นโยบายการปฏิบัตติ ามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริ ษัท
เพื่อให้ มแี นวทางในการปฏิบัตงิ านที่ชัดเจน ซึง่ สอดคล้ องกับกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
โดยกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของกลุม่ บริ ษัทต้ องยึดถือและนำนโยบำยดังกล่ำวไปปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด เพื่อให้
กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส เป็ นธรรม มีควำมชัดเจน และสำมำรถตรวจสอบได้ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
-

นโยบำยกำรจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
นโยบำยรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสีย/ กำรถือครองหลักทรัพย์
นโยบำยเกี่ยวกับของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
นโยบำยกำรรักษำควำมลับของข้ อมูล/กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้อมูลภำยใน
นโยบำยกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
นโยบำยกำรคุ้มครองและกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
นโยบำยด้ ำนสิทธิมนุษยชน
นโยบำยบริ หำรควำมเสี่ยง
นโยบำยกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยน (Whistleblowing Policy)

นโยบำยข้ ำงต้ นจะครอบคลุมถึงผู้มีหน้ ำที่ต้องปฏิบตั ิตำม ปรำกฏตำมตำรำงด้ ำนล่ำงนี ้
นโยบาย
กำรจัดกำรควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
กำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย/ กำรถือครองหลักทรัพย์
กำรรับของขวัญทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
กำรรักษำควำมลับของข้ อมูล
กำรเปิ ดเผยข้ อมูล
กำรคุ้มครองและกำรไม่ละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
สิทธิมนุษยชน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรรับเรื่องร้ องเรียนและวิธีกำรปฎิบตั ิกำรแจ้ งเบำะแส
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นโยบายการจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1. หลีกเลี่ยงกำรทำธุรกรรมรำยกำรที่เกี่ยวโยง เว้ นแต่ในกรณีมีควำมจำเป็ นต้ องทำรำยกำรดังกล่ำวเพื่อประโยชน์ของ
กลุ่มบริ ษัท ให้ ทำธุรกรรมนันเสมื
้ อนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก โดยกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนที่มี
ส่วนได้ เสียในธุรกรรมต้ องไม่มีสว่ นร่ วมในกำรตัดสินใจ พร้ อมทัง้ เปิ ดเผยข้ อมูลให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วนตำมกฎและ
ระเบียบต่ำงๆ ของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
2. รำยกำรที่เกี่ยวโยงต้ องผ่ำนกำรสอบทำนหรื อกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกรณี ที่มีกรรมกำร
ตรวจสอบท่ำนใดมีส่วนได้ เสียในรำยกำรที่ เกี่ ยวโยง กรรมกำรตรวจสอบท่ำนนัน้ ต้ องไม่มีส่วนในกำรพิจ ำรณำ
รำยกำรเกี่ยวโยงนัน้
3. ไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ จำกกำรเป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำน ในกำรแสวงหำประโยชน์ ส่วนตน เช่น ทำธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง ทำธุรกิจที่แข่งกับกลุม่ บริ ษัท เป็ นต้ น
4. หลีกเลี่ยงกำรรับงำนหรื อรับตำแหน่งใดๆ ภำยนอกกลุ่มบริ ษัท เว้ นแต่กำรรับงำนหรื อตำแหน่งดังกล่ำวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนและเป็ นประโยชน์ตอ่ กลุม่ บริ ษัท
5. ผู้บริ หำร UV ผู้บริ หำรกลุ่ม UV และพนักงำน มีหน้ ำที่ ต้องเปิ ดเผยรำยกำรที่ อำจก่อให้ เกิ ดควำมขัดแย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ตำมแบบฟอร์ มที่บริ ษัทกำหนดท้ ำยคู่มือนี ้ (แบบฟอร์ ม 1) และจัดส่งไปยังฝ่ ำยตรวจสอบภำยในและ
ฝ่ ำยกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำนโดยไม่ชกั ช้ ำ
หมำยเหตุ : กรรมกำร UV และ ผู้บริ หำร UV มีหน้ ำที่ต้องเปิ ดเผยกำรมีส่วนได้ เสีย ของตน และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจน
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ ซึ่งปรำกฏตำมนโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสีย (มาตรา 89)/การถือ
ครองหลักทรัพย์ (มาตรา 59) ในหัวข้ อถัดไป
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นโยบายการรายงานการมีส่วนได้ เสีย (มาตรา 89) / การถือครองหลักทรัพย์ (มาตรา 59)
