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คํานิ ยาม
กรรมการบริหาร

กรรมการที ทํ า งานเป็ นผู้ บ ริ ห ารในบริ ษั ท
ทีตนทํางานมีอํานาจในการบริหารอยู่

กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

กรรมการทีไม่ไ ด้ดํารงตํ าแหน่ งผู้บริห ารใดๆ
ในบริษั ท ทีตนดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอยู่
กรรมการที ไม่ เ ป็ นผู้ บ ริห ารอาจได้ ร ับ การ
สรรหา โดยกระบวนสรรหาตามนโยบาย
สรรหากรรมการของอมตะ และอาจเป็ น
ตัวแทนผูถ้ อื หุน้

กรรมการอิสระ

กรรมการทีไม่ไ ด้ดํารงตํ าแหน่ งผู้บริห ารใดๆ
ในบริษทั ทีตนดํารงตําแหน่ งกรรมการอยู่และ
มีคุ ณ สมบัติมคี วามเป็ นอิส ระ ให้เ ป็ นไปตาม
ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การทุจริต

การติดสินบนทุกรูปแบบ เช่น เสนอให้ สัญญา
มอบให้ ให้ คํ า มั นเรี ย กร้ อ งหรื อ รั บ เงิ น /
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อนใดซึ
ื
งไม่เหมาะสม
กับหน่ ว ยงานของรัฐ หน่ ว ยงานเอกชน คู่ค้า
ลูกค้าและผู้มสี ่ วนได้เ สียทุกกลุ่มไม่ว่ าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม

การให้สนิ บน

การเสนอให้ ห รื อ รับ ของขวัญ รางวั ล หรื อ
ผลประโยชน์ อื นใดให้ แ ก่ ต นเอง หรือ จาก
บุ ค คลซึ งต้ อ งการโน้ ม น้ า วให้ ก ระทํ า การ
บางอย่ า งทีไม่ สุ จ ริต ผิด กฎหมาย หรือ ผิด
จริยธรรมทางธุรกิจ

การให้สงของหรื
ิ
อประโยชน์อนใด
ื

การให้ส ิท ธิพ ิเ ศษ ในรูป ของ เงิน ทรัพ ย์ส ิน
สิงของ หรือประโยชน์ อนใด
ื เพือเป็ นสินนํ าใจ
เป็ นรางวัล หรือเพือการสร้างสัมพันธภาพทีดี
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คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิ จ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดําเนินกิจกรรมใดๆ ทีอาจมีความต้องการ
ส่ ว นตัว หรือ ของบุ ค คลทีเกียวข้อ งไม่ ว่ า โดย
ทางสายเลือดหรือทางอืนใดเข้ามามีอิทธิพ ล
ต่ อ การตั ด สิน ใจหรือ อาจขัด ขวางหรือ เป็ น
อุปสรรคต่อผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั

จริยธรรม

สิงทีบุคคลหรือสังคมยึดติดเป็ นเครืองมือช่วย
ตัดสินและกําหนดการกระทําของตน

จรรยาบรรณ

แนวปฏิบตั ทิ ดีี ประเพณีนิยม หมายถึงเทศกาล
วันสําคัญ หรือกิจกรรมทีมีการปฏิบตั สิ บื เนือง
กั น มาเป็ นเอกลั ก ษณ์ แ ละมี ค วามสํ า คั ญ
ต่อสังคม
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คู่มือจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิ จ

1. สารจากประธานกรรมการและ CEO
บริษัท อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
อย่างมี
คุณธรรม โดยยึดมันในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย ให้ความสําคัญและยึดมันในการดําเนิน
ธุรกิจอย่างโปร่งใส ซือสัตย์สุจริต ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ
อย่าง
เคร่งครัด โดยมีแนวทางสอดคล้องกับหลักกํากับดูแลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั ซึงกําหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติและพฤติกรรมทีพนักงานทุกคนของ
บริษัท รวมถึง คณะกรรมการ ผู้บริห าร และพนั ก งานพึง กระทํ า ในการดํ า เนิ น ธุ ร กิจและการ
ปฏิบตั งิ านโดยปฏิบตั ไิ ปในวิถที างเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรมความซือสัตย์ บริษทั ตระหนักดี
ว่าการทุจริตคอร์รปั ชันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ชือเสียง และภาพลักษณ์ของ
บริษทั แล้วยังเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโตอย่างยังยืนของบริษทั และการพัฒนาของประเทศชาติ
เป็ นอย่างมาก
ในฐานะทีบริษทั ดําเนินธุรกิจเป็ นส่วนหนึงของสังคมและมุง่ หวังให้ประเทศไทยปราศจาก
การทุจริตคอร์รปั ชัน บริษทั จึงเข้าร่วมเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและได้กําหนด “มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน” ซึงนับว่าเป็ น
หนึงในจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพือเป็ นแนวทางให้พนักงานทุกคนของบริษทั ยึดถือใน
การปฏิบตั งิ าน ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสียทีเกียวข้องได้รบั ทราบเจตนารมณ์และแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษทั
ในนามของคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บ ริห าร จึง ขอให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารและ
พนักงานของบริษทั ทุกระดับ ศึกษาทําความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
ฉบับนีอย่างเคร่ง ครัด เพือร่ว มกันพัฒนาบริษัทให้เ ป็ นองค์ก รทีโปร่ง ใส ได้รบั ความไว้ว างใจ
จากผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย อันจะเป็ นรากฐานสําคัญในการดําเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยังยืน
สืบไป

ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
ประธานกรรมการ

นางสมหะทัย พานิชชีวะ
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
16 กุมภาพันธ์ 2560

16 กุมภาพันธ์ 2560
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2. จริ ยธรรมในการดําเนิ นธุรกิ จ
2.1 แนวทางการดําเนิ นธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการสร้างความยังยืนแก่ธุรกิจและรักษาประโยชน์
ของผู้มสี ่ว นได้เสียและสังคมเปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่ วนได้เสียแสดงความเห็นเกียวกับการ
ดําเนินกิจการ เพือเป็ นกลไกและกระบวนการทีจะดูแลให้มกี ารดําเนินการอย่างจริงจัง
นําไปสู่การเป็ นองค์กรทีมีการกํากับดูแลกิจการทีแท้จริง โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบทีเกียวข้องอย่างเคร่งครัด
2) ปฏิบ ัติต ามนโยบาย “การกํ า กับ ดู แ ลกิจการ” และ “จรรยาบรรณทางธุ ร กิจ ”
ของบริษทั
3) มุง่ มันทีจะประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซือสัตย์สุจริตและเป็ นธรรม
4) ยึดมันในการปฏิบตั ติ นเป็ นพลเมืองดีปลูกฝั งให้พนักงานมีจติ สํานึกทีดี
5) คํานึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร ด้วยความ
เสมอภาคและเป็ นธรรมทางสังคมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั
6) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความรับ ผิด ชอบและรัก ษาประโยชน์ ข องผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย
และสังคม
7) สร้างระบบงานทีเข้มแข็งเพือป้ องกันการทุจริตผ่านระบบการตรวจสอบภายใน
8) กํ า หนดให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารและพนั ก งานทัวทังองค์ก รมีส่ ว นร่ ว มในการ
ต่ อ ต้า นการทุ จริต รายงาน ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ก ารสือสารอย่ า ง
มีประสิทธิผล ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ในการทํางาน
9) เปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟั งความคิดเห็นและ
มีมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส

2.2 นโยบายต่อต้ านทุจริตคอร์รปั ชัน
ห้ า มกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท เรี ย กร้ อ ง ดํ า เนิ น การ
หรือยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชันในทุกประเทศ และทุกหน่ วยงาน ทังภาครัฐและภาคเอกชน
ทีธุ ร กิ จ ของบริษั ท เข้ า ไปเกี ยวข้ อ ง โดยร่ ว มกั น ส่ ง เสริม ค่ า นิ ย มความซื อสัต ย์ สุ จ ริต
และความรับผิดชอบให้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ทังนีให้นโยบายต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
มีเนือหาครอบคลุมถึงการดําเนินการของบริษทั ในเรืองดังต่อไปนี
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1) บริษทั จัดให้มกี ารประเมินความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั และ
จั ด ทํ า มาตรการปฏิ บ ั ติ ที สอดคล้ อ งกั บ ความเสี ยงนั นและเป็ นไปตาม
ระบบควบคุมภายใน
2) บริษทั จัดทําขันตอนปฏิบตั ิ ซึงมีรายละเอียดทีเพียงพอต่อการนํ าไปปฏิบตั ใิ ห้
เป็ น ไปตามนโยบายนี ทีสามารถป้ องกัน การเกิด ทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชันในการ
ดําเนินธุรกิจ
3) บริษัทจัด ให้มกี ารปฐมนิเทศและการฝึ ก อบรมให้แ ก่พ นักงาน เพือให้ค วามรู้
ความเข้า ใจเกียวกับ นโยบาย มาตรการ และขันตอนปฏิบตั ิใ นการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รปั ชัน
4) บริษทั จัดให้มรี ะบบควบคุมภายใน เพือให้มนใจในประสิ
ั
ทธิภาพและประสิทธิผล
ของนโยบายต่ อ ต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน ซึงครอบคลุ มถึงกระบวนการเก็บ
บันทึกข้อมูลทางการเงิน การบัญชี กระบวนการบริหารบุคคล และกระบวนการ
อืนๆ ทีเกียวข้องกับการปฏิบตั งิ านของบริษทั
5) บริษทั จัดให้มกี ารรายงาน การติดตาม และการทบทวนเกียวกับการปฏิบตั ติ าม
นโยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ ร ั ป ชั น โดยมี ข ั นตอนการดํ า เนิ น การ
ทีเหมาะสม เพือให้ม ันใจได้ ว่ า นโยบายมีค วามครบถ้ ว น เพีย งพอและทัน
ต่อสภาวะการณ์
6) บริษทั จัดให้มชี ่องทางในการสือสารทีปลอดภัยให้พนักงานของบริษทั และผู้ม ี
ส่ ว นได้เ สีย ทุ ก ฝ่ ายสามารถขอคํ า แนะนํ า แจ้ง เบาะแส ข้อ เสนอแนะ หรือ
ร้องเรียนกรณีเกียวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยมีมาตรการคุม้ ครองสิทธิให้แก่
บุคคลดังกล่าว
7) บริ ษั ท จัด ให้ ม ี ก ารสื อสารนโยบายในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ ร ัป ชั น
ทังภายในและภายนอกบริษัท เพือให้เกิดการปฏิบตั ิตามในวงกว้าง ซึงรวม
ไปถึง การแจ้ง ให้บ ริษัท ย่ อ ย บริษัท ร่ ว ม บริษัท อืนทีบริษัท มีอํ า นาจในการ
ควบคุมและตัวแทนทางธุรกิจ นํ านโยบายในการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
ของบริษทั ไปปฏิบตั ิ
8) บริษัท ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารแลกเปลียนความรู้ป ระสบการณ์ แ ละแนวปฏิบ ัติทีดี
ระหว่ า งบริษัท อืนทีอยู่ ใ นอุ ต สาหกรรมเดีย วกัน กับ บริษัท รวมทังผู้ ม ีส่ ว น
เกียวข้อ งทุ ก ฝ่ าย เพือเป็ น แนวร่ ว มปฏิบ ัติแ ละเข้า ร่ ว มในกิจ กรรมต่ อ ต้ า น
การทุ จ ริต คอร์ร ปั ชันซึงจัด ขึนโดยบริษัท สมาคมหอการค้า หรือ หน่ ว ยงาน
กํากับดูแลอืนๆ
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2.2.1 มาตรการปฏิ บตั ิ ทีเกียวข้อง
เพือป้ องกันความเสียงด้านทุจริต คอร์รปั ชันทีอาจเกิดขึนต่ อบริษัท กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายดังต่อไปนี
1) นโยบายการรับและให้ของขวัญ บริ การต้อนรับ หรือประโยชน์ อืนๆ
การรับและให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อนใดสามารถกระทํ
ื
า
ได้โดยต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
1.1) ดําเนินการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดั ต่อหลัก
ศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมถึง
หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่ วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
1.2) มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เทศกาลและขนบธรรมเนียม
ประเพณีในแต่ละท้องถิน
1.3) ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการทุจริตคอร์รปั ชัน
1.4) ไม่ ก่ อ ให้ เ กิด ความขัด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ของบริษทั
1.5) ห้ามรับหรือให้ของขวัญ บริการต้อนรับ หรือประโยชน์อนๆ
ื หาก
การกระทําเหล่านัน จะมีผลกระทบเกียวกับการดําเนินงานของ
บริษทั
2) นโยบายการบริ จาคเพือการกุศลหรือเงิ นสนับสนุน
การบริจาคเพือการกุศลหรือเงินสนับสนุ นทุกประเภทต้องมีลกั ษณะดังนี
2.1) ดําเนินการอย่างถูกต้อง เปิ ดเผย และโปร่งใส โดยไม่ขดั ต่อหลัก
ศีลธรรม เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั รวมถึง
หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่ วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง
2.2) สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคม ชุมชน และสิงแวดล้อม หรือ
กิ จ กรรมเพื อส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาสู่ ค วามยังยื น ของบริ ษั ท
หรือเป็ นกิจกรรมทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2.3) ไม่ใช้เป็ นข้ออ้างสําหรับการทุจริตคอร์รปั ชัน
2.4) ไม่มวี ตั ถุประสงค์แอบแฝงเพือสร้างความได้เปรียบ หรือสร้าง
แรงจูงใจในการเอือประโยชน์ทางธุรกิจ
2.5) ไม่ ก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ของบริษทั
2.6) ต้องจัดทําบันทึกขออนุ มตั โิ ดยระบุวตั ถุประสงค์และชือบุคคล/
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หน่ วยงานผู้รบั บริจาคหรือรับการสนับสนุ นอย่างชัดเจนพร้อม
แนบเอกสารทีเกียวข้อ งเพือนํ า เสนอ ผู้ ม ีอํ า นาจของบริษัท
พิจารณาอนุ มตั กิ ่อนดําเนินการ
3) นโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมือง
3.1) บริษ ทั มีค วามเป็ น กลางทางการเมือ ง ไม่ม นี โยบายให้ก าร
ช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรค
การเมืองหรือกลุ่มการเมืองใดๆ
3.2) พนักงานของบริษทั มีสทิ ธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ
และกฎหมายอืนๆ ทีเกียวข้อง เช่น การใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียง
เลือกตัง
3.3) พนักงานของบริษทั ต้องไม่ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือให้บริการ
ในนามของบริษัท เพือสนั บสนุ น กิจ กรรมทางการเมือ ง หรือ
กระทํา การใดๆ อันก่ อ ให้เ กิด ความเข้า ใจว่ า บริษัท มีส่ วน
เ กี ย ว ข้ อ ง ห รื อ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง ห รื อ
กลุ่มการเมืองใดๆ
ทังนีเพือให้มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน นํ าไปสู่การปฏิบตั ิ
อย่างทัวถึงทังบริษัท และต้องจัดให้มกี ระบวนการสนับสนุ นเพือป้ องกันการ
เกิด ทุ จ ริต คอร์รปั ชันทีเพีย งพอ ได้แ ก่ กระบวนการในการตรวจสอบงาน
การตลาดและการซือขายทีดิน จัด ซือจัดจ้าง บริห ารงานบุ คคล บัญ ชีแ ละ
การเงิน เป็ นต้นโดยกําหนดให้ระเบียบปฏิบตั ภิ ายในบริษัท ต้องมีการควบคุม
ภายในทีครอบคลุมการป้ องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชันอย่างมีประสิทธิภาพ
4) กระบวนการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูล
กระบวนการบันทึก และเก็บรักษาข้อมูลทางบัญชีและการเงินของ
บริษทั ต้องเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
โดยมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
เชือถือได้ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับแนวทางการดําเนินการเกียวกับการบันทึก และเก็บรัก ษา
ข้อมูลให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ประกาศ
ระเบียบและนโยบายทีเกียวข้อง
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5) การสือสารและการฝึ กอบรม
5.1) การสือสาร
5.1.1 จัด ให้มกี ารสือสารนโยบายและมาตรการต่ อ ต้านการทุจริต
คอร์รปั ชัน ให้แก่ ผู้มสี ่วนเกียวข้องรับทราบประกอบด้วย กรรมการ
ผู้บริหาร พนัก งาน บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม บริษัทอืนทีบริษัทมีอํานาจ
ในการควบคุมตัวแทนทางธุรกิจและคู่คา้
5.1.2 จัด ให้ม ีก ารสือสารบทลงโทษหากไม่ ปฏิบตั ิต ามนโยบายและ
มาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทังสือสารนโยบายเกียวกับ
การไม่ลดตําแหน่ ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทีปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํานันจะทําให้
บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
5.1.3 จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเกียวกับนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริษทั
ทังนี เมือมีก ารจัด ทํ า หรือ ปรับ ปรุ ง นโยบายและมาตรการที
เกียวข้อ ง ให้ม ีก ารสือสารและเปิ ดเผยข้อ มูล ทุ ก ครังตามช่ องทางการ
สือสารทีเหมาะสม อาทิ จดหมาย อีเมล์ เว็บไซต์ สือสิงพิมพ์ แผ่ นป้ าย
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
5.2) การฝึ กอบรม
5.2.1 จัด ให้ ม ีก ารปฐมนิ เ ทศและฝึ ก อบรมเกี ยวกั บ นโยบายและ
มาตรการ ต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้แ ก่ กรรมการ พนักงาน และ
ผูบ้ ริหาร
5.2.2 สนั บ สนุ น ให้ ก รรมการและผู้ บ ริห ารมีส่ ว นในการให้ ค วามรู้
แก่ พ นั ก งาน เพือเป็ น แบบอย่ า งทีดีใ นการปฏิบ ัติต ามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน

6) การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตาม
เพือให้ ม ันใจว่ า นโยบายและมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน
จะได้รบั การนํ าไปปฏิบตั อิ ย่างทัวถึงทังองค์กรและมีการกํากับดูแลทีชัดเจน
บริษัท จึง กํ า หนดหน้ า ทีความรับ ผิด ชอบของบุค คลหรือ หน่ ว ยงานภายใน
องค์กร ดังต่อไปนี
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คณะกรรมการบริษทั
1) จัดให้มกี ารกําหนดนโยบายและมาตรการต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันที
เป็ นปั จจุบนั เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปั จจัยเสียง โดยทบทวน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
2) กําหนดขอบเขตของมาตรการต่ อ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทีเพียงพอ
สนั บ สนุ น และกํ า กับ ดู แ ลให้ บ ริษั ท ดํ า เนิ น การในส่ ว นทีเกี ยวเนื อง
กับมาตรการดังกล่าว
3) พิจารณารายงานเกียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
4) พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกียวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือกํากับดูแล
ให้มกี ารดําเนินการทีทันต่อสถานการณ์
คณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมิน
ความเสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2) พิจารณารายงานเกียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
3) พิจารณาประเด็นเร่งด่วนเกียวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน เพือกํากับดูแลให้
มีการดําเนินการทีทันต่อสถานการณ์
ฝ่ ายจัดการ
1) จัดให้มกี ลไกและระบบควบคุมภายใน ทีสนับสนุ นการดําเนินการตาม
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
2) นํ าเสนอประเด็นเร่ง ด่วนทีเกียวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน (ถ้ามี)
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
3) จัดให้มกี ารรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบาย และมาตรการต่อต้าน
การทุจริต คอร์รปั ชันต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษทั รับทราบอย่างสมําเสมอ
4) สนับสนุ นให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาทุกระดับ ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
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ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1) จัด ให้มกี ระบวนการบริห ารบุค คลทีสะท้อ นความมุ่ง มันของบริษัทต่ อ การ
ปฏิบตั ติ ามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
2) สือสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันแก่ผู้มสี ่วนได้เสีย
ทีเกียวข้องอย่างทัวถึง
3) ติ ด ตามและจัด เก็ บ แบบรับ ทราบและถื อ ปฏิบ ัติ ต ามมาตรการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอร์รปั ชันทีบุคลากรของบริษทั ลงนามแล้ว
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
1) สอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการประเมินความ
เสียงด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ก่ อนรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทังแจ้งและติดตามผลกับหน่ วยงานทีเกียวข้องเพือให้มนใจว่
ั าฝ่ ายจัดการ
ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขในประเด็นดังกล่าวแล้ว
2) จัด ทํารายงานเกียวกับการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการต่ อ ต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน เพือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
1) ประสานงาน แลกเปลี ยนความรู้ ก ั บ หน่ วยงานอื น เพื อนํ า ข้ อ มู ล มา
พัฒนางานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
2) ประสานงานและสือสารขอบเขตมาตรการทีคณะกรรมการบริษัทกําหนด
เพือให้ฝ่ายงานทีเกียวข้องนําไปดําเนินการ
3) ให้คํ าแนะนํ า เกียวกับ นโยบายและมาตรการต่ อ ต้า นการทุจ ริต คอร์ร ปั ชัน
ในเบืองต้น รวมทังประสานงานหรือหารือกับฝ่ ายงานอืนๆ ทีอาจเกียวข้อง
ในการให้คาํ แนะนําทีถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน

