จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
1) การปฏิบัตติ ามกฎหมายและนโยบาย
บริ ษัทฯ พึงดาเนินธุรกิจให้ ถูกต้ องตามกฎหมาย วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่างๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด
ทั ง้ นี ้ กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั ก งานต้ องเคารพต่ อ และปฎิ บั ติ ต ามกฏหมาย วัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ รกิ จ ในแต่ล ะประเทศที่ ต นไปปฏิ บัติง าน ตลอดจน กฎ ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ และคาสัง่ ต่างๆ ของบริษัท ทังที
้ ่มีผลใช้ บงั คับแล้ ว และที่จะมีผลใช้ บงั คับในอนาคต
 การปฏิบัตติ ามกฏหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจ
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องอ่านและทาความเข้ าใจ รวมถึงปฏิ บัติตาม กฎ ระเบียบ
คาสัง่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
ข) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานที่ ต้ อ งไปปฏิ บัติ ง านในต่ า งประเทศ ควรศึ ก ษากฎหมาย
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศที่เดินทางไปปฏิบตั ิง านก่อนการเดินทาง เพื่ อให้ แน่ใจว่า
จะประพฤติตนผิ ดไม่กฎหมาย ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒ นธรรมของประเทศที่ เดินทางไป
ปฏิบตั งิ าน
ค) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่ผลิต หรื อมีสิ่งที่ผิดกฏหมายในครอบครอง ไม่ว่าเพื่อการ
ใช้ เอง เพื่อการจาหน่าย หรื อเพื่อบุคคลอื่นใด
ง) หากพนัก งานเกิ ด ความไม่แ น่ใจหรื อ สงสัย ว่า การด าเนิ น งานนัน้ ขัด กับ หลัก กฎหมายหรื อ ไม่
พนักงานต้ องขอคาปรึ กษาจากผู้บังคับบัญ ชา ทัง้ นี ้ หากผู้บังคับบัญ ชาเกิ ดความไม่แน่ใจและสงสัย ให้ ขอ
คาปรึกษากับฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัทฯ
จ) บริ ษัทฯ มีการกาหนดให้ มีการรวบรวมกฎหมาย กฎ และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินธุรกิจ ของบริ ษัทฯไว้ และจัดให้ มี การอบรมด้ านกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องแก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานอย่างเหมาะสมพอควร
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 การปฏิบัตติ ามกฏ ระเบียบ ข้ อบังคับของบริษัท
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) ผู้บริหารและพนักงานต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบข้ อบังคับในการทางาน
ของบริ ษัทฯ อย่างเคร่ งครัด อีกทัง้ หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
ข) ผู้บริ หาร และพนักงานต้ องไม่ฝ่าฝื น หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรื อเพิกเฉย ต่อ นโยบาย ระเบียบข้ อบังคับ
ประกาศ หรื อคาสัง่ ของบริษัทฯ รวมทังค
้ าสัง่ อันชอบด้ วยกฏหมาย และชอบด้ วยหน้ าที่ของผู้บงั คับบัญชา
ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้ องปฎิบตั ิหน้ าที่ของตนด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โดยคานึงถึง
ประโยชน์ อันชอบธรรมของบริ ษัทฯ ไม่ถือเอาประโยชน์ ของบริ ษั ทฯมาเป็ นประโยชน์ ส่วนตน ถึงแม้ ว่าจะมี
ช่องว่างของกฎหมาย
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2) การปฏิบัตติ ่ อผู้อ่ ืน
 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ โดยจะ
ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื ้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจ
ทางเพศ วัฒ นธรรม หรื อ สถานภาพอื่ น ใดที่ ถื อ เป็ น สิ ท ธิ ม นุษ ยชน รวมถึ ง จะน าแนวทางปฏิ บัติด้ านสิ ท ธิ
มนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้ กับองค์กร และจะไม่ให้ การสนับสนุนหรื อมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคล และ/หรื อ
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้ วย
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่ ล ะเมิ ดสิ ท ธิ ส่ วนบุค คล รวมทัง้ เคารพในเกี ยรติแ ละศักดิ์ ศ รี ไม่ แ บ่งแยกการศึก ษา ยศ เชื อ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา และเพศ
ข) บริ ษัทฯ จัดให้ มีสภาพการจ้ างที่ยุติธรรม ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความรู้ ความสามารถ
ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานแต่ละคน มีโอกาสก้ าวหน้ าในบริษัทฯอย่างเป็ นธรรม
ค) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องหลีกเลี่ยงการนาข้ อมูลหรื อเรื่ องราวของผู้อื่นทัง้
ในเรื่ องเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและเรื่ องส่วนตัวไปเปิ ดเผยหรื อ วิพากษ์ วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้ เกิดความ
เสียหายทังต่
้ อพนักงาน ต่อบริษัทฯ และต่อผู้อื่น
 ความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษัทฯ ให้ ความใส่ใจในเรื่ องความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม โดยจะดาเนินธุรกิจที่ ไม่
ก่อ ให้ เกิ ด ผลกระทบด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย อนามัย และสิ่ ง แวดล้ อมต่อ พนัก งานและชุม ชน และ
กาหนดให้ มีระบบการจัดการด้ านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อมในมาตรฐานระดับสากล ทัง้ นี ้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญ และปฏิ บัติงานตามข้ อกาหนดทางด้ านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อมของบริษัทฯ
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ พึงตรวจสอบความพร้ อมของสุขภาพและร่างกาย
ของตนเองก่อนปฏิบตั ิงาน และไม่ปฏิบตั ิงาน หากร่างกายไม่พร้ อมเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายจาก
การทางาน
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ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ต้องทางานที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต หรื อสุขภาพต้ อง
ศึกษาข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการทางานที่ปลอดภัยหรื ออาจเป็ นอันตราย โดยในการปฏิบตั งิ านขันตอนใดที
้
่
มีความเสี่ยง หากมีความไม่แน่ใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้น ให้ หยุดหรื อชะลอการดาเนินงานนันและให้
้
ปรึกษากับ
ผู้เชี่ ยวชาญโดยทันที รวมทัง้ รายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญ ชาทราบโดยด่วน เมื่ อพบสิ่ง ผิดปกติในบริ เวณสถานที่
ทางานที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
ค) กรรมการ ผู้ บริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ พึ ง ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างประหยัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ พึงให้ ความร่วมมือในการดาเนินงานตามมาตรฐาน
หรื อข้ อตกลงในเรื่ องต่างๆ ที่จดั ทาขึ ้นเพื่อช่วยป้องกันหรื อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
 การป้ องกันการคุกคาม
การล่วงละเมิ ด (รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ) ในสถานที่ ทางานเป็ นสิ่งที่ไม่เป็ นที่ ยอมรับ ได้ แก่
