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จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบัติที่ดี คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดมาตรฐานของจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทภายใต้ กรอบคุณธรรม ความซื่อสัตย์ในวิถีทางที่สร้ างสรรค์ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
เสมอภาคเท่าเทียม เพื่อสร้ างรากฐาน และรักษาภาพพจน์ให้ เป็ นบริ ษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร
พนักงาน
เราเห็นคุณค่าของพนักงานและสนับสนุนให้ มี การพัฒ นาบุคลากร และใช้ ความรู้ ความสามารถในการ
ทางานอย่างเต็ม ที่ เราจัดสถานที่ทางานให้ มี สภาพแวดล้ อมที่ดี มี ความปลอดภัย ถูกสุขอนามัยในทุกสถานที่
ประกอบการ มีความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เราชื่นชมพนักงานทุกคนที่มีผลงานดีเด่น ขยันขันแข็ง และ
ร่ วมมือร่ วมใจกันทางานกันเป็ นทีม มีความสามัคคี รักองค์กร สนับสนุ นให้ ทางานด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต เห็นกับ
ประโยชน์สว่ นรวมขององค์กรเป็ นสาคัญ
ลูกค้ า
เรามุ่งมั่นในการนาเสนอ ผลิตภัณฑ์อาหารที่นอกจากจะอร่ อยมากแล้ วยัง ปลอดภัยในการบริ โภคตาม
มาตรฐานสากลของทุกประเทศที่ผลิต และตามมาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยา เรารับฟั งความคิดเห็นของ
ลูกค้ าในเรื่ องต่าง ๆ และนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพ ด้ วยความรวดเร็ว ความยุติธรรม เพื่อให้ ลกู ค้ า
ได้ รับความพึงพอใจอย่างที่สดุ
คู่ค้า และ หุ้นส่ วนทางธุรกิจ
เรายึดถือหลักการมีผ ลประโยชน์ร่วมกันของทัง้ สองฝ่ ายในระยะยาว และตอบแทนอย่างเหมาะสมกับ
หุ้นส่วนธุรกิจที่ให้ ความร่ วมมือในการทางาน อย่างยุติธรรม ซื่อสัตย์และจริ งใจ ไม่ตงใจเอาเปรี
ั้
ยบ และปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย โดยปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื ้นฐานของความเป็ นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม เพื่อก้ าวไปสู่การ
เป็ นพันธมิตรในระยะยาว
ผู้ถือหุ้น
เราให้ ค ามั่น ที่ จ ะด าเนิ น ธุ รกิ จ ตามนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ตามมาตรฐานอัน เป็ นที่ ย อมรั บ
โดยทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ผู้ถื อหุ้นจะได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ โครงสร้ างองค์กร ฐานะทาง
การเงิน และผลประกอบการ อย่างสม่าเสมอ รวดเร็ว และตามที่เป็ นจริง
เราตัง้ ใจให้ ผ้ ูถือหุ้นพอใจกับผลตอบแทนที่ได้ รับ ในขณะเดียวกันก็จะรักษาเงินทุนหมุนเวียนให้ เพียงพอ
ในการดาเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืน
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สังคมส่ วนรวม
เราสนับสนุนการเคารพในสิทธิมนุษยชน เราเป็ นผู้ประกอบการที่ดีของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ทัง้ ในด้ านการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมมีมาตรการและวิธีปฏิบตั ิภายในองค์กรที่แสดงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม และบริ ษัทมีนโยบายในการต่อต้ านการทาผิดกฎหมายบ้ านเมืองและการคอร์ รัปชัน่
ในทุกรูปแบบ
ความซื่อสัตย์ สุจริตในที่ทางาน
1

นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
บุคลากรของบริ ษัททุกคนเป็ นส่วนสาคัญที่สุดในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัท บริ ษัทให้ ความสาคัญกับ
พนักงานทุกคน โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความสามัคคีและสร้ างสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานที่ดีและปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะ
้
ยาว มีสวัสดิการที่ดีให้ แก่พนักงาน
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บริ ษัทต้ องปฏิบัติต่อบุคลากรของบริ ษัททุกคนอย่างเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่ง แยกถิ่นกาเนิด
เชือ้ ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ ชาติตระกูล สถานศึกษาหรื อสถานะอื่นใดไม่ว่ า จะ
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานหรื อไม่ก็ตาม โดยถือเป็ นหลักในการรับสมัครงานด้ วย พนักงานทุกคนมีโอกาสที่
เท่าเทียมกัน บริ ษัทพยายามให้ ค่าจ้ างที่เท่าเทียมกันในการทางานที่เท่ากัน ระดับที่เท่ากัน และในสถานที่
คล้ ายคลึงกันและจะไม่ยอมให้ มีการ ละเมิดหรือการเลือกปฏิบตั ิเกิดขึ ้น
2.
บริ ษัทต้ องให้ โอกาสบุคลากรของบริ ษัททุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนและ
สวัสดิการที่เหมาะสม สร้ างแรงกระตุ้นในการทางาน ทัง้ ในรู ปของเงินเดือน โบนัส และค่าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานที่เหมาะสม อีกทัง้ ให้ โอกาสพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงานโดยการอบรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกบริษัท ทังระยะสั
้
นและระยะยาวและเปิ
้
ดโอกาศให้ ศกึ ษาเพิ่มเติมทังในระดั
้
บอุดมศึกษาด้ วย
3.
บริษัทรับรู้และเคารพในเสรีภาพของพนักงาน ในการเลือกที่จะจัดตังหรื
้ อการเข้ าร่วมกับองค์กรใด ๆ ภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ และแรงงานสัมพันธ์ที่มีอยู่ บริ ษัทเคารพซึ่งสิทธิของลูกจ้ างที่แสดงออกผ่านทางสหภาพ
แรงงานและองค์กรลูกจ้ าง ต่าง ๆ และบริ ษัทจะร่ วมเจรจาต่อรองไม่ ว่าด้ วยตัวเองหรื อผ่านทางสมาคม
นายจ้ าง เพื่อให้ สามารถบรรลุถึงข้ อตกลงในเงื่อนไขการจ้ างงาน
4.
บริ ษัทจะกระทาทุกสิ่ง ที่เหมาะสมและสามารถกระทาได้ ในการป้องกันสุขภาพและรักษาความปลอดภัย
ให้ แก่พนักงาน
5.
ค่าจ้ างและการจ่ายเงินค่าตอบแทนและชั่วโมงการทางานจะเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานและอย่างน้ อย
ที่สดุ จะเป็ นไปตามบรรทัดฐาน ของอุตสาหกรรมนัน้ ๆ
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นโยบายการปฏิบัติของพนักงาน
บุคลากรของบริ ษัท ทุก คนพึง ปฏิ บัติง านด้ วยความตัง้ ใจเพื่ อให้ ก ารดาเนิ นธุ รกิจ ของบริ ษัทเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ มีหน้ าที่ดแู ลรักษาการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์สงู สุด และเหมาะสมในการดาเนิน
กิจการ มีความสามัคคี และให้ ความช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ ปั ญหาร่ วมกันในการ
ทางาน
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บุคลากรของบริษัททุกคนต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ในความรับผิดชอบด้ วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสานึก
ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่ทางานส่วนตัวในเวลาทางาน ไม่ทาธุรกิจหาผลประโยชน์กับบริ ษัท และปฏิบตั ิตาม
นโยบายในเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์กบั บริษัท
2.
บุคลากรของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิงานตามสายบังคับบัญชา รับคาสัง่ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บงั คับบัญชา
ของตน หากไม่มีความจาเป็ นจะไม่ข้ามสายการบังคับบัญชา หลีกเลี่ยงการวิพากษ์ วิจารณ์ผ้ ูบงั คับบัญชา
และผู้ร่วมงาน ที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบุคคลนัน้ หรื อต่อบริ ษัท ทังนี
้ ้ บุคลากรของบริ ษัทควรเปิ ด
โอกาสและเปิ ดใจรับฟั งความคิดเห็นของ ผู้บงั คับบัญชา ผู้ใต้ บงั คับบัญชา และ เพื่อนร่ วมงานอย่างมีสติ
ปราศจากอคติ และพิจารณาด้ วยเหตุและผล
3.
บุคลากรของบริ ษัทต้ องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่ง กายเหมาะสมต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสม
กับหน้ าที่การงาน ธรรมเนียมท้ องถิ่น โดยไม่สร้ างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการ
กระทาใด ๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริ ษัททังในที
้ ่สาธารณะและในโซเชียลมีเดีย
4.
บุคลากรของบริษัทควรให้ ความร่วมมือในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ ้นเพื่อสร้ างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
รวมทังกิ
้ จกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ ้น
5.
ห้ ามบุคลากรของบริ ษัทกระทาการที่ก่อความเดือดร้ อนราคาญ บัน่ ทอนกาลังใจผู้อื่นก่อให้ เกิดความเป็ น
ปฏิปักษ์ หรื อรบกวนการปฏิบตั ิงาน ที่มีลกั ษณะเป็ นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของบริ ษัทหรื อ
บุคคลภายนอกที่เข้ ามาติดต่อธุ รกิจ ทัง้ นีร้ วมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี ย้ วพาราสี การลวนลาม
การอนาจาร
6.
บุคลากรของบริ ษัทจะต้ องรักษาความถูกต้ องในการบันทึกค่าใช้ จ่าย และการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ตาม
ระเบียบ และ หลักการบัญชีของบริ ษัท หากมีการลดราคาสินค้ า จะต้ องลงบันทึกตามข้ อเท็จจริ ง การทา
รายงานต่าง ๆ ต้ องตรวจสอบข้ อมูลให้ น่าเชื่อถือได้ ทาให้ ถูกต้ อง ตามความจริ ง การใช้ ข้อมูลที่ร้ ูอยู่ว่าเป็ น
เท็จในการทารายงานถือเป็ นความผิด
7.
เมื่อพบเห็น หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ การทาผิดกฎหมาย หรือมีเหตุที่น่าเชื่อได้ ว่าจะเกิด
ความเสียหายแก่บริ ษัท พนักงานต้ องรายงานผู้บงั คับบัญชา หรือ ผ่านช่องทางการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนให้ บริ ษัท
ทราบทันที
8.
บุคลากรของบริ ษัทต้ องใช้ ทรัพย์สิน และ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดการสิ ้นเปลืองน้ อยที่สุด โดยอย่างน้ อยให้
เสมือนกับการใช้ ทรัพย์สิน และทรัพยากรของตนเอง
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การมีส่วนได้ เสียและการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บุคลากรของบริ ษัทจะต้ องหลีกเลี่ยงมิให้ ตนมีส่วนเกี่ยวข้ องในธุรกิจการค้ า หรื อผลประโยชน์ทางการเงินที่
เกี่ยวข้ องกับกิจการของบริ ษัท ข้ อผูกมัดหรือผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็ นโดยตรงหรื อโดยอ้ อมกับตนเอง ครอบครัว
หรือผู้ใกล้ ชิด ซึง่ อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในผลประโยชน์ ทังนี
้ ้บุคลากรของบริ ษัทจะต้ องเปิ ดเผยให้ ผ้ บู ังคับบัญชา
ในลาดับสูงกว่ารับทราบ
การมีผลประโยชน์ทางการเงินไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมในบริ ษัทคู่แข่งหรื อผู้จาหน่ายสินค้ าหรื อให้ บริ การ
โดยไม่แจ้ งให้ บริษัททราบถือเป็ นความผิด
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
ห้ ามบุคลากรของบริ ษัทใช้ อิทธิพล หรื ออานาจของตนทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทกั บตนเอง ห้ างหุ้นส่วนหรือ
นิติบุคคลที่ตนถือหุ้นอยู่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกคน เว้ นแต่จะมีการเปิ ดเผยส่วนได้ เสียแล้ ว และได้ รับอนุญาต
เป็ นการเฉพาะหรือได้ รับอนุมตั ิในหลักการให้ ทาได้
2.
บุคลากรของบริ ษัทหรื อบุคคลที่เกี่ยวโยง สามารถทาธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้ าทั่วไป โดยปราศจาก
การใช้ อิทธิพลของบุคลากรของบริ ษัท และมีข้อตกลงทางการค้ าที่วิญญู ชนจะพึงกระทากับคู่ค้าทั่วไปกับ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
3.
การเข้ าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมมีส่วนได้ เสีย บุคคลผู้มีส่วนได้ เสียนัน้ ควรงดออกเสียง
หรื อออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณา วิเคราะห์ วิจารณ์
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนนัน้
4.
กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารต้ องพิจารณาความขัดแย้ งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัทย่อย/บริ ษัทร่ วม อย่างรอบคอบด้ วยความซื่อสัตย์สุจริ ต อย่างมีเหตุผลและเป็ น
อิสระ ภายใต้ กรอบจริ ยธรรมที่ดี โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริ ษัท รายการระหว่างกันที่สาคัญต้ อง
ได้ รับการพิจารณาและอนุมตั ิจากคณะกรรมการก่อนเสมอ
5.
กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้ องรายงานการมีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารจัดการกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม และการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัทของตน หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ ในกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6.
ผู้บริ หารและพนักงาน KCG ทุกคน ต้ องหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางประโยชน์กบั บริ ษัท อันอาจเกิดจากการ
มีส่วนได้ เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมกับธุรกิจอื่นทัง้ ที่เป็ นคู่แข่งกับบริ ษัทหรื อคู่ค้าตัวแทนจาหน่ายสินค้ า
ผู้จดั ส่ง รวมถึงบริษัทที่ปรึกษา
7.
ผู้บริ หารตัง้ แต่ระดับผู้จัดการแผนกขึน้ ไป จะต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบว่า ตนเองหรื อบุคคล ในครอบครั ว
( พ่อแม่ คู่สมรส บุตร ) เป็ นลูกจ้ าง ถือหุ้น ( ยกเว้ นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ) หรื อ มีส่วนในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทที่เป็ นคู่แข่ง หรือ คู่ค้าตัวแทนจาหน่ายสินค้ า ผู้จดั ส่ง รวมถึงบริ ษัทที่ปรึกษา
7.1 หากมิได้ มีส่วนได้ เสีย ผู้บริ หารตัง้ แต่ระดับผู้จัดการแผนกขึน้ ไปจะต้ องกรอกแบบฟอร์ ม หนังสือ
รับรองตามเอกสารที่แนบ 1 และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องแจ้ งให้ บริษัททราบภายใน 30 วัน
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เคซีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
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8.

