จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(Code of Conduct)
กลุ่มบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จากัด (มหาชน)

บริษทั มีหลักการอันเป็ นจรรยาบรรณ อันเป็ นภาระผูกพันทีท่ าขึน้ โดยสมัครใจ ซึง่ กาหนด
มาตรฐานและหลักการสาหรับการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทั ดังนี้
“การทาสิ ง่ ทีถ่ กู ต้อง
ด้วยวิ ธีการทีถ่ กู ต้อง
ด้วยคนทีเ่ หมาะสม
...จะนามาซึง่ ผลลัพธ์ทีถ่ กู ต้อง”
Doing the right thing…
In the right way…
With the right people
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…and the results will come
บริษทั ขอส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานนาหลักการข้างต้น นามาเป็ นหลักในการ
ทางาน รวมถึงการดาเนินชีวติ จนติดเป็ นนิสยั เพือ่ สร้างความเจริญเติบโตให้บริษทั และชีวติ ส่วนตัวอย่าง
ยังยื
่ นได้ต่อไป
การทีบ่ ริษทั ฯ จะก้าวไปสูก่ ารเป็ นผูน้ าทางธุรกิจได้นนั ้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องนา
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Corporate Governance) มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ เพือ่
สร้างความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและรักษาประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผู้
มีสว่ นได้เสียมีสว่ นร่วมในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกีย่ วกับการดาเนินกิจการ เพือ่ เป็ นกลไกและ
กระบวนการทีจ่ ะดูแลให้มกี ารดาเนินการอย่างจริงจัง นาไปสูก่ ารสร้างองค์กรแห่งการกากับดูแลกิจการที่
ดี มีมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ เพือ่ ให้เป็ นทีย่ อมรับในบรรดาผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ ปวง
จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2562 นี้เป็ นต้นไป

บทนาและหลักการในการดาเนิ นธุรกิ จ
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ด้วย วิ สยั ทัศน์ ของบริ ษทั คือ เรามุ่งมันเป็
่ นผู้นาด้านการจัดจาหน่ ายและให้บริ การ
ผลิ ตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพ เพือ่ การดารงชีวิตทีด่ ีของประชาชน นัน้
สิง่ สาคัญทีจ่ ะทาให้เราประสบความสาเร็จตามวิสยั ทัศน์ ดงั กล่าวได้ จะต้องทาให้บรรลุผลทัง้
ทางด้านการเงิน และการให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หลายมีความพึงพอใจ รวมทัง้ การมีจริยธรรมทางธุรกิจ
อันนาไปสูก่ ารดารงชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน ซึง่ มีการจาแนกอย่างชัดเจน ว่าสิง่ ไหนคือการกระทาทีถ่ ูกและ
สิง่ ไหนคือการกระทาทีผ่ ดิ ซึ่งครอบคลุมในสิง่ ทีเ่ ราพูดและปฏิบตั ิ นี่คอื พืน้ ฐานของความซื่อสัตย์และ
ความเป็ นมืออาชีพ ผนวกกับการมีค่านิยมองค์กรของบริษทั ซึง่ แสดงไว้ดงั นี้
ค่านิ ยมองค์กร (Core Values)

ด้วยคุณลักษณะและบรรทัดฐานทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของบริษทั และส่งผลต่อพฤติกรรม อันเป็ น
แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานนัน้ ประกอบด้วย
• การเคารพตนเอง (Self-Respect)
• การสานึกรับผิดชอบ รับผิดรับชอบ (Accountability) และ
• ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความมันคง
่ ความสมบูรณ์ การ
รวมเป็ นหนึ่ง (Integrity)
ได้นามาพัฒนาเป็ นหลักการค่านิยมมาตรฐานหรือกฎของพฤติกรรมอันเป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจ ขัน้ ตอนและระบบของบริษทั ในแนวทาง
หนึ่ง) สนับสนุนให้เกิดประโยชน์ทผ่ี มู้ สี ว่ นได้เสียพึงได้รบั และ
สอง) เคารพสิทธิของหน่วยงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียทัง้ หลายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการ
ดาเนินงานของบริษทั

การตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง
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หากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ประสบปั ญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
จรรยาบรรณทีไ่ ม่ได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั แล้วนัน้ บริษทั ได้กาหนดกระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ เป็ นแนวทางการตัดสินใจหรือการปฏิบตั งิ านไว้ดงั นี้
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การจัดการและการรักษาจรรยาบรรณ
บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการและการรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ดงั นี้
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1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
ในกรณีทม่ี กี ารฝ่ าฝืน หรือมีกระทาการใด ๆ ทีข่ ดั ต่อจรรยาบรรณ อันมีผลทาให้เกิดความ
เสียหายต่อชื่อเสียง และสถานะทางการเงินของบริษทั จนกลายเป็ นความผิดทางอาญา บริษทั
สามารถดาเนินการฟ้ องร้องตามกฎหมายต่อผูก้ ระทาความผิด หรือตามดุลพินิจของบริษทั
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าทีล่ งนามรับทราบจรรยาบรรณนี้ เมื่อเข้าดารง
ตาแหน่ง และหรือเป็ นพนักงาน และเมื่อมีการเปลีย่ นแปลง
3. ผูบ้ ริหาร และผูบ้ งั คับบัญชาต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ และมีหน้าทีใ่ น
การสอดส่องดูแลและส่งเสริมผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทีก่ าหนดนี้
4. กาหนดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ มีอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ โดยแสดงไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

