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จรรยาบรรณธรุกิจของบริษทัส าหรบัผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั 
( Code of Conduct ) 

 
ขอบเขตการบงัคบัใช้ 

บรษิทัไดก้ ำหนดจรรยำบรรณธุรกจิฉบบันี้ เพื่อเป็นมำตรฐำนและใชบ้งัคบักบัผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบัของ
บรษิทัแอ๊บโซลูทคลนี เอ็นเนอรจ์ี้ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) และบรษิทัย่อย เพื่อให้ยดึถอืปฏบิตัติำมภำระหน้ำทีท่ี่ไดร้บั
มอบหมำย รวมทัง้ส่งเสรมิให้ผู้บรหิำรเป็นแบบอย่ำงที่ดใีนกำรปฏิบตัิหน้ำที่ภำยใต้จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ผู้บรหิำรและ
พนักงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะตอ้งรบัทรำบ ท ำควำมเขำ้ใจ และยดึถอืปฏบิตัอิย่ำงเคร่ งครดัเพื่อใหก้ำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของแต่ละคนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เปิดเผย โปร่งใส และค ำนึงถงึผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและบรษิทัย่อย และ
เป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง  

“ผูบ้ริหาร”  หมำยถึง ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และผู้บรหิำรในต ำแหน่งต ่ำกว่ำประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรจนถึง
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย 

“พนักงาน”  หมำยถึง พนักงำนบรษิัทในต ำแหน่งที่ต ่ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยทัง้ที่เป็นพนักงำนประจ ำ พนักงำน
ชัว่ครำว พนกังำนตำมสญัญำพเิศษ และพนกังำนตำมสญัญำจำ้ง 

ข้อพึงปฏิบติั 

1. นโยบายความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1.1 ผูบ้รหิำร 

 ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัไดแ้ปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดัและไดเ้ขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว บรษิัทจะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย
ผูบ้รหิำรต้องพจิำรณำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เกีย่วกบัรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนัระหว่ำงบรษิทัและบรษิทัย่อย
อย่ำงรอบคอบดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติอย่ำงมเีหตุผลและเป็นอสิระภำยใตก้รอบจรยิธรรมทีด่โีดยค ำนึงถงึประโยชน์
ของบรษิทัเป็นหลกัส ำคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัเป็น
หลกัส ำคญั 

1.2 ผูบ้รหิำรและพนกังำน 

1.2.1 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนต้องไม่ปฏิบตัสิิง่อื่นใดอนัเป็นกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ของบรษิัท ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำโดยตนเองหรอืร่วมกบัผู้อื่นไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผู้เกี่ยวขอ้ง
ทำงกำรคำ้ของบรษิทั เชน่ คู่คำ้ ลูกคำ้ คู่แขง่ขนัทำงกำรคำ้ หรอืจำกกำรใชโ้อกำสหรอืขอ้มูลทีไ่ดจ้ำกกำร
เป็นพนกังำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนหรอืจำกกำรท ำธุรกจิอนัเป็นกำรแขง่ขนักบับรษิทั 

1.2.2 ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนตอ้งรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัอยำ่งเตม็ก ำลงัควำมสำมำรถ 
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1.2.3 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนตอ้งไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิอื่นใดอนัอำจมผีลกระทบกระเทอืนถงึ
ผลประโยชน์ของบรษิทัหรอืเป็นกำรแขง่ขนักบับรษิทั 

2. นโยบายการรกัษาและการใช้ทรพัยสิ์นและข้อมลู/ความลบัของบริษทั 

2.1 บรรดำวธิกีำร กระบวนกำร ควำมคดิ ตลอดจนควำมรูเ้ทคนิคต่ำงๆ หรอืควำมรู ้และ /หรอืเทคนิควธิกีำรอื่นใดที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิกำรงำนหรอืกำรด ำเนินกำรของบรษิทั เนื่องมำจำกควำมคดิกำรคน้ควำ้ศกึษำวจิยัและ/หรอืกำร
กระท ำกำรอื่นใดอนัเนื่องมำจำกกำรปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีแ่ละตำมสญัญำจำ้งของผูบ้รหิำรและพนักงำนในทุกกรณี 
ให้ถือเป็นทรพัย์สนิทำงปัญญำของบรษิัททัง้สิ้นไม่ว่ำจะได้มกีำรจดทะเบียนหรอืจดแจ้งตำมกฎหมำยเกี่ยวกบั
ทรพัย์สนิทำงปัญญำหรอืไม่ ทัง้นี้ ห้ำมมใิห้มกีำรเผยแพร่ต่อโดยมไิด้รบัอนุญำตประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