การกระทาที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการกระทาใดๆ การสื่อสารคาพูด ท่าทางที่ไม่น่าพึงปรารถนา หรื อ
การสัมผัสร่างกาย การเล่าเรื่ องตลกที่เป็ นการเย้ ยหยันทางด้ านเชื ้อชาติศาสนา เพศ หรื อลักษณะ เฉพาะอื่นใด
การแสดงหรื อการแจกจ่ายวัสดุหรื อภาพทางเพศอย่างโจ่งแจ้ ง รวมถึงภาพหรื อเนื ้อหาอื่นๆ ที่บคุ คลอื่นอาจเห็น
ว่าน่ารังเกียจหรื อไม่เหมาะสม การละเมิดทางวาจา การคุกคามหรื อการพูดเสียดสี การปฏิเสธการทางานหรื อ
การให้ ความร่ วมมือกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งสืบเนื่องจากเชื ้อชาติ ศาสนา เพศ หรื อ ลักษณะอื่นๆ ของบุคคลผู้
นัน้
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นสิ่งที่ ไม่เหมาะสม
อันเป็ นลักษณะการสื่อที่จะเป็ นการล่วงละเมิด คุกคาม หรื อข่มขู่ตอ่ บุคคลใดๆ ทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัทฯ
ข) บริ ษัทฯ มีมาตรการในการลงโทษกับบุคคลที่กระทาการใดๆ อันไม่เหมาะสม อันเป็ นลักษณะการ
สื่อที่จะเป็ นการล่วงละเมิดกับบุคคลใดๆ
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 การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ มี การกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจ การที่ ดี ซึ่งมีข้อกาหนดเกี่ ยวกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความ
โปร่งใส อันเป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ ที่จะดาเนินงานโดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ
ด้ วยความเป็ นธรรม มุ่งมั่นที่จะสร้ างความเจริ ญเติบโตบนศักยภาพที่แท้ จริ ง เคารพสิทธิ ของผู้ถือหุ้นในการ
ได้ รับข้ อมูลที่จาเป็ นและปฎิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ พึงมุ่งมัน่ ในการดาเนินงานเพื่อสร้ างความพึงพอใจ
สูงสุดให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม ตลอดจนการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความเป็ น
ธรรม มุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความเจริญเติบโตบนศักยภาพที่แท้ จริงอย่างยัง่ ยืน
ข) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนักงานของบริ ษั ทฯ พึงเคารพสิท ธิ ของผู้ถือหุ้น ในการได้ รับ ข้ อมูล ที่
จาเป็ นและปฎิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ค) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ จะไม่ดาเนินการใดๆ อันเป็ นลักษณะที่อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ง) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ จะไม่ แ สวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเองและผู้ที่
เกี่ยวข้ องจากตาแหน่งหน้ าที่และข้ อมูลอันเป็ นความลับของบริษัทฯ
 การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ สร้ างความพึงพอใจ และความมัน่ ใจให้ กับลูกค้ า และประชาชนที่ จะได้ รับผลิตภัณฑ์
และบริการที่ดี มีคณ
ุ ภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้ สงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทังรั้ กษา
สัมพันธภาพอันดีและยัง่ ยืน
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องส่งมอบสินค้ าและบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพแก่ลกู ค้ า
ในราคาที่เป็ นธรรม
ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องติดตามประเมินผลสินค้ า และบริ การต่อลูกค้ า
แล้ วนาผลที่ได้ มาปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาสินค้ าหรื อบริการให้ ดียิ่งขึ ้น
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ค) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องให้ ข่าวสารข้ อมูลเกี่ ยวกับสินค้ า และบริ การ
อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บดิ เบือนข้ อเท็จจริง
ง) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ พึง รักษาความลับของลูกค้ า และไม่นาข้ อมูลของ
ลูกค้ ามาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พึงมีความจริงใจต่อลูกค้ า และรัก ษาคามัน่ สัญญาที่
ให้ ไว้ กบั ลูกค้ า ไม่สร้ างความหวังให้ แก่ลกู ค้ าในสิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถทาให้ ได้
ฉ) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ พึงให้ บริ การที่ดีต่อลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ มีความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต และชี ้แจงให้ ลกู ค้ าทราบถึงสิทธิพงึ มีพงึ ได้ รวมทังมี
้ หน้ าที่รักษาผลประโยชน์ของลูกค้ า
 การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ มีความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ คูค่ ้ า ให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเสมอภาค และ
โปร่งใส รวมถึงปฏิบตั หิ น้ าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามสัญญา ข้ อตกลง หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่มีตอ่ คูค่ ้ า กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ได้ ต้องรี บเจรจากับคูค่ ้ าเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
ข) บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ หน่วยงานจัดซื ้อดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันการทุจริ ตประพฤติมิ
ชอบในทุกขันตอนของกระบวนการจั
้
ดซื ้อจัดจ้ าง
ค) บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ น
ธรรมทังสองฝ่
้
าย
ง) บริษัทฯ จะรักษาความลับของคูค่ ้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้ องโดย
มิชอบ
 การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี้
บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้ด้ วยความเสมอภาค และโปร่ งใส โดยมุ่งมั่นต่อการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสัญญาต่างๆอย่างเคร่งครัด
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) บริษัทฯ จะจัดทาสัญญากับเจ้ าหนี ้ทุกประเภทอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็ นธรรมและ
โปร่งใส โดยไม่เอาเปรี ยบคูส่ ญ
ั ญา
ข) บริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อข้ อตกลงต่างๆ ที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด เช่น เงื่อนไขการค ้า
ประกัน หลักทรัพย์ค ้าประกัน การบริ หารเงินทุน การชาระหนี ้ การรักษาอัตราส่วนทางการเงิน และไม่นาเงินที่
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กู้ยืมไปใช้ ในทางที่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม กรณีที่ ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับเจ้ าหนี ้ล่วงหน้ า
เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
ค) บริ ษั ท ฯ จะเปิ ดเผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ถูก ต้ อ ง ครบถ้ วน และตรงเวลาให้ แก่ เจ้ า หนี อ้ ย่ า ง
สม่าเสมอ
 การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายดาเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็ นธรรม ใช้ วิธีการแข่งขันอย่างมืออาชีพ โปร่งใส
และไม่มีการปกปิ ดข้ อตกลงที่มิชอบด้ วยกฎหมาย