จรรยาบรรณเรื่องการปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
1. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะเป็ นตัวแทนทีด่ ี มีความรับผิดชอบและดาเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยคานึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ด้วยผลตอบแทนทีด่ ี สร้างและเพิม่ มูลค่า
บริษทั ในระยะยาว มีระบบบัญชีทเ่ี ป็ นมาตรฐาน รายงานมีความน่าเชื่อถือ เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักการ
ดังกล่าว บริษทั จึงยึดถือแนวทางจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดดังนี้
1) การเติ บโตของบริ ษทั อย่างยังยื
่ น
▪ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย
▪ บริหารจัดการกิจการของบริษทั โดยนาความรู้ ประสบการณ์ทส่ี งสม
ั ่ และทักษะการ
บริหารจัดการ มาปรับใช้ให้เหมาะสม อย่างเต็มความสามารถทุกกรณี รวมทัง้ การ
ตัดสินใจดาเนินการใด ๆ จะกระทาด้วยความระมัดระวังและด้วยความรอบคอบ
▪ ไม่ดาเนินการใด ๆ ในลักษณะทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั
▪ จัดทาพัฒนาโครงสร้างและระบบการดาเนินงานทีม่ มี าตรฐานและการควบคุมทีด่ ี โดยใช้
ความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่ ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลทีเ่ พียงพอและมี
หลักฐานทีส่ ามารถอ้างอิงได้ รวมทัง้ ยึดถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2) การเปิ ดเผยข้อมูล
▪ รายงานสถานภาพและแนวโน้มในอนาคตของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
สม่าเสมอ ทันการณ์ และครบถ้วนตามความเป็ นจริง
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▪ ไม่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลใด ๆ ของบริษทั ซึง่ ยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณชน
▪ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลภายในทีม่ คี วามละเอียดอ่อนหรือเป็ นความลับ อันจะนามาซึ่งผลเสีย
ของบริษทั
2. การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
บริษทั มีความมุ่งมันในการสร้
่
างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า โดยการส่งมอบสินค้า
และบริการทีด่ มี คี ุณภาพ ในระดับราคาทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยังยื
่ น บริษทั จึงได้
กาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
1) มุ่งมันในการสร้
่
างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า ให้ได้รบั สินค้าและบริการทีด่ ี มี
คุณภาพและราคาทีเ่ หมาะสม พร้อมทัง้ ยกระดับมาตรฐานการทางานและการบริการให้
สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2) ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันการณ์ ไม่
บิดเบือนหรือปิ ดบังข้อเท็จจริง รวมทัง้ รักษาสัมพันธภาพทีด่ แี ละยังยื
่ น
3) ให้การรับประกันสินค้า การให้บริการหลังการขายและบริการอื่น ๆ ภายใต้เงือ่ นไขและ
กรอบเวลาทีเ่ หมาะสม
4) จัดเตรียมและพัฒนาระบบเพือ่ ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกีย่ วกับสินค้า การให้บริการ และ
การดาเนินการอย่างดีทส่ี ุด เพือ่ ให้ลูกค้าได้รบั การตอบสนองอย่างตรงจุดและอย่างรวดเร็ว
5) ไม่คา้ กาไรเกินควร เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการในชนิดหรือประเภท
เดียวกัน และไม่กาหนดเงือ่ นไขการค้าทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
6) ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงหรือเงือ่ นไขได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าหรือทันทีทท่ี ราบว่าไม่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้ เพือ่ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมร่วมกัน
7) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรักษาความลับ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลของลูกค้า
โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากลูกค้าหรือจากผูม้ อี านาจของบริษทั ก่อน เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีต่ อ้ ง
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย
8) ไม่เลือกปฏิบตั ติ ่อลูกค้า ยึดมันในการปฏิ
่
บตั ติ ่อลูกค้าทุกรายทุกกลุ่มอย่างเป็ นธรรม ทัง้ ด้าน
สินค้าและบริการ
3. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้าและคู่สญ
ั ญา
บริษทั คานึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่
ค้าและคู่สญ
ั ญา ด้วยคู่คา้ เป็ นหุน้ ส่วนทางธุรกิจทีส่ าคัญในการร่วมสร้างและส่งมอบสินค้าและบริการทีด่ ี
ต่อลูกค้า บริษทั จะปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ กฎหมายและกติกาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และมี
จรรยาบรรณทีด่ ใี นการดาเนินธุรกิจ บริษทั จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี้
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1) บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมทัง้ สองฝ่ าย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้โดย
เคร่งครัด
2) บริษทั มุ่งหมายทีจ่ ะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ น มีความเชื่อถือซึง่ กันและกันกับคู่
ค้าและคู่สญ
ั ญาทีม่ วี ตั ถุประสงค์ชดั เจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการทีเ่ หมาะสมกับ
ราคา
4. การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้
บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ่อเจ้าหนี้ไว้ดงั นี้
1) บริษทั ยึดมันในสั
่ ญญาข้อตกลง รักษาและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขและข้อตกลงทางการค้าและ
ทางการเงิน ทัง้ ในการชาระค่าสินค้า การชาระคืนเงินต้น ดอกเบีย้ และการดูแลทรัพย์สนิ
หลักประกันและเงือ่ นไขอื่น ๆ
2) กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพือ่ หาข้อตกลงร่วมกันในการ
แก้ไขปั ญหา
3) มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนอย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้เจ้าหนี้มนใจใน
ั่
ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
5. การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ่อคู่แข่งทางการค้าไว้ดงั นี้
1) ประพฤติปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของการแข่งขันทีด่ ี
2) ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3) ไม่พยายามทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้รา้ ยโดยปราศจากมูล
ความจริง

จรรยาบรรณเรื่องการปฏิ บตั ิ ต่อบริ ษทั
บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของราชการ รวมทัง้ กรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบและคาสังของบริ
่
ษทั กรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานจะต้องหลีกเลีย่ งในการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับกิจกรรมทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การใช้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานหรือทรัพย์สนิ ของ
บริษทั เพือ่ วัตถุประสงค์ทผ่ี ดิ กฎหมาย ถือเป็ นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาด
นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามกฎหมายแล้ว กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีต่ ามหลักจริยธรรมอันเป็ นจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึง่ เป็ นทรัพย์สนิ ทีม่ คี ่ายิง่ ของบริษทั
1. กฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษทั
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1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและคาสังของ
่
บริษทั อย่างเคร่งครัด
2) การฝ่ าฝืนกฎหมาย มติผถู้ อื หุน้ มติคณะกรรมการ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสังของบริ
่
ษทั
โดยอ้างว่าเป็ นการกระทาเพื่อเพิม่ ผลกาไรให้แก่กลุ่มบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม หรือเหตุผลอื่น
ใด มิใช่เหตุผลทีจ่ ะรับฟั ง
3) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดย
คานึงถึงประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมาย หรือช่องว่างของ
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสังของบริ
่
ษทั ก็ตาม

2. กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการเปิ ดเผยข้อมูลภายใน
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องโดยเคร่งครัด ซึง่ รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และ/หรือต่อสาธารณะโดยเท่าเทียมกัน
2) การทีก่ รรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะหรือต่อผู้
ถือหุน้ ทัวไป
่ เพือ่ ประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์เป็ นการส่วนตัว ถือเป็ นการกระทาทีผ่ ดิ
จรรยาบรรณของบริษทั
3) ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องทีร่ ขู้ อ้ มูลเกีย่ วกับงบการเงิน ซือ้ และ/หรือ
ขายหุน้ 45 วันก่อนการเปิ ดเผยข้อมูลและ 24 ชัวโมงหลั
่
งการเปิ ดเผยข้อมูล สาหรับ
สารสนเทศทีม่ นี ยั สาคัญอื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีร่ ขู้ อ้ มูลซือ้ ขายหุน้
นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ราบข้อมูล และ 24 ชัวโมงภายหลั
่
งเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
4) การเปิ ดเผยข้อมูลทีม่ ผี ลกระทบต่อธุรกิจและราคาหุ้น จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจะเป็ นผูด้ าเนินการหรือมอบหมายให้
ผูห้ นึ่งผูใ้ ดเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
5) ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน โดยหน่วยงานที่
เป็ นเจ้าของข้อมูลมีหน้าทีส่ นับสนุนข้อมูล
6) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องไม่ให้ความเห็นในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
เว้นแต่จะเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั
3. การปกป้ องทรัพย์สินของบริ ษทั
1) ทรัพย์สนิ ของบริษทั หมายถึง สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยี องค์ความรูต้ ่าง ๆ
ข้อมูล สิทธิ ลิขสิทธิ ์ ตลอดจนทรัพยากรใด ๆ ของบริษทั หรือทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิอยู่

8

2) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีจ่ ะใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่าง
ประหยัดและเกิดประโยชน์แก่บริษทั อย่างคุม้ ค่าและสูงสุด และดูแลมิให้เสือ่ มเสีย สูญหาย
3) ข้อมูลและเอกสารทางธุรกิจเป็ นทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
จะต้องกาหนดระยะเวลาการเก็บเอกสาร ชัน้ ความลับของเอกสาร และเก็บรักษาเอกสาร
ดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้
4) พนักงานจะต้องจัดทาเอกสารทางธุรกิจ บัญชีและการเงิน และรายงานต่าง ๆ ทีน่ าส่งส่วน
ราชการและบุคคลอื่น ๆ ทัง้ หมดอย่างรอบคอบและด้วยความสุจริต และจะต้องได้รบั การ
บันทึกตามวิธกี ารทางบัญชีของบริษทั ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานทีก่ าหนด
5) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทางบัญชี การเงิน และการ
ควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด และต้องแจ้งต่อผูร้ บั ผิดชอบในหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ
สรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้รบั ทราบ หากพบความผิดพลาดใด
ๆ ในการปฏิบตั งิ าน
4. ระบบคอมพิ วเตอร์และการสื่อสาร
1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั แิ ละคาสังเกี
่ ย่ วกับการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสือ่ สาร รวมทัง้ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษทั อย่างเคร่งครัด
เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั รวมทัง้ จะต้องไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมาย หรือ
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจของตนเอง ทัง้ นี้บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งข้อมูล
การเก็บข้อมูล โดยไม่จาเป็ นต้องได้รบั อนุญาต
2) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องหลีกเลีย่ งการเข้าเว็บไซต์ทบ่ี ริษทั ถือว่าผิดกฎหมาย
หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม และงดเว้นทีจ่ ะเผยแพร่ขอ้ มูลหรือเว็บไซต์ดงั กล่าวต่อผูอ้ ่นื
รวมทัง้ จะต้องหลีกเลีย่ งการเข้าเว็บไซต์ทไ่ี ม่เป็ นทีร่ จู้ กั ซึ่งมีความเสีย่ งในเรื่องความปลอดภัย
3) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเท่านัน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าถึงแฟ้ มข้อมูล ไม่ว่าจะ
เก็บในรูปของแฟ้ มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่
ไม่ได้รบั มอบหมายเข้าดู ทาซ้า เผยแพร่ ลบทิง้ ทาลาย หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูล เปลีย่ น
รหัสผ่าน หรือกระทาการอื่นใดทีอ่ าจทาให้เกิดความเสียหาย
4) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีใ่ ช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษทั จะต้องใช้ซอฟท์แวร์ตาม
ข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ ์ และเฉพาะทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้ใช้งานจากบริษทั นัน้ เพือ่ ป้ องกัน
ปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
5. ทรัพย์สินทางปัญญา
1) ผลงานทีเ่ กิดขึน้ จากการปฏิบตั ติ ามหน้าทีถ่ อื เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั
2) การนาผลงานหรือข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ทีไ่ ด้รบั มาหรือจะนามาใช้ภายใน
บริษทั จะต้องตรวจสอบก่อน เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
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3) เมื่อพ้นสภาพจากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาต่าง ๆ ซึง่ รวมไปถึงผลงาน สิง่ ประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้แก่บริษทั โดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็ น
ข้อมูลทีเ่ ก็บไว้ในรูปแบบใด ๆ

จรรยาบรรณเรื่องการจัดหาและการทาธุรกรรม
บริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็ นไปอย่างมีมาตรฐานและเป็ นธรรม
ต่อคู่คา้ คู่สญ
ั ญา เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินค้าและบริการทีม่ คี ุณภาพดี ราคาเหมาะสม และเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั จึงได้กาหนดรายละเอียดการจัดหาและการทาธุรกรรมไว้ดงั นี้
1. การจัดหา
1) บริษทั จะมีกระบวนการจัดหาตามหลักการดังนี้
▪
▪
▪
▪

