คู่ม ือ จรรยาบรรณธุร กิจ
บริษัท แจแปนเร้ น ท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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สาระที่ 1
สารจากประธานบริษัท
ในการดําเนินธุรกิจ ของบริ ษัท แจแปนเร้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริ ษัท
ตระหนักในหน้ าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ยึดมัน่ ในหลักการพื ้นฐานของการกํากับดูแลกิจการ หรือ
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึง่ เป็ นแนบทางการบริ หารองค์การที่เป็ นที่ยอมรับในระกับสากล
อย่างจริงจัง เพื่อกํากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบ โดย
มุง่ มัน่ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ซึง่ สอดคล้ องกับหลักค่านิยมหลักของบริ ษัทฯ คือ ซื่อสัตย์
ขยัน รับผิดชอบ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ทํางานเป็ นทีม” ที่ได้ ยดึ ถือปฏิบตั ิ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรเป็ น
เวลานาน โดยได้ สง่ เสริ มและปลูกฝังให้ พนักงานมีจิตสํานึกในหน้ าที่และความรับผิดชอบ คํานึงถึงผลประโยชน์
โดยรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อผู้หนึง่ ผู้ใด ซึง่ ถือเป็ นจริ ยธรรมและคุณธรรมของ ของบริ ษัท
แจแปนเร้ นท์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จรรยาบรรณธุรกิจที่บริ ษัท ฯ กําหนดไว้ แสดงถึงความถูกต้ อง ความชอบธรรมและความโปรงใส่ในการ
ดําเนินงาน

เพือ่ สร้ างความเชื่อมัน่

และเป็ นพื ้นฐานในการเติบโตของธุรกิจอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน

ดังนัน้

คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรให้ จดั ทํา คูม่ ือ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อรวบรวมแนบทางในการปฏิบตั ิเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยแนวทางฉบับนี ้ เป็ นส่วนหนึง่ ของ “ระเบียบข้ อบังคับพนักงาน” เพือ่ ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกท่านยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป

พลเอกศิรินทร์ ธูปกลํา่
ประธานกรรมการ
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559
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สาระที่ 2
วัฒนธรรมองค์ ก ร

ค่ านิย ม (Core Value)
“ซื่อ สัต ย์ ขยัน รับ ผิด ชอบ รัก ษาผลประโยชน์ ข ององค์ ก าร ทํางานเป็ นทีม ”
ซือ้ สัต ย์
1.มีความยึดมัน่ ในคุณธรรม ซื่อสัตย์ตอ่ จรรยาวิชาชีพในการดําเนินธุรกิจ มีจิตสํานึก มุง่ กระทําในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ด้ วยความตังใจ
้ รอบคอบ มีความซื่อตรงและเป็ นธรรม คํานึงถึงผลประโยชน์รวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตน
หรื อผู้หนึง่ ผู้ใดเพือ่ รักษาและเสริ มสร้ างชื่อเสียงให้ บริ ษัท
2.ให้ ความสําคัญถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ไม่ละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิ โดยปฏิบตั ิทกุ ฝ่ ายอย่างเท่าเทียม
กัน เป็ นธรรม และน่าเชื่อถือ

ขยัน
1.มุง่ มัน่ ในการสรรหาบุคลากรความเป็ นเลิศในด้ านการบริการ และสร้ างมาตรฐานคุณภาพให้ เป็ นทีย่ อมรับ มี
สภาพสมมูลค่า ตลอดจนคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเป็ นทางเลือกในการพัฒนา
2.ร่วมคิด ร่วมทําเพือ่ พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ เสริ มสร้ างศักยภาพในการแข่งขันทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
3.ใช้ ความรู้ความสามารถที่มีอยูใ่ ห้ มากกว่าเดิมอยูเ่ สมอ
ตลอดเวลา

4|Page

โดยใฝ่ เรี ยนรู้และศึกษาสิง่ ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองอยู่

