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สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสําคัญของการเสริ มสร้ างค่านิยมเกียวกับจริ ยธรรมเพือให้
เป็ นวัฒ นธรรมองค์ กร จึง ได้ จัดทํ าจรรยาบรรณธุรกิ จ เป็ นลายลักษณ์ อักษรขึนB รวมทังB ได้ พิ จ ารณาและ
ปรับปรุ งเป็ นประจําทุกปี เพือให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ เข้ าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้ าน
จริ ยธรรมที บริ ษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) ใช้ ในการดําเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ ทกุ คนในองค์กรใช้ เป็ น
กรอบในการปฏิบตั ิตนอย่างเคร่ งครัด เพือส่งเสริ มพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้ าทีการ
งาน และผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม (หรื อผู้ทีเกี ยวข้ อง) รวมถึงการหลีกเลียงพฤติกรรมใดๆ ทีอาจเสียงต่อการ
ขัดจริ ยธรรม และอาจเป็ นเหตุให้ เป็ นการขัดต่อกฏหมายด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทมี ความเชื อมันว่า การยึดถื อความมี จริ ยธรรมซึงรวมถึง ความยุติธ รรม และ
คุณธรรมเป็ นหลักในการดําเนินธุรกิจและใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั ิงาน จะทําให้ บริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่าง
มันคง และเป็ นห้ างสรรพสิ นค้ าที เป็ นที นิ ยมของลูกค้ า และเป็ นที ชื นชมของผู้ทีมี ส่วนเกี ยวข้ องทุกฝ่ าย
ตลอดไป

(นายสุทธิศกั ดิK จิราธิวฒ
ั น์)
ประธานคณะกรรมการ
2 พฤษภาคม 2560
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แนวทางในการดําเนินงานและประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ จดั ทําจรรยาบรรณธุรกิจขึ Bนสําหรับพนักงานทุกระดับ
รวมถึงผู้บริ หารและกรรมการบริ ษัทเพื อใช้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกกลุ่ม (หรื อผู้ทีเกี ยวข้ อง) อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า เพือนร่ วมงาน คูค่ ้ า คูแ่ ข่งขัน ชุมชน และสิงแวดล้ อม
ให้ มีจริ ยธรรมและอยูบ่ นมาตรฐานเดียวกัน ดังนันB บริ ษัทฯ ซึงเป็ นส่วนหนึงของเครื อเซ็นทรัลรี เทล คอร์ ปอเรชัน
(หรื อ “ซีอาร์ ซี”) จึงได้ นําหลักจรรยาบรรณของบริ ษัทในเครื อซีอาร์ ซีมาเพือใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงาน
และประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึงประกอบด้ วย 11 หลัก ดังนี B
หลักข้ อที 1 การทํางานทียึดถือความซือสัตย์
หลักข้ อที 2 การดําเนินธุกิจและปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้ า
หลักข้ อที 3 การแสดงความรับผิดชอบ
หลักข้ อที 4 การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ เคารพต่อกฎเกณฑ์ของสังคม
หลักข้ อที 5 การใช้ อํานาจหน้ าทีโดยชอบธรรม
หลักข้ อที 6 การพัฒนาตนเองและองค์กร
หลักข้ อที 7 การปฏิบตั ติ อ่ องค์กรและผู้ทีเกียวข้ อง
หลักข้ อที 8 การปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิงแวดล้ อม
หลักข้ อที 9 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
หลักข้ อที 10 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
