เกณฑ์ การประกอบธุรกิจอย่ างมีจรรยาบรรณ
ความซื่อสัตย์และจริ ยธรรม เป็ นสิ่ งสําคัญในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั พนักงานทุกท่านมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่อย่างซื่อสัตย์
และโปร่ งใส บริ ษทั ได้จดั ทําหลักเกณฑ์ว่าด้วยการดําเนิ นธุรกิจและจริ ยธรรมขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุก
ท่านเข้าใจ และยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ซึ่ งต่อไปในหลักเกณฑ์น้ ี จะรวมเรี ยกว่า “พนักงาน” นอกจากนี้ บริ ษทั ยังคาดหวังไว้
เช่นกันว่า ผูท้ ี่ ทาํ ธุ รกิจร่ วมกับบริ ษทั เช่น ซัพพลายเออร์ และลูกค้าของบริ ษทั จะปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ ซึ่ งครอบคลุมถึงเรื่ อง
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.

ความประพฤติพืน้ ฐาน

การเคารพในศักดิ์ศรีของผู้อื่น ความซื่ อสัตย์ สุจริต และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
บริ ษทั เคารพในศักดิ์ ศรี ของผูอ้ ื่น รวมถึงความเป็ นส่ วนตัวและสิ ทธิ ส่วนบุคคลของทุกคน พนักงานจะต้องทํางานร่ วมกันกับ
บุคคลหลาย ๆประเทศที่ต่างกัน ทั้งด้านวัฒนธรรม ศาสนา อายุ เชื้อชาติ และเพศ อันสอดคล้องกับหลักการและกฏระเบียบของ
องค์กรของแต่ละประเทศ พนักงานจะต้องปฏิบตั ิต่อบุคคลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
หลักการเหล่านี้ ใช้ปฏิบตั ิท้ งั ภายในบริ ษทั และปฏิ บตั ิต่อภายนอก รวมไปถึง ซัพพลายเออร์ ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ตาม
ความเหมาะสม
พนักงานจะดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต โปร่ งใส และมีความรับผิดชอบ อันจะสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
การจัดการงาน ความรับผิดชอบ และการกํากับดูแล
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือ พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งไม่กระทําการใดที่
ก่ อให้เกิ ด ความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์ และชื่ อเสี ยงของบริ ษทั และเป็ นแบบอย่างที่ ดีของผูใ้ ต้บังคับบัญ ชา โดยปฏิ บัติตาม
กฏหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด และเป็ นหน้าที่ของผูบ้ งั คับบัญชาที่จะกํากับดูแลไม่ให้
เกิดการฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของพนักงานภายใต้ดูแลของตน
ผูบ้ ังคับบัญ ชาควรปฏิ บัติต่ อพนักงานด้วยความเมตตาและความยุติธรรม ดู แลเอาใจใส่ ให้ความสําคัญ ต่อการพัฒ นา การ
ถ่ายทอดความรู ้ และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง และสมํ่าเสมอ
2.

การปฏิบัตติ ามกฎหมาย กฎระเบียบและข้ อบังคับทีบ่ ังคับใช้

บริ ษทั ทํางานอยูภ่ ายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับหลายฉบับ ในบางกรณี กฎหมายท้องถิ่นอาจมีขอ้ กําหนดที่แตกต่างกัน
พนักงานต้องศึกษากฏหมายให้ดี และปฏิบตั ิหน้าที่ของตนโดยปฏิบตั ิตามกฎหมายท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั หากพนักงานฝ่ าฝื นกฎหมายหรื อระเบียบหรื อข้อบังคับในการปฏิบตั ิงาน ไม่เพียงตัวพนักงานที่เสี่ ยงต่อการถูกฟ้องร้อง

และมีความผิดทางกฏหมาย พนักงานยังอาจทําให้บริ ษทั ตกอยู่ภายใต้ความเสี่ ยงเดี ยวกัน พนักงานอาจถูกดําเนิ นการทางวินัย
ทันทีรวมถึงความเป็ นไปได้ในการเลิกจ้าง
พนักงานต้องมีความรู ้เรื่ องข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนอย่างเพียงพอ ตระหนักถึงผลเสี ย และต้องทราบ
ว่าเมื่อไรที่ตอ้ งมีการขอคําแนะนําจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อคนอื่นๆที่เหมาะสม
3.

