ างความไว้ วางใจซึงกันและกัน โดยปรับปรุงกลไกการทํางาน ให้ มีความ
โปร่งใส มีการเปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา มีภาษาทีเข้ าใจง่าย สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้
สะดวก และมีกระบวนการให้ ตรวจสอบความถูกต้ องได้ อย่างชัดเจน
2. หลักคุณธรรม (Ethics) ได้ แก่ การยึดมันในความถูกต้ องดีงาม โดยยึดหลักความซือสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินยั ใน
การปฏิบตั ิหน้ าที ให้ เป็ นตัวอย่างแก่ผ้ อู ืน มีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
3. หลักการรับผิดชอบ (Responsiveness and Accountability) ได้ แก่ การตระหนักในสิทธิ และหน้ าที ความสํานึกในความ
รับผิดชอบ ปฏิบตั ิภารกิจทีได้ รับมอบหมายให้ เกิดผลสูงสุด ใส่ใจกับปั ญหา มีความกระตือรื อร้ นในการแก้ ปัญหา ตลอดจนเคารพ
ความคิดเห็นทีแตกต่าง และมีความกล้ าทีจะยอมรับผลจากการทํางานของตน และยินยอมพร้ อมใจปฏิบตั ติ ามกฎข้ อบังคับต่างๆ
ให้ เป็ นทียอมรับของคนทัวไป
4. หลักการมีส่วนร่ วม (Participation) ได้ แก่ การเปิ ดโอกาสให้ คนอืนมีสว่ นร่วมรับรู้ และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจใน
ปั ญหาสําคัญ ไม่วา่ ด้ วยการแจ้ งความเห็น หรื ออืนๆ
4
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5. หลักความคุ้มค่ า (Effectiveness) ได้ แก่ การบริ หารการจัดการ และการใช้ ทรัพยากรทีมีจํากัด เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่
ส่วนรวม โดยคํานึงถึงความประหยัด สร้ างสรรค์สนิ ค้ า และบริการทีมีคณ
ุ ภาพ สามารถแข่งขันได้ และรักษาพัฒนาทรัพยากร
อย่างยังยืน
และจากสาระสําคัญของแนวทางการบริหาร การกํากับดูแลกิจการทีดี (Good Corporate Governance) ข้ างต้ น ได้
นํามาสู่จรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท เบญจจินดา ซึงได้ แบ่ งแนวทางปฏิบตั ิเป็ น ระดับ คือ
1. จรรยาบรรณของบริษัท
2. จรรยาบรรณของพนักงาน

