บริษทั เมืองใหม่ กตั ทรี จํากัด (มหาชน)
จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั เมืองใหม่ กัตทรี จํากัด (มหาชน) มีความมุ่งมัน่ ที่จะยึดถือจริ ยธรรมทางธุรกิจ และดําเนิ นธุ รกิจอย่าง
มืออาชีพ ตลอดเวลาเราได้ทาํ ตามกฏหมายและปฎิบตั ิตามจริ ยธรรมทางธุรกิจอย่างสู งสุ ด
เพื่ อ ส่ ง เสริ มและปลู ก ฝั ง มาตรฐานการปฏิ บ ัติ ง านให้ แ ก่ พ นั ก งานของเราตามที่ ไ ด้ค าดหวัง ไว้ โดย
คณะกรรมการได้ตดั สิ นใจที่จะนําเสนอนโยบายของบริ ษทั และแนวทางชี้แนะมาตรฐานจริ ยธรรมทางธุรกิจ
คาดหวังให้พนักงานทุกคนคุน้ เคย เข้าใจ และปฏิบตั ิตามมาตรฐานจริ ยธรรมทางธุ รกิจ หากพนักงานมีขอ้
สงสัยบางอย่างหรื อสถานการณ์การขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายของบริ ษทั หรื อมาตรฐานจริ ยธรรมทางธุ รกิจ
มันเป็ นความรับผิดชอบของพนักงานที่จะแสวงหาความกระจ่างจากแผนกบริ หาร

1.

หลักการพืน้ ฐาน
สิ่ งสําคัญของหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการยึดมัน่ ในจริ ยธรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย
- ความซื่อสัตย์
- หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของพนักงานต่อบริ ษทั รวมถึงความคิดที่จะมีผลประโยชน์

ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงให้พนักงานทํางานไม่ตรงกับตําแหน่งของตัวเอง
- การเก็บรักษาความลับข้อมูลของบริ ษทั พนักงาน รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูล เพื่อผลประโยชน์ของ
ตัวเอง
- การรักษาไว้ซ่ ึงชื่อเสี ยงของบริ ษทั

2.

คําและนิยาม

2.1

คําเหล่านี้จะมีความหมายดังนี้ เว้นแต่จะกําหนดเป็ นอย่างอื่น

(a)

“เงินสด”

หมายถึง เงิน, เช็คธนาคาร, ดราฟท์ธนาคาร, ใบลดหนี้ , ส่ วนลดใดๆ ที่
นอกเหนือจากปกติ และเอกสารทางการเงินที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้

(b)

“บริ ษทั ”

หมายถึง บริ ษทั เมืองใหม่ กัตทรี จํากัด (มหาชน) รวมถึงบริ ษทั ย่อย และ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

(c)

“พนักงาน”

หมายถึง บุคคลทั้งที่เป็ นคนฝึ กงาน, คนที่ได้รับการว่าจ้างทั้งพนักงาน
ประจําและพนักงานชัว่ คราว

(d)

“กิจกรรมบันเทิง”

หมายถึง
(i) การร่ วมรับประทานอาหารด้วยกันตามปกติในราคาที่สมเหตุสมผล
(ii) กิจกรรมบันเทิงหรื อผ่อนคลายอารมณ์ที่ได้จดั สรรให้พนักงานตาม
ความเหมาะสม
(iii) สิ่ งบันเทิงอื่นๆ นอกเหนื อจากนี้ ที่บริ ษทั ได้อนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรให้เป็ นบางครั้ง

(e)

“กิจกรรมที่ฟุ่มเฟื อย”

หมายถึงข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(i) ตัว๋ เครื่ องบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
(ii) ค่าโรงแรมที่พกั ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
(iii) กิจกรรมบันเทิงหรื อผ่อนคลายอารมณ์ที่มีราคาแพง
(iv) กิจกรรมบันเทิงอื่นๆ ที่จดั ขึ้นเป็ นพิเศษ ที่อาจถูกพิจารณาว่าฟุ่ มเฟื่ อย

(f)

“ของขวัญสมนาคุณ”