หลักข้ อที 11 การใช้ ข้อมูลภายในและรักษาข้ อมูลส่วนตัวลูกค้ า
โดยทังB 11 ข้ อดังกล่าว เป็ นการตอกยํ Bาและเพิมความชัดเจนในการทํางานของกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกระดับชันB และเพื อให้ เป็ นไปตามแนวทางการปฏิ บตั ิทีดีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
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การทํางานที%ยดึ ถือความซื%อสัตย์
1. ปฎิบตั งิ านหรื อคิดการใดๆ ด้ วยความสุจริ ต ถูกต้ องโปร่งใส เปิ ดเผยตรวจสอบได้
2. ปฏิบตั ิตนให้ เป็ นทีน่าเชือถือและไว้ วางใจได้ โดยยึดมันในสัจจะคําพูด คําสัญญา พูดอย่างใดทํา
อย่างนันB
3. ถ่ายทอดและปลูกจิตสํานึกให้ พนักงานยึดมันในความซือสัตย์ และคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
และการดําเนินชีวิต
4. ปฏิบตั ิและดูแลผู้ร่วมงานทุกระดับชันB ลูกค้ าและคูค่ ้ า อย่างซือสัตย์ ยุติธรรม มีจรรยาบรรณ ด้ วย
ความเคารพและให้ เกียรติ
5. พนักงานจะต้ องเคารพและปกป้องความลับเกียวกับข้ อมูลทางธุรกิจของบริ ษัท และข้ อมูลส่วนตัว
ของลูกค้ าอย่างเคร่งครัด
6. ไม่ห วันไหวต่อสิ งล่ อใจ จูง ใจ อามิ ส สิ นจ้ าง เพื อการกระทํ า ที ผิ ดต่อจรรยาบรรณ กฎระเบี ย บ
นโยบายของบริ ษัท
7. ไม่ รั บ เงิ น สด หรื อ ตราสารที เปรี ย บเสมื อ นเงิ น สด หรื อ ของมี ค่ า เช่ น ทองคํ า เพชร ฯลฯ เพื อ
ประโยชน์สว่ นตน
8. การให้ หรื อรับของขวัญ ของกํ านัล หรื อจัดสังสรรค์ ต้ องไม่เกินกว่ามารยาททางสังคม หรื อเป็ นที
ยอมรับได้ ทางธุรกิจ
9. ห้ ามทุจริ ตคอร์ รัปชันโดยการเสนอสัญญา เรี ยกร้ อง รับหรื อให้ สินบนใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้ อม
แก่เจ้ าหน้ าทีรัฐ หน่วยงานของรัฐหรื อผ่านทางบุคคลทีสาม เพือแลกกับการได้ มาซึงผลประโยชน์
ส่วนตน หรื อเพือธุรกิจของบริ ษัทฯ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม
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การดําเนินธุกจิ และปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
1. นําเสนอสินค้ าคุณภาพดี มีมาตรฐาน ในราคาทีเหมาะสมให้ กับลูกค้ า จัดให้ มีสินค้ าในปริ มาณที
เพียงพอและตรงต่อความต้ องการของลูกค้ า
2. มอบความคุ้มค่าให้ ลูกค้ าทุกคน ด้ วยบริ การที ดีทีสุด มี การส่ง เสริ มการขายที ตรงใจลูกค้ า และ
ให้ บริ การหลังการขายทีไม่เป็ นรองใครในตลาด
3. บริ การลูกค้ าทุกคน ตามมาตรฐานการให้ บริ การอย่างเต็มที ด้ วยความเต็มใจและจริ งใจโดยไม่หวัง
สิงตอบแทน เพือให้ ลกู ค้ าพอใจสูงสุด และรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้ า
4. พัฒนาการบริ การให้ ดียิงขึ Bนอยู่เสมอ เพิมคุณค้ าการให้ บริ การให้ สงู กว่าความคาดหวังของลูกค้ า
พึงระลึกถึงคําว่า “ทําได้ ” อยูใ่ นใจของพนักงานเสมอ
5. พนักงานต้ องมี ความรู้ ในตัวสินค้ าเป็ นอย่างดี พร้ อมให้ คําแนะนํ าปรึ กษากับลูกค้ าอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน เพือให้ ลกู ค้ าเข้ าใจและได้ รับประโยชน์สงู สุด
6. นํ าเสนอหรื อสร้ างสรรค์ ทางเลื อกใหม่ๆ มาพัฒ นาและปรั บปรุ ง ระบบการทํ างานให้ เ กิ ดความ
สะดวกต่อลูกค้ า มีความรับผิดชอบในการแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ลกู ค้ า ด้ วยวิธีการทีถูกต้ อง เหมาะสม