T
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บทที G จรรยาบรรณของบริษัท
5. ความรั บผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
• บริ ษัทจะพยายามสร้ างความเจริญเติบโต เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนทีดีในเวลาทียาวนาน และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และรายย่อย
• บริ ษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการรับทราบข้ อมูลทีจําเป็ น เพือใช้ ในการประเมินการบริ หารงานของบริ ษัท จะเปิ ดเผยผล
ประกอบการ พร้ อมกับข้ อมูลทีถูกต้ อง ตามความเป็ นจริง และรายงานฐานะการเงินอย่างสมําเสมอ ตามหลักสากลอันเป็ นที
ยอมรับโดยทัวไป
:. ความรั บผิดชอบต่ อคู่ค้า และคู่สัญญา รั ฐ และกฎหมาย
• บริ ษัทยึดถือและให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามภาระผูกพัน สัญญา ข้ อตกลง ข้ อกําหนด ข้ อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศ และ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด ทังในฐานะที
J
เป็ นคูค่ ้ าในการประกอบธุรกิจการค้ า หรื อในฐานะทีเป็ นส่วนหนึงของสังคม โดยตังมั
J นอยูบ่ น
พื Jนฐานของความซือสัตย์ จริ ยธรรม และคุณธรรม
• บริ ษัทให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐ และองค์กรอืน ในการระงับเหตุฉกุ เฉินหรื อ อุบตั เิ หตุ อันเกิดจากการปฏิบตั กิ ารของ
บริ ษัท ด้ วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และระมัดระวัง
• บริ ษัทมีนโยบายทีจะบันทึกรายการบัญชีอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายทีเกียวข้ อง โดย
ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบ
>. ความรั บผิดชอบต่ อสังคมและสิงแวดล้ อม
• บริ ษัทมีนโยบายทีจะประกอบธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม และสิงแวดล้ อม และจะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อบังคับเกียวกับ
สิงแวดล้ อมทีบังคับใช้ อยู่ รวมทังที
J ไม่มีกฎหมายบังคับ ทังนี
J J บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ สิงแวดล้ อมด้ วยความรับผิดชอบ ดังนี J
o ส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสํานึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้ อม โดยทําความเข้ าใจกับพนักงานเกียวกับ
ผลิตภัณฑ์ และการติดตังอุ
J ปกรณ์ของบริ ษัทว่าจะมีผลกระทบต่อสังคม และสิงแวดล้ อม หรื อไม่ อย่างไร
o ประชาสัมพันธ์ ทําความเข้ าใจกับประชาชนเกียวกับผลิตภัณฑ์ และระบบการติดตังอุ
J ปกรณ์ของบริ ษัท
o วางแผนป้องกันไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อสังคม และสิงแวดล้ อมภายในชุมชน
o มีการบริ หารธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีเป้าหมาย ในการป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ อันจะเกิดผลกระทบในทางทีเลวร้ าย ต่อ
สิงแวดล้ อม เพือให้ บริษัทอยูร่ ่วมกับสังคม หรื อชุมชนได้ โดยการตรวจสอบการออกแบบ การติดตังJ และการบํารุงรักษา
อย่างสมําเสมอ
?. ความรั บผิดชอบต่ อความปลอดภัยในการทํางาน
• บริ ษัทมุง่ มันในการพัฒนาอย่างต่อเนือง ในการป้องกันอุบตั ิเหตุ อันตรายต่อพนักงาน เพือให้ พนักงานทุกคนมีคณ
ุ ภาพชีวิตในการ
ทํางานทีดี ปราศจากอุบตั เิ หตุ อันตราย และโรคจากการทํางาน บริ ษัทจึงกําหนดให้ มีนโยบายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อม
ในการทํางาน และจัดตังคณะคณะกรรมการความปลอดภั
J
ยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทํางาน เพือกํากับ ดูแล
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทํางาน
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5. ความเสมอภาคในโอกาสจ้ างงาน
• นโยบายของบริษัทต้ องการจัดให้ มี ความเสมอภาคในโอกาสจ้ างงานในประเทศไทย ให้ แก่บคุ คลผู้ซงมี
ึ คณ
ุ สมบัติทีจะทํางาน
ตามทีบริษัทต้ องการ โดยไม่คํานึงถึง เชื Jอชาติ ผิวพรรณ เพศ ศาสนา สัญชาติ อายุ ความเสียเปรี ยบทางร่างกาย หรื อสถานะใน
การรับราชการทหาร
• บริ ษัทจะจัดความเสมอภาคนี Jในทุกด้ านทีเกียวกับการจ้ างงาน การมอบหมายงาน การเลือนระดับชันJ การโอนย้ าย การเลิกจ้ าง
