จรรยาบรรณในการดําเนิ น ธุร กิ จ (Code of Conduct)
และ จรรยาบรรณผู้บริ หารและพนัก งาน

ของ

บริ ษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊า ท์เลท จํา กัด (มหาชน)

จรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุร กิ จ (Code of Conduct)
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ พนักงานทุกคน (ผูม้ หี น้าที)่ เป็ นผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ไม่ยุยง
ส่งเสริมหรือสนับสนุ นให้ผู้อ่นื ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณ ไม่ขดั ขวงแต่ต้องให้ความร่วมมืออย่างสมํ่าเสมอในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อมีการกล่าวหา
ว่ามีการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณและไม่กระทําการที่ไม่เป็ นธรรมต่อผู้อ่นื กรณี ท่ผี ู้อ่นื นัน้ ถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2. ผูม้ หี น้าทีท่ ุกคนต้องทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตน มีการ
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจอย่างสมํ่าเสมอ
3. ผูม้ หี น้าทีท่ กุ คน ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคคลอื่นทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั
4. เมือ่ ผูม้ หี น้าทีม่ ขี อ้ สงสัยให้ซกั ถามหรือปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีบ่ ริษทั กําหนดให้มหี น้าที่
รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
5. ผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
6. ผู้บ ัง คับ บัญ ชาทุ ก ระดับ ต้อ งประพฤติต นเป็ น แบบอย่ า งที่ดีในการปฏิบ ัติต ามจรรยาบรรณ และ
เสริมสร้างบรรยากาศการกํากับดูแลทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน
7. เมื่อ พบเห็น การฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามจรรยาบรรณ ผู้มีห น้ า ที่ห รือ ผู้มีส่ ว นได้เสีย พึง แจ้งแก่
ผูบ้ งั คับบัญชาทีต่ นไว้วางใจ หรือคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษทั
8. เมื่อ ได้รบั เรื่อ งร้อ งเรีย นผู้มีห น้ า ที่รบั เรื่องร้อ งเรีย นจะต้ อ งรวบรวมข้อเท็จจริงหรือ มอบหมายผู้ท่ี
เหมาะสมเป็ นผูด้ าํ เนินการ และรายงานให้ผทู้ ม่ี อี ํานาจเกีย่ วข้องในเรือ่ งนัน้ ๆ ดําเนินการประมวลผล กลันกรอง
่
ข้อมูล และดําเนินการเพือ่ ระงับการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
9. การฝ่ าฝืนแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็ นการฝ่ าฝืนระเบียบการปฏิบตั งิ านของบริษทั
ข้อ พึงปฏิ บ ตั ิ ต ามแนวทางจรรยาบรรณในการดํา เนิ น ธุร กิ จ
เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางจรรยาบรรณในการดําเนิ นธุรกิจที่กล่าวในตอนต้น บริษัทจึงกําหนดข้อพึง
ปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจ เป็ นส่วนหนึ่งของระเบียบปฏิบตั งิ านและคู่มอื ปฏิบตั งิ าน ดังนี้
1. การรัก ษาทรัพย์สิ น และผลประโยชน์ข องบริษทั และของลูก ค้า
ทรัพ ย์ ส ิน ของบริษั ท หมายถึ ง เงิน สด สิน ค้ า วัต ถุ ดิ บ สิ่ง ของ เครื่อ งมื อ อุ ป กรณ์ เอกสาร
ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี ความรูท้ างวิชาการ เครือ่ งหมายการค้า ลิขสิทธิ ์ สิทธิบตั ร
เอกสารสิทธิ ์ ความลับของบริษทั
1.1 ใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์ สงู สุดโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ ส่วน
ตน บุคคลภายนอกไม่นําทรัพย์สนิ ไปใช้ในทางทีผ่ ดิ
1.2 เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ทอ่ี าจทําให้การปฏิบตั งิ านต้องประสบปั ญหาและอุปสรรครวมทัง้
จากการชํารุดเสียหายของทรัพย์สนิ หรือระบบงาน
1.3 เปิ ดเผยและมอบผลประโยชน์ในการคิดค้นและพัฒนาทีจ่ ดั ทําขึน้ ในระหว่างการปฏิบตั งิ านให้แก่
บริษทั โดยให้ถอื เป็ นทรัพย์สนิ ของบริษัทห้ามคัดลอก ขาย หรือเผยแพร่ขอ้ มูล ซอฟท์แวร์ และทรัพย์สนิ ทาง
ปั ญญาในรูปแบบอืน่ ๆ