รับ ผิด ชอบ
1.ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดี โดยยึดมัน่ ในหน้ าที่และความรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคม รวมทังให้
้ ความสําคัญกับการ
บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
2.ถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่กําหนดโดยคณะกรรมการตลอดจนปฏิบตั ิตามข้ อบังตับของบริ ษัท
อย่างเคร่งครัด

รัก ษาผลประโยชน์ ข ององค์ ก าร
1.มุง่ มัน่ ทํางานให้ บรรลุเป้าหมายให้ เกิดผลประโยชน์ / ผลตอบแทนสูงสุด เพื่อนําไปสูค่ วามเจริญเติบออย่าง
มัน่ คง และเพิ่มมูลค่าในระยะยาว
2.มุง่ มัน่ พัฒนากิจการให้ เจริ ญก้ าวหน้ า

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

โดย

คํานึงถึงประโยชน์ที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายพึงได้ รับ ไม่วา่ เป็ นผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า พนักงาน สังคม สิงแวดล้ อม
และประเทศชาติ

ทํางานเป็ นทีม
1.ยึดถือปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพือ่ ให้ เกิดผลสําเร็ จสูงสุด
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สาระที่ 3
แนวทางการปฏิบ ัต ิ
ปฏิบ ัต ติ ่ อ ผู้ถ อื หุ้น
1. เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรื อลิดลอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจน

ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรม
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่ฝ่าฝื นกฎหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ ตัดสินในดําเนินการต่างๆ ด้ วยความสุจริ ต

ใจและมีความโปร่งใส โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
4. รายงานสถานะผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ อย่างถูกต้ องครบถ้ วน ตามความเป็ นริ งอย่างสมํ่าเสมอ

ปฏิบ ัต ติ ่ อ พนัก งาน
1. ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานโดยเคารพสิทธิพื ้นฐานของมนุษยชน ตลอดจนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
2. มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยแจ้ งให้ พนักงานรับทราบและ
ถือปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้ มีการสนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน มีสว่ นร่วมในการดูแล ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
เพือ่ ให้ สภาพแวดล้ อมในการทางานมีความปลอดภัยต่อชีวิต
สุขภาพอนามัย ตลอดจนทรัพย์สินของพนักงานและบริ ษัทฯ
3. ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกําหนดทิศทางการทางาน การพัฒนา และการแก้ ไขปัญหาของบริ ษัทฯ
โดยรับฟั งข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
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4. ดูแลเรื่ องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน
5. การแต่งตัง้ การโยกย้ าย การให้ รางวัล และการลงโทษพนักงาน กระทําด้ วยความสุจริ ตใจและเสมอภาค
ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสม รวมทังการกระทํ
้
าหรื อการ
ปฏิบตั ิของพนักงานนัน้ ๆ
ปฏิบ ัต ติ ่ อ ลูก ค้ า
1. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อตรง โปร่งใส ยุติธรรม พึงปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายด้ วยความเท่าเทียมกัน และ
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการให้ บริ การอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง และไม่บิดเบือนข้ อเท็จจริ ง
2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อตกลงที่มีตอ่ ลูกค้ าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้ อตกลงกับลูกค้ า
ได้ ต้ องรี บแจ้ งให้ ลกู ค้ าทราบล่วงหน้ า เพือ่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปั ญหา และป้องกันความเสียหาย
3. รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ าเสมือนผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ
4. ให้ บริ การและปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าทุกรายด้ วยความสุภาพ อ่อนน้ อม และความเต็มใจ ตลอดจนจัดกลไกและ
ระบบการบริการลูกค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ าติดต่อกับบริ ษัทฯได้ โดยสะดวก และสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าได้
อย่างรวดเร็ ว
5. รับฟั งข้ อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็น หรื อข้ อร้ องเรี ยน เกี่ยวกับตัวสินค้ าหรื อการบริ การอื่น ๆ ตลอดจนนําไป
พิจารณาปรับปรุงและดาเนินการแก้ ไขอย่างรวดเร็ วและเป็ นธรรม
6. รักษาความลับและข้ อมูลทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปเผยแพร่หรื อใช้ ประโยชน์โดยมิชอบ
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7. มุง่ มัน่ พัฒนาการบริ การให้ เป็ นเลิศ ตลอดจนคิดค้ นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพือ่ เพิม่ คุณภาพการบริ การอย่าง
ต่อเนื่อง