2.2 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนตกลงทีจ่ะรกัษำ“ควำมลบัทำงกำรคำ้” ของบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดร้บัรูห้รอืไดล้่วงรู้มำเนื่องจำก
กำรปฏบิตังิำนใหแ้ก่บรษิทั โดยจะไม่น ำมำเปิดเผย ส่งต่อไปใหผู้ห้นึ่งผูใ้ดทีไ่ม่เกีย่วขอ้งและจ ำเป็น หรอืท ำส ำเนำ
โดยไม่ได้รบัอนุญำต รวมทัง้จะไม่กระท ำกำรหรอืงดเว้นกระท ำกำรใดๆ จนเป็นเหตุให้สถำนะและชื่อเสยีงของ
บรษิทัเสยีหำยหรอืก่อให้เกดิควำมเสยีหำยแก่ธุรกจิของบรษิทั รวมตลอดทัง้จะไม่ด ำเนินกำรรบัจำ้งหรอืเขำ้เป็น
ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำน หรอืให้กำรแนะน ำกำรปรกึษำ กำรช่วยเหลอื หรอืท ำสญัญำใดๆ กบันิตบิุคคลใดๆ หรอื
กจิกำรของบุคคลทีเ่ป็นคู่แขง่ขนัทำงกำรคำ้กบับรษิทั หรอืท ำธุรกจิทีม่ลีกัษณะเหมอืนหรอืคลำ้ยคลงึกบักจิกำรของ
บรษิทั 

เพื่อประโยชน์ในกำรตีควำมข้อก ำหนดข้อนี้  “ควำมลับทำงกำรค้ำ” หมำยถึง ข้อมูลกำรค้ำซึ่งยังไม่รู้จ ักกัน
โดยทัว่ไป หรอืยงัเข้ำถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกบัข้อมูลดงักล่ำว โดยเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ในเชงิพำณิชย ์เนื่องจำกเป็นควำมลบัและเป็นขอ้มูลทีบ่รษิทัไดใ้ชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสมเพื่อรกัษำไวเ้ป็น
ควำมลบั ทัง้นี้ ควำมลบัทำงกำรคำ้อำจอยู่ในระเบยีบ สญัญำ หรอืขอ้ตกลงอื่นใดของบรษิทั ทีก่ ำหนดไวแ้ละจะมี
ขึน้ต่อไป หรอืตำมทีพ่ระรำชบญัญตัคิวำมลบัทำงกำรคำ้ พ.ศ. 2545 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดไว ้

2.3 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนทุกคนของบรษิทัจะต้องเกบ็รกัษำ “ควำมลบั” ใดๆ ทีม่ตี่อบรษิทัของลูกคำ้ คู่สญัญำ หรอืคู่
ค้ำทำงธุรกิจ หรอืบุคคลอื่นใด ที่ได้รบัรูห้รอืได้ล่วงรูม้ำเนื่องจำกกำรปฏบิตังิำนให้แก่บรษิัท เว้นแต่กำรเปิดเผย
ขอ้มลูนัน้เป็นไปตำมทีก่ฎหมำยอนุญำตหรอืเป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด อำท ิกำรเปิดเผยขอ้มูลตำมค ำสัง่ศำล 
หรอืตำมค ำสัง่ของเจำ้หน้ำทีข่องรฐัอื่นใดซึง่กฎหมำยไดใ้หอ้ ำนำจไว ้ 

2.4 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนของบรษิทัตอ้งทรำบถงึขัน้ตอน วธิกีำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู และปฏบิตัติำม เพื่อ
ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูอนัเป็นควำมลบัถูกเปิดเผยโดยไมเ่จตนำ 