หมายถึง เงินหรื อสิ่ งของเป็ นสิ่ งต้องห้าม ยกเว้น
(i) สมุดบันทึก, ปฏิทิน, ของที่ระลึก, ของชํารวย, เหรี ยญสัญลักษณ์อื่นๆ
หรื อของขวัญที่มีราคาปกติ หรื อของที่ได้รับจากบริ ษทั เป็ นกรณี พิเศษ
(ii) ของขวัญตามเทศกาลในรู ปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารที่บริ ษทั ได้รับ
แล้วนํามาแจกจ่ายให้พนักงาน

(iii) ของขวัญเนื่องจากการแต่งงานและคลอดบุตรซึ่ งเป็ นเรื่ องปกติในการ
ปฏิบตั ิประจําท้องถิ่นและไม่เกิน 3,000 บาท หรื อ
(iv) สปอนเซอร์/ขวัญสําหรับกิจกรรมของบริ ษทั ขึ้นอยูก่ บั การอนุมตั ิจาก
บริ ษทั
พนักงานต้องได้รับการอนุ มตั ิจากบริ ษทั สําหรับของขวัญอื่นที่ไม่ได้
กล่าวถึงในนี้
(g)

“สมาชิ กครอบครั ว”

หมายถึง คู่สมรส พ่อแม่ พี่นอ้ ง บุตร รวมถึง บุตรบุญธรรม ลูกเลี้ยง และคู่
สมรสของบุคคลเหล่านี้

(h)

“การใช้ ข้อมูลภายใน” หมายถึง บุคคล ตัวแทน หรื อสมาชิกครอบครัว ที่เข้ามาซื้อ หรื อ ขาย
หลักทรัพย์ โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในดังกล่าว ก่อนที่จะมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลเหล่านั้นไปยังสาธารณะอย่างเท่าเทียม

(i)

“เงินสิ นบน”

หมายถึง ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นโดยเป็ นผลมาจากการตกลงใดๆอันมิชอบ

(j)

“ข้อมูลสาธารณะ”

หมายถึง ข้อมูลทัว่ ไปที่สามารถเข้าถึงได้โดยสาธาณะ

(k)

“หลักทรัพย์”

หมายถึง พันธะบัตร หุ ้นกู้ หรื อสิ่ งอื่ นใดที่ มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน หรื อ
หนี้สินที่ถูกซื้อขายในรู ปแบบของหุน้

2.2

คําที่ได้กล่าวถึงผูช้ ายให้หมายรวมถึงผูห้ ญิง และในทางกลับกันคําที่ใช้เฉพาะสําหรับผูห้ ญิงให้ใช้
รวมถึงผูช้ ายด้วย

2.3

คําที่ใช้กบั จํานวนเอกพจน์ให้หมายรวมถึงจํานวนพหูพจน์ และในทางกลับกันคําที่ใช้เฉพาะสําหรับ
จํานวนพหูพจน์ให้ใช้รวมถึงจํานวนเอกพจน์ดว้ ย

2.4

การอนุมตั ิใดๆ หรื อหนังสื อแสดงความยินยอมที่ถูกใช้ภายใต้มาตรฐานจริ ยธรรมทางธุรกิจนั้น ต้อง
ได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

3.

การปฏิบัตใิ นทางธุรกิจ และความเป็ นมืออาชีพ

ศี ลธรรม ความซื่ อ สัตย์ ความเป็ นมื อ อาชี พ ความเป็ นธรรม สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นคุ ณ สมบัติ ห ลัก ที่ สําคัญ ของ
พนักงาน โดยเราต้องการให้พนักงานทุกคนนั้นให้ความสําคัญกับสิ่ งเหล่านี้
พนักงานนั้นจะต้องไม่กระทําการใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริ ษทั โดยไม่ได้รับอนุญาต

(i)

ตามขั้นตอนที่กาํ หนดไว้ สิ่ งที่สร้างข้อผูกพันกับคู่สัญญาที่มีผลผูกมัดทางกฎหมายกับบริ ษทั
ต้องมีการอธิ บายเปิ ดเผยอย่างชัดเจน โดยทําเป็ นเอกสาร และได้รับการอนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษร
(ii)