1. กรรมกำร UV กรรมกำรกลุ่ม UV ผู้บริ หำร UV และผู้บริ หำรกลุม่ UV มีหน้ ำที่ต้องรำยงำนกำรมีสว่ นได้ เสีย ของตน
และบุคคลที่เกี่ยวข้ องตำมประกำศ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน) ที่ 6/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีกำร
รำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียของกรรมกำร ผู้บริ หำรของบริ ษั ทและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้ อง ที่ได้ รับกำรอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2552 โดยมีขัน้ ตอนและแบบฟอร์ มที่ บริ ษัทกำหนดท้ ำยคู่มือนี ้
(แบบฟอร์ ม 2) และจัดส่งไปยังเลขำนุกำรบริ ษัท เพื่ อรวบรวมสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสียและรำยงำนต่อ
ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วันที่ ได้ รับรำยงำนตำมที่
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
2. ห้ ำมมิให้ กรรมกำร UV กรรมกำรกลุ่ม UV ผู้บริ หำร UV และผู้บริ หำรกลุ่ม UV ซื ้อขำยหลักทรั พย์ ของบริ ษัทก่อน
กำรประกำศงบกำรเงิน 1 เดือน และภำยหลังจำกที่ประชำชนได้ รับทรำบข้ อมูลแล้ ว 48 ชัว่ โมง โดยทุกๆ 3 เดือน
บริ ษัทจะแจ้ งให้ กรรมกำร UV กรรมกำรกลุม่ UV ผู้บริ หำร UV และผู้บริ หำรกลุม่ UV ทรำบถึงช่วงระยะเวลำในกำร
ห้ ำมซื ้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัท
3. ในกรณี ที่กรรมกำร UV หรื อผู้บริ หำร UV มีกำรซื ้อ ขำย โอน หรื อรั บโอนหลักทรั พย์ ของบริ ษัท ให้ ยื่นรำยงำนต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. ภำยในสำมวันทำกำร นับแต่วนั ที่มีกำรซื ้อ ขำย โอน หรื อรับโอนหลักทรัพย์นนั ้ ผ่ำนช่องทำงสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่สำนักงำน ก.ล.ต. กำหนด
4. กรรมกำร UV และ ผู้บริ หำร UV ต้ องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ตอ่ คณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมัน่ ใจว่ำกรรมกำร UV และผู้บริ หำร UV ดำเนินกิจกำรด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต มีควำม
ชัดเจน โปร่ งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
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นโยบายเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรั พย์ สิน หรือประโยชน์ อ่ ืนใด
1. บริ ษัทไม่สนับสนุนให้ ผ้ ูค้ำ ผู้ขำย ผู้รับเหมำ ผู้รับเหมำช่วง หรื อผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท มอบ
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำน ซึง่ อำจส่งผลให้ กำรตัดสินใจในกำร
ปฏิบัติงำนด้ วยควำมลำเอียง หรื อควำมลำบำกใจ หรื อก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ เว้ นแต่เป็ นกำร
มอบของขวัญตำมประเพณีนิยมซึง่ มีธรรมเนียมกำรให้ ของขวัญ
2. กำรให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลใดๆ บริ ษัทจะใช้ ดลุ ยพินิจในกำรให้ ที่ต้องไม่เกินสมควร
หรื อฟุ่ มเฟื อย หรื อสุรุ่ยสุร่ำย หรื อผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงำม
3. ผู้บริ หำรและพนักงำน ไม่พึงรั บเงิ น ของขวัญ ของกำนัล ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่นใด ที่ เกิ นควำมเหมำะสม
นอกเหนือจำกในโอกำสตำมประเพณีนิยมซึง่ มีธรรมเนียมกำรให้ ของขวัญ แต่หำกสุดวิสยั ที่ไม่สำมำรถปฏิเสธได้
ให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนที่รับเงิน ของขวัญ หรื อของกำนัลที่มีมลู ค่ำเกิน 3,000 บำท รำยงำนผู้บงั คับบัญชำตำม
สำยงำน โดยกรอกแบบฟอร์ มกำรรั บของขวัญที่บริ ษัทกำหนด (แบบฟอร์ ม 4) และส่งให้ กับฝ่ ำยกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั ิงำน เพื่อรวบรวมให้ ผ้ มู ีอำนำจอนุมตั ิพิจำรณำจัดสรรต่อไป
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นโยบายการรั กษาความลับของข้ อมูล/ การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
1. กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนมีหน้ ำที่ต้องเก็บรักษำข้ อมูลควำมลับของกลุ่มบริ ษัทอย่ำงเคร่ งครัด โดยเฉพำะ
ข้ อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ หรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ ของกลุม่ บริ ษัทหรื อรำคำหุ้น
ของบริ ษัท
2. ห้ ำมมิให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนใช้ โอกำสหรื อข้ อมูลที่ได้ จำกกำรเป็ นกรรมกำรผู้บริ หำรหรื อพนักงำนของ