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องปฎิบตั ภิ ายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่
แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน
สินจ้ างให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่แข่งขันด้ วยการใส่ร้ายป้ายสี กลัน่ แกล้ ง หรื อ
บิดเบือนข้ อเท็จจริ งของคูแ่ ข่ง ขณะเดียวกันต้ องหลีกเลี่ยงการตกลงหรื อพู ดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วย
งานหรื อบริษัทอื่นๆ เกี่ยวกับ สินค้ า บริการต่างๆ ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ
ค) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่ทาการตกลงใดๆ กับคูแ่ ข่งขัน หรื อบุคคลใด
ที่มีลกั ษณะเป็ นการลดหรื อจากัดการแข่งขันทางการค้ า
 การปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการปฎิ บตั ิต่อพนักงาน บนพื น้ ฐานของศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ และให้ ความ
เคารพสิทธิหน้ าที่สว่ นบุคคล ให้ ความสาคัญกับคุณค่าของพนักงานของบริ ษัทฯ โดยส่งเสริ มให้ พนักงานพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ มี คุณ ธรรม มี พ ฤติกรรมที่ เหมาะสม เพื่ อประโยชน์ ของบริ ษัท ฯและตัวพนักงานเอง
รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานเข้ าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ ขอบเขตนโยบายของบริษัทฯ
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) พึงให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน แต่ละคน
ข) การแต่งตังและการโยกย้
้
าย รวมทังการให้
้
รางวัลและการลงโทษพนักงานต้ องกระทาด้ วยความ
เสมอภาคสุจริ ตใจ และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม รวมทังการกระท
้
า หรื อ
การปฏิบตั ขิ องพนักงานนันๆ
้
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ค) ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยเมตตาธรรมและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒ นา
การถ่ายทอด ความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
ง) ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
จ) ดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ
ฉ) ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกาหนดทิศทางการทางานและการแก้ ไขปั ญหาของ
บริษัทฯ
ช) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
ซ) ให้ ข้อมูลสาคัญ แก่ พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้ ทราบผลการดาเนินงานและสภาพที่
แท้ จริงขององค์กรธุรกิจ
ฌ) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้
จัดให้ มีการฝึ กอบรม และเปิ ดโอกาสให้ มีความก้ าวหน้ าในสายอาชีพงานอย่างเหมาะสม และเป็ นธรรม
ญ) บริ ษัทฯ จะต้ องห้ ามไม่ให้ มีการเลือกปฏิบตั ิการล่วงละเมิดหรื อคุกคาม ไม่มีการเหยียดของเชื ้อ
ชาติ สีผิว ศาสนา การแสดงออกทางเพศ อายุ สัญชาติ เพศ และอัตลักษณ์ และความพิการ รวมถึงต่อต้ านการ
ใช้ แรงงานเด็ก อายุต่ากว่า 15 ปี หรื อแรงงานบังคับ
 ความเป็ นกลางทางการเมือง
บริ ษัทฯ วางตัวเป็ นกลางทางการเมืองโดยไม่กระทาการอันเป็ นการฝั กใฝ่ หรื อสนับสนุนด้ านการเงิน
หรื อรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มี อานาจทางการเมือง หรื อผู้ลงสมัครรับเลือกตัง้
ทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในระดั
้
บท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค หรื อระดับประเทศ อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทฯ ให้ ความเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดี ตามรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะ
เป็ นการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ หรื อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
แนวทางพึงปฎิบัติ
ก) บริ ษั ท ฯ วางตัว เป็ นกลางทางการเมื อ ง ไม่ ก ระท าการอัน เป็ น การฝั ก ใฝ่ หรื อ สนั บ สนุน พรรค
การเมือง พรรคหนึง่ พรรคใด หรื อผู้หนึง่ ผู้ใดที่มีอานาจทางการเมือง
ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางการเมืองที่
เป็ นความสนใจส่วนตัวในระหว่างชัว่ โมงการทางานของบริ ษัทฯ หรื อโดยใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ (เช่น อีเมล
โทรศัพท์)
อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560
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จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ค) ไม่ใช้ งบประมาณของบริษัทฯในการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง หรื อหน้ าที่ทางสังคม
ง) บริ ษั ท ฯตระหนั ก และให้ ความเคารพในสิ ท ธิ เสรี ภ าพในการใช้ สิ ท ธิ ท างการเมื อ ง เช่ น การ
ลงคะแนนเสียงเลือกตังหรื
้ อการเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง
จ) สาหรับการดาเนินงานในต่างประเทศ บริ ษัทฯ สนับสนุนการดาเนินการใดๆ ที่เป็ นไปตามระบอบ
การปกครองในประเทศนันๆ
้
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3) จริยธรรมทางธุรกิจ
 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ฯ มี เจตนารมณ์ ในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ด้ วยความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต โปร่ งใสและตรวจสอบได้ จึง
กาหนดให้ ถือเป็ นหน้ าที่ของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ในการหลีกเลี่ยงการเข้ าไปมีส่วนได้
เสียหรื อเกี่ยวข้ องกับการดาเนินการในลักษณะที่ขดั แย้ งกับผลประโยชน์ของบริษัท ฯ อันจะส่งผลให้ บริษัทฯ เสีย
ผลประโยชน์ หรื อทาให้ การปฏิบตั งิ านมีประสิทธิภาพลดลง อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ไม่สามารถคาดเดาถึงความ
ขัดแย้ งที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ บริ หาร และ พนักงานของบริ ษัทได้ ในกรณี ที่
จาเป็ นต้ องทารายการเช่นนัน้ หรื อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ บริ ษัทฯ จะดูแลให้ การทารายการนัน้ ๆ ให้ มีความ
โปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอกโดยคานึงถึง ประโยชน์สงู สุดของบริษัท ฯ และเป็ น
ธรรมต่ อ ผู้เกี่ ย วข้ อ ง ทัง้ นี ้ ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ข องพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์ ฯ และประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันรวมทังกฎเกณฑ์
้
ตา่ งๆ ของสานักงาน ก.ล.ต. และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้ อง
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ พึงรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยไม่กระทาการ
ใดๆ ที่จะทาให้ บริษัทฯ สูญเสียประโยชน์ และไม่เบียดบังผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ไปเป็ นประโยชน์ส่วนตนหรื อ
ผู้อื่น
ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่รับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็ นการ
ส่วนตัวจากลูกค้ า คูค่ ้ าของบริษัทฯ หรื อจากบุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามของบริษัทฯ
ค) การทาธุรกิจใดๆของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องไม่กระทบต่ อการปฎิบตั ิหน้ าที่และเวลา
ทางานของบริษัทฯ
ง) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เข้ าไปเป็ นหุ้นส่วนหรื อผู้ถือหุ้นที่มี อานาจ
ตัดสินใจ หรื อเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการที่เป็ นการแข่งขัน หรื อมีลกั ษณะเดียวกับบริษัทฯ แต่ในกรณีที่
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ รายงานกับผู้บงั คับบัญ ชาหรื อคณะกรรมการทราบโดยทันที และในกรณี ที่กรรมการ
ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานเข้ าไปเกี่ ย วข้ องกั บ ธุ ร กิ จ หรื อ เหตุก ารณ์ ใ ด ๆ ที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้ รายงานแก่ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อคณะกรรมการทราบโดยทันที
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จ) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ ไม่ พึง แสวงหาผลประโยชน์ ให้ ต นเอง หรื อ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องโดยใช้ ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจ
ทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ
ฉ) การทาธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ ทังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานนันมี
้ สว่ นได้ เสีย จะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ เสียต่อบริษัทฯก่อนเข้ าทารายการ
ช) ห้ ามกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทฯ ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทา
รายการหรื อกระทาการใดๆ ในนามบริษัทฯ
ซ) ผู้ท ารายการในนามบริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งตรวจสอบความสัม พั น ธ์ ข องคู่ค้ า ว่า เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ หรื อไม่ก่อนทารายการ เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
 การทารายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการเข้ าทารายการระหว่างกันไว้ ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นใน
อนาคตนัน้ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรื อข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทฯ ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
การรั กษาความลับ การเก็บรั กษาข้ อมูล และการใช้ ข้อมูลภายใน :
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญในการเก็บรักษาข้ อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจ ซึง่ หากมีการเปิ ดเผย หรื อตก
อยู่ในมือของคูแ่ ข่งแล้ ว ย่อมก่อให้ เกิดผลกระทบร้ ายแรงต่อบริ ษัทฯ รวมทัง้ ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลทางการค้ า ข้ อมูล
ธุรกิจที่สาคัญของคูค่ ้ า และลูกค้ า โดยกาหนดให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้ที่ดแู ล หรื อครอบครองข้ อมูล ในการดูแลรักษา
ความปลอดภัยโดยเคร่งครัด
บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ โดยในรายละเอียด
กล่าวถึงการกาหนดลาดับชันความลั
้
บของข้ อมูล การให้ ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก การแสดงความเห็น
แก่บคุ คลภายนอก รวมถึงกาหนดมาตรการป้องกัน และบทลงโทษสาหรับการใช้ ข้อมูลภายใน เพื่อให้ พนักงาน
ที่เกี่ยวข้ องปฏิบตั ติ าม
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แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่พึงเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ และข้ อมูลของลูกค้ า
โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการของบริ ษัทฯ หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เว้ น
แต่เป็ นข้ อมูลที่ต้องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับบทบังคับของกฎหมาย
ข) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งไม่ น าข้ อ มูล งบการเงิ น หรื อ ข้ อ มูล อื่ น ที่ มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ เปิ ดเผยแก่บคุ ลภายนอก หรื อผู้ที่มีสว่ นเกียวข้ อง
ค) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ห้ ามทาการซื อ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 21 วันก่อนที่
ข้ อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน และต้ อง
ไม่ซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ของบริ ษั ท ฯจนกว่าจะพ้ น ระยะเวลา 24 ชั่ว โมงนับ แต่ไ ด้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อมูล นัน้ ๆ สู่
สาธารณชนทังหมดแล้
้
ว
ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้ องจัดทาสาเนา ส่งโทรสาร หรื อจัดเก็บข้ อมูลอย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ ทู ี่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าถึงข้ อมูลหรื อความลับเหล่านัน้
จ) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้ องหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงความลับในที่สาธารณสุข
ความปลอดภัยของข้ อมูลภายใน :
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ของข้ อมูลภายใน ซึ่งนามาใช้ ในการบริ หารธุรกิจของบริ ษัทฯ ว่า
จะต้ องมีการถูกต้ อง ครบถ้ วน ดังนัน้ จึงมุง่ ดาเนินการให้ มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของข้ อมูลภายใน
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) บริษัทฯ ต้ องกาหนดมาตราป้องกันไม่ให้ เกิดการใช้ และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อมูล โดยบุคคลที่ไม่มี
สิทธิ
ข) บริษัทฯ ต้ องกาหนดลาดับขัน้ หรื อสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูลภายในของบริษัทฯ
ค) บริ ษัทฯ ต้ องกาหนดมาตรการป้องกันการลักลอบนาข้ อมูลของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว โดยผิดกฏหมาย ระเบียบ และข้ อบังคับของบริษัทฯ
ง) บริ ษัทฯ ต้ องวางมาตรการป้องกันไม่ให้ บุคคลภายนอกเข้ ามาในระบบ เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ หรื อ
ทาลายข้ อมูลของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ กาหนดมาตรการข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน และผู้ที่เกี่ ยวข้ องในการ
ดาเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ประวัติ ส่วนตัว ประวัติการทางาน ข้ อมูลทางการเงิน ข้ อมูล สาหรับการติดต่อ
ข้ อมูลสุขภาพ หรื อข้ อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้ องได้ รับความคุ้มครองไม่ให้ ถกู ใช้ เปิ ดเผย หรื อถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่น
อันมีลกั ษณะเป็ นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560

หน้ า 12 จาก 23

จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
 การป้ องกันการฟอกเงิน
บริ ษัทฯ ยึดถื อปฏิ บัติตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องกับการป้องกันการฟอกเงิน อย่าง
เคร่งครัด
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ไม่รับโอน หรื อเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรื อสนับสนุน