พนัก งานต้องไม่ แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ ใช้ถอ้ ยคําข้อความเชิ ง ลบต่ อ บริ ษ ทั บริ ษ ัทอื่ น ๆ
รวมถึงการติดต่อทางธุ รกิจ หรื อนโยบายของบริ ษทั หรื อกิ จกรรมใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิ ด
ความเข้าใจผิด ทําลายชื่อเสี ยงหรื อภาพลักษณ์ของบริ ษทั ห้ามมิให้พนักงานทําข้อความประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ต่อสื่ อมวลชน หรื อสํานักพิมพ์ใดๆ หรื อสื่ ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(iii )

พนักงานพึงตระหนักอยูต่ ลอดเวลาว่าตนเองเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ซึ่ งมีการให้ความสําคัญใน
เรื่ องจริ ยธรรม ซึ่ งต้องไม่ทาํ ให้ภาพลักษณ์ของบริ ษทั เสื่ อมเสี ย หรื อถูกล้อเลียนอันเนื่ องมาจาก
การกระทําใดๆ ของพนักงาน รวมทั้งการละเลย หรื อเอาเปรี ยบบริ ษทั โดยมาจากสิ ทธิ พิเศษ
หรื อผลประโยชน์ส่วนตัว

4.

การขัดผลประโยชน์

(a)

การขัดผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นเนื่องจากปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพนักงาน เช่น การเจรจาตกลงกันจาก
บุคคลภายนอกภายนอก ความสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ หรื อผลประโยชน์ส่วนตัว พนักงานนั้นควร
จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์ใดๆ ที่อาจมีผลเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัวของพนักงานเอง ซึ่ งมีผล
ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั หรื อสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีศีลธรรมของพนักงาน

(b)

กิจกรรมและพฤติกรรมของพนักงานใดๆซึ่ งเป็ นการฝ่ าฝื นนโยบายของบริ ษทั จะถือว่าเป็ นการขัด
ผลประโยชน์บริ ษทั เว้นแต่ได้มีการเปิ ดเผยอย่างครบถ้วน และ/หรื อ ได้รับอนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากบริ ษทั

(i)

พนักงาน หรื อ สมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสี ยในบริ ษทั อื่นๆหรื องค์กร
ใดๆ ที่ทาํ หรื อต้องการทําธุรกิจกับบริ ษทั โดยได้รับสิ ทธิ พิเศษ เว้นแต่ว่าได้รับการ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั หรื อมีหุน้ ส่ วนในบริ ษทั อื่นน้อยกว่า 5%

(ii)

พนักงานมี ส่วนได้ส่วนเสี ยโดยมีนัยสําคัญต่อการแสดงความคิดเห็ นของบริ ษทั
คู่แข่ง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั มาก่อนหน้านี้
หรื อมีหุน้ ส่ วนในบริ ษทั อื่นน้อยกว่า 5%

(iii)

พนักงานหรื อสมาชิกครอบครัวที่มีกิจกรรมใดๆ ที่เป็ นลักษณะแข่งขันกับบริ ษทั ไม่
ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านกิจกรรมธุ รกิ จภายนอก ซึ่ งความคิดเห็นของ
บุ คคลเหล่ านี้ อาจส่ งผลต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั เว้นแต่ ได้เปิ ดเผยให้กับ
บริ ษทั

(iv)

พนักงาน หรื อผูอ้ าํ นวยการ หรื อ ฝ่ ายบริ หาร หรื อที่ปรึ กษา ซึ่ งทํางานกับบริ ษทั
หรื อองค์กรอื่นๆที่ทาํ หรื อต้องการทําธุรกิจกับบริ ษทั ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั

(v)

ครอบครัวของพนักงาน ที่ทาํ งานให้บริ ษทั คู่แข่ง หรื อทํางานในธุ รกิจเดียวกันกับ
บริ ษทั ซึ่ งพนักงานและสมาชิกครอบครัวสามารถเข้าถึงข้อมูลสําคัญของบริ ษทั ที่
หรื อเป็ นประโยชน์ต่อคู่แข่ง ยกเว้นในกรณี ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยสิ้ นเชิงจาก
บริ ษทั นั้นแล้ว

(vi)

