ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ( Conflict of Interests )
ในการทํางานให้กบั บริ ษทั อาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริ ษทั ความขัดแย้งทางผลประโยชน์น้ ันอาจเกิ ดขึ้นได้ในหลาย
รู ปแบบ ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กาํ หนดแนวทางที่ทุกคนพึงถือปฏิบตั ิ ดังนี้
การรับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทน
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการส่ วนตัวจาก
ลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทํางานในนามบริ ษทั
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กูห้ รื อกูย้ ืมเงิน หรื อเรี่ ยไรเงิน สิ่ งของจากลูกค้าหรื อ
ผูท้ าํ ธุ รกิจกับบริ ษทั เว้นแต่เป็ นการกูย้ ืมเงินจากธนาคารหรื อสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคาร
หรื อสถาบันการเงินดังกล่าว
การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริ ษทั
การทําธุ รกิจส่ วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
และเวลาทํางานของบริ ษทั และห้ามประกอบธุรกิจหรื อมีส่วนร่ วมในธุรกิจใดอันเป็ นการแข่งขันกับธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ไม่วา่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรื อโดยทางอ้อมก็ตาม
การทําธุรกิจใดๆ กับกลุ่มบริ ษทั
การทําธุ รกิ จ ใดๆ กับบริ ษ ทั ทั้งในนามส่ วนตัว ครอบครั ว หรื อ ในนามนิ ติบุคคลใดๆ ที่ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสี ย จะต้องเปิ ดเผยส่ วนได้ส่วนเสี ยต่อบริ ษทั ก่อนเข้าทํารายการ
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นผูอ้ นุ มตั ิ ในการตกลงเข้าทํารายการหรื อ
กระทําการใดๆ ในนามบริ ษทั
ผูท้ าํ รายการในนามบริ ษทั มี หน้าที่ ตอ้ งตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่คา้ ว่าเกี่ ยวข้องกับกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน หรื อไม่ ก่อนทํารายการเพื่อป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ นิยามของความสัมพันธ์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การรับของขวัญและการรับเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินจากคู่คา้
หรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั เว้นแต่ในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม แต่ตอ้ งมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท

ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ ํา เป็ นต้อ งรั บ ของขวัญ หรื อทรั พ ย์สิ น อื่ น ใดในมู ล ค่ า ที่ สู ง กว่ า 5,000 บาท ให้ ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสม
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของ
บริ ษทั และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อจะเป็ นคู่คา้ ในอนาคต

ทัศนศึกษา
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่ งคู่คา้ ซึ่ งเป็ นผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ย เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุ รกิจ และต้องผ่านการอนุมตั ิ
จากผูบ้ งั คับบัญชาที่มีอาํ นาจเท่านั้น แต่หา้ มรับเงิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากคู่คา้
การให้ ของขวัญและการเลีย้ งรับรอง
ในบางสถานการณ์ ผูอ้ ื่นอาจมองว่าการให้ของขวัญและการเลี้ยง รับรองนั้นเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หรื อในกรณี ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือถือ เป็ นการให้สินบน หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูอ้ ื่นอาจมองได้วา่ ของขวัญ หรื อ
การเลี้ยงรับรองนั้นเป็ นการกระทําเพื่อหวังผลตอบแทนทางธุ รกิจ จากหรื อรัฐบาล หรื อเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ
จากรัฐบาล ท่านจะต้องไม่ให้ของขวัญหรื อจัดให้มีการเลี้ยงรับรองนั้น แต่ท้ งั นี้อาจมีการ เสนอของขวัญและการ
เลี้ยงรับรองที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าโดยบุคคลที่ ได้รับมอบอํานาจให้ดาํ เนินการเท่านั้น
ในบางธุรกิจ นิ ติบุคคลและภูมิภาคของ บริ ษทั มีกระบวนการเกี่ยวกับเรื่ อง นี้ ซ่ ึ งอาจมีการตั้งข้อจํากัดที่เข้มงวด
มากกว่าและ/หรื อกําหนดให้มีการ รายงานหรื อการอนุมตั ิเพิ่มเติม
การต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่ งจูงใจ ของกํานัล สิ ทธิประโยชน์
พิเศษ ในรู ปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรื อผ่านบุคคลที่ สามแก่ ลูกค้า คู่คา้ ของบริ ษทั หน่ วยงานภายนอกหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรื อคงไว้ซ่ ึ งประโยชน์หรื อความได้เปรี ยบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงิน
รางวัลหรื อการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่ งการดําเนิ นการหรื ออํานวยความสะดวก ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทาง
ธุ รกิจตามประเพณี นิยม ส่ วนลดการค้า และโครงการส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั โดยมีหลักเกณฑ์ในแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ตาม กลต. รวมอยูท่ ้ งั สิ้ น 71 ข้อ