กลุ่มบริ ษัท ในกำรหำประโยชน์ ส่วนตน และมิให้ ใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ ของตน หรื อให้ ข้อมูลภำยในแก่
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท
3. ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลควำมลับทำงธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท เช่น แผนงำน เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ แบบแปลน แผนที่ ตัวเลข
หรื อสูตร ซึง่ ถือเป็ นสิทธิของบริ ษัท โดยผู้ที่ล่วงรู้ ข้อมูลจะต้ องไม่นำไปเปิ ดเผยต่อบุคคลภำยนอก แม้ พ้นสภำพกำร
เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนของกลุ่มบริ ษัทไปแล้ วก็ตำม โดยกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อพนักงำนทุกคนซึง่
ต้ องลงนำมรับทรำบและปฏิบตั ิตำมคูม่ ือจรรยำบรรณฉบับนี ้ มีหน้ ำที่ต้องยอมรับพันธะผูกพันที่จะไม่เปิ ดเผยข้ อมูล
หรื อเอกสำรที่เป็ นควำมลับ หรื อควำมลับทำงกำรค้ ำ ที่ได้ ล่วงรู้ จำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่อไปอีกเป็ นเวลำสองปี เมื่อ
พ้ นจำกหน้ ำที่ในบริ ษัทกลุม่ บริ ษัทไปแล้ ว
4. เพื่อป้องกันมิให้ มีกำรนำข้ อมูลภำยในมำแสวงหำประโยชน์ อันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบที่มีต่อบริ ษัทและผู้
ถือหุ้น บริ ษัทได้ กำหนดชันควำมลั
้
บของข้ อมูล โดยข้ อมูลที่สำคัญที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ หรื อข้ อมูลที่ผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินธุรกิจหรื อรำคำหุ้น จะจำกัดให้ รับรู้ ได้ เฉพำะกรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงที่เกี่ยวข้ องเท่ำนัน้
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นโยบายการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. บริ ษัทมีนโยบำยหลีกเลี่ยงกำรให้ ข้อมูล สำคัญที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อประชำชนทั่วไป นักข่ำว นักวิเครำะห์ หรื อ
บุค คลอื่น ดังนัน้ ทุก ข้ อมูล ส ำคัญ ที่ ยังไม่ไ ด้ เผยแพร่ ออกสู่ส ำธำรณชนต้ องได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกประธำน
กรรมกำรบริ หำรหรื อกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ก่อนที่จะมีกำรเปิ ดเผย โดยประธำนกรรมกำรบริ หำรหรื อกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ อำจเลือกให้ ข้อมูลด้ วยตนเอง หรื อมอบหมำยให้ นักลงทุนสัมพันธ์ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเป็ นผู้ให้ ข้อมูล
สำหรับข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมทุน บริ ษัทต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกผู้ร่วมทุนก่อนเปิ ดเผยข้ อมูลตำมเงื่อนไขสัญญำ
ที่กำหนดไว้ ร่วมกัน ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทให้ ดำเนินกำรภำยใต้ เกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำด
หลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อนักลงทุนสอบถำมข้ อมูลมำยังบริ ษัท ให้ เป็ นหน้ ำที่ของนักลงทุนสัมพันธ์ หรื อฝ่ ำยกำกับดูแล
กำรปฏิบัติงำน หรื อฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน หรื อเลขำนุกำรบริ ษัท หรื อหน่วยงำนอื่นตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรบริ หำรหรื อกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ให้ เป็ นผู้ตอบข้ อ สอบถำม โดยต้ องเป็ นข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยต่อ
สำธำรณชนแล้ ว และกำรตอบข้ อสอบถำมนัน้ ให้ ด ำเนิ น กำรภำยใต้ เ กณฑ์ ข องส ำนัก งำน กลต. และตลำด
หลักทรั พย์ ฯ กำหนด โดยข้ อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อประชำชนทั่วไปต้ องได้ รับกำรอนุญำตจำกประธำน
กรรมกำรบริ หำรหรื อกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ก่อนมีกำรเผยแพร่ ทกุ ครัง้
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นโยบายการคุ้มครองและการไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปกป้องและคุ้มครองรักษำทรัพย์สินทำงปั ญญำของกลุ่มบริ ษัทให้ พ้นจำกกำรถูก
ละเมิดหรื อถูกนำไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญำต ควบคูก่ บั ให้ ควำมเคำรพและไม่ลว่ งละเมิดในทรัพย์สินทำงปั ญญำของผู้อื่น
โดยผู้บ ริ ห ำรและพนัก งำนต้ องปฏิ บัติตำมกฎหมำยหรื อกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ องกับ ทรั พ ย์ สิ นทำงปั ญ ญำ ลิ ข สิ ทธิ์