พนักงานเป็ นสมาชิกในบอร์ดผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ใดใด ทําหรื อต้องการทําธุรกิจกับ
บริ ษทั หรื อเป็ นตําแหน่งที่ปรึ กษาแก่บอร์ดผูบ้ ริ หารแก่บริ ษทั อื่นที่ทาํ หรื อต้องการ
ทําธุรกิจกับบริ ษทั ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน

(vii)

พนักงาน หรื อสมาชิ กในครอบครั วของพนักงานมี ตาํ แหน่ งบอร์ ดผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั อื่นที่ทาํ หรื อต้องการทําธุรกิจกับบริ ษทั หรื อให้คาํ ปรึ กษาแก่บอร์ดผูบ้ ริ หาร
หรื อบุคคลสําคัญของบริ ษทั ที่กาํ ลังหาอื่นที่ทาํ หรื อต้องการทําธุ รกิจกับโดยอาศัย
ความรู ้ของพนักงาน ยกไว้ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน

(viii) การอนุมตั ิการว่าจ้างงาน, สัญญาจ้างงาน หรื อการเตรี ยมการระหว่างบริ ษทั และ
สมาชิ กในครอบครั วของพนักงาน หรื อกับบริ ษ ทั อื่ น ที่ ว่าจ้างคนในครอบครั ว
ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน
(ix)

สัญญาจ้างงานที่ ได้กระทําร่ วมกับบริ ษทั อื่ นใดก็ตาม หากมี ทาํ ในเวลางานและ
ชัว่ โมงการทํางานซึ่ งควรทุมเทให้กบั บริ ษทั เท่านั้น ยกเว้นได้รับการอนุ ญาตเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน

(x)

การให้ยืมเงิน คํ้าประกันหนี้ การยืมเงิน (ยกเว้นจากสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ที่มี
ใบรั บรอง) หรื อการรั บความของขวัญที่ มีมูลค่าสู งเพื่อที่ จะทําให้พนักงานหรื อ
ครอบครั วของพนักงานรู ้สึกเป็ นหนี้ บุญคุณต่อคู่แข่ง หรื อผูท้ ี่ให้สนับสนุ น หรื อ
ลู ก ค้า ของบริ ษ ัท หรื อ ส่ ว นอื่ น ๆที่ ติ ด ต่ อ งานร่ ว มกับ บริ ษ ัท ยกเว้น บริ ษ ัท หรื อ
หน่วยงานนั้นๆได้สิ้นสุ ดการให้บริ การกับบริ ษทั แล้ว

(xi)

การใช้งานพนักงานของบริ ษทั , สิ่ งอํานวยความสะดวก, อุปกรณ์ต่างๆเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว หรื อสิ่ งที่ขดั กับนโยบายของบริ ษทั หรื อขั้นตอนการทํางาน
ยกเว้นได้รับการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากบริ ษทั ก่อน

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นเพียงแค่ส่วนหนึ่ งเท่านั้น โดยให้พนักงานหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ใดๆก็
ตามที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับบริ ษทั
(c )

ห้ามมิให้พนักงานหรื อสมาชิกครอบครัว ขาย หรื อได้รับประโยชน์จากสิ่ งที่เป็ นสิ นค้า ผลิตภัณฑ์
หรื อสิ่ งใดๆที่บริ ษทั ทําการซื้อขาย

(d)

กรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ภายนอก
(i)

เป็ นนโยบายของบริ ษ ทั ซึ่ งห้ามมิ ใ ห้จ ้างพนัก งานซึ่ ง เป็ นกรรมการบริ ษ ทั ของ
บริ ษทั ภายนอก ในตําแหน่งใดๆก็ตามที่มีผลเกี่ยวข้องกับการขัดผลประโยชน์ หรื อ
แทรกแซงผลประโยชน์ของบริ ษทั และ การปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานต่อบริ ษทั

(ii)

พนักงานที่ประสงค์จะเป็ นกรรมการให้กบั บริ ษทั ภายนอก ต้องยื่นหนังสื อมอบ
ฉันทะให้แก่ บริ ษทั ที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดํารงตําแหน่ งกรรมการ การดํารง