การบริ หารค่าจ้ างและเงินเดือน รวมทังโอกาสในการเข้
J
ารับการฝึ กอบรม และพัฒนา
• บริ ษัทมีเจตนารมณ์อย่างยิงทีจะดําเนินการ ดังต่อไปนี J
o พัฒนาและเสนอการจัดสรรงาน เพือช่วยให้ พนักงานทีเปลียนงานได้ ทํางานตามทีต้ องการ เพือให้ เกิดดุลยภาพระหว่าง
งานทีทํา และภาระรับผิดชอบทางครอบครัวของพนักงาน เพือสร้ างคุณภาพชีวิตการทํางานทีดี
o ให้ ความมันใจในสภาพแวดล้ อมการทํางาน ทีปราศจากการแบ่งแยกทางด้ านเพศ เชื Jอชาติและอืนๆ
6. ความเกียวพันกับกิจกรรมทางการเมือง
• บริ ษัทวางตัวเป็ นกลางอย่างเคร่งครัด โดยไม่กระทําการอันเป็ นการสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรื อผู้หนึงผู้ใดทีมีอํานาจทาง
การเมือง โดยจะไม่ร่วมช่วยเหลือผู้สมัครรับเลือกตังทางการเมื
J
อง หรื อพรรคการเมือง เว้ นแต่กฎหมายทีใช้ อยูจ่ ะอนุญาต หรื อเมือ
ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัทแล้ ว
• บริ ษัทเห็นว่าการลงทะเบียน การออกเสียงเลือกตังJ และการติดตามข่าวสารทางการเมือง เป็ นสิทธิและหน้ าทีอันสําคัญยิง ของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
• บริ ษัทมีนโยบายว่า พนักงานทีเข้ าไปมีสว่ นในกิจกรรมทางการเมือง ย่อมมีสทิ ธิทีจะทําได้ ในฐานะส่วนตัวผู้เป็ นพลเมืองของ
ประเทศ แต่ไม่ใช่เป็ นตัวแทนของบริ ษัท การทีพนักงานช่วยเหลือทางการเมืองเป็ นการส่วนตัว โดยชอบด้ วยกฎหมายก็ดี หรื อการ
ตัดสินใจไม่ช่วยเหลือก็ดี จะไม่มผี ลประการใดต่อพนักงานในเรื อง ค่าจ้ าง ความมันคงของงานทีทํา หรื อโอกาสในการก้ าวหน้ า
• บริ ษัทมีนโยบายว่า หากการกระทําใดของพนักงานทีเข้ าไปมีสว่ นทางการเมือง แล้ วอาจทําให้ เกิดความเข้ าใจได้ วา่ บริ ษัทมีสว่ น
เกียวข้ อง หรื อฝั กใฝ่ ในพรรคการเมืองนันได้
J พนักงานควรหลีกเลียงการกระทําดังกล่าว
7. การเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัทและการประชาสัมพันธ์
• บริ ษัทมีความรอบคอบและระมัดระวังในการให้ ขา่ ว หรื อข้ อความทีจะออกไปปรากฏในสือมวลชนให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง ชัดแจ้ ง
ตรงต่อความเป็ นจริ ง เป็ นทีน่าเชือถือได้ ไม่ก่อให้ เกิดการแนะแนวทางทีผิดวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีงาม รวมถึงมีความเคารพ
นับถือ ในเกียรติของส่วนบุคคล และคํานึงถึงจรรยาบรรณขององค์กรทีเกียวข้ องต่างๆ
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บทที H จรรยาบรรณของพนักงาน
5. การเปิ ดเผยข้ อมูลบริษัท และการประชาสัมพันธ์
• กรรมการและพนักงาน พึงคํานึงถึงการกล่าว หรื อให้ ข้อมูลใดๆ ต่อบุคคลภายนอก หรื อสือมวลชน โดยจะต้ องชี Jแจงให้ ชดั เจนถึง
คุณวุฒิ และคุณสมบัติของผู้ให้ ข้อมูล การกล่าวในฐานะส่วนตัว หรื อตําแหน่งหน้ าทีใด การมีสว่ นได้ เสียร่วมกับบุคคลกลุม่ หนึง
กลุม่ ใด ทีได้ รับผลประโยชน์จากข้ อมูล หรื อข้ อความ หรื อข้ อคิดเห็นนันๆ
J
• กรรมการและพนักงานทุกคน เป็ นทรัพยากรขององค์กร ดังนันพนั
J กงานพึงระลึกว่า การสือสารกับเพือนร่วมงาน และบุคคลอืน
นอกองค์กร หรื อแม้ แต่ญาติ ในเรื องทีตนเองไม่ร้ ูจริ ง หรื อพูดจากข้ อมูลทีไม่ถกู ต้ อง นอกจากจะเป็ นการสร้ างความไม่นา่ เชือถือแก่
ตนเองแล้ ว ยังเป็ นการสร้ างความไม่นา่ เชือถือต่อองค์กรด้ วย
• กรรมการและพนักงาน ควรมีหน้ าทีให้ ความช่วยเหลือ ให้ ความกระจ่าง ความชัดเจนในเนื Jอหาข้ อมูลของงานทีตนกระทําหรื อ
รับผิดชอบ เพือความโปร่งใส โดยมีเงือนไขว่าการให้ ข้อมูลเหล่านันJ จะต้ องไม่กระทบกระเทือนบุคคลอืน และไม่ควรให้ ข้อมูล
ข่าวสารใดๆ ทีไม่ได้ เป็ นข้ อมูลหรื อข่าวสารทีเกิดจากหน้ าทีความรับผิดชอบของตน ในกรณีทีไม่แน่ใจ ในการเผยแพร่ข้อมูลทีตน
รับผิดชอบ ควรแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ
• กรรมการและพนักงาน ควรระมัดระวังการให้ ข้อมูลข่าวสารแก่บคุ คล หรื อหน่วยงานภายนอกทีเกียวกับกิจกรรม หรื อแผนงานทาง
ธุรกิจในอนาคตของบริษัท และควรแนะนําให้ บคุ คลหรื อหน่วยงานนันJ ติดต่อขอข้ อมูลโดยตรง กับหน่วยงานทีมีหน้ าทีรับผิดชอบ
ในการให้ ข้อมูลข่าวสาร
