จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)
1. จริยธรรมทางธุรกิจ
บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) จะปฏิบตั ิและดูแลให้เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุ รกิจ
โดยถือปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี
1.1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื อสัตย์ สุ จริ ต และดําเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทังทางกฎหมาย
จรรยาบรรณ และมุ่งมันทําความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ งแวดล้อม
1.2. ปฏิบตั ิต่อลูกค้าอย่างเป็ นธรรมในเรื องของสินค้าและบริ การ โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
1.3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดําเนินงานทีมี มาตรฐานและมี การควบคุมทีดี โดยใช้ความรู ้ความสามารถอย่าง
เต็ม ที ด้วยความระมัด ระวัง ด้วยข้อ มูลที เพียงพอและมีห ลักฐานสามารถอ้างอิง ได้ร วมทังถื อ ปฏิ บ ัติต ามข้อ
กฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้องอย่างเคร่ งครัด
1.4. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้าทีตนได้ล่วงรู้มาเนืองจากการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นข้อมูลทีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้
ไม่เปิ ดเผย เว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย ตามหน้าทีตามกฎหมาย
1.5. เปิ ดให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนได้เกียวกับความไม่สมบรู ณ์ของสินค้าและบริ การ
1.6. เปิ ดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริ การอย่างถูกต้องครบถ้วนปฏิบตั ิตามข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ กับลูกค้า
อย่างเป็ นธรรม หากปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อเงือนไขไม่ได้ ต้องรี บแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพือหาทางออกร่ วมกัน
2. สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
บริ ษ ทั มี นโยบายถื อปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและหน่ วยงานที
เกียวข้องกําหนด กระบวนการประชุมผูถ้ ือหุ้นดําเนิ นการอย่างเปิ ดเผย โปร่ งใส และเป็ นธรรม โดยผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิและ
ความเท่าเทียมกัน ดังนี
2.1 สิ ทธิในการเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริ ษทั ผ่านการแต่งตังคณะกรรมการให้ทาํ หน้าทีแทน
2.2 สิ ทธิการซือขายหรื อโอนหุ้น
2.3 สิ ทธิในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน รวมถึงการแสดงความคิดเห็น และร่ วมพิจารณา
ตัดสิ นใจในการเปลียนแปลงทีสําคัญต่างๆ
2.4 สิ ทธิในการมอบฉันทะให้บคุ คลอืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทน
2.5 สิ ทธิในการแต่งตังและถอดถอนคณะกรรมการ
2.6 สิ ทธิในการออกเสี ยงลงคะแนนแต่งตังและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
2.7 สิ ทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดําเนินงาน นโยบายการบริ หารงาน อย่างสมําเสมอและทันเวลา
2.8 สิ ทธิในการรับส่วนแบ่งกําไรอย่างเท่าเทียมกัน
2.9 สิ ทธิในการรับทราบข้อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกัน

การประชุมผู้ถือหุ้น
1. การกําหนดวัน เวลา สถานที นัดประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั จะกําหนดประชุมผูถ้ ือหุ้นในวันเวลาและสถานทีทีผูถ้ ือหุ้นจะมาร่ วมประชุมได้โดยสะดวก
2. หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
บริ ษ ทั จะจัดส่ งหนังสื อบอกกล่า วนัดประชุม วาระการประชุ ม ความเห็ นของคณะกรรมการบริ ษ ทั พร้อ มทัง
เอกสารข้อมูลครบถ้วน เพียงพอที ประกอบการพิ จารณาตัดสิ นใจในแต่ละวาระการประชุ มให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุ ม ทังนี โดยเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและหน่ วยงานทีเกียวข้องกําหนดไว้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
3. การให้เสนอเพิมวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุ้นทุกรายสามารถเสนอเพิมวาระล่วงหน้าได้ก่อนการประชุม โดยการส่ งวาระและรายละเอียดเป็ นหนังสื อ
ให้แก่บริ ษทั ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพือให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาว่าจะเพิมเป็ นวาระหนึงในการ
ประชุมหรื อไม่
4. การเข้าร่ วมประชุมและลงทะเบียน