ตําแหน่งกรรมการทั้งหมดในระหว่างการดํารงตําแหน่ งของบริ ษทั ต้องได้รับการ
ประกาศและอนุ มตั ิ โดยบริ ษทั รายละเอี ยดของกรรมการต้องจัดส่ งตามแบบที่
กํา หนด การยิ น ยอมจาก บริ ษ ัท ต้อ งเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรและอยู่ภ ายใต้ก าร
ตรวจสอบเป็ นครั้งๆไป บริ ษทั อาจให้เงื่อนไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมในแต่ละ
กรณี
(iii)

ค่าเบี้ยประชุ มและค่าตอบแทนอื่น ๆที่พนักงานได้รับในตําแหน่ งของกรรมการ
บริ ษทั จากบริ ษทั ภายนอก ต้องถูกแสดงเปิ ดเผยต่อบริ ษทั

(iv)

ค่าเบี้ยประชุ มและค่าตอบแทนอื่น ๆที่พนักงานได้รับในตําแหน่ งของกรรมการ
บริ ษทั จากบริ ษทั ภายนอก ในฐานะตัวแทนของบริ ษทั ต้องถูกส่ งคืนแก่บริ ษทั

5.

รางวัล และ ของขวัญ

(a)

หากไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษ ทั ห้า มมิ ใ ห้พ นัก งาน หรื อ สมาชิ ก ครอบครั ว เรี ย กร้ อ ง หรื อ เอา
ผลประโยชน์, รางวัล หรื อสิ นบนใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็ น เงินสด, ของรางวัล, บันเทิงวัตถุที่ฟุ่มเฟื อย
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม ผ่านบุคคลอื่ น หรื อ คนกลาง จากบริ ษทั หรื อพนักงาน หรื อ
ตัวแทนขององค์กร หรื อหน่วยงานใดๆที่ดาํ เนินธุรกิจกับบริ ษทั

(b)

ห้ามมิให้พนักงาน หรื อสมาชิกครอบครัว เรี ยกร้อง หรื อเอาผลประโยชน์, รางวัล หรื อสิ นบนใดๆก็
ตาม ไม่วา่ จะเป็ น เงินสด, ของรางวัล, บันเทิงวัตถุที่ฟุ่มเฟื อย หรื อเงินกูใ้ นรู ปแบบของเงินสด ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรื อทางอ้อมจากพนักงานบริ ษทั อื่น

(c)

ห้ามมิให้พนักงานเสนอ, ให้ หรื อสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็ นของรางวัล เงิน
สิ นบน หรื อสิ่ งใดๆในรู ปของเงินสด, ของรางวัล, บันเทิงวัตถุที่ฟุ่มเฟื อย ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม แก่พนักงาน หรื อตัวแทน หรื อ คนกลางของหน่วยงานหรื อองค์กรใดๆ ซึ่งดําเนินธุรกิจกับ
บริ ษทั
ข้อห้ามนี้คลอบคลุมถึงบริ ษทั ต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริ ษทั

(d)

จะต้องรายงานการได้รับรางวัลหรื อของขวัญ แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

6.

ความให้ รื่นเริงแก่ ลูกค้ า
มีความเชื่อว่าการรับรอง การรักษาหรื อการปรับปรุ งความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นสิ่ งจําเป็ น การดูแล
ให้ความบันเทิงลูกค้าหรื อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย อาจจะขอใช้ทุนของบริ ษทั ซึ่ งค่าใช้จ่ายส่ วนนี้ จะต้อง
มีการบันทึกในบัญชี ซึ่งให้ง่ายแก่การตรวจสอบ โดยผูจ้ ดั การจะเป็ นผูอ้ นุมตั ิค่าใช้จ่ายส่ วนนี่

7.

การเมือง สั งคม องค์ กรวิชาชีพ หรือกิจกรรมภายนอก

(a)

การมีส่วนร่ วมทางการเมือง ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทางสังคม การเคลื่อนไหว หรื อองค์กรวิชาชีพ เมื่อ
ได้รับอนุ ญาติ ตามกฎหมายและระเบียบปฏิ บตั ิทอ้ งถิ่ นต้องได้รับอนุ ญาติ โดยบริ ษทั และควรจะ
ปฏิบตั ิในเรื่ องส่ วมรวม

(b)