7) บทลงโทษ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ถือเป็ นส่วนหนึงของวินัย
ในการปฏิ บ ั ติ ง าน กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ผู้ ที ไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต าม
ย่อมถูกสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษทั กฎบัตร และ
กฎหมายทีเกียวข้อง ซึงอาจรวมถึงการเลิกจ้าง
ในขณะเดีย วกัน บริษั ท จะไม่ ล ดตํ า แหน่ ง ลงโทษหรือ ให้ ผ ลทางลบต่ อ
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีปฏิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน แม้ว่าการกระทํา
นันจะทําให้บริษทั สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
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2.3 นโยบายการแจ้งเบาะแส
เพือเป็ นการเปิ ดโอกาสให้พ นักงานหรือบุค คลภายนอกสามารถร้องเรียนการ
กระทํ า ผิด กฎหมาย ระเบีย บข้อ บัง คับ และจรรยาบรรณการดํ า เนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท
อันนํ ามาซึงความเสือมเสียในทรัพย์สนิ และชือเสียงของบริษัท จึง มีการปฏิบตั ิต่ อการ
แจ้งเบาะแส ดังนี
2.3.1.ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส
1) พฤติกรรมทีเกียวกับการกระทําใดๆ เพือแสวงหาประโยชน์ ทมิี ควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายซึงรวมถึงการยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชัน และการติดสินบน
2) พฤติก รรมทีเกียวกับ การฉ้ อ โกง หรือ การตกแต่ ง งบการเงิน เป็ น การตังใจ
หลอกลวงผูอ้ นด้
ื วยการแสดงข้อความเท็จ หรือปกปิ ดข้อความจริงซึงควรบอก
3) พฤติกรรมทีเกียวกับการดําเนินธุรกรรมทีฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
บริษทั และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ
2.3.2. กระบวนการดําเนิ นการเมือได้รบั แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการได้กําหนดให้มกี ระบวนการดําเนินการ เมือได้รบั เรืองร้องเรียน ดังนี
 ผู้รบั เรืองร้อ งเรียนมีห น้ าทีต้อ งส่ ง เรืองร้อ งเรียนทีได้รบั ให้ผู้ประสานงานเรือง
ร้องเรียน คือหัวหน้ าหน่ วยงาน compliance/หัวหน้ าหน่ วยงานทรัพยากรบุคคล
เพือการรวบรวมข้อเท็จจริง /ประมวลผลและกลันกรองข้อมูล พิจารณาเอกสาร
หลัก ฐานและความรุ น แรงหรือ ความเสีย หายของเรืองทีร้ อ งเรีย น รายงาน
ต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ในกรณีทการร้
ี องเรียน เข้าข่ายขอบเขตการ
แจ้งเบาะแส ข้อ 1) และข้อ 3) และรายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบในกรณีที
การร้องเรียนเข้าข่ายขอบเขตการแจ้งเบาะแส ข้อ 2)
 คณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตัง
คณะทํางานเฉพาะการ เข้าร่วมเป็ นกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือหาข้อสรุป
ทังนีคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องไม่มสี ่วนได้เสียกับเรืองร้องเรียน
 ในกรณีทพนั
ี กงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้าส่วนงาน หรือระดับฝ่ ายงานขึนไป
รวมถึงประธานเจ้าหน้ าทีบริหาร หรือกรรมการของบริษัท เป็ นผู้ถูกร้องเรียน
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูแ้ ต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เพือทํา
หน้าทีตามความเหมาะสม
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 ระยะเวลาการพิจารณา
1) ผู้ ร ับ เรืองร้ อ งเรีย นต้ อ งส่ ง เรืองร้ อ งเรีย นให้ ผู้ ป ระสานงานเรืองร้ อ งเรีย น
ภายใน 3 วัน ทําการ นับแต่วนั ทีได้รบั เรืองร้องเรียนจากผูแ้ จ้งเรืองร้องเรียน
2) ผู้ ป ระสานงานเรื องร้ อ งเรี ย นต้ อ งพิ จ ารณาและรายงานสรุ ป ผลภายใน
3 วันทําการ และส่งให้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือแต่ ง ตังคณะทํ า งาน/กรรมการตรวจสอบ พิจ ารณาผลสรุ ป
เรืองร้อ งเรียน ซึงได้ข้อ สรุปภายใน 60 วันทําการ นับตังแต่ ค ณะทํางาน/
กรรมการตรวจดําเนินการพิจารณา
3) ในกรณีทีการตรวจสอบพิจารณาข้อ เท็จจริง ยัง ไม่ แ ล้ว เสร็จ ให้ค ณะทํา งาน/
กรรมการตรวจสอบ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาจาก
คณะกรรมการกํ า กับ ดู แ ลกิจการทีดี หรือ คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะ
ผูม้ อี ํานาจแต่งตัง
 การรายงานผลให้ผรู้ อ้ งเรียนทราบ
ผูป้ ระสานงานมีหน้าทีรายงานผลสรุปเรืองร้องเรียน ให้แก่ผู้แจ้งเรืองร้องเรียน
ผูร้ บั เรืองร้องเรียน ผูถ้ ูกร้องเรียน
2.3.3. การคุ้มครองปกป้ องผูท้ ีแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
1) ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส สามารถเลือกทีจะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ หากเห็นว่า
การเปิ ด เผยอาจทํ า ให้เ กิด ความเสีย หายกับ ตนเอง แต่ ต้ อ งระบุ ร ายละเอีย ด
ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานทีชัดเจนเพียงพอ ทีแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอนั ควรเชือว่า
มีการกระทําทีเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษทั จรรยาบรรณ
ในการดําเนินธุรกิจรวมถึงการทุจริตคอร์รปั ชันในรูปแบบต่างๆ เกิดขึน
อย่างไรก็ตามหากเลือกทีจะเปิ ดเผยก็จะทําให้ผรู้ บั ข้อร้องเรียนสามารถดําเนินการ
ได้อย่างรวดเร็วยิงขึน
2) ข้อมูลทีเกียวข้องบริษทั ถือเป็ นความลับและจะเปิ ดเผยเท่าทีจําเป็ น โดยคํานึงถึง
ความปลอดภัยและความเสียหายของผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส แหล่งทีมาของ
ข้อ มูล หรือ บุค คลทีเกียวข้อ งทังนีผู้รบั ผิด ชอบในทุก ขันตอนจะต้อ งเก็บ รัก ษา
ข้อมูลทีได้รบั รูไ้ ว้เป็ นความลับและไม่เปิ ดเผยต่อบุคคลอืน หากฝ่ าฝื นถือเป็ นการ
กระทําความผิดวินยั จะได้รบั การพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษทั
3) กรณีทผูี ้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเห็นว่าตนอาจได้รบั ความไม่ปลอดภัย หรือ
อาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้รอ้ งเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องขอให้
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บริษทั กําหนดมาตรการคุม้ ครองทีเหมาะสมก็ได้ หรือบริษทั อาจกําหนดมาตรการ
คุม้ ครองโดยผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรือง
ทีมีแนวโน้มทีจะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
4) บริษทั จะดําเนินการอย่างยุตธิ รรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแส หากเป็ นพนักงานบริษทั จะไม่
มีการปรับเปลียนตํ าแหน่ งหน้ าทีความรับผิดชอบสถานทีทํางาน พัก งาน ข่มขู่
คุกคาม เลิกจ้างหรือกระทําการอืนใด ทีเป็ นการไม่ยุตธิ รรมต่อผูแ้ จ้งเบาะแสและ
หากเป็ น บุ ค คลภายนอกบริษัท จะพิจ ารณาและสอบสวนด้ ว ยความโปร่ ง ใส
โดยปฏิบตั ติ ่อบุคคลทีเกียวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
เพือให้ผแู้ จ้งเบาะแสไว้วางใจและเชือมันในกระบวนการตรวจสอบทีเป็ นธรรม
5) ผูร้ อ้ งเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแสทีไม่ได้มเี จตนาสุจริตในการรายงาน และ/ หรือต่อมา
พิสูจน์ ได้ว่าเป็ นการกระทําทีตังใจให้เกิดความเสียหายหรือรายงาน ไม่ถูกต้อง
หากเป็ นพนักงานจะต้องรับโทษ ทางวินัยตามข้อบังคับ เกียวกับการทํางานของ
บริษัท หากเป็ นบุ ค คลภายนอกซึงทํ า ให้ บ ริษั ท ได้ ร ับ ความเสีย หาย บริษั ท
จะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมาย
2.3.4. ช่องทางการแจ้งเบาะแส
เมือพบเห็นการกระทําทีสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและ
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน มีหน้าที
แจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสือสารดังต่อไปนี
 ประธานคณะกรรมการ
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
 เลขานุ การบริษทั
 ประธานคณะกรรมการ
ดร. สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
โทรศัพท์ :
(02) 792-0000
อีเมล์
:
surin.p@amata.com
ไปรษณีย์ :
ดร. สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ
ประธานคณะกรรมการ
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
ตูป้ ณ.7 ปณฝ. มอนเทอเรย์ ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10310
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 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
โทรศัพท์ :
(02) 792-0000
อีเมล์
:
ajarie.v @amata.com
ไปรษณีย์ :
คุณอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
ตูป้ ณ.7 ปณฝ. มอนเทอเรย์ ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10310
 ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
คุณสมหะทัย พานิชชีวะ
โทรศัพท์ :
(02) 792-0000
อีเมล์
:
somhatai.p@amata.com
ไปรษณีย์ :
คุณวิกรม กรมดิษฐ์
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
ตูป้ ณ.7 ปณฝ. มอนเทอเรย์ ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10310
 เลขานุการบริษทั
คุณวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
โทรศัพท์ :
(02) 792-0004
อีเมล์
:
cs@amata.com
ไปรษณีย์ :
คุณวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์
เลขานุการบริษทั
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
ตูป้ ณ.7 ปณฝ. มอนเทอเรย์ ทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10310
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ในกรณีตอ้ งรายงานประเด็นทีพบอย่างเร่งด่วน กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
มีหน้าทีแจ้งให้ผบู้ ริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริษทั รับทราบ ทังนี เงือนไขและการ
พิจารณาเบาะแสรวมถึงการคุม้ ครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอืนทีรับจ้างทํางาน
ให้แก่บริษทั ให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายการกํากับดูแลกิจการสําหรับผูม้ สี ่วน
ได้เสียอืนๆ สามารถแจ้งเบาะแสมายังช่องทางการสือสารข้างต้นเช่นกัน