• การให้ ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ จะต้ องเป็ นข้ อมูลทีถูกต้ อง เป็ นจริงเสมอ และควรกําหนดให้ ชดั เจน กะทัดรัด ใช้ ภาษาทีเข้ าใจง่าย
และระมัดระวังมิให้ ผ้ ใู ช้ เกิดความสับสน และสําคัญผิดในข้ อเท็จจริ ง โดยให้ ความสําคัญกับเนื Jอหามากกว่ารูปแบบ และระบุ
เงือนไขทีสําคัญ หรื อสมมติฐานทีเกียวข้ องให้ ครบถ้ วน
:. การขัดแย้ งผลประโยชน์
• กรรมการและพนักงานทุกคน ต้ องไม่ประกอบธุรกิจ ดําเนินการ หรื อลงทุนใดๆ อันเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท ไม่วา่ โดยตรง หรื อโดย
อ้ อม
• กรรมการและพนักงาน ต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน ข้ อมูลความลับของบริ ษัท เพือประโยชน์สว่ นตัว หรื อเปิ ดเผยแก่บคุ คลภายนอก
หรื อคูแ่ ข่งโดยเฉพาะอย่างยิงข้ อมูลทียังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ตามกฎหมายทีเกียวข้ อง ในระหว่างการจ้ างของบริษัท หรื อเมือ
ออกจากการจ้ างของบริษัทแล้ ว โดยไม่ได้ รับอนุญาตอย่างถูกต้ องจากบริษัท เป็ นต้ นว่า เรื องทีเกียวกับการมีมติ การประมูลราคา
แผนงานรายได้ แผนการตลาด การคาดการณ์ลว่ งหน้ าเกียวกับการเงินหรื อธุรกิจของบริ ษัท
• ในกรณีทีกรรมการหรื อพนักงาน และบุคคลในครอบครัว เข้ าไปมีสว่ นร่วม หรื อเป็ นผู้ถือหุ้น และ/หรื อ เป็ นกรรมการ หรื อเป็ นที
ปรึกษาในบริ ษัทอืน นอกกลุม่ บริ ษัท จะต้ องไม่ขดั ต่อประโยชน์ และการประกอบหน้ าทีโดยตรงในบริ ษัท
• กรรมการ และพนักงานควรหลีกเลียง ทังโดยตนเอง
J
หรื อบุคคลในครอบครัว ในการติดต่อ การให้ หรื อรับสิงของ หรื อเงิน หรื อ
ประโยชน์อย่างอืน จากบุคคลอืนทีมีหน้ าที หรื อธุรกิจเกียวข้ องกับบริ ษัท หรื อคูค่ ้ า เว้ นแต่ในเทศกาล หรื อประเพณีนิยม ในมูลค่าที
เหมาะสม และต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ
• พนักงานอาจมีคําถามเกียวกับกิจกรรมบางอย่าง
ทีอาจแตกต่างไปจากแนวทางข้ างต้ น
ซึงรวมถึงการติดต่อธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก ซึงไม่เข้ าขอบข่ายความสัมพันธ์ตา่ งๆ ทีกล่าวมาแล้ วข้ างต้ น แต่อาจมีผลต่อการขัดกันแห่งผลประโยชน์ได้ เพราะ
มีความสัมพันธ์ตอ่ กัน ดังนันพนั
J กงานต้ องปรึกษากับผู้บงั คับบัญชาเกียวกับสถานการณ์ดงั กล่าว เพือให้ ได้ คําตอบทีเหมาะสม
8
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เกียวกับความสัมพันธ์กนั ทางธุรกิจทีถูกต้ องเหมาะสมต่อไป คําถามเหล่านี J พนักงานควรถามต่อผู้บงั คับบัญชาโดยตรง และถ้ าไม่
สามารถแก้ ปัญหาได้ เอง ผู้บงั คับบัญชาโดยตรงจะต้ องนําไปปรึกษากับผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทต่อไป
• พนักงานทุกคน รวมถึงผู้บริ หารทุกระดับ อาจถูกลงโทษทางวินยั ถึงขันถู
J กเลิกจ้ างจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัท หากกระทําการ
ฝ่ าฝื นต่อนโยบายเกียวกับการขัดแย้ งผลประโยชน์นี J
>. การประพฤติปฏิบัติเกียวกับเงิน ของขวัญ และการเลีJยงรั บรองทางธุรกิจ
G. การรับประโยชน์ และการเกียวข้ องทางการเงิน กับผู้ทาํ ธุรกิจกับบริษัท
• พนักงานย่อมไม่เรียกร้ อง หรื อยอมรับเงิน สิงของ หรื อประโยชน์อนใดจากลู
ื
กค้ า ผู้แทนจําหน่าย พ่อค้ า ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้ าและ
บริ การให้ บริ ษัท หรื อจากบุคคลอืนใดทีทําธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี Jพนักงานไม่พงึ เข้ าไปเกียวข้ องกับการเงิน เช่น ร่วมทุน หรื อ
ร่วมทําการค้ า ให้ ยืม หรื อกู้ยมื เงิน เรี ยไร ใช้ เช็คแลกเงินสด ซื Jอสินค้ าเชือ ซื Jอขายเช่า หรื อให้ เช่า หรื อก่อภาระผูกพันทางการเงิน
ใดๆ กับบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น
• บริ ษัทฯ ประสงค์ให้ พนักงานหลีกเลียงการให้ หรื อรับสิงของ จากผู้มีสว่ นเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท เว้ นแต่ในช่วงเทศกาล หรื อ
ประเพณีนิยม ในมูลค่าทีเหมาะสม ซึงพนักงานควรพิจารณา หากมีข้อสงสัยให้ ปรึกษาผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานโดย
ทันที
• พนักงานควรหลีกเลียงการรับเลี Jยงรับรอง
บริ ษัทฯ

ในลักษณะทีเกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลทีมีธุรกิจเกียวข้ องกับงานของ

• การรับของขวัญในรูปของค่านายหน้ า เงินกู้ยืม ส่วนแบ่งกําไร ใบหุ้น หรื อสิงอืนๆ ทีเทียบเท่า เป็ นสิงทีต้ องห้ ามโดยเด็ดขาด
G. การให้ ประโยชน์ และการเกียวข้ องทางการเงินกับผู้ทาํ ธุรกิจกับบริษัทฯ
• บริ ษัทมีนโยบายทีจะไม่ให้ มีการมอบของขวัญในรูปเงินสดในนามของบริ ษัท เว้ นแต่กรณีทีได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน เช่น
o เป็ นไปโดยพอประมาณ ไม่บอ่ ยครังJ และเหมาะสมกับโอกาส
o ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของบริษัท ในเรื องจรรยาบรรณ
o เพือให้ เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจทีถูกต้ องและดีงาม
o อยูภ่ ายใต้ กฎหมายทีใช้ บงั คับ
o อยูภ่ ายใต้ ความประพฤติและจารี ตประเพณีทีดีงาม
• ของขวัญหรื อเงินสดทังหมด
J
ต้ องทําการเบิกเป็ นค่าใช้ จา่ ยตามปกติ ในแบบการเบิกค่าใช้ จ่ายของพนักงาน แต่ทงนี
ั J Jต้ องมีการ
บันทึกวัตถุประสงค์ของค่าใช้ จ่ายทีถูกต้ องและชัดเจน
• ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
พนักงานอาจมีคา่ ใช้ จ่ายเพือการเลี Jยงรับรองบ้ างในมูลค่าพอประมาณ
และอนุมตั ิโดย
ผู้บงั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน รวมถึงสอดคล้ องกับประเพณีนิยมในท้ องถินนันๆ
J โดยทัวๆ ไปการเลี Jยงรับรองไม่ควรจะกระทํา
บ่อย การเลี Jยงรับรองควรจะอยูใ่ นขอบข่ายทีเหมาะสมกับความรับผิดชอบทางธุรกิจของแต่ละบุคคล และควรเป็ นการเลี Jยงใน
ลักษณะตอบแทนซึงกันและกัน จึงจะถือว่าเป็ นรายจ่ายปกติในการดําเนินธุรกิจ
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?. การประพฤติปฏิบัติ
H. ต่ อบริษัท