พนักงานที่มีส่วนร่ วมทางการเมือง ทางสังคมหรื อองค์กรอิสระ การกระทําเช่ นนั้นจะเป็ นเรื่ อง
ส่ ว นตัว ในฐานะพลเมื อ งและไม่ แ สดงตนเป็ นตัว แทนของบริ ษ ัท และต้อ งแน่ ใ จว่ า การกระทํา
ดังกล่าวจะไม่รบกวนการทํางานและการปฏิ บตั ิหน้าที่ต่อบริ ษทั พนักงานจะต้องทําให้แน่ ใจว่า
บริ ษทั ไม่รับรู ้ในฐานะผูส้ นับสนุนการกระทําของพนักงาน ถ้าการกระทําดังกล่าวแทรกซึมเข้าไปใน
งานและเวลาทํางานที่ควรให้แก่บริ ษทั ต้องได้รับการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของบริ ษทั เป็ นสิ่ ง
สําคัญ

8.

การใช้ ข้อมูลภายใน
พนัก งานไม่ ไ ด้รั บ อนุ ญ าติ ใ ห้ เ ข้า ถึ ง วิ ธี ป ฎิ บ ัติ ข องการใช้ข ้อ มู ล ภายในต้อ งห้ า มภายใต้ต ลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและกฎหมายหรื อ แนวทางอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งตามที่ ไ ด้ก าํ หนดโดย
หน่วยงานต่างๆ

(a)

ข้อมูลภายใน
ข้อมูลภายในสําหรับวัตถุประสงค์ควรมีในส่ วนนี้
(i)

ความไว้วางใจที่เป็ นผลดีของพนักงานและสมาชิกครอบครัว และ

(ii)

บุคคลอื่นๆ ในนามของ หรื อเชื่อมโยงกับพนักงานและสมาชิกครอบครัว

ใคร:
(i)

ผูค้ รอบครองข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ได้ทวั่ ไป ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้วจะมีบุคคลที่เหมาะสมคาดว่า
จะมีผลกระทบต่อราคา หรื อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริ ษทั ลูกค้า หรื อผูจ้ ดั จําหน่ายและ

(ii)
(b)

รู ้หรื อควรมีเหตุผลในการรู ้วา่ ข้อมูลไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทวั่ ไป

การซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ต้องไม่มีคนวงในซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(i)

ในระหว่างระยะเวลาเริ่ มการซื้ อขายจากช่วง 1 เดือนจนถึงวันที่มีการประกาศผลของตลาด
หลักทรัพย์แต่ละไตรมาส ไปจนถึงหลังวันประกาศผลไตรมาสการเงินของบริ ษทั

(ii)

เมื่อใดที่พนักงานมีความรู ้เกี่ยวแนวโน้มของราคาซึ่ งเป็ นข้อมูลไม่สามารถใช้ได้ทวั่ ไปในที่
สาธารณะ ข้อ มูล ในระหว่า งที่ มี ก ารซื้ อ ขายในช่ ว งเวลา ไปจนถึ ง หลังวัน ประกาศการ
เปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงข้อมูลแนวโน้มของราคากับหลักทรัพย์ที่มีการ
ลงทุน

(c)

การซื้อขาย
เมื่อไรก็ตามที่พนักงานมีความรู ้ขอ้ มูลแนวโน้มราคาที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะ จะไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าหรื อผูจ้ ดั จําหน่าย บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับในฐานะพนักงาน

(d)

การซื้อขายในการควบกิจการ/การเข้าซื้อกิจการ
พนักงานหรื อสมาชิกในครอบครัวจะไม่กระทําการซื้อขายใดๆในหลักทรัพย์เป้ าหมายของบริ ษทั ถึง
จะมีเหตุผลที่จะคาดคะเนถึงวิธีการที่จะนําข้อเสนอ เว้นแต่การประกาศเสร็ จสิ้ นหรื อยุติจึงกระทําใน
ที่สาธารณะได้

9.