1.4 ใช้อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อประโยชน์
ของบริษทั เท่านัน้ ห้ามใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
1.5 ไม่ตดิ ตัง้ และคัดลอกซอฟท์แวร์ใดๆทีไ่ ม่ใช่ซอฟท์แวร์ทบ่ี ริษทั จัดไว้ให้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ของบริษทั หากมีความจําเป็ นต้องใช้ซอฟแวร์นนั ้ ในการปฏิบตั งิ านต้องขออนุ มตั จิ าก
บริษทั ก่อน
1.6 ไม่เข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตเพื่อคัดลอก เผยแพร่ ลบ ทําลาย แก้ไขตัดทอน
เพิม่ เติม เปลีย่ นแปลงข้อมูล หรือกระทําการอื่นใดโดยมิชอบหรือก่อให้เกิดความเสียหาย
1.7 หลีกเลีย่ งการใช้เว็บไซต์ทผ่ี ดิ กฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรม และห้ามเผยแพร่ขอ้ มูลจากเว็บไซต์
ดังกล่าวต่อผูอ้ น่ื ทางอินทราเน็ต และอินเทอร์เน็ต
1.8 ไม่กระทําการใดๆ อันเป็ นการทุจริต หรือเพื่อประโยชน์ อ่นื ในทางมิชอบในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั
1.9 บันทึกและรายงานข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและตรงตามข้อเท็จจริงและเป็ นไปตามมาตรฐานที่
บริษัทกําหนด เช่น ตามระยะเวลาภายใต้ขอ้ กําหนดของกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
1.10 จัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ หรือ โดยวิธกี ารเฉพาะเพื่อความสะดวกในการนํ ามาใช้งาน
และเก็บรักษาด้วยความระมัดระวังตามชัน้ ความลับเป็ นต้น ตามระยะเวลาทีร่ ะเบียบปฏิบตั งิ านหรือกฎหมาย
กําหนด
1.11 ดูแลให้มกี ารทําลายข้อมูลหรือเอกสารแต่ละประเภทในความรับผิดชอบตามความเหมาะสม
เมื่อ พ้น ระยะเวลาที่กํ าหนดภายใต้ก ฎระเบีย บหรือ กฎหมายว่าด้ว ยการจัด เก็บ รัก ษาเพื่อการตรวจสอบที่
หน่วยงานรัฐกําหนด
1.12 แสดงข้อมูลในรายงานประจําปี ตามข้อกําหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน เช่น รายงานของ
ผู้ ส อบบัญ ชี รายงานงบการเงิน รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทางการเงิน เป็ นต้น
2. ความขัด แย้งทางผลประโยชน์
2.1 ในกรณีทม่ี กี ารทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดย
ผูท้ ม่ี คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องไม่มสี ว่ นร่วมในการพิจารณาอนุ มตั กิ ารทํารายการดังกล่าวการกําหนด
ราคาและเงือ่ นไขต่างๆต้องเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกับการปฏิบตั ติ ่อลูกค้าทัวไปและกระบวนการทํ
่
ารายการ
ให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
2.2 ต้องเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือ
รายการระหว่างกันตามข้อกําหนดของบริษทั หรือของทางการ เช่น สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
2.3 ละเว้นการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็ นสาระสําคัญต่อการ
เปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ทย่ี งั มิได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตน
ได้ล่วงรูม้ าโดยอาศัยตําแหน่ งหรือฐานะที่สามารถล่วงรูข้ อ้ เท็จจริง เพื่อประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู้อ่นื ไม่ว่าจะ
กระทําการเองหรือเปิ ดเผยเพือ่ ให้ผอู้ ่นื กระทําการ