2.5 ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรจะเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ชอบขอ้มลูทีจ่ะน ำหรอืเปิดเผยต่อสำธำรณชน 

2.6 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนต้องไม่ท ำงำนให้กบับุคคลอื่น หรอืองค์กรอื่นใด ซึ่งมกีำรใหป้ระโยชน์ตอบแทนในระหว่ำง
เวลำท ำงำนของบรษิทั เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

2.7 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนต้องไม่ใชห้รอืน ำไปใชซ้ึ่งทรพัย์สนิอนิเทอรเ์น็ตของบรษิทั โดยมจีุดประสงค์ในเชงิพำณิชย ์
หรอืประโยชน์ส่วนตวั นอกจำกเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัโดยตรง 

2.8 ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนตอ้งยดึถอืและปฏบิตัติำมนโยบำยระบบสำรสนเทศของบรษิทัอยำ่งเคร่งครดั อำทเิชน่ 
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• ตอ้งไมแ่ทรกแซงควำมเป็นส่วนบุคคลของผูอ้ื่น ไมว่ำ่กรณีใดๆ 

• ตอ้งไม่เขำ้ใชข้อ้มูลทีเ่ป็นควำมลับของบรษิทั โดยใชไ้ดเ้ฉพำะส่วนที่ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนมหีน้ำทีร่บัผดิชอบ
โดยตรงเท่ำนัน้ 

• ตอ้งยดึมัน่ในกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัว่ำดว้ยกำรใชอุ้ปกรณ์และเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นระบบคอมพวิเตอร์ 

• หำ้มมใิหเ้ขำ้สูข่อ้มลูและไฟลเ์อกสำรต่ำงๆ ของผูใ้ชร้ำยอื่นโดยมไิดร้บัอนุญำต 

2.9 ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนต้องรบัทรำบและปฏิบตัิตำมแนวทำงกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวริ์ค อย่ำง
ถูกตอ้งและเหมำะสม 

2.10 หำ้มน ำซอฟตแ์วรม์ำตดิตัง้ หรอืบนัทกึในระบบคอมพวิเตอรข์องบรษิทั โดยมไิดร้บัอนุญำต 

2.11 ไมน่ ำซอฟตแ์วรข์องบรษิทัไปใหบุ้คคลอื่นใด ซึง่หมำยรวมถงึคู่คำ้ คูส่ญัญำ ลกูคำ้ของบรษิทั และกำรน ำซอฟตแ์วร์
ไปตดิตัง้เป็นกำรส่วนตวั นอกจำกนี้ ยงัรวมถงึกำรใชอ้ินเทอรเ์น็ตของพนักงำนหรอืเชื่อมต่อระบบอนิเทอรเ์น็ตเพื่อ
โอนถ่ำยขอ้มลู กำรเผยแพร่สิง่ลำมกอนำจำร กำรส่งและรบัขอ้มลูขำ่วสำรผ่ำนระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(อเีมล)์ทีล่ะเมดิ
ต่อกฎหมำยหรอืกฎหมำยว่ำด้วยลขิสทิธิห์รอืขดัต่อเจตนำหรอืจุดมุ่งหมำยของนโยบำยหรอืระเบยีบปฏบิตัหิรอื
ระเบียบนโยบำยระบบสำรสนเทศของบริษัท หรือละเมิดต่อพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดเกี่ยวกับ
คอมพวิเตอร ์พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) หรอืกฎหมำยอื่นๆ 

2.12 ในระหว่ำงกำรปฏบิตังิำนตำมสญัญำจำ้ง ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนจะตอ้งไม่กระท ำกำรละเวน้หรอืงดเวน้กำรกระท ำ
กำรใดๆ อนัเป็นเหตุใหบ้รษิทั ไดร้บัควำมเสยีหำยสบืเนื่องมำจำกขอ้มลู ขำ่วสำร และ/หรอืรำยงำนหรอืบนัทกึหรอื
กำรสือ่สำรทีเ่ป็นเทจ็หรอืไมถู่กตอ้ง ไมว่ำ่ดว้ยวธิกีำรใดๆ โดยเจตนำ 