การขอรับคําแนะนํา
หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มสี ่วนได้เสียใดๆ มีขอ้ สงสัยเกียวกับ
นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน สามารถซักถามหรือขอรับคําแนะนํ า
เบืองต้นได้ที
 ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ :
(02) 7920004
อีเมล
:
cs@amata.com
ไปรษณีย์ :
ฝ่ ายเลขานุการบริษทั
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน)
2126 อาคารกรมดิษฐ์ ชัน 2
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
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3. จริ ยธรรมของคณะกรรมการบริ ษทั
เพือแสดงถึงเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) และมีความเป็ นมืออาชีพ บริษทั จึงกําหนด
แนวปฏิบตั ทิ ดีี ของคณะกรรมการบริษทั ซึงถือเป็ นจรรยาบรรณในการปฏิบตั หิ น้าที ดังนี
1. ปฏิบตั หิ น้าทีให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบทีเกียวข้อง ข้อบังคับของบริษทั และมติที
ประชุมผูถ้ อื หุน้
2. บริห ารงานด้ ว ยความซื อสัต ย์ สุ จ ริต โดยไม่ ฝั ก ใฝ่ การเมือ ง และวางตั ว เป็ นกลาง
อย่างเคร่งครัด รวมทังมีความเป็ นอิสระทังในด้านการตัดสินใจและการกระทํา
3. ให้อํานาจผู้บริหารในการดําเนินงานประจําวันของบริษทั อย่างเต็มที โดยไม่เข้าไปชีนํ า
การดําเนินงานดังกล่าวโดยไม่มเี หตุผลสมควร
4. ไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียในกิจการทีเป็ นธุรกิจเกียวข้องกับบริษทั หรือในกิจการทีมีลกั ษณะเป็ น
การแข่งขันกับบริษทั ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
5. หลีก เลียงความขัด แย้ง ผลประโยชน์ ส่ ว นตนต่ อ ผลประโยชน์ ข องบริษัท เพือให้ ก าร
บริหารงานเป็ นไปอย่างเต็มทีและมีประสิทธิภาพ
6. บริห ารงานด้ว ยความระมัด ระวัง และไม่ ส ร้า งข้อ ผูก มัด ทีอาจขัด แย้ง กับ หน้ า ทีของตน
ในภายหลัง
7. ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบจากการทํางาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเต็มความสามารถ เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
9. ไม่ก ระทําการใดๆ ทีอาจมีผ ลให้เ กิด การบันทอนผลประโยชน์ ของบริษัท หรือ เป็ นการ
เอือประโยชน์ให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคลอืน
10. มุ่ ง มันทีจะป้ องกัน และขจัด การกระทํ า ทีส่ อ ไปในทางทุ จ ริต โดยถื อ เป็ นเรืองทีต้ อ ง
ดําเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดเพือสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ทดีี ของบริษทั
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4. จริ ยธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
4.1 นโยบายปฏิ บตั ิ ต่อชุมชน สังคม และสิ งแวดล้อม
บริษัท เป็ น ส่ ว นหนึ งของสัง คมจึง มีภ ารกิจรับผิด ชอบการพัฒนาชุม ชนและสัง คม
โดยรวมบริษั ท จึง มี น โยบายในการให้ ค วามสํ า คัญ กั บ คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้ นให้เกิดการพัฒนาสังคม
ชุมชน สิงแวดล้อม ทํานุ บาํ รุงศาสนา สร้างสรรค์ และอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง
สนั บ สนุ น การศึก ษาแก่ เ ยาวชน และสนั บ สนุ น กิจ กรรมสาธารณประโยชน์ แ ก่ ชุ ม ชน
เพือให้ชุมชนเข้มแข็ง สังคมดี และมีสงแวดล้
ิ
อมทีสะอาด เพือให้บริษทั เจริญเติบโต
อย่างยังยืนพร้อมกับการพัฒนาของสังคม
1) บริ ษั ท มุ่ ง มั นที จะมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเรื องคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนือง รวมทังการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
สิงแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มสี ่วนได้เสียทีเกียวข้อง ตลอดจนส่งเสริม
กิจกรรมทางสังคมในการรัก ษาสิงแวดล้อ มและพัฒนาคุณ ภาพชีวติ ของคนใน
ชุมชน ตามหลักการพัฒนาอย่างยังยืน
2) บริษัท ปลู ก ฝั ง จิต สํ า นึ ก เกียวกับ ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิงแวดล้ อ ม
แก่พนักงานของบริษทั ทุกระดับอย่างต่อเนือง
3) บริษทั ต้องการมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิงแวดล้อมอย่างสมําเสมอ โดยต้อง
เป็ นกิจกรรมทีเหมาะสมและสร้างประโยชน์ แก่ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อมได้
จริง หากเลือกใช้วธิ กี ารบริจาคจะต้องตรวจสอบข้อมูลผู้รบั บริจาค เพือให้แน่ ใจ
ว่านํ าไปใช้เพือการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อประโยชน์อย่าง
แท้จริง
การปฏิ บตั ิ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทตระหนักดีว่า “สังคม” เป็ นกลไกสําคัญทีจะช่วยส่งเสริมผลักดันให้กิจการ
ของบริษทั คงอยูแ่ ละเติบโตอย่างมันคงโดยเริมจากสังคมเล็กๆ ในบริษทั ได้แก่ พนักงาน
ซึงเป็ นหัว ใจสําคัญ ทีเสริมศัก ยภาพและความสามารถในการแข่ง ขันไปสู่ส งั คมระดับ
ชุมชนและระดับประเทศโดยมีกิจกรรมทีเป็ นเป้ าหมายในการดําเนินการในระดับสังคม
ต่างๆ ดังนี
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4.1.1 ระดับองค์กร
- พัฒนาทักษะของพนักงานทุกระดับและสร้างองค์ความรูภ้ ายในบริษทั สู่การ
บริหารความสามารถ
- ส่งเสริมให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมพนักงานในเรืองสิงแวดล้อม
- ส่งเสริมพนักงานให้มสี ่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อบริษทั
- ส่งเสริมพนักงานให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
4.1.2 ระดับชุมชน
- อนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสิงแวดล้อม
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ
- ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูข้ องเยาวชนในชุมชน
- ส่งเสริมการเรียนรูก้ ารใส่ใจในวัฒนธรรม คุณธรรม และธรรมะเพือเป็ น
รากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชน
4.1.3 ระดับประเทศ
- สนับสนุ นกิจกรรมด้านการอนุ รกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม
- สนับสนุ นพัฒนาการเรียนรูแ้ ละการสร้างจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมของเยาวชน
4.2 นโยบายการปฎิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้น
บริษัทตระหนัก ดีว่ าผู้ถือ หุ้นคือ เจ้าของกิจการ บริษัทมีห น้ าทีสร้างมูล ค่ าเพิม
ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาวจึงกําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ าม
แนวทางต่อไปนี
1) ปฏิบตั ิห น้ า ทีด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ระมัด ระวัง และซือสัต ย์สุ จ ริต ภายใต้ก าร
ตัดสินใจอย่าง สมเหตุสมผลบนพืนฐานข้อมูลทีเชือว่าเพียงพอถูกต้องไม่มสี ่วน
ได้เ สียทังทางตรงทางอ้อ มและทํา โดยสุ จริต เพือประโยชน์ สูง สุ ด ของบริษัท มี
จุ ด มุ่ ง หมายโดยชอบและเหมาะสม ไม่ ก ระทํ า การโดยมีค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั
2) ปฏิบตั ติ ามกฎหมายวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับของบริษทั มติกรรมการ มติทประชุ
ี
ม
ผู้ถือ หุ้ น ดํ า เนิ น การตามแนวปฏิบ ัติทีดีข องหลัก การกํ า กับ ดู แ ลกิจ การและ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพือประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
3) จัด การดูแ ลมิใ ห้ส ินทรัพ ย์ของบริษัท เสือมค่ าหรือ สูญ หายโดยมิชอบ จัด ให้ม ี
ระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสียงทีมีประสิทธิผล
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4) เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้ามามีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกียวกับ
การดําเนินกิจการ
5) รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสมําเสมอ ครบถ้วนตามความเป็ นจริงและ
ทันต่อสถานการณ์
6) แจ้ง ข้อ มูล ข่ า วสารและสารสนเทศของบริษัท ทีถู ก ต้ อ งตามข้อ เท็จ จริง และ
เพีย งพอต่ อ การตัด สิน ใจแก่ ผู้ ถือ หุ้ น ทุ ก รายอย่ า งเท่ า เทีย มกัน และในเวลา
ทีเหมาะสม
7) ดูแลไม่ใ ห้กรรมการผู้บริหารและพนัก งานแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ตนเองและ
ผู้ทเกี
ี ยวข้อง โดยให้ข้อมูลใดๆของบริษัท ซึงยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ลับ ของบริษั ท ต่ อ บุ ค คลภายนอกและ/ หรือ ดํ า เนิ น การใดๆ
ในลักษณะทีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
8) จัดให้มชี ่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสการกระทําทีไม่สุจริต หรือข้อร้องเรียน
ต่ างๆ ครอบคลุ ม ถึง เว็บไซต์ ไปรษณีย์แ ละโทรคมนาคม และมีก ระบวนการ
ตอบสนองข้อ ร้อ งเรียนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึง แจ้งผลการดําเนินการ
ต่อผูร้ อ้ งเรียนอย่างเป็ นระบบและยุตธิ รรม
4.3 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
พนัก งานของบริษัท ทุกคนเป็ นส่วนสําคัญทีสุ ดในการดําเนินธุ รกิจของบริษัท
ต้อ งให้ความสําคัญ กับพนัก งานทุก คน โดยปราศจากการเลือ กปฏิบตั ิ บริษัทส่ ง เสริม
ให้พ นั ก งานมีค วามสามัค คี ปฏิบตั ิต่ อ กันอย่างสุ ภาพและเคารพในศัก ดิศรีค วามเป็ น
มนุ ษย์ สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานทีดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม
มีส วัส ดิก ารทีดีใ ห้แ ก่ พ นั ก งานและจัด หาเทคโนโลยีม าสนั บ สนุ น การทํ า งาน เพือให้
พนักงานสามารถดําเนินงานเพือประโยชน์สงู สุดของบริษทั
1) บริษทั ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิน
กํ า เนิ ด เชื อชาติ เพศ อายุ สี ผ ิ ว ศาสนา ความพิ ก าร ฐานะ ชาติ ต ระกู ล
สถานศึกษาหรือสถานะอืนใดทีมิได้เกียวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
2) บริษั ท ให้ โ อกาสพนั ก งานทุ ก คนแสดงความสามารถอย่ า งเต็ ม ที โดยจัด
ผลตอบแทนทีเหมาะสม และสร้า งแรงกระตุ้ น ในการทํ า งาน ทังในรู ป ของ
เงินเดือ น โบนัส และค่ าใช้จ่ายในการดําเนินงานทีเหมาะสมตามระเบียบของ
บริษทั การอบรมทังระยะสันและระยะยาว
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3) พนั ก งานต้ อ งปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที ในความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งสุ ด ความสามารถ
มีจติ สํานึก ทีดี ซือสัต ย์สุจริต เทียงธรรม ยึดมันในคุณ ธรรมและจริยธรรมและ
มีความรับผิดชอบ
4) พนักงานต้องปฏิบตั งิ านตามสายบังคับบัญชา รับคําสัง และรับผิดชอบโดยตรง
ต่ อ ผู้บ ัง คับ บัญ ชาของตน ไม่ ข้า มสายการบัง คับ บัญ ชา พนั ก งานสามารถใช้
ทรัพยากร แรงงาน สถานที และสิงอํานวยความสะดวกของบริษทั ในหน้าทีอย่าง
เต็มทีในการทํางาน ห้ามใช้ทรัพ ยากร แรงงาน สถานที และสิงอํ านวยความ
สะดวกไปในการอื น นอกจากการปฏิบ ัติ ห น้ า ที หรือ สวัส ดิก ารที ตนมีส ิท ธิ
โดยชอบ
5) พนักงานของบริษทั ต้องมีกริ ยิ ามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะ
และประพฤติ ต นเหมาะสมกั บ หน้ า ที การงาน ไม่ ส ร้ า งความเสื อมเสี ย
ต่อภาพลักษณ์ของบริษทั
6) พนักงานควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมทีบริษทั จัดขึน เพือสร้างความสามัคคี
รวมทังกิจกรรมเพือสังคมทีบริษทั จัดขึน
7) บริษัท ส่ ง เสริม การใช้ส ิท ธิของลู ก จ้า งตามกฎหมายว่ าด้ว ยแรงงาน นอกจาก
จะเป็ นการกระทําอันขัดต่อกฎหมาย
4.4 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษั ท มีม าตรฐานสู ง สุ ด ของผลิ ต ภัณ ฑ์
ความปลอดภัย ในคุ ณ ภาพและ
ความซือสัตย์ในการดําเนินธุ รกิจเพือความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทมีการดําเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม มีการให้บริการทีเข้าถึงได้สะดวก เคารพต่ อเกียรติ และความเป็ นส่วน
บุคคลของลูกค้าแต่ละราย
1) จะปฏิ บ ั ติ ต่ อ ลู ก ค้ า ทุ ก คนอย่ า งเสมอภาคและเท่ า เที ย มกั น บนพื นฐาน
ของผลตอบแทนทียุตธิ รรมต่อทังสองฝ่ าย
2) ให้ข้อ มูล ข่าวสารและคําแนะนํ าทีถูก ต้อง เพียงพอและทันเหตุ ก ารณ์ ต่อ ลูก ค้า
เพือให้ทราบเกียวกับสินค้าการบริการ
3) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขต่ างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีทไม่
ี สามารถปฏิบตั ิ
ตามเงื อนไขข้ อ ใดได้ ต้ อ งรี บ แจ้ ง ให้ ลู ก ค้ า ทราบ เพื อร่ ว มกั น พิ จ ารณา
หาแนวทางแก้ไขปั ญหา
4) ปฏิบตั กิ บั ลูกค้าด้วยความสุภาพและเป็ นทีวางใจของลูกค้า
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5) บริษั ท เคารพต่ อ สิ ท ธิส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า โดยจะรัก ษาข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บคุ คลภายนอก
6) ให้มรี ะบบ/ กระบวนการทีให้ลูกค้าร้องเรียนเกียวกับคุณภาพและการให้บริการ
ในการตอบสนองการส่ ง มอบและการดํ า เนิ น การอย่ า งถึง ทีสุ ด เพือให้ลู ก ค้ า
ได้รบั การตอบสนองอย่างรวดเร็ว
7) ให้ ก ารสนั บ สนุ น ให้ ม ีกิ จ กรรมเพือเสริม สร้ า งและรัก ษาความสัม พัน ธ์ อ ัน ดี
ระหว่างลูกค้าและบริษทั
4.5 นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อการจัดหาพัสดุและการปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า
บริษทั ให้ความสําคัญกับการจัดหาพัสดุ ซึงเป็ นกระบวนการสําคัญทีสนับสนุ น
การดําเนินกิจการและธุ รกิจ ภายใต้การกํากับดูแ ลกิจการทีดีและมีการตรวจสอบ
อย่ า งรัด กุ ม บริษัท ยัง ให้ค วามสํ าคัญ กับ ผู้ค้า โดยปฏิบ ัติต่ อ ผู้ค้า อย่ างเสมอภาค
บนพืนฐานของการแข่งขันทีเป็ นธรรม โปร่งใสและเท่าเทียม เพือการเป็ นพันธมิตร
ทีสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจระหว่างกันในระยะยาว บริษทั จึงมีแนวทางปฏิบตั อิ ย่าง
ยังยืนกับผู้ค้า ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพือให้ผู้ค้าของบริษัท
มีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุ ษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ของลู ก จ้ า ง รวมถึ ง การให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การบริห ารจัด การ
สิงแวดล้อมต่างๆ ทีเกียวข้องอย่างยังยืน
1) จัด หาพัส ดุ ใ ห้ ม ีผ ลดีต่ อ บริษั ท มากทีสุ ด โดยควรกํ า หนดว่ า ต้ อ งได้ ร ับ พัส ดุ
ตรงตามความต้องการ ทังคุณภาพ ราคา จํานวน เวลาการให้บริการ ความ
รวดเร็วและคํานึงถึงนโยบายด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิงแวดล้อมของบริษทั ด้วย
2) พนั ก งานผู้ ดํ า เนิ น การจัด หา จะต้ อ งมีก ารวางแผนจัด หาพัส ดุ ล่ ว งหน้ า ทีดี
เพือหลีกเลียงการจัดหาพัสดุอย่างเร่งด่วน โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร
3) บริษัท จะไม่เ อาเปรียบผู้ค้า โดยจะต้อ งคํ านึง ถึง ประโยชน์ แ ละความเสียหาย
ที อาจเกิ ด ขึ นในด้ า นชื อเสี ย งและภาพพจน์ ข องบริ ษั ท ต่ อ สายตาของ
บุคคลภายนอกด้วย
4) พนักงานจะต้องให้ขอ้ มูลทีถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่ผคู้ า้ ด้วยวิธกี ารทีเปิ ดเผย
และให้โอกาสแก่ผคู้ า้ อย่างเท่าเทียมกัน
5) พนักงานควรรับฟั งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ ทีผู้ค้าร้องเรียนหรือแนะนํ า
เพือปรับปรุงแก้ไขปั ญหาทีเกิดขึนในการปฏิบตั งิ าน
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6) พนักงานต้องรักษาข้อมูลต่างๆ ทีได้รบั จากผูเ้ สนอราคา หรือผู้เข้าร่วมประกวด
ราคาแต่ละรายไว้เป็ นความลับไม่เปิ ดเผยให้รายอืนทราบ
7) การเชิญผูค้ า้ เพือเสนอราคาจะต้องให้เกิดการแข่งขันทีเป็ นธรรมกับผูค้ า้ ทุกราย
8) เจรจาต่อรองบนพืนฐานของความสัมพันธ์เชิงธุรกิจเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย เปิ ดเผย
และมีหลักฐาน
9) รัก ษาความสัม พัน ธ์ ก ับ ผู้ ค้ า ในเชิง ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความเสมอภาค ไม่ เ รีย กร้ อ ง
รับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนใด
ื ทังโดยตรงและโดยอ้อมจากผูค้ า้
10) ผูบ้ ริหารตามอํานาจการจัดหาต้องใช้ดุลพินิจในการให้คําปรึกษา คําแนะนํ าและ
รับฟั งความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั งิ าน
11) ผู้บริห ารตามอํ านาจการจัด หาจะควบคุม ตรวจสอบ ดูแ ลให้มกี ารปฏิบตั ิต าม
จรรยาบรรณอย่ า งเคร่ ง ครั ด หากพบว่ า มี ก ารปฏิ บ ั ติ ผ ิ ด จรรยาบรรณ
ต้องดําเนินการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินยั ตามขันตอน
12) หากเป็ นไปได้ค วรสนับสนุ นให้มกี ารจัดหาพัสดุ และบริการจากผู้ประกอบการ
ทีเป็ นคนไทย
13) จัดหาพัสดุอย่างมีระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการควบคุมทีรัดกุมและ
ปรับเปลียนวิธกี ารให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางธุรกิจการค้าตลอดเวลา
4.6 นโยบายปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้ พ.ร.บ. แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542
กรอบแห่งกฎหมายเกียวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือ
ล่วงรูค้ วามลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธฉี ้อฉล
1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี ส่งเสริมการค้าเสรีและไม่
ใช้วธิ ที ุ่มตลาด
2) ไม่แ สวงหาข้อ มูล ทีเป็ น ความลับของคู่แ ข่ ง ทางการค้า ด้ว ยวิธ ีก ารทีไม่สุ จริต
หรือไม่เหมาะสม เช่น การให้สนิ บน หรือว่าจ้างพนักงานของบริษทั คู่แข่ง เพือให้
ได้มาซึงข้อมูลทีเป็ นความลับของบริษทั คู่แข่ง
3) ไม่ทาํ ลายชือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4) ไม่ ส นั บ สนุ น ให้ ม ี ก ารปฏิ บ ั ติ ร่ ว มกั น เพื อกระทํ า การหรื อ สมยอมในการ
เสนอราคาทีไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
5) ไม่ละเมิดและปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอย่างเคร่งครัด
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4.7 นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีทํางาน
บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
เป็ นสําคัญเพราะพนักงานคือทรัพยากรทีมีค่ายิง ตลอดจนเป็ นกลไกสําคัญในการทํา
ให้บริษทั สามารถเติบโตและมีความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยังยืน
แนวทางการปฏิ บตั ิ
ในการดําเนินงานด้านความปลอดภัย และอาชีว อนามัยในสถานทีทํางาน
บริษทั ได้กําหนดเป็ นนโยบายไว้ดงั ต่อไปนี
1) ผู้บ ริห ารและพนั ก งานทุ ก คน ต้ อ งดํ า เนิ น งานโดยมีร ะบบบริห ารคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิงแวดล้อมเป็ นส่วนหนึงของงาน เพือช่วย
ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดคุณค่าสูงสุดแก่งาน
2) บริษัทดําเนินการทุกวิถีทางเพือควบคุมและป้ องกันความสูญเสียในรูปแบบ
ต่างๆ อันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรือเจ็บป่ วยจากการ
ทํางาน ทรัพย์สนิ สูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย
การปฏิบตั งิ านไม่ถูกวิธ ี และความผิดพลาดต่างๆ ทีเกิดขึน ตลอดจนรักษา
สภาพแวดล้อมในการทํางานทีปลอดภัยต่อพนักงาน และพนักงานของผูร้ บั จ้าง
ทังนี ถือเป็ นหน้าทีรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานในการรายงานอุบตั เิ หตุ
อุบตั กิ ารณ์โดยปฏิบตั ติ ามขันตอนทีกําหนดไว้
3) บริษัทมีแผนควบคุมและป้ องกันเหตุ ฉุก เฉินในทุกพืนทีปฏิบตั ิการ มีแผน
จัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤตขององค์กร เพือเตรียมพร้อมต่อการจัดการ
เหตุฉุกเฉินต่างๆทีอาจเกิดขึน เช่น เพลิงไหม้ การหก ล้น หรือรัวไหลของ
นํ ามัน ก๊าซ สารเคมี หรือของเสีย และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวกิ ฤตอืนๆ
ทีอาจทําให้การดําเนินธุรกิจหยุด ชะงัก เสือมเสียชือเสียงและภาพลักษณ์
ขององค์กร
4) บริษัท มีก ารประชาสัม พัน ธ์แ ละสือความ เพือสร้า งความรู้ค วามเข้า ใจและ
เผยแพร่ขอ้ มูลแก่พนักงาน พนักงานของผูร้ บั จ้าง ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียที
เกียวข้องเพือให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขันตอนวิธปี ฏิบตั แิ ละ
ข้อควรระวังต่ างๆ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิงแวดล้อม ตลอดจนนํ าไปยึดถือปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพทรัพย์สนิ และสิงแวดล้อม
5) บริษัท ส่ ง เสริม และปลู ก ฝั ง จิต สํ า นึ ก ทางด้ า นคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิงแวดล้อม ให้เป็ นวิถดี าํ เนินชีวติ ประจําวันของพนักงาน
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6) บริษทั มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในเรืองคุณภาพ ความปลอดภัย
อาชี ว อนามัย
และสิงแวดล้ อ มอย่ า งจริง จัง และต่ อ เนื อง ในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
สิงแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทีเกียวข้อง ตลอดจน
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิงแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีว ิต
ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยังยืน
การรายงาน
เปิ ด เผยรายงานเรืองผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยใน
สถานทีทํ างานโดยเก็บ เป็ น สถิติก ารเกิด อุ บ ัติเ หตุ อัต ราการหยุ ด งาน อัต ราการ
เจ็บป่ วยจากการทํางานในรายงานประจําปี เป็ นประจําทุกปี
การทบทวน
นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีทํางาน จะได้รบั การพิจารณา
ทบทวนจากคณะกรรมการ เพือให้นโยบายมีความทันต่อปั จจุบนั ทุกปี