2.4 ประธานกรรมการบริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ผู้บ ริห ารสี่ลํ า ดับ แรกต่ อ จากประธาน
เจ้าหน้ า ที่บ ริห าร ลงมาและผู้ซ่ึงดํารงตํ าแหน่ งเทีย บเท่ากับ ผู้ดํารงตํ า แหน่ งระดับ บริห ารลํา ดับ ที่ส่ที ุ ก ราย
(ปั จจุบนั ประกอบด้วยผู้บริหารสายงานทุกคน) รวมทัง้ ผู้ดํารงตําแหน่ งผู้บริหารฝ่ าย หรือเทียบเท่าขึ้นไปใน
สายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ทอ่ี อกโดยบริษทั ซึง่ เป็ นของตนของคู่สมรส
และของบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน
30 วันนับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงการถือครอง ให้รายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษทั เป็ นประจําทุกเดือนเช่นเดียวกับกรรมการบริษทั
2.5 หน่ วยงานทีร่ บั ปิ ดชอบจะกําหนดช่วงระยะเวลาที่จํากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ท่อี อกโดยบริษัท
และแจ้ง ระเบีย บข้อ บัง คับ ในการป้ องกัน การใช้ข้อ มู ล ภายในให้ก รรมการบริษัท ผู้บ ริห าร พนั ก งาน และ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกระดับได้ทราบผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆอย่างสมํ่าเสมอ
3. การรัก ษาความล บั ของบริ ษทั
3.1 ไม่แจ้งแก่บุคคลภายนอกใดๆให้ทราบถึงกิจการต่างๆ ทัง้ ของบริษทั และลูกค้า เว้นแต่จะได้รบั
อนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร หรือ ผู้ท่ีได้รบั
มอบหมาย
3.2 จัด ทํ า สํา เนา ส่ง โทรสาร หรือ จัด เก็บ ข้อ มูล อย่ างเหมาะสม ปลอดภัย เพื่อ ป้ อ งกัน มิให้ผู้ไม่
เกีย่ วข้องเข้าถึงข้อมูลหรือความลับเหล่านัน้
3.3 หลีกเลีย่ งทีจ่ ะพูดถึงความลับในทีส่ าธารณะ
ไม่ร บั หรือ มอบประโยชน์ อ นั เป็ น สิ่ งจูงใจ
ผู้มหี น้ าที่ต้องระมัดระวังในการรับหรือมอบประโยชน์ อนั เป็ นสิง่ จูงใจ หรือสังการให้
่
ผู้อ่นื รับหรือ
มอบประโยชน์แทนตน รวมทัง้ คู่สมรสและญาติสนิทของผูท้ หี น้าทีซ่ ่งึ อาจมีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจในนาม
บริษทั หรือ เพือ่ หวังผลความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจําปี ไม่ว่าจะ
เป็ นทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดอันอาจคํานวณเป็ นเงินได้
4.

5. สิ ทธิ แ ละความเท่า เทีย มกัน ของผูถ้ ือ หุ้น และการประชุม ผูถ้ ือ หุ้น
ั ชี
5.1 จัดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี ละครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี บญ
ของบริษทั
5.2 จัด ส่งหนั งสือ เชิญ ประชุ ม ให้แก่ ผู้ถือ หุ้น ล่ว งหน้ าอย่างน้ อ ย 7 วัน ก่ อ นการประชุ ม พร้อ มทัง้
ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมเพือ่ บอกกล่าวเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นอย่างทัวถึ
่ ง โดยมีการแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นนํ าเอกสารหลักฐานที่จําเป็ นมาให้ครบถ้วนในวัน
ประชุมผู้ถอื หุ้น และแนบหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถอื หุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่นื มาประชุมแทนได้
เลือกทีจ่ ะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าประชุม
แทน

