จรรยาบรรณธุรกิ จของบริ ษทั สาหรับผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษทั (Code of Conduct)
บริ ษทั แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหำชน)

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั สาหรับผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั
( Code of Conduct )
ขอบเขตการบังคับใช้
บริษทั ได้กำหนดจรรยำบรรณธุรกิจฉบับนี้ เพื่อเป็ นมำตรฐำนและใช้บงั คับกับผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุก ระดับของ
บริษทั แอ๊บโซลูทคลีน เอ็นเนอร์จ้ี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) และบริษทั ย่อย เพื่อให้ยดึ ถือปฏิบตั ติ ำมภำระหน้ำทีท่ ่ไี ด้รบั
มอบหมำย รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผู้บริหำรเป็ นแบบอย่ำงที่ดใี นกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ภำยใต้จรรยำบรรณทำงธุรกิจ ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษทั และบริษทั ย่อยจะต้องรับทรำบ ทำควำมเข้ำใจ และยึดถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่ งครัดเพื่อให้กำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของแต่ละคนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เปิ ดเผย โปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และบริษทั ย่อย และ
เป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มทีเ่ กีย่ วข้อง
“ผูบ้ ริ หาร”

หมำยถึง ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำร และผู้บริห ำรในตำแหน่ งต่ ำกว่ ำประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริห ำรจนถึง
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย

“พนักงาน”

หมำยถึง พนั ก งำนบริษัท ในต ำแหน่ งที่ต่ ำกว่ำผู้อำนวยกำรฝ่ ำยทัง้ ที่เป็ น พนั ก งำนประจำ พนั ก งำน
ชัวครำว
่
พนักงำนตำมสัญญำพิเศษ และพนักงำนตำมสัญญำจ้ำง

ข้อพึงปฏิ บตั ิ
1.

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1.1

ผูบ้ ริหำร
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ได้แปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และได้เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท จะปฏิบ ัติต ำมข้อก ำหนดของตลำดหลัก ทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย โดย
ผูบ้ ริหำรต้องพิจำรณำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เกีย่ วกับรำยกำรทีเ่ กี่ ยวโยงกันระหว่ำงบริษทั และบริษทั ย่อย
อย่ำงรอบคอบด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตอย่ำงมีเหตุผลและเป็ นอิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมทีด่ โี ดยคำนึงถึงประโยชน์
ของบริษทั เป็ นหลักสำคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั เป็ น
หลักสำคัญ

1.2

ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
1.2.1

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องไม่ปฏิบตั สิ งิ่ อื่นใดอันเป็ นกำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ของบริษัท ไม่ว่ำโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำโดยตนเองหรือร่วมกับผู้อ่ืนไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกับผู้เกี่ยวข้อง
ทำงกำรค้ำของบริษทั เช่น คู่คำ้ ลูกค้ำ คู่แข่งขันทำงกำรค้ำ หรือจำกกำรใช้โอกำสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำร
เป็ นพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตนหรือจำกกำรทำธุรกิจอันเป็ นกำรแข่งขันกับบริษทั

1.2.2

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องรักษำผลประโยชน์ของบริษทั อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถ
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1.2.3

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องไม่เข้ำไปเกีย่ วข้องกับกำรประกอบธุรกิจอื่นใดอันอำจมีผลกระทบกระเทือนถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั หรือเป็ นกำรแข่งขันกับบริษทั

2.

นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินและข้อมูล/ความลับของบริ ษทั

2.1

บรรดำวิธกี ำร กระบวนกำร ควำมคิด ตลอดจนควำมรูเ้ ทคนิคต่ำงๆ หรือควำมรู้ และ/หรือเทคนิควิธกี ำรอื่นใดที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจกำรงำนหรือกำรดำเนินกำรของบริษทั เนื่องมำจำกควำมคิดกำรค้นคว้ำศึกษำวิจยั และ/หรือกำร
กระทำกำรอื่นใดอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั งิ ำนตำมหน้ำ ทีแ่ ละตำมสัญญำจ้ำงของผูบ้ ริหำรและพนักงำนในทุกกรณี
ให้ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบริษัททัง้ สิ้นไม่ว่ำจะได้มกี ำรจดทะเบียนหรือจดแจ้งตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ
ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำหรือไม่ ทัง้ นี้ ห้ำมมิให้มกี ำรเผยแพร่ต่อโดยมิได้รบั อนุ ญำตประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