ให้ มีการรับโอน หรื อเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้ ผ้ หู นึ่ง
ผู้ใดใช้ บริ ษัทฯ เป็ นช่องทางหรื อเป็ นเครื่ องมือในการถ่ายเท ปกปิ ดหรื ออาพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้ มา
โดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย
ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ จะให้ การช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการตรวจหา
ป้องกัน ตลอดจนกาจัดอาชญากรรม การก่อการร้ ายทางการเงิน และกิจกรรมที่กระทาสาเร็ จผ่านการฟอกเงิน
และจะไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องในการจัดหาใดๆ ที่ได้ รับการบ่งชี ้ว่าเป็ นช่องทางในการฟอกเงิน
ค) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ จะไม่ดาเนินการตามการร้ องขอจากลูกค้ า ผู้รับจ้ าง
หรื อผู้จัด หาสิ น ค้ าให้ มี ก ารจ่ายเงิ น สด เงื่ อนไขการจ่ายเงิน ที่ ผิ ดปกติ การโอนเงิ นไปหรื อจากประเทศที่ ไม่
เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมนัน้ หรื อ กิจกรรมอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือไปจากแนวทางปฏิบตั ิตามปกติ
 การต่ อต้ านทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ และสนับสนุนการต่อต้ านการทุจริต การรับหรื อให้
สินบน หรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ และให้ ความร่ วมมือหรื อเข้ าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามความเหมาะสม พร้ อมกันนี ้บริ ษัท ฯ ได้ กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน
ของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เข้ าไปมีส่วนร่วมในการคอร์ รัปชัน่ การให้ หรื อรับสินบนจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและเอกชน ทัง้
ทางตรงและทางอ้ อมเพื่อให้ ได้ มาหรื อคงไว้ ซึ่งธุรกิจหรื อข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน หรื อใช้ ประโยชน์จากการ
บริจาค และการทาสาธาณะกุศลไปเพื่อประโยชน์หรื อสนับสนุนการทุจริตคอร์ รัปชัน่
พร้ อมกัน นี ไ้ ด้ จัด ให้ มี ก ารสื่ อ สาร และให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้ มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และการ
ติดตามผล การปฏิ บัติต ามแนวทางในการต่อต้ านการทุจ ริ ต การให้ สิ นบนหรื อคอร์ รัป ชั่นของบริ ษั ทอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสม

อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560

หน้ า 13 จาก 23

จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทุกระดับต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ต
คอร์ รัปชั่น และจริ ยธรรมสาหรับพนักงาน โดยต้ องไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ บริษัท ตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จกั ไม่วา่ โดยทางตรง หรื อทางอ้ อม
ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่พึงละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่
เข้ าข่ายคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ต้ องแจ้ งให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรื อข้ อซักถามให้ ปรึก ษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคล
ที่กาหนดให้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมสาหรับพนักงาน ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
ค) บริ ษัทฯ จะให้ ความเป็ นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรื อแจ้ งเรื่ องคอร์ รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัทฯ ตามแนวทางในการปกป้องพนักงาน หรื อผู้แจ้ งเบาะแสในการกระทาผิดที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดขึน้
แม้ วา่ การกระทานันจะท
้ าให้ บริษัทฯ สูญเสียผลประโยชน์ หรื อโอกาสทางธุรกิจ
ง) ผู้กระทาคอร์ รัปชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่ บริ ษัทฯ กาหนดไว้ นอกจากนี ้ อาจจะได้ รับโทษตามกฏหมาย หากการกระทานัน้
ผิดกฏหมาย
จ) บริ ษั ท ฯ ยึด ถื อ และให้ ความส าคัญ ในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ และทาความเข้ าใจกับ คู่ค้า ที่ มี
ธุรกรรมทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ หรื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายต่อต้ าน
การทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณชนเกี่ยวกับนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
ฉ) บริ ษั ทฯ สื่ อสารนโยบายต่อต้ านคอร์ รัป ชั่น รวมทัง้ ช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน หรื อ
ข้ อเสนอแนะ ภายในบริ ษัทผ่านวิธีการ และช่องทางต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการ และพนักงาน ระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ภายในองค์กร เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการนานโยบายนี ้ไปปฏิบตั ิ
 การรับ หรือการให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน หรือผลประโยชน์ อ่ ืนใด
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณและความโปร่ งใส มีการ
ปฏิบตั ิตอ่ ผู้เกี่ยวข้ องและผู้มีส่วนได้ เสียอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทาอันจะไปสู่การเลือกปฏิบตั ิ หรื อ
ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่ขดั กัน และอาจนามาซึ่งความลาบากใจ หรื อมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ และการสร้ างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560
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จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรื อสิ่งของที่
ไม่สมควร ไม่สจุ ริต หรื อเกินปกติวิสยั จากผู้ที่เกี่ยวข้ องในกิจการของบริษัทฯ
ข) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ต้ องไม่เรี ยกร้ อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรื อสิ่งของ
จากบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ ไม่วา่ จะเป็ นการเรี ยกร้ องหรื อรับเพื่อตนเองหรื อผู้อื่น
ค) กรณีที่นิติบุคคล หรื อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ องทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ ให้ สิ่งของหรื อผลประโยชน์
แก่ผ้ บู ริ หารหรื อพนักงานเพื่อเป็ นสินน ้าใจ ผู้บริ หารหรื อพนักงานต้ องใช้ ดลุ ยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม
สมควร และ/หรื อถูกต้ องด้ วย โดยคานึงถึง ระเบียบของบริษัทฯ หากผู้บริ หารหรื อพนักงานไม่รับแล้ วจะเป็ นการ
เสียนา้ ใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจก็ให้ รับได้ แต่ ต้องมีมูลค่าไม่เกินข้ อห้ ามที่ระบุในระเบียบ
ของบริษัทฯ
ง) ไม่ พึ ง กระท าการให้ และรั บ ของขวัญ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า เกิ น กว่ า ปกติ ที่ วิ ญ ญู ช นพึ ง ให้ กั น ระหว่ า ง
ผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาไม่วา่ โอกาสใดๆ ก็ตาม
จ) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนครอบครัว ต้ องหลีกเลี่ย งการให้ หรื อรับ