5.3 หนังสือ เชิญ ประชุ ม แนบรายละเอีย ดวาระการประชุ ม ซึ่งในแต่ล ะวาระมีข้อ ความระบุอ ย่า ง
ชัดเจนว่าเป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ มีหลักการและเหตุ ผล ความเห็นของกรรมการ
บริษทั และเอกสารข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ
5.4 อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้ าก่อนเวลาประชุมอย่างน้ อย 2 ชัวโมง
่
เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุ กรายมีสทิ ธิในการ
แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มทีภ่ ายในเวลาทีก่ ําหนดจัดให้มกี ารบันทึกมติทป่ี ระชุมเป็ นลายลักษณ์
อักษรพร้อมทัง้ บันทึกคําถา คําชีแ้ จงและความคิดเห็นของทีป่ ระชุม และระบุจาํ นวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
6. การเปิ ดเผยข้อ มูล และความสัม พัน ธ์ก บั ผูล้ งทุน
่
ษัทแก่ผู้ถือหุ้นผู้ลงทุและ
6.1 เปิ ดเผยข้อ มูลข่าวสารทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไปของบริ
สาธารณชนอย่างถูกต้องครบถ้วนทัวถึ
่ งเท่าเทียม และทันเวลาตามข้อกําหนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
6.2 เผยแพร่ข้อ มูล ข่า วสารผ่ า นช่ อ งทางการสื่อ สารต่ างๆ เช่ น สํา นัก งานคณะกรรมการกํ ากับ
หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิ ช ย์ หนั งสือ พิม พ์ ข่าว
ประชาสัมพันธ์บริษัทการจัด Road Shows การจัดประชุมนักวิเคราะห์ และการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถอื หุน้ ทาง
ไปรษณีย์ เป็ นต้น
6.3 ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เป็ นหน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการสร้างความเข้าใจ
อันดี และเผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุน นักวิเคราะห์ และบริษทั จัดอันดับความน่ าเชื่อถือทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารทางสือ่ ต่างๆ เพื่อเป็ น
การเสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือและภาพลักษณ์ทด่ี ขี องบริษทั
7. การปฏิ บ ตั ิ ต ่อ ผูม้ ีส ่ว นได้เสีย
7.1 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ ือหุน้ : บริษัท นอกจากจะตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ ขนั ้ พื้นฐานทีม่ อี ย่างเท่า
เทียมกันของผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั ยังกําหนดแนวทางปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี มี
การดําเนินการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและโปร่งใส มีการควบคุมภายในและบริหารความเสีย่ ง นโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทอย่างเพียงพอ ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมันใจว่
่ า
บริษทั จะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมันสร้
่ างความเจริญเจริญเติบโตและผลตอบแทนทีม่ นคงให้
ั่
กบั ผูถ้ อื หุน้
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
7.2 การปฏิบตั ติ ่อลูกค้า : บริษทั มุ่งมันในการสร้
่
างความพึงพอใจสูงสุดให้ลกู ค้า โดยพัฒนาคุณภาพ
สิน ค้า ผลิต ภัณ ฑ์ และบริก ารที่มีคุ ณ ภาพและเป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้อ มอย่างต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ มีก ารคัด สรร
วัตถุดบิ และกระบวนการผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าจะได้รบั สินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทีด่ มี คี ุณภาพ
ในระดับราคาที่เหมาะสม นอกจานี้บริษัทยังได้มกี ารสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ และเพิม่
ช่องทางในการร้องเรียนให้กบั ลูกค้าผ่านเว็บไซต์ของบริษทั โดยบริษทั จะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าทีร่ อ้ งเรียน
อย่างเป็ น ความลับ และหากข้อร้อ งเรีย นดังกล่าวมีนัยสําคัญ ก็จะนํ า เสนอต่ อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อ หา
แนวทางดําเนินการต่อไป
7.3 การปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ : บริษทั คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของ
ความเป็ นธรรมและผลประโยชน์ ร่วมกัน ซึ่งกระบวนการคัดเลือกคู่ค้ามีการกําหนดขัน้ ตอน วิธปี ฏิบตั ใิ นการ