2.13 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนจะตอ้งไม่ละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษิทัและ/หรอืของบรษิทัอื่นใดทีอ่นุญำตใหบ้รษิทั
ใช้ประโยชน์ในทรพัย์สนิทำงปัญญำนัน้ ไม่ว่ำด้วยสญัญำและ/หรอืวธิีกำรใดๆไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำซ ้ำ หรอื
ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสำธำรณชนหรอืให้เช่ำต้นฉบับหรอืส ำเนำไม่ว่ำจะโดยแสวงหำก ำไรหรอืไม่ก็ตำม หำก
ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนผดิจรรยำบรรณขอ้นี้บรษิทัมสีทิธบิอกเลกิสญัญำจำ้งไดท้นัท ี

2.14 ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนตอ้งใชท้รพัยส์นิของบรษิทัดว้ยควำมระมดัระวงั รบัผดิชอบ ดแูลรกัษำเครื่องมอืหรอือุปกรณ์
ใดๆ ทีไ่ดร้บัจำกบรษิทั ใหอ้ยูใ่สภำพเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอโดยตดิต่อซ่อมแซมเมือ่เกดิกำรช ำรุด 

2.15 ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนต้องไม่ฝ่ำฝืนระเบยีบ หรอืค ำสัง่ของบรษิทัอนัอำจก่อให้เกดิอุบตัเิหตุ หรอืท ำให้ทรพัย์สิน
ของบรษิทัเสยีหำย 

2.16 ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนต้องรกัษำทรพัย์สินของบรษิัทมิให้สูญหำย หรอืถูกท ำลำยไปแม้มิใช่หน้ำที่รบัผิดชอบ
โดยตรงของตน 

2.17 ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนตอ้งไมน่ ำอุปกรณ์ ทรพัยส์นิของบรษิทัไปใชน้อกเหนือจำกกำรท ำงำนใหแ้ก่บรษิทั 

3. นโยบายการให้หรือรบัของขวญัหรือส่ิงบนัเทิง 

3.1 ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนยอ่มไมเ่รยีก รบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัเงนิหรอืประโยชน์อื่นใดจำกผูเ้กีย่วขอ้งทำงธุรกจิ 
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3.2 ผู้บรหิำรหรอืพนักงำนอำจรบัหรอืให้ของขวญัได้ตำมประเพณีนิยม โดยกำรรบัของขวญันัน้จะต้องไม่ส่งผลต่อ 
กำรตดัสนิใจเชงิธุรกจิใดๆ ของผูร้บั 

3.3 หำกผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนได้รบัของขวญัในโอกำสตำมประเพณีนิยมที่มมีูลค่ำเกนิปกตวิสิยัจำกผูเ้กี่ยวขอ้งทำง
ธุรกจิกบับรษิทั ใหร้ำยงำนผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ 

4. นโยบายการซ้ือขายหลกัทรพัยแ์ละการใช้ข้อมลูภายใน 

4.1  ผูบ้รหิำรมหีน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของตนให้เป็นไปตำมกฎระเบยีบของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 

4.2  บรษิทับรษิทัย่อยและบรษิทัรว่มของบรษิทัทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตอ้งปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยด ำเนินกำรให้มีควำมเสมอภำคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น 
ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนัและเพื่อเป็นกำรป้องกนักำรกระท ำผดิกฎหมำยของบุคลำกรทุกระดบัของบรษิัทและ
ครอบครวัทุกคนทีไ่ดร้บัทรำบหรอือำจไดร้บัทรำบขอ้มูลภำยในทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนบรษิทัจงึหำ้มบุคคล
ดงักล่ำวท ำกำรซื้อขำยหุน้หรอืชกัชวนใหบุ้คคลอื่นซือ้หรอืขำยหรอืเสนอซือ้หรอืเสนอขำยหุน้บรษิทับรษิทัยอ่ยและ/
หรอืบรษิัทร่วมของบรษิัทที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย์ฯไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรอืผ่ำนนำยหน้ำในขณะที่ยงั
ครอบครองขอ้มูลทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนอยู่โดยบรษิทัและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยถอืว่ำกำรซื้อ
ขำยหลกัทรพัย์ในลกัษณะดงักล่ำวเป็นกำรซื้อขำยหลกัทรพัย์เพื่อเก็งก ำไรหรอืสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบให้กบับุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (โปรดพจิำรณำนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัเพิม่เตมิ) 