และรวดเร็ ว
7. รักษาคําสัญญาทีให้ กบั ลูกค้ าในทุกเรื อง เช่น เรื องสินค้ า บริ การ ราคา การจัดส่ง ฯลฯ
8. นําคําตําหนิตชิ มหรื อข้ อเสนอแนะ ทีได้ รับจากลูกค้ า มาปรับปรุงการให้ บริ การให้ ดียิง ๆ ขึ Bนไป
9. ใส่ใจดูแลให้ ความช่วยเหลือเพือนร่วมงาน ทังภายในหน่
B
วยงานและภายนอกหน่วยงาน เสมือนหนึง
เป็ นลูกค้ าของบริ ษัท
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การแสดงความรั บผิดชอบ
1. แสดงความรับผิดชอบในข้ อผิดพลาดทีเกิดขึ Bน ทังของตนเองและที
B
มงาน โดยยอมรับความผิดพลาด
อย่างเปิ ดเผย และร่วมแก้ ไขในข้ อผิดพลาดนันๆ
B
2. ไม่กล่าวโทษหรื อให้ ร้ายผู้อืนด้ วยข้ อความอันเป็ นเท็จ ทังต่
B อหน้ าและลับหลัง
3. ไม่ซํ Bาเติมหรื อเหยียดหยามผู้อืน เมือเขาถูกตําหนิ ทํางานผิดพลาด หรื อล้ มเหลว
4. ปฏิบตั งิ านโดยไม่นําความผิดพลาดของผู้อืนไปข่มขูห่ รื อต่อรองเพือประโยชน์ของตนเอง
5. ไม่ละทิ Bงหน้ าทีโดยไม่มีเหตุอนั ควร
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การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ เคารพต่ อกฎเกณฑ์ ของสังคม
1. ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบนโยบายของบริ ษัท ขนบธรรมเนียมประเพณีทีดีงามของสังคมและ
ท้ องถินอย่างเคร่งครัด ด้ วยความยินดี ภาคภูมิใจและเต็มใจ
2. เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ทีถูกต้ องตามกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมของบริ ษัท
3. หลีกเลียงการมีส่วนร่ วมโดยเจตนาในกิจกรรมทีขัดต่อกฎหมาย หรื อการกระทําทีอาจเสือมเสียต่อ
ตนเองและบริ ษัท
4. ควบคุมดูแลให้ พนักงานกระทําการตามกฎระเบียบนโยบายของบริ ษัทหรื อกฎหมาย หรื อหลักการ
ทีกําหนดในข้ อพึงประพฤติปฏิบตั ิ
5. พนักงานต้ องรายงานเมือพบพฤติกรรมทีผิดกฎหมาย ละเมิดระเบียบปฏิบตั ิ ผิดจรรยาบรรณ ให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบทันที
6. ผู้บังคับบัญ ชามี กระบวนการชัดเจนที จะคุ้มครองความปลอดภัยแก่ พนักงานซึงเป็ นผู้รายงาน
พฤติกรรมทีไม่เหมาะสม ผิดจรรยาบรรณ หรื อผิดกฎหมาย
7. ในกรณี ทีการกระทํ าใด อาจจะละเมิ ดต่อแนวทางที เป็ นหลักปฏิ บัตินี B หรื อในกรณี ทีมี ข้ อสงสัย
เกิ ดขึนB ในเรื องความไม่เหมาะสม จะต้ องปรึ กษากับหัวหน้ าโดยตรง หรื อฝ่ ายบริ หารทรั พ ยากร
บุคคล หรื อคณะกรรมการทีปรึกษา
8. ไม่สนับสนุนเพือนร่ วมงาน รวมทังไม่
B สงหรื
ั อมอบหมายให้ พนักงานหรื อบุคคลในคนหนึง กระทํ า
การทีเป็ นการละเมิดกฎระเบียบนโยบายบริ ษัท หรื อกฎหมาย หรื อหลักการทีกํ าหนดไว้ ในข้ อพึง
ปฏิบตั ิ
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การใช้ อาํ นาจหน้ าที%โดยชอบธรรม
1. ใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ดูแลมิให้ สญ
ู เสียหรื อสูญเปล่า
2. ไม่นําทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อของผู้ร่วมค้ า (อาทิ สินค้ าตัวอย่าง ของแถม ของชําร่ วย หรื อสินค้ า
อืน ๆ ทีใช้ เพือการส่งเสริ มการขาย) ทีใช้ เพือประกอบกิจกรรมและประโยชน์ทางธุรกิจ ไปใช้ ในการ
ส่วนตัว
3. มุ่งมันและยืนหยัดในข้ อเท็จจริ งทีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ไม่ผ่อนปรนเพือผลประโยชน์ของตนเอง
