แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทมุ่งมัน่ ในการเป็ นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานของความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและ
จริ ยธรรมอันดีงาม โดยมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนากิจการให้ มีความเจริ ญเติบโตและมีความมัน่ คง เพื่อสร้ างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือ
หุ้น โดยคานึงถึงการสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กัน รวมทังด
้ าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ ตอ่ ผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิหน้ าที่ภายใต้ กรอบกฎหมายและระเบียบของบริ ษัท ด้ วยความซื่อ สัตย์สจุ ริ ต โปร่ งใส และดาเนินการใดๆ
ด้ วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
(2) บริ หารกิจการของบริ ษัทให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ า มัน่ คง โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเต็มที่
ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริ ต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็ นธรรม เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
(3) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ ตนเองและผู้เกี่ยวข้ อง โดยเปิ ดเผยข้ อมูลใดๆ ของบริ ษัทที่เป็ นความลับ และ/หรื อยังไม่ได้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะต่อบุคคลภายนอกอันจะนามาซึง่ ผลเสียของบริ ษัท
(4) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยรายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังข้
้ อมูลสารสนเทศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุก
รายทราบอย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ ทันเวลา ถูกต้ องครบถ้ วนตามความจริ ง โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผล
อย่างเพียงพอเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับพนักงาน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักเป็ นอย่างดีว่า พนักงานทุกคนเป็ นทรั พยากรที่ทรงคุณค่าของบริ ษัท และเป็ นปั จจัยแห่ง
ความสาเร็ จของการบรรลุเป้าหมายของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีนโยบายยึดมัน่ ที่จะดูแลและปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรมและ
เป็ นไปตามกฏหมายว่าด้ วยแรงงานอย่างเคร่ งครั ด ทัง้ ด้ านผลตอบแทนและโอกาสความก้ าวหน้ าในตาแหน่งงาน ตลอดจน
กาหนดนโยบายในการพัฒนาความรู้ศกั ยภาพของบุคลากร โดยสนับสนุนให้ พนักงานได้ มีการพัฒนาความรู้ และแสดงศักยภาพ
และคุณค่าแห่งตน ตลอดจนมุง่ เสริ มสร้ างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทางานที่ดีและปลอดภัย เพื่อให้ พนักงานเป็ นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาองค์ กรให้ เจริ ญก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี ้ บริ ษัทจัดให้ มีมาตรการในการแจ้ งเบาะแสหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนการกระทาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริ ต หรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร
และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส เพื่อให้ พนักงานมีสว่ นร่ วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยแนวปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน มีดงั นี ้
(1) ให้ ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงานอย่างเหมาะสม และจัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ที่เป็ นธรรมและ
พอเพียงแก่พนักงาน เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจาปี การรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือต่างๆ
และดูแลปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับผลการดาเนินของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและในระยะยาว
้
บริ ษัทกาหนดเป้าหมาย
การทางานที่ชดั เจนร่วมกับพนักงานโดยมีดชั นีชี ้วัดความสาเร็ จ (KPI) ในการคานวณจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน
พิเศษประจาปี มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา ความสามารถทางด้ านกีฬา การพัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพให้ มี
ความเข้ มแข็งพึง่ พาตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
(2) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานด้ วยความสุภาพ และให้ ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกชน
(3) สรรหาพนักงานด้ วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้ างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็ นธรรม เพื่อให้ ได้ พนักงานที่
มีคณ
ุ ภาพและมีความซื่อสัตย์เข้ าร่วมปฏิบตั ิงาน
(4) ดูแลพนักงานอย่างทัว่ ถึงและเป็ นธรรม เคารพปกป้องสิทธิเสรี ภาพของพนักงานไม่ให้ ถกู ล่วงละเมิด
(5) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีดลุ ยภาพในการใช้ ชีวิตที่ดีทงการท
ั้
างานและชีวิตส่วนตัว
(6) ดูแลรั กษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรั พย์ สินของพนักงานอยู่เสมอเพื่อให้ มี
สุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทางาน
(7) การแต่งตังและโยกย้
้
ายพนักงาน รวมถึงการให้ รางวัลหรื อการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงาน
กระทาด้ วยความเสมอภาค สุจริ ตใจ และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
พนักงาน และระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
(8) ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้ โอกาสพนักงานอย่างทัว่ ถึง
และสม่าเสมอ โดยมีการพัฒนาฝึ กอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทังภายในและภายนอกบริ
้
ษัท ทังการจั
้
ดฝึ กอบรม
และการจัดกิจกรรมภายในบริ ษัทเป็ นประจาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยนาความรู้ ที่ได้ มาใช้ กบั
การทางานหรื อนาไปปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ ดียิ่งขึ ้น
(9) จัดให้ มีการอบรมสัมมนาอย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทางานของพนักงาน
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(10) รับฟั งข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยเปิ ดช่องทางให้ พนักงาน
แจ้ งหรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการกระทาผิด การแจ้ งเบาะแสของการปฏิบตั ิที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณของบริ ษัท
ตามเหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่มีผลกระทบต่อการทางานหรื อการตัดสินใจของพนักงาน โดยถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยน (Whistleblowing Policy) ของบริ ษัท
(11) ยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับลูกค้ า
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการสร้ างความพึงพอใจและความมัน่ ใจต่อคุณภาพสินค้ าหรื อบริ การของ
กลุม่ บริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า โดยมีแนวปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรมในเรื่ องสินค้ าและการให้ บริ การ ทังในเรื
้ ่ องการดาเนินการและการส่งมอบสินค้ าและ
บริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ าในราคาที่เป็ นธรรม รวมถึงความปลอดภัยในเรื่ องสินค้ าและ
บริ การที่ไว้ วางใจได้
(2) เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสินค้ าและบริ การอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้ ลกู ค้ าเข้ าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรื อเงื่อนไขของสินค้ าและบริ การ รวมทังการตอบสนองต่
้
อความต้ องการของลูกค้ าในการ
ดาเนินการรับบริ การอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
(3) รักษาข้ อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้ า และไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
และจะไม่เปิ ดเผยข้ อมูลลูกค้ าโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าหรื อจากผู้มีอานาจของบริ ษัทก่อน เว้ นแต่เป็ นข้ อมูลที่
ต้ องเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้ อง เพื่อชี ้แจงหรื อดาเนินการในทางกฎหมาย
(4) จัดให้ มีช่องทางเพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถเสนอข้ อแนะนาหรื อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การ โดยถือปฏิบตั ิตาม
นโยบายการรับเรื่ องร้ องเรี ยนของบริ ษัท
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับคู่ค้าและเจ้ าหนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตั ิต่อคู่ค้าและเจ้ าหนี ้ด้ วยความโปร่ งใส เสมอภาค และเป็ นธรรม โดยบริ ษัท
ยึดถือการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการค้ าหรื อข้ อตกลงตามสัญญาต่างๆ ที่มีต่อคู่สญ
ั ญาอย่างเคร่ งครัด โดยคานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริ ษัทและผลตอบแทนที่เป็ นธรรมของคูส่ ญ
ั ญาทังสองฝ่
้
าย ทังนี
้ ้ แนวทางปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าและเจ้ าหนี ้ มีดงั นี ้
แนวปฏิบัติต่อคู่ค้า
(1) บริ ษัทมีนโยบายการคัดเลือกคูค่ ้ าอย่างมีระบบ โปร่ งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัท โดยบริ ษัท
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าที่มีประวัติและสภาพการ
ดาเนินธุรกิจที่ดีนา่ เชื่อถือ มีฐานะการเงินมัน่ คง มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั และได้ รับการ
ยอมรับจากผู้ประกอบการในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมเดียวกัน โดยต้ องไม่มีประวัติต้องห้ ามทาการค้ าอันเนื่องมาจาก
การกระทาทุจริ ตหรื อประวัติละทิ ้งงาน หรื ออยู่ในบัญชีรายชื่อบริ ษัทต้ องห้ ามของภาคราชการหรื อเอกชน อีกทัง้
สินค้ าหรื อบริ การต้ องมีความน่าพอใจและความสม่าเสมอทังในด้
้ านคุณภาพ ราคา การบริ การ และการส่งมอบ
ทังนี
้ ้ คูค่ ้ าทุกรายต้ องเสนอราคาสินค้ าและ/หรื อค่าบริ การให้ แก่บริ ษัททุกครัง้
(2) พิจารณาราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเมื่อเทียบกับคุณภาพสินค้ าและ/หรื องานบริ การที่ได้ รับจากคูค่ ้ า และจัดให้ มี
การทาสัญญาในรู ปแบบที่เหมาะสมตามข้ อตกลงร่ วมกันของทังสองฝ่
้