รายงานสาธารณะ

บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการบัญชี อย่างเคร่ งครัด รายงานทางการเงิ นที่ ถูกต้องครบถ้วน เชื่ อถือได้ และทันต่อเวลา มี
ความสําคัญอย่างยิง่ ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
รายงานสาธารณะและการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์หรื อในการสื่ อสารสาธารณะอื่น ๆ ที่ทาํ โดยบริ ษทั จะต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ในกรณี ที่พนักงานจําเป็ นต้องให้ขอ้ มูล และมีความกังวลใด ๆเกี่ยวกับความถูกต้องของการ
เปิ ดเผยสาธารณะชน พนักงานควรรี บปรึ กษากับเจ้าหน้าที่ ควบคุมเพื่อปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง และพนักงานต้อง
พยายามให้ถึงที่สุดเพื่อให้รายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลนั้นถูกต้องและทันกําหนดเวลา ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน
การทําธุรกรรมทั้งหมดจะถูกจัดและสรุ ปบันทึกไว้ในเอกสารรายงานทางการเงินของบริ ษทั อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการ
บัญชี พนักงานที่มีความรับผิดชอบหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานทางการเงินหรื อบัญชี ใด ๆ ควรมีความเข้าใจและ
ปฏิ บตั ิตามนโยบายการเงิ นและการบัญชี ของบริ ษทั อย่างสุ จริ ต มัน่ ใจว่ารายงานจะครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา การบันทึ ก
ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้องเข้าในระบบบัญชี ของบริ ษทั ถือเป็ นความผิดและจะมีผลในการดําเนิ นการทางวินัยรวมถึงการเลิกจ้างด้วย
กรณี ที่พนักงานพบข้อสงสัยในความไม่ถูกต้องทางการเงิน พนักงานต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทราบในทันที
พนักงานอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทํารายงานทางการเงินหรื อการบัญชี เช่น มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การตลาด
การบริ หาร หรื อการประเมิ นผล ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิ นที่ ได้รายงานไว้ของบริ ษทั ดังนั้นพนักงานที่ ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทํารายงานการเงินหรื อบัญชีควรมัน่ ใจว่า ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกส่งต่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทําบัญชีและรายงานทางเงินโดยครบถ้วนและถูกต้อง
ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั มีหน้าที่ที่จะต้องสอบทานและอนุมตั ิเอกสารของบริ ษทั อย่างเป็ นธรรมและถูกต้อง พนักงานจะต้อง
ให้ความร่ วมมือกับผูส้ อบบัญชีอิสระและผูต้ รวจสอบบัญชีภายในของบริ ษทั อย่างสุ จริ ต นอกจากนี้ พนักงานต้องไม่ก่อให้เกิด
เรื่ องฉ้อฉล หรื อมีอิทธิพล ขู่เข็ญ จัดการ ทําให้ผตู ้ รวจสอบบัญชีขาดอิสระในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการบันทึกทางการเงิน การ
ดําเนินการ การควบคุม หรื อเรื่ องอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.

การใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ขอ้ มูลภายใน พนักงานต้องไม่ซ้ื อขายหุ ้นหรื อชักชวนให้บุคคลอื่นซื้ อหรื อขาย
หรื อเสนอซื้ อหรื อเสนอขายหุ ้นบริ ษทั ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรื อผ่านนายหน้าโดยใช้ป ระโยชน์จากข้อมูลที่ ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนที่ท่านทราบ
5.

การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการจัดการกับโอกาสในธุรกิจของบริษัท

การพิ จ ารณาการว่าจ้างต่ างๆ ของพนักงาน ที่ ท ําระหว่างบริ ษ ทั จะขึ้ น อยู่กับ ประโยชน์ สูง สุ ด ของบริ ษ ทั ไม่ ไ ด้ข้ ึ น อยู่กับ
ความสัมพันธ์ส่วนบุ คคล หรื อผลประโยชน์ส่วนตัว พนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ซ่ ึ งอาจก่อให้เกิ ดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั กับพนักงานหรื อ ครอบครัวของพนักงาน และพนักงานไม่ควรกระทําการใดๆ อันเป็ นการแข่งขัน
กับบริ ษทั ไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อมและไม่ควรฉวยโอกาสใดจากบริ ษทั มาเป็ นของตน
ธุรกรรมระหว่างบริ ษทั กับบุคคลที่ถือได้วา่ มีความเกี่ยวข้อง ต้องถูกส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เพื่อตรวจทาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อาจไม่ชดั เจนเสมอไป หากพนักงานมี ขอ้ สงสัย ควรปรึ กษากับผูบ้ ังคับบัญ ชาหรื อเจ้าหน้าที่
ควบคุม และ/หรื อ ปฏิบตั ิตามวิธีดาํ เนินการในหลักเกณฑ์ขอ้ 9 และข้อ 10
6.

การรักษาความลับ

ข้อมูลความลับ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบริ ษทั ทั้งหมดซึ่งไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ พนักงานต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับ
จากบริ ษทั ลูกค้าบริ ษทั และซัพพลายเออร์ พนักงานอาจเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับอนุมตั ิโดยบริ ษทั หรื อตามข้อกําหนด
ทางกฎหมาย
ข้อมูลที่เป็ นความลับ ไม่จาํ กัดเฉพาะความลับทางการค้าของบริ ษทั แต่ยงั รวมถึงแนวโน้มและแผนงานทางธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่และแผนการตลาด การวิจยั และพัฒนาแนวคิดหรื อข้อมูล กระบวนการผลิต ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เข้าซื้ อกิจการ การลงทุน และการขายเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ สําคัญ และสัญญาที่ มีแล้วและที่ จะมีมา คําสั่งซื้ อ
ซัพพลายเออร์ ลูกค้าและแหล่งเงิน หรื อเรื่ องขาดทุนที่เกี่ยวข้อง
พนักงานมีหน้าที่ตอ้ งรักษาความลับทั้งในและนอกสถานที่ทาํ งาน และต้องรักษาความลับต่อไปแม้จะเป็ นภายหลังการจ้างงาน
หรื อการเป็ นกรรมการบริ ษทั สิ้นสุดแล้ว

7.

การทํางานกับลูกค้ า ซัพพลายเออร์

พนักงานจะต้องปฏิบตั ิงานอย่างซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานอื่น ๆ ของบริ ษทั บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามกฏหมาย
หลายประเภทซึ่ งห้ามบริ ษทั ทําการค้าโดยวิธีที่ไม่เป็ นธรรม หรื อการหลอกลวง ตัวอย่างของการต้องห้ามรวมถึง การติดสิ นบน
หรื อให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรื อให้ผิดสัญญาโดยบุคคลอื่น หรื อการซื้ อความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าผ่านการ
ติดสิ นบนหรื อการโจรกรรม
บางกรณี พนักงานอาจให้หรื อรับสิ่ งอํานวยความสะดวกทางธุรกิจเพื่อช่วยในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายได้
สิ่ งอํานวยความสะดวกทางธุรกิจอาจรวมถึงของขวัญ อาหาร บริ การ บันเทิง สิ ทธิพิเศษ หรื ออื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับการดําเนิ น
ธุรกิจ จารี ตประเพณี และมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่ งอํานวยความสะดวกทางธุรกิจไม่ควรฟุ่ มเฟื อย
หรื อมากเกินไป พนักงานควรหลีกเลี่ยงการมอบหรื อรับเงินสด หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกทางธุรกิจอื่น ๆ ที่สามารถถูกตีความ
ว่าเป็ นสิ นบนหรื อผลตอบแทน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริ ษทั ที่ใช้จ่ายสําหรับสิ่ งอํานวยความสะดวกทางธุรกิจจะต้องบันทึกบัญชี
อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ในการดําเนิ นธุรกิจกับภาครัฐ พนักงานต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง พนักงานควรทําความเข้าใจกฎหมาย
พิเศษที่เกี่ยวข้อง
พนักงานต้องจัดการข้อมูลของผูอ้ ื่นที่ไม่ใช่ขอ้ มูลสาธารณะตามสัญญาระหว่างบริ ษทั กับเจ้าของข้อมูลนั้น ข้อมูลที่ไม่ใช่ขอ้ มูล
สาธารณะรวมถึงการบันทึก รายงาน ข้อสรุ ปและสาระสําคัญอื่นๆ พนักงานควรปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินเพื่อ
ประสานงานในการทําสัญญาไม่เปิ ดเผยความลับกับเจ้าของข้อมูล
8.