4.3  บรษิทัไดจ้ดัระบบรกัษำควำมปลอดภยัในทีท่ ำงำนเพื่อป้องกนัแฟ้มขอ้มูลและเอกสำรลบัและไดด้ ำเนินกำรจ ำกดั
กำรเขำ้ถงึขอ้มลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสำธำรณะโดยใหร้บัรูเ้ฉพำะแก่ผูเ้กีย่วขอ้งและทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้จงึถอืเป็นหน้ำทีข่อง
เจำ้ของขอ้มลูหรอืผูค้รอบครองขอ้มลูทีย่งัไมเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนจะตอ้งก ำชบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหป้ฏบิตัติำมขัน้ตอน
กำรรกัษำควำมปลอดภยัโดยเครง่ครดัทัง้นี้ผูฝ่้ำฝืนกำรใชข้อ้มลูภำยในจะตอ้งถูกลงโทษทำงวนิยัและ/หรอืกฎหมำย
แลว้แต่กรณี 

5. นโยบายเก่ียวกบัระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบญัชีและการเงิน 

5.1 นโยบายเก่ียวกบัระบบควบคมุและตรวจสอบภายใน 

จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ ภำยใตก้ำรตรวจสอบของผูต้รวจสอบภำยใน และ
กำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

5.2 นโยบายเก่ียวกบัรายการทางการบญัชีและการเงิน 

ฝ่ำยจดักำรของบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงนิที่มคีวำมถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อ
เวลำ ทัง้งบรำยปีและรำยไตรมำส ซึง่จดัท ำตำมมำตรฐำนบญัชทีีย่อมรบั 

5.2.1 ควำมถูกตอ้งของกำรบนัทกึรำยกำร 

• กำรบนัทกึรำยกำรทำงธุรกจิทุกประเภทของบรษิทัจะตอ้งถูกตอ้งครบถว้นและสำมำรถตรวจสอบได้
โดยไมม่ขีอ้จ ำกดัหรอืขอ้ยกเวน้ใดๆ 
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• กำรลงรำยกำรบญัชแีละกำรบนัทกึทำงธุรกจิจะตอ้งเป็นไปตำมควำมเป็นจรงิไม่มกีำรบดิเบอืนหรอื
สรำ้งรำยกำรเทจ็ไมว่ำ่จะดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆกต็ำม 

• บุคลำกรทุกระดบัต้องด ำเนินรำยกำรทำงธุรกจิใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนด
ต่ำงๆของบรษิทัรวมทัง้มเีอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกจิทีค่รบถว้นและใหข้อ้มลูที่
เป็นประโยชน์อยำ่งเพยีงพอและทนัเวลำเพือ่ใหผู้ท้ีม่หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบนัทกึกำรจดัท ำและกำร
ประเมนิรำยงำนทำงกำรบญัชแีละกำรเงนิสำมำรถบนัทกึและจดัท ำรำยกำรทำงกำรบญัชแีละกำรเงนิ
ทุกประเภทของบรษิทัลงในระบบบญัชขีองบรษิทัโดยมรีำยละเอยีดทีถู่กตอ้งและครบถว้น 

5.2.2 รำยงำนทำงกำรบญัชแีละกำรเงนิ 

• ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนทุกคนต้องไม่กระท ำกำรบดิเบอืน ปกปิดขอ้มูลหรอืสรำ้งรำยกำรเทจ็ไม่ว่ำจะ
เป็นข้อมูลรำยกำรทำงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกำรบัญชีและกำรเงินหรือข้อมูลรำยกำ รทำงด้ำน
ปฏบิตักิำร 

• ผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนทุกคนควรตระหนักว่ำควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรบญัชแีละกำรเงนิเป็น
ควำมรบัผดิชอบรว่มกนัของคณะกรรมกำรบรษิทัผูบ้รหิำรและพนกังำนทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบ 