และผู้อืน
4. ปฏิบตั ิงานและตัดสินงานใดๆ โดยคํานึงถึงความถูกต้ อง ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ของบริ ษัท
เป็ นสําคัญ
5. ไม่ใช้ อํานาจหน้ าทีเบียดบัง ยักยอก หรื อแสวงหาผลประโยชน์ แก่ตนเองหรื อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึง
เป็ นพิเศษ หรื อเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผู้หนึงผู้ใดจนขาดความเป็ นธรรม
6. ไม่ดํารงตําแหน่ง หรื อเป็ นกรรมการบริ หาร หรื อมี ส่วนในกิ จจกรรมในธุรกิจทีมี โอกาสขัดแย้ งต่อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัท
7. ไม่เ ปิ ดเผยข้ อ มูล หรื อความลับของบริ ษัท ต่อผู้ไ ม่เ กี ยวข้ องหรื อบุคคลภายนอก ซึงไม่มี หน้ า ที
รับผิดชอบโดยตรง
8. ไม่เปิ ดเผย ไม่เผยแพร่ ไม่สง่ ต่อข้ อมูล และข่าวสารทีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริ ษัท
9. ไม่ ใ ช้ ข้ อมู ล ที ได้ ม าเพื อผลประโยชน์ ส่ ว นตน หรื อ เพื อการใดที ขั ด ต่ อ กฎหมาย หรื อ ขั ด ต่ อ
วัตถุประสงค์ทีถูกต้ องตามกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมของบริษัท
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การพัฒนาตนเองและองค์ กร
1. มุง่ สร้ างสรรค์สิงใหม่ๆ เพือพัฒนางานของตนเองและบริ ษัทอย่างสมําเสมอ
2. หมันทบทวนเป้าหมาย ผลงาน วิธีการปฏิบตั ิงาน และประเมินผลงานของตนเองและทีมงานอย่าง
สมําเสมอตรงไปตรงมา
3. หมันศึกษา ค้ นหา และเปิ ดรับข้ อมูลใหม่ๆ ทีเป็ นประโยชน์จากแหล่งข้ อมูลต่างๆ รวมถึงจากคูแ่ ข่ง
เพือนํามาพัฒนางานของตนและบริ ษัทให้ ดียิงขึ Bน
4. เรี ยนรู้ จากข้ อผิดพลาดเดิมและกล้ าเผชิญต่ออุปสรรค หาแนวทางในการปรับปรุ งเปลี ยนแปลง
วิธีการปฏิบตั งิ าน เพือให้ บรรลุเป้าหมายทีตังไว้
B
5. เปิ ดใจพร้ อมรับฟั งความคิดเห็นของเพือนร่วมงาน เพือพัฒนาการทํางานและผลของงานให้ ดียิงขึ Bน
6. ยอมรับและสนับสนุนการเปลียนแปลง หากนํามาซึงสิงทีดีทงต่
ั B อตนเองและบริ ษัท
7. สร้ างบรรยากาศของการทํางานให้ เกิดการเปลียนความคิดเห็นและความรู้ซงกั
ึ นและกัน
8. หมันใส่ใ จดูแ ลตัว เองให้ เ ป็ นสุข เบิกบาน พร้ อ มต่อ การทํ า งานด้ ว ยความกระฉับกระเฉงและ
ความรับผิดชอบ รู้ จกั สร้ างความสมดุลในชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว
9. ใส่ใ จกับสภาพแวดล้ อมรอบๆ ตัว พบปะสมาคมกับผู้อืน เพื อเปิ ดโอกาสการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ตนเอง
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การปฏิบัตติ ่ อองค์ กรและผู้ท% เี กี%ยวข้ อง
1. ปฏิบตั ติ นกับผู้ร่วมงานและผู้อืนทีเกียวข้ องด้ วยมารยาทอันงดงาม สุภาพ มีนํ Bาใจ มีมนุษยสัมพันธ์
อันดี และเป็ นแบบอย่างทีดี
2. ปฏิบตั กิ บั ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ เกียรติและเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยปราศจากการคุกคาม
และแบ่งชนชันB รวมถึงความแตกต่างระหว่างเชื Bอชาติ วัฒนธรรม ศาสนา
3. ยกย่องและให้ เกียรติ โดยการระบุชือเจ้ าของความคิดหรื อผลงานทีเรานํามาใช้
4. แสดงความชืนชมยินดีอย่างจริ งใจในความสําเร็ จ หรื อการทําความดีของผู้อืนอย่างสมําเสมอ และ
พิจารณาความดีความชอบอย่างถูกต้ องและเป็ นธรรม