ความลับ

(a) ข้อมูลบริ ษทั
พนักงานต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั อย่างเคร่ งครัดและเป็ นความลับ
เสมอ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงส่ วนอื่นๆ ไม่จาํ กัดเพียงแค่การคาดการณ์ทาง
การเงิ นหรื อธุ รกิ จ การแข่งขันในการเสนอราคา บัญชี กิ จกรรมด้านการบริ หารและการ
ลงทุ น ไม่ ว่า จะเป็ นการเก็บรั ก ษาทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อคู่ มื อ การใช้ง าน ไม่ ค วรที่ จ ะ
กล่ า วถึ ง ภายในหรื อ ที่ ส าธารณะ เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ จ ํา เป็ นในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ หรื อ กฎ
ข้อบังคับหรื อตามกฎหมาย
(ii) พนักงานทุกคนต้องได้รับการอนุมตั ิขอความเห็นชอบจากหัวหน้าแผนกของตนก่อนหากมี
การขอข้อมูล หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สามก่อนที่จะเปิ ดเผยข้อมูลเดียวกัน
(iii) พนักงานไม่ควรหารื อเกี่ ยวกับธุ รกิ จของบริ ษทั ในหมู่สมาชิ กในครอบครั ว ญาติ พี่น้อง
เพื่อน คนรู ้จกั ซึ่งอาจทําให้เกิดการตีความผิดได้ หรื อสร้างความเข้าใจผิดในการดําเนินงาน
กิจการธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสี ยงของบริ ษทั
(iv) พนักงานไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ขอ้ มูลที่ไม่เป็ นสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
(i)

(b) การเปิ ดเผย
ห้ามมิให้พนักงานเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็ นข้อมูลสาธารณะ
(i) การตรวจสอบบัญชีและรายงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั
(ii) ข้อมูลที่จดั เตรี ยมไว้ให้ผมู ้ ีอาํ นาจ
(iii) ข้อมูลที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั เกี่ยวกับรายได้ การเงินของบริ ษทั การวางแผนธุ รกิจ กล
ยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจ
(iv) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ใช้ รหัสหรื อรหัสผ่าน และแหล่งที่มาของรหัส และ
(v) ข้อมูลและเอกสารที่เป็ นความลับอื่นๆ
(c) ข้อมูลแนวโน้มของราคา
(i) ข้อมูลแนวโน้มของราคาทั้งหมดเป็ นความลับอย่างเคร่ งครัดต่อพนักงานที่เกี่ยวข้องเพียง
ลําพัง และไม่ควรใช้โดยพนักงานที่เชื่อมโยงกับการขายและการซื้ อหลักทรัพย์ของบริ ษทั
หรื อผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หรื อหารื อกับบุคคลภายนอก เว้นแต่ในบางสถานการณ์ ที่ปรึ กษา
มื อ อาชี พ แต่ ง ตั้ง โดยบริ ษ ัท และและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งตามที่ จ ะต้อ งเปิ ดเผยภายใต้
กฎหมายหรื อกฎข้อบังคับ

(ii) ข้อมูลแนวโน้มของราคาคือข้อมูลใด ๆ ในบริ ษทั ซึ่ งโดยทัว่ ไปเป็ นที่ รู้จกั นําสู่ การการ
ลงทุนสาธารณะ จะมีแนวโน้มที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(iii) รวมไปถึงเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับการทํากําไร การหมุนเวียนของเงิน การควบรวมกิจการและ
การซื้อกิจการ และการใช้จ่ายลงทุนที่สาํ คัญ

10.

การล่ วงละเมิด

(a)

นโยบายของบริ ษทั คือการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทํางานที่ส่งเสริ มให้พนักงานเกิ ด ความ
เคารพซึ่งกันและกัน และปราศจากการล่วงละเมิดความสัมพันธ์ในการทํางาน

(b)

บริ ษทั ห้ามมิให้ใช้รูปแบบใดๆ ในการล่วงละเมิดอย่างเคร่ งครัด รวมถึง ไม่จาํ กัดเฉพาะทางวาจา
หรื อ ทางกาย และเรื่ อ งทางเพศ เชื้ อ ชาติ หรื อ วิ จ ารณ์ ใ นทางเสี ย หายหรื อ เลื อ กปฏิ บ ัติ หรื อ ตั้ง
ข้อสังเกตในระหว่างการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อกระทบต่อ
(i) สร้างความขุ่นเคืองและไม่เป็ นมิตร หรื อสภาพการทํางานที่ไม่พึงปรารถนา
(ii) ขัดขวางการทํางานของพนักงานอย่างไม่มีเหตุผล
(iii) ส่ งผลกระทบต่อโอกาสในการจ้างงานของพนักงาน
พนักงานท่านไหนที่เชื่อว่าถูกล่วงละเมิดและพนักงานท่านั้นให้ต้ งั ข้อสังเกตหรื อตระหนักการล่วง
ละเมิดนั้นควรรายงานเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นไปยังหัวหน้าหรื อไปยังแผนกบริ หารทรั พยากรบุคคล
ทุกๆ การรายงานจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นความลับ

(c)

11.