4.8 นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิ การสําหรับพนักงาน
พนักงานทีมีคุณ ภาพถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะส่งเสริมให้กลยุทธ์ประสบ
ความสําเร็จ การสรรหา รักษา สร้างแรงจูงใจ พัฒนาพนักงาน ถือว่าเป็ น การลงทุน
ระยะยาวทีมีคุณค่า ทีจะส่งผลนําพาให้องค์กรสู่ความสําเร็จในระยะยาว
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญในการบริหาร
ค่าตอบแทนสําหรับพนักงานทีเป็ นธรรมแล้วยังเป็ นการสร้างความได้เปรียบทาง
ธุรกิจให้แก่บริษทั อีกด้วย
ค่าตอบแทน
1. ให้มกี ารประเมินค่างานอย่างเป็ นระบบเพือจัดกลุ่มงานและระดับตําแหน่ งงาน
ตามขอบเขตหน้ าทีความรับผิดชอบและความสําคัญทีมีต่อองค์กร เพือให้เกิด
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนทีสามารถแข่ ง ขัน ได้ก ับ ตลาดแรงงานภายนอกใน
ขณะเดียวกันสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน
2. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านปี ละ 2 ครัง
3. การพิจารณาผลตอบแทนระยะสันตามความสําเร็จของงานโดยมีตวั ชีวัดระบุถงึ
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 เป้ าหมายการทํางานและการกําหนดตัวชีวัดประจําปี ระดับความสําเร็จของ
ผลงาน ทังระดับองค์กร ทีมงานและบุคคล
 ความสามารถหรือทักษะความชํานาญเฉพาะตัว
 ภาวะผูน้ ํา
4. การพิจารณาให้ผลตอบแทนระยะยาว ตามความสําเร็จของงานโดยมีตวั ชีวัด
ระบุถงึ
 การเลือนตําแหน่ งงานกับการเพิมขึนของเปอร์เซ็นต์ของกองทุนสํารองเลียง
ตามจํานวนปี ททํี างานเพิม และ/หรือ ให้สวัสดิการพนักงานเป็ นจํานวนเงิน
ค่ า รัก ษาพยาบาลเพิม เพือเป็ น การรัก ษาและสร้า งแรงจูง ใจให้พ นั ก งาน
มีการพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
 การวัดผลสําเร็จของการการทํางานระยะยาวโดยเชือมโยงกับความสําเร็จ
ของกลยุทธ์โดยใช้ Balanced Scorecard เป็ นตัวชีวัด
สวัสดิ การ
กองทุนสํารองเลียงชีพ
การรายงาน
มีเปิ ดเผยการปฏิบตั ติ ลอดจนการเก็บเป็ นสถิตริ ายงานในรายงานประจําปี และใน
รายงานความยังยืน
4.9 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท อมตะ วี เ อ็ น จํ า กั ด (มหาชน) ถื อ ว่ า พนั ก งานเป็ นปั จจั ย สํ า คั ญ
และมีคุณ ค่ ายิง นํ ามาซึงความสําเร็จ ความก้าวหน้ าและความเจริญ เติบโตอย่าง
ยังยืน ของบริษัท ด้ ว ยการคัด สรรคนดี สร้า งคนเก่ ง และทํ า งานอย่ า งมือ อาชีพ
โดยได้ว างแผนกลยุทธ์การ บริหารทรัพยากรบุคคล เชือมโยงสอดคล้อ งกับแผน
กลยุทธ์องค์กรเพือสร้างเป็ น High Performance Organization เพือรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัททีกําลังเติบโตทังใน ระดับประเทศและระดับภูมภิ าค มีการ
ดําเนินการทบทวนการจัดสร้างองค์กรและปรับปรุง ระบบบริหารจัดการ การวาง
ระบบวัตนธรรมองค์ก ร รวมทังการปลูก ฝั ง ค่านิยมให้แ ก่ พ นักงาน ทังระบบอย่าง
ต่อเนือง โดยกําหนดแนวปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
1) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จะต้องสอดคล้องและสนับสนุ นกลยุทธ์และ
เป้ าหมายทางธุรกิจของบริษทั
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2) จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กบั ธุรกิจ
ชันนํา โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทังองค์กร
3) บริ ษั ท จะคั ด สรรและสร้ า งคนดี คนเก่ ง ที มี พ ฤติ ก รรมในการทํ า งาน
อย่างมืออาชีพ
4) ผู้บงั คับบัญชาทุกคนมีหน้ าทีในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใน
หน่ วยงานของตนตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษทั
5) พนั ก งานทุ ก คนมีห น้ า ที ที จะต้ อ งปฏิ บ ัติ ง านด้ ว ยความสามารถ มีค วาม
รับผิด ชอบ มุ่ ง มัน ทุ่ม เทให้เ กิด ผลสําเร็จของงาน โดยยึด หลัก จริยธรรมและ
วัฒนธรรมขององค์กร
6) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นเรืองขององค์กร ผู้บงั คับบัญชา และพนักงาน
ทุกคน โดยบริษัทจะพัฒนาพนักงานให้มคี วามรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ
ในการทํางานในหน้ าทีรับผิดชอบอย่างต่อเนือง ผู้บงั คับบัญชามีหน้ าทีวางแผน
ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ พนักงานต้องเป็ นผู้ทใฝ่
ี รูโ้ ดยมุ่งมัน
ทีจะพัฒนาตนเองอย่างสมําเสมอ
7) ความก้ า วหน้ า ในอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูง ใจต่ า งๆ ขึนอยู่ก ับ คุ ณ ภาพ
ผลสําเร็จของงาน ทัศนคติ และศักยภาพของพนักงาน
8) บริษัทจะบริห ารค่ าตอบแทนพนักงานให้เทียบเคียงกับธุรกิจชันนํ าทีประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกัน
9) ในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ พนัก งานต้องมีทงความรู
ั
้แ ละทัก ษะด้าน
ต่างๆ ทังในด้านสายงานหลัก ความรู้เกียวกับธุรกิจของบริษทั และโดยเฉพาะ
อย่ า งยิงในด้ า นคน ซึงในแต่ ล ะปี บ ริษัท จะมีห ลัก สู ต รต่ า งๆ เวีย นไปให้ ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ หลังจากการประเมินผล ผูบ้ งั คับบัญชา จะพิจารณาถึงความ
เหมาะสมซึงพนักงานแต่ละคนควรได้รบั การพัฒนาอย่างน้อย 20 ชัวโมง/ ปี
การรายงาน
ฝ่ ายทรัพ ยากรบุ ค คลมีห น้ า ทีเก็บ สถิติก ารพัฒนา เป็ น ประเภทหลัก สูต รเป็ น
จํานวนพนักงานเป็ นจํานวนชัวโมง เปิ ดเผยในรายงานประจําปี และรายงานความยังยืน
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4.10 นโยบายการไม่ละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) เชือในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชนที
กล่าวว่า พนักงานทุกคนมีคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ ไม่ว่าจะทํางานในหน้าทีใด ตําแหน่ งใด
ก็ล้วนแล้วแต่ มเี กียรติเท่าเทียมกัน ทุกคนเป็ นส่วนหนึงในการทําหน้ าทีของคนในการ
พัฒนาองค์กร ให้มคี วามเติบโตร่วมกัน บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) ให้ความ
เคารพในสิทธิมนุ ษยชนอย่างเคร่งครัด
1) พนั ก งานทุ ก คนมี อิ ส ระและเสมอภาคกั น ในโอกาสที จะแสดงศั ก ยภาพ
การทํางานโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่เกียวกับ เชือชาติ ศาสนา เพศ ชาติกําเนิด
ความทุพพลภาพ
2) พนักงานทุก คนเสมอกันตามกฎหมายและมีส ิทธิทจะได้
ี
รบั ความคุ้มครองของ
กฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ดๆ
3) พนั ก งานทุ ก คนมีส ิ ท ธิ ใ นการงาน ในการเลื อ กงานโดยอิ ส ระในเงื อนไข
อันยุตธิ รรมและเป็ นประโยชน์แห่งการงาน
4) พนักงานทุกคนมีสทิ ธิทจะได้
ี รบั เงินค่าจ้างเท่าเทียมกัน สําหรับงานเท่าเทียมกัน
โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ใิ ดๆ
5) พนัก งานทุก คนทีทํางานมีส ิทธิทีจะได้ร บั ค่ าจ้างทียุ ติธ รรมและเป็ นประโยชน์
ที จะให้ ป ระกั น แก่ ต นเองละครอบครัว แห่ ง ตน ซึ งความเป็ นอยู่ อ ั น คู่ ค วร
แก่เกียรติศกั ดิของมนุ ษย์ และถ้าจําเป็ นก็จะต้องได้รบั วิถที างคุม้ ครองทางสังคม
อืนๆ เพิมเติมด้วย
6) พนักงานทุกคนมีสทิ ธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทังจํากัดเวลาการทํางาน
ตามสมควร และวันหยุดงานเป็ นครังคราวโดยได้รบั สินจ้าง
7) พนักงานทุกคนมีสทิ ธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอ สําหรับสุขภาพและ
ความเป็ นอยู่ดขี องตนและครอบครัว รวมทังอาหาร เครืองนุ่ งห่ม ทีอยู่อาศัยและ
การดูแลรักษาทางการแพทย์และบริการสังคมทีจําเป็ น
8) พนักงานมีสทิ ธิในความมันคงในยามว่างงาน เจ็บป่ วยพิการ เป็ นม่าย วัยชรา
หรือขาดอาชีพอืนในพฤติการณ์ทนอกเหนื
ี
ออํานาจของตน
9) บริษัทจะไม่ยอมให้มกี ารล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกดขีคุกคามทางเพศกับ
พนักงานไม่ว่ากรณีใดๆ
การรายงาน
มีการเปิ ดเผยการปฏิบตั ใิ นรายงานประจําปี
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4.11 นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกียวกับเจ้าหนี
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนีด้วยความ
เป็ นธรรม โดยมีแนวปฏิบตั แิ ละการดําเนินงาน ดังนี
1) บริษทั ดูแลให้มกี ารชําระคืนเงินกู้และดอกเบียให้กบั เจ้าหนีเงินกู้ยมื ทุกประเภท
อย่างครบถ้วน ตามกําหนดเวลาและปฏิบตั ติ ามเงือนไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
2) บริษทั ไม่ใช้เงินกู้ยมื ไปในทางทีขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยมื เงิน ทังนีบริษทั จะ
พิจารณาเหตุผลความจําเป็ น ก่อนทีจะตัดสินใจกูเ้ งินหรือคําประกันอย่างดีทสุี ด
3) บริษัท ไม่ ป กปิ ด ข้อ มูล หรือ ข้อ เท็จ จริง อัน ทํ า ให้เ กิด ความเสีย หายแก่ เ จ้า หนี
แต่จะเปิ ดเผยข้อมูลทีจําเป็ นแก่เจ้าหนีอย่างครบถ้วน
4) บริษัท มุ่ ง มันบริห ารกิจ การอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ ไม่ ใ ห้ ม ีก ารผิด นั ด ชํ า ระหนี
เกิดขึน และคงความสามารถในการชําระหนีไว้ให้ดที สุี ด
5) บริษทั มุง่ มันรักษาและปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีมีต่อเจ้าหนีอย่างเคร่งครัด ในกรณีทมีี
เหตุตอ้ งเปลียนแปลงเงือนไข บริษทั จะหารือร่วมกับเจ้าหนีโดยเร็วดังต่อไปนี
 บริษทั มุ่งมันปฎิบตั ติ ามเงือนไขการกู้เงินเงือนไขการคําประกันทีได้ตกลง
กับเจ้าหนีอย่างเคร่งครัด โดยการเจรจาเงือนไขต่ างๆ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
 บริษัทได้จดั ทํานิติก รรมสัญญาการกู้เ งินหรือการคําประกันอย่างรัด กุ ม
รอบคอบและเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง
 กรณีทมีี เหตุอนั ควรต้องเปลียนแปลงเงือนไขการกู้เงินหรือการคําประกัน
บริษทั จะหารือร่วมกับเจ้าหนีโดยเร็วและการเปลียนแปลงเงือนไขใดๆ จะ
คํานึงถึงความเหมาะสมความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั
6) บริษทั มุง่ มันรักษาความสัมพันธ์ทดีี กบั เจ้าหนี และให้ความเชือถือซึงกันและกัน
การรายงาน
มีการรายงานการปฏิบตั ใิ นรายงานประจําปี
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4.12 นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกียวกับการไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายให้พนักงานทุกคนมีหน้ าทีและ
ความรับผิดชอบ ในการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มทีและดูแล มิให้
เสือม สูญหาย หรือนํ าไปใช้เพือประโยชน์ ส่วนตัวหรือบุคคลอืนรวมทังมีหน้ าทีปกป้ อง
และดูแลรักษาให้พน้ จากการถูกล่วงละเมิดหรือนํ าไปเผยแพร่โดยมิได้รบั อนุ ญาต รวมทัง
ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ นื
แนวปฏิ บตั ิ
1) ห้า มพนั ก งานใช้ข้อ มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิว เตอร์ ซอฟแวร์ หนั ง สือ
บทความ วิดโี อเทป เทปบันทึกเสียง และงานของบุคคลอืนในทางทีจะเป็ นการ
ละเมิดทรัพย์ส ินทางปั ญญาของบุค คลนัน ไม่ว่างานดังกล่ าว บุคคลผู้เป็ น
เจ้าของหรือมีสทิ ธิอนั ชอบด้วยกฎหมายในงานนัน จะได้แสดงการสงวนสิทธิ
ไว้หรือไม่กต็ าม
2) พนักงานทุกคนมีหน้าทีช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของ
บริษทั และไม่นําทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ไปใช้หรือให้บุคคลอืนใช้โดย
มิได้รบั อนุ ญาต
3) การค้นพบการประดิษฐ์เพือการปรับปรุงใดๆ ในขณะทีเป็ นพนักงานของบริษทั
หรือมีผลถึงหรือต่อเนืองกับธุรกิจบริษทั ในทางใดๆ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั
4) พนั ก งานมีห น้ า ทีรายงานต่ อ ผู้ บ ัง คับ บัญ ชา เมือพบการกระทํ า ที เห็ น ว่ า
เป็ นการละเมิดสิทธิ หรือการกระทําทีอาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกียวกับทรัพย์สนิ
ทางปั ญญาของบริษทั
5) เมือพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปั ญญาต่างๆ
ซึ งรวมถึ ง ผลงาน สิ งประดิ ษ ฐ์ ข้ อ มู ล รายงาน สถิ ติ สู ต ร โปรแกรม
กระบวนการ คืนให้แก่บริษทั ทังหมด
การรายงาน
ให้ ม ีก ารรายงานเปิ ด เผยการล่ ว งละเมิด ดัง กล่ า ว โดยเก็บ เป็ น สถิติไ ว้แ ละ
เปิ ดเผยในรายงานประจําปี และรายงานความยังยืน
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4.13 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั อมตะ วีเอ็น จํากัด (มหาชน) มีนโยบายในการพัฒนาสังคม
ทีบริษทั
มีทตัี งดําเนินธุรกิจอยู่ ให้มคี วามเจริญเติบโตคู่กนั ไปกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมี
เจตนารมณ์ ทีจะทํา งานร่ ว มกับ ผู้ทีมีส่ ว นได้เ สีย โดยมุ่ ง สร้า งความสัมพันธ์ทีเป็ นการ
ยอมรับและไว้วางใจซึงกันและกัน เรามุ่งทีจะเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้แก่พนักงานและ
ครอบครัวตลอดจนชุมชนโดยรอบสถานทีประกอบการ ของเราคณะกรรมการบริษัท
ตระหนักดีถงึ ความสําคัญของการเติบโตขององค์กรจะเกิดขึนได้อย่างยังยืนได้ ต้องมีการ
ขับเคลือนไปในทิศทางเดียวกันกับสังคม
บริษ ทั มุ่งมันทีจะประกอบธุรกิจด้ว ยความสุจริต เป็ นธรรมและโปร่ง ใส คํานึง
ถึงผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินงานขององค์กร ต่อ ผูม้ สี ่วนได้ส่ว นเสีย
ของบริษทั ช่วยพัฒนาศักยภาพของคนในสังคม เน้นทังทางสร้างคนด้านความรู้ ความคิด
จรรยาบรรณ ศีลธรรมบริษทั จัดทําเรืองจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพือยกระดับ
ของสัง คม ทํา ให้เ ป็ น สัง คมทีดีประกอบด้ว ยคนเก่ ง และคนทีมีค วามสํานึก รับผิด ชอบ
ซึงจะส่งผลทําให้สงั คมนันอยูค่ ่ไู ปกับบริษทั ได้อย่างยังยืน
การรายงาน
เปิ ดเผยโครงการ กิจกรรม ประจําปี /หรือในปี ทผ่ี านมาในรายงานความยังยืน