ผูถ้ ื อหุ้นทุกรายมีสิท ธิ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน หรื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุ มและออก
เสี ยงลงคะแนนแทนก็ได้ บริ ษทั เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และได้
จัดระบบเพืออํานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วน ทุกรายด้วยความรวดเร็ ว
5. การสอบถาม แสดงความเห็น การลงมติ และการบันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นทุกคนมีสิทธิ อย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
บริ ษทั ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครัง ผูถ้ ือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ ได้
อย่างเต็มที การพิจารณาและลงมติในทุกเรื องเป็ นไปอย่างอิสระ ในการลงคะแนนนับ 1 หุ้น เป็ น 1 เสี ยง เท่าเทียม
กันทุกราย บริ ษทั ได้จดบันทึกรายงานการประชุมพร้อมทังข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของทีประชุมและจํานวน
คะแนนเสียงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพือให้ผถู้ ือหุ้นและผู ้
ทีเกียวข้องตรวจสอบด้วย รวมทังมีการเผยแพร่ รายงานการประชุมไว้ใน Web site ของบริ ษทั ภายหลังทีประชุม
แล้วเสร็จ
6. การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ค วามสําคัญต่อการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นอย่างมาก โดยถื อเป็ นหน้าทีว่าคณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกคนต้องเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นทุกครัง นําเสนอข้อมูลต่างๆให้ผถู้ ือหุ้นอย่างครบถ้วน รับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ ้น เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามและตอบข้อซักถามนันด้วยข้อมูลทีถูกต้อง

3. จรรยาบรรณและข้ อพึงปฏิบัติสําหรับผู้บริหารและพนักงาน
บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดจรรยาบรรณสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานเพือถือ
ปฏิบตั ิดงั นี
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุ กคนจะต้องปฏิ บ ัติห น้าที ด้ว ยความซื อสั ตย์สุจ ริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กรซึ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
และไม่เปิ ดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทังไม่ดาํ เนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะทีอาจก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การปฏิบัติต่อบุคลากรในองค์กร
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อกันอย่างยุติธรรม บริ หารงานโดยความไม่ลาํ เอียง สนับสนุนในการสร้าง
ศักยภาพในความก้าวหน้าและเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองค์กรรวมทังส่ งเสริ มให้ทุกคนมีความ
เข้าใจในเรื องจรรยาบรรณทีพนักงานต้องพึงปฏิบตั ิ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสมและปฏิบตั ิต่อพนักงานใต้
บังคับบัญชาและพนักงานในระดับเดียวกันด้วยความสุ จริ ตใจ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล
การปฏิบัติต่อลูกค้า
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิต่อลูกค้าตามข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรมธุรกิจ ทีบริ ษทั กําหนดไว้อย่างเคร่ งครัด
การปฏิบัติต่อคู่ค้า
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเป็ นธรรม ไม่เรี ยกร้องหรื อรับผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่ชอบธรรม
จากคู่คา้ และหากปฏิบตั ิตามเงือนไขข้อใดไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่คา้ ให้ทราบล่วงหน้าเพือร่ วมกันหาแนวทางแก้ไข
การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีดี และไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีทีไม่สุจริ ต
การปฏิบัติต่อสังคมและสิงแวดล้อม
ผูบ้ ริ ห ารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ิหรื อ ควบคุมให้ มีการปฏิ บ ัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเกี ยวข้อง และ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่ วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาทํากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม

ทังนี บริ ษทั เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) ได้กาํ หนดข้อพึงปฏิบตั ิสําหรับผูบ้ ริ หารและพนักงานเพือ
ถือปฏิบตั ิดงั นี
1. ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับผูบ้ ริ หาร
พนักงานระดับผูบ้ ริ หารทุกคนต้องปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสังต่างๆ ของบริ ษทั และของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับเหนือขึนไป กล่าวคือ
1.1. ต้องสนับสนุ นนโยบายและการปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง ข้อตกลง ประกาศ หรื อหนังสื อเวียน
ของบริ ษทั ซึงประกาศให้พนักงานทุกคนทราบโดยเคร่ งครัด
1.2. ต้องปฏิ บ ัติงานในหน้าที ด้วยความซื อสั ต ย์สุจ ริ ต และเที ยงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุ การณ์ ทีอาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ชือเสียง และทรัพย์สินของบริ ษทั โดยเร็ว
1.3. ต้องสุ ภาพ ให้เกียรติ และให้ความนับถือต่อผูร้ ่ วมงาน
1.4. ต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความตังใจ วิริยะอุตสาหะ รั กษาระเบียบแบบแผนและธรรมาภิ บาลของบริ ษทั เพือ
เป็ นแบบอย่างอันดีให้แก่พนักงานโดยทัวไป เพือให้บริ ษทั มี ความก้าวหน้า และเป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
ครรลองธรรม
1.5. ต้องรักษาไว้ซึงผลประโยชน์และความลับของบริ ษทั ของลูกค้า หรื อทีเกียวกับกิจการใด ๆ ทีบริ ษทั ไม่พึง
เปิ ดเผยโดยเคร่ งครัด การเผยแพร่ ข่าวสารต่าง ๆ อันเกียวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริ ษทั จะต้อง
กระทําตามแนวทางทีถูกต้องเหมาะสมทีได้รับ อนุญาตเท่านัน และต้องกระทําด้วยความรอบคอบและมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนัน ตลอดระยะเวลาทีเป็ นพนักงานของบริ ษทั และภายหลังจากพ้นสภาพของพนักงาน
ของบริ ษทั พนักงานทุกคนตกลงจะรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับดังกล่าวข้างต้นไว้เป็ นความลับ หากมีการ
เปิ ดเผยหรื อส่ งให้แก่ผอู ้ ืนหรื อใช้ขอ้ มูลดังกล่าวในเรื องอืนใดนอกเหนือจากการปฏิบตั ิหน้าทีให้กบั บริ ษทั
พนักงานตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ความเสี ยหายให้แก่บริ ษทั ตามทีเกิดขึนจริ งทุกประการ
1.6. ต้องช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั โดยมิให้เสี ยหายหรื อสู ญหายไม่ว่าจากบุคคลหรื อ
จากภัยพิบตั ิใด ๆ เท่าทีสามารถจะทําได้อย่างเต็มที รวมทังไม่นาํ สิ งของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรื อทรัพย์สิน
ของบริ ษทั ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรื อเพือประโยชน์ของผูอ้ ืนทีไม่ได้เกี ยวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั
1.7. บริ หารงานโดยยึดมันในคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมทังส่ งเสริ มให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในทุกระดับ
ของบริ ษทั ตลอดจนสอดส่องดูแลและจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอาจเกิ
ี
ดขึนในบริ ษทั
1.8. ต้องปกครองดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างใกล้ชิด มีความยุติธรรม ไม่มีอคติ
1.9. ต้องพร้อมทีจะทํางานเป็ นทีม และสามารถรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ืน
1.10. ต้องปฏิ บ ัติ ตาม ตลอดจนต้องสนับสนุ น และช่ วยควบคุมกํากับ พนักงานในบังคับ บัญชาให้ป ฏิบ ัติตาม
ระเบียบ วินยั และข้อกําหนดของบริ ษทั ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด เพือให้การใช้เครื องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั เป็ นไปตามกฎหมาย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิ ทธิ หรื อกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง และป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชือเสี ยง
และภาพลักษณ์ของบริ ษทั

2. ข้อไม่พึงปฏิบตั ิสําหรับผูบ้ ริ หาร
พนักงานระดับผูบ้ ริ หารทุกคนพึง งดเว้นไม่ปฏิ บตั ิ หรื อประพฤติ ตนไปในทางทีจะนําไปสู่ ความเสื อมเสี ยของ
บริ ษทั และของตนเอง กล่าวคือ
2.1 ใช้เวลาทํางานของบริ ษทั ไปทําอย่างอืน หรื อใช้ประโยชน์ส่วนตัว
2.2 ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ กิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์
ส่ วนตัวหรื อผูอ้ ืน หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีอาํ นาจครอบงําการจัด การ ซึ งอาจเป็ นผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ไม่ว่า
โดยตรงหรื ออ้อม
2.3 ประพฤติตนไปในทางทีอาจทําให้เสื อมเสี ยต่อตําแหน่งหน้าทีและเกียรติคุณของบริ ษทั