การเผยแพร่ ข้อมูลอันผิดกฎหมาย
พนักงานไม่ได้รับอนุ ญาตเผยแพร่ ขอ้ มูลใดๆ อันผิดกฎหมาย ทั้งในรู ปแบบเนื้ อหาหรื อรู ปภาพ
ทางจดหมายอิ เล็กโทรนิ กส์ อิ นเตอร์ เน็ ตหรื อเอกสารระหว่างเวลาทํางานหรื อในบริ เวณของ
บริ ษทั

12.

การเผยแพร่ ข่าวลือ
พนักงานจะถูกจํากัดการรับฟั งข่าวลือและไม่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ คําแถลงหรื อข้อคิดเห็ นใดๆ ที่
อาจนําไปสู่ข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั

13.

เครื่องดืม่ มึนเมาและยาเสพติด
(a) พนักงานไม่ได้รับอนุญาติให้ครอบครอง ใช้ เสพ จําหน่ายหรื อขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ยา
เสพติด สารละเหยและใช้สารเสพติดทุกรู ปแบบขณะปฏิบตั ิงานในบริ เวณของบริ ษทั
(b) หากผลการทํางานอันเนื่ องมาจากการใช้แอลกอฮอล์เป็ นประพฤติผดิ ทางอาญาซึ่ งอาจนําไปสู่
การลงโทษทางวินยั

14.

การแต่ งกาย
พนักงานควรจะแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อยในระหว่างการปฏิบตั ิงาน และควรสวมใส่ อย่างเหมาะสม
สําหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื องานสังคมซึ่งพนักงานเข้าร่ วมเป็ นตัวแทนของบริ ษทั

15.

ความรับผิดชอบอืน่ ๆ
ไม่ ควรมี พนัก งานคนใดที่ จะช่ วยเหลื อหรื อมี ส่วนร่ วมในการหลี กเลี่ ยงการควบคุ มการ
แลกเปลี่ยนเงินตราหรื อกฎหมายภาษีอากร
(b) พนักงานไม่ควรสมคบกันในเรื่ องการฉ้อโกง
(a)

16.

การฝ่ าฝื น
(a)

การไม่ปฏิบตั ิตามขั้นตอนมาตรฐานของจริ ยธรรมทางธุรกิจเป็ นการประพฤติผิด การละเมิด
ข้อกําหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานซึ่งจะส่ งผลให้มีการตรวจสอบ/สอบสวนหาข้อเท็จจริ ง
และถ้าพิสูจน์หลักฐานอาจนําไปสู่การลงโทษทางวินยั
(b) ในกรณี ที่สงสัยว่าเกิดการทุจริ ตหรื อมีการกระทําผิดในรู ปแบบต่างๆ หรื อช่องโหว่ของระเบียบ
หรื อกฎหมาย บริ ษทั มีสิทธิ์รายงานเรื่ องหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(c) พนักงานที่มีความรู ้ที่น่าสงสัยหรื อการฝ่ าฝื นขั้นตอนมาตรฐานของจริ ยธรรมทางธุรกิจหรื อการ
กระทําที่ผดิ กฎหมายส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ให้รายงานการกระทํานั้นให้ผคู ้ วบคุมหรื อบริ ษทั
ได้ทนั ที นอกจากนี้การเปิ ดเผยข้อมูลและความร่ วมมือของพนักงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเป็ นสิ่ งที่
สําคัญ การปิ ดบังใดๆ ไม่คาํ นึ งถึงเหตุผลจะถือว่าเป็ นกานฝ่ าฝื นมาตรฐานของจริ ยธรรมทาง
ธุรกิจ