สิ ท ธิ บัต ร เครื่ องหมำยทำงกำรค้ ำ ควำมลับ ทำงกำรค้ ำ รวมไปถึงกฎหมำยว่ำด้ วยกำรกระท ำควำมผิ ด เกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทำงในกำรปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ห้ ำมนำทรั พย์ สินทำงปั ญญำของกลุ่มบริ ษัทไปใช้ เพื่ อประโยชน์ ส่วนตัว หรื อเผยแพร่ ต่อสำธำรณะโดยไม่ได้ รั บ
อนุญำต โดยกำรใช้ ประโยชน์ ทำซ ้ำ ดัดแปลง เปิ ดเผย หรื อเผยแพร่ งำนอันมีลิขสิทธิ์ ของกลุ่มบริ ษัท ไม่ว่ำทังหมด
้
หรื อบำงส่วนต่อสำธำรณะ จะต้ องได้ รับอนุญำตจำกบริ ษัท
2. ห้ ำมใช้ ทรั พย์สินทำงปั ญญำของกลุ่มบริ ษัทหรื อของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญำต เนื่องจำกกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปั ญญำถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั และอำจถูกฟ้องร้ องเป็ นคดีอำญำ ตลอดจนต้ องรั บผิดชอบชดใช้ ค่ำเสียหำย
ทำงแพ่งได้
3. ใช้ สินค้ ำและบริ กำรที่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ ำหรื อกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
4. ผู้บริ หำรหรื อพนักงำนที่พ้นจำกกำรเป็ นพนักงำนของกลุม่ บริ ษัท ต้ องส่งมอบทรัพย์สินทำงปั ญญำต่ำงๆ เช่น รำยงำน
สถิติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้ อมูลกำรค้ ำ โปรแกรม (Software) กรรมวิธีกำรผลิต คืนให้ แก่บริ ษัททังหมด
้
5. กำหนดให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนทุกระดับต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบปฏิบตั ิกำรใช้ งำนระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทใน
ด้ ำนต่ำงๆ อย่ำงเคร่ งครัด เช่น กำรใช้ งำนระบบจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเตอร์ เน็ต กำรใช้ งำนและ
กำรติดตังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ (Software) กำรควบคุมกำรเข้ ำถึงและกำรรั กษำควำมปลอดภัยของระบบและ
ข้ อมูล เพื่อให้ กำรใช้ งำนระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท รวมทังเป็
้ น
แนวทำงที่ ช่ ว ยลดควำมเสี่ ย งไม่ ใ ห้ ที่ เ กิ ด กำรใช้ งำนระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ เ ข้ ำข่ ำ ยกำรกระท ำควำมผิ ด ตำม
พระรำชบัญญัติวำ่ ด้ วยกำรกระทำควำมผิดทำงคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึง่ มีโทษทำงอำญำ
6. จัดให้ มีระบบรั กษำควำมปลอดภัยด้ ำนข้ อมูลของกลุ่มบริ ษัท ทัง้ จำกกำรเข้ ำถึงข้ อมูลควำมลับหรื อข้ อมูลที่ มี
ควำมส ำคัญ ของบริ ษั ท จำกพนักงำนหรื อบุ คคลภำยนอกที่ มิ ได้ มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อง และจำกกำรโจมตี ข องไวรั ส
คอมพิวเตอร์ โดยจัดให้ มีกำรติดตังอุ
้ ปกรณ์ ป้องกันและควบคุมกำรเข้ ำถึงข้ อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
(Firewall) ติดตังโปรแกรม
้
Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องของกลุ่มบริ ษัท ตลอดจนมีกำรแยกโซนของระบบ
เครื อ ข่ ำ ย นอกจำกนี ้ บริ ษั ท จั ด ให้ มี ร ะบบส ำรองข้ อมู ล และกำรกู้ คื น ข้ อมู ล โดยจั ด ท ำแผนกำรกู้ คื น ระบบ
ข้ อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้ มีกำรซักซ้ อมตำมแผนกำรกู้คืนระบบข้ อมูลที่วำงไว้ เป็ นประจำทุกปี
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นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมุ่งมัน่ ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มตำมหลัก
บรรษัทภิบำลและจรรยำบรรณทำงธุรกิจ สำหรับด้ ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัน้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับต้ องตระหนักถึงควำมสำคัญ และเคำรพต่อสิทธิมนุษยชนของ
บุคคล ตลอดจนสังคมและชุมชน ภำยใต้ กฎหมำยหรื อหลักจริ ยธรรมอันดี ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ กำรปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนตำมหลักสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงเท่ำเทียม ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิ หลีกเลีย่ งกำรกระทำที่เป็ นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริ ม
สิทธิ มนุษยชน รวมทัง้ สื่อสำรและสนับสนุนให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม
เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม สอดคล้ องกับนโยบำยด้ ำนสิทธิมนุษยชนของบริ ษัท
โดยบริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิด้ำนสิทธิมนุษยชน ดังนี ้
1. ให้ ควำมเคำรพต่อสิทธิ มนุษยชน ด้ วยกำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับปฏิบตั ิต่อกันด้ วยควำม
เคำรพ ให้ เกียรติ และเท่ำเทียม ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตั ิหรื อกำรจำกัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีควำม
แตกต่ำง ไม่ว่ำจะเป็ นควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด เชื ้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ เพศ ภำษำ อำยุ สีผิว กำรศึกษำ สถำนะ
ทำงสังคม เป็ นต้ น
2. จัดให้ มีสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำนที่ให้ ควำมเคำรพและตระหนักถึงศักดิ์ศรี ของบุคคล โดยดูแลมิให้ มีกำรข่มขู่
คุกคำม ล่วงละเมิดทุกกรณี รวมทัง้ ปฏิบตั ิกบั พนักงำนในเรื่ องกำรจ้ ำงงำน ค่ำตอบแทนกำรทำงำน กำรให้ สวัสดิ กำร
กำรพัฒนำและอบรม กำรพิจำรณำเลื่อนตำแหน่งหน้ ำที่ กำรกำหนดวินยั และกำรลงโทษ กำรเลิกจ้ ำง โดยอยู่บน
พื ้นฐำนของควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำน ประสิทธิภำพกำรทำงำนมำกกว่ำบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
3. กำหนดให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกระดับระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งที่จะเกิด
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
4. สนับ สนุน และปลูกฝั งให้ กลุ่มบริ ษัทยึดมั่น ต่อกำรเคำรพสิท ธิ ม นุษยชน โดยให้ กำรสนับสนุนหรื อส่งเสริ มกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ สือ่ สำรและสนับสนุนให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในกำรดำเนินธุรกิจของกลุม่
บริ ษัท เช่น ผู้จัดหำสินค้ ำและบริ กำร (Supplier) ผู้รับเหมำ (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิ จ (Joint Venture) เป็ นต้ น
ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีคณ
ุ ธรรม เคำรพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมและเป็ นธรรม โดยบริ ษัท
มีนโยบำยไม่ทำธุรกรรมกับบริ ษัทที่ไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะกำรละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำน ด้ ำนเชื ้อชำติ
สตรี เด็ก คนพิกำร เป็ นต้ น
5. ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรกระทำที่เข้ ำข่ำยละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัท โดยต้ อง
รำยงำนให้ ผ้ ูบังคับบัญชำหรื อบุคคลที่รั บผิดชอบทรำบ และให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่ำงๆ
รวมทังให้
้ ควำมเป็ นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบำะแสเรื่ องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ อง
กับกลุม่ บริ ษัท โดยนำมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแสของบริ ษัทเป็ นแนวทำงในกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนกำรละเมิดสิทธิ มนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง นอกจำกนี ้ กรรมกำร
ผู้บ ริ ห ำร และพนัก งำนที่ ก ระท ำกำรละเมิ ด สิท ธิ ม นุษ ยชน ซึ่ง เป็ น กำรกระท ำที่ ขัด ต่อ หลัก บรรษั ท ภิ บ ำลและ
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จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริ ษัท จะต้ องได้ รับกำรพิจำรณำทำงวินัยจำกบริ ษัท และ/หรื อได้ รับโทษตำมกฎหมำย
หำกกำรกระทำนันผิ
้ ดกฎหมำย
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นโยบายบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นควำมรั บผิ ดชอบของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนในทุกระดับที่ ต้อง
ตระหนักถึงควำมเสี่ยงที่มีกำรปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำนของตนและของกลุม่ บริ ษัท โดยทุกฝ่ ำยต้ องให้ ควำมสำคัญ
ในกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนต่ำงๆ ให้ อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมำะสม
2. เพื่อให้ มีกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงองค์กรที่เป็ นไปตำมมำตรฐำนที่ดีตำมแนวปฏิบตั ิสำกล กลุ่มบริ ษัทดำเนิน
ธุรกิจภำยใต้ ควำมเสี่ยงที่ยอมได้ เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษัทและตอบสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วน