มีการแข่งขันบนข้อมูลทีไ่ ด้รบั อย่างเท่าเทียมกัน
มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้ และคู่สญ
ั ญา
จัดทาเงือ่ นไขสัญญาทีเ่ หมาะสม
จัดให้มรี ะบบการจัดการและติดตามเพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ า มีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญา
อย่างครบถ้วน และป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการ
จัดหา
▪ จ่ายเงินให้ค่คู า้ และคู่สญ
ั ญาตรงเวลาตามเงือ่ นไขการชาระเงินทีต่ กลงกัน
2) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั อันเนื่องจากการจัดหา เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง และคู่คา้ คู่สญ
ั ญารายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ หรือผูอ้ ่นื ทีไ่ ม่
เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ไม่เข้าไปเกีย่ วข้องในการจัดหากับคู่สญ
ั ญาทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับตนเอง
เช่น เป็ นครอบครัว ญาติสนิท หรือทีต่ นเองเป็ นเจ้าของหรือเป็ นหุน้ ส่วน
3) การจัดหาต้องผ่านขัน้ ตอนตามระเบียบคาสังวิ
่ ธกี ารจัดหา และดาเนินการโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยให้สอดคล้องกับอานาจดาเนินการ
4) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องละเว้นในการกระทาใด ๆ ทีจ่ ะช่วยให้ค่คู า้ ไม่ตอ้ งเสีย
ภาษีทพ่ี งึ จะเสียให้กบั รัฐ
5) บริษทั จะให้ความสาคัญกับการจ้างงานในท้องถิน่ หรือในชุมชนใกล้เคียง เป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชน เพือ่ สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศ และเป็ นการลดต้นทุนการ
ดาเนินงาน
2. การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ในกลุ่มอี ฟอร์ แอล เอม
1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์ วิธกี าร ขัน้ ตอน อานาจดาเนินการ
ตามกระบวนการทีบ่ ริษทั กาหนดให้ถถ่ี ว้ นก่อนดาเนินการ
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2) เมื่อมีหน้าทีต่ อ้ งเกีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกัน พนักงานต้องรายงานให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบถึงเงือ่ นไข หลักเกณฑ์หรือลักษณะของการทาธุรกรรมโดยละเอียด
3) การดาเนินการโครงการหรือธุรกรรมระหว่างกันต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และ
กระบวนการทัง้ กฎหมายและกฎระเบียบทีอ่ อกโดยภาครัฐ และกฎระเบียบของบริษทั อย่าง
เคร่งครัด
4) หากมีขอ้ สงสัยให้สอบถามผูบ้ งั คับบัญชา หรือฝ่ ายบัญชี
3. การทาธุรกรรมกับบุคคลหรือบริ ษทั ภายนอก
1) การทาธุรกรรมต้องคานึงถึงปริมาณ มูลค่า ราคา คุณภาพ เงื่อนไขการให้บริการทีเ่ ป็ นไป
ตามกลไกตลาดหรือราคาทีเ่ ป็ นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบตั หิ รือกีดกันการดาเนินธุรกิจด้วย
วิธกี ารทีไ่ ม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงหลีกเลีย่ งการทาธุรกรรมทีอ่ าจทาให้บริษทั ต้องเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนัน้ จะทาให้บริษทั ได้รบั ประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
3) ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารปละพนักงานแอบอ้างใช้ช่อื ของบริษทั คณะกรรมการบริษทั
หรือพนักงานบริษทั ในการทาธุรกรรมทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับบริษทั แม้ว่าจะไม่มผี ลกระทบ
โดยตรงต่อบริษทั ก็ตาม

จรรยาบรรณเรื่องการป้ องกันการขัดแย้งของผลประโยชน์
บริษทั มีความประสงค์ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน พยายามหลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทีเ่ กี่ยวกับผลประโยชน์ทอ่ี าจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใด ๆ ทัง้ นี้ ในการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ะต้อง
ยึดถือประโยชน์ของบริษทั ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมเป็ นทีต่ งั ้
1 ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์
1) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องหลีกเลีย่ งการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน และ
ผลประโยชน์ของบริษทั ในการติดต่อกับคู่คา้ และบุคคลอื่นใด
2) ระหว่างทีป่ ฏิบตั งิ านให้กลุ่มบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั งิ าน
แล้ว กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีถ่ อื ว่าเป็ นความลับของบริษทั
เพือ่ ประโยชน์แก่ผใู้ ดทัง้ สิน้ ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การ
ปฏิบตั งิ าน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษทั และอื่น ๆ
3) กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานไม่พงึ ประกอบการ ดาเนินการ หรือลงทุนใด ๆ อันเป็ นการ
แข่งขันหรืออาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ในกรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานมีบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีสว่ นร่วม หรือเป็ นผูถ้ อื หุน้ ในกิจการใด ๆ อย่างมี
นัยสาคัญซึง่ อาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางธุรกิจต่อกลุ่มบริษทั อี ฟอร์
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4)

5)

6)
7)
8)

แอล เอม จะต้องแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การ ทราบเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยเร็วทีส่ ุด
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงละเว้นการถือหุน้ ทีม่ อี านาจตัดสินใจในกิจการคู่แข่งของ
บริษทั หากทาให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานกระทาการหรือละเว้นการกระทาการที่
ควรทาตามหน้าที่ ในกรณีทก่ี รรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้หุน้ มาก่อนการเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหารและพนักงานหรือก่อนทีบ่ ริษทั จะเข้าไปทาธุรกิจนัน้ หรือได้มาโดยทางมรดก
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องรายงานให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชา
ทราบ
การทีผ่ บู้ ริหารและพนักงานไปเป็ นกรรมการหรือทีป่ รึกษาในบริษทั องค์กรหรือสมาคมทาง
ธุรกิจอื่น จะต้องไม่ขดั ต่อประโยชน์ และการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยตรง รวมทัง้ ต้องได้รบั การ
อนุมตั จิ ากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การก่อน
ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่กยู้ มื เงินจากคู่คา้ ทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจด้วย ยกเว้นสถาบัน
การเงิน เนื่องจากอาจมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะตัวแทนบริษทั
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจ่ายเงินหรือมอบทรัพย์สนิ ของบริษทั แก่ผใู้ ดโดย
ไม่ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจตามตารางอานาจการอนุมตั ิ
ผูบ้ ริหารและพนักงานต้องไม่ใช้เวลาของบริษทั ไปทางานทีอ่ ่นื เว้นแต่กรณีจาเป็ นซึ่งได้รบั
อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน

จรรยาบรรณเรื่องพนักงาน
บริษทั ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์ และประสงค์ทจ่ี ะให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานมีความภาคภูมใิ จในองค์กร โดยเสริมสร้างให้มบี รรยากาศการทางานอย่างมีสว่ นร่วม และมี
โอกาสก้าวหน้าในสายงานและสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะได้รบั การ
พัฒนาส่งเสริมให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างทัวถึ
่ งและต่อเนื่อง เพือ่ การสร้างคุณค่าและดารงความเป็ น
เลิศในธุรกิจ
1. การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
▪ บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและ
ศักดิ ์ศรี
▪ บริษทั จะคัดเลือกบุคคลเพือ่ ว่าจ้างให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ด้วยความเป็ นธรรม โดยคานึงถึง
คุณสมบัตขิ องแต่ละตาแหน่งงาน คุณวุฒทิ างการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกาหนดอื่น ๆ
ทีจ่ าเป็ นแก่งานโดยไม่มขี อ้ กีดกันเรื่องเพศ อายุ เชือ้ ชาติ ศาสนา
▪ บริษทั จะกาหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารและพนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามความเหมาะสม
เทียบเคียงกับค่าตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน เทียบกับ
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▪