5. ปฏิบตั ิงานและติดต่อสื อสารบนพื Bนฐานของความไว้ วางใจซึงกันและกัน โดยเชื อมันว่าทุกฝ่ าย
จะทุม่ เทความสามารถอย่างเต็มทีและทําหน้ าทีอย่างดีทีสุด
6. เต็มใจทีจะสละเวลา เพือให้ คําอธิบาย คําแนะนํา แก่ผ้ ทู ีเกียวข้ อง ทังในสายงานและนอกสายงาน
B
อย่างเหมาะสมและเสมอภาค
7. ให้ ความเคารพในความเป็ นส่วนตัว ข้ อมูลส่วนบุคคล ความมีอิสระในการกระทําใดๆ ตามสิทธิอนั
ชอบธรรมตามหน้ าทีการงาน ตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
8. ให้ ความร่วมมือทีดีกบั ทุกหน่วยงาน เพือความก้ าวหน้ าของงาน และบรรลุเป้าหมายของบริ ษัท
9. ให้ ความเป็ นธรรมต่อการพิจารณาแต่งตังB การโยกย้ าย โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงานเป็ นเกณฑ์
10. พนักงานมีสิทธิในการร้ องเรี ยน กรณีทีไม่ได้ รับความเป็ นธรรมตามระบบและกระบวนการทีกําหนด
11. ต้ องไม่ทําลายชือเสียง กลันแกล้ ง ดูหมินเหยียดหยาม และนินทาว่าร้ าย คูแ่ ข่งทางการค้ า พนักงาน
คูค่ ้ า ลูกค้ า และพันธมิตรทางการค้ า
12. ทํางานทุกอย่างด้ วยความมุ่งมัน ทุ่มเทเสียสละ ใส่ใจในรายละเอียดงานและไม่เอาเปรี ยบบริ ษัท
และผู้อืน
13. ผลักดันกระตุ้นการทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา เพือเพิมประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
14. สร้ างขวัญและกํ าลังใจในการทํ างานให้ กับผู้ใต้ บงั คับบัญชาทุกคน และมีนําB ใจช่วยเหลือเกื อB กูล
เพือนร่วมงาน เอื Bอเฝื อB เผือแผ่ รู้จกั ให้ รู้จกั อภัย ตลอดจนเสียสละประโยชน์สว่ นตนเพือส่วนรวม
15. ไม่ประพฤติปฏิบตั ิหรื อเลือกปฏิบตั ิ เพือเอารัดเอาเปรี ยบ เบียดเบียน เห็นแก่ตวั แบ่งฝั กแบ่งฝ่ าย
ดูถกู คนรอบข้ าง บริ ษัท หรื อสังคม
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การปฏิบัตติ ่ อสังคมและสิ%งแวดล้ อม
1. ปฏิ บตั ิหน้ าที ในความรั บผิดชอบ ทังB ต่อตนเอง ครอบครั ว ชุมชน และสัง คมอย่างมี จิตสํ านึกที ดี
อย่างสมําเสมอ
2. ปฏิบตั ติ นเป็ นตัวอย่างทีดี มีจิตอาสาในการเข้ าร่วมกิจกรรมเพือสังคมและสิงแวดล้ อม
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ความรั บผิดชอบต่ อผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสํ าคัญ ต่อสิทธิข องผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค และมุ่งดําเนินธุรกิจ
อย่างสุดความสามารถด้ วยความซือสัตย์ และความระมัดระวังรอบคอบ เพือสร้ างผลตอบแทนทีดีในการ
ลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างต่อเนืองและยังยืน ซึงบริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี B
• คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ปฎิบตั หิ น้ าทีด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต และโปร่งใส
• รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรอย่างสมําเสมอ และครบถ้ วน ด้ วยความเป็ นจริ ง
ปฎิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายด้ วยความเท่าเทียมกัน และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิด และ/หรื อ
ริ ดรอนสิทธิทีผู้ถือหุ้นพึงได้ รับ
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ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯ มี นโยบายในการดําเนินธุ รกิ จ ด้ วยความซื อสัตย์ มี เหตุมีผลและเป็ นอิสระ และทุกคนใน