ได้ เสีย โดยกำหนดให้ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงเป็ นส่วนหนึง่ ของกำรจัดทำแผนธุรกิจประจำปี กำรบริ หำรงำน และกำร
ตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนกำรบริ หำรโครงกำรต่ำงๆ
3. ควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อควำมสำเร็ จในกำรบรรลุแผนงำนหรื อเป้ำหมำยของบริ ษัท ต้ องได้ รับกำรดำเนินกำรดังนี ้
o ระบุควำมเสี่ยงอย่ำงทันเวลำ
o มีกำรประเมินโอกำสของกำรเกิดควำมเสี่ยง และผลกระทบหำกเกิดควำมเสี่ยงดังกล่ำว
o จัดกำรควำมเสี่ยงให้ สอดคล้ องตำมหลักเกณฑ์ กำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงค่ำใช้ จ่ำยที่
เกี่ยวข้ องและผลประโยชน์ที่จะได้ รับจำกกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
o ติดตำมดูแลเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำควำมเสี่ยงของกลุม่ บริ ษัทได้ รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
4. ควำมเสี่ยงที่อำจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ ของบริ ษัท ซึง่ มีเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมำกทังหมด
้
ต้ อง
รำยงำนให้ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริ ษัทรับทรำบ
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นโยบายการรับเรื่องร้ องเรี ยน (Whistleblowing Policy)
o วัตถุประสงค์ การรั บเรื่ องร้ องเรี ยน
1. เพื่อเป็ นช่องทำงให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย รวมถึงพนักงำน แจ้ งเบำะแสกำรกระทำควำมผิดกฎหมำยหรื อพฤติกรรมที่
ส่อถึงกำรทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร หรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกำรกระทำผิดด้ ำนบรรษัทภิ
บำลและจริ ยธรรมธุรกิจต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้
2. เพื่อให้ มีแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ ไขปั ญหำเรื่ องร้ องเรี ยนอย่ำงเป็ นธรรม โดยมีขนั ้ ตอนที่รัดกุม ชัดเจน และ
สำมำรถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้ องกับกฎหมำย หลักกำรกำกับดูแลกิ จกำรที่ ดีและจริ ยธรรมทำงธุ ร กิ จ
รวมทังระเบี
้
ยบต่ำงๆ ของกลุม่ บริ ษัท
3. เพื่อนำข้ อมูลกำรร้ องเรี ยนมำปรับปรุ งและพัฒนำกำรปฏิบตั ิงำนของกลุ่มบริ ษัทให้ มีคณ
ุ ภำพมำกขึ ้น ตลอดจน
ป้องกันปั ญหำที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นในอนำคต
o ขัน้ ตอนการรั บแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยน
1. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ผู้ร้องเรี ยนสำมำรถแจ้ งเรื่ องร้ องเรี ยนโดยตรงถึงคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อหัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
ของบริ ษัท ผ่ำนช่องทำงกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนที่บริ ษัทจัดให้ มีขึ ้น ดังนี ้
1.1 การร้ องเรี ยนทางโทรศัพท์
• ผู้ร้องเรี ยนสำมำรถร้ องเรี ยนโดยตรงถึงหัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02-6437100 ต่อ 7195 – 7 (ในเวลำทำกำร)
• กรณีผ้ รู ้ องเรี ยนติดต่อที่หมำยเลขโทรศัพท์ 02 643 7100 พนักงำนรับโทรศัพท์จะทำกำรสอบถำมข้ อมูล
เบื ้องต้ น และโอนสำยให้ หวั หน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในดำเนินกำรรับเรื่ องร้ องเรี ยนต่อไป
1.2 การร้ องเรี ยนทางไปรษณีย์ หรื อร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง
• บริ ษัทจัดเตรี ยมกล่องรั บควำมคิดเห็นไว้ ในที่ เปิ ดเผย ให้ ผ้ ูร้องเรี ยนสำมำรถยื่ นเรื่ องร้ องเรี ย นได้
โดยสะดวก บริ เวณด้ ำนหน้ ำเคำน์เตอร์ ประชำสัมพันธ์ของบริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
• ร้ องเรี ยนผ่ำนทำงอีเมลที่ wid@univentures.co.th
• ร้ องเรี ยนโดยตรงผ่ำนหัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
• ร้ องเรี ยนทำงไปรษณีย์ โดยส่งจดหมำยถึง
หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน
บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหำชน)
57 ปำร์ คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน้ 22 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

11

ทังนี
้ ้ ผู้ร้องเรี ยนสำมำรถศึกษำขันตอนกำรรั
้
บเรื่ องร้ องเรี ยน หรื อดำวน์โหลดแบบรับเรื่ องร้ องเรี ยนได้ ที่เว็บไซต์ของ