าย และมีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในสัญญา
อย่างครบถ้ วน เพื่อป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ าง
(3) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
(4) การชาระเงินให้ คคู่ ้ าอย่างถูกต้ องและตรงเวลา
(5) ปฏิบตั ิตามสัญญาที่กาหนดไว้ หรื อหลักเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้ าต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด เพื่อความเป็ น
ธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขได้ บริ ษัทจะรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ าทราบ เพื่อ
หาแนวทางแก้ ไขร่วมกันทันที
(6) ไม่เรี ยกหรื อรับทรัพย์สนิ หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากคูค่ ้ า
(7) หลีกเลีย่ งการซื ้อสินค้ าที่คคู่ ้ าได้ พงึ กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรื อทาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
(8) ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลของคูค่ ้ ากับผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมจากคูค่ ้ า
(9) ไม่ทาธุรกิจกับคูค่ ้ าที่มีพฤติกรรมการกระทาผิดกฎหมาย หรื อขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยและศีลธรรม
แนวปฏิบัติต่อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบตั ิต่อเจ้ าหนี ้ที่เป็ นธรรมและโปร่ งใส ไม่ว่าจะเป็ นเจ้ าหนี ้ทางการค้ าหรื อเจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงิน ในการชาระหนี ้ให้ ตรงตามกาหนดเวลาที่ทาสัญญาไว้ โดยไม่ให้ มีการผิดชาระหนี ้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของ
กลุม่ บริ ษัทต่อคูค่ ้ าและสถาบันการเงิน โดยยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี ้
(1) ปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเสมอภาค เป็ นธรรม และตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของการได้ รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
(2) ปฏิ บัติ ต ามสัญญาหรื อเงื่ อนไขต่างๆ ที่ ต กลงกัน ไว้ อย่างเคร่ งครั ด โดยเฉพาะกับเจ้ าหนี ส้ ถาบันการเงิ น ในเรื่ อง
วัตถุประสงค์การใช้ เงิน การชาระเงินต้ นและดอกเบี ้ย เงื่อนไขการค ้าประกัน โดยบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการบริ หาร
เงินทุน เพื่อรักษาความมัน่ คงแข็งแกร่ งของฐานะการเงินและให้ มีสภาพคล่องพอเพียงในการชาระหนี ้แก่เจ้ าหนี ้ได้
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ตามกาหนดเวลา อีกทัง้ บริ ษัทจะรายงานฐานะและข้ อมูลทางการเงินแก่เจ้ าหนี ้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันด้ วยความ
ถูกต้ องและโปร่งใส อย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขได้ จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบ เพื่อ
หาแนวทางแก้ ไขร่วมกันทันที
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับคู่แข่ งทางการค้ า
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนและส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม โดยประพฤติตามกรอบ
ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้ าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการไม่สจุ ริ ตเพื่อทาลายคูแ่ ข่ง โดยมีแนว
ปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งดังนี ้
(1) ประพฤติปฏิบตั ิภายใต้ ของกฎหมายการแข่งขันทางการค้ าและกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ าย
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการคุ้มครองและการไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญในการปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปั ญญาของกลุม่ บริ ษัทให้ พ้นจากการถูก
ละเมิดหรื อถูกนาไปใช้ โดยไม่ได้ รับอนุญาต ควบคู่กบั ให้ ความเคารพและไม่ลว่ งละเมิดในทรัพย์สิน ทางปั ญญาของผู้อื่น โดย
ผู้บ ริ ห ารและพนัก งานต้ อ งปฏิ บัติ ต ามกฎหมายหรื อ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ลิ ข สิ ท ธิ์ สิ ท ธิ บัต ร
เครื่ องหมายทางการค้ า ความลับทางการค้ า รวมไปถึงกฎหมายว่าด้ วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวทาง
ในการปฏิบตั ิดงั นี ้
(1) ไม่นาทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณะโดยไม่ได้ รับอนุญาต
โดยการใช้ ประโยชน์ ทาซ ้า ดัดแปลง เปิ ดเผย หรื อเผยแพร่งานอันมีลขิ สิทธิ์ของบริ ษัท ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนต่อ
สาธารณะ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากบริ ษัท
(2) ห้ ามการใช้ ทรัพย์สินทางปั ญญาของบริ ษัทหรื อของบุคคลอื่นโดยไม่ได้ รับอนุญาต เนื่องจากการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปั ญญาถือเป็ นความผิดทางวินยั และอาจถูกฟ้องร้ องเป็ นคดีอาญา ตลอดจนต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย
ทางแพ่งได้
(3) ห้ ามการใช้ สนิ ค้ าและบริ การที่ไม่มีลิขสิทธิ์ถกู ต้ อง และไม่สนับสนุนสินค้ าหรื อการกระทาที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา
(4) ผู้บริ หารหรื อพนักงานที่พ้นจากการเป็ นพนักงานของบริ ษัท ต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ เช่น รายงาน
สถิติ โปรแกรม พิมพ์เขียว ข้ อมูลการค้ า โปรแกรม (Software) กรรมวิธีการผลิต คืนให้ แก่บริ ษัททังหมด
้
(5) กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกระดับต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบปฏิบตั ิการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทใน
ด้ านต่างๆ อย่างเคร่ งครัด เช่น การใช้ งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และอินเตอร์ เน็ต การใช้ งานและ
การติดตังโปรแกรมคอมพิ
้
วเตอร์ (Software) การควบคุมการเข้ าถึงและการรักษาความปลอดภัยของระบบและ
ข้ อมูล เพื่อให้ การใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท รวมทัง้
เป็ นแนวทางที่ช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ ที่เกิ ดการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ที่เข้ าข่ายการกระทาความผิด ตาม
พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึง่ มีโทษทางอาญา ทังนี
้ ้ สามารถดูข้อมูล
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิการใช้ งานระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท ซึง่ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิสาหรับการกากับดูแลและการ
จัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ บริ ษัท จากเว็บไซต์บริ ษัท www.univentures.co.th ในหัวข้ อ “บรรษัทภิ
บาล”
(6) จัดให้ มี ระบบรั กษาความปลอดภัยด้ านข้ อมูลของกลุ่มบริ ษัท ทัง้ จากการเข้ าถึ งข้ อมูลความลับหรื อข้ อมูลที่มี
ความส าคัญ ของบริ ษั ทจากพนัก งานหรื อ บุค คลภายนอกที่ มิ ได้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ ง และจากการโจมตี ข องไวรั ส
คอมพิวเตอร์ โดยจัดให้ มีการติดตังอุ
้ ปกรณ์ ป้องกันและควบคุมการเข้ าถึงข้ อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัท
(Firewall) ติดตังโปรแกรม
้
Anti-virus แก่คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่ องของกลุ่มบริ ษัท ตลอดจนมีการแยกโซนของระบบ
เครื อ ข่ า ย นอกจากนี ้ บริ ษั ท จั ด ให้ มี ร ะบบส ารองข้ อมูล และการกู้ คื น ข้ อมู ล โดยจั ด ท าแผนการกู้ คื น ระบบ
ข้ อมูล (Disaster Recovery Plan) และจัดให้ มีการซักซ้ อมตามแผนการกู้คืนระบบข้ อมูลที่วางไว้ เป็ นประจาทุกปี
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นโยบายและแนวปฏิบัตดิ ้ านสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทมุ่งมัน่ ดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่มต ามหลัก
บรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ สาหรับด้ านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนัน้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับต้ องตระหนักถึงความสาคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของ
บุคคล ตลอดจนสังคมและชุมชน ภายใต้ กฎหมายหรื อหลักจริ ยธรรมอันดี ซึง่ ครอบคลุมตังแต่
้ การปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนตามหลักสิทธิ
มนุษยชนอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ หลีกเลีย่ งการกระทาที่เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสนับสนุนส่งเสริ ม
สิทธิ มนุษยชน รวมทัง้ สื่อสารและสนับสนุนให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องในการดาเนินธุรกิ จของกลุ่มบริ ษัทดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม
เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม สอดคล้ องกับนโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนของบริ ษัท
โดยบริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี ้
(1) ให้ ความเคารพต่อสิทธิ มนุษยชน ด้ วยกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับปฏิบตั ิต่อกันด้ วยความ
เคารพ ให้ เกียรติ และเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบตั ิหรื อการจากัดสิทธิของบุคคล สังคม และชุมชนที่มีความ
แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็ นความแตกต่างทางความคิด เชื ้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีผิว การศึกษา สถานะ
ทางสังคม เป็ นต้ น
(2) จัดให้ มีสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ให้ ความเคารพและตระหนักถึงศักดิ์ศรี ของบุคคล โดยดูแลมิให้ มีการข่มขู่
คุกคาม ล่วงละเมิดทุกกรณี รวมทัง้ ปฏิบตั ิกบั พนักงานในเรื่ องการจ้ างงาน ค่าตอบแทนการทางาน การให้ สวัสดิการ
การพัฒนาและอบรม การพิจารณาเลื่อนตาแหน่งหน้ าที่ การกาหนดวินยั และการลงโทษ การเลิกจ้ าง โดยอยู่บน
พื ้นฐานของความสามารถในการปฏิบตั ิงาน ประสิทธิภาพการทางานมากกว่าบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล
(3) กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกระดับระมัดระวังในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เพื่อป้องกันความเสีย่ งที่จะเกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท
(4) สนับ สนุน และปลูกฝั งให้ กลุ่มบริ ษัทยึดมั่น ต่อการเคารพสิท ธิ ม นุษยชน โดยให้ การสนับสนุนหรื อส่งเสริ มการ