กิจกรรมทางการเมืองและการให้ เงินสนับสนุนทางการเมือง

ในฐานะพลเมืองคนหนึ่ ง ท่านอาจมีความสนใจ ในกระบวนการทางการเมือง หรื อในการ โน้มน้าว
จิตใจหรื อการสร้างสานความสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่ วมใน กระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการทางการ เมืองในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับนานาชาติ ระดับ ชาติ หรื อระดับท้องถิ่นอาจเกิดความ
พัวพัน และความรับผิดทางกฎหมายสําหรับ บริ ษทั ฯ ได้
เป็ นเรื่ องที่อาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าจะเป็ นสิ่ งที่ท่าน
ทําด้วยตนเองโดยไม่ได้เป็ นตัวแทนของบริ ษทั
แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีพ้ืนฐานการทํางานที่ถูกต้องอยู่
แล้ว และนโยบายของบริ ษทั ฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
มีกฎหมายหลายฉบับที่คอยกํากับดูแลกิจกรรม ทางการเมืองของ บริ ษทั รวมทั้งพนักงานและ ตัวแทน
ของบริ ษทั การที่ท่านดําเนิ นกิจกรรม ทางการเมืองใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจส่ งผล ให้เกิดการฝ่ าฝื นกฎหมาย
การลงโทษทางแพ่ง หรื อทางอาญา การห้ามดําเนินธุรกิจ และ/หรื อ ความเสี่ ยงต่อการเสี ยชื่อเสี ยงสําหรับบริ ษทั
การบริจาคเพื่อการกุศล
บริ ษทั มุ่งต่อการเป็ นพลเมืองในฐานะบริ ษทั ที่ดีและแสดงบทบาทอย่างเข้ม แข็งในการให้การสนับสนุน
ในชุมชนซึ่ งเราประกอบธุ รกิจอยู่ การบริ จาค ต่าง ๆ ซึ่ ง บริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ทุนจะช่วยสนับสนุ นวัตถุประสงค์เพื่อ
การกุศลของบริ ษทั และจะจัดสรรผ่านสถาบันการกุศลที่หลากหลาย เพื่อป้องกันการ เข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กร
การกุศลที่ไม่เหมาะสม (เช่ น องค์กรที่ สนับสนุ น โดยผูก้ ่ อการร้ ายหรื อกิ จกรรมการฟอกเงิ น กลฉ้อฉลหรื อ
อาชญากรรมอื่น) ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ฟอกเงิน (“AML”)
การบริ จาคเพื่อการกุศลจะต้องไม่เป็ นการให้จากบริ ษทั หรื อเป็ นการ ร้ องขอจากพนักงาน ลูกค้า ผู ้
ให้บริ การ เจ้าหน้าที่รัฐ หรื อหุ ้นส่ วนทาง ธุ รกิจอื่น ๆ เพื่อเป็ นเงื่อนไขหรื อเพื่อครอบงําการตัดสิ นใจทางธุ รกิจ
(หรื อปราศจาก “ผลประโยชน์ต่างตอบแทน”) หรื อกระทําขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใด ๆสถานที่ทาํ งาน
ของ บริ ษทั ควรเป็ นอิสระจากอิทธิ พลภายนอก การให้เงิน บริ จาคแก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ ของควรกระทําเป็ น
ความลับ เกิดจาก ความสมัครใจอย่างแท้จริ ง ไม่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน หรื อการ ตัดสิ นใจให้การชดเชยหรื อ
ตอบแทน และจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย ทั้งหมดเกี่ยวกับการไม่เรี ยกร้อง
การทําธุรกิจภายนอก
เมื่อพนักงานของบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ที่ไม่ได้อยูใ่ นเครื อ ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาด
หลักทรัพย์และมีวตั ถุประสงค์โดยหวังผลกําไร ที่อยูใ่ นประเทศหรื อเขตการปกครองใด ๆ (เรี ยกว่า “กรรมการ
ภายนอกบริ ษทั ”) ย่อมเกิดความเสี่ ยงในเรื่ องความรับผิดชอบของ พนักงานผูน้ ้ นั ในฐานะกรรมการ รวมทั้ง ความ
เสี่ ยงที่ว่าพนักงานผูน้ ้ นั จะต้องใช้เวลาส่ วนใหญ่ในการเข้าร่ วมในกิจการของบริ ษทั แห่ งนั้น ด้วย เหตุน้ ี จึงอาจ
เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบของ พนักงานผูน้ ้ นั ในการทํางานให้กบั บริ ษทั ด้วยเหตุผล

เหล่านี้ และเหตุผล อื่น ๆ บริ ษทั จึงไม่สนับสนุน อย่างยิ่งที่จะให้พนักงานประจําแสวงหาหรื อ ยอมรับตําแหน่ ง
กรรมการภายนอกบริ ษทั ในบริ ษทั ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์และมีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงผลกําไร
พนักงานทุกคนของ บริ ษทั ต้องเปิ ดเผยให้ทราบและขอรับคําอนุมตั ิที่ จําเป็ นล่วงหน้าก่อนที่จะเข้าร่ วม
ในกิจกรรมดังต่อไปนี้
1) ตํา แหน่ ง กรรมการและสมาชิ ก ในคณะกรรมการของบริ ษัท ที่ อ ยู่ ใ น ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละมี
วัตถุประสงค์โดยหวังผลกําไร
2) ตําแหน่ งกรรมการและสมาชิ กในคณะกรรมการของบริ ษทั เอกชน และมีวตั ถุประสงค์โดยหวังผล
กําไร
3) ตําแหน่ งกรรมการและสมาชิ กในคณะกรรมการขององค์กร ที่ไม่หวังผลกําไร ซึ่ งทําให้เกิ ดความ
เข้าใจว่ามีผลประโยชน์ ทับซ้อน หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของคณะกรรมการ บริ หารการตรวจสอบ
การเงิน หรื อการลงทุน
4) ลงสมัครรับเลือกตั้ง ยอมรับตําแหน่งในหน่วยงานรัฐบาล หรื อมีความสัมพันธ์แบบอื่นกับหน่วยงาน
ของรัฐหรื อหน่วยงาน กึ่งรัฐ
5) การทําธุ รกิจภายนอกอื่น ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ไม่หวังผลกําไร หากก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่
เกิดขึ้นจริ ง หรื อที่เข้าใจว่า อาจเกิดขึ้นได้หรื อดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้น