• พนักงานควรอุทิศตนให้ งานบริ ษัทอย่างเต็มที รักษาระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา และซือสัตย์ ยึดมันในนโยบายของบริ ษัททีจะดําเนิน
ธุรกิจให้ มีความมันคง มีผลกําไร เพือส่งผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

• พนักงานควรใช้ และรักษาทรัพย์สนิ /อุปกรณ์ของบริ ษัท ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และไม่นําไปใช้ เพือประโยชน์สว่ นตน หรื อใช้
ทํางานให้ กบั สถานประกอบการอืน ทังในเวลางาน
J
หรื อนอกเวลางาน ซึงถึงแม้ สถานประกอบการอืนนันJ จะดําเนินธุรกิจทีไม่
เกียวข้ องกับบริ ษัทก็ตาม ควบคูไ่ ปกับการสร้ างจิตสํานึกในตนเอง ปลูกฝั งให้ รักการประหยัด รวมทังให้
J ความเอาใจใส่และ
ช่วยดําเนินการใดๆ ทีจะรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางาน ให้ มคี วามสะอาด ปลอดภัยและน่ารืนรมย์อยูเ่ สมอ

• พนักงานควรหลีกเลียง และระมัดระวังการแสดงความคิดเห็น การนําข้ อมูล หรื อเรื องราวของพนักงานอืน หรื อผู้บริ หารทังใน
J
เรื องทีเกียวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์ วิจารณ์ ในลักษณะทีจะก่อให้ เกิดความเสียหาย หรื อ
กระทบกระเทือนแก่พนักงาน ผู้บริ หาร หรื อภาพพจน์ และชือเสียงโดยรวมของบริ ษัท ไม่วา่ จะเป็ นในช่องทางใดๆก็ตาม เช่น สือ
ออนไลน์

• พนักงานรับทราบและยอมรับ รวมถึงปฏิบตั ิตามเงือนไขสําหรับผู้ใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (AUP) โดยบริ ษัทได้
จัดทําประกาศไว้ ในสือภายในบริษัท

• พนักงานควรหมันแสวงหา เพิมพูนความรู้ เพือเป็ นบุคลากรทีเพียบพร้ อมด้ านคุณวุฒิ และประสบการณ์ โดยตังมั
J นอยูบ่ น
พื Jนฐานของความเป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม และซือสัตย์สจุ ริ ต

• พนักงานพึงรักษาและร่วมสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคี และความเป็ นนํ Jาหนึงใจเดียวกันในหมูพ่ นักงาน สร้ างบรรยากาศ
ของการทํางานทีเปิ ดโอกาสให้ มกี ารเสนอข้ อคิดเห็นใหม่ๆ และแลกเปลียนความคิดเห็นกันได้ รวมถึงการเอาใจใส่อย่าง
จริ งจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทังปวงที
J
จะเสริ มสร้ างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสูค่ วามเป็ นเลิศ

• พนักงานพึงละเว้ น ความสัมพันธ์เชิงเสน่หา อันจะนําไปสู่ การเอื Jอประโยชน์กบั ผู้ร่วมงาน ผู้ใต้ บงั คับบัญชา ผู้บงั คับบัญชา
ซึงจะก่อให้ เกิดผลเสียหายกับบริ ษัท

• บริ ษัทมีนโยบายว่า พนักงานต้ องมีความรับผิดชอบต่อองค์กรร่วมกัน หมายถึง การไม่นงเฉย
ิ
เมือเห็นบุคคลใดบุคคลหนึง
หรื อสมาชิกในองค์กรปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างไม่ถกู ต้ อง หรื อกระทําการใดๆ ทีจะเป็ นผลเสียต่อองค์กร ด้ วยการบอกกล่าวตักเตือน
พนักงานผู้นนั J หากไม่สามารถเปลียนแปลงพฤติกรรมได้ ให้ แจ้ งผู้บงั คับบัญชาของตนตามลําดับชันโดยทั
J
นที