7.2 ผู้บริหารตังแต่
้ ระดับผู้จดั การแผนกขึ ้นไป ที่เข้ าทางานใหม่จะต้ องลงนามรับรองพร้ อมสัญญาจ้ าง
เพื่อให้ การบริ หารงานภายในเป็ นไปอย่างโปร่งใส พนักงานระดับหัวหน้ างานซึ่งมีอานาจในการประเมินผล
งานให้ คณ
ุ ให้ โทษได้ จะต้ องไม่มีความสัมพันธ์ กับพนักงานที่เป็ นลูกน้ องของตนไม่ว่ าในฐานะ สามีภรรยา
พ่อแม่กบั ลูก หรือ ความสัมพันธ์ฉนั ชู้สาว
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ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทต้ องใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของบริ ษัทและชุมชน สนับสนุนให้ มีการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด เหมาะสม ไม่ใช้ อย่างสิ ้นเปลือง
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บริ ษัทต้ องส่งเสริ มให้ ความปลอดภัยเป็ นวาระสาคัญ โดยจัดทาข้ อกาหนดและมาตรฐานด้ านคุณภาพ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อม ที่ มี ม าตรการไม่ น้ อยกว่ า ที่ ก ฎหมายก าหนดตาม
มาตรฐานสากล บุคลากรของบริษัทต้ องศึกษา และปฏิบตั ิตามกฎหมาย นโยบาย ข้ อกาหนด มาตรฐานและ
คู่มือด้ านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่ งครัด
โดยต้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านคุณภาพ ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม ตามที่
บริษัทกาหนด
2.
บริ ษัทจะดาเนินการทุกวิถีทางเพื่อควบคุม และป้องกันความสูญเสียในรู ปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก
อุบตั ิเหตุ อัคคีภยั การบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน ทรัพย์สินสูญหายหรื อเสียหาย การละเมิดระบบ
รั ก ษาความปลอดภัย การปฏิ บัติ ง านไม่ ถู ก วิ ธี และความผิ ด พลาดต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตลอดจนรั ก ษา
สภาพแวดล้ อมในการทางานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของบริ ษัท และมีการซักซ้ อมแผนการรั กษาความ
ปลอดภัยเป็ นประจ า ทัง้ นี ้ ถือเป็ นหน้ าที่รับผิดชอบของผู้บริ หารและบุคลากรของบริ ษัทในการรายงาน
อุบตั ิเหตุ อุบตั ิการณ์โดยปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่กาหนดไว้
3.
หากพบว่าการปฏิบัติงานใดไม่ ปลอดภัย หรื อไม่อาจปฏิบั ติตามข้ อกาหนดและมาตรฐานด้ านคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ่ง แวดล้ อม หรื อพบว่าการปฏิบัติง านมี ผลกระทบด้ านสิ่ง แวดล้ อม
ให้ บุคลากรของบริ ษัทยุติการปฏิบตั ิงานเท่าที่ทาได้ ชวั่ คราว เพื่อแจ้ งผู้ร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา และฝ่ ายงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการแก้ ไข หรือวางแผนแก้ ไขต่อไป ห้ ามปฏิบตั ิงานต่อไปโดยเด็ดขาด
5