▪

▪

▪

สภาพและลักษณะของงาน ผลการปฏิบตั งิ านและความสามารถของบริษทั ในการจ่าย
ค่าตอบแทนนัน้
บริษทั จะสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้รบั การฝึกอบรมและพัฒนา เพือ่ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางาน การวิเคราะห์ การตัดสินใจต่าง ๆ และเพือ่ เปิ ดโอกาส
ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีขดี ความสามารถทีส่ งู ขึน้ และ/หรือทีความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงานต่อไป
บริษทั ตระหนักว่าการสือ่ สารทีด่ จี ะนามาซึง่ ประสิทธิภาพและความสัมพันธ์อนั ดีในการ
ทางานร่วมกัน ดังนัน้ บริษทั จะส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้รบั แจ้งข่าวสาร
ทีเ่ กีย่ วข้องอยู่เสมอตามโอกาสอันควรและเท่าทีจ่ ะทาได้
บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีช่องทางการสือ่ สาร เสนอแนะและ
ร้องทุกข์ในเรื่องคับข้องใจ เกีย่ วกับการทางาน ซึง่ ข้อเสนอแนะและการร้องทุกข์ต่าง ๆ จะ
ได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และกาหนดวิธกี ารแก้ไขเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทุก
หน่วยงาน และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการทางานร่วมกัน
บริษทั จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติ
สุขภาพ ประวัตกิ ารทางาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ การเปิ ดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูล
ส่วนตัวของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานสูส่ าธารณะจะทาได้ต่อเมื่อได้รบั ความเห็นชอบ
จากกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานผูน้ นั ้ ทัง้ นี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้น
แต่ได้กระทาไปตามระเบียบบริษทั หรือตามกฎหมาย

2. การปฏิ บตั ิ ตนของพนักงานและการปฏิ บตั ิ ต่อผู้อื่น
▪ ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ นให้เป็ นทีเ่ คารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไม่พงึ กระทา
การใด ๆ อันเป็ นการไม่เคารพนับถือผูบ้ งั คับบัญชา
▪ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดหรือคุกคาม
ไม่ว่าจะเป็ นทางวาจา หรือการกระทาต่อผูอ้ ่นื บนพืน้ ฐานของเชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา อายุ
ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
▪ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต เอาใจใส่ เพือ่ สร้าง
เสริมคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็ นเลิศ
▪ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะไม่กล่าวร้าย กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือพนักงานอื่นโดย
ข้อความอันเป็ นเท็จ
▪ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานจะร่วมสร้างและรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและ
ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในหมู่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
▪ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึงหลีกเลีย่ งการกระทาใด ๆ อันอาจกระทบกระเทือนต่อ
ชื่อเสียงของบริษทั หรืออาจเป็ นปั ญหาแก่บริษทั ได้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานพึง
รักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับในสังคม
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จรรยาบรรณเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ตลอดจนชุมชนทีอ่ ยู่แวดล้อมสถานทีท่ างาน
ของบริษทั มีความเป็ นอยู่ทด่ี ี และจะธารงรักษาไว้ซง่ึ สภาพแวดล้อมทีด่ ี บริษทั ได้กาหนดวิธปี ฏิบตั งิ าน
เพือ่ ให้มคี วามปลอดภัยในการทางานตามข้อกาหนด กฎหมายและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องไว้ดงั นี้
1. ความปลอดภัยและสุขอนามัย
▪ บริษทั พยายามป้ องกันอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยเนื่องจากงานอาชีพ ด้วยความ
ร่วมมืออย่างจริงจังของกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน รวมทัง้ จะจากัดและจัดการ
ความเสีย่ งต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดาเนินงานทางธุรกิจ
▪ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด และ
จะนามาตรฐานการจัดการเกีย่ วกับความปลอดภัยทีน่ ่าเชื่อถือมาใช้บงั คับในกรณีทไ่ี ม่มี
กฎหมายและข้อบังคับใช้อยู่
▪ บริษทั จะจัดให้มกี ารออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดทาระเบียบปฏิบตั ทิ ด่ี ี การวางแผน
การดาเนินการ และการฝึกอบรมผูบ้ ริหารและพนักงานให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และได้รบั
ข้อมูลข่าวสารทีเ่ พียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการทางาน เพือ่ ป้ องกันอันตรายอันเกิด
จากเครื่องมืออุปกรณ์ วิธกี ารทางาน หรือโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
▪ บริษทั จะไม่ยนิ ยอมให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั งิ าน หากสุขภาพและร่างกาย
ไม่พร้อม ทัง้ นี้เพือ่ ลดความเสีย่ งในการเกิดอันตรายจากการทางาน
▪ ผูบ้ ริหารและพนักงานทีร่ ายงานตัวเข้าทางาน โดยมีสารเสพติดผิดกฎหมายอยู่ในระบบ
ร่างกาย หรือมีฤทธิสุ์ ราหรือสารเสพติดอื่น ๆ ในระดับทีส่ ามารถเกิดผลเสียหายต่อการ
ปฏิบตั งิ านได้ จะต้องได้รบั โทษทางวินัย
▪ ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีก่ าหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้ องกันและควบคุมไม่ให้เกิด
อุบตั เิ หตุและปั ญหาสุขอนามัยจากการทางานให้กบั พนักงานและผูเ้ กี่ยวข้อง รวมทัง้ จัดให้มี
การตรวจสุขภาพกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
▪ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงสังคมและสิง่ แวดล้อม และจะปฏิบตั ใิ ห้ได้
ตามข้อกาหนด ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงข้อบังคับของหน่วยงานใน
พืน้ ที่ อาทิ สานักงานเขต สาธารณสุขเขต เป็ นต้น
▪ กรณีทไ่ี ม่มกี ฎหมายหรือระเบียบบังคับใช้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อสังคมและสิง่ แวดล้อมด้วย
ความรับผิดชอบ โดย
o ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานมีจติ สานึกและความรับผิดชอบต่อ
สิง่ แวดล้อม
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▪
▪

▪

▪

o ประชาสัมพันธ์กบั ชุมชนในเรื่องเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์กบั หน่วยงานอื่นเพือ่ ให้มกี ารรักษาสภาพแวดล้อม และปรับปรุงการ
ปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
o บริหารงานโดยมีเป้ าหมายในการป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทบทวน
และประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพือ่ ติดตามความก้าวหน้า
และเพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
บริษทั จะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่
อยู่รอบสถานประกอบการของบริษทั
บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ชุมชนและผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้อง มีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ คิดเห็นสาหรับ
โครงการต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อชุมชน หรือการร้องเรียนทีเ่ ป็ นผลมาจากการ
ดาเนินงานของบริษทั
บริษทั จะให้ความร่วมมือในการลดการเกิดขยะหรือของเสียจากกระบวนการให้บริการและ
การใช้งานทัวไป
่ และจะศึกษา รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในการกาจัดขยะหรือของเสียด้วย
วิธกี ารทีถ่ ูกต้อง
บริษทั จะประเมินความเสีย่ ง และผลกระทบในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม สุขภาพและ
ความปลอดภัยของชุมชน ก่อนทีจ่ ะมีการจัดสรรงบประมาณลงในกิจกรรม/โครงการใด ๆ

จรรยาบรรณเรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
บริษทั มีความมุ่งมันในกรป้
่
องกันและต่อต้านการคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบทัง้ ทางตรงและ/หรือ
ทางอ้อม และเพือ่ ให้การดาเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้นการคอร์รปั ชัน่ จะได้รบั การพิจารณา
และปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ บริษทั จึงได้จดั ทา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน”
่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้
โดยบริษทั กาหนด และบริษทั ย่อยปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เพือ่ มุ่งมันที
่ จ่ ะผลักดันและรักษา
วัฒนธรรมองค์กร อันเป็ นค่านิยมหลัก โดยยึดมันในการเคารพตนเอง
่
(Self-respect) ความรับผิดชอบ
และรับผิดรับชอบ (Accountability) และ ความซื่อสัตย์ ความครบถ้วน บูรณภาพ ความซื่อตรง ความ
มันคง
่ ความสมบูรณ์ และการรวมเป็ นหนึ่ง (Integrity) ขององค์กรไว้
1. การบริ จาคเพื่อการกุศลและเพื่อการสาธารณประโยชน์
บริษทั มีนโยบายบริจาคเพือ่ สาธารณประโยชน์แก่โรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข
หน่วยงานอื่นหรือองค์กร โดยอานาจอนุมตั กิ ารบริจาคเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในตารางอานาจดาเนินการ
2. การรับบริ จาค
บริษทั ไม่มนี โยบายในการรับบริจาคทีไ่ ม่เหมาะสม
3. การให้เงิ นสนับสนุน
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การให้เงินสนับสนุน หมายถึง เงินทีจ่ ่ายให้ลูกค้า คู่คา้ ผูร้ ่วมทุน หรือบุคคลอื่น อย่าง
สมเหตุสมผล โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษทั หรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
และเหมาะสมแก่โอกาส มีความโปร่งใส
4. การรับเงิ นสนับสนุน
บริษทั ไม่มนี โยบายในการรับเงินสนับสนุนทีไ่ ด้มาโดยมิชอบ
5. กระบวนการและการควบคุมในการพิ จารณา การขออนุมตั ิ การบริ จาคและการให้เงิ น
สนับสนุน
1)
2)
3)
4)