ความปลอดภัยและสุขภาพ

เพื่อส่งเสริ มการดําเนินงานในมาตรการความปลอดภัยที่ดีที่สุด พนักงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามนโยบายบริ หารคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อมในการทํางาน และมีผลบังคับใช้ต่อ
• การวางแผนทางเทคนิคของสถานที่ทาํ งาน อุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ
• การจัดการความปลอดภัย และ
• พฤติกรรมในการทํางานส่วนบุคคล
9.

การปกป้องและใช้ ทรัพย์ สินของบริษัทโดยความเหมาะสม

ทรัพย์สินของบริ ษทั ทั้งที่ มีตวั ตนและที่ ไม่มีตวั ตน มี ไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุ รกิ จของบริ ษทั และโดยพนักงานที่ ได้รับ
อนุ ญาตเท่านั้น ทรัพย์สินที่ ไม่มีตวั ตนรวมถึงทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น ความลับทางการค้า สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้าและ
ลิขสิ ทธิ์ ธุรกิจ แผนการตลาด และบริ การ ฐานข้อมูล บันทึกของบริ ษทั ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลและรายงานทางการเงินใด ๆ ที่

ไม่ได้เผยแพร่ พนักงานต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ที่ไม่ได้รับอนุญาต และต้องไม่ทาํ ลาย หรื อทําให้สูญเสี ยซึ่ งทรัพย์สินของ
บริ ษทั
บริ ษทั ได้จดั เครื่ องคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ (อีเมล์) และการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตแก่พนักงานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์
ในทางธุ รกิ จของบริ ษทั บริ ษทั จึ งมีสิทธิ ที่จะเข้าถึง เผยแพร่ หรื อเก็บข้อมูลใดๆ ที่ ถูกสร้างขึ้น หรื อมีอยูใ่ นคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษทั หรื อระบบอีเมล์ของบริ ษทั พนักงานต้องไม่ใช้อีเมล์ อินเทอร์เน็ตหรื อข้อความเสี ยงสําหรับวัตถุประสงค์ในลักษณะที่ขดั
กับนโยบายของบริ ษทั หรื อมาตรฐานที่รวบรวมไว้ในหลักเกณฑ์น้ ี หรื อที่ผิดกฎหมายใด ๆ พนักงานต้องไม่ทาํ สําเนาหรื อขาย
หรื อโอน (ภายนอกหรื อภายใน) สิ่ งพิมพ์ที่มีลิขสิ ทธิ์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ คู่มือ บทความ หนังสื อและฐานข้อมูลที่ถูกใช้ในบริ ษทั
หรื อที่ ถูกสร้างขึ้นโดยองค์กรอื่นและได้อนุ ญาตให้กบั บริ ษทั ได้ เว้นแต่พนักงานได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการดังกล่าวภายใต้
ข้อตกลงสิ ทธิ์การใช้งานที่เกี่ยวข้อง
10.

การรายงานการฝ่ าฝื นนโยบายบริษัทและการได้ รับการร้ องเรียนเกีย่ วกับการรายงานทางการเงินหรื อเรื่ องการบัญชี