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริ ษัทต้ องส่งเสริ มให้ มีการวิจยั และพัฒนาเพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างราบรื่ น ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่
บริ ษัท และบุคลากรของบริ ษัทต้ องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริ ษัทในการเสริ มสร้ างความเข้ าใจ
ต่อบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริ ษัท โดยต้ องมีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้ งาน และเคารพลิขสิทธิ์
ของเจ้ าของทรัพย์สินทางปั ญญา

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เคซีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
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แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บริ ษัทต้ องส่งเสริ มให้ บุคลากรของบริ ษัทสร้ างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลตอบแทนจากงานและ
ลิขสิทธิ์เหล่านัน้ ย่อมเป็ นของบุคลากรนัน้ เอง แต่งานใดเป็ นงานที่ได้ รับมอบหมายจากบริ ษัท ให้ จัดทาขึ ้น
เป็ นงานที่ใช้ ข้อมูลของบริ ษัท หรื อเป็ นงานที่เรี ยนรู้จากบริ ษัทให้ บริ ษัทเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิ์
2.
บุคลากรของบริ ษัทที่มีหน้ าที่รักษาความลับทางการค้ า สูตรลับทางการค้ าหรื อวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็ น
ความลับ ต้ องรักษาความลับให้ ปลอดภัยที่สดุ ไม่ให้ รั่วไหล
3.
บริ ษัทต้ องส่งเสริ มให้ บุคลากรของบริ ษัทใช้ สื่ออินเตอร์ เน็ตเพื่อประโยชน์ในการทางาน บุคลากรของบริ ษัท
ต้ องไม่กระทาการอันเป็ นการรบกวนระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตของผู้อื่นในสานักงาน ไม่ใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเผยแพร่ ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม หรื อละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้ าง
ความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ ซึ่งสื่อลามก อนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็ นการรบกวน
สร้ างความราคาญ หรือที่เป็ นการโฆษณาสินค้ า ธุรกิจและบริการนอกเหนือจากสินค้ าและบริ การของบริ ษัท
และการส่ง Spam mail เป็ นต้ น
4.
บุคลากรของบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิงานโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้ องตามกฎหมาย ห้ ามติดตัง้
และใช้ งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในอุปกรณ์ของบริ ษัทโดยเด็ดขาด
5.
บุคลากรของบริ ษัทต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคล
อื่นเข้ าถึงรหัสผ่านของตน รวมทังไม่
้ ใช้ อินเตอร์ เน็ตเข้ าไปยังเว็บไซต์ที่มีความเสี่ยง และอาจจะเป็ นอันตราย
ต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
6.
กรณีที่บุคลากรของบริ ษัทขออนุญาตให้ ผ้ ูปฏิบตั ิงานสมทบหรื อพนักงานของผู้รับจ้ างใช้ ระบบสารสนเทศ
ของบริ ษัท บุคลากรผู้ข อนัน้ ต้ องควบคุม การใช้ ง านของผู้ปฏิ บัติง านสมทบหรื อ พนักงานของผู้รั บ จ้ า ง
และต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับบริ ษัทจากการใช้ ระบบสารสนเทศนัน้
7.
บริษัทจะเข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบสารสนเทศของบุคลากรของบริ ษัท
เพื่อป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท
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นโยบายการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บุคลากรของบริ ษัท รวมถึงผู้บริ หาร ต้ องไม่นาข้ อมูลภายในบริ ษัทฯ ที่ได้ รับทราบจากการปฏิบัติห น้ าที่
ไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ กบั ตนเองหรื อบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ ข้อมูลภายในบริษัท แม้ จะพ้ นสภาพหรื อ
สิ ้นสุดการปฏิบตั ิหน้ าที่แล้ ว
การนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับบริษัทไปใช้ เพื่อการศึกษาส่วนตัว ควรได้ รับอนุญาตจากผู้บงั คับบัญชาก่อนเสมอ
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บุคลากรของบริ ษัทแม้ จะเกษี ยณอายุ ลาออก หรื อสิ ้นสุดการทางานกับบริ ษัทแล้ ว ควรจะต้ องรักษาและ
ไม่เปิ ดเผยความลับของบริษัท
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2.
3.

4.

5.

6.

บุคลากรที่ได้ ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สาคัญและอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นของบริ ษัทต้ องระงับการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้ อย 15 วัน ก่อนที่ข้อมูลภายในนันจะเปิ
้
ดเผยต่อสาธารณชน
ข้ อมูลภายในเป็ นข้ อมูลในการดาเนินการและบริ หารกิจการอันเป็ นข้ อมูลลับของบริ ษัท ที่ยังไม่เปิ ดเผย
สู่สาธารณะ หากเปิ ดเผยแล้ วย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคลากรของบริ ษัทต้ องรักษา
ข้ อมูลภายในไว้ เป็ นความลับ และต้ องไม่นาข้ อมูล ภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนไปบอก
ผู้อื่น หรือนาข้ อมูลภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบหรื อทาให้ ประโยชน์ของบริษัทลดลง
การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยบุคลากรของบริ ษัทที่มีอานาจหน้ าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผย
ข้ อมูล เมื่อถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผย ให้ แนะนาผู้ถาม สอบถามผู้ที่มีหน้ าที่เปิ ดเผย
ข้ อมูลนัน้ เพื่อให้ การให้ ข้อมูลถูกต้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
บุคลากรของบริ ษัทควรเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ นเอกสารและ / หรื อข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เผื่อมีการเรี ยกใช้
เอกสารบางประเภทต้ องมีการรักษาไว้ ตามที่กฎหมายกาหนด บุคลากรของบริษัทควรทาการศึกษาเป็ นกรณี
ไป เมื่อครบกาหนดจึงนาเอกสารไปทาลาย
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงจะต้ องแจ้ งต่อคณะกรรมการหรื อผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการ
ซื ้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้ อย 1 วันล่วงหน้ าก่อนทาการซื ้อขาย