การบริจาคและการให้เงินสนับสนุน ควรสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั
มีการกาหนดวัตุประสงค์ทช่ี ดั เจนในการบริจาคและให้เงินสนับสนุนเหล่านัน้
มีการกาหนดระยะเวลา
มีรายชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทีเ่ ฉพาะเจาะจงในการรับบริจาค หรือรับการสนับสนุน
เพือ่ นาไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
5) มีหลักฐานการรับสิง่ ของหรือใบเสร็จรับเงินทีถ่ ูกต้องหรือหลักฐานการรับเงินอื่น เช่น หนังสือ
ขอบคุณ เป็ นต้น
6) อานาจการอนุมตั เิ ป็ นไปตามระเบียบของบริษทั โดยใช้ “ตารางอานาจดาเนินการ” เพือ่
ประกอบการพิจารณา
6. การให้ของขวัญ หรือให้การรับรอง
บริษทั ไม่มนี โยบายทีจ่ ะให้ของขวัญในรูปแบบใด ๆ กับผูท้ ท่ี าธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่การให้
ของขวัญและให้การรับรองตามประเพณีนิยมทีอ่ ยู่ในเกณฑ์สมควร เพือ่ รักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูท้ า
ธุรกิจ โดยไม่หวังทีจ่ ะได้รบั การบริการหรือสิง่ ตอบแทนโดยเฉพาะเจาะจง ทีไ่ ม่ถูกต้องตามหลัก
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
การให้ของขวัญและให้การรับรอง ควรเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) ต้องเป็ นไปตามประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่โดยจะต้องกระทาด้วยความโปร่งใส
2) ต้องเป็ นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส
3) ต้องไม่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษทั
7. การรับของขวัญ หรือการรับการรับรอง
1) การรับของขวัญทีม่ มี ลู ค่าเกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต้องปฏิเสธการรับ หากไม่สามารถ
ปฏิเสธการรับได้ ผูร้ บั ของขวัญจะต้องรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดตามสายงาน โดยใช้
แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่นื ใด เพือ่ ส่งมอบให้เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษทั
หากของขวัญทีไ่ ด้รบั นัน้ เป็ นเงินสด ให้ปฏิเสธทุกกรณี
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2) การรับสิง่ ของ อันเนื่องจากการส่งเสริมการขาย จะต้องไม่ใช่การรับเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อตกลง
ในการทาธุรกิจร่วมกันและไม่เป็ นการรับเพือ่ ผลประโยชน์ของบุคคลใด โดยสามารถรับได้ใน
กรณีทเ่ี ป็ นการให้และรับระหว่างบริษทั ต่อบริษทั โดยไม่ขดั ต่อนโยบายในการต่อต้านการ
คอร์รปั ชัน่ และมีเอกสารการรับทีช่ ดั เจน สามารถตรวจสอบได้
3) การรับการรับรอง ควรเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
▪ ต้องเป็ นไปตามประเพณีนิยม ซึง่ มีธรรมเนียมปฏิบตั อิ ยู่โดยจะต้องกระทาด้วยความ
โปร่งใส
▪ ต้องเป็ นไปโดยประมาณตามสมควร และเหมาะสมกับโอกาส
▪ ต้องไม่ขดั กับกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็ นไปตามจรรยาบรรณและนโยบายของบริษทั
8. การรับส่วนลดจากคู่ค้า
การรับส่วนลดจากคู่คา้ ทัง้ ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดทีม่ มี ลู ค่า ควรเป็ นไปตามหลักปฏิบตั ิ
ทางธุรกิจทัวไปและโปร่
่
งใส
9. การลงทุนและการค้า
บริษทั มีนโยบายการลงทุนทีย่ ดึ มันในกรอบกติ
่
กาการแข่งขันที่ดี เพือ่ ให้เกิดความเป็ นธรรม
10. การจัดซื้อ จัดจ้าง
บริษทั จัดให้มกี ารจัดซือ้ จัดจ้างอย่างเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายและโปร่งใส โดยการจัดซือ้ จัดจ้าง ต้อง
นาเสนอให้ผมู้ อี านาจอนุมตั ติ ามตารางอานาจดาเนินการของบริษทั และจะต้องเป็ นไปตามระเบียบที่
บริษทั กาหนดไว้
11. งานบัญชีการเงิ น
การรับ-จ่ายเงิ น
บริษทั มีขอ้ ปฏิบตั ใิ นการรับหรือจ่ายเงิน ดังนี้
1) การรับเงิ นจากลูกค้า นิ ติบุคคลหรือบุคคลอืน่ ใด
1.1) ก่อนการรับเงิน ฝ่ ายการเงินต้องทราบทุกครัง้ ว่าเป็ นการรับเงินเพือ่ วัตถุประสงค์ใด
และมีเหตุอนั ควรให้รบั เงินจานวนดังกล่าว
1.2) ไม่เรียกหรือรับ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใด จากผูจ้ ่ายเงิน
เพือ่ ทีจ่ ะชะลอการรับเงินของบริษทั หรือทาให้บริษทั เกิดความเสียหายจากการไม่ได้
รับเงินหรือได้รบั ล่าช้าหรือได้รบั ไม่เต็มจานวน
2) การจ่ายเงิ นให้กบั เจ้าหนี้ นิ ติบุคคลหรือบุคคลอืน่ ใด
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2.1) ก่อนการจ่ายเงินทุกครัง้ ต้องมีการตรวจสอบการจ่ายเงินดังกล่าวเพือ่ วัตถุประสงค์ใด
และต้องผ่านการบันทึกบัญชีจากฝ่ ายบัญชีและเป็ นรายการทีถ่ ูกต้องตามหลักการ
บัญชีและกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
หากพบรายการทีไ่ ม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ให้รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบและ
หาแนวทางป้ องกันและแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2) ในการจ่ายเงินทุกครัง้ การอนุมตั สิ งจ่
ั ่ ายให้เป็ นไปตามตารางอานาจดาเนินการ
2.3) ให้ปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้หรือผูร้ บั เงินในลักษณะทีเ่ ท่าเทียมกัน โดยชาระเงินตามเงือ่ นไข
ทางธุรกิจทีเ่ หมาะสม ไม่เลือกปฏิบตั กิ บั เจ้าหนี้หรือผูร้ บั เงินรายใดด้วยความอคติหรือ
ลาเอียง
2.4) ไม่เรียกหรือรับ ไม่เสนอหรือให้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ใดกับ
เจ้าหนี้หรือผูร้ บั เงินในอันทีจ่ ะทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย
12. การป้ องกันการฟอกเงิ น
บริษทั จะดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
13. การปฏิ บตั ิ งาน งานทรัพยากรบุคคล
กระบวนการบริหารงานบุคคลของบริษทั ได้ครอบคลุมถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เริม่
ตัง้ แต่ การสรรหาว่าจ้าง การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน และการจ่ายสวัสดิการ
14. การสื่อสาร การอบรม และการเปิ ดเผยข้อมูล
บริษทั จะสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกเกีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในช่องทางทีเ่ หมาะสม
15. การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน หลักการ รวมทัง้ กฎหมายทีบ่ งั คับใช้เกี่ยวกับรายงาน
ข้อมูลบัญชีและการเงิน รวมทัง้ ข้อมูลทางธุรกิจต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
16. กระบวนการตรวจสอบ/การควบคุมภายใน
บริษทั ได้จดั ให้มกี ระบวนการตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุก ๆ ไตรมาสจากบริษทั ทีใ่ ห้บริการ
ตรวจสอบภายในทีม่ รี ายชื่ออยู่ในทะเบียนบริษทั ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้ความเป็ นอิสระและไม่
จากัดขอบเขตแก่ผตู้ รวจสอบในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ บริษทั ทีใ่ ห้บริการตรวจสอบภายในนี้ ได้ตรวจสอบ
ตามตารางอานาจดาเนินการ คาสังต่
่ าง ๆ ซึง่ ครอบคลุมเรื่อง การต่อต้านคอร์รปั ชันแล้
่ ว นอกจากนี้ยงั มี
การตรวจสอบบัญชีโดยสานักงานตรวจสอบบัญชีรบั อนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
บริษทั กาหนดขัน้ ตอนการรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้
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1) บริษทั ทีใ่ ห้บริการตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นทีพ่ บอย่าง
น้อยไตรมาสละครัง้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2) หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วน บริษทั ทีใ่ ห้บริการตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธาน
กรรมการตรวจสอบทันที
3) คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผูท้ าหน้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป
17. การติ ดตามและทบทวน
บริษทั กาหนดให้มกี ารติดตามการปฏิบตั งิ านตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ าง
สม่าเสมอ โดยผ่านกระบวนการการตรวจสอบภายใน และหากพบประเด็น หรือพบความเสีย่ งทีเ่ พิม่ ขึน้
จะนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ ายบริหาร เพือ่ ทบทวนปรับปรุงคู่มอื มาตรการต่อต้าน
คอร์รปั ชันให้
่ มคี วามเหมาะสมต่อไป