2.4 แจ้งหรื อใช้ขอ้ ความทีเป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งทีควรแจ้งต่อบริ ษทั
2.5 ทํางานด้วยความประมาทเลินเล่อ กระทําการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่ การปฏิบตั ิ หน้าทีของผูบ้ ริ หารทีดี
เพือให้งานลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุ จริ ต
2.6 ปกปิ ด หรื อบิดเบือนความจริ งเพือให้ได้มาซึ งผลประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ืน ซึ งอาจจะเป็ นผลเสี ยหาย
ต่อบริ ษทั ไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อม
2.7 ขัดขวาง หรื อกระทําการใด ๆ อันเป็ นการขัดขวางการปฏิบตั ิงานโดยชอบของผูม้ ี อาํ นาจหน้าทีในบริ ษทั
หรื อออกคําสังใด ๆ ให้พนักงานปฏิบตั ิในทางมิชอบหรื อผิดจริ ยธรรม
2.8 ทําผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่ งผลเสี ยหายให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ืน ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อไม่ก็
ตาม
2.9 เปิ ดเผยค่าจ้างหรื อเงินเดือน อัตราการขึนเงินเดือนของตนเองหรื อของผูอ้ นื ไม่ว่าโดยเจตนาหรื อไม่ก็ตาม
2.10 เรี ยกรับ หรื อยินยอมจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนใดจากลู
ื
กค้า ผูค้ า้ คู่คา้ คู่แข่ง หรื อบุคคลอืนใด ทีทํา
ธุรกิจกับบริ ษทั หรื อการเลียงรับรอง ซึ งพิสูจน์ได้ว่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเว้นของขวัญตามประเพณี
นิยม หรื อการเลียงรับรองทางธุรกิจตามปกติ หรื อค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มธุ รกิจอันนํามาซึ งชื อเสี ยงทาง
การค้า เพือเป็ นการแลกเปลียนตามธรรมเนียมนิยม แต่หากสิ งเหล่านันมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ต้องแจ้ง
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับตังแต่ผบู ้ งั คับบัญชาทราบทันที
2.11 ให้สินบนไม่ว่าโดยตรงหรื อผ่านบุคคลทีสาม และ/หรื อใช้อิทธิ พลอย่างไม่ถูกต้องต่อตัวแทนของรัฐ ลูกค้า
หรื อคู่คา้ ซึงนับว่าเป็ นการขัดแย้งต่อนโยบายของบริ ษทั
2.12 กระทําการเพิมเติม ตัดทอนหรื อแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในบันทึกหรื อข้อมูลใด ๆ เพือเปลียนแปลง หรื อ
บิดเบือนผลการดําเนินงาน และการบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็ นจริ งโดยเจตนา ไม่วา่ เพือจุดประสงค์
ใดๆ ก็ตาม
2.13 ชําระเงิน หรื อจัดการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรื อทําให้เข้าใจได้ว่าส่ วนหนึ งของการชําระเงิ น หรื อการ
จัดการทางธุรกิจนัน ๆ มีจุดประสงค์อืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทีได้ระบุในเอกสารเพือการชําระเงิน
หรื อการจัดการทางธุรกิจ
2.14 เป็ นบุคคลทีมีหนีสินล้นพ้นตัว หรื อมีเหตุผลอย่างหนึงอย่างใดตามกฎหมายให้สันนิษฐานได้ว่ามีหนี สิ นล้น
พ้นตัว

2.15
2.16
2.17
2.18

ไม่รักษาข้อมูลทางทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษทั หรื อทีบริ ษทั ได้มาจากการปฏิบตั ิหน้าทีของพนักงาน
ลอกเลียนแบบผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ืน
กระทําการใด ๆ อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรื อผูอ้ ืนโดยมิชอบ
ให้ห น่ วยงานที ไม่ใช่ส ายจัด ซื อขอการสนับ สนุ น จากผูค้ ้าหรื อคู่ค ้า (หากมีค วามจําเป็ นที จะต้อ งขอการ
สนับสนุนดังกล่าวเพือประโยชน์ของบริ ษทั ให้หน่วยงานต่าง ๆ หารื อกับสายจัดซื อเพือเป็ นผูร้ ับผิด ชอบ
ดําเนินการ ยกเว้น การจัดกิจกรรมร่ วมทางการตลาด ให้ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
2.19 กระทําการอันเป็ นการละเลย หรื อเอืออํานวยแก่บุคคลใด ๆ ทีจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์ หรื อเข้าถึง หรื อ
รบกวนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ของบริ ษทั โดยมิชอบ หรื อโดย
ไม่ ได้รั บ อนุ ญ าตจากบริ ษ ัท หรื อจงใจ สนับ สนุ น ยิ น ยอมให้ เ กิ ด ขึนหรื อ มี อ ยู่ซึ งการกระทํา ผิ ด ของผู ้
ให้บริ การ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายลิขสิ ทธิ หรื อกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวข้อง
3. การกําหนดโทษผูบ้ ริ หาร
3.1 การฝ่ าฝื นทีไม่ร้ายแรง: ผูบ้ ริ หารจะได้รับหนังสื อเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ งจะระบุลกั ษณะของการฝ่ า
ฝื นรวมทังมูลเหตุทีอาศัยเป็ นหลักของการฝ่ าฝื นนัน โดยให้โอกาสผูบ้ ริ หารดังกล่าวโต้แ ย้งข้อกล่าวหา