สิ่งของ หรื อผลประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า หรื อผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ ยกเว้ นแต่เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินการธุรกิจตามปกติ หรื อในเทศกาลหรื อประเพณีนิยม
 การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการมีระบบการควบคุม ภายในที่ดี ซึ่งเป็ นหนึ่ง ในกลไกสาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นเครื่ องมือสาคัญของผู้บริ หารในการบริ หารจัดการระบบการทางาน และ
ความเสี่ยงต่างๆ ได้ อย่า งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในเชิงการแข่งขัน และสร้ างการ
เติบโตอย่างยัง่ ยืน
บริ ษัทฯ จึงกาหนดให้ การควบคุม ภายใน ถื อเป็ นส่วนหนึ่งของการปฏิ บัติงาน โดยแฝงอยู่กับการ
ปฏิ บัติงานปกติในทุกหน้ าที่ โดยจะต้ องมี ป ระสิทธิ ภ าพเพี ยงพอ สอดคล้ องกับ ระดับ ความเสี่ ยงที่ บ ริ ษั ท ฯ
ยอมรับได้ ตลอดจนมีการสื่อสารข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอ ทันกาลและเหมาะสม เพื่อช่วยให้ ผ้ บู ริหารและ
บุคลากร สามารถปฎิบตั ิหน้ าที่ของตนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และให้ ฝ่ายบริ หารและแผนกตรวจสอบภายใน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในได้ อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ สาคัญ ได้ แก่ การบริ หารสิ น ทรัพ ย์ การป้องกันและลดจ านวนความสูญ เสี ย และความผิด พลาดจากการ
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ปฏิ บัติงาน ความถูกต้ อง น่าเชื่อถื อของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ การปฏิ บัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรื อ
ข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ จึงได้ เน้ นให้ มีการควบคุมภายในที่มีการตรวจสอบได้ เพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์กรที่ มีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และมีการปรับปรุงการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างให้ เป็ นวัฒนธรรม และพฤติกรรม
การดาเนินงานประจาภายในบริษัทฯ
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บ ริ หาร และพนักงานของบริ ษั ทฯ ทุก คนต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ าใจ และให้ ค วาม
ร่ วมมื อในระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บและข้ อก าหนดที่
เกี่ยวข้ องและมีผลต่อการปฎิบตั หิ น้ าที่ มีการสอบทาน และปฎิบตั ติ ามระบบที่กาหนดอย่างเคร่งครัด
ข) บริ ษัทฯ จัดให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าข้ อมูล
รายงานทางการเงิ น มี ค วามถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทัน เวลา รวมถึ ง เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ให้ เกิ ด การทุจ ริ ต หรื อ มี ก าร
ดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ค) บริ ษัทฯ จัดให้ มีการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อสร้ างให้
เป็ นวัฒนธรรม และพฤติกรรมการดาเนินงานประจาภายในบริษัทฯ
ง) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่สนับสนุนทางการทางาน และให้ ข้อมูลที่
ถูกต้ อง ตามความเป็ นจริง ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก
 การเปิ ดเผยข้ อมูล
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นจริ งและ
สมเหตุส มผล งบการเงิ นของบริ ษัทฯ และบริ ษั ทย่อยจัดท าขึน้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่รับรองทั่วไป โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ องครบถ้ วน เพียงพอที่จะดารงรักษาไว้
ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ตหรื อการดาเนินการที่ ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
โดยถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
้
เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้ มี
ความถูกต้ อง ครบถ้ วนและเชื่อถื อได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถูกต้ อง ชัดเจน โปร่ งใสและทันเวลาตาม
ข้ อ กาหนดของการเป็ นบริ ษั ทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุม ภายในเพื่ อให้ มี ระบบควบคุม ภายในที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
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ตรวจสอบ ยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ถึงความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนาเสนอให้ กบั ทางคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
บริษัทฯ จะเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง ในรายงานประจาปี
(แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) ผู้มีอานาจในการเปิ ดเผยข้ อมูล :
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสาย
งานบัญ ชี แ ละการเงิ น เลขานุก ารบริ ษั ท หรื อ ผู้ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ท าหน้ าที่ Investor Relations Officer
สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื ้อหาของข้ อมูลที่สาคัญ เพื่อการพิจารณาเปิ ดเผย โดยจะชี ้แจงข้ อมูล
ด้ วยตนเอง หรื ออาจมอบหมายให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ชี ้แจงก็ได้
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ Investor Relations Officer มีอานาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนยั สาคัญ
ของบริษัทฯ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ข) ข้ อละเว้ น และการแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการเปิ ดเผยข้ อมูล :
 ห้ ามเปิ ดเผยข้ อมูลที่เป็ นความลับทางธุรกิจ หรื อข้ อมูลที่หากเปิ ดเผยแล้ วอาจทาให้ เสีย
ประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรื อข้ อมูลที่ยงั ไม่มีผลสรุป หรื ออยูร่ ะหว่างการ
เจรจา ซึง่ มีความไม่แน่นอน
 ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลที่มีลกั ษณะเป็ นการคาดคะเนเกินจริง หรื อในเชิงส่งเสริมที่เกินความจาเป็ น
โดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้ นการใช้ ถ้อยคา หรื อรู ปแบบที่ไม่เหมาะสม หรื อที่
อาจทาให้ เข้ าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
 ในกรณี ที่มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไม่ถูกต้ อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้ อเท็จจริ ง หรื อมีการ
ตีค วาม หรื อ แปลความหมายไม่ถูก ต้ อ งอย่างมี นัย ส าคัญ ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร
กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชี
และการเงิ น เลขานุการบริ ษั ท หรื อผู้ที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ท าหน้ าที่ Investor Relations
Officer มีอานาจชี ้แจงข้ อเท็จจริง เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ถกู ต้ องโดยทันที
ค) การดาเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรื อข่าวลือ :
เมื่อมีเหตุการณ์ ที่มีนัยสาคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ ยวกับบริ ษัท หรื อมีการอ้ างอิงข้ อมูลที่ไม่ถูกต้ อง