ความซื่อสัตย์ สุจริตในการทาธุรกิจ ข้ อพึงปฏิบัติ
1

นโยบายการปฏิบัติต่อผลิตภัณฑ์
บริ ษั ท จะผลิ ต และจ าหน่ า ยเฉพาะผลิ ต ภัณฑ์ ที่ ป ลอดภัย ในการบริ โ ภค ในราคาที่ เ หมาะสม สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริ โภค โดยมีการรับรองกรรมวิธีการผลิตตามระบบที่แสดงถึงความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค มุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตอย่างสม่าเสมอ
บริษัทจะให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายแก่ลกู ค้ า เพื่อให้ ลกู ค้ ามีข้อมูล อันเป็ นประโยชน์
เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2

นโยบายการป้องกันการละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา
บริษัทเคารพในทรัพย์สินทางปั ญญาของสิทธิผ้ อู ื่น และจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินงานทางธุรกิจ
เรามีนโยบายที่จะใช้ ซอฟต์แวร์ เฉพาะที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย และไม่อนุญาตให้ พนักงานนาซอฟต์แวร์
เถื่อนเข้ ามาใช้ กับอุปกรณ์ของบริษัท
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3

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้ า
บริ ษัทคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้ า โดยต้ องให้ บริ การลูกค้ าด้ วย
ความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
บริ ษัทมุ่ง มั่นพัฒ นาสิ นค้ า และบริ การที่มี คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าด้ วยราคาที่
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
4

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้ าอย่างเป็ นธรรม ไม่ใช้ วิธีที่ไม่ถูกต้ องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี บริ ษัท
ดาเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี การดาเนินธุรกิจจะต้ องคานึงถึงการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตี
คู่แข่งโดยปราศจากข้ อมูลอย่างสมเหตุสมผล
5

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกหนีแ้ ละเจ้ าหนี ้
ภายใต้ การกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทยังให้ ความสาคัญกับคู่ค้า ลูกหนี ้และเจ้ าหนี ้ โดยปฏิบตั ิอย่างเสมอ
ภาคบนพื ้นฐานของการดาเนินธุรกิจที่เป็ นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียม ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
คู่ค้า
1.
บริ ษัทสนับสนุนการปฏิบตั ิอย่างโปร่งใส เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อคู่ค้าของบริ ษัท ทังการปฏิ
้
บตั ิระหว่าง
คู่ค้าเองและการปฏิบตั ิระหว่างคู่ค้ากับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
2.
บุ ค ลากรของบริ ษั ท ต้ อ งไม่ เ รี ย กรั บ ประโยชน์ จ ากคู่ ค้ า วางตัว เป็ นกลาง และปฏิ บัติ ต ามข้ อปฏิ บั ติ
ในจรรยาบรรณว่าด้ วยการมีสว่ นได้ เสียและการขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด
3.
บุคลากรของบริษัทต้ องเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับคู่ค้าไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงตามสมควร
4.
บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาอย่างเคร่ งครัด หากพบว่าบริ ษัทหรื อคู่ค้ามีเหตุที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ ไขต่อไป
ลูกหนี ้
1.
กาหนดกระบวนการในการดาเนินธุรกิจที่เหมาะสม และสอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้ เกิดลูกหนี ้
ในระบบมากเกินไป ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2.
กาหนดกระบวนการในการติดตามหนี ้ และมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่ องนีโ้ ดยเฉพาะ เพื่อกาหนดเป็ นมาตรฐาน
ที่ดีในการบริหารหนี ้ รวมถึงการปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3.
ผู้ที่มีหน้ าที่ในการบริ หารหนี ้ จะต้ องได้ รับการอบรมพัฒนาให้ มีความชานาญในเรื่ องนี ้ เพื่อป้องกันการ
ร้ องเรียนเรื่องการติดตามหนี ้ที่ไม่เหมาะสม
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เจ้ าหนี ้
1.
บริ ษั ท ดู แ ลให้ มี ก ารช าระคื น เงิ น กู้ และดอกเบี ย้ ให้ กั บ เจ้ าหนี เ้ งิ น กู้ ยื ม ทุ ก ประเภทอย่ า งครบถ้ วน
ตามกาหนดเวลาและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลง
2.
บริ ษัทไม่ใช้ เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุ ประสงค์ในการกู้ยืมเงิน ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจะพิจารณาเหตุผลความ
จาเป็ น ก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงินหรือค ้าประกันอย่างดีที่สดุ
3.
บริ ษัทไม่ปกปิ ดข้ อมูลหรื อข้ อเท็จจริ ง อันทาให้ เกิดความเสียหายแก่เจ้ าหนี ้แต่จะเปิ ดเผยข้ อมูลที่จาเป็ นแก่
เจ้ าหนี ้อย่างครบถ้ วน
4.
บริษัทมุ่งมัน่ บริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้เงินเงื่อนไขและการค ้าประกันที่
ได้ ตกลงกับเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ มีการผิดนัดชาระหนี ้เกิดขึ ้น และคงความสามารถในการชาระหนี ้ไว้
ให้ ดีที่สดุ
5.
ในกรณีที่มีเหตุต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การกู้ เงินหรื อการคา้ ประกันบริ ษัทจะหารื อร่ วมกับเจ้ าหนีโ้ ดยเร็ว
และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ จะคานึงถึงความเหมาะสมความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท
6.
บริษัทมุ่งมัน่ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้ าหนี ้และให้ ความเชื่อถือซึง่ กันและกัน
6