ปฏิบ ัต ติ ่ อ คู่ค้ าและเจ้ าหนี ้
1. ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ ด้ วยความยุติธรรม เสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรี ยบ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการ
ได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมทังสองฝ่
้
าย
2. ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง เคารพและปฏิบตั ิตามข้ อตกลง เงื่อนไข และสัญญาที่กําหนดไว้ หากมีกรณีใดที่ไม่
สามารถปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงได้ ต้ องรี บเจรจากับคูค่ ้ าหรื อเจ้ าหนี ้เป็ นการล่วงหน้ า เพือ่ ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ ไขปัญหาทันที เพื่อไม่ให้ เกิดความเสียหาย
3. สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดตี อ่ กัน ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าโดยแลกเปลีย่ นความรู้ และบริ การ เพือ่ เพิม่ คุณมี
คุณภาพในการบริ การ
4. ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่ให้ ผลประโยชน์อื่นใด นอกเหนือไปจากผลประโยชน์ตามข้ อตกลงที่มีกบั คูค่ ้ าหรื อ
เจ้ าหนี ้ หากพบข้ อมูลว่ามีการเรี ยกรับหรือการจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สจุ ริ ตเกิดขึ ้น ต้ องร่วมหารื อกับคูค่ ้ า
หรื อเจ้ าหนี ้ เพื่อตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง และร่วมกันแก้ ไขปั ญหาอย่างยุติธรรมและรวดเร็ ว
5. ไม่มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของคูค่ ้ า ซึง่ ขัดต่อผลประโยชน์ หรื ออาจก่อความเสียหายแก่บริ ษัทฯ
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ปฏิบ ัต ติ ่ อ คู่แ ข่ งทางการค้ า
1. ปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ าที่ดแี ละเป็ นธรรม
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อผิดกฎหมาย
3. ไม่ทําลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งด้ วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจากความจริ ง และไม่เป็ นธรรม