ดาเนินการต่างๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ สือ่ สารและสนับสนุนให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องในการดาเนินธุรกิจของกลุม่
บริ ษัท เช่น ผู้จัดหาสินค้ าและบริ การ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ผู้ร่วมธุรกิ จ (Joint Venture) เป็ นต้ น
ดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบตั ิตอ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยบริ ษัท
มีนโยบายไม่ทาธุรกรรมกับบริ ษัทที่ไม่คานึงถึงสิทธิม นุษยชน โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน ด้ านเชื ้อชาติ
สตรี เด็ก คนพิการ เป็ นต้ น
(5) ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มบริ ษัท โดยต้ อง
รายงานให้ ผ้ ูบังคับบัญชาหรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่างๆ
รวมทังให้
้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองบุคคลที่ร้องเรี ยนหรื อแจ้ งเบาะแสเรื่ องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้ อง
กับกลุม่ บริ ษัท โดยนามาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสของบริ ษัทเป็ นแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนการละเมิดสิทธิ มนุษยชน รวมถึงผู้ที่ให้ ความร่ วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง นอกจากนี ้ กรรมการ
ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานที่ ก ระท าการละเมิ ด สิท ธิ ม นุษ ยชน ซึ่ง เป็ น การกระท าที่ ขัด ต่อ หลัก บรรษั ท ภิ บ าลและ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัท จะต้ องได้ รับการพิจารณาทางวินยั จากบริ ษัท และ/หรื อได้ รับโทษตามกฎหมาย
หากการกระทานันผิ
้ ดกฎหมาย
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แนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับสังคมและการดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทยึดมัน่ ในการดาเนินธุรกิจควบคู่กบั คานึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทมุ่งสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้ างประโยชน์แก่ชมุ ชมและสังคมที่กลุม่ บริ ษัท
เข้ าไปดาเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มการพัฒนาศักยภาพของคนในด้ านต่างๆ เช่น การศึกษา กีฬา ทักษะอาชีพ
ควบคู่กบั ส่งเสริ มให้ พนักงานมีจิตสานึกและปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองที่ดีของชุมชนและสังคม นอกจากนี ้ บริ ษัทส่งเสริ มให้ กลุ่ม
บริ ษัทดาเนินธุรกิจภายใต้ มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม เพื่อ ประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้สว่ น
ได้ เสี ย ทุ ก ฝ่ าย ชุ ม ชนและสัง คมที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท มี ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ รวมทั ง้ ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทังการใช้
้
พลังงาน ไฟฟ้า น ้า กระดาษ และอุปกรณ์สิ ้นเปลือง
อื่นๆ ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจบนพื ้นฐานความรับผิดชอบด้ านสิ่งแวดล้ อมในทุกขันตอนของกระบวนการ
้
ผลิตหรื อการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การ โดยนาเทคโนโลยีและระบบบริ หารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ ในการดาเนิน
ธุรกิจ รวมถึงส่งเสริ มการเข้ าร่ วมโครงการด้ านพลังงานหรื อสิ่งแวดล้ อม เพื่อผลักดันให้ กลุม่ บริ ษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้ นทุนด้ านพลังงานและลดผลกระทบการเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อม เช่น การขอรับการ
รับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อม ISO 14001 และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 การขอการรับรอง
อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว (Green Industry) การขอการรั บ รองมาตรฐานอาคารเขี ย ว LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) ของสภาอาคารเขี ยวแห่งสหรั ฐอเมริ กา (United Stated Green Building Council : USGBC) เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ จัดให้ มีการฝึ กอบรมพนักงานเพื่อให้ ความรู้ สร้ างความตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และกาหนดระเบียบปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิง่ แวดล้ อมที่กฎหมายกาหนด เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิของพนักงาน ซึ่งเป็ นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจของกลุม่
บริ ษัทต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อมโดยรอบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับสังคมและสิง่ แวดล้ อม ดังนี ้
(1) ปลูกจิตสานึกเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมให้ เกิดขึ ้นกับพนักงานทุกระดับ
(2) ส่งเสริ มการใช้ และการอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) ส่งเสริ มการพัฒนาคุณภาพสังคม โดยมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาความรู้สเู่ ยาวชนและประชาชนทัว่ ไป
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