หรื อข้ อมูลสาคัญรั่วไหลไปสู่บคุ คลอื่น หรื อถูกเปิ ดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้ เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรื อการดาเนินงานของบริษัทฯ ไม่วา่ ทางบวกหรื อทางลบ ให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
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กรรมการผู้จดั การ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชี และการเงิน หรื อ ผู้ที่
ได้ รับมอบหมายให้ ทาหน้ าที่ Investor Relations Officer รับผิดชอบในการชี ้แจงข้ อมูล สาคัญ และข้ อเท็จจริ ง
ที่ควรต้ องแจ้ ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิ ดเผยต่างๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ องโดยทันที
ง) ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period) :
บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น
หรื อ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 21 วัน ก่อนจัดส่งงบการเงินและแจ้ งผลประกอบการ
อย่างเป็ นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ใน
กรณีที่มีประเด็นหรื อเหตุการณ์ที่ทาให้ ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนยั สาคัญ
จนส่ ง ผลให้ ผ้ ูที่ น าข้ อ มูล ไปใช้ เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด ได้ บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การเปิ ด เผยสารสนเทศต่อ ตลาด
หลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทย รวมถึง ไม่มีการนัดพบปะให้ ข้อมูล จัดประชุม กลุ่ม หรื อตอบข้ อซักถามใดๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับผลประกอบการ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น นักลงทุ น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน และให้ ถือปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในที่บริษัทฯ กาหนดด้ วย
 การใช้ ทรัพย์ สินทางปั ญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
บริ ษัทฯ ตระหนักและให้ ความสาคัญ กับ การละเมิดทรัพย์สินทางปั ญ ญา ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ทาการจด
ทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า สาหรับสินค้ าต่างๆ ของบริ ษัทฯ ทัง้ ในและต่างประเทศ บริ ษัทฯ มี การควบคุม
สอดส่องดูแลมิให้ มีผ้ ูใดนาเครื่ องหมายการค้ าของบริ ษัทฯ ไปใช้ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรื ออื่นๆ รวมทัง้
บริษัทฯ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
บริ ษัทฯ กาหนดให้ พ นักงานใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ ถูกต้ องตามกฏหมายเท่านัน้ มิให้ มี การนา
โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต หรื อทาการดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่ง
อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่อ บุค คลอื่ น รวมถึ ง มี ร ะบบความปลอดภั ย เพื่ อ ป้ อ งกัน การละเมิ ด ระ บบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท ฯ ห้ ามใช้ ข้ อ มูล เอกสาร โปรแกรมคอมพิ วเตอร์
ซอฟแวร์ หนัง สื อ บทความ วี ดี โอเทป เทปบัน ทึก เสี ย ง และงานของบุค คลอื่ น ในทางที่ จ ะเป็ น การละเมิ ด
ทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลนัน้ ไม่ว่างานดังกล่าว บุคคลผู้เป็ นเจ้ าของหรื อมีสิทธิอนั ชอบด้ วยกฎหมายใน
งานนัน้ จะได้ แสดงการสงวนสิทธิ์ไว้ หรื อไม่ก็ตาม
อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560
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ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ช่วยกันดูแลรักษางานอันเป็ นทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัทฯ และไม่นาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้ หรื อให้ บุคคลอื่นใช้ โดยมิได้ รับอนุญาต
ค) การค้ นพบการประดิษฐ์ เพื่อการปรับปรุงใดๆ ในขณะที่เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของ
บริษัทฯ หรื อมีผลถึง หรื อต่อเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ในทางใดๆ ถือเป็ นทรัพย์สินของบริษัทฯ
ง) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่แจ้ งให้ ผู้บงั คับบัญชา หรื อผู้รับผิดชอบ เมื่อ
พบการกระทาที่อาจก่อให้ เกิดข้ อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริ ษัทฯ
จ) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ หากพ้ นสภาพจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ จะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ซึ่งรวมถึง ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ข้ อมูล รายงาน
สถิติ สูตร โปรแกรม กระบวนการ ต่างๆ คืนให้ แก่บริษัทฯ
 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการดาเนินธุรกิจ และเปิ ดโอกาสใหม่ๆ ในการ
สร้ างผลสะท้ อนทางบวกให้ กับชื่อเสียงของตราสินค้ าของบริ ษัท ฯ และช่วยให้ ธุรกิจเติบโตขึ ้น โดยกาหนดให้
พนักงานใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึง การรักษาความลับของธุรกิจ ข้ อมูลทางเทคนิค
และข้ อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ให้ ถกู ต้ องตามพระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์
แนวทางพึงปฎิบัติ
ก) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษั ทฯ หลี กเลี่ ยงการใช้ สื่ อสังคมออนไลน์ อันจะส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ในเชิงลบ หรื อไม่เป็ นการสร้ างสรรค์ตอ่ สังคม โดยรวม
ข) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่ควรใช้ สื่อสังคมออกไลน์ ในขณะเวลาปฎิ บัติ
หน้ าที่ หรื อชัว่ โมงทางาน อันจะส่งผลกระทบต่อการปฎิบตั หิ น้ าที่
 การใช้ ทรัพยากร
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส าคัญ ต่อ การใช้ ท รั พ ยากรต่างๆ ให้ ค้ ุม ค่าอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึง ก าหนดให้
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้ เสีย ร่ วมมือกันในการใช้ ทรัพยากรอย่างถูกต้ อง เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สงู สุด และทาให้ มีการสูญเสีย/เสียหายน้ อยที่สดุ
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) บริ ษัทฯ มีการวางแผนและกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิ ภาพของการใช้ ทรัพยากรให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด
อนุมตั ิโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2560
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ข) บริ ษัทฯ มีการกาหนดแผนการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานและการใช้ ทรัพยากร
ค) บริ ษัทฯ มีการกาจัด ของเสียที่เกิดจากการใช้ ทรัพยากร รวมถึงการนาของเสียไปบาบัดเพื่อนา
กลับมาใช้ งานได้ อีก และจากัดการปล่อยของเสียตามกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
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4) ความรับผิดชอบต่ อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯ มุ่งดาเนินธุรกิจภายใต้ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ พันธสัญญา กลยุทธ์ และนโยบาย เพื่อการเติบโต