องค์กรพึงตัดสินใจในกระทําการใดๆเพือประโยชน์ส่วนรวมของบริ ษัทเป็ นสําคัญ ไม่ใช้ โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อการใช้ ข้อมูลและทรัพย์สิน เพือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรื อเอื Bอประโยชน์ตอ่ ครอบครัว พวกพ้ องหรื อบุคคลใกล้ ชิด โดยได้ กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงาน เพือขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ Bน ดังนี B
• หลีกเลียงการทํารายการทีเกียวโยงกับตนเอง ทีอาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
• ในกรณี ทีรายการเช่นนันB จํ าเป็ นเพื อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ให้ กระทํ ารายการนันB เสมื อนการทํ า
รายการกับบุคคลภายนอก ทังนี
B B กรรมการหรื อพนักงานทีมีส่วนได้ ส่วนเสียในรายการนันจะต้
B
องไม่
มีสว่ นในการพิจารณาอนุมตั ิ
• ในกรณีทีรายการทีเกียวโยงเกิดขึ Bนจะต้ องดําเนินการตามระเบียบของบริ ษัทฯ และหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยข้ อมูลในเรื องดังกล่าวอย่างครบถ้ วนเพียงพอ
• ไม่มีการใช้ โอกาสหรื อข้ อมูลที ได้ จากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานในการหาประโยชน์ ส่วนตน
และในเรื องการทําธุรกิจทีแข่งขันกับบริ ษัทฯ หรื อทําธุรกิจทีเกียวเนือง

14

การเปิ ดเผยข้ อมูลและการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการดูแลข้ อมูลทีต้ องเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพือ
ไม่ให้ สารสนเทศนันรั
B วไหลไปสูบ่ คุ คลภายนอก โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดหลักปฏิบตั ิ ดังนี B
• ห้ ามมิให้ บคุ คลใดซึงรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในทีเกียวกับบริ ษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลทีตนได้ รับรู้ ตอ่
บุคคลภายนอก เว้ นแต่ข้อมูลเหล่านันได้
B ทําการเปิ ดเผยต่อสาธารณะแล้ วและเป็ นไปตาม พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
• ห้ ามใช้ ข้อมูลภายในเพือประโยชน์ของตนเองหรื อบุคคลอืนในการซื Bอหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้ า
ผูกพันตามสัญญาซื Bอขายล่วงหน้ าทีเกียวกับหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และควรละเว้ นการซื Bอหรื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนทีจะเผยแพร่ งบการเงิน หรื อเผยแพร่ สถานะของบริ ษัทฯ
รวมถึงข้ อมูลสําคัญ
• ในกรณี ทีเกิดข่าวลือ หรื อการรัวไหลของข้ อมูลทียังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้ เปิ ดเผย จะต้ องแจ้ งให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบ เพือนําเสนอผู้บริ หารพิจารณาชี Bแจงข้ อเท็จจริ ง หรื อเปิ ดเผยต่อสาธารณะ
• การเปิ ดเผยข้ อ มูล ภายในที เกี ยวกับบริ ษั ทฯ จะต้ อ งเป็ นไปตาม พ.ร.บ.หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ กํ าหนด ผู้ทีไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อฝ่ าฝื น จะต้ องถูกสอบสวน และลงโทษทางวินยั หรื อ
ตามทีกฎหมายกําหนด
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