คัดเลือกคู่คา้ ไว้อย่างชัดเจน เป็ นไปอย่างยุตธิ รรม และโปร่งใส โดยคํานึงถึงชื่อเสียง มาตรฐาน และการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ จัดทําสัญญาทีม่ เี งือ่ นไขทางการค้าทีเ่ ป็ นธรรม และไม่ขดั ต่อกฎหมาย นอกจากนี้บริษทั
มีนโยบายทีจ่ ะไม่รบั เงิน ทรัพย์สนิ ผลประโยชน์อ่นื ใดทีม่ ชิ อบจากคู่คา้ และไม่สนับสนุ นคู่คา้ ทีป่ ระพฤติมชิ อบ
มีความเกีย่ วข้องในการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7.4 การปฏิบตั ติ ่อคู่แข่ง : บริษัทดําเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมโดยคํานึงถึง
หลักกฎหมายแข่งขันทางการค้า และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจไม่กระทําการทุจริต ทําลายชื่อเสียงของ
คู่แข่ง แสวงหาข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธอี นั มิชอบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม และไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลของคูแ่ ข่งไม่วา่ กรณีใดๆ รวมถึงไม่กระทําการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ น่ื
7.5 การปฏิบ ตั ิต่อ เจ้าหนี้ : บริษัท ปฏิบ ตั ิต่อ เจ้าหนี้ ทุก รายอย่างเสมอภาค และเป็ น ธรรมโดยจะ
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัดบริหารเพือ่ ให้เจ้าหนี้มนใจในฐานะทางการเงิ
ั่
นของบริษทั
และความสามารถในการชําระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่กําหนด กรณี ท่มี ีการเปลี่ยนแปลง
เงือ่ นไข ข้อตกลง และเหตุการณ์ทก่ี ระทบต่อสถานะการเงินของบริษทั อย่างมีนัยสําคัญ โดยอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถในการชําระหนี้ บริษทั จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพือ่ หาแนวทางหรือวิธกี ารแก้ไขปั ญหาร่วมกัน
7.6 การปฏิบตั ติ ่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม : บริษัทมุ่งมันดํ
่ าเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยบริษัทให้ความสําคัญกับกิจกรรมของสังคม และชุมชนทีบ่ ริษทั ดําเนิน
กิจการให้ความสําคัญกับนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม นอกจากนี้ สนับสนุ นให้
ผู้บ ริหาร และพนั ก งานทุ ก ระดับ ชัน้ ให้มีก ารใช้ท รัพ ยากรอย่างมีประสิท ธิภ าพ คุ้ม ค่ า และปฏิบ ตั ิงานด้ว ย
จิตสํานึกถึงความปลอดภัย และคํานึงถึงสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษทั
อย่างยังยื
่ น
7.7 การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน : บริษทั ยึดถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรทีส่ าํ คัญของบริษทั เพราะเป็ น
ส่ว นหนึ่ งในการนํ าพาบริษัทสู่ความสําเร็จ โดยบริษัท ได้จดั ทําสัญ ญาจ้างแรงงานที่มีเงื่อนไขที่เป็ นธรรม มี
โครงสร้างผลตอบแทนทีส่ อดคล้องกับ ความรู้ ความสามารถ และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในตําแหน่งงาน และมี
ระบบการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน และผลประโยชน์พนักงานอย่างเหมาะสม จัดหาสวัสดิการทีด่ แี ละเหมาะสม
กับสถานะของบริษทั แก่ผบู้ ริหาร และพนักงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มคี วามปลอดภัยต่อ
ชีวติ สุขอนามัย และทรัพ ย์สนิ อนุ ญาตให้ลางาน การโอนย้ายตามความเหมาะสม และจัดให้มชี ่องทางการ
สื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง รวมทัง้ สนับสนุ นกระบวนการพัฒนา และเพิม่ พูนทักษะความรู้
โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรมตามตําแหน่ งงานทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั ตามความจําเป็ นและเหมาะสมเพื่อ
เป็ นการพัฒนาและเสริมสร้างความรูค้ วามสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ บริษทั
ให้ความสําคัญต่อการเคารพสิทธิมนุ ษยชน พนักงานทุกระดับจะได้รบั การปฏิบตั ทิ เ่ี ท่าเทียมกัน และไม่เลือก
ปฏิบตั ติ ่อพนักงานคนใดคนหนึ่งโดยใช้ความสัมพันธ์สว่ นตัว
7.8 ปฏิบตั ิต่อภาครัฐ : บริษัทยึดมันสนั
่ บสนุ นการดําเนินงานภาครัฐ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
และนโยบายของหน่ วยงานกํากับ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดความร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ
ของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่ ร่วมเสริมสร้างความมันคงและเจริ
่
ญเติบโตให้กบั ประเทศชาติ