4.14 นโยบายการดําเนิ นธุรกิ จภายใต้ มาตรฐานสิ งแวดล้อม
บริษัท อมตะ วีเ อ็ น จํ า กัด (มหาชน) ดํ า เนิ น ธุ ร กิจ พัฒ นาทีดิน เพือการ
อุตสาหกรรมสาธารณู ปโภคและให้บริการ แก่นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศ
ทีมาลงทุ น ประกอบธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมอย่ า งมีคุ ณ ภาพ ขณะเดี ย วกัน ก็ ต ระหนั ก
ถึง ความสํ า คัญ ของการใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่ อ สิงแวดล้ อ ม
และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง โดยบริษทั ในกลุ่มอมตะมีเจตจํานงค์
ทีจะดําเนินการต่างๆ ภายใต้ความมุง่ มันดังนี
1) สิงแวดล้อม บริษทั ในกลุ่มอมตะดําเนินธุรกิจพัฒนาทีดินเพือการอุตสาหกรรม
สาธารณู ปโภคและให้บริการ แก่นักลงทุนจากต่างประเทศและในประเทศทีมา
ลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง
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ความสําคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
และการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง
2) บริษทั ในกลุ่มอมตะจะปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิงแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
3) บริษทั ในกลุ่มอมตะมุง่ เน้นทีจะป้ องกันปั ญหาก่อนการเกิดเหตุหรือ ณ ทีจุดเกิด
เหตุมใิ ห้กระทบต่อสภาพแวดล้อม
4)

ลดของเสียให้น้อยทีสุด พร้อมทังนํ านํ าทีผ่านการบําบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ ให้
มากทีสุด

5) บริษทั ในกลุ่มอมตะ มุ่งเน้นการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
6) บริษทั ในกลุ่มอมตะจะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ าเสีย ระบบผลิต
นํ าประปา ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะทัวไปและระบบการนํ านํ ากลับมา
ใช้ใหม่ให้ดขี นอยู
ึ เ่ สมอ
7) ปลุกจิตสํานึกของพนักงานทุกๆ คน ให้ช่วยกันอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมโดยใช้
คําขวัญว่า “Green and Clean”
8) ประชาสั ม พั น ธ์ น โยบายสิ งแวดล้ อ มสู่ พ นั ก งานทุ ก คนหรื อ บุ ค คลอื นๆ
ทีปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ในกลุ่มอมตะและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
การรายงาน
มีการเปิ ดเผยการปฏิบตั ใิ นการรายงานความยังยืน

4.15 นโยบายส่งเสริ มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1. บริษทั ในกลุ่มอมตะ จะปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิงแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
2. บริษทั ในกลุ่มอมตะมุง่ เน้นทีจะป้ องกันปั ญหาก่อนการเกิดเหตุหรือ ณ ทีจุดเกิด
เหตุมใิ ห้กระทบต่อสภาพแวดล้อม
3. ลดของเสียให้น้อยทีสุ ด พร้อมทังนํ านํ าทีผ่ านการบําบัดแล้ว มาใช้ประโยชน์
ให้มากทีสุด
4. บริษทั ในกลุ่มอมตะมุ่งเน้ นการใช้พลังงาน และทรัพยากรในกระบวนการผลิต
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
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5. บริษทั ในกลุ่มอมตะ จะพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ าเสีย ระบบผลิต
นําประปา ระบบการจัดการขยะมูลฝอย ขยะทัวไป และระบบการนํ านํ ากลับมาใช้
ใหม่ให้ดขี นอยู
ึ เ่ สมอ
6. ปลุกจิตสํานึกของพนักงานทุกๆ คน ให้ช่วยกันอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมโดยใช้คํา
ขวัญว่า “Green and Clean”
7. ประชาสั ม พั น ธ์ น โยบายสิ งแวดล้ อ ม สู่ พ นั ก งานทุ ก คน หรื อ บุ ค คลอื นๆ
ทีปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั ในกลุ่มอมตะ และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
8. บริษัทได้จดั ทําคู่มอื จริยธรรมธุ รกิจ และประกาศใช้เพือให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานทุ ก คน ได้ ร ับ ทราบและปฏิ บ ัติ ต ามอย่ า งเคร่ ง ครัด รวมทังั
ได้กําหนดโทษในการทีไม่ปฏิบตั ติ ามไว้ใน คู่มอื พนักงานและมีมาตรการชดเชย
ในกรณีทีผู้มสี ่ วนได้เ สียได้รบั ความเสียหายจากการทีบริษัท ละเมิด สิทธิต าม
กฎหมายของผูม้ สี ่วนได้เสียไว้ในคู่มอื จริยธรรมธุรกิจของบริษทั
การรายงาน
เก็บข้อมูลการปฏิบตั แิ ละให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจําปี
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5. จริ ยธรรมพนักงาน
บริษัท ดํา เนิ น ธุ ร กิจ เกียวกับ การนิค มอุ ต สาหกรรมเพือประโยชน์ ต่ อ ผู้ถือ หุ้นและ
เศรษฐกิ จ ของประเทศ จึง จํ า เป็ นต้ อ งธํ า รงไว้ ซึ งความเป็ นมือ อาชี พ ความคล่ อ งตั ว
และความเป็ นอิ ส ระ ดัง นั น เพื อให้ บ ริษั ท มีคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า วอย่ า งมันคงสื บ ต่ อ ไป
จึงกําหนดแนวปฏิบตั ทิ ดีี ของผูบ้ ริหารและของพนักงาน ซึงถือเป็ นจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิ
หน้าที ดังต่อไปนี