2.2

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนตกลงทีจ่ ะรักษำ“ควำมลับทำงกำรค้ำ” ของบริษทั ทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั รูห้ รือได้ล่วงรู้มำเนื่องจำก
กำรปฏิบตั งิ ำนให้แก่บริษทั โดยจะไม่ นำมำเปิ ดเผย ส่งต่อไปให้ผหู้ นึ่งผูใ้ ดทีไ่ ม่เกีย่ วข้องและจำเป็ น หรือทำสำเนำ
โดยไม่ได้รบั อนุ ญำต รวมทัง้ จะไม่กระทำกำรหรืองดเว้นกระทำกำรใดๆ จนเป็ นเหตุให้ สถำนะและชื่อเสียงของ
บริษทั เสียหำยหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ธุรกิจของบริษทั รวมตลอดทัง้ จะไม่ดำเนินกำรรับจ้ำงหรือเข้ำเป็ น
ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำน หรือให้กำรแนะนำกำรปรึกษำ กำรช่วยเหลือ หรือทำสัญญำใดๆ กับนิตบิ ุคคลใดๆ หรือ
กิจกำรของบุคคลทีเ่ ป็ นคู่แข่งขันทำงกำรค้ำกับบริษทั หรือทำธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะเหมือนหรือคล้ำยคลึงกับกิจกำรของ
บริษทั
เพื่อ ประโยชน์ ในกำรตีค วำมข้อ ก ำหนดข้อ นี้ “ควำมลับ ทำงกำรค้ำ ” หมำยถึง ข้อ มู ล กำรค้ำ ซึ่งยังไม่ รู้จ ัก กัน
โดยทัวไป
่ หรือยังเข้ำถึงไม่ได้ในหมู่บุค คลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่ำว โดยเป็ นข้อมูลที่ม ี
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เนื่องจำกเป็ นควำมลับและเป็ นข้อมูลทีบ่ ริษทั ได้ใช้มำตรกำรทีเ่ หมำะสมเพื่อรักษำไว้เป็ น
ควำมลับ ทัง้ นี้ ควำมลับทำงกำรค้ำอำจอยู่ในระเบียบ สัญญำ หรือข้อตกลงอื่นใดของบริษทั ทีก่ ำหนดไว้และจะมี
ขึน้ ต่อไป หรือตำมทีพ่ ระรำชบัญญัตคิ วำมลับทำงกำรค้ำ พ.ศ. 2545 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดไว้

2.3

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนทุกคนของบริษทั จะต้องเก็บรักษำ “ควำมลับ” ใดๆ ทีม่ ตี ่อบริษทั ของลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ หรือคู่
ค้ำทำงธุรกิจ หรือบุคคลอื่นใด ที่ได้รบั รูห้ รือได้ล่วงรูม้ ำเนื่องจำกกำรปฏิบตั งิ ำนให้แก่บริษัท เว้นแต่กำรเปิ ดเผย
ข้อมูลนัน้ เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยอนุ ญำตหรือเป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด อำทิ กำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมคำสังศำล
่
หรือตำมคำสังของเจ้
่
ำหน้ำทีข่ องรัฐอื่นใดซึง่ กฎหมำยได้ให้อำนำจไว้

2.4

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนของบริษทั ต้องทรำบถึงขัน้ ตอน วิธกี ำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล และปฏิบตั ติ ำม เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลอันเป็ นควำมลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนำ

2.5

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบข้อมูลทีจ่ ะนำหรือเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน

2.6

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องไม่ทำงำนให้กบั บุคคลอื่น หรือองค์กรอื่นใด ซึ่งมีกำรให้ประโยชน์ตอบแทนในระหว่ำง
เวลำทำงำนของบริษทั เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำกประธำนเจ้ำ หน้ำทีบ่ ริหำร หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

2.7

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องไม่ใช้หรือนำไปใช้ซ่งึ ทรัพย์สนิ อินเทอร์เน็ตของบริษทั โดยมีจุดประสงค์ในเชิงพำณิชย์
หรือประโยชน์ส่วนตัว นอกจำกเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั โดยตรง

2.8

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องยึดถือและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยระบบสำรสนเทศของบริษทั อย่ำงเคร่งครัด อำทิเช่น
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• ต้องไม่แทรกแซงควำมเป็ นส่วนบุคคลของผูอ้ ่นื ไม่วำ่ กรณีใดๆ
• ต้องไม่เข้ำใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นควำมลับของบริษทั โดยใช้ได้เฉพำะส่วนที่ผบู้ ริหำรหรือพนักงำนมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรงเท่ำนัน้
• ต้องยึดมันในกฎระเบี
่
ยบและข้อบังคับว่ำด้วยกำรใช้อุปกรณ์และเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในระบบคอมพิวเตอร์
• ห้ำมมิให้เข้ำสูข่ อ้ มูลและไฟล์เอกสำรต่ำงๆ ของผูใ้ ช้รำยอื่นโดยมิได้รบั อนุญำต
2.9

