ประกาศคณะกรรมการบริษทั

ฉบับที่ 4/2561
เรื่ อง หลักปฏิบัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
-----------------------------------------------------เพื่อให้เป็ นไปตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 บริ ษทั จึง
ออกประกาศเรื่ อง หลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุ รกิจของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เพื่อถือ
เป็ นหลักและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
1. บทนา
ภายใต้การแข่ งขันทางธุ รกิ จอย่างเข้มข้นนั้น เพื่ อให้ บริ ษทั อิ น ฟราเซท จากัด สามารถประสบ
ความสาเร็ จในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างสง่างาม บริ ษทั จึ งมิได้มุ่งหวังเฉพาะผลสาเร็ จของธุ รกิ จเท่ านั้น แต่ยงั คานึ งถึ ง
กระบวนการที่มีผลต่อความสาเร็ จของธุรกิจด้วย บริ ษทั ตระหนักถึงความมีจรรยาบรรณและจริ ยธรรมของบุคลากร
ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นพื้ นฐานสาคัญในการสนับสนุนและยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็ นรากฐานสาคัญที่
ทาให้ธุรกิจเจริ ญเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ตลอดจนเป็ นสิ่ งที่จะสนับสนุนให้บริ ษทั สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
ของการดาเนินธุรกิจ
2. ผู้มหี น้ าที่ต้องปฏิบัติ
ผู ม้ ีห น้า ที ่ ต อ้ งปฏิ บ ตั ิ ต ามหลัก ปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ จรรยาบรรณและจริ ย ธรรมนี้ ได้แ ก่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ผูก้ ระทาการแทนหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ ในนามบริ ษทั
หรื อแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น
3. หลักการพื้นฐาน
หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณและจริ ยธรรม
3.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีคุณธรรม และความรับผิดชอบ
3.2 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ขอ้ มูลภายในหรื อข้อมูลอันเป็ นความลับ เพื่อแสวงหาประโยชน์
แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นในทางที่มิชอบ
3.3 ป้องกัน หรื อหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่อาจนามาซึ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.4 ปฏิบตั ิตนเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพที่มีความรู ้ ความชานาญ และความระมัดระวังรอบคอบ
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4. หลักปฏิบัตเิ กีย่ วกับจรรยาบรรณและจริยธรรม
บุคลากรของบริ ษทั ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ตลอดถึงลูกจ้าง ที่ปรึ กษา ผูก้ ระทาการแทน
หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายให้กระทาหน้าที่ในนามบริ ษทั หรื อแทนบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น พึงยึดถือในหลักปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณและจริ ยธรรมธุรกิจ ดังนี้
4.1 การประพฤติและปฏิบัตติ น
1) ปฏิ บัติ ห น้าที่ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ งต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ วัต ถุ ป ระสงค์
ข้อบังคับของบริ ษทั หลักการกากับดูแลกิจการ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2) ศึกษาหาความรู ้และประสบการณ์ เพื่อเสริ มสร้างตนเองให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น
3) ยึดมัน่ ในคุณธรรม และไม่แสวงหาตาแหน่ง ความดี ความชอบ หรื อประโยชน์อื่นใดโดย
มิชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อจากบุคคลอื่นใด
4) ละเว้นจากอบายมุข และสิ่ งเสพติ ดทั้งปวง ไม่ประพฤติ ตนในทางที่ อาจทาให้เสื่ อมเสี ย
เกี ย รติ แ ละชื่ อ เสี ย งของตนเองและบริ ษ ัท เช่ น ไม่ ก ระท าตนเป็ นคนมี ห นี้ สิ น รุ งรั ง ไม่ ห มกมุ่ น ในการพนั น
ทุกประเภท และไม่ยงุ่ เกี่ยวกับสิ่ งเสพติดทุกประเภท เป็ นต้น
5) ไม่ประกอบอาชีพ หรื อวิชาชีพ หรื อกระทาการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อ
ชื่อเสี ยงของตนเองและบริ ษทั
6) หลี กเลี่ ย งการมี ภ าระผู กพัน ทางการเงิ น กับ บุ ค คลที่ ท าธุ ร กิ จกับ บริ ษ ัท หรื อ ระหว่า ง
พนักงานด้วยกันเอง ซึ่ งหมายความรวมถึงการให้กูย้ ืมเงิ นหรื อกูย้ ืมเงิน การเรี ยกร้องเรี่ ยไรต่างๆ การเล่นแชร์ ฯลฯ
ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
7) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อนั มิชอบ ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้อม
8) ไม่กระทาการใดอันมีลกั ษณะเป็ นการเข้าไปบริ หารหรื อจัดการใดๆ ในบริ ษทั อื่นที่ มีผล
บัน่ ทอนผลประโยชน์ของบริ ษ ทั หรื อเอื้ อประโยชน์ให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทาเพื่ อประโยชน์ของ
ตนเองหรื อของผูอ้ ื่น
9) รักษาและร่ วมสร้างสรรค์ ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
4.2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ร่วมงาน
1) เสริ มสร้ างการทางานเป็ นที มโดยให้ความร่ วมมื อ ช่ วยเหลือเกื้ อกูลซึ่ งกันและกัน เพื่ อ
ประโยชน์ต่องานของบริ ษทั โดยส่ วนรวม
2) ปฏิ บัติ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มงานด้ว ยความสุ ภ าพ มี น้ า ใจ มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ปรั บ ตนให้