ปฏิบ ัต ติ ่ อ สังคมและสิ่งแวดล้ อ ม
1. ปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้ มกี ารปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อม ที่ออกโดยหน่วยงาน
กํากับดูแล
2.ดําเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในการดูแลและรักษาความสมดุลของสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ ไม่กระทําการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้ อม ตลอดจนมีมาตรการ
ป้องกัน เพือ่ หลีกเลีย่ งการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดมลภาวะต่อสิง่ แวดล้ อม
3. ส่งเสริ มและปลูกฝังให้ พนักงาน มีความรู้ ความเข้ าใจ และมีจิตสานึกที่ดี ตระหนักถึงความสําคัญของการ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
4. ให้ ความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมดูแลรักษาสิง่ แวดล้ อมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมส่วนรวม
5. มีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรื อผู้ด้อยโอกาส หรื อเพื่อประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของสังคมส่วนรวม
โดยการบริ จาคต่อองค์การสาธารณกุศลที่มีความน่าเชื่อถือ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบอย่างต่อเนื่อง
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ปฏิบ ัต ขิ องกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษัท ฯ
1. ปฏิบตั ิตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับในการทางานของบริษัทฯ ตลอดจนข้ อกําหนดและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องโดยเคร่งครัด โดยยึดถือแนวทางปฏิบตั ิในคูม่ ือการกากับดูแลกิจการที่ดี คูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ นโยบายแจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยน ตลอดจนนโยบายอื่นใดที่บริษัทฯจะมี
การทบทวนแนวทางปฏิบตั ิ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลงของข้ อกําหนด ข้ อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ตลอดจนปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชน
2. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริ ต มีวินยั มีความรับผิดชอบ และมีจิตสานึกที่ดี
3. ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความขยันหมัน่ เพียร เสียสละ และอดทน รวมทังแสวงหาแนวทางในการพั
้
ฒนาและ
ปรับปรุงงานให้ มีประสิทธิภาพอยูเ่ สมอ
4. ไม่กระทําการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริ ษัทฯ
5. ผู้บงั คับบัญชาพึงปฏิบตั ิตนให้ เป็ นที่เคารพนับถือของผู้ใต้ บงั คับบัญชา มีเมตตาธรรม ดูแลเอาใจใส่ตอ่
ผู้ปฏิบตั งิ าน
รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับโดยเคร่งครัด
เป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่
ผู้ใต้ บงั คับบัญชาและปกครองผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาด้ วยหลักการและเหตุผลที่ถกู ต้ องตามทานองคลองธรรม
6. พนักงานพึงปฏิบตั ิตอ่ ผู้บงั คับบัญชาด้ วยความเคารพนับถือ สุภาพเรี ยบร้ อย รับฟั งคาแนะนํา และพึงปฏิบตั ิ
ต่อเพือ่ นร่วมงานด้ วยความสุภาพ มีนํ ้าใจ มีมนุษย์สมั พันธ์อนั ดี รวมทังไม่
้ กล่าวร้ าย ไม่แจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จ
ต่อผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนพนักงานโดยปราศจากมูลความจริ ง
7. ให้ ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน รักษาและสร้ างสรรค์ให้ เกิดความสามัคคีในหมูพ่ นักงานร่วมกันทางาน
และแก้ ไขปั ญหา เพือ่ ให้ การทางานมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งเคารพในสิทธิของพนักงานอืน่ ที่อยู่ในบริ ษัทเดียวกัน
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8. ให้ ความร่วมมือและปฏิบตั ิตามนโยบายของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจของบริ ษัทฯ ให้
มีประสิทธิภาพ ไม่นําไปใช้ เพือ่ ประโยชน์สว่ นบุคคล หรื อละเมิดจริ ยธรรมและศีลธรรมอันดี ดูแลและรับผิดชอบ
ข้ อมูลที่เผยแพร่ผา่ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ ไม่ให้ ขดั ต่อกฎหมาย
หรื อพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้ อง หรื อละเมิดต่อบุคคลที่สาม
9. รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ และดูแล
ไม่ให้ เสือ่ มเสียหรือสูญหาย ตลอดจนไม่นาข้ อมูลภายในและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและ/หรื อบุคคลอื่น
10. ไม่ใช้ อาํ นาจหน้ าที่ของตน หรื อยอมให้ บคุ คลอื่นใช้ อํานาจหน้ าที่ของตน ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง
หรื อผู้อื่นโดยมิชอบ ซึง่ เป็ นการขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
11. กรรมการและผู้บริหารต้ องพิจารณาความขัดแย้ งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง
บริ ษัทฯ กับบริษัทย่อย/บริ ษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริต อย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระ ภายใต้
กรอบจริ ยธรรมที่ดี
12. กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัทฯ/
บริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่วม และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ทังของตนเองและบุ
้
คคลที่มีความ
เกี่ยวข้ องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
13. ต้ องวางตัวให้ เหมาะสม มีความระมัดระวัง ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม และซื่อตรง เพือ่ มิให้
เกิดข้ อครหาหรื อเกิดความเคลือบแคลงในการปฏิบตั ิหน้ าที่
14. ไม่รับเงินและ/หรื อผลประโยชน์อนื่ ใดเป็ นการส่วนตัวจากบุคคลที่ร่วมทาธุรกิจกับบริ ษัทฯ
หลีกเลีย่ งการเลี ้ยงรับรอง การรับการดูแล และการรับของขวัญ ที่มีมลู ค่าเกินปกติวิสยั
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ตลอดจน