• ผู้บริหำรหรือพนักงำนทุกคนมีหน้ำที่รบัผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจัดเตรยีมและ /หรือให้ข้อมูล
รำยกำรทำงธุรกจิ 

5.2.3 แนวปฏบิตัทิีด่เีกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 

• บุคลำกรทุกระดบัทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งปฏบิตัติำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ใน
ประเทศและ/หรอืในต่ำงประเทศเพือ่ใหก้ำรจดัท ำบญัชแีละบนัทกึทำงกำรเงนิของบรษิทัเป็นไปอย่ำง
ถูกตอ้งและสมบรูณ์ 

• บุคลำกรทุกระดบัจะต้องยดึหลกัควำมซื่อสตัย์ปรำศจำกอคตแิละควำมซื่อตรงในกำรจดัเกบ็บนัทกึ
ขอ้มลู 

6. นโยบายความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุ้น 

• ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ และด ำเนินกำรใดๆ ดว้ยควำมเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรำย 

• รำยงำนใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบถงึสถำนภำพองคก์รโดยสม ่ำเสมอและครบถว้นตำมควำมเป็นจรงิ 

• รำยงำนใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบถงึแนวโน้มในอนำคตขององค์กร ทัง้ในดำ้นบวกและดำ้นลบ ดว้ยเหตุผลสนับสนุน
อยำ่งเพยีงพอ 

7. นโยบายการปฏิบติัต่อผูบ้ริหารหรือพนักงาน 

• ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อผูบ้รหิำรหรอืพนกังำน 

• กำรแต่งตัง้และโยกยำ้ยผูบ้รหิำรหรอืพนกังำน รวมถงึกำรใหร้ำงวลัและกำรลงโทษ ตอ้งกระท ำดว้ยควำมสจุรติ
ใจและตัง้อยูบ่นพืน้ฐำนควำมรู ้ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของผูบ้รหิำรหรอืพนกังำน 
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• ให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทกัษะของพนักงำนโดยให้โอกำสอย่ ำงทัว่ถึงและ
สม ่ำเสมอ 

• ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนอยำ่งเครง่ครดั 

8. นโยบายการปฏิบติัตนของผูบ้ริหารหรือพนักงาน  

• พงึปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมมุง่มัน่ ซื่อตรง โปรง่ใส 

• เคำรพในสทิธขิองผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนอื่น  

• ผูบ้งัคบับญัชำพงึปฏบิตัตินใหเ้ป็นทีเ่คำรพนบัถอืของพนกังำน และพนักงำนไม่พงึกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำร
ไมเ่คำรพนบัถอืผูบ้งัคบับญัชำ 

• พงึเป็นผู้มวีนิัยและประพฤตปิฏิบตัิตำมกฎระเบยีบขององค์กรและประเพณีอนัดงีำม ไม่ว่ำจะระบุเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรหรอืไมก่ต็ำม 

• ร่วมสร้ำงและรกัษำบรรยำกำศแห่งควำมสำมัคคี และควำมเป็นน ้ ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงำน พึง
หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อนัอำจกระทบต่อชื่อเสียง ภำพลกัษณ์ของบรษิัท หรอืเป็นปัญหำแก่บรษิัทใน
ภำยหลงั 

การติดตามดแูละให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

1) ในกรณีหำกพบกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบั จรรยำบรรณ หรอืนโยบำยของบรษิัทที่เกี่ยวข้องหรอื
ยนิยอมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมกีำรฝ่ำฝืนดงักล่ำวผูบ้รหิำรหรอืพนักงำนจะตอ้งรำยงำนตรงต่อฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล
โดยให้ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลจะเป็นผู้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่ก ำหนดไว้ในนโยบำยและระเบียบปฏิบตัิในกำร
ท ำงำนในเรือ่งดงักล่ำวต่อไป 

2) บริษัทจะมีกำรทบทวนจรรยำบรรณทำงธุรกิจทุกๆ สอง (2) ปี เพื่อให้มีควำมเหมำะสมกับภำวกำรณ์และ
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 