อย่างมัง่ คัง่ มัน่ คง และยัง่ ยืน โดยคานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม และสิ่งแวดล้ อม
แนวทางที่พงึ ปฎิบัติ
ก) บริ ษั ท ฯ สนับ สนุน และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ที่ เหมาะสมและยั่ง ยื น กับ สัง คมและชุม ชน โดยมี
หน่วยงานดูแลและสร้ างความสัมพันธ์และกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ข) บริษัทฯ ดาเนินมาตรการการใช้ ทรัพยากรน ้า ไฟฟ้า และทรัพยากรอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีตรวจวัด บันทึก และรายงานผลการใช้ ที่มีนยั สาคัญ และมีการนาวัสดุรีไซเคิล กลับมาใช้ ใหม่ รวมถึงมีการ
บริหารจัดการการใช้ ทรัพยากรน ้า เพื่อให้ มนั่ ใจว่าผู้ใช้ น ้าจากแหล่งน ้าเดียวกัน สามารถเข้ าถึงอย่างเท่าเทียม
ค) บริษัทฯ กระตุ้นให้ พนักงาน และผู้มีส่วนได้ เสียอื่นๆ ตระหนักถึงการส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ และ
บริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะใช้ สารเคมี หรื อวัตถุดิบควบคุมอย่างถูกต้ องตามที่กฏหมาย
ก าหนด และสนับ สนุน การจัด ซื อ้ จัด จ้ า งจากคู่ค้ า ที่ มี ก ารด าเนิ น ธุ รกิ จ และใช้ ท รั พ ยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม อย่างรู้คณ
ุ ค่า และทาให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ง) บริ ษัทฯ ดาเนินมาตรการในการป้องกันมลพิษ และการจัดการของเสีย ที่เกิดขึ ้นจากการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกาหนด มีการตรวจวัด บันทึก ประเด็นปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่
สาคัญ และมีการจัดทารายงานปริ ม าณสารมลพิษ และวิธีการบาบัดต่อหน่วยงานราชการตามที่ กฎหมาย
กาหนด มีการสื่อสารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียรับรู้ข้อมูลด้ านการจัดการสิ่งแวดล้ อมของโรงงาน
จ) บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามกฎหมาย และกฎระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับสิ่งแวดล้ อมที่บงั คับใช้ อยู่ ถึงแม้
จะไม่มีกฎหมายและข้ อบังคับ บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ มี การปฏิบตั อิ ย่างมีมาตรฐาน
ฉ) บริ ษัทฯ มีการศึกษา พัฒนา ค้ นคว้ า และแสวงหาความรู้เพื่อจัดการกับมลภาวะที่ เกิดจากกิจการ
อย่างต่อเนื่อง
ช) บริ ษัทฯ ส่งเสริ มให้ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่ องสิ่งแวดล้ อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้ เกิดความ
เข้ าใจ จะได้ ปลูกฝังให้ เป็ นวัฒนธรรม องค์กรที่ดี และนาไปปฏิบตั ใิ ห้ เกิดความยัง่ ยืน
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5) การแจ้ งเบาะแส หรือการร้ องเรียน (Whistle blowing)
บริ ษัทฯ จัดให้ มีมาตรการกากับดูแล และช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย ในการแจ้ งเบาะแส
หรื อการร้ องเรี ยนการกระทาที่สงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อนโยบาย
การกากับดูแลกิจการ รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อระบบควบคุมภายในที่บกพร่องโดยตรง
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุการบริษัท โดยเปิ ดเผยช่องทางติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหัวข้ อ
Investor Relations
บริษัทฯ มีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน โดยถือว่าข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และบริ ษัท ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยตามที่
กฎหมายและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกาหนด รวมถึงบริษัท ฯ จะไม่กลัน่ แกล้ ง หรื อให้ โทษใด ๆ แก่ผ้ แู จ้ ง
เบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงานจากการให้ เบาะแส หรื อร้ องเรี ยนดังกล่าว เว้ นแต่ การกระทาดังกล่าวได้
กระทาโดยไม่สจุ ริ ต มีเจตนามุ่งร้ ายทาลายบริ ษัทฯ หรื อบุคคลอื่น หรื อผิดกฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามระเบียบ
วินยั ของบริษัท
หากพบเห็นการกระทาที่ผิดต่อกฏหมาย หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้ งผ่าน
ทางช่องทาง ต่อไปนี ้
1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ถึงกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@carabao.co.th
ถึงเลขานุการบริษัท : companysecretary@carabao.co.th
2. จดหมายทางไปรษณีย์
เรี ยน คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ เลขานุการบริษัท
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ชัน้ 7-10 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เงื่อนไขการแจ้ ง :
ผู้ร้องเรี ยน/ผู้แจ้ งเบาะแส ต้ องระบุชื่อ และนามสกุลจริ ง โดยทางบริ ษัทฯ จะเก็บรักษาข้ อมูลไว้ เป็ น
ความลับ
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กระบวนการดาเนินการเมื่อได้ รับข้ อร้ องเรี ยน :
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดแู ล และ
กาหนดแนวปฏิ บัติเกี่ ยวกับการบริ ห ารจัด การเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อข้ อมูลเบาะแสที่ ผ่านเข้ ามาตามช่อ งทาง
ดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงมอบหมายให้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิ บัติงาน และรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ปฏิ บัติหน้ าที่ ในการดาเนินการตรวจสอบ /
บันทึกข้ อร้ องเรี ยนหรื อเบาะแส รวมถึง สอบสวนผู้ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่ อหาข้ อเท็จจริ ง และหากมีมูลความจริ งจะ
นาเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา แนะนาแนวทางการแก้ ไข โดยจัดทาข้ อมูล
ทังหมดเป็
้
นลายลักษณ์อกั ษร และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทต่อไป โดยภายหลังการพิจารณาดาเนินการ
แก้ ไข ปรับปรุงตามข้ อร้ องเรี ยนหรื อเบาะแสที่ได้ รับมาแล้ ว บริษัท ฯ จะแจ้ งการดาเนินการให้ ผ้ แู จ้ งเบาะแสหรื อผู้
ร้ องเรี ยนที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้ ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบ :
บริษัทฯ มีแนวทางการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยน โดยถือว่าข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแสหรื อผู้
ร้ องเรี ยนเป็ นความลับ และบริ ษัท ฯ จะไม่เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบาะแส หรื อร้ องเรี ยน เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยตามที่
กฎหมายและหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกาหนด รวมถึงบริษัทฯ จะไม่กลัน่ แกล้ ง หรื อให้ โทษใด ๆ แก่ผ้ แู จ้ ง
เบาะแส หรื อผู้ร้องเรี ยนที่เป็ นพนักงานจากการให้ เบาะแส หรื อร้ องเรี ยนดังกล่าว เว้ นแต่ การกระทาดังกล่าวได้
กระทาโดยไม่สจุ ริ ต มีเจตนามุ่งร้ ายทาลายบริ ษัทฯ หรื อบุคคลอื่น หรื อผิดกฎหมาย หรื อไม่เป็ นไปตามระเบียบ
วินยั ของบริษัท
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