ดังกล่าวต่อผูบ้ งั คับบัญชา หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้นาํ เสนอเรื องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือ
พิจารณา และให้ถือคําตัดสิ นของคณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ น ทีสิ นสุ ด หากมีการฝ่ าฝื นเป็ นครังทีสอง หรื อ
ผูบ้ ริ หารไม่แก้ไขความผิดจากการฝ่ าฝื นในครังแรกตามทีได้รับหนังสื อเตือนนัน ผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะถูก
ลงโทษทางวินยั อย่างเคร่ งครัด ซึงอาจรวมถึงการเลิกจ้างได้
3.2 การฝ่ าฝื นร้ายแรงซึ งรวมถึงการฝ่ าฝื นดังต่อไปนี เช่น การให้หรื อการรับสิ นบน การฉ้อโกง การเปิ ดเผย
ข้อมูลความลับ หรื อทรัพย์สิน ทางปั ญญาของบริ ษ ทั ต่อบุคคลที สาม และการกระทําใดๆ ทีเสื อมเสี ยต่อ
เกียรติคุณของบริ ษทั หรื อปกปิ ดหรื อไม่รายงานข้อมูล การหารื อ หรื อเอกสารสําคัญใดๆ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
บริ ษทั อาจพิจารณาเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่จาํ เป็ นต้องออกหนังสื อเตือนเป็ นลายลักษณ์
อักษรก่อน
4. ข้อพึงปฏิบตั ิสาํ หรับพนักงาน
เพือเป็ นการเสริ มสร้างการทํางานทีดี มีประสิทธิ ภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี
4.1 พนัก งานพึง ปฏิ บ ัติง านด้ว ยความซื อสั ตย์สุ จ ริ ต และด้ว ยความอุ ตสาหะ ขยัน หมันเพี ยร และปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิภาพการทํางานให้ดียิงขึน ทังนีเพือประโยชน์ต่อตนเองและบริ ษทั
4.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการทํางานของบริ ษทั โดยเคร่ งครัด
4.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื อฟั งผูบ้ งั คับบัญชาทีสังการโดยชอบด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ
ของบริ ษทั
4.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอือเฟื อช่วยเหลือซึงกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ซึงจะนําไปสู่ความเสี ยหายต่อบุคคลอืน และบริ ษทั
4.5 พนักงานพึงเคารพสิ ทธิและให้เกียรติซึงกันและกันหลีกเลียงการนําข้อมูลหรื อเรื องราวของผูอ้ ืนทังในเรื อง
เกียวกับการปฏิบตั ิงาน และเรื องส่ วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะทีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ทังต่อพนักงาน และต่อบริ ษทั

4.6 พนักงานพึงหลีกเลียงการรับของขวัญใด ๆ ทีอาจทําให้ตนเองรู ้สึกอึดอัดในการปฏิบตั ิหน้าทีในภายหน้า หาก
หลีกเลียงไม่ได้ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบในทันที
4.7 พนักงานไม่ใช้ตาํ แหน่งหน้าที หรื อประโยชน์จากหน้าทีการงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรื อพรรค
พวก หรื อทําธุรกิจแข่งขันกับบริ ษทั
4.8 พนักงานพึงปฏิบตั ิ ต่อลูกค้า คู่คา้ ด้วยความซือสัตย์สุจริ ต และด้วยความเสมอภาค
4.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และองค์กรอย่างเคร่ งครัด
4.10 พนักงานพึงรายงานเรื องทีได้รับทราบให้ผบู้ งั คับบัญชาโดยมิชกั ช้า เมือเรื องทีรับทราบอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงาน หรื อชือเสี ยงของบริ ษทั
4.11 พนักงานพึงรักษาดูแลสิ ทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริ ษทั ให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที
ประหยัด มิให้สินเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรื อเสื อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
5. บทกําหนดโทษพนักงาน
กรณี ทีพนัก งานปฏิบตั ิ ตนในลักษณะทีก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริ ษทั ให้พิจ ารณาไปตาม
โครงสร้างการจัดองค์กรของบริ ษทั และระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ทังนีให้แต่ละฝ่ ายงานเป็ นผูพ้ ิจารณา
เองในเบืองต้นและสรุ ปเรื องส่ งต่อให้ผบู ้ งั คับบัญชาระดับสู งและสายงานทีเกียวข้องต่อไป เพือตัดสิ นความผิด
พร้อมทังระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึนรุ นแรงและก่อให้เกิด
ความเสี ยหายเป็ นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้น สังกัดได้ ก็ให้นาํ เรื องเข้าสู่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั เพือ
พิจารณาหาข้อสรุ ปและกําหนดโทษต่อไป
การกําหนดโทษ
1
2
3
4
5
6

ตักเตือนด้วยวาจา
ตักเตือนด้วยหนังสื อ
ตัดค่าจ้าง
พักงาน
เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชยภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน
ดําเนินคดีตามกฎหมาย