8. การตอบแทนสังคมและการอนุร กั ษ์สิ่ งแวดล้อ ม
8.1 สนับสนุ นการจัดทําโครงการและกิจกรรมของบริษทั และทีร่ ว่ มกับพันธมิตร ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมและการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น โครงการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา การกีฬา
8.2 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม อันเป็ นการแสดงออกถึงพลังในการทําความดี มีจติ สํานึกตอบ
แทนชุมชนและสังคม อันจะเป็ นกลไกสําคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ
8.3 สนับสนุ นและให้ความช่วยเหลือแก่สงั คมและชุมชน ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับประเทศตาม
ความเหมาะสม
8.4 เปิ ดโอกาสให้สงั คม ชุมชน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ร่วมในกิจกรรมของบริษทั
การติ ด ตามดูแ ลให้ม ีการปฏิ บ ตั ิ
คู่มอื จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจนี้ครอบคลุมถึงจรรยาบรรณกรรมการ จรรยาบรรณผู้บริหาร และ
จรรยาบรรณพนักงาน บริษทั มีการเผยแพร่ให้ผูม้ หี น้าทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning) ผ่านสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ และจัดให้มกี ารทดสอบความรูข้ องผูม้ หี น้าทีท่ ุกปี
บริษัทมีการติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามคู่มอื จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ โดยถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของระเบี ย บ วินั ย และข้ อ บัง คับ ในการปฏิ บ ัติ ง านซึ่ ง ผู้ มีห น้ า ที่ ทุ ก คนต้ อ งปฏิบ ัติ และเป็ นหน้ า ที่ ข อง
ผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนทุกระดับทีจ่ ะติดตามดูแลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั

จรรยาบรรณผูบ้ ริ หารและพนักงาน
เพื่อเป็ นบรรทัดฐานการปฏิบตั ิงานของผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท
จํากัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณพนักงานไว้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ตนของผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวนิ ัย และมีจติ สํานึกทีด่ ตี ่อส่วนรวม
และ
ต่อตนเอง ไม่ใช่ต่อตําแหน่ งหน้าทีแ่ สวงหาผลประโยชน์เพือ่ ตนเองและ/หรือเพื่อตนเองหรือเพื่อ
ผูอ้ ่นื ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิโดยมิชอบ
2. มุง่ มันต่
่ อการให้บริการทีด่ ี และเต็มใจให้บริการ
3. ปฏิบตั ติ ่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
4. รัก ษาผลประโยชน์ และทรัพ ย์สิน ของบริษัท ไม่นํ าข้อ มูล และทรัพ ย์สิน ของบริษัท ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและ/หรือผูอ้ ่นื ซึง่ ไม่มสี ทิ ธิ
5. ไม่รว่ ม และไม่สนับสนุ นผูอ้ น่ื ใดในการทําธุรกิจแข่งขันกับบริษทั
6. ยึดมันการทํ
่
างานร่วมกันด้วยการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ านกับผูร้ ่วมงาน
เพือ่ ประโยชน์ของบริษทั และเคารพซึง่ กันและกัน
7. ไม่รบั เงินหรือผลประโยชน์อน่ื ใดเป็ นการส่วนตัวจากลูกค้าของบริษทั หรือจากบุคคลภายนอกอัน
เกีย่ วเนื่องจากการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารงานแก่บริษทั
8. ห้ามผู้บริหาร หรือพนักงานซึ่งอยู่ในหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่ วยงานซึ่งมีโอกาสรับทราบ
ข้อมูลภายใน ทําการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลแก่บุคคลใดในช่วง 1 เดือน ก่อน
การเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
9. ห้ามกู้ ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผูท้ ําธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่เป็ นการกู้ยมื เงิน
จากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
10. การรับของขวัญตามประเพณีนิยม หากพนักงานได้รบั ของขวัญทีม่ มี ูลค่าเกินปกติวสิ ยั จากผู้ทํา
ธุรกิจกับบริษทั ให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
11. ปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
12. ในกรณีทม่ี ปี ั ญหาหรือมีขอ้ ขัดแย้งในการปฏิบตั ิ ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับชัน้ หาก
ยังคงมีข้อ ขัด แย้ง ให้ถือ คํ า วินิ จฉั ย ของประธานกรรมการบริห าร ประธานเจ้าหน้ า ที่บ ริห าร
กรรมการผูจ้ ดั การ ตามแต่ละลําดับชัน้ เป็ นทีส่ ดุ

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และ จรรยาบรรณผูบ้ ริหารและพนักงาน นี้
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จํากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559

………………………………………………………..
( นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์ )
ประธานกรรมการบริษทั