นโยบายการเก็บการเก็บรั กษาข้ อมูลส่ วนบุคคล
บริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ป กปิ ดข้ อ มูล ส าคัญ ซึ่ง มิ ใ ช่ ข้ อ มูล สาธารณะและเก็ บ รั ก ษาข้ อ มูล ส่ ว นบุ ค คลของลูก ค้ า
และข้ อมูลพนักงานไว้ เป็ นความลับ ตามที่มีกฎหมายกาหนด โดยให้ รับรู้เฉพาะผู้ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในธุรกิจของบริ ษัท
เองเท่านัน้
7

นโยบายความรั บผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมุ่งมัน่ เป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและ เพื่อสร้ างความพึง
พอใจให้ กบั ผู้ถือหุ้นโดยคานึงถึงการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนสามารถสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ แก่บริ ษัทด้ วย
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บุคลากรของบริษัทต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2.
บุคลากรของบริ ษัทจะนาความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน การบริ หารงานมาปรับใช้ กับธุรกิจที่เปลี่ยนไป
อย่างเต็มความสามารถ
3.
บุคลากรของบริษัทจะระมัดระวังไม่ให้ เกิดกรณีใด ๆ ที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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ความซื่อสัตย์ สุจริตทั่วไป ข้ อพึงปฏิบัติ
1

การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บริ ษัทและบุคลากรทุกคนต้ องเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่แตกต่างกันของ
แต่ละท้ องถิ่น รวมทัง้ ประเทศที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุนหรื อข้ องเกี่ยว และปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุ ษยชนสากล รวมทัง้
ดาเนินธุรกิจไปในทางที่ถกู ต้ อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บุคลากรของบริ ษัทต้ องทาความเข้ าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้
ถี่ถ้วน และปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด
2.
บุคลากรของบริ ษัทที่ต้องไปปฏิบัติง านในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง
3.
บริษัทต้ องปฏิบตั ิตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2

นโยบายการปฏิบัติต่อชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทมีนโยบายสนับสนุนการเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม การพัฒนาชุมชนใน
ทุกที่ ที่เรามีส ถานประกอบการตัง้ อยู่ อีกทัง้ ยังดาเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้ อมโดยกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับ
บริ ษั ท ให้ ความส าคั ญ กั บ กิ จ กรรมของชุ ม ชน สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อม ท านุ บ ารุ งศาสนา อนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังสนั
้ บสนุนการศึกษา และสาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชน
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บริ ษั ท จะมี ส่ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เรื่ อ งคุณ ภาพ ความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้ อม
ตามมาตรฐาน ISO 14000, ISO 14001 รวมทัง้ การใช้ ทรั พ ยากรธรรมชาติใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด โดย
ตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัยของผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
2.
บริ ษัทจะคานึง ถึง ทางเลื อกในการใช้ ประโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพโดยให้ มี
ผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้ อยที่สดุ สนับสนุนการ
ลดการใช้ พลังงาน และไม่ใช้ ทรัพยากรอย่างสิ ้นเปลือง
3.
บริษัทจะปลูกฝั งจิตสานึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้ อมแก่พนักงานของบริษัททุกระดับ
โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานภายในบริษัทอย่างน้ อยปี ละ 2 หน
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3

นโยบายการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจด้ วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้ ของกฎหมาย หลักจริ ยธรรม และแนวทาง
การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังสนั
้ บสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ทังทางตรงและทางอ้
้
อม บริษัทตระหนักดี
ว่าการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงของประเทศ
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บริ ษัทต้ องสนับสนุนการสร้ างจิตส านึก ค่านิยม ทัศนคติให้ แก่บุคลากรในการปฏิบัติง านอย่างซื่อสัตย์
โปร่ งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ให้ เป็ น
วัฒนธรรมองค์กร รวมทังบริ
้ หารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2.
บุคลากรต้ องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นการเรี ยกร้ อง หรื อรับทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น
ที่มีหน้ าที่หรื อธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เว้ นแต่ในโอกาสหรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณีนิยม และทรัพย์สิน
นันต้
้ องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทังไม่
้ อาศัยตาแหน่งหน้ าที่หรื อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรื อ
ผู้อื่นโดยมิชอบ
3.
บริษัทต้ องจัดให้ มีกระบวนการตรวจสอบระบบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการ
เกิดการทุจริตคอร์ รัปชัน่ โดยบริหารจัดการให้ มีวิธีการแก้ ไขที่เหมาะสม
4.
บริ ษัทต้ องจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้ พัฒนาระบบและกลไกในการ
ตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้ อานาจให้ เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมิให้ มี
การทุจริตหรือมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่
5.
บริษัทต้ องจัดให้ มีการสื่อสารและฝึ กอบรมแก่บคุ ลากรของบริษัท เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจอย่างแท้ จริ ง
เกี่ยวกับมาตรการการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานภายในบริ ษัทอย่างน้ อย
ปี ละ 2 หน
6.
บริ ษัทต้ องจัดให้ มี ช่ องทางในการรั บเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมี นโยบายในการ
คุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลหรื อเบาะแส และจะเก็บรักษาข้ อมูลของผู้ให้ ข้อมูลเป็ นความลับ รวมทัง้ มีมาตรการใน
การตรวจสอบและกาหนดบทลงโทษตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
7.
บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและ
สนับสนุนการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
4

นโยบายความเป็ นกลางทางการเมือง
บริษัทเป็ นองค์กรธุรกิจที่ไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้ องกับการเมือง บริษัทสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เฉพาะที่เป็ นไป
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และครรลองของกฎหมายเท่านัน้
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บริษัทไม่อนุญาตให้ บุคลากรของบริ ษัทนาทรัพยากร ตราสัญลักษณ์ และ / หรือเครื่องหมายทางการค้ าของ
บริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อม
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2.