บริ ษัทที่ www.univentures.co.th
2. กระบวนการรั บเรื่ องร้ องเรี ยน
1.1 หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะสอบถำมข้ อมูลจำกผู้ร้องเรี ยน โดยผู้ร้องเรี ยนสำมำรถร้ องเรี ยนโดยไม่
แจ้ งชื่อ กรณี ผ้ ูร้องเรี ยนไม่ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยตัวตน บริ ษัทจะพิจำรณำและตรวจสอบหลักฐำนเท่ำที่
ปรำกฏอยู่ กำรพิจำรณำรับเรื่ องร้ องเรี ยนอยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทและควำมสำคัญของเรื่ องร้ องเรี ยน ซึง่
หำกบริ ษัทพิ จำรณำแล้ วเห็ นว่ำ เรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ มี ควำมสำคัญและมีควำมสมเหตุสมผล บริ ษัทจะ
พิจำรณำแก้ ไขปั ญหำเรื่ องร้ องเรี ยนตำมขันตอนที
้
่บริ ษัทกำหนดต่อไป
1.2 กรณีที่ผ้ รู ้ องเรี ยนมีควำมประสงค์จะแจ้ งชื่อนำมสกุล หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะดำเนินกำร บันทึก
ชื่อนำมสกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ร้องเรี ยน เพื่อยืนยันควำมมีตวั ตนของผู้ร้องเรี ยนในแบบ
รับเรื่ องร้ องเรี ยน ซึง่ ในกรณีนี ้ ผู้ร้องเรี ยนอำจได้ รับกำรพิจำรณำและแก้ ไขปั ญหำได้ รวดเร็ วกว่ำกรณีไม่
ประสงค์ที่จะเปิ ดเผยตัวตน เนื่องจำกบริ ษัทสำมำรถสอบถำมข้ อมูลเพิ่มเติมจำกผู้ร้องเรี ยน เพื่อนำไป
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งหรื อค้ นหำหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องจำกฝ่ ำยงำนหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องได้ ตอ่ ไป
1.3 หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะดำเนิ นกำรตรวจสอบข้ อมูลเบื อ้ งต้ นกับหน่วยงำนหรื อระบบงำนที่
เกี่ยวข้ องกับกำรถูกร้ องเรี ยน และหำกบริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็นว่ำเรื่ องร้ องเรี ยนนันมี
้ มลู ควำมจริ งและมี
สำระสำคัญ บริ ษัทจะพิจำรณำแก้ ไขปั ญหำเรื่ องร้ องเรี ยนให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจำก
วันที่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยน จำกนัน้ จะติดต่อไปยังผู้ร้องเรี ยนเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของบริ ษัทต่อ
เรื่ องร้ องเรี ยนนัน้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ที่บริ ษัทได้ ดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ องแล้ วเสร็ จ
1.4 กรณี มีเหตุสุดวิสยั ทำให้ กำรพิจำรณำแก้ ไขปั ญหำเรื่ องร้ องเรี ยนต้ องใช้ ระยะเวลำเกิน 30 วัน บริ ษัท
จะแจ้ งควำมคืบหน้ ำเป็ นหนังสือให้ ผ้ รู ้ องเรี ยนรับทรำบ ทุก 15 วันทำกำร นับแต่ครบระยะเวลำ 30 วัน
1.5 หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในรวบรวมเรื่ องร้ องเรี ยน รำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบในที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นรำยไตรมำส
1.6 กรณีบริ ษัทตรวจสอบแล้ วพบว่ำ เรื่ องร้ องเรี ยนนันมี
้ มลู ควำมจริ งและมีสำระสำคัญ โดยเป็ นกำรกระทำที่
ขัดต่อกฎหมำย หรื อขัดต่อระเบียบข้ อคับ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ
ของบริ ษัท หรื อส่งผลกระทบด้ ำนลบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียง หรื อกำรดำเนินธุรกิจของ
กลุม่ บริ ษัท หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทันที
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มาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสและผู้ร้องเรี ยน
บริ ษัทมีนโยบำยให้ ควำมเป็ นธรรมและให้ ควำมคุ้มครองแก่พนักงำนหรื อบุคคลภำยนอก ที่แจ้ งข้ อมูลร้ องเรี ยนหรื อให้
เบำะแสเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ จรรยำบรรณทำงธุรกิจ กำรทุจริ ต ตลอดจนรำยงำนทำง
กำรเงินที่ไม่ถูกต้ องหรื อระบบควบคุมภำยในที่บกพร่ อง โดยบริ ษัทกำหนดให้ มี มำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแสและผู้
ร้ องเรี ยน โดยผู้แจ้ งเบำะแสและผู้ร้องเรี ยนสำมำรถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้ และข้ อมูลกำรแจ้ งเบำะแสหรื อเรื่ อง
ร้ องเรี ยนจะถูกเก็บเป็ นควำมลับ โดยบริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ บริ หำร หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรบริ ษัทเป็ น
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้ องในกำรพิจำรณำ ตรวจสอบ และแก้ ไขเรื่ องร้ องเรี ยนดังกล่ำว และจะไม่มีกำร