สามารถทางานร่ วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน
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3) ให้เกียรติผอู ้ ื่น โดยไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
4) ผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่เคารพนับถือ และเป็ นแบบอย่างที่ดีของใต้บงั คับบัญชา
รวมทั้งมีความสุ ภาพต่อพนักงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และผูร้ ่ วมงานทุกระดับ
5) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิต่อผูบ้ งั คับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ
6) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชารับฟังคาแนะนาของผูบ้ งั คับบัญชา และไม่ปฏิบตั ิงานข้ามผูบ้ งั คับบัญชา
เหนือตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็ นผูส้ งั่ รวมทั้งมีความสุ ภาพต่อพนักงานและเพื่อนร่ วมงานทุกระดับ
7) หลี ก เลี่ ย งการน าเอาข้อ มู ล หรื อ เรื่ อ งราวของพนั ก งานอื่ น ทั้งในเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ การ
ปฏิ บตั ิ งานและเรื่ องส่ วนตัวไปเปิ ดเผย หรื อวิพากษ์วิจารณ์ ในลักษณะที่ จะก่อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่พนักงาน หรื อ
ภาพลักษณ์โดยส่ วนรวมของบริ ษทั
8) ไม่กระทาการใดๆ ที่ ผิดศี ลธรรมหรื อเป็ นการคุกคามทางเพศต่ อพนักงานอื่ น โดยการ
กระทาดังกล่าวก่อให้เกิ ดความเดื อดร้อน ราคาญ หรื อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทางานที่บนั่ ทอนกาลังใจ เป็ น
ปฏิปักษ์ หรื อก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตั ิงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุม
ถึงการลวนลาม อนาจาร หรื อการล่วงเกินทางเพศไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อร่ างกายก็ตาม
4.3 การปฏิบัตติ ่ อบริษทั
1) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มุ่งมัน่ ทุ่มเทกาลังกายและกาลังความคิด
ในการท างาน ตลอดจนปฏิ บัติ ต ามกฎระเบี ย บและนโยบายของบริ ษ ัท ค่ านิ ย ม และประเพณี อนั ดี งาม โดยถื อ
ประโยชน์ของบริ ษทั เป็ นสาคัญ
2) ปฏิ บัติ ห น้าที่ ให้เป็ นไปตามนโยบายอาชี วอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อ ม
ในการทางาน
3) รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และบริ ษทั อย่างเคร่ งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร
หรื อข่าวสารอันเป็ นความลับของบริ ษทั รั่วไหล หรื อตกไปถึงผูท้ ี่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็ นเหตุให้เกิดความเสี ยหายแก่
บริ ษทั
4) ไม่กล่าวร้ายหรื อกระทาการใดๆ อันนาไปสู่ ความแตกแยก หรื อความเสี ยหายภายในของ
บริ ษทั หรื อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
5) รักษาเกียรติของตนให้เป็ นที่ยอมรับในบริ ษทั
6) สร้ างความสัมพันธ์อนั ดี โดยให้ค วามร่ วมมื อกับสังคม ชุ มชน หน่ วยงานราชการ และ
องค์กรที่ เกี่ ยวข้อง ในการให้ขอ้ มูลพนักงานทุกระดับควรปฏิ บตั ิหน้าที่ อย่างระมัดระวัง รอบคอบเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษทั และส่ วนรวม
7) ให้ ค วามเอาใจใส่ แ ละช่ ว ยด าเนิ น การใดๆ ที่ จะรั ก ษาสภาพแวดล้อ มและบรรยากาศ
ในการทางาน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรไปสู่ ความเป็ นเลิศ
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8) หลีกเลี่ยงการให้ และหรื อรับสิ่ งของ รับการเลี้ยงรับรองหรื อประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ หรื อ
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นธุ รกิจในทางที่ชอบธรรมของบริ ษทั หรื อใน
เทศกาลหรื อประเพณี นิยมในมูลค่าที่ เหมาะสม ซึ่ งผูร้ ับพึงพิจารณา หากของขวัญที่ได้รับในรู ปของเงินหรื อสิ่ งของมี
มูลค่าสู งเกินกว่าสามพันบาทให้ปฏิเสธที่จะรับและส่ งคืน
9) ไม่ เ ข้ า ไปมี ส่ วนร่ วมในการกระท าหรื อปกปิ ดการกระท าใดๆ ที่ อ าจขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษทั หรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการปกปิ ดการกระทาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
4.4 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า คู่ค้า หรื อคู่แข่ ง
1) ปฏิบตั ิต่อลูกค้า คู่คา้ หรื อคู่แข่ง ด้วยความเข้าใจและความร่ วมมือที่ดีระหว่างกัน
2) เสนอบริ การที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยมิตรภาพอันอบอุ่น และความโอบเอื้อเกื้อกูล
3) ใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล ในการให้คาแนะนาหรื อตัดสิ นใจดาเนิ นการใดๆแทน
ลูกค้า โดยคานึงถึงความเหมาะสมในกรณี ของลูกค้า
4) ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ น้
5) สนับสนุ นการปฏิ บตั ิ ภ ารกิ จทางสังคมตามโอกาสอันควร ตลอดจนการมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรมเพื่อการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ การศึกษา และการสร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ .......................................................
( นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต )
ตาแหน่ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
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