ผู้บริหำรหรือ พนักงำนต้องรับทรำบและปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค อย่ำง
ถูกต้องและเหมำะสม

2.10

ห้ำมนำซอฟต์แวร์มำติดตัง้ หรือบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษทั โดยมิได้รบั อนุญำต

2.11

ไม่นำซอฟต์แวร์ของบริษทั ไปให้บุคคลอื่นใด ซึง่ หมำยรวมถึงคู่คำ้ คูส่ ญ
ั ญำ ลูกค้ำของบริษทั และกำรนำซอฟต์แวร์
ไปติดตัง้ เป็ นกำรส่วนตัว นอกจำกนี้ ยังรวมถึงกำรใช้อินเทอร์เน็ตของพนักงำนหรือเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อ
โอนถ่ำยข้อมูล กำรเผยแพร่สงิ่ ลำมกอนำจำร กำรส่งและรับข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)ทีล่ ะเมิด
ต่อกฎหมำยหรือกฎหมำยว่ำด้วยลิขสิทธิหรื
์ อขัดต่อเจตนำหรือจุดมุ่งหมำยของนโยบำยหรือระเบียบปฏิบตั หิ รือ
ระเบีย บนโยบำยระบบสำรสนเทศของบริษัท หรือ ละเมิด ต่ อ พระรำชบัญ ญัติ ว่ำ ด้ว ยกำรกระท ำผิด เกี่ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) หรือกฎหมำยอื่นๆ

2.12

ในระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำจ้ำง ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนจะต้องไม่กระทำกำรละเว้นหรืองดเว้นกำรกระทำ
กำรใดๆ อันเป็ นเหตุให้บริษทั ได้รบั ควำมเสียหำยสืบเนื่องมำจำกข้อมูล ข่ำวสำร และ/หรือรำยงำนหรือบันทึกหรือ
กำรสือ่ สำรทีเ่ ป็ นเท็จหรือไม่ถูกต้อง ไม่วำ่ ด้วยวิธกี ำรใดๆ โดยเจตนำ

2.13

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำของบริษทั และ/หรือของบริษทั อื่นใดทีอ่ นุญำตให้บริษทั
ใช้ป ระโยชน์ ในทรัพ ย์สนิ ทำงปั ญ ญำนัน้ ไม่ว่ำด้วยสัญ ญำและ/หรือวิธีกำรใดๆไม่ว่ำจะเป็ นกำรกระทำซ้ำ หรือ
ดัด แปลงเผยแพร่ต่ อ สำธำรณชนหรือ ให้เช่ำต้น ฉบับ หรือสำเนำไม่ ว่ำจะโดยแสวงหำก ำไรหรือไม่ก็ต ำม หำก
ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนผิดจรรยำบรรณข้อนี้บริษทั มีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำจ้ำงได้ทนั ที

2.14

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ด้วยควำมระมัดระวัง รับผิดชอบ ดูแลรักษำเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ใดๆ ทีไ่ ด้รบั จำกบริษทั ให้อยูใ่ สภำพเรียบร้อยอยูเ่ สมอโดยติดต่อซ่อมแซมเมือ่ เกิดกำรชำรุด

2.15

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องไม่ฝ่ำฝื นระเบียบ หรือคำสัง่ ของบริษทั อันอำจก่อให้เกิดอุบตั เิ หตุ หรือทำให้ทรัพย์สิน
ของบริษทั เสียหำย

2.16

ผู้บริห ำรหรือ พนักงำนต้องรักษำทรัพ ย์สิน ของบริษัท มิให้สูญ หำย หรือถู กทำลำยไปแม้ม ิใช่หน้ ำที่รบั ผิดชอบ
โดยตรงของตน

2.17

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนต้องไม่นำอุปกรณ์ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ไปใช้นอกเหนือจำกกำรทำงำนให้แก่บริษทั

3.

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือสิ่ งบันเทิ ง

3.1

ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนย่อมไม่เรียก รับ หรือยินยอมทีจ่ ะรับเงินหรือประโยชน์อ่นื ใดจำกผูเ้ กีย่ วข้องทำงธุรกิจ
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3.2

ผู้บริหำรหรือพนักงำนอำจรับหรือให้ของขวัญได้ตำมประเพณีนิยม โดยกำรรับของขวัญนัน้ จะต้องไม่ส่งผลต่ อ
กำรตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ของผูร้ บั

3.3

หำกผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนได้รบั ของขวัญในโอกำสตำมประเพณีนิยมที่มมี ูลค่ ำเกินปกติวสิ ยั จำกผูเ้ กี่ยวข้องทำง
ธุรกิจกับบริษทั ให้รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำตำมลำดับชัน้

4.