บุคลากรของบริ ษัทสามารถเข้ าร่วมสนับสนุน และใช้ สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทางาน โดยทรัพยากรของ
ตนเอง บริ ษัทจะไม่ ส นับสนุน ให้ พ รรคการเมื อง พรรคใดพรรคหนึ่ง เข้ ามาหาเสียงหรื อชั กนาพนักงาน
ภายในบริ ษัท แต่จะให้ ความเสมอภาคกับทุกพรรค เสมอภาคกัน ตามสมควร การจ่ายเงินหรื อบริ จาคเงิน
หรื อสิ่งของให้ แก่พรรคการเมือง องค์กรทางการเมืองหรื อนักการเมืองจะทาได้ เฉพาะที่มีการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ วเท่านัน้

5

นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทต้ องกาหนดนโยบายกากับดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการบริ หารความเสี่ยงในระดับที่
เหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
แนวทางปฏิบัติท่ดี ี
1.
บริ ษัทต้ องจัดระบบการควบคุม ภายในให้ มี สภาพแวดล้ อมของการควบคุม ที่ ดี ให้ พ นักงานของบริ ษั ท
มี ทัศ นคติ ที่ ดี ต่ อ การควบคุม ภายใน ให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งที่ เหมาะสม เพื่ อ ประเมิ น ความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรื อความสาเร็จของงาน ให้ มีกิจกรรมการควบคุมที่ดี
ในทุกหน้ าที่และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สาหรับทัง้
ภายในและภายนอกบริ ษัท และมีระบบติดตามและประเมินผลที่ดี เพื่อให้ มนั่ ใจว่าระบบมีความเหมาะสม
มีการปฏิบตั ิจริง เกิดผลสาเร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
2.
บริ ษั ท ต้ อ งก าหนดให้ มี ฝ่ ายงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเรื่ อ งการประเมิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบ และนาผลไปปรับปรุงมาตรการ
ควบคุมให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้ อม และปั จจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริ หาร
ระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางต้ องให้ ความร่วมมือ
3.
คณะกรรมการตรวจสอบต้ องสอบทานให้ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบ
ตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทราบ
4.
บริ ษัทต้ องจัดให้ มีหน่วยงานอิสระที่รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้ าที่ตรวจสอบ
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในจรรยาบรรณของ
ผู้ตรวจสอบภายใน
5.
พนักงานของบริ ษัทต้ องให้ ความร่ วมมือในระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน มีการสอบทาน
และปฏิบตั ิตามระบบที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ และทบทวน
บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่และความรับผิดชอบของ ผู้บริ หาร และบุคลากรของบริ ษัททุกคน ที่ต้องศึกษา
ทาความเข้ าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
ผู้บริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้ องดูแลรับผิดชอบและถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะดาเนินการให้ บุคลากรภายใต้
สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้ าใจ และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างจริงจัง
การฝ่ าฝื นหรื อการกระทาที่ผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษั ท อาจมีโทษตามกฎหมายและบริ ษัทยังจะไม่
พิจารณาการขึ ้นเงินเดือนประจาปี และการปรับเลื่อนตาแหน่ง
บริษัทจะทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ เพื่อให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
และสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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นโยบายการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทคาดหมายว่าบุคลากรของบริ ษัทจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยสนับสนุนให้ มีการสอบถามกรณีมีข้อ
สงสัยหรื อข้ อข้ องใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ บุคลากร
ทุกคนร้ องเรี ยนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรื อขัดต่อมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท
หรือสอบถามข้ อข้ องใจได้ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดั การ เลขานุการบริ ษัท ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์หรื อ
ผู้บงั คับบัญชา
บริ ษัทจะรับฟั งทุกข้ อร้ องเรี ยนอย่างเสมอภาค โปร่ งใสและเอาใจใส่ รวมทัง้ ให้ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
กาหนดระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม ชื่ อของผู้ร้องเรี ยนจะถูกปิ ดเป็ นความลับ ผู้ร้องเรี ยนจะได้ รับความ
คุ้มครอง ไม่ให้ ถกู กลัน่ แกล้ ง ทังในระหว่
้
างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน
1.

วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อส่งเสริ มให้ บุคลากรของบริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้ อง โปร่งใส ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ โดยสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ ทกุ คนรายงานโดยสุจริ ตถึงการปฏิบตั ิ ที่ขดั หรือสงสัยว่า
จะขัดต่อเรื่ องดังกล่าวให้ บริ ษัทรับทราบ ซึ่งบริ ษัทจะได้ ปรับปรุ งแก้ ไขหรื อดาเนินการให้ เกิดความ
ถูกต้ อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่มีการให้ ความคุ้มครองผู้ให้ ข้อมูลโดยสุจริตแก่ผ้ รู ับเรื่ องร้ องเรี ยนด้ วย
1.2. เพื่อให้ มั่นใจว่าผู้บงั คับบัญชา และฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษัท ทาหน้ าที่ดูแลและให้ คาแนะนา
ตลอดจนสอดส่องการกระทาต่าง ๆ ของบุคลากรของบริ ษัทให้ เป็ นไปโดยถูกต้ องและผู้แจ้ ง เรื่ อง
ดังกล่าวจะได้ รับความคุ้มครอง หากเป็ นการกระทาด้ วยสุจริตใจ

2.

ขอบเขตการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนการทุจริตคอร์ รัปชั่น
2.1 เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทาที่ฝ่าฝื นหลักปฏิบตั ิที่ดีในเรื่องต่อไปนี ้
- การฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิตามหลักการ และแนวปฏิบตั ิของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
- การฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัท
- การได้ รับความไม่เป็ นธรรมในการปฏิบตั ิงาน
- การกระทาทุจริต
2.2 พบการกระทาที่ทาให้ เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษัท
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3.