พนักงานควรรายงานการฝ่ าฝื นหรื อที่ตอ้ งสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นใดตามหลักเกณฑ์น้ ี ไปยังเจ้าหน้าที่ควบคุมทันที หากพนักงานไม่
ต้องการเปิ ดเผยตัวตน ชื่อของพนักงานจะถูกเก็บรักษาไว้เป็ นความลับ หรื อหากพนักงานไม่ตอ้ งการระบุชื่อ ให้ส่งจดหมายจ่า
หน้าซองไปยัง ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน บริ ษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขที่ 159/21 อาคารเสริ มมิตร
ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุ ขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพ 10110 และโปรดให้รายละเอียด
มากที่สุดเท่าที่ทาํ ได้ รวมทั้งสําเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปั ญหา หากรายงานของพนักงานเกี่ยวกับการควบคุมบัญชีภายในหรื อ
สาระทางการตรวจสอบ หรื อ ถ้า ผู ้อ ํา นวยการฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในการฝ่ าฝื นใด ๆ ท่ า นอาจติ ด ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยส่งจดหมายไปที่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ตามที่อยูข่ า้ งต้น
ห้ามไม่ให้ แก้แค้น ข่มขู่ คุกคาม ตอบโต้ต่อผูม้ ีเจตนาดี ที่รายงานการฝ่ าฝื นหรื อสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์น้ ีหรื อนโยบายอื่น
หรื อต่อบุคคลใดที่ช่วยในกระบวนการที่เกี่ยวกับการฝ่ าฝื นดังกล่าว หากพนักงานรู ้สึกสงสัยว่าจะเกิดการฝ่ าฝื น อย่าพยายามที่จะ
ตรวจสอบหรื อแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรแจ้งไปยังบุคคลที่ รับผิดชอบทันที เพื่อให้มนั่ ใจว่าการสอบสวนเป็ นไปอย่างละเอียด
ทันเวลาและเป็ นข้อสรุ ปที่พิจารณาโดยบุคลากรที่เหมาะสม ความล่าช้าอาจส่ งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการสอบสวน การฝ่ าฝื น
หลักเกณฑ์หรื อกฎหมายที่ บงั คับใช้และ/หรื อกฎระเบี ยบที่ ใช้บงั คับเป็ นเรื่ องที่ ร้ายแรงและอาจมีผลทางกฎหมาย ดังนั้น การ
กระทํารายงานข้อกล่าวหาฝ่ าฝื นใดๆ ต้องมีมูลความเป็ นจริ ง และถูกต้อง
11.

ขั้นตอนการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ

หลักเกณฑ์การดําเนิ นธุ รกิจและจริ ยธรรมและกฎหมายที่ ใช้บงั คับนี้ อยู่บนพื้นฐานค่านิ ยมหลักของบริ ษทั พนักงานต้องเข้าใจ
หลักเกณฑ์และแนะนําให้ผอู ้ ื่นเข้าใจด้วย

การปฏิบัตติ าม
บริ ษทั มุ่งหวังให้ท่านเข้าใจเป็ นอย่างดี และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์น้ ีอย่างเคร่ งครัด
การจัดการให้ มกี ารปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ นี้
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินของบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นเจ้าหน้าที่ควบคุม กํากับดูแลให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์โดยจะกํากับ
ดูแล ให้มีการสื่ อสาร การฝึ กอบรม การตรวจสอบและการปฏิบตั ิตามโดยความช่วยเหลือของกรรมการและผูบ้ งั คับบัญชา และ
ส่งเสริ มให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พนักงานสื่ อสารและรายงานให้ทราบถึงการปฏิบตั ิที่ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์น้ ี
การเข้ าถึงหลักเกณฑ์
พนักงานทุกคนรวมถึงตัวแทน และคู่สญ
ั ญาของบริ ษทั จะต้อง สามารถเข้าถึงประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์น้ ีที่เป็ นปั จจุบนั
การติดตาม
ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ตอบข้อสงสัยให้กบั พนักงานเดี่ยวกับหลักเกณฑ์ รวมถึงอธิบายเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณี เกิดการ
ฝ่ าฝื น ผูบ้ งั คับบัญชาจะรายงานต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมทันที โดยผูบ้ งั คับบัญชาจะทํางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมประเมินประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขดําเนินการให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง
การอนุมตั แิ ละการยกเว้ น
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่สอบทานและอนุมตั ิเรื่ องที่
ต้องได้ผ่านการอนุมตั ิในส่ วนที่เกี่ยวกับสมาชิกของคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินมีหน้าที่สอบ
ทานและอนุมตั ิเรื่ องที่ตอ้ งได้ผา่ นการอนุมตั ิในส่วนที่เกี่ยวกับพนักงาน ตัวแทนหรื อคู่สญ
ั ญา การยกเว้นกรณี ใดของหลักเกณฑ์น้ ี
ให้กับ สมาชิ กของคณะกรรมการหรื อ ผูบ้ ริ ห าร ต้อ งได้รับ การอนุ ม ัติ เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรโดยคณะกรรมการบริ ษ ัท หรื อ
คณะกรรมการชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั การยกเว้นกรณี ใดของหลักเกณฑ์น้ ี ให้กบั พนักงาน ตัวแทน
หรื อคู่สญ
ั ญา ต้องได้รับอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
การตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อคณะกรรมการชุดอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบการ
หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการทางวินยั ที่เหมาะสมสําหรับการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์น้ ีโดย
สมาชิกของคณะกรรมการของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั อาจกําหนดให้ผอู ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงินรับผิดชอบในการตรวจสอบ หรื อมอบหมายให้บุคคลอื่น
ดําเนิ นการตรวจสอบและพิจารณาดําเนิ นการทางวินัยที่ เหมาะสมสําหรับการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์น้ ี โดยพนักงาน ตัวแทนและ
คู่สญ
ั ญา เจ้าหน้าที่ควบคุมจะต้องรายงานการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์น้ ี และการดําเนินการแก้ไขเป็ นระยะ ต่อคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ
คณะกรรมการชุดอื่ นที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั อาจสอบสวนการฝ่ าฝื นและกําหนด
มาตรการทางวินัยที่ เหมาะสมด้วยตนเองหรื อมอบหมายให้บุคคลอื่นนอกเหนื อไปจากผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี และการเงินเป็ น
ผูด้ าํ เนินการแทน