5.1 การปฏิ บตั ิ ต่อตนเอง
1) ปฏิบ ัติห น้ า ทีด้ ว ยความรับ ผิด ชอบ ซือสัต ย์สุ จ ริต มุ่ ง มัน ทุ่ ม เท ปฏิบ ัติต าม
กฎระเบียบ และนโยบายของบริษทั และวัฒนธรรมองค์กร โดยถือประโยชน์ของ
บริษทั เป็ นสําคัญ
2) เ ค า ร พ แ ล ะ ป ฏิ บ ั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง บ ริ ษั ท
อย่างเคร่งครัด
3) ปฏิบ ัติง านด้ ว ยความระมัด ระวัง ซือสัต ย์ สุ จ ริต และไม่ ใ ช้ ตํ า แหน่ ง หน้ า ที
หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
4) มีความมุง่ มันทีจะเป็ นคนดีคนเก่งโดยการพัฒนาตนเองไปในทางทีเป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและบริษทั อยูเ่ สมอ
5) ศึกษาหาความรูแ้ ละประสบการณ์เพือเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบตั งิ าน

5.2 การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า ผูเ้ กียวข้องและสังคม
1) รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริษทั อย่างเคร่งครัด โดยดูแลและระมัดระวัง
มิให้เอกสารหรือข่าวสารอันเป็ นความลับของบริษทั รัวไหลหรือ ตกไปถึงผู้ที
ไม่เกียวข้อง
2) ปฏิ บ ั ติ ต ามกฎระเบี ย บด้ า นความปลอดภั ย ตลอดจนดู แ ลและรั ก ษา
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3) ผลิตงานทีมีคุณภาพและส่งมอบให้ตรงเวลาตามทีลูกค้าต้องการ
4) ใช้ช่องทางการรับฟั งความคิดเห็น และข้อ เสนอแนะจากลูก ค้า เพือประโยชน์
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของบริษทั
5) หลีกเลียงการให้หรือรับสิงของ การเลียงรับรอง หรือประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรือ
ผู้มสี ่วนเกียวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ เพือประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจ
ปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยมในมูลค่าทีเหมาะสม หากของขวัญทีได้รบั
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อยู่ในรูปของเงินหรือสิงของทีมีมูลค่าสูง ให้รบี แจ้งผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน
ทราบและส่งคืนโดยเร็ว

5.3 การปฏิ บตั ิ ระหว่างพนักงาน
1) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน หลีกเลียงการนํ าเอาข้อมูลหรือเรืองราว
ของพนักงานอืน ทังเรืองทีเกียวกับการปฏิบตั งิ านและเรืองส่วนตัว ไปเปิ ดเผย
หรือ วิพ ากษ์ ว ิจ ารณ์ ในลัก ษณะทีจะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายแก่ พ นั ก งาน
หรือภาพพจน์โดยรวมของบริษทั
2) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทําการใดๆ อันจะนํ าไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหาย
ภายในบริษทั หรือต่อบุคคลทีเกียวข้องกับบริษทั
3) รัก ษาและร่ ว มสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ กิ ด ความสามั ค คี เป็ นนํ าหนึ งใจเดี ย วกั น
ในหมู่พ นั ก งาน ช่ ว ยเหลือ เกือกู ล ซึงกัน และกัน ในทางทีชอบ เพือประโยชน์
ต่อบริษทั โดยรวม
4) พึงปฏิบตั ติ ่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มีนําใจ มีมนุ ษย์สมั พันธ์อนั ดี ไม่ปิดบัง
ข้อ มูลทีจําเป็ นในการปฏิบตั ิง านของผู้ร่วมงานและปรับตนให้สามารถทํางาน
ร่วมกับบุคคลอืนได้ รวมทังให้เกียรติผู้อนโดยไม่
ื
นําผลงานของผู้อนมาแอบอ้
ื
าง
เป็ นผลงานของตน
5) ยึดมันในคุณธรรม มีจริยธรรม ละเว้นจากอบายมุขทังปวง โดยไม่ประพฤติตน
ในทางทีอาจทําให้เสือมเสียชือเสียงของตนเองและบริษทั
6) แจ้งผู้บงั คับบัญชาตามลําดับชัน หรือแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบเห็น
การกระทําใดๆ ทีส่อว่าเป็ นการทุจริต หรือประพฤติมชิ อบภายในบริษทั
7) ช่ว ยดํา เนิน การใดๆ ทีจะรัก ษาสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศในการทํา งาน
รวมทังการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็ นเลิศ

5.4 การปฏิ บตั ิ ต่อองค์กร
5.4.1 แนวปฏิ บตั ิ ต่อรายการทางการบัญชีและการเงิ น
1. ความถูกต้องของการบันทึกรายการ
 การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษทั จะต้องถูกต้อง ครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบได้โดยไม่มขี อ้ จํากัดหรือข้อยกเว้นในลักษณะใด
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 การลงรายการบัญชี และการบันทึกทางธุรกิจจะต้องเป็ นไปตามความเป็ นจริง
ไม่มกี ารบิดเบือน หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
 พนักงานทุกระดับ ต้องดําเนินรายการทางธุรกิจให้สอดคล้องและเป็ นไปตาม
ระเบี ย บและข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ ของบริ ษั ท รวมทั งมี เ อกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการลงรายการ ทางธุรกิจทีครบถ้ว นและให้ข้อ มูลทีเป็ นประโยชน์
อย่างเพียงพอ และทันเวลา เพือให้ ผู้ทมีี ห น้ าทีเกียวข้อ งกับการบันทึก
การจัดทําและการประเมินรายงานทางการบัญชีและการเงิน สามารถบันทึก
และจัดทํารายการทางการบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษทั ลงในระบบ
บัญชีของบริษทั โดยมีรายละเอียดทีถูกต้องและครบถ้วน
2. รายงานทางการบัญชีและการเงิน
 พนักงานทุกคนต้องไม่กระทําการบิดเบือนข้อมูล หรือสร้างรายการเท็จไม่ว่าจะ
เป็ น ข้อ มู ล รายการทางธุ ร กิจ ทีเกียวข้อ งกับ การบัญ ชีแ ละการเงิน หรือ ข้อ มู ล
รายการทางด้านปฏิบตั กิ าร
 พนัก งานทุก คนควรตระหนัก ว่ า ความถู ก ต้อ งของรายงานทางการบัญ ชีแ ละ
การเงิน เป็ น ความรับผิด ชอบร่ ว มกัน ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บ ริห ารและ
พนักงานทีมีหน้าทีรับผิดชอบ
 พนั ก งานทุ ก คนมีห น้ า ทีรับ ผิด ชอบในการดํ า เนิ น การ จัด เตรีย ม และ/ หรือ
ให้ขอ้ มูลรายการทางธุรกิจ
 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
 บุ ค ลากรทุ ก ระดับ จะต้ อ งปฏิบ ัติ ต ามระเบีย บ และข้ อ กํ า หนดตาม
กฎหมาย ทีเกียวข้องทังในประเทศ และ/ หรือในต่างประเทศ เพือให้การ
จัด ทํ า บัญ ชีแ ละบัน ทึก ทางการเงิน ของบริษั ท เป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และสมบูรณ์
 พนั ก งานทุ ก ระดั บ จะต้ อ งยึ ด หลั ก ความซื อสั ต ย์ ป ราศจากอคติ
และความซือตรงในการจัดเก็บบันทึกข้อมูล โดยความซือตรงดังกล่าว
หมายรวมถึ ง การไม่ ยุ่ ง เกี ยวกั บ กิ จ กรรมที ผิ ด กฎหมายหรื อ ผิ ด
จริยธรรมด้วย
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5.4.2 แนวปฏิ บตั ิ ต่อแนวการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในทีมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเชือถือ
ได้เป็ นสิงจําเป็ นสําหรับภาพลักษณ์ของบริษทั บริษทั มีการกําหนดนโยบายกํากับดูแลให้ม ี
ระบบการควบคุมภายในทีดี มีการบริหารความเสียง ในระดับทีเหมาะสม และมีการติดตาม
ประเมิน ผลอย่ า งสมําเสมอ บริษัท มุ่ ง มันเป็ น บริษัท ทีมีก ารตรวจสอบภายในทีดีเ ยียม
มีค ณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่ อ งดู แ ล มีฝ่ ายตรวจสอบภายในทีมีป ระสิท ธิภ าพ
มีฝ่ายบริหารและพนักงานทีให้ความสําคัญกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
1) คณะกรรมการบริษัท กํ า หนดนโยบายและกํ ากับ ดู แ ลให้มรี ะบบการควบคุ ม
ภายในทีดี มีการบริหารความเสียงให้อยู่ในระดับทีเหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั และมีการติดตามประเมินผลอย่างสมําเสมอ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและรายงาน
ผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ทราบ
องค์ประกอบของระบบการควบคุมภายในทีสําคัญทัง 5 ประการ มีดงั นี
 มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมทีดี (Control Environment) เพือให้
พนักงานมีทศั นคติทดีี ต่อการควบคุมภายใน
 มีก ระบวนการประเมิน ความเสียงทีเหมาะสม (Risk Assessment)
เพือประเมิน ความเสียงทีสํ า คัญ ในการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รทีอาจ
มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือผลสําเร็จของงาน
 มีกจิ กรรมการควบคุมทีดี (Control Activities) ในทุกหน้าทีและทุกระดับ
อย่างเหมาะสม ตามระดับความเสียงทีสามารถยอมรับได้
 มีร ะบบสารสนเทศมีแ ละการสือสารข้ อ มู ล ทีดี (Information
and
Communication ) อย่างเพียงพอ เชือถือ ได้ ทันเวลาและสือสาร
อย่างเหมาะสมทังภายในและภายนอกองค์กร
3) มีระบบการติดตามและการประเมินผลทีดี ( Monitoring and Evaluation )
เพือให้มนใจว่
ั าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมมีการปฏิบตั จิ ริง รวมทัง
ได้ ร ับ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและทั น เวลา และสอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที
เปลียนแปลงไป
4) ผูบ้ ริหารนํ านโยบายทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษทั ไปปฏิบตั ใิ ห้สมั ฤทธิผล
ผลโดย
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 ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง จัด ระบบควบคุ ม ภายในของบริษัท และปลู ก ฝั ง ให้
พนักงานมีวนิ ยั มีทศั นคติทดีี ในเรืองการควบคุมภายใน
 ผู้บ ริห ารระดับ กลาง จัด ระบบการควบคุ ม ภายในในงานทีรับ ผิด ชอบ
มีก ารประเมิน ผล ปรับ ปรุ ง สอบทานการปฏิบ ัติ ว่ า เป็ น ไปตามระบบ
ทีวางไว้
5) พนักงานทุกระดับ ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง มาตรการ และระบบ
การควบคุมภายในต่างๆ
6) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน รับผิด ชอบโดยตรงในเรืองการประเมินผลการควบคุ ม
ภายในและตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามระบบ พร้อมทังเสนอแนะมาตรการควบคุม
ต่อหน่ วยงานต่างๆ ทีเหมาะสมกับสถานการณ์สงแวดล้
ิ
อม และปั จจัยความเสียง
ทีเปลียนแปลงไป