เปิ ดเผยชื่อผู้แจ้ งเบำะแส ผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้ที่ถูกอ้ ำงเป็ นพยำน เว้ นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยแก่ผ้ มู ีอำนำจตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง
เพื่อประสิทธิภำพและควำมรวดเร็ วในกำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้ อง ดังนัน้ ข้ อมูลกำรแจ้ งเบำะแสหรื อกำรร้ องเรี ยนจะล่วงรู้
เฉพำะคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ เลขำนุกำรบริ ษัท หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในเท่ำนัน้ สำหรั บ
ข้ อมูลกำรแจ้ งแบะแสและเรื่ องร้ องเรี ยนที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้บริ หำรระดับสูงของกลุ่มบริ ษัท จะล่วงรู้ เฉพำะคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ เลขำนุกำรบริ ษัท หัวหน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน เพื่อป้องกันมิให้ เกิดกำรกระทำกำรอันไม่เป็ นธรรมต่อพนักงำน
ลูกจ้ ำง หรื อบุคคลที่แจ้ งเบำะแสหรื อร้ องเรี ยนมำยังบริ ษัท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทห้ ำมมิให้ กระทำกำรใดอันเป็ นกำรปฏิบตั ิอย่ำงไม่เป็ นธรรมต่อพนักงำน ลูกจ้ ำง หรื อบุคคลใดที่รับจ้ ำง
ทำงำนให้ บริ ษัท ไม่ว่ำจะเป็ นกำรเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงำน ลักษณะกำรทำงำน หรื อสถำนที่ทำงำน สัง่ พักงำน ข่มขู่
รบกวนกำรปฏิบตั ิงำน เลิกจ้ ำง หรื อกระทำกำรอื่นใด ที่มีลกั ษณะเป็ นกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็ นธรรม ตำมมำตรำ 89/2
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บทลงโทษ
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริ ษัท ถือเป็ นวินัยที่ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของกลุ่มบริ ษัทต้ องปฏิบัติตำมอย่ำง
เคร่ งครัด กำรไม่ปฏิบตั ิตำมหรื อกระทำฝ่ ำฝื นจรรยำบรรณทำงธุรกิจใดๆ อันเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษัทได้ รับควำมเสียหำย
หรื อสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ ผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตำมหรื อผู้ที่ฝ่ำฝื นนัน้ ต้ องได้ รับโทษทำงวินยั ตำมข้ อบังคับเกี่ยวกับกำรทำงำน
ของบริ ษัทว่ำด้ วยเรื่ องกำรลงโทษทำงวินยั รวมทัง้ อำจเข้ ำข่ำยเป็ นผู้กระทำผิดตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพิ่มเติมด้ วย
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การติดตามดูแลให้ มีการปฏิบัติ (Implementation and Enforcement and Mechanism)
1. กำหนดให้ เป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุกคนที่จะต้ องรับทรำบทำควำม
เข้ ำใจและปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจอย่ำงเคร่ งครัด
2. กำหนดแนวทำงยกย่องผู้ที่ปฏิ บัติตำมแนวปฏิ บัติของจรรยำบรรณทำงธุรกิ จ และลงโทษผู้ที่ฝ่ำฝื น เช่น กำรให้
รำงวัลแก่ผ้ ูปฏิบัติดี กำรลงโทษทำงวินัยต่อผู้ฝ่ำฝื น เป็ นต้ น เพื่อสนับสนุ นให้ มีกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำง
ธุรกิจอย่ำงเคร่ งครัด
3. กำหนดช่องทำงในกำรสอบถำมข้ อสงสัยที่ เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิ บัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิ จ รวมถึงกำรแจ้ ง
เบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับกำรฝ่ ำฝื นกฎหมำย ระเบียบข้ อบังคับ นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
จรรยำบรรณทำงธุรกิ จ ไว้ ในหลำยช่องทำง เช่น ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ ชัน้ ที่ ปรึ กษำกฎหมำย หัวหน้ ำฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยใน ฝ่ ำยกำกับดูแลและปฏิบตั ิงำน หรื ออีเมลผ่ำนช่องทำง Website ภำยในของกลุม่ บริ ษัท
4. มอบหมำยให้ หวั หน้ ำฝ่ ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ ำที่รำยงำนข้ อมูลกำรติดตำมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิตำมจรรยำบรรณ
ทำงธุรกิจต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง
5. กำหนดให้ ทบทวนจรรยำบรรณธุรกิจ เป็ นประจำทุกปี เพื่อให้ มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้ อมทำงธุรกิจและ
สอดคล้ องกับกฎระเบียบต่ำงๆ ที่อำจเปลี่ยนแปลงไป
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