บริ ษทั จะตรวจสอบการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์น้ ี ทนั ที ที่สงสัย หากมีหลักฐาน ผูท้ ี่ ถูกสอบสวนจะได้รับการแจ้งถึงประเด็นที่ มีการ
สอบสวน และมีสิทธิ์ โต้แย้งข้อกล่าวหา บุคคลที่ ฝ่าฝื นหลักเกณฑ์อาจถูกพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างที่กระบวนการ
สอบสวนยังไม่แล้วเสร็ จ ทั้งนี้ บริ ษทั จะปฏิบตั ิตามขั้นตอนตามกฏหมาย
การดําเนินการทางวินัย
หากพบว่าพนักงาน ตัวแทน หรื อคู่สัญญาฝ่ าฝื นฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์น้ ี บริ ษทั จะดําเนิ นการตามความเหมาะสม เพื่อลงโทษทางวินยั
แก่พนักงาน ตัวแทนหรื อคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั อาจลงโทษทางวินยั ต่อหัวหน้างานซึ่งมีหน้าที่กาํ กับดูแลบุคคลเหล่านั้น หาก
หัวหน้างานได้อนุมตั ิการฝ่ าฝื นนั้นหรื อได้ทราบการฝ่ าฝื นนั้นแต่มิได้ดาํ เนินการที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริ ษทั อาจดําเนินคดีตาม
กฎหมายกับบุคคลข้างต้นอีกด้วย
การดําเนินการแก้ ไข
ในกรณี ของการฝ่ าฝื นฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์น้ ี ผูบ้ งั คับบัญชาและเจ้าหน้าที่ควบคุม จะประเมินสถานการณ์เพื่อตรวจสอบว่าควรแก้ไข
นโยบายและวิธีการดําเนิ นงานของบริ ษทั หากฝ่ าฝื นได้รายงานการฝ่ าฝื นไปยังคณะกรรมการตรวจสอบหรื อคณะกรรมการอื่น
คณะกรรมการนั้นจะต้องรับผิดชอบในการพิจารณามาตรการแก้ไขตามความเหมาะสม มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิ ดเผย
ต่อข้อมูลสาธารณะชน การฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษทั การปรับเปลี่ยนนโยบายและวิธีการดําเนินงานของบริ ษทั การปรับปรุ ง
วิธีการตรวจสอบ เพื่อค้นหาและป้ องกันมิให้เกิดกรณี ดงั กล่าวขึ้นอีกในอนาคต มาตรการแก้ไขจะต้องจัดทําเป็ นเอกสารตาม
ความเหมาะสม