15. ต้ องไม่นาข้ อมูลภายในอันเป็ นข้ อมูลในการดําเนินการและบริ หารกิจการที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของตนไปบอกผู้อื่น หรื อนาข้ อมูลภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อบุคคลอื่นโดยมิชอบ หรื อทําให้
ประโยชน์ของบริ ษัทฯลดลง
17. รักษาความลับและข้ อมูลภายในของบริ ษัท ดูแลระมัดระวังไม่ให้ เอกสารหรื อข้ อมูลอันเป็ นความลับของ
บริ ษัทรั่วไหลหรื อตกไปถึงผู้ไม่เกี่ยวข้ อง อันอาจเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัท
18. เอาใจใส่และช่วยดําเนินการใดๆ ที่จะรักษาความปลอดภัยและสภาพแวดล้ อมทีด่ ีในการทํางาน
19. ให้ แจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยนโดยยึดถือแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายแจ้ งเบาะแส/ข้ อร้ องเรี ยน หากพบว่ามี
การกระทําใด ๆ ในบริษัทฯโดยมิชอบหรื อผิดกฎหมาย และให้ จดั ตังคณะกรรมการพิ
้
จารณาการรับแจ้ งเบาะแส/
ข้ อร้ องเรียน หากเรื่ องร้ องเรียนน่าเชื่อถือและมีมลู ให้ ดาเนินการสอบสวน โดยกระบวนการพิจารณาและการยุติ
ข้ อร้ องเรียน ให้ พจิ ารณาตามระยะเวลาอันควรแก่กรณีโดยเร็ว
20. จรรยาบรรณที่กําหนดไว้ นี ้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี ในกรณีที่มีปัญหา ให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานทุก
ระดับปรึกษากับผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ ง ให้ ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผู้อานวยการ
และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นที่สิ ้นสุด
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สาระที่ 4
การติด ตามและดูแ ลให้ ม ีก ารปฏิบ ัต ิ
หน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบ
1. ถือเป็ นหน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานที่ต้องรับทราบ ทาความเข้ าใจ และ
ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
2. การสอบถามข้ อสงสัย การรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทําผิดจรรยาบรรณ หรื อการร้ องเรี ยน ให้
กระทําการผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน้ หรื อผู้จดั การฝ่ ายบุคคล ทังนี
้ ้ การรายงานและการร้ องเรี ยน
ดังกล่าว ต้ องกระทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นผู้ติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจนี ้ หรื อ ในเรื่ องที่ได้ รับ
มอบหมาย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการผู้อานวยการ
การทบทวนจรรยาบรรณธุร กิจ
คณะกรรมการบริ ษัทมีการทบทวนคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของเศรษฐกิจ
และสังคม และ/หรื อ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่อาจเปลีย่ นแปลงไป
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ภาคผนวก
สาระที่ 3 แนวทางการปฏิบ ัต ิ
หัว ข้ อ ที่ 2

ปฏิบ ัต ติ ่ อ พนัก งาน

ข้ อความส่วนเพิม่ เติม
1.ให้ ความสําคัญต่อสุขภาพและความเป็ นอยูข่ องพนักงานเกี่ยวกับการบริ โภคระหว่างวัน เพื่อพัฒนา
ความเป็ นอยูแ่ ละทางเลือกในการบริ โภครวมถึงอํานวยความสะดวกของพนักงานให้ ดยี ิ่งขึ ้น
หัว ข้ อ ที่ 5

ปฏิบ ัต ติ ่ อ สังคมและสิงแวดล้ อ ม

1.ให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการจัดกิจการรม ปลูกผักปลอดสารพิษ “ไฮโดรโปนิกส์ ” เพือ่ การบริ โภค
ภายในองค์กร และเสริมสร้ างการมีสว่ นร่วม ความรับผิดชอบ และการทํางานเป็ นทีมของพนักงาน
2.ควบคุมความสะอาดของบริ เวณอาคาร โดยการจัดกิจกรรมทําความสะอาดพื ้นอาคารบริ เวณชัน้ 1
ทุกๆวันเสาร์ ของสัปดาห์ เพื่อเป็ นการปลูกจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดของบริ ษัท
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