การแจ้งเบาะแส
บริษทั สนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสีย มีสว่ นร่วมใน
การสอดส่องดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ รายงานและร้องเรียนการกระทาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณหรือ
พฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมชิ อบของบุคคลในองค์กร เพือ่ ให้การดาเนิน ธุรกิจมีความ
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ บริษทั จึงกาหนดเป็ นมาตรฐานในการแจ้งเบาะแส รวมทัง้ จัด
ให้มกี ลไกในการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส และผูถ้ ูกร้องเรียนและให้ความสาคัญกับการเก็บข้อมูลการแจ้ง
เบาะแสเป็ นความลับ ซึง่ จะรับรูเ้ ฉพาะในกลุ่มบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายและเกีย่ วข้องด้วยเท่านัน้ เพือ่
สร้างความมันใจแก่
่
ผแู้ จ้งเบาะแส ดังนี้
มาตรการการแจ้งเบาะแส
1. มาตรการการแจ้งเบาะแส บริษทั สนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผูม้ สี ว่ นได้เสียแจ้งเบาะแสให้
บริษทั ทราบ โดยทันทีหากพบว่าการประพฤติผดิ หรือพฤติกรรมอันชวนสงสัยว่ามีการกระทาผิด
ในเรื่อง ดังต่อไปนี้
▪ การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ จรรยาบรรณในการ
ทาธุรกิจ
▪ การคอร์รปั ชันและการทุ
่
จริต
▪ การดาเนินการอันควรสงสัยเกีย่ วกับการฟอกเงิน การบัญชี การเงิน รวมถึงการควบคุมและ
การตรวจสอบ
2. คาจากัดความ
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▪ “การแจ้งเบาะแส” หมายถึง การให้ขอ้ มูลต่อบริษทั เกีย่ วกับการดาเนินการทีเ่ ชื่อได้ว่ามีการ
กระทาผิดตาม 1
▪ “ผูแ้ จ้งเบาะแส” หมายถึง กรรมการ พนักงาน ผูม้ สี ว่ นได้เสีย หรือ บุคคลภายนอก
▪ “ผูร้ บั แจ้งเบาะแส” หมายถึง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
3. ช่องทางและวิ ธีการแจ้งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเบาะแสสามารถแจ้งเบาะแสได้เป็ นหนังสือที่ “กล่องรับแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสการกระทาผิด” ณ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม สานักงาน เลขที่ 432, 434, 436, และ 438
ถนนราชวิถี แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โดยมีวิธีการแจ้งเบาะแส ดังนี้
1) ผูแ้ จ้งเบาะแสส่งเรื่องเป็ นหนังสือที่ “กล่องรับแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิด”
2) ผูร้ บั แจ้งเบาะแส นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แล้วหากมีมลู จะแต่งตัง้ คณะสืบสวนข้อเท็จจริงตามเบาะแสทีร่ อ้ งเรียน ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ถู้ ูก
ร้องเรียนเป็ นบุคลากรในสายงานหรือในโครงการ ผูบ้ งั คับบัญชาในสายงานหรือ
ผูบ้ งั คับบัญชาในโครงการดังกล่าวจะไม่ร่วมการค้นหาข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็ นการชีแ้ จง
ข้อเท็จจริง ตามทีค่ ณะสืบสวนข้อเท็จจริงร้องขอ
3) ผูร้ บั แจ้งเบาะแส ทีไ่ ด้รบั รายงาน จะต้องเก็บข้อมูลทัง้ หมดเป็ นความลับโดยไม่เปิ ดเผยข้อมูล
ให้บุคคลทีส่ ามหรือบุคคลภายนอก หากไม่ได้รบั การอนุญาตจากประธานฯ ทัง้ นี้ ในการ
ค้นหาข้อเท็จจริงเกีย่ วกับเบาะแสดังกล่าว จะไม่มกี ารเปิ ดเผยชื่อผูแ้ จ้งเบาะแสและผูถ้ ูก
ร้องเรียน เพือ่ ป้ องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวได้รบั ผลกระทบ
4) ผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง และการดาเนินการของบริษทั
ภายใน 2-4 สัปดาห์หลังการแจ้งเบาะแส หากการค้นหาข้อเท็จจริงไม่แล้วเสร็จภายใน
กาหนด คณะสืบสวนข้อเท็จจริงจะรายงานความก้าวหน้าให้ผแู้ จ้งเบาะแสทราบทุก ๆ 2
สัปดาห์
4. ข้อมูลเกีย่ วกับผู้แจ้งเบาะแส
ผูแ้ จ้งเบาะแสควรแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพือ่ ให้บริษทั สามารถติดต่อและสอบถาม
ข้อมูลเพิม่ เติมได้
ในกรณี ผูแ้ จ้งเบาะแสไม่ประสงค์ทจ่ี ะเปิ ดเผยชื่อ บริษทั อาจสืบค้นเบาะแสทีไ่ ด้รบั แจ้งหากเชื่อได้
ว่า เบาะแสดังกล่าวจะทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั
5. การปกป้ องผู้แจ้งเบาะแส
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เพือ่ สร้างความมันใจให้
่
แก่ผแู้ จ้งเบาะแส บริษทั จะดาเนินการปกป้ องผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะเก็บชื่อ
ผูแ้ จ้งเบาะแสรวมทัง้ รายงานการแจ้งเบาะแสและการค้นหาข้อเท็จจริงเป็ นความลับ ซึง่
ผูเ้ กีย่ วข้องเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล
ผูแ้ จ้งเบาะแสจะได้รบั การปกป้ องไม่ให้ได้รบั ผลกระทบในการทางาน ผูท้ ก่ี ลันแกล้
่
งผูแ้ จ้งเบาะแส
หรือเปิ ดเผยข้อมูลของผูแ้ จ้งเบาะแสโดยมีเจตนาทีไ่ ม่สุจริต จะต้องได้รบั การลงโทษตามควรแก่
กรณี
นอกจากนี้ ผูร้ บั แจ้งจะต้องกาหนดมาตรการเพือ่ คุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส พยาน และบุคคลทีใ่ ห้
ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน เพือ่ มิให้ได้รบั อันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม
อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส การเป็ นพยาน หรือการให้ขอ้ มูล
6. การปกป้ องผู้ถกู ร้องเรียน
บริษทั ตระหนักในความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อผูถ้ ูกร้องเรียน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ ูก
ร้องเรียนเป็ นความลับในช่วงการสืบสวนและพิจารณาผลการสืบสวนข้อเท็จจริง หากยังไม่มกี าร
ตัดสินใจเรื่องดังกล่าว ทัง้ นี้คณะสืบสวนจะให้โอกาสผูถ้ ูกร้องเรียนในการชีแ้ จงข้อร้องเรียนก่อนที่
จะพิจารณาตัดสินข้อร้องเรียนนัน้ รวมทัง้ รับทราบผลการสืบสวนข้อเท็จจริง
7. การจงใจให้เบาะแสทีเ่ ป็ นเท็จ
หากผูแ้ จ้งเบาะแสจงใจแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จจะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองภายใต้มาตรการนี้ และ
จะได้รบั โทษทางวินัย หรือถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
8. การพิ จารณาบทลงโทษ
หากผลการสอบสวนพบว่า ผูถ้ ูกร้องเรียนมีความผิดจริง หรือผูแ้ จ้งเบาะแสจงใจแจ้งข้อ ความอัน
เป็ นเท็จ ให้ผรู้ บั แจ้งเบาะเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและกาหนดแนวทางการลงโทษทางวินัยและ
ตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องต่อผูม้ อี านาจดาเนินการพิจารณาดาเนินการ
9. การรายงานการแจ้งเบาะแส
ผูร้ บั แจ้งเบาะแสเป็ นผูร้ ายงาน และนาเสนอรายงานการแจ้งเบาะแสทัง้ หมดต่อคณะกรรมการ
บริษทั และเลขานุการคณะกรรมการบริษทั จะรวบรวมข้อมูลและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั ให้
ความเห็นชอบ เพือ่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี
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1. ข้าพเจ้าได้รบั และอ่านข้อความใน “จรรยาบรรณทางธุรกิจ ของกลุ่มบริษทั อี ฟอร์ แอล เอม
จากัด (มหาชน)” แล้ว
2. ข้าพเจ้าเข้าใจและจะยึดถือหลักการในจรรยาบรรณฯ ฉบับนี้ เป็ นหลักปฏิบตั ใิ นการดาเนินงาน
ให้ดที ส่ี ุด
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