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

4.1

ผูบ้ ริหำรมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตนให้เป็ นไปตำมกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

4.2

บริษทั บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยเกี่ ย วกับ กำรใช้ ข้ อ มู ล ภำยในโดยด ำเนิ น กำรให้ ม ีค วำมเสมอภำคและยุ ติ ธ รรมต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและเพื่อเป็ นกำรป้ องกันกำรกระทำผิดกฎหมำยของบุคลำกรทุกระดับของบริษัทและ
ครอบครัวทุกคนทีไ่ ด้รบั ทรำบหรืออำจได้รบั ทรำบข้อมู ลภำยในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนบริษทั จึงห้ำมบุคคล
ดังกล่ำวทำกำรซื้อขำยหุน้ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซือ้ หรือขำยหรือเสนอซือ้ หรือเสนอขำยหุน้ บริษทั บริษทั ย่อยและ/
หรือบริษัทร่วมของบริษัท ที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯไม่ว่ำจะด้วยตนเองหรือผ่ำนนำยหน้ ำในขณะที่ยงั
ครอบครองข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนอยู่โดยบริษทั และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ำกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่ำวเป็ นกำรซื้อขำยหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้ำงควำมได้เปรียบให้กบั บุคคล
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (โปรดพิจำรณำนโยบำยกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริษทั เพิม่ เติม)

4.3

บริษทั ได้จดั ระบบรักษำควำมปลอดภัยในทีท่ ำงำนเพื่อ ป้ องกันแฟ้ มข้อมูลและเอกสำรลับและได้ดำเนินกำรจำกัด
กำรเข้ำถึงข้อมูลทีไ่ ม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะโดยให้รบั รูเ้ ฉพำะแก่ผเู้ กีย่ วข้องและทีจ่ ำเป็ นเท่ำนัน้ จึงถือเป็ นหน้ำทีข่ อง
เจ้ำของข้อมูลหรือผูค้ รอบครองข้อมูลทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนจะต้องกำชับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้ปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอน
กำรรักษำควำมปลอดภัยโดยเคร่งครัดทัง้ นี้ผฝู้ ่ ำฝืนกำรใช้ขอ้ มูลภำยในจะต้องถูกลงโทษทำงวินยั และ/หรือกฎหมำย
แล้วแต่กรณี

5.

นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และการรายงานทางบัญชีและการเงิ น

5.1

นโยบายเกี่ยวกับระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน
จัดให้มรี ะบบกำรควบคุมและตรวจสอบภำยในทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ภำยใต้กำรตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภำยใน และ
กำรสอบทำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

5.2

นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิ น
ฝ่ ำยจัดกำรของบริษทั มีควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่มคี วำมถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อ
เวลำ ทัง้ งบรำยปี และรำยไตรมำส ซึง่ จัดทำตำมมำตรฐำนบัญชีทย่ี อมรับ
5.2.1

ควำมถูกต้องของกำรบันทึกรำยกำร
• กำรบันทึกรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภทของบริษทั จะต้องถูกต้องครบถ้วนและสำมำรถตรวจสอบได้
โดยไม่มขี อ้ จำกัดหรือข้อยกเว้นใดๆ
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• กำรลงรำยกำรบัญชีและกำรบันทึกทำงธุ รกิจจะต้องเป็ นไปตำมควำมเป็ นจริงไม่มกี ำรบิดเบือนหรือ
สร้ำงรำยกำรเท็จไม่วำ่ จะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตำม
• บุคลำกรทุกระดับต้องดำเนินรำยกำรทำงธุรกิจให้สอดคล้องและเป็ นไปตำมระเบียบและข้อกำหนด
ต่ำงๆของบริษทั รวมทัง้ มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรลงรำยกำรทำงธุรกิจทีค่ รบถ้วนและให้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์อย่ำงเพียงพอและทันเวลำเพือ่ ให้ผทู้ ม่ี หี น้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรบันทึกกำรจัดทำและกำร
ประเมินรำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงินสำมำรถบันทึกและจัดทำรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน
ทุกประเภทของบริษทั ลงในระบบบัญชีของบริษทั โดยมีรำยละเอียดทีถ่ ูกต้องและครบถ้วน
5.2.2

รำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงิน
• ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนทุกคนต้องไม่กระทำกำรบิดเบือน ปกปิ ดข้อมูลหรือสร้ำงรำยกำรเท็จไม่ว่ำจะ
เป็ นข้อ มู ล รำยกำรทำงธุ ร กิจ ที่เกี่ย วข้อ งกับ กำรบัญ ชีแ ละกำรเงิน หรือ ข้อ มู ล รำยกำ รทำงด้ำ น
ปฏิบตั กิ ำร
• ผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนทุกคนควรตระหนักว่ำควำมถู กต้องของรำยงำนทำงกำรบัญชีและกำรเงินเป็ น
ควำมรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรและพนักงำนทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบ
• ผู้บ ริห ำรหรือ พนั ก งำนทุ ก คนมีห น้ ำที่รบั ผิด ชอบในกำรด ำเนิ น กำรจัด เตรีย มและ/หรือ ให้ข้อ มูล
รำยกำรทำงธุรกิจ

5.2.3

แนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี กีย่ วกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
• บุคลำกรทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องปฏิบตั ติ ำมระเบียบและข้อกำหนดตำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ใน
ประเทศและ/หรือในต่ำงประเทศเพือ่ ให้กำรจัดทำบัญชีและบันทึกทำงกำรเงินของบริษทั เป็ นไปอย่ำง
ถูกต้องและสมบูรณ์
• บุคลำกรทุกระดับจะต้องยึดหลักควำมซื่อสัตย์ปรำศจำกอคติและควำมซื่อตรงในกำรจัดเก็บบันทึก
ข้อมูล

6.

นโยบายความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
• ปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินกำรใดๆ ด้วยควำมเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย
• รำยงำนให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบถึงสถำนภำพองค์กรโดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตำมควำมเป็ นจริง
• รำยงำนให้ผูถ้ อื หุน้ ทรำบถึงแนวโน้มในอนำคตขององค์กร ทัง้ ในด้ำนบวกและด้ำนลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุ น
อย่ำงเพียงพอ

7.

นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูบ้ ริ หารหรือพนักงาน
• ให้ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมต่อผูบ้ ริหำรหรือพนักงำน
• กำรแต่งตัง้ และโยกย้ำยผูบ้ ริหำรหรือพนักงำน รวมถึงกำรให้รำงวัลและกำรลงโทษ ต้องกระทำด้วยควำมสุจริต
ใจและตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐำนควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเหมำะสมของผูบ้ ริหำรหรือพนักงำน
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• ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะของพนักงำนโดยให้โอกำสอย่ ำงทัวถึ
่ งและ
สม่ำเสมอ
• ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนอย่ำงเคร่งครัด
8.

นโยบายการปฏิ บตั ิ ตนของผูบ้ ริ หารหรือพนักงาน
• พึงปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมมุง่ มัน่ ซื่อตรง โปร่งใส
• เคำรพในสิทธิของผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนอื่น
• ผูบ้ งั คับบัญชำพึงปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีเ่ คำรพนับถือของพนักงำน และพนักงำนไม่พงึ กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำร
ไม่เคำรพนับถือผูบ้ งั คับบัญชำ
• พึงเป็ นผู้มวี นิ ัยและประพฤติปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบขององค์กรและประเพณีอนั ดีงำม ไม่ว่ำจะระบุเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรหรือไม่กต็ ำม
• ร่ว มสร้ำ งและรัก ษำบรรยำกำศแห่ ง ควำมสำมัค คี และควำมเป็ นน้ ำหนึ่ ง ใจเดีย วกัน ในหมู่ พ นั ก งำน พึง
หลีกเลี่ยงกำรกระท ำใดๆ อัน อำจกระทบต่อชื่อ เสียง ภำพลักษณ์ ของบริษัท หรือเป็ น ปั ญ หำแก่บริษัทใน
ภำยหลัง

การติ ดตามดูและให้มีการปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
1)

ในกรณี หำกพบกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยำบรรณ หรือนโยบำยของบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือ
ยินยอมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชำมีกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำวผูบ้ ริหำรหรือพนักงำนจะต้องรำยงำนตรงต่อฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล
โดยให้ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลจะเป็ นผู้ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนที่กำหนดไว้ในนโยบำยและระเบียบปฏิบตั ิในกำร
ทำงำนในเรือ่ งดังกล่ำวต่อไป

2)

บริษัท จะมีก ำรทบทวนจรรยำบรรณทำงธุ ร กิจ ทุ ก ๆ สอง (2) ปี เพื่อ ให้ ม ีค วำมเหมำะสมกับ ภำวกำรณ์ แ ละ
สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