5.4.3 แนวปฏิ บตั ิ ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริษทั สนับสนุ นให้พนักงานของ บริษทั ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสือสาร
ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอก เพือประโยชน์ ของบริษทั โดยต้องมีความ
รอบคอบ ระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิของเจ้าของทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
1) บริษทั กําหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วย
ส่งเสริมการดําเนินธุรกิจและเพิมประสิทธิภาพการทํางาน ฉะนันจึงเป็ นความ
รับ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ของพนั ก งานบริ ษั ท ทุ ก คนที จะต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารภายใต้ขอ้ บังคับของกฎหมาย คําสังบริษทั และตาม
มาตรฐานทีบริษทั กําหนด
2) บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ซึงหมายถึง
ระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐานสากล
3) พนักงานบริษทั ทุกคนมีหน้าทีและข้อปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี
 มีห น้ า ทีรับ ผิด ชอบ
ในการป้ อ งกัน และดู แ ลให้ ร ะบบสารสนเทศ
ของบริษทั ทีอยู่ในความครอบครองหรือหน้ าทีรับผิดชอบของตน ไม่ให้
ถู ก บุ ค คลทีไม่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตเข้า ถึง โดยมิช อบและไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล
ทีมีความสําคัญทางธุรกิจต่อผูไ้ ม่เกียวข้อง
 มีว ินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุ ปกรณ์ สอสารของบริ
ื
ษัท ไม่ใ ห้
ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อบริษทั และผูอ้ นื อาทิเช่น ใช้เป็ นเครืองมือในการ
เข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่ อชือเสียงและ
ท รั พ ย์ สิ น ร บ ก ว น ห รื อ ก่ อ ค ว า ม รํ า ค า ญ ต่ อ ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง
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ระบบสารสนเทศ ดัก ข้อ มูล ลัก ลอบถอดรหัส ผ่ าน ปลอมแปลง
ข้อ มูล คอมพิว เตอร์ เผยแพร่ ภาพ ข้อ ความ หรือ เสีย งทีไม่ เ หมาะสม
รวมทังไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทําทีผิดกฎหมาย
 ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ นื
 ต้องเข้ารหัสข้อมูลในกรณีทต้ี องการส่งข้อมูลทีสําคัญต่อธุรกิจ ทางธุรกิจ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทังไม่แลกเปลียนข้อมูลทีสําคัญต่อธุรกิจ
ทางธุรกิจกับ Website ทีไม่มกี ารป้ องกันความปลอดภัยของข้อมูล
 กรณีทพนั
ี กงานขออนุ ญาตให้ผปู้ ฏิบตั งิ านสมทบ พนักงานของผูร้ บั จ้าง
บริษัท ใช้ระบบสารสนเทศบริษัท นันพนักงานผู้ขอต้องควบคุมการใช้
งานของผู้ ป ฏิบ ัติ ง านสมทบ พนั ก งานของผู้ ร ับ จ้ า งบริษั ท และต้ อ ง
รับผิดชอบต่อความเสียหายทีเกิดกับบริษทั
4) บริษัทจะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติด ตาม สอบสวน และควบคุ มการใช้ระบบ
สารสนเทศของพนั ก งาน หากพบข้ อ สงสั ย ว่ า พนั ก งานใช้ ง านในทาง
ทีไม่ เ หมาะสมหรือ มีเ หตุ อ ัน ควร เพือป้ องกัน ความปลอดภัย ของระบบ
สารสนเทศบริษทั
5) หากบริษัทพบว่าพนักงานมีการละเมิด และผลการสอบสวนอย่างเป็ นธรรม
ปรากฏว่าเป็ นจริงจะได้รบั การพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/ หรือกฎหมาย
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

5.4.4 แนวการปฏิ บตั ิ ต่อการรักษาความลับ
ข้อ มูล ทีเป็ นความลับเป็ นข้อ มูล ทีมิใ ช่ข้อ มูล สาธารณะ รวมทังข้อ มูล ทุก ประเภท
ทีคู่ค้าและลูกค้าได้มอบให้แก่ บริษัท ด้วยความเชือใจ บริษัท ย่อมมีหน้ าทีปกปิ ดข้อมูล
ดัง กล่ า วไว้ เ ป็ น ความลับ โดยให้ ร ับ รู้เ ฉพาะผู้ ทีจํ า เป็ น จึง เป็ น หน้ า ทีของผู้ ทีดู แ ลหรือ
ครอบครองข้อมูลในการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
1) การรักษาความลับของบริษทั
 คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รบั จ้างของบริษทั
จะต้องรักษาความลับของข้อ มูลและเอกสารทีไม่สามารถเปิ ดเผย และ/
หรือ เป็ นความลับทางการค้า สูตร การประดิษฐ์คดิ ค้นต่ างๆ ซึงถือ เป็ น
สิทธิของบริษทั
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 ผู้ ทีดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริษั ท ผู้ บ ริห าร พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง หรือ
พนักงานของ ผู้รบั จ้างของบริษทั จะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลและเอกสารที
เป็ นความลับ หรือความลับ ทางการค้านันๆ
 ผู้บริห ารและพนั ก งานบริษัท ต้ อ งทราบถึง ขันตอน วิธ ีก ารรัก ษาความ
ปลอดภัย ของข้ อ มู ล และปฏิบ ัติ ต าม เพือป้ องกัน ไม่ ใ ห้ ข้ อ มู ล อัน เป็ น
ความลับถูกเปิ ดเผยโดยไม่เจตนา
2) การกําหนดชันความลับของข้อมูล
 ข้ อ มู ล ลั บ ทางการค้ า ของบริ ษั ท ต้ อ งได้ ร ั บ การปกปิ ดมิ ใ ห้ ร ั วไหล
โดยกํ า หนดตามความสํ า คั ญ ของข้ อ มู ล เช่ น ข้ อ มู ล ที เปิ ดเผยได้
ข้อมูลปกปิ ด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก เป็ นต้น
 ก า ร ใ ช้ ข้ อ มู ล ภ า ย ใ น ร่ ว ม กั น ต้ อ ง อ ยู่ ใ น ก ร อ บ ข อ ง ห น้ า ที แ ล ะ
ความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมายเท่านัน
3) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก
 ผู้ ทีได้ ร ับ มอบหมายจากประธานเจ้ า หน้ า ทีบริห ารจะเป็ นผู้ ใ ห้ ค วาม
เห็นชอบเปิ ดเผยข้อมูลทีออกสู่สาธารณชน
 การเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวกับผูร้ ว่ มทุนอืนๆ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ผูร้ ว่ มทุนด้วย
 หน่ ว ยงานทีกํ า หนดให้ เ ป็ น ผู้ใ ห้ข้อ มูล แก่ ส าธารณชน ได้แ ก่ ส่ ว นงาน
ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร หน่ วยงานสือสารองค์กรและหน่ วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ โดยให้หน่ วยงานเจ้าของข้อมูลเป็ นผูจ้ ดั ทํารายละเอียดให้
4) การแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก
 ต้องไม่เปิ ดเผยหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอืนใดภายนอกบริษทั
 ขอให้ท่านถามตนเองก่ อน ว่ามีหน้ าทีในการตอบคําถามเหล่านันหรือไม่
หากไม่ ม ี ขอให้ ป ฏิ เ สธการแสดงความเห็ น ต่ า งๆ ด้ ว ยความสุ ภ าพ
และแนะนําให้สอบถามจากหน่ วยงานทีกําหนดข้างต้นโดยตรงต่อไป
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5.4.5 แนวปฏิ บตั ิ ต่อการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อืนใด
การรับและการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เป็ นเรืองปกติทพนั
ี กงานของ
บริษทั พึงปฏิบตั เิ พือแสดงออกถึงความกตัญ กู ตเวที หรือแสดงความคิดถึงห่วงใย อย่างไร
ก็ดกี ารให้และการรับของขวัญทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อนใดที
ื
ไม่เหมาะสม อาจนํ ามาซึง
ความลําบากใจในภายหลัง อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที และอาจทํา
ให้บริษทั เสียประโยชนในทีสุด บริษทั ไม่สนับสนุ นการให้สนิ บนอย่างเด็ดขาด ทังนี โดยให้
เป็ นไปตามกฎหมายทีเกียวข้อง ต่อไปนี
ื
คคลใดๆ ได้ดงั นี
1. พนักงานของบริษทั รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดจากบุ
 ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับทีออก
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
 ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดโดยธรรมจรรยา
ื
ได้แก่
- รับจากญาติทให้
ี โดยเสน่ หา
- รับจากการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัวไป
2. บริษัท ได้ กํ า หนดแนวทางปฏิบ ัติเ พิมเติม ในเรืองของขวัญ ทรัพ ย์ส ิน หรือ

ประโยชน์อนใด
ื ดังนี
 ห้ามพนักงานทุกระดับ และ/ หรือครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนใดจากผู
ื
ร้ บั เหมา ผูร้ บั เหมาช่วง ลูกค้า ผูค้ า้ /
ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือ ผู้ทีมีส่ ว นเกียวข้อ งกับธุ รกิจของบริษัท ไม่ว่ าใน
กรณีใด ซึงอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ านด้วยความลําเอียง
หรือลําบากใจหรือเป็ นผลประโยชน์ทขัี ดกันได้
 บริษทั จะใช้ดุลยพินิจในการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ อนใด
ื
แก่บุคคลอืนในลักษณะทีไม่เกินสมควร หรือฟุ่มเฟื อย หรือผิดธรรมเนียม
ประเพณี อ ัน ดีง าม หรือ กฎหมายของประเทศไทยหรือ ของท้อ งถินที
บริษทั ไปลงทุนด้วย
 บริษทั จะได้แจ้งเตือนให้มกี ารรายงานเกียวกับการรับของขวัญทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์ อนใดอย่
ื
างสมําเสมอ และจะแจ้งให้ผู้รบั เหมา ผู้รบั เหมา
ช่ ว ง ลู ก ค้ า ผู้ ค้ า /ผู้ ข าย ผู้ ร่ ว มทุ น หรือ ผู้ ทีมีส่ ว นเกียวข้อ งกับ ธุ ร กิ จ
ของบริษทั ทราบเกียวกับนโยบายนีด้วย
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5.4.6 แนวปฏิ บตั ิ ต่อการมีผลประโยชน์ ได้เสีย
พนักงานของบริษทั ต้องปฏิบตั งิ านโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริษทั เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มผี ลประโยชน์ ทบั ซ้อน โดยปราศจากความต้องการส่วนตัวและ
อิทธิพลจากผูใ้ กล้ชดิ ดังนันพนักงานทุกคนพึงปฏิบตั ติ ามมาตรการป้ องกันการมีส่วนได้
เสียและการเปิ ดเผยส่วนได้เสียที บริษทั กําหนดอย่างเคร่งครัด
1) ไม่เข้าเป็ นหุ้นส่วน หรือผู้ถอื หุน้ ทีมีอํานาจตัดสินใจ หรือผู้บริหารในธุรกิจทีเป็ น
การแข่งขันหรือมีลกั ษณะเดียวกันกับบริษทั
2) ในกรณีทีมีพ นักงานเข้าไปเกียวข้องกับธุ รกิจ หรือ เหตุ ก ารณ์ ทอาจทํ
ี
าให้เ กิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
3) ไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ จ ากข้อ มู ล หรือ สิงใดๆ ทีตนรับ ทราบมาเนื องจาก
ตําแหน่ งหน้าที
4) หลีก เลียงการเข้าไปเกียวข้อ ง กับ กิจกรรมทีอาจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ข องบริษั ท หรือ ก่ อ ภาระผู ก พัน ทางการเงิน ในรู ป แบบใดกับ
ผูเ้ กียวข้องทางธุรกิจกับบริษทั
5) หลีก เลียงการทํ า งานอื นนอกเหนื อ จากการทํ า งานให้ ก ับ บริษั ท ซึงอาจมี
ผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบของตน
6) ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ในการรักษาสิงแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนในชุมชน ตามหลักการพัฒนาอย่างยังยืน
7) บริษัท ปลู ก ฝั ง จิต สํ า นึ ก เกียวกับ ความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คม และสิงแวดล้ อ ม
แก่พนักงานของบริษทั ทุกระดับอย่างต่อเนือง
8) บริษทั ต้องการมีส่วนสร้างสรรค์สงั คมและสิงแวดล้อมอย่างสมําเสมอ โดยต้อง
เป็ นกิจกรรมทีเหมาะสม และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อมได้
จริงหากเลือกใช้วธิ กี ารบริจาค จะต้องตรวจสอบข้อมูลผูร้ บั บริจาค เพือให้แน่ ใจ
ว่ า นํ า ไปใช้เ พือการกุ ศ ลอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ก่ อ ประโยชน์
อย่างแท้จริง
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6. การดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามและการทบทวน
บริษัทกําหนดให้เป็ นหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคนทีจะต้อง รับทราบ ทําความเข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบายทีกําหนดไว้ใน คู่มอื จรรยาบรรณ
ธุรกิจและแนวปฏิบตั ิปฏิบตั ิในการทํางานนีอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบตั ิตามสมัครใจและไม่
สามารถอ้ า งอิง ว่ า ไม่ ท ราบแนวปฏิบ ัติทีกํ า หนดขึน ผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ ในองค์ก รจะต้ อ งดูแ ล
รับผิดชอบและถือเป็ นเรืองสําคัญทีจะดําเนิน การให้พนัก งานภายใต้สายบังคับบัญชาของตน
ทราบเข้ า ใจและปฏิ บ ัติ ต ามคู่ ม ือ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และแนวปฏิ บ ัติ ป ฏิ บ ัติ ใ นการทํ า งาน
อย่างจริงจัง
บริษทั ไม่พงึ ปรารถนาทีจะให้การกระทําใดๆ ทีผิดกฎหมายขัดกับหลักจริยธรรมทีดีหาก
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานผูใ้ ดกระทําผิดจริยธรรมทีกําหนดไว้จะได้รบั โทษทางวินัยอย่าง
เคร่ง ครัด และหากมีการกระทําทีเชือได้ว่ าผิด กฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อ บังคับของ
ภาครัฐ
บริษทั จะส่งเรืองให้เจ้าหน้าทีภาครัฐดําเนินการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะทําการ
ทบทวนจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและแนวปฏิบตั เิ ป็ นประจําทุกปี เพือให้ทนั ต่อสถานการณ์
และสภาวะแวดล้อมปั จจุบนั ในการดําเนินธุรกิจ
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