• บริ ษัทมีนโยบายว่า พนักงานพึงระลึกอยูเ่ สมอว่า การเป็ นพนักงานขององค์กร คือการมาปฏิบตั ิหน้ าทีตามทีได้ รับมอบหมาย
ดังนันJ
ไม่วา่ งานนันจะมี
J ความยากหรื อง่าย
พนักงานไม่ควรบอกปฏิเสธจนกว่าจะได้ มีการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่างสุด
ความสามารถ หรื อได้ ปรึกษาผู้บงั คับบัญชาอย่างต่อเนือง

• พนักงานทุกคนพึงเคารพในองค์กร หรื อสถาบัน หรื อนโยบายขององค์กร ไม่วา่ นโยบายขององค์กรจะเป็ นอย่างไร ขอให้ พงึ
ระลึกอยูเ่ สมอว่า นโยบายนันถู
J กกําหนดขึ Jนบนพื Jนฐานของความเหมาะสมขององค์กร และพนักงานโดยส่วนรวม เพือ
ประโยชน์สงู สุดของพนักงานโดยส่วนใหญ่ และต้ องไม่กล่าวร้ ายต่อองค์กร หรื อนโยบายขององค์กร หรื อในด้ านอืนๆ โดย
ปราศจากข้ อมูลทีเป็ นจริ ง
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H. ต่ อผู้บังคับบัญชา

• พนักงานควรเคารพและให้ เกียรติ มีสมั มาคารวะ ต่อผู้บงั คับบัญชา
• พนักงานควรรับฟั งคําแนะนําจากผู้บงั คับบัญชา และควรปฏิบตั ิงานตามลําดับขันการบั
J
งคับบัญชา
• พนักงานควรปฏิบตั ิตามคําสังของผู้บงั คับบัญชา ซึงสังโดยชอบด้ วยหน้ าที แต่หากมีเหตุผลหรื อเหตุการณ์ใดๆ ทีทําให้ ไม่อาจ
ปฏิบตั ิตามคําสังได้ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบทันที
H.G ต่ อผู้ใต้ บังคับบัญชา

• พนักงานควรพิจารณา หรื อปฏิบตั ิในเรื องต่างๆ โดยเฉพาะการบริ หารงานบุคคลโดยรวมต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชา ให้ อยูบ่ น
พื Jนฐานของความเป็ นธรรม และเหมาะสม

• ส่งเสริ ม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั งิ าน
• รับฟั งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของผู้ใต้ บงั คับบัญชา และพยายามประสานความคิด เพือนําไปใช้ ในทางทีเป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท

• เข้ าใจในสภาพการทํางาน วิธีการ และขันตอนในการปฏิ
J
บตั ิงาน ตลอดจนช่วยแนะนํา สนับสนุน และแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที
เกิดขึ Jนอันเนืองมาจากการทํางานด้ วยความเต็มใจ

• ปฏิบตั ิและใช้ วาจาต่อผู้ใต้ บงั คับบัญชาด้ วยความสุภาพ เคารพในความเป็ นปั จเจกชน และศักดิศr รี ของความเป็ นมนุษย์ ไม่ดู
ถูก เหยียดหยาม หรื อปฏิบตั ิและใช้ วาจาทีจะก่อให้ เกิดความแตกแยก แตกสามัคคี
H.H ต่ อเพือนร่ วมงาน

• ต้ องปรับตัว ให้ สามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ พร้ อมทังให้
J เกียรติ เคารพในสิทธิ และรับฟั งความคิดเห็นของเพือนร่วมงาน
• ต้ องเอาใจใส่ตอ่ งานในหน้ าที และมีความรับผิดชอบต่อผู้ร่วมงาน ตักเตือน หรื อแนะนํา เมือเห็นเพือนร่วมงานกระทําสิงทีไม่
ถูกต้ อง หรื อไม่เหมาะสม และอดกลันJ รู้จกั ช่วยเหลือซึงกันและกัน