ช่ องทางในการแจ้ งเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนการทุจริตคอร์ รัปชั่นหรือการฝ่ าฝื นจริยธรรม
3.1 กล่องรับความคิดเห็นและข้ อร้ องเรียน
3.2 ไปรษณีย์
นาส่งที่ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance Officer)
บริษัท เคซีจี คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
3059-3059/1-3 ถนนสุขมุ วิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
3.3 โทรศัพท์ : +662 – 332-8040-9 ต่อ 1893
3.4 อีเมล
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย : Compliance.Officer@kcgcorporation.com
3.5 เว็บไซต์ : https://kcgcorporation.com/

4.

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้ อร้ องเรียนการทุจริตคอร์ รัปชั่น
4.1 รายละเอียดของเบาะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนการทุจ ริ ตคอร์ รัปชั่น ต้ องเป็ นความจริ ง มี ความชัดเจน
หรือพอที่จะนาสืบหาข้ อเท็จจริง เพื่อดาเนินการต่อไปได้
4.2 ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน สามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
หากเห็นว่า การเปิ ดเผยนันจะท
้
าให้ เกิดความไม่ปลอดภัย หรื อเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการ
เปิ ดเผยตนเอง จะทาให้ สามารถรายงานความคืบหน้ า สอบถามข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์เพิ่มเติม ชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงให้ ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ ้น
4.3 ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ รั บ จะถื อ เป็ นความลับ และไม่ มี ก ารเปิ ดเผยชื่ อ ผู้ ที่ แ จ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้ ร้ องเรี ย นต่ อ
สาธารณชน หากไม่ได้ รับความยินยอม
4.4 ผู้ที่แจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรียน จะได้ รับความคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็ นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
4.5 ระยะเวลาในการดาเนินการเรื่ องร้ องเรี ยน ขึ ้นอยู่กบั ความซับซ้ อนของเรื่ องความเพียงพอของเอกสาร
หลักฐานที่ได้ รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และและคาชี ้แจงของผู้ถกู ร้ องเรียน
4.6 ผู้รั บ ข้ อ ร้ องเรี ย น และผู้มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ กระบวนการตรวจสอบหาข้ อ เท็ จ จริ ง ต้ อ งเก็ บ ข้ อมูล
ที่เกี่ยวข้ องเป็ นความลับ จะเปิ ดเผยเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของ
ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมื อในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง แหล่งที่มาของข้ อมูล หรื อบุคคลที่
เกี่ยวข้ อง
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5.

6.

4.7 บริษัทจะไม่รับเรื่องร้ องเรียนการกระทาทุจริต ดังต่อไปนี ้
4.7.1 เรื่ องที่คณะกรรมการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบของบริ ษัทรับไว้ พิจารณาเสร็ จสิน้ แล้ ว
และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซงึ่ เป็ นสาระสาคัญเพิ่มเติม
4.7.2 เรื่องที่ผ้ ถู กู ร้ องเรียนพ้ นจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัทก่อนถูกกล่าวหาเกินกว่าห้ าปี
4.7.3 เรื่ องที่ไม่ระบุพ ยานหลักฐาน หรื อระบุพฤติการณ์ การกระทาการทุจ ริ ตที่ชัดแจ้ ง เพีย งพอ
ที่จะดาเนินการสืบหาข้ อเท็จจริงได้
4.7.4 เรื่ องที่ล่วงเลยมาเกินกว่าห้ าปี นับตัง้ แต่วันที่กระทาการทุจริ ตจนถึงวันที่แจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน
และเป็ นเรื่องที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดาเนินการต่อไปได้
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
5.1 ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้ งเบาะแส
5.2 ผู้รับเรื่ องร้ องเรี ยน หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance Officer)เป็ น
หลัก และให้ รวมถึง กรรมการ CG/SD, ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรือเลขานุการบริษัท
5.3 คณะกรรมการสอบสวนข้ อเท็จจริง
5.4 เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance Officer)
5.5 CEO ผู้บริหารสูงสุดในองค์กร
กระบวนการร้ องเรียนและแจ้ งเบาะแส
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7.

การร้ องเรียนโดยไม่ สุจริต
หากการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยนให้ ถ้อยคา หรื อให้ ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ ว่าเป็ นการกระทาโดยไม่สุจริ ต
กรณีเป็ นบุคลากรของบริ ษัทจะได้ รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็ นบุคคลภายนอกที่เป็ นผู้กระทาให้ บริ ษัทได้ รับ
ความเสียหาย ทางบริษัทจะดาเนินคดีกบั บุคคลนันต่
้ อไป
8.

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้ร้องเรี ยน
8.1 บริษัทจะเก็บข้ อมูลและตัวตนของผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรียนและผู้ถกู ร้ องเรียนเป็ นความลับ
8.2 บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงาน
แหล่งที่มาของข้ อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
8.3 ผู้ที่ได้ รับความเสียหายจะได้ รับการบรรเทาความเสียหายด้ วยกระบวนการที่เหมาะสมและ เป็ นธรรม
8.4 กรณีที่ผ้ ูร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เห็นว่าตนอาจได้ รับความไม่
ปลอดภัย หรื ออาจเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริง สามารถร้ องขอให้ บริ ษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกาหนด
มาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งไม่ต้องร้ องขอก็
ได้ หากเห็นว่าเป็ นเรื่องที่มีแนวโน้ มที่จะเกิดความเดือดร้ อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
8.5 บริ ษั ท จะไม่ ก ระท าการใดอั น ไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ ผู้ แจ้ ง เบาะแส หรื อ ผู้ ร้ องเรี ย นไม่ ว่ า จะโดยการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทางาน สัง่ พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั ิงาน เลิก
จ้ างหรื อกระทาการอื่นใดที่มีลกั ษณะเป็ นการปฏิบตั ิอย่าง ไม่เป็ นธรรมต่อผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน
หรือผู้ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริง

9.

บทลงโทษเมื่อไม่ ปฏิบัติตามมาตรการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
นโยบายและมาตรการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นถือเป็ นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หาร และบุคลากรของบริ ษัทที่ไม่ปฏิบตั ิตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ข้ อบังคับของบริ ษัท พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่อไป
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